Snaartheorie
Deze laatste First Encounter van mijn hand gaat
over snaartheorie. De grote theorieën van de 20e
eeuw, de algemene relativiteitstheorie en de quantummechanica blijken niet goed met elkaar overweg te kunnen. Over het algemeen levert dit geen
problemen op en kan gewoon de één of de ander met
grote precisie gebruikt worden. Wanneer je echter
Bijpassend drankadvies:
aan objecten als zwarte gaten wilt rekenen, moet je
zowel gravitationele als quantumeffecten meenemen en ontstaat onenigheid. Een mogelijke oplossing is een
theorie waar de puntdeeltjes van het standaard model worden vervangen door hele kleine trillende snaartjes.
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Wanneer je quantummechanica loslaat op de trillingsenergie van deze snaartjes levert dit een discreet
energiespectrum op. De hoop is dat hieruit uiteindelijk de massa’s van alle elementaire deeltjes berekend
kunnen worden. Ook alle andere eigenschappen van de elementaire deeltjes en krachten volgen dan op
soortgelijke wijze uit het precieze trillingspatroon van deze snaartjes. Dit wordt echter bemoeilijkt door het
feit dat snaartheorie slechts consistent bleek waneer de trillingen van de snaartjes in meer dan drie ruimtelijke dimensies plaatsvinden, wat betekent dat er een aantal onopgemerkte dimensies moeten bestaan.
De precieze vorm van deze dimensies heeft een grote invloed op de eigenschappen van de snaartjes. In de
jaren zeventig werd gewerkt aan wat nu Bosonische snaartheorie wordt genoemd en waar ook dit artikel
over gaat. Deze theorie werkt met 26 dimensies en heeft als één van de trillingen een snaar met precies de
eigenschappen van het graviton! Snaartheorie werd meteen opgewaardeerd tot mogelijke theorie van alles.
Om echter ook Fermionen in de theorie te krijgen was het concept van ‘supersymmetrie’ nodig wat mooie
terminologie als supersnaren en supergravitatie opleverde. In de
jaren negentig werd uiteindelijk ontdekt dat een aantal verschillend ogende versies van snaartheorie, waarvan het aantal dimensies
ondertussen was gereduceerd tot 10, eigenlijk verschillende benaderingen zijn van wat nu bekend staat als 11 dimensionale M-theorie.
Deze kandidaat voor een theorie van alles bevat naast snaren tevens
allerlei andere hogerdimensionale objecten. Over dit alles gaat deze
First Encounter echter niet. Wel zullen we kijken naar een met de
lichtsnelheid roterende snaar, de entropie van een snaar berekenen
en een bizar gevolg van extra dimensies zien.

Niet-relativistische snaar

Ieder zichzelf respecterend physicus leidt natuurlijk aan de hand van een simpel krachtenbalansje
op een servetje of de achterkant van een bierviltje eenvoudig de golfvergelijking af voor een snaar.
Aangezien theoretici vaak liever werken met het principe van extreme actie / Hamilton’s principe
is het instructief om hiermee eens voor een snaar de golfvergelijking af te leiden. Hoewel het waarschijnlijk voor het volgen van deze tekst onontbeerlijk is bekend te zijn met dit principe zal ik voor
de diehards die zonder deze kennis toch een poging willen wagen het een en ander kort uitleggen.
Het blijkt in de natuur zo te zijn dat deeltjes zó bewegen dat een bepaalde grootheid altijd een lokaal
extremum is (minimum of maximum). Deze grootheid wordt de actie S genoemd en kan geschreven worden als een integraal over de tijd van iets dat de Lagrangiaan wordt genoemd: S=∫Ldt. De Lagrangiaan
L is over het algemeen simpelweg de kinetische energie minus de potentiële energie: L=T-V. Dit elegante
principe blijkt zeer algemeen te gelden en bijvoorbeeld de quantummechanica kan ermee beschreven worden. Of zelfs het hele standaard model, al hoef ik waarschijnlijk niet te vermelden dat de Lagrangiaan in
dit geval een zeer gecompliceerde uitdrukking is (zie: http://nuclear.ucdavis.edu/~tgutierr/files/stmL1.html).
Laten we nu deze actie eens opstellen voor een simpele snaar ingeklemd langs de x-as tussen de punten
x=0 en x=a, waarbij we aannemen dat de snaar alleen in de transversale y-richting trilt. Verder beschou-
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wen we de snaar als effectief ééndimensionaal met massa per lengte-eenheid μ0 en spanning T0. De
eenheid van spanning is die van kracht, ofwel energie per lengte-eenheid. De energie benodigd om een
snaar met spanning T0 een infinitesimaal stukje dl uit te rekken wordt dan ook gegeven door T0dl. Met
zijn de kinetische en potentiële energie van de snaar eenvoudig op te stellen:

Dus L= ℒdx met ℒ=½μ0
²-½T0
²dx. In het algemeen is voor een ruimtelijk uitgebreid object de
Lagrangiaan altijd te schrijven als ℒ geïntegreerd over de ruimte, ℒ wordt dan ook de Lagrange-dichtheid
genoemd. Minimaliseren van de actie S=
golfvergelijking op*:

ℒdxdt levert de bekende

Hiervoor moeten we echter wel bepaalde randvoorwaarden opleggen aan
de uiteinden van de snaar. De twee mogelijkheden, genaamd de Neumann
randvoorwaarden en de Dirichlet randvoorwaarden worden duidelijk in
de figuur hiernaast.
Relativistisch puntdeeltje
Een belangrijke leidraad in het vinden van een relativistisch verantwoorde actie van een deeltje is
dat de eruit volgende bewegingsvergelijkingen volgens het relativiteitsprincipe voor elke waarnemer hetzelfde moeten zijn, onafhankelijk van diens snelheid (‘Lorentz invariant’). Iets waarover
alle waarnemers het eens zijn is de eigentijd (τ) van een deeltje, de tijd die de klok van een deeltje
aangeeft. Dus als we hier nu een actie mee klussen, zijn we ervan verzekerd dat de bewegingsvergelijkingen van dit deeltje voor alle waarnemers hetzelfde zijn. De bekende formule voor tijddilatatie geeft het verband tussen dt en dτ: dτ=dt/γ=(1-(v/c)²)1/2. We postuleren dan ook de volgende actie:

Waarbij we ∫dτ hebben vermenigvuldigt met -mc² om de juiste eenheden van een actie te verkrijgen, en
tevens om ervoor te zorgen dat de Lagrangiaan in de limiet van lage snelheden overgaat in de niet-relativistische Lagrangiaan van een vrij deeltje: L=-mc²(1-(v/c)²)1/2 ≈-mc²(1-v²/2c²)=(1/2)mv²-mc². Hierbij is de
constante ‘potentiële energie’ mc² verder niet van belang aangezien een eventueel extremum in de actie
hiermee niet verandert. Minimaliseren van de actie† levert op: dp/dt=0 met p=γmv, de bekende bewegingsvergelijking voor een vrij deeltje. Wat aangeeft dat de (relativistische) impuls constant is in de tijd.
Relativistische snaar
Voor een puntdeeltje wordt zijn baan door de ruimtetijd een wereldlijn genoemd, en elk punt op deze
wereldlijn kan worden vastgelegd (geparametriseerd) door een waarde voor de eigentijd te geven. Voor
een eendimensionale snaar is dit net iets anders. Elk punt op deze snaar geeft een wereldlijn, en al
*Dat S een extremum is betekent dat de variatie δS van S in eerste orde verdwijnt: S=δ[
. Aangezien deze ter=
men onafhankelijk zijn zullen ze allemaal moeten verdwijnen. De eerste term verdwijnt automatisch wanneer je de begincondities vastlegt,
aangezien dan geldt: y(t1,0)=y(t2,a)=0. Het op nul stellen van de laatste term levert de golfvergelijking op. De tweede term verdwijnt wanneer
aan de uiteinden van de snaar (x=0 en x=a)
=0, of
=0. Dit worden respectievelijk de Neumann en Dirichlet randvoorwaarden genoemd.

†Het

vinden van een minimum of maximum in de actie is wiskundig equivalent aan het oplossen van de Euler-Lagrange vergelijkingen. Wanneer de Lagrangiaan in de actie een functie is van de ‘gegeneraliseerde coördinaten’ qi en zijn tijdsafgeleiden, dus L(qi,qi)
zijn deze vergelijkingen als volgt:
0. Met L=L( =v) wordt dit:
of met
het gegeven resultaat.
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deze punten vormen gezamenlijk een oppervlak in de ruimtetijd genaamd het
‘wereldblad’ (“worldsheet”). Waar we voor een puntdeeltje de lengte* van
de wereldlijn gebruikten om een actie op te stellen ligt het voor de hand om
voor een relativistische snaar de oppervlakte van dit wereldblad te gebruiken!
Waar een punt op de wereldlijn van een deeltje nog met behulp van een
enkele variabele kon worden vastgelegd zijn voor een punt op het wereldblad van een deeltje twee variabelen nodig die we σ en τ zullen noemen. Nu
we toch bezig zijn, wat meer terminologie. Elk punt in een ruimtetijd met d
ruimtelijke dimensies en een tijddimensie kan worden vastgelegd met behulp
van d+1 getallen die we zullen noteren als xμ=(x0,x¹,..,xd) waar x0=ct de tijdcoördinaat is. De coördinaten van het wereldblad van onze snaar zullen we
volgens een standaard snaartheoretische conventie aangeven met hoofdletters: Xμ(σ,τ) waarbij we de afhankelijkheid van σ en τ niet altijd expliciet zullen aangeven. Verder zullen we de afgeleide van Xμ naar σ en τ aangeven met ∂Xμ/∂σ=X′ en ∂Xμ/∂τ= μ.
Het doel is dus het vinden van de oppervlakte van het wereldblad van een snaar, om hiermee een
geschikte actie te klussen. We zullen dit doen door te kijken met wat voor oppervlakte in de ruimtetijd een oppervlakje dσdτ in de parameterruimte correspondeert, en vervolgens dit oppervlakje over
alle waarden in deze parameterruimte te integreren. Laten we de componenten van de vectoren die
door dσ en dτ worden opgespannen in de ruimtetijd aangeven met dvμ1 en dvμ2 dan geldt uiteraard
met de kettingregel:
. Deze vectoren hoeven echter niet loodrecht op
elkaar te staan. Als het om vectoren in de gewone ruimte zou gaan zouden we vrij simpel de oppervlakte van het parallellogram opgespannen door de vectoren
en
kunnen vinden, namelijk:
.
In principe geldt deze relatie ook voor oppervlakken in de ruimtetijd,
al moet je hierbij wel bedacht zijn op het feit dat het inproduct hier iets
anders is dan in de gewone ruimte. Dit betekent voor onze uitdrukking voor de oppervlakte dat wat onder de wortel staat negatief is, maar
op een minteken na correct is†. Met bovenstaande uitdrukkingen voor
en
wordt een oppervlakte-elementje van het wereldblad van
een snaar
en geïntegreerd over dσ en
dτ wordt het volledige oppervlakte van het wereldblad van de snaar:

De juiste eenheden van een actie zijn M=L²/T, en we hebben al een oppervlakte met eenheid L², en moeten dus nog vermenigvuldigen met iets met eenheid van M/T. Aannemelijk is dat de spanning T0 van
de snaar ook een rol zal spelen in de beweging van de snaar en aangezien deze de eenheid van kracht
heeft moeten we deze nog delen door een snelheid, waar we uiteraard de lichtsnelheid voor nemen.
We verkrijgen (met, net als in het geval van het puntdeeltje, een minteken) dan de volgende actie:

Dit is de beroemde Nambu-Goto actie voor een relativistische snaar!
De Nambu-Goto actie in actie
Om wat meer gevoel te krijgen voor de betekenis van deze actie zullen we eens een specifiek geval bekijken. Onze eerste snaartheoretische berekening! Daarvoor zullen we wel eerst wat duidelijker moeten zijn
* De Lorentz invariante lengte in de speciale relativiteitstheorie is het ‘interval’ ds²=c²dt²-|dx|². Wanneer je met een deeltje meebeweegt is
|dx|=0 en dt=dτ, zodat ds=cdτ waarmee de actie van een puntdeeltje wordt: S=-mc∫ds.

† Zoals misschien nog wel bekend van de speciale relativiteitstheorie is het inproduct van twee 4-vectoren
tijdcomponenten x0 en y0 en
‘gewone’ vectoren, niet zomaar x0 y0+
dan ook het minteken vandaan in de uitdrukking voor de oppervlakte.
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over de betekenis van σ en τ. Het enige wat we hierover gezegd hebben is
dat je elk punt op het wereldblad van een snaar er mee kunt vastleggen.
We hebben dus enige vrijheid in hoe we dit doen, dit is een voorbeeld
van een ijkvrijheid zoals we in de vorige First Encounter veelvuldig zijn
tegengekomen. Voor dit artikel zullen we de zogenaamde statische ijking
aanhouden. Hierin is τ gelijk aan de tijdcoördinaat (τ=t). Een lijn van
constante τ op het wereldblad van een snaar komt dus overeen met de
snaar zoals deze er uitziet op een bepaald tijdstip! De variabele σ kunnen
we in de statische ijking dan opvatten als een ruimtelijke parameter. Hier
doet zich echter een klein probleem voor: aangezien een 1-dimensionale
snaar geen interne structuur kent kun je niet zomaar een punt aanwijzen
en daar een waarde voor σ aan toekennen. Je kunt er bijvoorbeeld geen
stip op tekenen zodat je datzelfde punt later nog kunt herkennen. In dit
artikel hoeven we ons hier verder echter geen zorgen over te maken.
Stel je een stilstaande snaar voor langs de x¹-as, uitgerekt van x¹=0 tot x¹=a>0. Het verband tussen σ
en een punt op de snaar geven we aan met X¹=f(σ) met f(0)=0 en f(σ1)=a. Met Xμ=(cτ,f(σ),0,..) worden
Xμ′=(0,f′,0,..) en μ=(c,0,0,..). Hieruit volgt met behulp van het standaard inproduct uit de speciale relativiteitstheorie†: ′⋅ =0, ′⋅ ′=f′ en ⋅ =-c². De Nambu-Goto actie is nu gemakkelijk op te stellen:

Aangezien de actie de tijdintegraal over de Lagrangiaan L is valt hieruit met L=T-V af te lezen dat de potentiële energie van deze stilstaande (T=0) snaar V=T0 a is! Wanneer je een snaartje met infinitesimale lengte
uitrekt tot een lengte a is de hiervoor benodigde energie T0 a. Deze toegevoegde energie geeft volgens E=mc²
een rustmassa T0a/c² aan de snaar, die dus een massa per lengte-eenheid μ0=T0/c² heeft. Deze korte berekening
geeft dus vertrouwen in de interpretatie van T0 als een spanning en laat ook zien dat het extra minteken dat
we onder de wortel in de actie hebben gestopt goede resultaten geeft (anders zou V negatief zijn geweest).
Bewegingsvergelijkingen
Voordat we een nog mooiere snaartheoretische berekening kunnen doen moeten we eerst nog de bewegingsvergelijkingen afleiden die ontstaan uit het minimaliseren van de Nambu-Goto actie. De Lagrange-dichtheid van de relativistische snaar is uit de Nambu-Goto actie af te lezen, ℒ=
Met behulp van de definities:

en

.

worden de bewegingsvergelijkingen*:

Dit resultaat wordt aannemelijk gemaakt door te vergelijken met het niet-relativistische resultaat. Hier
was ℒ een functie van
en y′ en kan de golfvergelijking met behulp van de definities ℘t=∂ℒ/∂y en
℘x=∂ℒ/∂y′ geschreven worden als ∂℘/∂t+∂℘/∂x=0. Andersom blijkt ook dat in een zekere ijking bovenstaande bewegingsvergelijkingen overgaan in bekende golfvergelijkingen. Een belangrijk verschil is dat
waar dit laatste resultaat slechts trillingen in de y-richting beschrijft, bovenstaande vergelijkingen voor
elke μ-component een ‘golfvergelijking’ voorstelt. Een ander verschil is dat de parameters σ en τ nog
niet zijn vastgelegd. Hier kan handig gebruik van gemaakt worden om bovenstaande vergelijkingen,
die er misschien wel simpel uitzien maar dit geenszins zijn, wat eenvoudiger te maken. Net zoals in het
niet-relativistische geval hebben we te maken met randvoorwaarden voor de beweging van de snaar:

‡ δS=
. De eerste term kunnen we laten verdwijnen door de
variaties δXμ op τi en τf gelijk aan nul te stellen. zodat:
. Volgens het standaard concept van extreme
actie verdwijnt δS voor fysische bewegingen en volgen de bewegingsvergelijkingen en randvoorwaarden uit respectievelijk de eerste en de
tweede term. De randvoorwaarden
bestaan uit zoveel termen als waarden van μ die allemaal afzonderlijk nul op moeten
leveren, wat kan door (τ,σ) nul te nemen op de uiteinden van de snaar (σ=0 of σ1) of de snaar zelf vast te klemmen aan de uiteinden.
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Hierin is σ* gelijk aan nul of σ1, de waarden voor de uiteinden van de snaar. De tweede randvoorwaarden kun je vergelijken met het niet-relativistische geval waar ℘x=0→y′=0 aan de uiteinden, de
Neumann randvoorwaarden. De eerste randvoorwaarden staan bekend als Dirichlet randvoorwaarden die zeggen dat de posities (μ=0 is een tijdcomponent) van de snaar niet veranderen in de tijd,
ze zitten dus ergens aan vast. De objecten waaraan relativistische snaren vast kunnen zitten worden D-branen genoemd, met de D van Dirichlet. Zo is een D0-braan een punt waar een snaar met
Dirichlet randvoorwaarden aan vastzit. De uiteinden van de snaar in de figuur op pagina 9 kunnen
bewegen langs een 1 dimensionale D1-braan, etc. Bovenstaande randvoorwaarden voor vrije uiteinden kun je op deze manier opvatten als een snaar die vastzit aan een ruimtevullende D-braan!
Snaaruiteinden
We hebben nu de volledige beschrijving van een relativistische snaar in handen. Plausibiliteitsargumenten
leidden ons tot de Nambu-Goto actie waaruit vervolgens m.b.v. Hamiltons principe de bewegingsvergelijkingen afgeleid konden worden. Nu kunnen we kijken naar de implicaties van deze bewegingsvergelijkingen.
Hiertoe kijken we eerst eens naar het relativistische inproduct (℘σ)² wat na een korte berekening gelijk blijkt
te zijn* aan -(T0/c)² ². Voor een snaar met vrije uiteinden geldt aan de uiteinden ℘σ=0 zodat daar ²=0. De
implicaties van dit resultaat zijn misschien niet meteen duidelijk dus laten we dit eens uitschrijven aan de
hand van de definitie van het relativistische inproduct: ²= · = 0 0-(
)·(
), wat met X0=ct oplevert
dat de snelheid van de uiteinden gelijk is aan c. De vrije uiteinden van een snaar bewegen met de lichtsnelheid!
Star roterende relativistische snaar
Een mooie afsluiting van het verzette werk is de vergaarde
kennis toe te passen op een eenvoudig voorbeeld. Stel je een
snaar voor van lengte l die een starre rotatie uitvoert in het x-y
vlak. We nemen de oorsprong halverwege de snaar. Wanneer
de snaar op tijdstip t=0 langs de x-as ligt wordt de positie van
een punt op een afstand s van de oorsprong beschreven door
X(t,s)=s(cosωt,sinωt). We gebruiken dus de statische ijking, τ=t
en nemen verder σ=s. De uiteinden met s=±l/2 bewegen dan met
een snelheid lω/2. Aangezien de uiteinden nergens aan vast zitten
moeten we de randvoorwaarden voor vrije uiteinden gebruiken
wat betekent dat deze met de lichtsnelheid bewegen, dus lω/2=c.
Om de frequentie van de snaar te achterhalen kijken we
eens naar de energiedichtheid van de snaar. Hierbij kunnen we
gebruik maken van de bekende relativistische uitdrukking van
de energie van een puntdeeltje E=mc² zodat de energiedichtheid van onze snaar wordt: E=T0 waarbij we
gebruikmaken van het eerder gevonden resultaat dat de rustmassa dichtheid van een relativistische snaar
gelijk is aan T0/c². Aangezien de snaar een starre rotatie uitvoert is de snelheid van een punt op de snaar
evenredig met de afstand s tot de oorsprong zodat v(s)=sω=2cs/l en γ=(1-(v/c)²)-½=(1-4s²/l²)-½ en dus:

Integreren over de hele snaar levert de totale energie op:
πT0l/2 † zodat l=(2/π)(E/T0). De lengte van deze snaar is kleiner dan de lengte van de statische snaar die we eerder bekeken! Dit is een plausibel
resultaat aangezien een deel van de energie van deze snaar kinetisch is, en dus bij gelijke energie er voor deze
roterende snaar minder energie is om te stoppen in de lengte van de snaar. Verder geldt ω=2c/l=πcT0/E, dus hoe
sneller de snaar ronddraait hoe lager de energie! Ook dit is een zinnig resultaat als je bedenkt dat de uiteinden
altijd met dezelfde snelheid bewegen, namelijk de lichtsnelheid. Dus bij toenemende lengte neemt de energie
* Met behulp van de definitie =AXμ′-B μ met A=(T0/c) ²/C, B=(T0/c)( ⋅X′)/C en C=
⋅X′)=(T0/c)²(1/C²)[( ²)²(X′)²+( )²( ⋅X′)²-2( )²( ⋅X′)²]=-(T0/c)² ²

† Substitueer s=(l/2)sinθ zodat ds=(l/2)cosdθ,

(s)=T0/cosθ en

‡ Met (wederom) de substitutie s=(l/2)sinθ wordt
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=l³/8

(T0l/2)

wordt

=A²(X′)²+B²( )²-2AB(

dθ=T0l/2

sin²θdθ=πl³/16
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toe, maar omdat de uiteinden met dezelfde snelheid moeten bewegen zal de frequentie afnemen. Merk verder
op dat met de energie t.g.v. de spanning van de snaar een rustmassa is geassocieerd. Dit betekent dat de snaar
niet met de lichtsnelheid kan bewegen, maar de uiteinden wél omdat dit punten zijn en geen massa bevatten.
Iets anders dat we kunnen uitrekenen aan de hand van dit voorbeeld is het impulsmoment van de snaar:

met de impuls per lengte-eenheid waarvoor relativistisch geldt: =(γT0/c²)∂ /∂t aangezien relativistische
de rustmassa T0/c² vermenigvuldigt moet worden met een factor γ om de relativistische massa te krijgen
benodigd voor het impulsmoment. Met =s(cosωt,sinωt) wordt =(T0/c²)(1-4s²/l²)-½(-sωsinωt,scosωt) en‡:

zodat:

Waarbij α′ in het Engels (“alpha prime”) de “slope parameter” wordt genoemd. Deze wordt erg vaak in
plaats van de snaarspanning gebruikt in de snaartheorie. De introductie van ħ is een conventie, die stamt
uit de tijd van zijn introductie in een quantumtheorie van snaren. Het verband tussen energie en impulsmoment dat we hier hebben gevonden is overigens zeer opmerkelijk. Voor bijvoorbeeld een roterende
staaf is het verband J~√E. We hadden bovenstaand resultaat natuurlijk wel kunnen verwachten aangezien
voor een met frequentie ω roterend object met massa M en lengte L geldt J~ML² en we voor een relativistische snaar vonden dat M~E, L~E en ω~1/E. We kunnen verder met behulp van α′ , ħ en c een lengteschaal
invoeren: lS=ħc√α′. Dit wordt de snaarlengte genoemd en is in eenheden waarin ħ=c=1 gewoonweg de
wortel van α′.
Massa
De bewegingsvergelijking die we hebben afgeleid uit de Nambu-Goto actie
is in wezen een golfvergelijking die trillingen in alle transversale richtingen
beschrijft. Net als in het niet-relativistische geval zal de snaar allerlei staande
golf patronen vormen die het best beschreven kunnen worden aan de hand van
hun frequentiespectrum. Wat anders is dan bij het niet-relativistische geval is
dat de massa van de snaar afhankelijk is van de bewegingsenergie, en dus het
precieze trillingspatroon via E=mc². Stel je een snaar voor in d ruimtelijke dimensies. Deze kan trillen in d-1 transversale richtingen die we zullen aangeven met
I. Wanneer je dan de beweging van deze snaar expandeert in termen van zijn
frequentiecomponenten in de Ie transversale richting (met I=2,3,..d), en je geeft
met aIn de Fourier coëfficiënt aan van de ne term, kun je de volgende uitdrukking vinden voor de massa:

Dit is best een aardig resultaat, zo blijkt hieruit dat de massa van de snaar reëel is aangezien de rechterkant
alleen maar positieve termen bevat. Ook intuïtief kan je waarschijnlijk best leven met dit resultaat. De energie
in het kwadraat, E²=M²c4, is een som over alle verschillende frequenties (n) en trillingsrichtingen I waarbij een
trilling meer meetelt bij een hogere frequentie (de termen worden vermenigvuldigd met n). De hoop is dat door
de mogelijke trillingen van een snaar te bestuderen de massa’s van alle elementaire deeltjes in het standaard
model berekend kunnen worden. Het probleem van bovenstaand resultaat is echter dat het een continuüm
aan massa’s geeft, en dat er maar één massaloos is. Dit is echter niet wat we in de natuur waarnemen. Deeltjes
hebben slechts bepaalde discrete massa’s en ook zijn er meerdere massaloze deeltjes. Gelukkig is dit niet het
einde van het verhaal voor snaartheorie. Hoewel we al wat mooie resultaten hebben verkregen door een
snaar relativistisch te bekijken moeten we de beschrijving natuurlijk eigenlijk ook quantummechanisch doen.
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Volgens de standaard quantummechanische werkwijze worden klassieke observabelen omgezet in operatoren. Zo gaan de coëfficiënten aIn over in de bekende creatie (â†) en annihilatie (â) operatoren die
we ook tegen zijn gekomen in de tweede First Encounter. Na een lange en vrij lastige quantummechanische berekening blijkt dat de theorie slechts Lorentz invariant is wanneer de snaar in 24 onafhankelijke richtingen kan trillen, zodat de ruimtetijd 26-dimensionaal is! Voor de massa volgt dan uiteindelijk:

is een ‘aantal deeltjes operator’ zoals we die ook tegen zijn gekomen in de tweede First
Encounter. Werkend op een toestand geeft
het aantal quanta in de trillingsrichting I in de ne
‘mode’. Al deze trillingsmodes leveren dus een discrete bijdrage aan de totale massa. Hoe hoger
het getal n van de mode, hoe hoger de frequentie en hoe meer zo’n trilling meetelt in de massa.
De totale massa is een som over alle modes n en alle transversale ruimtelijke trillingsrichtingen I.
Niet alleen is massa nu gekwantiseerd, er is ook een verschuiving opgetreden in het spectrum door
de factor -1. Dit brengt onder andere met zich mee dat er meerdere massaloze deeltjes mogelijk zijn!
Wanneer je de toestanden behorend bij deze massaloze deeltjes wat beter bekijkt blijkt dat een aantal
exact dezelfde eigenschappen hebben als fotonen. En het wordt zelfs nog mooier. Voor ‘gesloten snaren’,
waarbij de uiteinden aan elkaar zijn geknoopt zodat ze een ring vormen, kan een vergelijkbare uitdrukking voor de massa worden gevonden. Bij het bestuderen van deze toestanden blijken een aantal exact
de eigenschappen te hebben van het graviton. Waar in het standaard model het graviton, het ‘ijkboson’ van de zwaartekracht, een beetje het buitenbeentje was, volgt deze automatisch uit snaartheorie!
Bovenstaand resultaat voor de massa laat ook deeltjes met een negatieve massa in het kwadraat toe, dus
met een imaginaire massa!

Tachyonen

Deeltjes met een imaginaire massa worden tachyonen genoemd en maken, zoals duidelijk is uit
bovenstaande formule, deel uit van snaartheorie. Dit leverde in eerste instantie flink wat problemen op aangezien er in de natuur helemaal geen deeltjes zijn waargenomen met de eigenschappen van tachyonen. Een tijd lang verdwenen tachyonen uit de formules van snaartheoretici, totdat enige tijd geleden duidelijk werd dat ze toch weer kunnen opduiken in bepaalde realistische supersnaartheorieën. Het is dus toch wel aardig om deze deeltjes eens wat beter te bestuderen.
Wanneer de energie van een tachyon reëel is levert dit via E²=γmc² op dat γ=(1-v²/c²)-½ ook
imaginair is, wat zou betekenen dat het deeltje met een snelheid groter dan die van het licht
beweegt. Zo’n deeltje wordt in principe netjes beschreven door de vergelijkingen van de relativiteitstheorie, maar druist conceptueel natuurlijk volledig in tegen de basisprincipes van de theorie.
Een ander probleem met tachyonen wordt duidelijk wanneer we kijken naar de Klein-Gordon vergelijking. In eerdere First Encounters hebben we deze vergelijking al meerdere malen gebruikt om spinloze
deeltjes mee te beschrijven:

Laten we voor eenvoud aannemen dat het tachyon veld ψ homogeen is zodat we de Laplaciaan in de
d’Alembertiaan (□²=c-²∂²/∂t²- ²) kunnen weglaten: d²ψ(t)/dt²+(m²c4/ħ)ψ(t)=0. Met m²>0 zijn de oplossingen eenvoudigweg sinussen en cosinussen, die zich netjes begrensd gedragen. Voor ons tachyon
geldt m²<0 en zijn de oplossingen niet meer oscillerende maar exponentiele functies: ψ(t)=Aexp(m’c²t/
ħ)+Bexp(-m’c²t/ħ), met m=im’. Dit betekent dat het tachyonveld in de verre toekomst of verleden divergeert, en we gigantische tachyonvelden tegen zouden moeten komen. De triviale oplossing ψ(t)=0 is
niet stabiel aangezien de kleinste verstoring ervoor kan zorgen dat het veld exponentieel toeneemt.
Dit vormt een van de grote onopgeloste problemen waar snaartheoretici zich mee bezig houden.
* N is natuurlijk eigenlijk quantummechanisch gezien een operator =
. Deze operator geeft wanneer
je deze loslaat op een toestand het aantal quanta waaruit de energie van de snaar is ‘opgebouwd’.
* Dat de energie omgekeerd evenredig is met de straal had je kunnen verwachten op basis van het onzekerheidsprincipe. Hoe kleiner de
afmetingen waarin de snaar wordt vastgehouden hoe groter zijn energie.

8

JUNI 2005

Snaarthermodynamica

We hebben gezien dat de beweging van een snaar na quantisatie
bestaat uit allerlei verschillende trillingsmodes die evenredig
met n, de mode index, bijdragen aan de energie en daarmee de
massa. Er zijn echter een aantal verschillende manieren waarop
een snaar kan trillen en toch dezelfde energie en dus massa
kan hebben. Dit geeft bijvoorbeeld de verschillende massaloze
‘deeltjes’. Een snaar met M²= 3/(α′c4) bijvoorbeeld bevat drie
verschillende trillingsmodes zoals te zien is aan onze formule
voor de massa. Dit kunnen echter drie trillingen zijn met n=1,
maar ook een trilling met n=1 en één met n=2. Ook is het zo
dat snaren die in verschillende richtingen trillen dezelfde massa
kunnen opleveren. Hoe groter de massa hoe meer verschillende mogelijkheden natuurlijk. Wiskundigen hebben allemaal
slimme trucs bedacht om gegeven een bepaalde massa te kunnen
benaderen op hoeveel verschillende manieren deze tot stand kan komen. Voor een snaar, die kan trillen
in b verschillende richtingen, is dit aantal voor N=M²α′c4+1* voor grote waarden van N≈M²α′c4=α′E²:

Het feit dat verschillende mogelijkheden dezelfde energie opleveren betekent dat we een entropie aan de
snaar kunnen toekennen. Vanuit de statistische physica weten we namelijk dat de entropie van een systeem
geschreven kan worden als: S=kBln p met p het aantal manieren waarop het systeem gerangschikt kan
worden zodat het dezelfde energie heeft. De entropie van onze snaar, die in 24 richtingen kan trillen is:

De entropie van een snaar met een grote massa is dus evenredig met zijn energie! Dit is een opmerkelijk resultaat
aangezien dit aanleiding geeft tot een constante temperatuur van de snaar onafhankelijk van diens energie:

Dit wordt de Hagendorn temperatuur genoemd. De thermodynamica van snaren staat nog in de kinderschoenen, en er zijn nog vele problemen. Een toepassing is echter zeer de moeite van het noemen waard.
Zoals uitgelegd in de eerste First Encounter kan met zwarte gaten een entropie worden geassocieerd. Nu is
een zwart gat een nogal eenvoudig object. Elk zwart gat met dezelfde massa, lading en impulsmoment ziet
er exact hetzelfde uit, en je zou dus een niet erg grote entropie verwachten! Dit is een duidelijk voorbeeld
van een probleem waar de standaard theorieën falen. De lengteschalen en massa’s zijn dusdanig dat de
situatie niet met alleen quantummechanica of relativiteitstheorie beschreven kan worden. Dit is dus een
ideale situatie om snaartheorie te testen, want waar blijft de entropie van de objecten die in een zwart gat
vallen?! De uitdrukking die we in de eerste First Encounter voor de entropie van een zwart gat vonden is
S=(4πkBG/hc)M². Wanneer we dit vergelijken met ons resultaat voor de entropie van een snaar valt op dat
dit niet erg overeenkomt. Als de entropie van een zwart gat komt door de trillingen van de snaren waaruit
het is opgebouwd zou je toch op zijn minst verwachten dat ze met dezelfde macht van M schalen, maar
helaas. Was dit eigenlijk ook niet te verwachten? Waar de entropie van het zwarte gat voortkwam uit een
berekening van de interacties tussen virtuele deeltjes rond de waarnemingshorizon, hebben we de entropie
van een snaar berekend zonder interacties mee te nemen. Het blijkt dat bij gedetailleerdere berekeningen
voor een normaal zwart gat kwalitatief heel aardige overeenstemming is bereikt. Voor bepaalde klassen
zwarte gaten zelfs kwantitatief! Dit is op dit moment een van de grootste triomfen van de snaartheorie.
Extra dimensies
Als wat we nu deeltjes noemen eigenlijk trillende snaartjes zijn volgt uit snaartheoretische berekeningen
dat de theorie alleen consistent is wanneer deze in meer richtingen kunnen trillen dan de drie ruimte-
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lijke dimensies die wij waarnemen. Je bent misschien geneigd te zeggen, ‘ja, jammer voor snaartheorie’ dan, dit is duidelijk een onzinnig
resultaat. Snaartheoretici denken hier toch echt anders over en hebben
allerlei manieren gevonden om deze dimensies te verbergen. Zo zou
het bijvoorbeeld kunnen zijn dat alle dimensies meer dan de drie die
wij waarnemen tot heel erg kleine proporties zijn ‘opgerold’. Ze zijn zo
klein dat we ze niet waarnemen, maar een snaar, die flink wat kleiner
is dan wij, trilt wel degelijk in deze extra dimensies zodat de theorie
gered is. Onderzoek heeft aangetoond dat de extra dimensies opgerold
moeten zijn in de vorm van wat wiskundigen Calabi-Yau ruimtes noemen. Het probleem is echter dat dit er nogal veel verschillende zijn en Een artistieke weergave van een Calabidat niet duidelijk is welke het dan is waarin onze extra dimensies zijn
Yau ruimte
opgerold. Je kunt je voorstellen dat de precieze ‘vorm’ van deze extra
dimensies nogal een invloed kunnen hebben op hoe snaren precies trillen en dus op de eigenschappen van
de elementaire ‘deeltjes’. Zoals het er nu voorstaat is snaartheorie dus van weinig voorspellende waarde
T-Dualiteit
Om één van de gevolgen van extra opgerolde dimensies te laten zien, kijken we eens naar een heel simpel
geval: een extra dimensie opgerold tot een cirkel met straal R. Stel je nu eens een gesloten snaar voor
die om deze extra dimensie gewikkeld is, zodat zijn lengte minimaal 2πRm is, waarbij het windingsgetal
m aangeeft hoe vaak de snaar om de extra dimensie is ‘gewonden’. Deze extra lengte zal een bijdrage
(2πRm)T0/c² leveren aan de massa van de snaar. Vanuit de quantummechanica weten we dat de impuls
langs de dimensie (denk bijvoorbeeld aan een elektron in een ringetje) gekwantiseerd zal zijn volgens p=
ħk=2πħ/λ met λ=(2πR)/n zodat p=ħn/R. Deze impuls blijkt ook bij te dragen aan de massa van de snaar
en wel zoals bijvoorbeeld een foton zijn impuls bijdraagt aan de energie: E=pc, zodat de bijdrage aan de
massa p/c=ħn/Rc wordt. In de massa-in-het-kwadraat operator verschijnen dus twee nieuwe termen: (4π²T0²/
c4)m²R²+(ħ²/c²)(n²/R²)=m²R²/(α′²ħ²c6)+( ħ²/c²)(n²/R²). Deze uitdrukking blijft hetzelfde onder de uitwisseling:

Dit betekent dat het voor de mogelijke massa’s van ‘gewonden’ snaren niet uitmaakt of de dimensies nu
zijn opgerold met een straal R of R′. De energiespectra zijn exact hetzelfde. Echter waar de massa in een
wereld met R bijvoorbeeld komt doordat een snaar m keer om deze dimensie is gewikkeld en impulsquantumgetal n heeft dezelfde massa in een wereld met R′ als oorzaak dat de snaar n keer rond de dimensie is
gewikkeld en impuls quantumgetal m heeft! Dit principe blijkt binnen snaartheorie algemener te gelden:
een wereld met een dimensie opgekruld tot straal R is fysisch niet te onderscheiden van eentje waarin
de extra dimensie tot straal R′ opgekruld is! Dit wordt T-dualiteit genoemd, waarbij T staat voor torus,
waarvan onze cirkel een speciaal geval is. T-dualiteit is een eigenschap van snaartheorie die onomstotelijk is vastgesteld. Je zult dit misschien een heel vreemd concept vinden. Als dit op ons universum van
toepassing is, waarom merken we hier dan niets van? Dit komt, zeggen snaartheoretici, omdat één van
de twee manieren om lengte te meten veel minder energie kost en we dus automatisch de gemakkelijkste
manier nemen! Dit alles heeft nog een ander belangrijk gevolg, namelijk voor R=ħc√α′=R′ zijn beide lengteschalen aan elkaar gelijk en is er geen verschil tussen welke je neemt. Dit impliceert volgens het principe
dat je altijd de lengteschaal neemt die de minste moeite kost dat dit een soort van minimale lengte is!
Hiermee is een einde gekomen aan de First Encounter reeks waarin algemene relativiteitstheorie, quantumveldentheorie, het standaard model en uiteindelijk snaartheorie voorbij zijn gekomen. Op veler verzoek zijn
ze allen te vinden op http://www.vvtp.tudelft.nl/commies/physicus/.
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