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Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de lijn van onderzoek waar dit proef-

schrift deel van uitmaakt. We beginnen met een kort overzicht van onze huidige

kennis van de elementaire deeltjes, samengevat in een zogeheten kwantumvelden-

theorie die het standaardmodel genoemd wordt. Daarna bespreken we de onvolle-

digheid van het standaardmodel, in het bijzonder het ontbreken van een goede be-

schrijving van de zwaartekracht. Vervolgens leggen we uit hoe de snaartheorie een

mogelijke completering van het standaardmodel kan geven die de zwaartekracht

wel correct kan beschrijven. Daarna bespreken we de zogenaamde ‘gauge/gravity

dualiteiten’, een onderwerp in de snaartheorie waarnaar momenteel veel onder-

zoek plaatsvindt. Aan het einde van dit hoofdstuk vatten we de resultaten van

dit proefschrift samen en leggen we uit hoe die onze kennis over deze dualiteiten

vergroten.

Het standaardmodel

In 1900 presenteerde Max Planck een formule voor de temperatuurafhankelijkheid

van elektromagnetische straling. Het meest opmerkelijke aan de formule van Plan-

ck was het feit dat deze formule een geheel nieuwe constante bevatte, h, waarvan

de waarde tegenwoordig bepaald is op 6, 63 · 10−34Js. Het bleek al snel dat h

een nieuwe fundamentele natuurconstante was waaromheen een volledig nieuwe

theorie ontwikkeld diende te worden om correct het gedrag van deeltjes op kleine

afstanden te beschrijven, de zogeheten kwantummechanica. Met de kwantumme-

chanica worden bijvoorbeeld de elektronenbanen in een atoom beschreven en kan

het bijbehorende lijnenspectrum van een atoom worden uitgerekend.

De kwantummechanica was echter niet de enige revolutie aan het begin van de

twinstigste eeuw. In 1905 stond een andere fundamentele natuurconstante, de

lichtsnelheid c, centraal in een paper van Einstein. Volgens zijn speciale relativi-

teitstheorie bestaat er geen absolute manier om tijd of afstand te definiëren, maar

hangen deze definities af van de snelheid waarmee men beweegt. De lichtsnel-
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heid maakt het mogelijk om afstanden en tijden te combineren in één concept, de

ruimtetijd.

De effecten van de speciale relativiteitstheorie worden pas merkbaar als deeltjes

zich met snelheden dichtbij de lichtsnelheid bewegen. Deze effecten worden echter

helemaal niet meegenomen in de kwantummechanica van Planck en zijn tijdgeno-

ten, zodat die verkeerde voorspellingen geeft voor bijvoorbeeld elektronen die met

ongeveer de lichtsnelheid bewegen. Het verbeteren van de kwantummechanica

tot een ‘relativistische kwantummechanica’ bleek echter lastig. Het resulteren-

de framework wordt de kwantumveldentheorie genoemd; de ontwikkelingen ervan

vergde de inspanningen van meerdere generaties fysici en de theorie is nog altijd

niet volledig doorgrond. De kwantumveldentheorie is echter voldoende begrepen

om zeer precies de uitkomsten van bijvoorbeeld deeltjesversnellerexperimenten te

beschrijven.

Een kwantumveldentheorie is een abstracte theorie die het kwantummechanische

gedrag beschrijft van willekeurige deeltjes die met hoge snelheden bewegen. In

de natuur zien we echter een heel concreet aantal elementaire deeltjes waar alle

andere materie uit is opgebouwd. De specifieke kwantumveldentheorie voor deze

elementaire deeltjes heet het standaardmodel. De deeltjes in het standaardmodel

zijn zes typen quarks, zes typen leptonen en het Higgs boson. De quarks hebben

elk een eigen naam: ze heten up, down, charm, strange, top en bottom. De

leptonen zijn het elektron, het muon en het tau-deeltje alsmede drie verschillende

neutrino-deeltjes. Het Higgs boson is nog niet geobserveerd maar is nodig voor de

consistentie van het standaardmodel. Volgens het standaardmodel vormen deze

deeltjes samen de bouwstenen van alle materie om ons heen: zo bestaat een proton

bijvoorbeeld grofweg uit een samenstelling twee up quarks en één down quark.

In het standaardmodel zijn er bovendien drie verschillende krachten werkzaam op

de elementaire deeltjes: de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht en de meer

bekende elektromagnetische kracht. Deze krachten worden gemodelleerd door zo-

genaamde krachtendragende deeltjes. Zo wordt de elektromagnetische kracht tus-

sen bijvoorbeeld twee elektronen beschreven door de uitwisseling van fotonen. Het

model in termen van krachtendragende deeltjes vervangt de bekende beschrijving

door middel van bijvoorbeeld een elektromagnetisch veld en zo’n vervanging is

noodzakelijk vanwege het kwantummechanische gedrag van de deeltjes op hele

kleine afstanden. De deeltjes waarmee de sterke kernkracht gemodelleerd wordt

heten gluonen en de zwakke kernkracht wordt gemodelleerd door de zogeheten W-

en Z-bosonen. Er zijn acht gluonen, twee W-bosonen en één Z-boson.
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Onvolledigheden

Na Planck (in 1918) zijn er meer dan 60 nobelprijzen uitgereikt voor bijdragen aan

de ontwikkeling van eerst de kwantummechanica en later kwantumveldentheorie

en het standaardmodel. Het is dan ook een model dat onze meest fundamentele

kennis van de natuur representeert en daar mag men best trots op zijn. Tot grote

opluchting van de huidige generatie theoretisch natuurkundigen is het standaard-

model echter ook incompleet en ligt er nog veel meer onontdekte fundamentele

natuurkunde in het verschiet. Belangrijke experimentele aanwijzingen daarvoor

zijn de schaal van elektrozwakke symmetriebreking en ook donkere materie, die in

essentie wijzen op het bestaan van nieuwe, nog onontdekte elementaire deeltjes.

Deze deeltjes kunnen wellicht in de toekomst gevonden worden, bijvoorbeeld in ex-

perimenten met deeltjesversnellers, en zullen dan moeten worden toegevoegd aan

het standaardmodel. Het is dan plausibel dat we op die manier een meer complete

kwantumveldentheorie verkrijgen die deze deeltjes incorporeert.

Een andere incompleetheid van het standaardmodel is het feit dat er nog een

kracht bestaat, namelijk de zwaartekracht, die ook niet door het standaardmodel

wordt beschreven. Zoals we nu zullen uitleggen is dit conceptueel een veel groter

probleem.

Om te beginnen hebben we op zich al een accurate beschrijving van hoe de zwaar-

tekracht werkt op grote afstanden, namelijk in termen van Einstein’s klassieke

algemene relativiteitstheorie. Deze theorie stelt dat de ruimtetijd uit de speciale

relativiteitstheorie in werkelijkheid gekromd is en geeft daarmee een succesvolle

beschrijving van allerlei astrofysische en kosmische fenomenen. Op hele kleine

afstanden weten we echter niet hoe de zwaartekracht beschreven moet worden.

Hoewel de speciale relativiteitstheorie en de kwantummechanica verenigd konden

worden in de kwantumveldentheorie blijkt dat er niet zomaar een eenvoudige ma-

nier te bestaan om hetzelfde te doen voor de algemene relativiteitstheorie. Volgens

de kwantumveldentheorie moet men namelijk het gravitationele veld vervangen

door een krachtendragend deeltje (net als het elektromagnetische veld vervangen

werd door het foton) dat in dit geval een graviton wordt genoemd. Als we ech-

ter gaan rekenen met een kwantumveldentheorie met een graviton dan vinden we

allerlei mathematische problemen die laten zien dat dit geen fundamentele be-

schrijving van de natuur kan zijn. Door die problemen zijn kwantumveldentheorie

en zwaartekracht fundamenteel onverenigbaar: in een wereld waarin kwantumvel-

dentheorie exact geldig is kan er geen zwaartekracht zijn en vice versa. Toch leven

wij in een wereld waarin wij zowel kwantumveldentheorie als algemene relativi-

teitstheorie succesvol gebruiken om experimenten te beschrijven en daarom is het

noodzakelijk dat geen van beiden exact geldig zijn! De uitdaging is daarom om

een correcte en mathematisch consistente kwantumtheorie van de zwaartekracht te
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vinden. Vanwege de bovengenoemde problemen zal die voorbij moeten gaan aan

de huidige kwantumveldentheorie.

Er zijn helaas bijzonder weinig experimentele resultaten beschikbaar die behulp-

zaam zouden kunnen zijn in het vinden van een dergelijke theorie. Het experimen-

tele succes van het standaardmodel (dus van een kwantumveldentheorie zonder

zwaartekracht) bijvoorbeeld toont aan dat het effect van de zwaartekracht op de

resultaten van experimenten met deeltjesversnellers totaal verwaarloosbaar is. Dit

is consistent met een simpele theoretische orde-van-grootte analyse: als we aanne-

men dat de algemene relativiteitstheorie geldig blijft tot op hele kleine afstanden

kunnen we schatten dat de aantrekkende zwaartekracht tussen bijvoorbeeld twee

elektronen een factor 1042 kleiner dan de afstotende elektrische kracht. Dat is

inderdaad vele malen kleiner dan tot nu toe meetbaar: de elektrische kracht is

bijvoorbeeld bekend met een relatieve precisie van ongeveer 1010. (Deze orde-van-

grootte analyse gebruikt echter de klassieke algemene relativiteitstheorie waarvan

wij weten dat zij niet consistent is op kleine afstanden. De analyse is daarmee

inherent onbetrouwbaar en in werkelijkheid is er momenteel geen consistente the-

oretische afschatting van de effecten van de zwaartekracht op kleine afstanden.)

Snaartheorie

Het idee van de snaartheorie is dat de elementaire deeltjes eigenlijk hele kleine uit-

gestrekte snaartjes zijn. Het gaat daarmee voorbij aan de kwantumveldentheorie,

waarin de deeltjes altijd als puntdeeltjes beschreven worden. Bovendien maakt

deze aanname het mogelijk om een consistente wisselwerking met gravitonen te

beschrijven en daarmee lijkt de snaartheorie alle benodigde ingrediënten te bevat-

ten voor een kwantumtheorie van de zwaartekracht. De snaartheorie is momenteel

echter nog geen volledige theorie en het precies begrijpen wat de snaartheorie nu

precies inhoudt is iets waar momenteel veel onderzoek naar gedaan wordt.

Hoewel de snaartheorie een consistente theorie van de kwantumzwaartekracht lijkt

te zijn is het moeilijk gebleken om ook een realistische versie van een dergelijke

theorie te verkrijgen. Afhankelijk van de precieze versie van de snaartheorie die

men hanteert blijkt de snaartheorie namelijk vaak veel meer en ook heel andere

deeltjes te voorspellen dan de hierboven genoemde deeltjes van het standaardmo-

del. Het is echter niet uitgesloten dat er een versie van de snaartheorie bestaat

met een realistisch deeltjesspectrum en hier wordt momenteel dan ook hard naar

gezocht.

Niettemin is de snaartheorie wel een theorie die ons diverse inzichten kan geven

in hoe een kwantumtheorie van de zwaartekracht eruit ziet. Een mooi voorbeeld

hiervan is de beschrijving van zwarte gaten in de snaartheorie. In de algemene

relativiteitstheorie kunnen zwarte gaten niet goed beschreven worden omdat de
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materie door de gravitationele aantrekkingskracht zo sterk wordt samengeperst

dat de energiedichtheden oneindig zouden worden. Op zulke kleine schalen wor-

den kwantumeffecten echter belangrijk en daarom zal een kwantumtheorie van

de zwaartekracht zoals de snaartheorie gebruikt moeten worden. De snaartheorie

heeft ons al diverse belangrijke inzichten gegeven in de ‘microscopische’ structuur

van zwarte gaten, maar ook dit blijft nog een bron van veel onderzoek.

De gauge/gravity dualiteiten

In dit proefschrift worden de zogeheten ‘gauge/gravity dualteiten’ binnen de snaar-

theorie bestudeerd. Deze dualiteiten stellen een volledig nieuw beeld van de kwan-

tumzwaartekracht voor: zij postuleren dat er een alternatieve beschrijving bestaat

van de kwantumtheorie van de zwaartekracht in termen van een ‘gewone’ kwantum-

veldentheorie zonder zwaartekracht, maar deze kwantumveldentheorie leeft dan

wel in één ruimtetijd dimensie minder dan de oorspronkelijke zwaartekracht. Dit

is het ‘holografisch principe’: net zoals een hologram alle informatie bevat om

een drie-dimensionaal beeld te reconstrueren aan de hand van gegevens op een

twee-dimensionaal vlak, zo kan een kwantumveldentheorie in d dimensies (voor

willekeurige d) gebruikt worden om kwantumzwaartekracht te beschrijven in d+1

dimensies. Dit is zeer tegenintüıtief en het is dan ook nog lang niet uitgekristal-

liseerd wat de implicaties van het holografisch principe voor de kwantumtheorie

van de zwaartekracht precies zijn.

Om de dualiteiten concreet te maken moet nog wel de relatie tussen de kwan-

tumveldentheorie en de kwantumtheorie van de zwaartekracht precies gemaakt

worden. Zo’n dualiteit komt daarom met een zogeheten ‘dictionary’ dat groothe-

den tussen de twee theorieën vertaalt. Gebruik makend van dit dictionary weten

we bijvoorbeeld in principe hoe we objecten als zwarte gaten moeten beschrijven

in termen van de kwantumveldentheorie. Het dictionary kan echter ook de ande-

re kant op gebruikt worden en dit is een interessante spinoff van de dualiteiten:

door middel van relatief eenvoudige berekeningen in de algemene relativiteitstheo-

rie (zoals we weten is dat op grote afstanden een voldoende goede benadering van

de kwantumtheorie) blijken we vrij simpel resultaten te kunnen verkrijgen over de

kwantumveldentheorie die tot dan toe allerlei onmogelijk ingewikkelde berekenin-

gen vereisten.

Het dictionary was tot op heden in groot detail ontwikkeld voor de gevallen waarin

sprake is van een evenwichtssituatie. Een voorbeeld van zo’n situatie is bijvoor-

beeld een zogeheten eeuwig zwart gat dat zich voor altijd in de ruimtetijd bevindt.

Voor niet-evenwichtssituaties, bijvoorbeeld de holografische beschrijving van de

ineenstorting van een ster die leidt tot de vorming van een zwart gat, was het

dictionary echter nog niet volledig ontwikkeld. In hoofdstuk 2 geven we een gede-

279



Samenvatting

tailleerd dictionary voor dit soort dynamische situaties. Dit stelt ons in staat om

de dualiteit toe te passen in nieuwe situaties maar levert ons ook interessante in-

zichten op in de structuur van de theorie van de kwantumzwaartekracht. Om ons

nieuwe dictionary te testen hebben we een aantal relatief eenvoudige voorbeelden

uitgewerkt in hoofdstuk 3. Volgens ons dictionary moeten bepaalde grootheden in

de kwantumveldentheorie gegeven worden door de uitkomst van heel specifieke be-

rekeningen in de kwantumtheorie van de zwaartekracht. We doen deze berekenin-

gen voor een aantal gevallen waarvan we de uitkomst in de kwantumveldentheorie

al weten en vinden inderdaad dat ons dictionary de verwachte antwoorden geeft.

In hoofdstuk 4 beschrijven we kort hoe een andere prescriptie uit de literatuur,

geldig voor een subklasse van deze gevallen, ook volgt uit de toepassing van ons

algemene dictionary.

Voor sommige ruimtetijden is het lastig om te zien hoe het holografisch principe

precies werkt omdat informatie ‘te diep’ in de ruimtetijd verstopt lijkt te zitten.

Dit lijkt bijvoorbeeld het geval te zijn bij wormgaten, ruimtetijden die vergelijk-

baar zijn met zwarte gaten. Als de dualiteit exact geldig zou zijn dan zou echter

alle informatie over de ruimtetijd in de kwantumveldentheorie opgeslagen moeten

worden, ook de erg diep verstopte informatie. Met ons nieuwe dictionary kun-

nen we ook de werking van de dualiteit voor wormgaten in detail beschrijven en

controleren of die nog steeds geldig is. Dit doen we in hoofdstuk 5 en het blijkt

inderdaad dat in ieder geval voor deze klasse van ruimtetijden informatie nooit te

diep verstopt kan zitten. Hoofdstuk 6 geeft een alternatieve beschrijving van de

wormgaten die nuttig kan zijn voor verder onderzoek.

Door het succes van de holografische benadering van de snaartheorie heeft men

geprobeerd dit concept te veralgemeniseren. In het bijzonder wordt de holografi-

sche benadering vaak toegepast op theorieën van de zwaartekracht in slechts twee

ruimtelijke dimensies (in plaats van de gebruikelijke drie). Dit is een ‘toy model’

waarin we de kwantumeffecten van de zwaartekracht makkelijker kunnen bestude-

ren omdat veel berekeningen vereenvoudigen. Hierdoor het makkelijker wordt om

nieuwe inzichten te verkrijgen. Men kan bijvoorbeeld het gebruikelijke ‘dictionary’

toepassen op zulke lager-dimensionale theorieën om te zien of men wellicht op die

manier een consistente kwantumtheorie kan formuleren zonder gebruik te maken

van de snaartheorie. In hoofdstuk 7 passen we dit idee toe in een bepaalde twee-

dimensionale theorie van de zwaartekracht, topologically massive gravity, die een

variatie is op de gebruikelijke algemene relativiteitstheorie. De resultaten die we

zo verkrijgen voor de duale kwantumveldentheorie (in één ruimtelijke dimensie)

voldoen echter niet aan de basisvereisten voor een goede kwantumveldentheorie en

daarmee bewijzen we dat dit model eigenlijk ongeschikt is als toy model. Het lijkt

erop dat een meer complete theorie zoals de snaartheorie nodig is om consistente

resultaten op te leveren.
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