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SAMENVATTING

De geschiedenis van de natuurkunde leert ons dat het ophelderen van schijnbare
puzzels en paradoxen een uitstekende manier is om nieuwe kanten van de natuur
te leren kennen. Dit proefschrift beschrijft zwarte gaten en de daaraan gerelateerde
puzzels en paradoxen, waarvan de oplossing ons belangrijke informatie kan ople-
veren in de mysterieuze theorie die we “kwantumzwaartekracht” noemen. In dit
hoofdstuk geven we een kort overzicht van de inhoud van dit proefschrift.

HET ENIGMA VAN ZWARTE GATEN

Zwarte gaten zijn één van die fysische objecten die zowel uitgebreid bestudeerd als
slecht begrepen zijn. Het theoretisch onderzoek aan zwarte gaten heeft sinds de
voorspelling van hun bestaan tot diverse verrassingen geleid. De klassieke kant van
hun verhaal bereikte een hoogtepunt met de zogeheten “geen-haar stelling” en de
“wetten van de mechanica van zwarte gaten”. Die laatsten suggeren dat het zwarte gat
zich misschien wel als een thermodynamisch object zou kunnen gedragen – in ieder
geval op het niveau van deze formules – als we de oppervlakte van de horizon met de
entropie en de oppervlaktezwaartekracht met de temperatuur identificeren. Aan de
andere kant impliceren de geen-haar stelling (leidend tot een entropie die identiek
nul is) en het idee dat zwarte gaten ’zwart’ zijn (dus geen straling uitzenden) dat de
analogie met de thermodynamica niet dieper zou kunnen zijn dan het niveau van
deze formules. Een totaal onverwachte ontwikkeling in de studie van zwarte gaten
ontstond echter toen Hawking kwantumveldentheorie in de zwart-gat achtergrond
bestudeerde. Zijn studie liet een nieuw gezicht van zwarte gaten zien: een “wit
gezicht”. Het bleek dat zwarte gaten niet totaal zwart waren, maar Hawking-straling
uitzenden. Dat werkt als volgt: een deeltje-antideeltje-paar wordt geproduceerd
achter de horizon, en terwijl het deeltje uit het zwarte gat ontsnapt verdwijnt het
antideeltje achter de horizon van het zwarte gat.

De ontdekking van de witte kant van zwarte gaten opende een doos van Pandora van
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paradoxen die de focus is van een nu al dertig jaar durende studie. Deze paradoxen
zijn:

• De paradox van de entropie: Met de ontdekking van Hawking-straling werd
de thermodynamische natuur van zwarte gaten gepromoveerd van een opper-
vlakkige gelijkenis op het niveau van de formules tot een een fysische equiva-
lentie. De oppervlakte van het zwarte gat wordt nu gëıdentificeerd met diens
entropie, maar dit leidt tot de volgende twee paradoxen. Allereerst verbiedt
de geen-haar stelling dat zwarte gaten entropie hebben en dit botst met de
thermodynamische natuur van zwarte gaten. Ten tweede is de entropie een
extensieve grootheid die daarom natuurlijkerwijs evenredig zou moeten zijn
met het volume in plaats van met de oppervlakte van het zwarte gat.

• De paradox van informatieverlies: Het blijkt dat het zwarte gat zijn massa
verliest door de Hawking-straling. Het eindpunt van dit proces is de complete
verdamping van het zwarte gat, tenminste op details gerelateerd aan fysica
voorbij de Planck-schaal na. Omdat het uitgezonden deeltje gecorreleerd is
met het antideeltje dat in het zwarte gat verdween leidt zo’n complete ver-
damping van het zwarte gat echter tot het vernietigen van een deel van de
informatie en dus tot informatieverlies.

• De singulariteit van het zwarte gat: In tegenstelling tot de bovenstaande
paradoxen heeft deze niets te maken met de semiklassieke benadering van
kwantumzwaartekracht. Elk zwart gat heeft een singulariteit waar de krom-
ming divergeert. Op dit moment weten we niet hoe we natuurkundige wetten
kunnen formuleren in de buurt van zo’n gebied...

De thermodynamische natuur van zwarte gaten suggereert dat de geometrie van het
zwarte gat wel eens een effectieve beschrijving zou kunnen zijn van een onderlig-
gend microscopisch systeem, net zoals in de statistische fysica waar de thermody-
namische wetten precies zo’n effectieve beschrijving zijn van een complex microsco-
pisch systeem. Het hoofdonderwerp van dit proefschrift was het onderzoeken van
zo’n mogelijke beschrijving in het “fuzzball” scenario.

HET ONORTHODOXE FUZZBALL-SCENARIO

Gemotiveerd door de zoektocht naar een beter begrip van het D1-D5 systeem, een
zogeheten “klein zwart gat”, en in het kader van de AdS/CFT dualiteit, kwamen
Mathur et al. met het onorthodoxe “fuzzball-scenario“. Hun bewering is dat het
zwarte gat een effectieve beschrijving is van een exponentieel aantal ‘gladde’ geo-
metrieën met dezelfde asymptotische ladingen als het zwarte gat. Deze gladde ge-
ometrieën worden normaal gesproken de ‘toestanden’ van het zwarte gat genoemd,
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hoewel het geen kwantumtoestanden zijn in de gebruikelijke zin van het woord. In
gunstige omstandigheden zijn deze geometrieën manifestaties van coherente toe-
standen van het onderliggende microscopische systeem van het zwarte gat. De ge-
ometrieën verschillen alleen significant van de zwart-gat geometrie in een compact
gebied van de ruimtetijd, begrensd door een oppervlak dat de “uitgerekte horizon”
wordt genoemd. Buiten dit oppervlak lijken alle toestandsgeometrieën al heel snel
op de zwart-gat geometrie, zodat de resultaten van metingen gedaan in beide geo-
metrieën niet van elkaar verschillen.

Laten we nu bestuderen wat het fuzzball-scenario te zeggen heeft over de hierboven
vermelde paradoxen.

• Fuzzballs en de paradox van de entropie: In het fuzzball-scenario geeft het
aantal zwart-gat toestanden in principe de statistische verklaring van de entro-
pie van het zwarte gat. In deze beschrijving ontbreekt echter nog een afdoende
verklaring van het tweede deel van de paradox van de entropie, namelijk het
feit dat de entropie evenredig is met de oppervlakte van de horizon.

• Fuzzballs en de paradox van informatieverlies: Omdat de toestandsgeome-
trieën glad zijn is er geen informatieverlies. Het invallende deeltje is lange tijd
gevangen in een gecompliceerde toestandsgeometrie, maar ontsnapt uiteinde-
lijk naar oneindig via een proces dat vergelijkbaar is met Hawking-straling.
Het fuzzball-idee voorspelt ook grote kwantumfluctuaties in de grootte van de
horizon, wat mogelijk verklaart waarom de semiklassieke benadering hier niet
toereikend is.

• Fuzzballs en de singulariteit van het zwarte gat: In het fuzzball-scenario is
de singulariteit in beginsel afwezig omdat de toestandsgeometrieën glad zijn.
De singulariteit is een emergent fenomeen dat verschijnt door de effectieve
beschrijving van de toestanden van het zwarte gat.

In dit proefschrift wordt, binnen het fuzzball-scenario, het idee dat zwarte gaten een
effectieve beschrijving zijn van een onderliggend microscopisch systeem uitgewerkt
voor enkele simpele systemen: het D1-D5 systeem en de 1/2-BPS zwarte gaten in
vier-dimensionale supergravitatie.

HET ELEGANTE D1-D5 SYSTEEM

Het D1-D5 systeem bleek een erg succesvolle basis om het fuzzball-idee te testen.
Vanwege de eenvoud van de oplossing van de supergravitatie-vergelijkingen was het
mogelijk om over geometrieën te middelen. Door geschikte gewichten van de gladde
D1-D5 geometrieën te kiezen konden we gemiddelde geometrieën construeren die
asymptotisch lijken op het kleine vijf-dimensionale zwarte gat en de zwarte ring.
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Het woord “klein” betekent hier dat de oppervlakte van de horizon van deze zwarte
objecten nul is als men zich beperkt tot vijfdimensionale supergravitatie. De zwarte
ring, daarentegen, is een zwart object waarbij de topologie van de horizon S2× S1

is, in tegenstelling tot een zwarte gat met een horizontopologie van S3. Dit zijn
vijf-dimensionale oplossingen en het zijn de eerste oplossingen die de geen-haar
stelling schenden, omdat zij een extra niet-behouden “dipool”-lading hebben die,
hoewel onzichtbaar vanaf oneindig, voorkomt in de eerste wet van de mechanica
van zwarte gaten.

De effectieve geometrie die we verkregen verschilt van de näıeve zwart-gat geome-
trie door een exponentieel smalle term die zorgt dat de geometrie glad blijft waar
anders de singulariteit zou ontstaan. We hebben ook een versie van de geen-haar
stelling ontdekt en we vonden dat de effectieve geometrie in het algemeen afhangt
van slechts drie ladingen, de massa en het impulsmoment (beiden zichtbaar van-
af oneindig) en een “dipool”-lading die de grootte van de “kern” van de geometrie
bepaalt.

We hebben ook gevonden dat we geen gewichten aan het D1-D5 systeem kunnen
toekennen zodanig dat de effectieve geometrie een conisch defect vertoont met een
een willekeurige openingshoek, behalve als deze 2π/n bedraagt, met n een integer.

DE WEG NAAR ALLEDAAGSE ZWARTE GATEN

Hoewel het D1-D5 systeem verschillende succesvolle toetsen van het fuzzball-scenario
heeft doorstaan, kan men zich voorstellen dat het te “goed” is om de vragen van de
fysica van echte zwarte gaten te beantwoorden. Dit is met name omdat de op-
pervlakte van de horizon identiek nul is, alsmede het feit dat dit systeem BPS is
en acht behouden superladingen heeft. Omdat een analoge beschrijving van re-
alistische zwarte gaten technisch momenteel niet haalbaar is, kozen we er in dit
proefschrift voor om te beginnen met een kleine stap in deze richting. We hebben
ervoor gekozen om BPS zwarte gaten te beschrijven met minder, namelijk vier, be-
houden superladingen. Deze aanpak staat ons toe om zwarte gaten te bestuderen
met een macroscopische oppervlakte van de horizon, omdat zulke zwarte gaten in
deze klasse van BPS-oplossingen voorkomen.

Het blijkt dat vierdimensionale N = 2 supergravitatie niet alleen 1/2-BPS oplossin-
gen heeft die een enkel zwart gat beschrijven, maar ook zogeheten “multi-centered”
oplossingen die gezien kunnen worden als gebonden toestanden van meerdere zwar-
te gaten. In dit proefschrift beschreven we een procedure voor de kwantisatie van
deze oplossingen. Met deze kwantisatie konden we het aantal BPS toestanden tel-
len dat gerelateerd is aan de externe vrijheidsgraden van deze oplossingen. Hoewel
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alleen een bepaalde klasse van deze multi-centered oplossingen is gekwantiseerd,
namelijk die met zekere mathematische eigenschappen, bevat deze klasse interes-
sante multi-centered oplossingen die men met de geometrische vorm van de D0-
D4 zwart-gat toestanden kan associëren. Helaas was de entropie die we verkregen
door het tellen van het aantal toestanden van deze geometrieën veel minder dan
de oppervlakte van de horizon van het D0-D4 zwarte gat. Wij denken dat het ver-
schil te verklaren is door de beperkte geldigheid van supergravitatie, en dus dat
er snaar-achtige vrijheidsgraden nodig zijn om de entropie van deze zwarte gaten
microscopisch te verklaren. We hebben ook een vrij-veld schatting gegeven van de
bovengrens van het aantal toestanden dat in supergravitatie gevonden kan worden
en deze komt precies overeen met onze “verkeerde” entropie.

We hebben ook in een simpel geval geverifieerd dat kwantumfluctuaties van de 1/2-
BPS oplossingen van vierdimensionale N = 2 supergravitatie versterkt kunnen wor-
den tot macroscopische afmetingen.
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