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SAMENVATTING

In dit proefschrift bestuderen we twee onafhankelijke onderzoekslijnen die beide gericht
zijn op het construeren van een theorie van “kwantumzwaartekracht”. Hoewel snaar/M-
theorie al een potentiële theorie van dit type is, blijven er ook daarbinnen nog veel on-
beantwoorde fundamentele vragen en ontbrekende concepten. Door de consistentie van
deze theorie te testen en door paradoxale fenomenen te bestuderen hopen we vooruitgang
te boeken in deze lastige taak.

ACHTERGROND

Met “kwantumzwaartekracht” bedoelen we de unificatie van Einstein’s algemene rela-
tiviteitstheorie (ART), die de gravitationele interacties van massieve objecten en de ruimtetijd
beschrijft, met de uitgangspunten van de kwantummechanica. De kwantummechanica
heeft echter in het algemeen geen observeerbare gevolgen voor de massieve objecten
waarvoor de ART belangrijk is, en de ART is in essentie verwaarloosbaar voor lichte
objecten zoals sub-atomische deeltjes waar de gevolgen van de kwantummechanica het
duidelijkst zijn. Er zijn daarom nog geen experimentele situaties waarin deze theorieën
tegelijkertijd getest kunnen worden. Aan de andere kant is het theoretisch zeer goed mo-
gelijk dat er objecten bestaan die zowel zeer massief als zeer klein zijn, zoals zwarte
gaten. Voor zulke objecten moeten de beide theorieën tegelijkertijd toegepast worden en
de moeilijkheid hiervan is al tientallen jaren lang een uitdaging gebleken voor theoretisch
fysici.

Alleen al de consistentie van zo’n theorie legt relatief sterke beperkingen op en de eerste
uitdaging is dan ook om simpelweg een theorie te formuleren die op een consistente wi-
jze de fundamenten van ART en kwantummechanica kan unificeren, zelfs op de meest
simpele manier. Snaar/M-theorie is een belangrijke kandidaat voor een theorie van de
kwantumzwaartekracht die precies deze unificatie bewerkstelligt (en niet alleen dat). Een
nadeel van de snaartheorie is echter dat deze “perturbatief” geformuleerd is en niet va-
nuit fundamentele basisprincipes. Ons begrip van de theorie is onstaan door verschillende
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delen te construeren en te bestuderen hoe ze samengevoegd kunnen worden om daarmee
een idee te geven van een spannende en mooie nieuwe theorie. We zijn echter nog steeds
op zoek naar de fundamenten waarop al deze delen steunen.

INFORMATIEVERLIES

In een framework zoals snaartheorie wordt het mogelijk om uitgebreider te controleren
of deze voldoet aan de beperkingen zoals die opgelegd worden door de ons al bekende
natuurkunde.

Zo heeft Stephen Hawking bijvoorbeeld de experimenteel bewezen technieken van kwan-
tumveldentheorie gebruikt om aan te tonen dat zwarte gaten thermische straling uit moeten
zenden en hun massa kwijtraken. Zwarte gaten worden geproduceerd als een ster of een
ander groot object ineenstort vanwege zijn eigen gravitationele aantrekkingskracht in iets
wat alleen maar kleiner en kleiner wordt. Op een gegeven moment is de dichtheid van
energie en materie in het centrum zo hoog dat onze beschrijving van de natuurkunde
niet meer geldig is: dit heet de singulariteit en is het hart van het zwarte gat. Het is
juist de natuurkunde in gebieden zoals deze die beschreven zou moeten worden door de
kwantumzwaartekracht. In zo’n singulariteit zijn namelijk grote hoeveelheden materie en
energie samengeperst in een gebied van subatomische grootte, waardoor zowel de kwan-
tummechanica als de zwaartekracht belangrijk zijn. Een belangrijke eigenschap van zulke
gebieden is dat de ruimtetijd sterk “gekromd” raakt vanwege de hoge dichtheden van en-
ergie en materie.

Rond de singulariteit, maar mogelijkerwijs op grote afstand, is de zogenaamde “horizon”
van het zwarte gat. Dit is een soort fictief omhulsel (er is geen fysisch object waaruit
de horizon bestaat; deze is simpelweg gegeven door een bol op vaste afstand van de
singulariteit) van waaruit niets aan het zwarte gat kan ontsnappen. Dit is de oorsprong
van de beruchte “zwartheid” van zwarte gaten. Omdat de horizon zich ver weg van de
singulariteit van het zwarte gat kan bevinden (kilometers of soms lichtjaren afhankelijk
van de massa van het zwarte gat) is het echter gewoon een regulier gebied in de ruimtetijd
en dus zouden onze huidige theorieën een accurate beschrijving moeten geven van de
fysica in zo’n gebied (zelfs zonder kwantumzwaartekracht te gebruiken).

Door van dit laatste feit gebruik te maken was Hawking in staat om aan te tonen dat in de
nabijheid van de horizon van een zwart gat bepaalde kwantumfluctuaties (van het soort dat
goed beschreven wordt door standaard kwantummechanica) tweetallen van gecorreleerde
deeltjes vanuit het “niets” konden creëren. Als nu één van deze deeltjes in het zwarte
gat valt terwijl het andere deeltje naar het oneindige ontsnapt dan verliest het zwarte gat
effectief energie of massa en het wordt daarom kleiner terwijl het een deeltje uitzendt. Dit
is op zichzelf geen probleem, maar het invallende en uitgaande deeltje zijn gecorreleerd
en daarom bevatten zij informatie over elkaar. De kwantummechanica vertelt ons dat
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deze correlatie niet verloren kan gaan als de deeltjes van elkaar gescheiden worden, dus
de deeltjes “weten” van elkaars toestand (dit is een lastig concept dat we hier niet volledig
kunnen uitleggen; het is voldoende om te weten dat de deeltjes op een bepaalde manier
verbonden blijven hoewel ze ver van elkaar verwijdered zijn). Dit proces leidt dus tot
veel deeltjes die ver weg van het zwarte gat zijn, maar gecorreleerd met de deeltjes in
het zwarte gat. Daarnaast verliest het zwarte gat tegelijkertijd zijn massa en krimpt de
horizon als gevolg daarvan.

Uiteindelijk zal het zwarte gat bijna geheel verdwenen zijn, terwijl we aan de andere kant
juist verwachten dat het veel “informatie” bevat over de uitgezonden deeltjes waarmee het
nog steeds gecorreleerd zou moeten zijn. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat het zwarte gat kan
“verdampen” terwijl het gecorreleerd lijkt te zijn met de grote hoeveelheid uitgezonden
deeltjes.

Het bovenstaande is één van de aspecten van wat de “informatieverlies-paradox” wordt
genoemd. Eén van de doelstellingen van dit proefschrift is om bepaalde inzichten bij te
dragen aan de oplossing van dit probleem. Het verklaren van de informatieverlies-paradox
vereist waarschijnlijk dat wij ons naı̈eve begrip van wat kwantumzwaartekracht nu echt is
zullen moeten bijstellen (wat in zekere mate al gebeurd is).

NIET-PERTURBATIEVE ASPECTEN

Een enigszins ongerelateerd probleem is de vraag hoe de vele verschillende delen van de
snaartheorie samengevoegd kunnen worden tot een coherente theorie. De huidige formu-
lering van snaartheorie is “perturbatief”, wat inhoudt dat de theorie de dynamische as-
pecten van kwantumzwaartekracht kan beschrijven zodra we zekere “achtergrond”-data
voorschrijven, maar nog geen methode bevat om de dynamica van deze “achtergronden”
zelf te beschrijven. Er zijn echter veel indirecte manieren om dit te doen en uit al deze
manieren samen is het mogelijk om een beeld te vormen van de volledige versie van de
theorie.

Om dit beeld te completeren is het vaak mogelijk om met zogenaamde “topologische”
versies van de snaartheorie te werken. Dit zijn sterk versimpelde versies van de theorie
die echter nog steeds de kern van de volledige theorie bevatten en die soms zelfs gebruikt
kunnen worden om bepaalde interessante en moeilijke problemen te bevatten.

Een belangrijk concept bij het bestuderen van zulke versimpelde theorieën is supersym-
metrie. Dit is een mogelijke symmetrie van de natuur (die mogelijkerwijs geobserveerd
kan worden bij het aanstaande LHC experiment) die een zeer precieze relatie oplegt tussen
de verschillende soorten deeltjes en ook hun mogelijke interacties in sterke mate beperkt.
Echter, zelfs als de theorie aan deze symmetrie voldoet is dat niet altijd het geval voor
elke configuratie die in deze theorie gerealiseerd kan worden. Als voorbeeld kan men
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een theorie die koolstofatomen beschrijft beschouwen. Als de atomen zich vrij bewegen
in een gas is er geen voorkeursrichting en daarom is er bijvoorbeeld een rotatiesymme-
trie. Als men de atomen echter samendrukt dan organiseren de koolstofatomen zich in
een diamant met een roosterstructuur waarin wél bepaalde voorkeursrichtingen aanwezig
zijn. Dit breekt de rotatiesymmetrie en is de reden dat diamanten alleen langs bepaalde
vlakken gesneden kunnen worden.

De topologische versies van de snaartheorie beschrijven in het algemeen slechts dat deel
van de theorie dat een hogere mate van (super)symmetrie bevat. Dit is nogal restrictief
en het is zelfs principieel onmogelijk om hiermee de natuurkunde van onze wereld te
beschrijven, maar aan de andere kant kunnen we hiermee belangrijke conceptuele lessen
over de theorie leren.

RESULTATEN

Om de hierboven gestelde vragen te beantwoorden bestuderen we twee nogal verschil-
lende systemen. We beginnen met het bestuderen van vier- en vijfdimensionale “multi-
center” oplossingen. Dit zijn oplossingen van de Einsteinvergelijkingen (de vergelijkin-
gen die ART definiëren) die de mogelijke vormen van zulke vier- en vijfdimensionale
ruimtetijden beschrijven. Zij kunnen zowel een enkel zwart gat als meerdere zwarte gaten
beschrijven, alsmede “gladde” configuraties zonder zwart gat die er echter van grote af-
stand precies zo uitzien als een zwart gat. Het idee hier is dat zulke configuraties zon-
der zwart gat geen horizons of singulariteiten hebben en daarom niet tot dezelfde para-
doxen leiden als ruimtetijden met een zwart gat. Een recent idee, het zogeheten fuzzball-
idee stelt nu dat een zwart gat niets meer is dan een gemiddelde of zelfs “kwantum-
gemiddelde” beschrijving van zulke gladde configuraties (of mogelijkerwijs configuraties
met meer “snaar-achtige” ingrediënten die echter nog steeds geen horizon of singulariteit
bevatten).

Als dit het geval was dan zou er geen informatieverlies optreden omdat zulke objecten
zich op een subtiele manier anders gedragen dan zwarte gaten. Zulke effecten kunnen
echter alleen de paradox oplossen als wij ons idee van kwantumzwaartekracht aanpassen.
Hawking’s berekening beperkte zich namelijk tot het gebied in de buurt van de hori-
zon, waarvan wij meenden dat het goed beschreven zou worden met de bekende wetten
van de natuurkunde, zonder de kwantumzwaartekracht te gebruiken. Het resultaat wordt
daarom door velen onafhankelijk geacht van de exacte vorm van de theorie van de kwan-
tumzwaartekracht.

Echter, als de beschrijving van een zwart gat in termen van ruimtetijden zonder horizon
(of een gemiddelde daarvan) echt de informatieverlies-paradox op zou moeten lossen,
dan zouden de effecten van kwantumzwaartekracht ook bij de horizon voelbaar moeten
zijn. Dit is een nogal drastische verandering omdat de gebruikelijke gedachte is dat
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kwantumzwaartekracht alleen belangrijk is in die gebieden van de ruimtetijd waar de
ruimte sterk gekromd is, zoals in de buurt van de singulariteit van een zwart gat. Bij de
horizon kan de ruimtetijd echter bijna vlak zijn, met een zeer zwak zwaartekrachtsveld,
en als kwantumzwaartekracht daar belangrijk is dan moeten we ons begrip van kwan-
tumzwaartekracht bijstellen.

In dit licht zijn de volgende twee vragen erg belangrijk:

• Kunnen de effecten van kwantumzwaartekracht belangrijk zijn in gebieden van de
ruimtetijd die niet sterk gekromd zijn?

• Wat is de oorsprong van de “geometrie” van een zwart gat? Specifieker gesteld: is
het een kwantumgemiddelde over gladde ruimtetijden of over ruimtetijden die niet
door de ART beschreven kunnen worden maar waarvoor we snaartheorie moeten
gebruiken?

De belangrijkste resultaten van deel I van dit proefschrift gaan precies over deze twee
vragen.

GROTE KWANTUMFLUCTUATIES

In dit proefschrift doen we een belangrijke ontdekking in de context van de multi-center
configuraties van het bovengenoemde type. Vanwege de speciale eigenschappen van deze
ruimtetijden, namelijk het feit dat ze supersymmetrisch zijn, kunnen we de invloed van
kwantum-effecten bestuderen. We doen dan de verrassende ontdekking dat deze effecten
zelfs belangrijk kunnen zijn als de ruimte niet sterk gekromd is en geen singulariteit bevat.

In de plaats daarvan vinden we dat sommige ruimtetijden een zogenoemde “throat” on-
twikkelen, waarin de ruimte uitgerekt tot een lange tube die een effectieve aantrekkingskracht
uitoefent op nabije objecten. Deze ruimtetijden lijken erg op de gebieden in de buurt
van de horizon van een zwart gat en er zijn inderdaad voorbeelden waar het verschil
willekeurig klein gemaakt kan worden. Aan de andere kant hebben deze ruimtetijden
nooit horizons of singulariteiten en dus, hoewel ze erg op een zwart gat kunnen lijken,
voorkomen ze de problemen van de zwarte gaten. Zulke ruimtetijden zijn dus ideale kan-
didaten voor de objecten die de onderliggende beschrijving geven van een zwart gat.

Het is nu precies voor deze ruimtetijden dat we vinden dat de effecten van kwantumzwaartekracht
belangrijk worden, zelfs wanneer men naı̈ef gezien deze niet belangrijk achtte.

DE INCONSISTENTIE VAN ZWAARTEKRACHT

Onze bovengenoemde ontdekking had eigenlijk plaats in de context van de klassieke the-
orie van de zwaartekracht. In het specifieke geval van de speciale supersymmetrische
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ruimtetijden (in een supersymmetrische theorie van de zwaartekracht) kunnen we kwan-
tummechanica en zwaartekracht combineren, wat veelal goede resultaten oplevert. Van-
wege de extra symmetrie kunnen we hierin veel verder gaan dan normaal gesproken mo-
gelijk is, zelfs zonder de snaartheorie te gebruiken.

In deze context kunnen we supersymmetrische zwarte gaten beschouwen (dus zwarte
gaten die zelf ook deze extra symmetrie bezitten). We kunnen dan bestuderen of deze
beschouwd kunnen worden als kwantum “gemiddelden” van de supersymmetrische gladde
ruimtetijden die we hierboven beschreven, of dat de klassieke zwaartekracht onvoldoende
is en er ook snaartheoretische ingrediënten nodig zijn. Wij vinden dan dat er niet vol-
doende gladde ruimtetijden zijn om alle eigenschappen van het zwarte gat te reproduc-
eren (met name diens entropie), wat suggereert dat er inderdaad extra, snaartheoretische,
ingrediënten nodig zijn.

Dit resultaat is zowel technisch als conceptueel interessant. Technisch, omdat het betekent
dat wij zwarte gaten alleen beter kunnen begrijpen als we ook de extra ingrediënten vanuit
de snaartheorie gebruiken. Conceptueel, omdat het suggereert dat de zwaartekracht op
zichzelf geen complete theorie is en extra “vrijheidsgraden” nodig zijn vanuit de snaarthe-
orie. Een interessant aspect hiervan, en waarvoor ook veel andere aanwijzingen zijn, is dat
zwaartekracht dan gezien kan worden als emergent fenomeen en een “effectieve” beschri-
jving geeft van deze verborgen snaartheoretische vrijheidsgraden. Aan de andere kant zou
de zwaartekracht in zichzelf nog steeds een complete theorie op kunnen leveren, maar dan
is de manier waarop wij kwantummechanica erop hebben toegepast niet correct.

TOPOLOGISCHE M- VERSUS SNAARTHEORIE

Een laatste onderwerp in dit proefschrift is de studie van de relatie tussen topologis-
che snaartheorie en M-theorie. De snaartheorie “leeft” normaal gesproken in 10 dimen-
sies, maar tegelijkertijd meent men dat het een benadering is van een meer complete,
11-dimensionale theorie, die mysterieus genoeg M-theorie genoemd wordt. Omdat wij
maar 4 dimensies observeren (drie ruimte plus één tijd) is het noodzakelijk om 6 of 7
dimensies zo klein te maken dat ze niet meer zichtbaar zijn in onze huidige fysische ex-
perimenten. Vanwege de interne consistentie van de snaar- of M-theorie is de vorm van
deze kleine dimensies niet compleet willekeurig; deze blijkt gerelateerd aan variëteiten
(hoger-dimensionale vormen, analoog aan bijvoorbeeld een bol of een torus) die goed
bekend zijn bij wiskundigen. De zes-dimensionale variëteiten heten Calabi-Yau en de
zeven-dimensionale variëtieten die aan de beperkingen van M-theorie voldoen heten G2.
Een Calabi-Yau kan ingebed worden in een G2, net zoals een lijn (een 1-dimensionale
variëteit) ingebed kan worden in een vlak (een 2-dimensionale variëteit). Dit leidt tot een
relatie tussen snaar- en M-theorie en we kunnen daarom de snaartheorie met een Calabi-
Yau zien als de benadering van M-theorie met een G2-variëteit waar de Calabi-Yau is
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ingebed.

Zoals hierboven al vermeld is de topologische snaartheorie een versimpeld model van
de echte snaartheorie, en beschrijft deze simpele versie vooral de supersymmetrische as-
pecten. De topologische theorie bestudeert de snaren die zich in een Calabi-Yau variëteit
bewegen. Dit onderwerp is grondig bestudeerd en heeft dan ook vele interessant resul-
taten opgeleverd, zowel voor wis- als voor natuurkundigen. Er zijn twee typen topologis-
che snaartheorie op Calabi-Yau variéteiten: het A- en het B-model. Deze zijn overigens
gerelateerd aan twee vormen van de gewone (niet-topologische) snaartheorie die bekend
staan als type IIA en type IIB en die waarschijnlijk niet-perturbatief gerelateerd zijn. Een
belangrijke vraag is dan of het A- en het B-model ook niet-perturbatief gerelateerd zijn
en, zo ja, of dit ons iets kan vertellen over de fundamenten van de theorie. We vermeld-
den hierboven al dat snaartheorie, zelfs in de topologische variant, is beschreven in vaste
“achtergronden” en dat we een theorie zouden willen vinden die ook de dynamica van
deze achtergronden beschrijft. Er is enig bewijs dat het A- en het B-model twee verschil-
lende kanten zijn van een enkele niet-perturbatieve theorie die we optimisch “topologische
M-theorie” kunnen noemen. Dit is analoog aan IIA en IIB snaartheorie, die waarschijnlijk
twee verschillende kanten zijn van de gewone M-theorie.

Om de subtiele relatie tussen M- en snaartheorie bloot te leggen beschouwen we de re-
latie tussen de versimpelde “topologische” versies van deze theorieën. De M-theorie is
een theorie van membranen, dus niet van snaren, maar wij bestudeerden snaren die in een
G2 variëteit bewegen, wat om technische redenen gerelateerd is aan de studie van mem-
branen op dezelfde variëteit. Bovendien is de studie van membranen op zulke variëteiten
technisch erg gecompliceerd.

We identificeren de verschillende soorten “branen” (hoger-dimensionale objecten die veel
voorkomen in snaar- en M-theorie) die toegestaan zijn in de topologische snaartheorie op
G2-variëteiten en de theorieën die de dynamica van deze branen beschrijven. In bepaalde
gevallen zijn deze theorieën erg goed onder controle en middels de relatie met de topol-
ogische snaartheorie op G2 kan men proberen iets over die topologische theorie te leren.
Hoewel we hier de basis voor leggen zullen we het niet verder ontwikkelen, maar het is
zeker een interessante richting voor nieuw onderzoek.

We relateren ook de braan-theorieën op G2-variëteiten aan braan-theorieën die afgeleid
zijn van topologische snaren op Calabi-Yau variëteiten die ingebed zijn in deze G2. Hi-
ermee vinden we relaties tussen de topologische G2-theorie en zowel het A- als het B-
model op Calabi-Yaus. Dit wijst inderdaad op een mogelijke unificatie tussen de twee
zes-dimensionale theorieën in de zeven-dimensionale theorie. Helaas staat de topologis-
che snaartheorie op G2-variëteiten nog altijd in de kinderschoenen en is er nog veel werk
nodig om deze verder te ontwikkelen. Daarna kunnen we verder testen hoe deze het A-
en het B-model integreert en wat hun relatie zou kunnen zijn. Dit zou ook licht kunnen
werpen op de vele kanten van de snaartheorie en hoe die geünificeerd kunnen worden in
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de context van M-theorie.
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