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Samenvatting

Het oplossen van het openstaande probleem van het verenigen van de kwantumme-
chanica en algemene relativiteitstheorie tot een kwantum-zwaartekrachttheorie blijft
een lastige opgave, maar de komst van het holografische principe heeft hiertoe nieuwe
wegen geopend. Breed genomen stelt het holografische principe voor dat het aantal
beschikbare vrijheidsgraden in een kwantum-zwaartekracht-systeem niet evenredig
is met het volume van het systeem maar eerder met de omsloten oppervlakte van het
volume. Dit is dan ook de reden dat men spreek over holografie: een hologram is
het drie-dimensionale beeld dat wordt voortgebracht door twee-dimensionale infor-
matie. De fysica van zwarte gaten levert sterke aanwijzingen voor de correctheid van
het holografische principe, aangezien de entropie (hoeveelheid informatie) van een
zwart gat evenredig is met de oppervlakte van zijn horizon. Het bekendste voorbeeld
van het holografische principe is de zogenaamde AdS/CFT correspondentie, waar-
bij er een dualiteit bestaat tussen type II snaartheorie op een AdS5 × S5 achtergrond
(effectief vijf-dimensionaal) en N = 4 supersymmetrische Yang-Mills (SYM) in vier
dimensies.

Om nu vooruitgang te boeken in ons begrip van de werking van de natuur komt
men vaak uit bij het bestuderen van processen en fenomenen die zich ver buiten
evenwicht bevinden. Zulke fenomenen beslaan vele onderzoeksgebieden zoals deelt-
jesfysica (bijvoorbeeld in het beginstadium van botsingen tussen zware ionen) en
de fysica van zwarte gaten (bijvoorbeeld in de vorming en verdamping van zwarte
gaten). Het onderzoek naar deze buiten-evenwicht fenomenen wordt geplaagd met
lastige complicaties, welke op een slimme manier dienen te worden ontweken om zo
vooruitgang te kunnen boeken. In dit proefschrift maken we gebruik van een aan-
tal methoden die de analyse van systemen buiten evenwicht handelbaar maken. In
het bijzonder gebruiken we in hoofdstuk 2 en 3 holografie en “algemene dimension-
ale reductie” om zo het dissipatieve hydrodynamische gedrag van een niet-conforme
vloeistof te onderzoeken. In hoofdstuk 4 gebruiken we een zogenaamde nPI effec-
tieve actie als techniek om een buiten-evenwicht analyse op te zetten van N = 4 SYM
(de hoeksteen van de AdS/CFT correspondentie). Het eerste hoofdstuk geeft enige
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voorkennis van de ideeën die we gebruiken in de rest van dit proefschrift.

EMD holografie en niet-conforme dissipatieve hydrodynamica

We willen de aard van de holografische ijk/zwaartekracht dualiteit onderzoeken in
een niet-AAdS1 zetting: we bestuderen achtergrond die er op eindig uit zien als
zogenaamde niet-conforme branen, in de aanwezigheid van extra ijkvelden. We kun-
nen “algemene dimensionale reductie” gebruiken om deze niet-conforme branen te
verkrijgen uit een pure zwaartekrachttheorie (met een kosmologische constante), het-
geen een welkome vereenvoudiging is. Algemene dimensionale reducties hebben de
speciale eigenschap dat de gereduceerde theorie om een continue manier van het
aantal dimensies van de compactificatie-variëteit afhangt. Dit betekent dat het aantal
compacte dimensies kan worden vervangen door een willekeurig reëel getal. In plaats
van het volledig opnieuw opbouwen van een holografische dualiteit voor niet-AAdS
achtergronden, beginnen we met de standaard AAdS zetting en passen vervolgens
een algemene dimensionale reductie toe om zo de gewenste resultaten voor het niet-
conforme geval te verkrijgen.

De theorieën waar wij in zijn geïnteresseerd in de context van het bestuderen van
niet-conforme achtergronden (en in het bijzonder dissipatieve hydrodynamica) zijn
Einstein-Maxwell-Dilaton (EMD) theorieën. Deze zijn van belang, omdat ze in de
context van holografie de juiste collectie van velden hebben die nodig zijn voor het
beschrijven van systemen bij eindige temperatuur en mogelijk in het bijzijn van
condensaten. Dit maakt hen geschikt voor het modelleren van sterk gekoppelde
vaste stoffen. We geven een holografisch vertaling voor een klasse van zulke the-
orieën, waarbij we gebruik maken van consistente2 algemene dimensionale reduc-
tie. In dit proefschrift verdiepen we ons in een lager-dimensionale theorie die twee
Maxwell velden bevat, hetgeen kan worden verkregen door een standaard AdS-
zwaartekrachttheorie zonder Maxwell velden te reduceren. Verder bestuderen we
het hydrodynamische gedrag van dit soort theorieën door een specifiek voorbeeld
te analyseren; het specifieke voorbeeld is een golf-dragend zwart braan wiens uni-
versele sector wordt beschreven door zwaartekracht samen met twee Maxwell velden.
Gebruikmakend van de vloeistof/zwaartekracht correspondentie berekenen we de
eerste-orde transportcoëfficiënten voor dit systeem. We laten ook zien hoe de resul-
taten gebruikt kunnen worden om te bepalen wat de corresponderende resultaten
zullen zijn in een EMD theorie met één Maxwell veld, vanuit de holografische vertal-
ing tot de universele hydrodynamica van de duale veldentheorie.

2PI effectieve actie van N = 4 SYM

Een belangrijke stap in het begrijpen van dynamica van kwantum velden buiten ther-
misch evenwicht is om te begrijpen hoe systemen die aanvankelijk ver buiten even-
wicht zijn thermisch evenwicht bereiken na lang genoeg te hebben gewacht. We
willen graag de thermalisatie in kwantumveldentheorieën die een holografisch duale

1AAdS is de afkorting voor asymptotische anti-De Sitter ruimte.
2Consistent in de zin dat alle oplossingen van de lager-dimensionale theorie ook een oplossing is van de

oorspronkelijke hoger-dimensionale theorie.
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beschrijving bezitten bestuderen, in het bijzonder N = 4 SYM. Dus met als doel om
onze pogingen tot het beschrijven van dynamica buiten evenwicht verder te brengen
bestuderen we N = 4 SYM buiten evenwicht door gebruik te maken van de tech-
niek van nPI effectieve acties. Het lastige aan het beschrijven van buiten-evenwicht
fenomenen is tweevoudig, omdat we niet alleen kwantum-fluctuaties mee dienen te
nemen in onze analyse, maar we hebben ook nog eens te maken met een enorm aan-
tal vrijheidsgraden. Klassieke statistische mechanica is simpelweg niet goed genoeg
en standaard storingtheorie is niet van toepassing omdat de variaties niet verwaar-
loosbaar klein zijn. Laatste jaren is de techniek die bekend staat als de “nPI effectieve
actie” ontwikkeld, welke ons in staat stelt om niet-storings benaderingen te doen om
vat te krijgen op dynamica buiten evenwicht. Van speciaal belang is de exacte tijd-
evolutie van kwantum velden wiens begintoestand ver buiten evenwicht is.

Nu hoeven we niet de volledige nPI effectieve actie uit te rekenen vanwege een hand-
ige equivalentie hiërarchie, zodat een zelf-consistente beschrijving tot op twee lussen
slechts een 2PI effectieve actie behoeft. Voor theorieën met scalaire en fermionische
velden hebben we een 2PI effectieve actie berekend tot en met drie lussen nodig om
de thermalisatie in kaart te brengen, omdat de twee-lus 2PI actie oneindig veel valse
behouden grootheden bevat. Bovendien hebben eerdere onderzoeken naar trans-
port coëfficiënten bevonden dat vele problemen van de 2PI aanpak kan worden ver-
holpen door naar een 3PI beschrijving te gaan. Toch zullen we ons in dit proefschrift
beperken tot de 2PI beschrijving van N = 4 SYM, omdat dit op zichzelf al een vrij
niet-triviale taak is; ons resultaat kan worden gezien als een niet-triviale opstap naar
een 3PI aanpak.

Om dynamica buiten thermisch evenwicht in kwantumveldentheorie te bestuderen
dient men alle n-punts correlatiefuncties vast te leggen, hoewel het vaak genoeg is
om dat alleen voor de laagste paar n-punts functies te doen. De tijd-evolutie van deze
begintoestand is dan bevat in de padintegraal, hetgeen is bepaald door de klassieke
actie. De extensie naar buiten-evenwichts situaties wordt dan bewerkstelligd via de
invoering van een eindige gesloten contour in de reële tijd, welke bekend staat als de
Schwinger-Keldysh contour. Voor de 2PI effectieve actie nemen we twee extra bron
termen mee in onze analyse. Om de bewegingsvergelijkingen voor de correlatiefunc-
ties te krijgen, en daarmee dus de volledige beschrijving van onze theorie te hebben
gevonden, leidt men eerst de effectieve actie af door twee Legendre-transformaties uit
te voeren op de genererende functionaal. Uiteindelijk volgen de bewegingsvergeli-
jkingen van de correlatiefuncties uit het nemen van eerste-orde afgeleiden van de
effectieve actie (zonder bronnen) met betrekking tot de correlatiefuncties via zoge-
naamde “stationaire condities”. Gebruikmakend van deze methode presenteren we
de 2PI effectieve actie van N = 4 SYM tot op tweede lus in de symmetrische fase en
we geven bovendien de evolutie-vergelijkingen van de 2-punts correlatiefuncties voor
de scalaire velden, gluonen, fermionen, en niet-fysische (spook) velden in de theorie
in de toestand buiten thermisch evenwicht.


