
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Deformations of CFTs and holography

Baggio, M.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Baggio, M. (2013). Deformations of CFTs and holography. [Thesis, fully internal, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/deformations-of-cfts-and-holography(a8dbbfef-54f2-403b-bfda-f91430fc06ff).html


Samenvatting

De twintigste eeuw heeft een enorme vooruitgang meegemaakt in het begrip van

de fundamentele natuurwetten. De ontwikkeling van de kwantummechanica ener-

zijds en de algemene relativiteitstheorie aan de anderzijds opende de mogelijkheid

om zowel microscopische interacties tussen elementaire deeltjes als gravitationele

interactie tussen macroscopische hemellichamen te beschrijven met ongekende pre-

cisie.

Onze meest fundamentele kennis van de microscopische wereld wordt beschreven

door het standaard model van de deeltjesfysica. Dit model beschrijft de elektro-

magnetisch kracht en de zwakke en sterke kernkrachten in het kader van de kwan-

tumveldentheorie. Ondanks zijn talrijke experimentele successen zijn er sterke

aanwijzingen, zowel theoretisch als experimenteel, dat het standaard model on-

volledig is. Zo moet een van de vrije parameters van de theorie zeer fijn worden

afgestemd om met experimenten overeen te komen. Deze kwestie staat bekend als

het hiërarchie probleem. Ook wijst de indirecte waarneming van donkere materie

op het bestaan van nog te ontdekken elementaire deeltjes.

Een probleem met het standaard model vanuit een theoretisch oogpunt is dat het

geen gravitationele interacties beschrijft. Op een macroscopisch niveau wordt de

zwaartekracht goed beschreven door de algemene relativiteitstheorie, hetgeen zeer

succesvol is geweest in de astrofysica en kosmologie. Echter, de combinatie van

algemene relativiteitstheorie met de principes van de kwantummechanica heeft be-

wezen uitermate lastig te zijn. De standaard manieren om van een klassieke theorie

een kwantumtheorie te maken worden inderdaad geplaagd met wiskundige tegen-

strijdigheden. Deze tegenstrijdigheden kunnen niet worden opgelost zonder dat

men de voorspellende eigenschap van de theorie moet opgeven. Als gevolg hiervan

is een van de belangrijkste uitdagingen van het hedendaagse onderzoek in de hoge

energie fysica om een consistente theorie van de kwantumzwaartekracht te vinden.

Ondanks de successen van zowel het standaard model als de algemene relativi-

teitstheorie in hun eigen domein van toepasbaarheid is een dergelijke onderneming
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vrij problematisch. De huidige technologie staat ons niet toe om rechtstreeks

metingen te doen op energieschalen waarop zowel kwantum als gravitationele ef-

fecten relevant zijn. Bij het ontbreken van aanwijzingen uit experimenten moet

de ontwikkeling van een kwantumtheorie van de zwaartekracht dus vertrouwen op

wiskundige consistentie en gedachte-experimenten.

De belangrijkste kandidaat voor een kwantumtheorie van de zwaartekracht is de

snaartheorie, waarvan de belangrijkste achterliggende gedachte is het opgeven

van het idee dat elementaire deeltjes puntdeeltjes zijn; deze worden vervangen

door ééndimensionale deeltjes: snaren. Snaartheorie heeft aan vele niet-triviale

consistentie-checks voldaan en het heeft belangrijke theoretische inzichten gegeven

in de microscopische structuur van gravitationele objecten zoals zwarte gaten. Het

moet echter worden opgemerkt, dat ons begrip van de snaartheorie nog onvolledig

is, met name op het niet-perturbatieve niveau.

Een van de meest spectaculaire ontwikkelingen uit de snaartheorie is die van zo-

genaamde ijk/zwaartekracht dualiteiten. Deze dualiteiten verklaren dat bepaalde

kwantumtheorieën van de zwaartekracht, zoals die gedefiniëerd op achtergronden

die asymptotisch anti-de Sitter (AdS) zijn, volledig kan worden beschreven door

gewone kwantumveldentheorieën in één ruimtedimensie lager. Dit geeft een con-

crete realisatie van het holografisch principe dat voortkwam uit de fysische studie

van zwarte gaten. Bovendien vormt de vertaling tussen de twee theorieën een

uitwisseling van het sterk gekoppelde regime van de ene theorie met het zwak ge-

koppelde regime van de andere (duale) theorie. Als gevolg hiervan, kunnen stan-

daard methoden van de perturbatieve veldentheorie worden gebruikt om de sterk

gekoppelde kwantumstructuur van de duale zwaartekrachttheorie te bestuderen.

Aan de andere kant kunnen klassieke zwaartekacht berekeningen ons inzicht geven

in sterk-gekoppelde fenomenen in kwantumveldentheorie, zoals “confinement” en

transporteigenschappen van het quark-gluon plasma.

Het gehele onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd past in het ka-

der van holografie. In hoofdstuk 2 en 3 nemen we enkele kleine stappen in de

richting van de ontwikkeling van een holografisch woordenboek voor ruimtes die

niet asymptotisch AdS zijn. In het bijzonder bestuderen we de situatie waarin de

ruimtes asymptotisch Lifshitz zijn. Dit zijn bepaalde gravitationele configuraties

die verondersteld worden duaal te zijn aan sterk-gekoppelde niet-relativistische

theorieën. Aan de ene kant hopen we dat pogingen tot uitbreiding van de ho-

lografische vertaling naar meer algemene ruimtes uiteindelijk zal leiden tot de

ontwikkeling van een bevredigende holografische beschrijving van realistische gra-

vitationele configuraties. Aan de andere kant zijn deze constructies mogelijk inte-

ressant voor toepassingen binnen de gecondenseerde materie en statistische fysica,

waar veel niet-triviale verschijnselen een niet-relativistische symmetrie lijken te
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vertonen terwijl deze niet kunnen worden beschreven door een zwak gekoppelde

veldentheorie.

In hoofdstuk 4 kijken we naar relativistische veldentheorieën die veel supersymme-

trie bevatten. Supersymmetrie is een bepaalde symmetrie die bosonen en fermio-

nen aan elkaar relateert en het is mogelijk een symmetrie van de natuur. We la-

ten zien dat verschillende waarneembare grootheden van dergelijke theorieën geen

kwantumcorrecties ontvangen. Soortgelijke stellingen hebben bewezen bijzonder

nuttige fenomenologische toepassingen te leveren waarbij enerzijds stralingscorrec-

ties tegen elkaar wegvallen en waarbij anderzijds exacte berekeningen van bepaalde

grootheden bij sterke koppeling uitvoerbaar zijn. In ons geval, geven de stellingen

die wij bewijzen de mogelijkheid om sommige voorspellingen uit de holografische

correspondentie te toetsen.

In het laatste hoofdstuk bestuderen we zwarte gaten en hun entropie, wederom in

holografische context. We zijn in het bijzonder gëınteresseerd in de recente ontwik-

kelingen in de richting van het microscopische begrip van de entropie van realisti-

sche (asymptotisch vlakke) zwarte gaten. In het (weinig realistische) asymptotisch

AdS scenario geeft de zojuist beschreven holografische dualiteit een volledig be-

grip van de structuur van de entropie. Zo verklaart de AdS/CFT dualiteit waarom

de formule voor de entropie van driedimensionale asymptotisch-AdS zwarte gaten

identiek zijn aan de beschrijving van de entropie van tweedimensionale conforme

veldentheorieën (zgn. CFT’s). CFT’s zijn bijzondere kwantumveldentheorieën zijn

die ër hetzelfde uitzienöp alle energie-schalen. Interessant genoeg kan de entropie

formule voor vele realistische zwarte gaten ook worden beschreven in een soortge-

lijke vorm, maar of er een onderliggende CFT verklaring is, is op dit moment niet

duidelijk. Sommige recente pogingen om mogelijke relaties tussen deze zwarte ga-

ten en twee-dimensionale CFT’s te verhelderen maken gebruik een methode waar-

bij het asymptotisch vlakke gebied van de geometrie van het zwarte gat wordt

verwijderd. Dit is een procedure die vaak wordt aangeduid als “het zwarte gat

in een doos te stoppen”. Bij het uitvoeren van deze “verwijdering” ontstaat een

conforme symmetrie en zodoende wordt een CFT beschrijving direct duidelijk.

De relatie tussen de CFT en het originele asymptotisch vlakke zwarte gat zijn

echter niet geheel duidelijk vanuit een deze opzet. In hoofdstuk 5 van dit proef-

schift pakken we dit probleem aan door aan te tonen dat het verwijderen van de

“doos” correspondeert met het aanzetten van een irrelevante (d.w.z. onbelangrijk

bij lage energieën) deformatie in de CFT. Terwijl de correcties uit deze deformatie

gerechtvaardigd genegeerd zou kunnen worden in een bepaald gebied in de para-

meterruimte, is dit in het algemeen duidelijk niet het geval. Aangezien irrelevante

deformaties problematisch zijn voor het voorspelbare karakter van een theorie,

pleiten onze resultaten voor een verfijning van de ideeën die ten grondslag liggen

aan de bovengenoemde procedure.
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