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Samenvatting

In de laatste vijftien jaren zijn er grote vooruitgangen geboekt in ons begrip

van gravitationele fysica. Voorbije studies van zwarte gaten als kwantumsystemen

suggereerden dat zwaartekracht fundamenteel holografisch is. Een semi-klassieke

analyse van zwarte gaten door Hawking onthulde dat deze oplossingen een intrin-

sieke notie van entropie met zich mee dragen en dat deze entropie proportioneel

is aan de oppervlakte van hun horizon. Samen met de tweede wet van de ther-

modynamica impliceren deze resultaten de Bekenstein grens Smax = A/4G0 die

de maximale entropie in een gebied van een ruimte die zwaartekracht bevat re-

lateert tot de oppervlakte van het gebied. Deze eigenschap is in scherp contrast

met de entropiegrenzen van locale kwantumveldentheorieën, waar het aantal vri-

jheidsgraden in een gebied typisch schaalt met de volume van het gebied, en dit

toont aan dat een kwantumtheorie van zwaartekracht geen gewone veldentheorie

van een massaloos spin-2 deeltje kan zijn. Een interpretatie van deze grens heeft

op natuurlijke wijze geleid tot het holografisch principe van ’t Hooft en Susskind

[5, 6, 7], die stelt dat de toestanden van eender welke kwantumgravitatie theo-

rie in feite bevat zijn in een theorie zonder zwaartekracht die op de rand van de

ruimte gedefinieerd is. Het is de moeite om op dit punt een schijnbare incompat-

ibiliteit te vermelden van dit principe met het Weinberg-Witten theorema [8] in

kwantumveldentheorie (KVT). Een paar subtiliteiten negerend, stelt deze dat een

KVT met een behouden energie-momentum tensor geen toestanden kan bevatten

voor massaloze interagerende deeltjes van spin j > 1. Dit impliceert in het bijzon-

der dat zulke KVTs geen graviton toestanden kunnen bevatten. Het holografisch

principe omzeilt de axioma’s van dit theorema door het graviton in een ruimte te

plaatsen die anders is dan die van de theorie op de rand, nl. in een ruimte met

extra dimensies.

Dit principe wordt ons gepresenteerd als een fundamentele eigenschap van

kwantumgravitatie, maar voor vele jaren is het vooral conceptueel gebleven, vooral

door gebrek aan een precies kader om het idee computationeel te implementeren.

De meest veelbelovende kandidaat leek snaartheorie, waar ruimtegebieden die

zwaartekracht bevatten, worden beschreven als ensembles van kwantumtoestanden.

273



Samenvatting

Bovendien konden Strominger en Vafa in de late jaren ’90 de Bekenstein-Hawking

entropie van extremale zwarte gaten reproduceren door bepaalde supersymmetrische

oplossingen van snaartheorie te beschouwen en een stochastische telling te doen

van hun microtoestanden [9]. Deze procedure was enkel mogelijk na de ontdeking

van D-branen en hun belang in snaartheorie door Polchinski [10] en medewerk-

ers [11, 12]. Deze microscopische telling is een berekening in de lager dimen-

sionale wereldvolume-theorie van de zwarte gaten (of D-branen) en toonde aan

dat snaartheorie in staat is om zwaartekracht als een holografische theorie voor

te stellen. Vroegere ideeën over mogelijke lager-dimensionale beschrijvingen van

zwaartekracht in snaartheorie waren besproken door Thorn en medewerkers [13].

Een gerelateerd maar onafhankelijk resultaat van Brown en Henneaux [14] in

de late jaren ’80 suggereerde dat bepaalde theorieën van zwaartekracht, met name

die met Anti-de Sitter (AdS) asymptotica, intiem verbonden zijn met lager di-

mensionale conforme velden theorieën op een holografische manier. Hun analyse

van drie-dimensionale Einstein zwaartekracht met AdS randvoorwaarden toonde

aan dat de asymptotische symmetriegroep van AdS3 op de rand van de ruimte

werkt als de twee-dimensionale conforme groep. De algebra van de overeenkom-

stige behouden ladingen is een centraal-uitgebreide Virasoro algebra, die voor het

eerst voorkwam in de context van snaartheorie. Dit werk erkende voor het eerst

het belang van asymptotische randvoorwaarden van AdS ruimtes in een mogelijke

implementatie van het holografische principe in het geval van AdS zwaartekracht.

In het bijzonder impliceerde het dat elke veldentheorie gedefinieerd op de rand

van Anti-de Sitter een conform invariante KVT zou zijn, maar het wees geen con-

creet voorstel aan die de randtheorie tot de gravitationele fysica vanbinnen zou

relateren en voor vele jaren bleef het slechts een interessante nieuwsgierigheid. De-

salniettemin heeft Strominger, gebaseerd op deze resultaten, aangetoond dat de

microtoestanden van zwarte gaten met een AdS3 nabij-horizon geometrie bevat

zijn in een conforme veldentheorie gedefinieerd op de rand van deze geometrie

[15]. Dit is aangetoond door gebruik van de formule van Cardy [16] die de groei

geeft van toestanden in twee-dimensionale conforme veldentheorieën, die de en-

tropie van deze zwarte gaten reproduceert.

De analyse van Brown en Henneaux en ook van Strominger is uitgevoerd zonder

direct contact met snaartheorie en is daarom ook geldig voor elke theorie die bij

lage energieën reduceert tot Einstein zwaartekracht. De ontdekking van D-branen

als oplossingen van supergravitatie suggereerde echter dat snaartheorie eindelijk

de holografische principes van deze en gerelateerde werken zou kunnen realiseren.

Supergravitatie is de lage-energie limiet van snaartheorie en oplossingen daarvan

beschrijven de dynamica van massaloze gesloten snaren bij lage energieën. Daar-

entegen zijn D-branen oppervlakten waar open snaren op eindigen en hun dynam-

ica is beschreven door wereldvolume theorieën van het Born-Infeld type. Gesloten

snaartheorieën zijn theorieën die zwaartekracht bevatten, terwijl open snaartheo-
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rieën essentieel ijktheorieën zijn die de dynamica van de D-branen beschrijven. De

ontdekking [10] dat D-branen de bronnen van elektrische en magnetische (Ramond-

Ramond) flux zijn in supergravitatie – m.a.w. dat ze bronnen zijn van gesloten

snaren – leidde tot hun identificatie met supersymmetrische oplossingen van super-

gravitatie die gekend waren als extremale zwarte branen. Deze klassieke oplossin-

gen beschrijven daarom de terugkoppeling van D-branen in de inbedding geometrie

in de benadering van lage energieën en zijn zwart omdat ze waarnemingshorizons

bevatten. De nabij-horizon geometrie van deze zwarte D-branen is in vele gevallen

een product van een Anti-de Sitter ruimte en een compacte ruimte. Tegelijkertijd

zijn de lage energie wereldvolume theorieën die leven op de branen ijktheorieën (die

kwantumveldentheorieën zijn zonder zwaartekracht) met conforme symmetrie. Dit

brengt de mogelijkheid naar boven dat de lager-dimensionale conforme veldenthe-

orieën op de D-branen het holografisch beeld kunnen zijn van de gravitationele

theorieën die leven in de overeenkomstige nabij-horizon geometrieën. Significant

bewijs dat dit het geval is volgde uit berekeningen van D-braan verstrooiingsam-

plitudes [17, 18, 19], die toonden dat de mate van absorptie door D-branen van

gesloten snaren even goed berekend kon worden door supergravitatie als door de

wereldvolume theorieën.

De verzameling van deze resultaten wees naar het feit dat de holografische as-

pecten van zwaartekracht waarschijnlijk in snaartheorie zou kunnen gerealiseerd

worden als een type van dualiteit tussen open snaren (of D-branen) en gesloten

snaren, en culmineerde in de late jaren ’90 met het voorstel van Maldacena [20] van

een concrete gelijkwaardigheid tussen bepaalde theorieën van gesloten snaren in

AdS ruimte en conform invariante ijktheorieën in mindere dimensies. In daaropvol-

gende werken hebben Witten en medewerkers [21, 22] beargumenteerd dat deze

ijktheorieën (de fundamentele theorieën, zonder Wilsoniaanse vrijheidsgraden uit

te integreren) op de rand van AdS ruimten leven en hebben verder ook aangetoond

dat observabelen in snaartheorie berekend kunnen worden vanuit de randtheorie.

Om deze redenen is het voorstel van Maldacena, ook bekend als de AdS/CFT

correspondentie, een exacte realisatie van het holografische principe in snaarthe-

orie, waarbij alle gravitationele fysica vermoedelijk gecodeerd is op de rand van

de ruimte. Witten en Susskind [23] beargumenteerden zelfs dat de AdS/CFT cor-

respondentie de Bekenstein grens satureert die karakteristiek is van holografische

theorieën, door aan te tonen dat de gravitationele theorie (die equivalent is aan

de grenstheorie door de AdS/CFT dualiteit) precies één vrijheidsgraad per Planck

grensoppervlakte heeft.

De ijktheorieën die voorkomen in AdS/CFT zijn Yang-Mills of niet-Abelse

kwantumveldentheorieën. Dit zijn de type theorieën die de interactie van elemen-

taire deeltjes in het standaardmodel van deeltjesfysica beschrijven (ook al zijn de

veldentheorieën die voorkomen in AdS/CFT een idealisering van deze theorieën).
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De electrozwakke theorie die zwakke kerninteracties en quantum electrodynamica

beschrijft is een Yang-Mills theorie gebaseerd op de ijkgroep SU(2)×U(1), terwijl

quantum chromodynamica (QCD) de sterke kernkracht beschrijft en gebaseerd

is op SU(3). QCD is een speciaal type ijktheorie. Terwijl bij de elektrozwakke

theorie de interactiesterkte verzwakt bij lagere energieën, neemt bij QCD de in-

teractiesterkte toe bij lage energieën, waardoor de theorie sterk gekoppeld wordt.

Omdat de meeste berekeningen in kwantumveldentheorie gebaseerd zijn op per-

turbatietheorie, belet deze eigenschap ons om het lage-energie regime van QCD

bijhorende karakteristieke fenomenen zoals kleuropsluiting te bestuderen met stan-

daardmethoden. Het was de poging om de sterk gekoppelde fysica van QCD te

begrijpen die voor de eerste keer leidde tot het idee dat snaartheorieën eigen-

lijk ijktheorieën in vermomming zouden kunnen zijn. In de jaren ’70 suggereerde

’t Hooft [24] dat QCD benaderd kan worden door een ijktheorie met ijkgroep

SU(N) : N � 1. In deze grote N idealisering versimpelt de theorie aanzienlijk en

is het vatbaar voor perturbatietheorie in 1/N . Het is toen dat er gerealiseerd werd

dat de perturbatieve expansie van de ijktheorie in Feynman diagrammen eigen-

lijk een expansie is van topologieën van snaartheorie wereldvellen en dat daardoor

deze expansie een definitie van snaartheorie zou kunnen geven. Wij weten nu dat

deze verrassende relatie tussen grote N Yang-Mills theorieën en snaartheorieën

een speciaal geval is van de AdS/CFT correspondentie, waar de 1/N expansie van

de ijktheorie overeenkomt met de snaartheorie perturbatietheorie in de wereldvel

koppelingsconstante gs.

Een verdere eigenschap van de correspondentie tussen ijk- en snaartheorieën als

gegeven door de AdS/CFT dualiteit betreft de relatie tussen de (’t Hooft) koppel-

ingsconstante van Yang-Mills theorie – die de sterkte van de ijktheorie interacties

determineert – en de lengteschaal van de snaar, oftewel de inverse snaarspanning,

die in het bijzonder de sterkte van het gravitationeel veld bepaalt in de duale

snaartheorie. Het blijkt dat deze relatie een sterk/zwakke dualiteit is. Dit im-

pliceert dat wanneer de ijktheorie in zijn sterk gekoppelde regime ligt, de snaarthe-

orie goed benaderd kan worden door klassieke zwaartekracht. Zoals hierboven in

het geval van QCD vermeld, zijn sterk gekoppelde veldentheorieën heel moeilijk

om te bestuderen en daarom is de AdS/CFT correspondentie een uiterst nuttig

werktuig om kwantumveldentheorieën bij sterke koppeling te begrijpen omdat het

moeilijke problemen in de veldentheorieën vertaalt in gemakkelijkere problemen in

klassieke zwaartekracht.

Door deze sterk/zwakke eigenschap van de dualiteit, hebben vele auteurs snel

na de ontdekking van AdS/CFT toepassingen van de correspondentie voorgesteld

in de theorie van gecondenseerde materie. Veel systemen in gecondenseerde ma-

terie fysica zijn moeilijk om te bestuderen met enkel veldentheoretische methoden.

In het bijzonder zijn deze systemen typisch sterk gekoppeld, conform (of schaal)
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invariant, en sterk gecorreleerd nabij kwantumkritische punten, waar een tran-

sitie tussen verschillende kwantumtoestanden van materie plaatsvindt. Via de

AdS/CFT dualiteit hebben verschillende sectoren van snaartheorie het potentieel

om te dienen als holografische modellen van deze sterk gekoppelde systemen en

kunnen in het bijzonder gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in bepaalde

kritische fenomenen in de theorie van gecondenseerde materie.

Dit laatste aspect van de AdS/CFT correspondentie is een van de voornaam-

ste onderwerpen van deze thesis en in hoofdstuk 2 zullen we toepassingen van

de dualiteit onderzoeken in de holografische beschrijvingen van bepaalde kwan-

tumveldentheorieën. Deze laatsten hebben de specifieke eigenschap dat ze niet-

relativistisch zijn en gebruikt kunnen worden om in de theorie van gecondenseerde

materie systemen te beschrijven met een bepaalde type van anisotropie en schaal-

invariantie. We zullen begrijpen hoe de symmetrieën van zulke systemen gere-

aliseerd worden in de veldentheorie modellen en hoe we de gravitationele dualen

kunnen construeren. We zullen de vorm bespreken van de correlatiefuncties van

deze veldentheorieën en ze holografisch berekenen gebruik makend van specifieke

gravitationele modellen.

In hoofdstukken 3 en 4 zullen we ons richten op een ander aspect van de

AdS/CFT correspondentie. Momenteel is het een centraal probleem in holo-

grafie om te begrijpen hoe snaartheorie in ruimtetijden met asymptotica die niet

AdS zijn, geformuleerd kan worden in termen van veldentheorieën op mindere

dimensies. Deze onderzoeksrichting heeft wat succes gekend voor het geval van

niet-conforme braan-achtergronden, maar minder voor ruimtetijden met de Sit-

ter randvoorwaarden. Asymptotisch vlakke ruimten, daarentegen, blijft de meest

belangrijke klasse van gravitationele achtergronden waarin snaartheorie nog een

holografische formulering mist. De laatste twee hoofdstukken richten zich op het

inwinnen van enig inzicht in dit probleem en bevatten twee benaderingen tot

vlakke ruimte holografie die verschillende perspectieven volgen, één gebaseerd op

de vlakke ruimte limiet van AdS/CFT en een andere op het concept van holo-

grafische bedekkingen. De eerste benadering formuleert het probleem als een lim-

iet van AdS/CFT waar de AdS kromming Λ verdwijnt. We zullen de limiet van Λ

gaande naar nul bestuderen van vacuümsverwachtingswaarden en correlatiefunc-

ties in AdS/CFT en verschillende noodzakelijke voorwaarden bespreken die nodig

zijn zodat de correspondentie tussen de bulk en de randfysica een limiet heeft

die goed gedefinieerd is. We zullen bewijs vinden dat vermeende veldentheorieën

duaal aan snaartheorieën in AdS in de limiet van Λ gaande naar nul in essentie

gedefinieerd zijn in twee dimensies minder, een eigenschap consistent met het feit

dat de asymptotische rand van de AdS ruimten null worden in deze limiet.

De tweede benadering is gebaseerd op de observatie dat asymptotische Minkowski

ruimten altijd kunnen worden bedekt met Euclidsche AdS (of hyperbolische) hy-

pervlakken nabij de null-oneindigheid. Deze bedekking convergeert op natuurli-
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jke wijze asymptotisch naar een codimensie twee oppervlakte op de rand van de

ruimte. Omdat elk lid van de bedekking een AdS ruimte is, zullen we dit kenmerk

onderzoeken en postuleren dat een asymptotisch Minkowski ruimte een holografis-

che beschrijving toelaat in termen van een oneindige familie van (conform invari-

ante) veldentheorieën die leven op de gedegenereerde rand van de bedekking. We

zullen vinden dat het inderdaad mogelijk is om de asymptotica van zulke ruimteti-

jden te reconstrueren met observabelen die behoren tot een één-parameter familie

van conforme veldentheorieën in twee dimensies minder. In het geval van twee-

dimensionale veldentheorieën is deze parameter de centrale lading van deze theorie

en meet het in de zwaartekrachttheorie de ijkinvariante afstand tussen de verschil-

lende AdS oppervlakten.

In het volgende hoofdstuk beginnen we met de AdS/CFT correspondentie te

bespreken vanaf de eerste beginselen. We zullen beginnen met de grote N lim-

iet van Yang-Mills theorieën te bespreken en hun relatie met snaartheorieën zoals

hierboven vermeld. We zullen dan een beknopt overzicht geven van de aspecten

van snaartheorie die relevant zijn voor ons werk en in detail de originele aflei-

ding bespreken van de correspondentie van D-braan fysica en supergravitatie.

We zullen dan een significant deel van dit eerste hoofdstuk wijden aan de cor-

respondentie tussen toestanden en operatoren aan beide kanten van de dualiteit.

Tenslotte zullen we de berekening van correlatiefuncties in kwantumveldentheo-

rieën in snaartheorie bespreken.
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