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SAMENVATTING

Een van de meest inspirerende onderwerpen van de laatste vijftien jaar bij de zoektocht naar
een theorie van de kwantumzwaartekracht is het vermoeden van het bestaan van een holo-
grafisch principe. Net als een hologram in de optica, dat een driedimensionaal beeld op een
tweedimensionale fotoplaat opslaat, zegt dit vermoeden dat alle gravitationele verschijnselen
in een (d + 1)-dimensionale ruimtetijd beschreven kunnen worden door een d-dimensionale
kwantumveldentheorie zonder zwaartekracht. Het best uitgewerkte voorbeeld van een derge-
lijke holografische dualiteit is de zogenaamde AdS/CFT correspondentie.

Dit proefschrift richt zich op twee verschillende aspecten van de AdS/CFT correspondentie:
Enerzijds gebruiken we deze om een microscopische theorie van zwarte gaten te onderzoeken,
die bijna tien jaar geleden werd voorgesteld en veelbelovende aspecten voor de oplossing van
hardnekkige paradoxen inhoudt, de fuzzball-stelling. Deze toepassing van een holografische
dualiteit is in hoofdstuk 3 en 4 behandeld. Voorafgaand bevat hoofdstuk 1 een inleiding in de
holografie en hoofdstuk 2 een inleiding in de fuzzball-stelling. Anderzijds behandelt het laatste
deel van de proefschrift, hoofdstuk 5 en 6, een generalisatie van de AdS/CFT corresponden-
tie voor gevallen waarin de d-dimensionale kwantumveldentheorie geen conforme symmetrie
meer heeft. In hoofdstuk 5 ontwikkelen we hiervoor de basis en in hoofdstuk 6 beschouwen
we toepassingen op de hydrodynamische limiet van de kwantumveldentheorie.

DE INFORMATIEVERLIESPARADOX EN DE FUZZBALL-STELLING

Een zwart gat is een object waarvan de massadichtheid zo groot is dat volgens de Allgemene
Relativiteitstheorie zelfs licht zijn waarnemingshorizon niet kan ontwijken. Een waarnemer
buiten de horizon heeft geen mogelijkheid vast te stellen wat er binnen de horizon gebeurt, en
de ruimtetijden van verschillenden zwarte gaten schelen volgens het no-hair theorem alleen
maar met betrekking tot hun gezamenlijke massa, lading en impulsmoment. Daarom is iedere
informatie over een object dat in een zwart gat valt voor de externe waarnemer onherroepelijk
verloren.

Dit alleen zou nog geen paradox zijn, omdat men zou kunnen aannemen dat deze informatie
in plaats daarvan op een of andere manier opgenomen is in de buurt van de singulariteit van

255



256 Samenvatting

het zwarte gat, in dat gebied binnenin, waarin de ruimte-tijd kromming zo groot is dat de
Algemene Relativiteitstheorie zijn geldigheid verliest en dat vervolgens alleen maar door een
volledige theorie van de kwantumzwaartekracht kan worden beschreven. Nu komt echter de
ontdekking van Stephen Hawking in het spel, die uit kwantumveldentheoretische overwegin-
gen afleidde dat zwarte gaten straling afgeven en daarbij tegelijkertijd massa verliezen. Het
spectrum van deze straling is puur thermisch, wat betekent dat het alleen maar van massa,
lading en impulsmoment van het zwarte gat afhankelijk is en niet van de gedetailleerde ge-
aardheid van de objecten die vooraf in het zwarte gat zijn gevallen. Zwarte gaten stralen meer
naarmate ze kleiner zijn en verliezen zo steeds meer massa, tot ze uiteindelijk volledig ver-
dampen. Maar na de verdamping van een zwart gat is er ook geen singulariteit meer en is alle
informatie over de binnengevallenen objecten verloren. Een dergelijk verlies van informatie
staat in schril contrast tot de kwantumtheorie, die zegt dat alle informatie in het universum
behouden moet zijn. Volgens de kwantumtheorie kan men namelijk altijd een eerdere toestand
met exacte kennis van een latere toestand reconstrueren, ook zoals hier de eerdere toestand
van een object dat in het zwarte gat is gevallen.

Een mogelijkheid ter omzeiling van de informatieverliesparadox is te veronderstellen dat een
volledig kwantumgravitationele beschrijving van de Hawking straling minuscule niet-thermische
afwijkingen bevat, waardoor informatie van de binnengevallen objecten naar buiten kan lek-
ken. Maar zelfs als zo’n beschrijving mogelijk zou zijn, zou de informatieoverdracht van de
singulariteit naar de horizon noodzakelijkerwijs niet-lokaal zijn. Natuurkundigen aarzelen om
localiteit prijs te geven omdat dit principe een garantie voor causaliteit, dus de scheiding tussen
oorzaak en werking is.

De fuzzball-stelling, die in de context van de snaartheorie werd geformuleerd, probeert de
informatieverliesparadox op te lossen door ervan uit te gaan, dat de gewone ruimtetijd van een
zwart gat alleen maar een effectieve beschrijving van een waarnemer op voldoende afstand
weergeeft. Volgens de fuzzball-stelling heeft een micoscopische beschrijving van een zwart gat
noch een waarnemingshorizon noch een singulariteit. Een object dat in een zwart gat valt
kan dus in principe (na zeer lange tijd) weer ontsnappen, of de informatie ervan kan door
niet-thermische afwijkingen in de Hawking-straling naar buiten lekken, zonder localiteit en
causaliteit te schenden.

In hoofdstuk 3 en 4 beschouwen we een vereenvoudigd, supersymmetrisch modelsysteem van
een zwart gat waarbij alle microscopische toestanden bekend zijn. Deze microscopische toe-
standen kunnen ook met behulp van een duale theorie worden beschreven die vijftien jaar
geleden gebruikt werd om voor het eerst de entropie van zwarte gaten microscopisch te tellen.
Echter het blijkt dat deze duale theorie niets anders is dan het AdS/CFT-equivalent van de nor-
male zwaartekracht-beschrijving en we gebruiken de AdS/CFT-correspondentie om de precieze
afbeelding tussen deze twee beschrijvingen te onderzoeken.
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NIET-CONFORME BRANEN EN HUN HYDRODYNAMICA

Hoewel blijkt dat de AdS/CFT correspondentie in principe op veel verschillende ruimtetijden
toegepast kan worden, kon ze tot nu toe alleen maar voor weinig ruimtetijden in genoeg detail
worden geformuleerd om daarmee gedetailleerde berekeningen op het vlak van de zwaarte-
kracht met gedetailleerde berekeningen op het vlak van de kwantumveldentheorie te vergelij-
ken. Schoolvoorbeelden van precies geformuleerde correspondenties zijn de ruimtetijd vlakbij
een groot aantal van zogenaamde D3 branen en vlakbij een gebonden toestand van D1 en
D5 branen. (Dp branen, waar p een geheel getal is, zijn uitgebreide, massale objecten in de
snaartheorie met p+ 1 dimensies.)

Een belangrijke stap op weg naar een precieze formulering van een AdS/CFT corresponden-
tie is een zorgvuldige behandeling van oneindigheden, die in een naive formulering zouden
optreden. Op het vlak van de zwaartekracht zijn dit bijvoorbeeld integralen over de gehele
ruimtetijd die op grond van diens oneindige volume divergeren. Deze oneindigheden komen
overeen met oneindigheden die in de kwantumveldentheorie bij de zogenaamde renormalisa-
tie optreden en die een zorgvuldige herdefinitie van de kwantumveldentheorie vereisen. De
navenante herdefinitie van de correspondentie wordt daarom holografische renormalisatie ge-
noemd.

De holografisch renormalisatie van de ruimtetijden van D3 branen en van het D1/D5 systeem
zijn al langer bekend. Maar beide voorbeelden komen overeen met kwantumveldentheorieën,
die tenminste bij hoge energieën een zogenaamde conforme symmetrie vertonen. In hoofdstuk
5 ontwikkelen we holografische renormalisatie voor Dp branen met p 6= 3, die geen conforme
symmetrie bezitten en dus niet-conform zijn.

Een interessante toepassing van de AdS/CFT correspondentie zijn ruimtetijden waarvan de
duale kwantumveldentheorie een plasma beschrijft. Het plasma dat met de kwantumvelden-
theorie van (zwarte) D3 branen overeenkomt, heeft zich bijvoorbeeld bewezen als een model-
systeem voor het Quark-Gluon-Plasma dat door experimentele natuurkundigen in versnellers
als de Relativistic Heavy Ion Collider in New York onderzocht wordt en straks de Large Hadron
Collider in Genève onderzocht gaat worden. Deze plasma’s kunnen vaak worden beschreven als
een flüıdum dat onderworpen is aan de wetten van relativistische hydrodynamica. Met behulp
van de AdS/CFT correspondentie kunnen de bewegingsvergelijkingen van de hydrodynamica
vertaald worden in vergelijkingen van gravitationele fluctuaties rondom de duale ruimtetijd.

Hoewel het D3 branen plasma een vrij goed model van het Quark-Gluon-Plasma vormt, ver-
schilt het in die zin dat de eigenlijke kwantumveldentheorie waarop het Quark-Gluon-Plasma
berust, namelijk de Kwantumchromodynamica, geen conforme symmetrie heeft. Om deze re-
den is het interessant met behulp van de AdS/CFT correspondentie niet-conforme plasma’s
te onderzoeken. In hoofdstuk 6 gebruiken we daarom de resultaten van hoofdstuk 5 om de
hydrodynamica van niet-conforme Dp branen te onderzoeken.




