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Samenvatting

It is our choices, more than our abilities, that show who we truly are

- J. K. Rowling

Supersymmetrische Zwarte Gaten als Testgrond voor

Kwantumzwaartekracht4

Het onderzoek dat in dit proefschrift gepresenteerd is, behandelt een bepaalde klasse

van zwarte gaten in snaartheorie, die een zeldzame blik op kwamtumzwaartekracht

bieden. De drijvende kracht achter een groot deel van dit onderzoek naar de natu-

urkunde van zwarte gaten is het holografisch principe. Dit is een dualiteit tussen een

theorie in een bepaalde ruimtetijd waarin zwaartekracht een rol speelt aan de ene kant

en een kwantumtheorie (zonder zwaartekracht) die op de rand van eerdergenoemde

ruimtetijd leeft aan de andere kant. In snaartheorie manifesteert deze dualiteit zich als

de AdS/CFT correspondentie. Macroscopische observabelen verwijzen naar groothe-

den in de zwaartekrachtstheorie, terwijl het label microscopisch gereserveerd is voor

gebruik in de theorie die leeft op een gebonden toestand van hoger dimensionale ob-

jecten in snaartheorie, branen genaamd. De zwarte gaten waar we mee werken in dit

proefschrift zijn analoog aan nul graden zwarte gaten (de zogenaamde extremale zwarte

gaten) uit Einsteins zwaartekrachtstheorie met elektromagnetische lading. Bovendien

worden ze verkregen door middel van een compactificatie van een bepaald type ges-

loten snaartheorie in tien dimensies, waarbij een aantal van de zes gecompactificeerde

dimensies zijn gevuld met 4, 2 en 0 dimensionale (ruimtelijke) branen, hetgeen resul-

teert in een zwart gat oplossing in de vier niet compacte dimensies. Deze configuratie

4 It’s a pleasure to acknowledge Joost Hoogeveen for being so kind to provide me with the following

Dutch translation of the summary.

153



154 SAMENVATTING

kan verheven worden naar elf dimensies door een cirkelvormige ruimtelijke dimensie

te openen. Op deze wijze ontstaat een vijf dimensionale zwarte snaar in M-theorie,

waarbij de branen nu verheven zijn tot respectievelijk 5 & 2 dimensionale membranen

en impulsmoment langs de M-theorie cirkel. Verdere fragmentatie van dit systeem leidt

tot interessante “meervoudig middelpunt” configuraties in zowel 4 als 5 dimensies. On-

derzoek van dit specifieke systeem en zijn verscheidene verschijningsvormen, leidt tot

nieuwe inzichten in het kwantumveldentheorie (ijktheorie)/zwaartekracht paradigma.

Een interessante recente ontwikkeling, die de basis heeft gelegd voor het onderzoek

in dit proefschrift, is het Ooguri-Strominger-Vafa (OSV) vermoeden. Dit is een corre-

spondentie die een klasse van supersymmetrische zwarte gaten relateert aan topologis-

che snaar theorie, i.e. een lager dimensionale snaartheorie die op een zes dimensionale

compactificatieruimte leeft. Dit vermoeden heeft zowel verschillende vragen opgewekt

als de weg vrijgemaakt voor nieuwe mogelijkheden. Ten eerste moest men verifiëren dat

het vermoeden opging voor een scala aan interessante zwaartekrachtssystemen. Een

belangrijke rol in dit proefschrift is weggelegd voor de D0-D2-D4 zwarte gat oploss-

ing in type II A snaar theorie, die gecompactificeerd is op een specifieke Calabi-Yau

achtergrond. De duale ijktheorie bleek, in dit geval, een kwantum gedeformeerde versie

van twee dimensionale Yang-Mills theorie op een gesloten oppervlak te zijn. Aangezien

deze theorie ook niet perturbatief geanalyseerd kan worden, opent dit de interessante

mogelijkheid om niet perturbatieve informatie uit de ijktheorie te extraheren en ver-

volgens de corresponderende correcties van het zwarte gat systeem te bepalen. Als een

onafhankelijke controle blijft het uiteraard nuttig om de entropie van het zwarte gat

en de waargenomen ladingen direct uit te rekenen met inbegrip van hogere orde cor-

recties. Samenvattend kan gezegd worden dat zowel microscopische als macroscopische

berekeningen noodzakelijk zijn voor de vooruitgang van dit onderzoek.

In de tijd dat het OSV vermoeden werd geformuleerd, raakten ontwikkelingen op

het gebied van zwarte gaten met niet triviale topologie en het hieraan gerelateerde

probleem om hun entropie te bepalen ook in een stroomversnelling. Op het eerste

gezicht leken deze ontwikkelingen ongerelateerd. Meer specifiek zijn deze ontwikke-

lingen: oplossingen voor “meervoudig middelpunt” supersymmetrische zwarte gaten;

de ontdekking van zwarte ringen in vijf dimensies; de 4D/5D verbinding die zwarte
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gaten in vier dimensies relateert aan die in vijf dimensies en vervolgens een “meer-

voudig middelpunt” uitbreiding van deze verbinding alsook de generalisatie naar uitge-

breide zwarte objecten; de formulering van een entropie functie techniek, die geschikt

is voor berekeningen die hogere orde correcties meenemen vanwege de opmerkelijke

eigenschap dat binnen dit formalisme alle bewegingsvergelijkingen reduceren tot alge-

bräısche vergelijkingen; quiver5 ijktheoriën duaal aan “meervoudig middelpunt” zwart

gat configuraties, noodzakelijk voor een holografisch begrip van microtoestanden. Onze

perceptie van dit werk is dat veel van deze thema’s elkaar aanvullen en dientengevolge

kan een parallelle, in plaats van een seriële, benadering leiden tot integratie van ideeën

en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Desalniettemin is het onderliggende thema

van dit alles nog steeds de zwaartekracht/ijk dualiteit die macroscopisch met micro-

scopisch verbindt. Teneinde sommige van deze doeleinden op een bescheiden manier

te bereiken, ligt de nadruk van dit proefschrift op het ontwikkelen van methodologie

en het interpreteren van onderliggende mechanismes.

Tenslotte vatten we onze resultaten kort samen. In hoofdstuk 3 zijn we ons on-

derzoek begonnen met macroscopische zwaartekrachtsberekeningen. We hebben een

entropie formalisme ontwikkeld dat geschikt is voor 5D zwarte objecten. Dit wordt

vervolgens toegepast op zowel 5D zwarte gaten als zwarte ringen. In hoofdstuk 4

hebben we onze aandacht gericht op het 4D/5D vermoeden en hebben we verschuivin-

gen in ladingen van zwarte gaten en zwarte ringen nauwkeurig onderzocht. Deze kwest-

ies hebben een hoop stof doen opwaaien in de wetenschappelijke literatuur. Voor

“enkelvoudig middelpunt” configuraties verschaffen de nieuwe technieken, ontwikkeld

in hoofdstuk 2, ons een meetkundige interpretatie van bovengenoemde verschuivingen

via spectrale stroom. Vervolgens hebben we de analoge stappen gezet voor “meer-

voudig middelpunt” configuraties en de resultaten gëınterpreteerd door middel van de

relevante gespleten spectrale stromen. In deze interpretatie zijn inzichten vanuit AdS

fragmentatie van grote waarde gebleken. In hoofdstuk 5 hebben we continuüm “meer-

voudig middelpunt” zwart gat configuraties onderzocht, hetgeen leidde tot oplossingen

van integreerbaarheidsvergelijkingen voor grote n middelpunten. Vervolgens hebben

5Quiver literally translates as pijlkoker in Dutch. In mathematics, a quiver is a directed graph,

with loops and links between vertices. For our purposes here, the vertices represent gauge groups.
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we deze oplossingen gebruikt om interessante achtergronden te genereren, die zowel

zwaartekrachts- als elektromagnetische velden bevatten. Als interessante toepassing

hebben we dit behandeld in de context van een zwart gat levitron. Aan de micro-

scopsiche kant hebben we de duale ijktheorie van het eerdergenoemde zwarte gat, dat

een gebonden toestand van D-branen is, bestudeerd. In dit zeldzame geval blijkt de

microscopische theorie volledig niet perturbatief te zijn en daarom is deze theorie zeer

interessant in de analyse van instantonen. Als onderdeel hiervan beschouwen we in

dit proefschrift topologische snaren op een niet compacte Calabi-Yau achtergrond en

we hebben getracht de geldigheid van het OSV vermoeden te testen. Tijdens deze

exercitie hebben we een opmerkelijke faseovergang ontdekt. We hebben deze overgang

geanalyseerd en de hieruit volgende implicaties voor de natuurkunde van zwarte gaten

becommentariëerd.


