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Samenvatting

Conforme invariantie komt voor in een groot aantal deelgebieden van de the-
oretische natuurkunde; van kritische systemen in statistische fysica en gecon-
denseerde materie, via de beschrijving van deeltjesfysica op grote lengteschalen,
tot quantumzwaartekracht door middel van het holografisch principe. Con-
ceptueel gezien is een conforme symmetrie een transformatie die hoeken be-
houdt, zoals rotaties, translaties en coördinaatafhankelijke dilataties.

Vandaag de dag denkt men dat algemene quantumveldentheorieën (QFT)
geparametriseerd worden door koppelingsconstantes die continu variëren langs
een RG-flow, die begint en eindigt op een stationair punt. Op beide station-
aire punten worden de symmetrieën van de QFT uitgebreid tot hoekgetrouwe
transformaties en wordt de theorie een conforme veldentheorie (CFT). Een al-
ternatieve methode om QFT’s te bestuderen bestaat er dan uit om te beginnen
vanuit een CFT, die correspondeert met één van de stationaire punten, en langs
de RG-flow terug te ‘stromen’ naar het niet-conforme regime. Deze methode
heeft kans van slagen doordat conforme symmetrie alle observabelen van de the-
orie vastlegt op een verzameling numerieke coëfficiënten na (die de CFT-data
genoemd worden) en bovendien consistentievereisten oplegt die, als ze opgelost
kunnen worden, de ruimte van valide CFT’s volledig vastlegt. De zoektocht
naar de oplossing van deze consistentievereisten staat bekend als de conforme
bootstrap en werd voor het eerst geopperd in de jaren zeventig [1, 2]. Bovendien
kunnen CFTs wiskundig rigoureus gedefinieerd worden, een flinke verbetering
ten opzichte van de gebruikelijke Lagrangiaanse beschrijving van QFTs.

De groep van conforme transformaties wordt in twee dimensies uitgebreid
met een oneindige hoeveelheid symmetrieën Dit maakt het mogelijk dat in
de jaren tachtig een grote klasse van theorieën—de minimal models—volledig
werd opgelost [3]. Voor willekeurige dimensies duurde het echter meer dan
twintig jaar voordat expliciete oplossingen van de bootstrapvergelijkingen wer-
den gevonden. De voornaamste redenen voor deze vertraging zijn het gebrek
aan wiskundige resultaten over de kinematische functies die een rol spelen in de
bootstrapvergelijkingen—conforme partiële golven—en het gebrek aan geschikte
numerieke en analytische technieken om deze vergelijkingen op te lossen.

Sindsdien heeft er een explosie van nieuwe ontwikkelingen en resultaten over
CFT’s in de literatuur plaatsgevonden, gevoed door de bootstrap-filosofie. De-
salniettemin is het bootstrap-programma verre van compleet. De conforme
partiële golven die velden met spin beschrijven zijn bijvoorbeeld nog niet volledig
begrepen. Bovendien zijn de huidige technieken nog niet toegepast op zowel de
zoektocht naar nieuwe theorieën in hogere dimensies als het ontdekken van uni-
versele eigenschappen en hun verband met quantumzwaartekracht. Tenslotte
moeten efficiëntere en krachtigere technieken om de bootstrapvergelijkingen
op te lossen worden ontwikkeld om een volledige classificatie van CFT’s in
willekeurige dimensies te kunnen geven.
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In dit proefschrift behandelen we twee verbeteringen in de berekening van
partiële golven met spin in gesloten vorm voor willekeurige ruimtetijddimensie.
Door twee analytische bootstrap-methodes toe te passen om vierpuntsfuncties
met spin te begrenzen kunnen we bepaalde universele begrenzingen op de CFT-
data gerelateerd aan de conforme stresstensor berekenen. In de context van
holografie toont dit resultaat de aantrekkende werking van de zwaartekrachtsin-
teracties in AdS. Tenslotte passen we CFT-technieken toe om een woordenboek
tussen partiële golven met spin en geodetische objecten in AdS te geven.
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