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Samenvatting g 

ExperienceExperience is a comb which nature 
givesgives to men when they are bald. 

(AA Chinese Proverb) 

Hett is de taak van de natuurkundigen om te proberen de wetten van de natuur te 
achterhalenn en om te voorspellen wat daaruit volgt. In analogie zouden natuurkundi-
genn proberen te achterhalen wat de Nederlandse wetten zijn en te voorspellen wat de 
uitkomstenn van rechtszaken zijn. Het belangrijkste gereedschap voor het achterhalen 
vann de natuurwetten is het doen van experimenten. In vergelijking kijken natuurkun-
digenn naar wat mensen voor en na een rechtszaak doen om aan de hand daarvan de 
Nederlandsee wetten te achterhalen. Dat lijk t een haast onmogelijke taak, maar hier 
komtt het uiteindelijk wel op neer. 

Err zijn verschillende soorten natuurkundigen. Zo zijn er bijvoorbeeld de experimen-
teell  natuurkundigen. Door het doen van experimenten proberen ze eigenschappen van 
dee natuurwetten bloot te leggen. De theoretisch natuurkundigen proberen deze eigen-
schappenn op hun beurt te verklaren. Onder theoretici heb je ook weer verschillende 
soorten.. Er zijn mensen die de gevonden eigenschappen met behulp van bestaande 
enn bekende natuurwetten proberen te verklaren. In analogie proberen deze theoretici 
dee uitkomst van complexe rechtszaken te voorspellen aan de hand van bestaande en 
bekendee wetten, ze zitten als het ware op de stoel van de rechter. Dit kan misschien 
triviaall  lijken, maar menig advocaat kan beamen dat de uitkomst van een complexe 
rechtszaakk lang niet altijd zo voorspelbaar is. Er is ook nog een ander soort theoretisch 
natuurkundigen,, waartoe ik behoor. Deze theoretici proberen onbekende natuurwet-
tenn te achterhalen. Ze nemen als het ware de plaats in van de politiek. Simpel gezegd 
verzinnenn ze een aantal wetten en proberen aan de hand van (verzonnen) simpele 
rechtszakenn te achterhalen of deze wetten mogelijk de Nederlandse wetten zijn. Be-
langrijkee richtlijnen in dit werk zijn de bekende natuurwetten. Aangezien deze tot op 
zekeree hoogte bevestigd zijn door de experimenteel natuurkundigen. 

Eenn belangrijk ingrediënt van de natuurwetten is symmetrie. Hiermee wordt niet de 
symmetriee van een voorwerp bedoeld, maar de symmetrie van de natuurwetten (de 
theorieënn die de voorwerpen beschrijven) zelf. Een voordeel van een symmetrie is dat 
hett aangeeft wat niet belangrijk is. In de natuurkunde is translatiesymmetrie een 
belangrijkk voorbeeld van zo'n soort symmetrie. Zo denken we in de natuurkunde dat 
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dee natuurwetten translatie-invariant zijn. Dit betekent dat de natuurwetten op elke 
plekk in het heelal hetzelfde zijn. Dit lijk t redelijk normaal, maar is tegelijkertijd ook 
ergg tegen intuïtief. Zijn bijvoorbeeld de natuurwetten op de Maan niet heel anders 
dann die op de Aarde? Het is bijvoorbeeld waar dat de aantrekkingskracht op de Maan 
veell  kleiner is dan op de Aarde. Dit betekent echter niet dat de natuurwetten ook 
anderss zijn op de Maan. Wat wel anders is, is de situatie en die zorgt ervoor dat de 
effectieveeffectieve natuurwetten op de Maan anders zijn dan op de Aarde. In analogie met de 
Nederlandsee rechtspraak zijn alle Nederlanders in beginsel gelijk voor de wet. Dat is 
ookk wel zo fijn. anders zou er voor elke Nederlander een nieuwe set wetten moeten 
wordenn gemaakt. Dit betekent echter niet dat ook elke rechtszaak gelijk is. Situaties 
kunnenn namelijk verschillen. Dus. ook al hebben de natuurwetten een hoge mate 
vann symmetrie, dan betekent dat nog niet dat die symmetrie manifest is voor elke 
situatie.. Dit zorgt ervoor dat het heel moeilijk kan zijn om de symmetrieën waar de 
natuurwettenn aan voldoen te vinden. Probeer bijvoorbeeld maar eens het principe 
datt alle Nederlanders in beginsel gelijk zijn voor de Nederlandse wet te achterhalen, 
doorr alleen te kijken naar de situatie waarin iemand zich bevindt voordat de rechts-
zaall  wordt betreden en wat de situatie is als deze persoon er weer uitkomt. Een 
anderr mooi voorbeeld dat aangeeft dat de symmetrie van een theorie niet manifest 
hoeftt te zijn, is een diner aan een ronde tafel. Op de tafel staan borden en tussen de 
bordenn staan glazen. Alles ziet er heel mooi en symmetrisch uit, totdat de mensen 
watt gaan drinken. Links en rechts van elk bord staat een glas. Iedereen heeft nu nog 
dee keuze om het linker of het rechter glas te pakken. Duidelijk is dat de keuze van 
éénn iemand de keuze van één van zijn buren beperkt. Om boze gezichten aan tafel 
tee voorkomen, is het van belang dat iedereen dezelfde keuze maakt: of iedereen pakt 
hett rechter glas of iedereen pakt het linker glas. Als niet iedereen het rechter (of het 
linker)) glas pakt, ontstaan er problemen. Er zullen mensen aan de ronde tafel zitten 
zonderr glas en er zullen elders op de tafel glazen over zijn. Als er eenmaal gegeten 
enn gedronken wordt, is het erg moeilijk om de links/rechts symmetrie weer terug te 
vinden.. Dit is een voorbeeld van een spontane symmetriebreking. Dit betekent dat 
dee natuurwetten wel een bepaalde symmetrie hebben, maar dat deze niet manifest is 
voorr de zogenaamde grondtoestand. Eén van de mogelijke gevolgen van een symme-
triebrekingg is het ontstaan van topologische defecten. Het diner aan de ronde tafel 
iss ook nu een mooi voorbeeld. Zoals we al eerder opmerkten, ontstaan er problemen 
alss niet iedereen het rechter (of linker) glas pakt. In zo'n situatie zijn er mensen die 
geenn glas hebben en zijn er glazen die los op de tafel staan. Deze 'frustraties' noe-
menn we topologische defecten. In 1-dimensionale natuurkunde kunnen ze ontstaan 
opp plekken waar verschillende vacua met elkaar botsen. In de situatie van het diner 
aann de ronde tafel zijn er twee vacua, namelijk links en rechts. Een persoon zonder 
glass heeft links van hem/haar iemand zitten die zijn/haar rechter glas heeft gepakt en 
heeftt rechts van hem/haar iemand zitten die zijn/haar linker glas heeft gepakt. Deze 
botsingg van de verschillende vacua zorgt voor de vorming van een topologisch defect, 
eenn persoon zonder glas. Bij een vrij glas is er ook een botsing van vacua, maar dan 
nett andersom. De begrippen symmetrie, symmetriebreking en topologische defecten 
komenn in dit proefschrift veelvuldig aan de orde. 

130 0 



Samenvatting g 

Inn dit proefschrift hebben we grotendeels één bepaalde theorie onderzocht: Alice elek-
trodynamicaa (AED). AED is een simpel voorbeeld uit een hele klasse van theorieën. Al 
dezee theorieën hebben een bepaalde symmetriestructuur. De symmetriestructuur van 
hett model dat we bekeken hebben, lijk t heel erg op die van elektromagnetisme. Heel 
veell  eigenschappen van de natuurkunde van AED zijn gelijk aan de eigenschappen 
vann de natuurkunde van elektromagnetisme. Het interessante gedeelte is het verschil 
tussenn beide modellen. Het zijn juist deze verschillen waar we voornamelijk naar ge-
zochtt hebben en die we onderzocht hebben met behulp van verschillende methoden. 
Dee verschillen komen alleen voor in bepaalde situaties waar de zogenaamde topologi-
schee defecten in voorkomen. Bijna alle verschillen zijn gebaseerd op het zogenaamde 
Alice-effectt van een Alice-fiux (een topologisch defect). In AED zorgt het Alice-effect 
ervoorr dat een elektrische lading van teken verandert als het om een Alice-flux heen 
beweegt.. Het punt waarop dit gebeurt is fysisch niet belangrijk, maar dat het gebeurt 
heeftt wel een fysische betekenis. Dit soort interacties worden topologische interacties 
genoemd.. De interactie hangt namelijk alleen af van de topologie, hoe vaak het deeltje 
omm de flux heen draait, en niet van de afstand tussen de flux en de lading. 

Inn het begin van hoofdstuk één van dit proefschrift geven we een inleiding van Alice 
elektrodynamica.. We leggen uit wat de symmetriestructuur is en welke topologische 
defectenn er kunnen voorkomen in AED. Verder proberen we een beeld van AED te 
gevenn aan de hand van gewone elektrodynamica. In het tweede deel van het eerste 
hoofdstukk verklappen we alvast de belangrijkste resultaten van de andere hoofdstuk-
kenn zonder al te veel op de details in te gaan. 
Inn hoofdstuk twee wordt een oplossing voor de Alice-flux, een topologisch defect, in 
hett originele model voor AED gepresenteerd. Verder worden er ook twee alternatieve 
modellenn voor AED gepresenteerd, die als voordeel hebben dat ze in bepaalde situaties 
aff  te beelden zijn op bekende modellen. Deze bekende modellen hebben eigenschap-
penn die ervoor zorgen dat de oplossingen van de topologische defecten makkelijk te 
vindenn zijn. 
Inn hoofdstuk drie construeren we een roostermodel (lattice model) van AED (LAED). 
Hett voordeel van een roostermodel is dat je het goed met behulp van een computer 
kuntt onderzoeken. Ook LAED heeft topologische defecten. Alleen zijn ze bij dit 
modell  niet aanwezig als gevolg van een symmetriebreking, maar omdat het model op 
eenn rooster leeft. De gaatjes in het rooster kunnen zich namelijk gaan gedragen alsof 
zee een topologische defect bevatten. Met behulp van de computer hebben we het 
LAED-modell  in drie en vier dimensies kunnen bestuderen. We hebben bijvoorbeeld 
dee waarden van een aantal meetbare grootheden als functie van de modelparameters 
analytischh voorspeld. Deze uitkomsten hebben we met behulp van computerresulta-
tenn gecontroleerd. 
Inn hoofdstuk vier bestuderen we een specifiek dynamisch gedrag dat generiek is voor 
eenn bepaalde klasse van veldentheorieën. We laten zien dat een zogenaamde vlakke 
richtingg in de potentiaal van een veldentheorie ervoor zorgt dat sommige topologische 
defectenn niet statisch kunnen zijn. De manier waarop deze topologische defecten ver-
anderenn is heel goed voorspelbaar. We laten zien dat een systeem met zo'n topologisch 
defectt een voorkeur heeft voor een speciaal vacuüm en dat dit systeem dit vacuüm in 
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dee loop der tijd selecteert. Dit proces noemen we dynamische vacuümselectie. 
Inn hoofdstuk vijf bestuderen we een instabiliteit van de sferisch symmetrische magne-
tischee monopooloplossing in AED. We laten eerst zien dat een ring van Alice-flux ook 
eenn magnetische lading kan dragen. Daarna laten we met behulp van het zogenaamde 
variationelee principe en de computer zien dat de sferisch symmetrische magnetische 
monopooloplossingg niet altijd de laagste hoeveelheid energie heeft voor een configu-
ratiee met een magnetische lading. In de delen van de parameterruimte van het model 
waarr dit het geval is. vinden we een configuratie met minder energie, die heel erg 
veell  lijk t op wat je zou verwachten voor een magnetisch geladen Alice-ringoplossing. 
Wee laten dus zien dat een sferisch symmetrische magnetische monopooloplossing kan 
vervallenn in een magnetisch geladen Alice-ring. 
Inn het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk zes. bestuderen we een ladings-
instabiliteitt in AED in (2+l)-dimensies. De belangrijkste twee ingrediënten hiervoor 
zijn:: (1) het feit dat twee Alice-fluxen uit het vacuüm gecreëerd kunnen worden, wat 
niett mogelijk is voor een enkele Alice-flux, en (2) dat klassiek gezien de potentiële 
energiee tussen twree elektrische ladingen oneindig doorgroeit bij toenemende afstand 
tussenn de ladingen. Als de afstand tussen de twee ladingen groot genoeg is. is het 
energetischh voordeliger om een paar Alice-fluxen te creëren en elk aan één van de la-
dingenn te koppelen. Deze instabiliteit zorgt ervoor dat een enkele statisch elektrische 
ladingg in (2+l)-dimensies niet mogelijk is en dat de potentiaal tussen twee ladingen 
eenn maximum bereikt. Dit is het punt wTaarop de Alice-fluxen wTorden gecreëerd. 

Alhoewell  het grootste deel van het onderzoek zich op AED heeft gericht, verwachten 
wee dat de resultaten ook voor andere Alice-modellen gelden aangezien deze grotendeels 
gebaseerdd zijn op het Alice-effect van de Alice-fluxen. 
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