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Symmetriee en topologische wisselwerkingen 

Inn de studie van natuurkundige systemen speelt symmetrie een belangrijke rol. Hierbij gaat het 
niett zozeer om symmetrieèn van objecten in de natuur als wel om symmetrieèn van de natu-
urwetten.. Een voorbeeld is translatie- of verschuivingssymmetrie; de natuurwetten zijn hier 
hetzelfdee als 200 meter (of 200 lichtjaar) verderop. Een ander voorbeeld is rotatiesymmetrie; 
hett maakt niet uit van welke kant je de natuur bekijkt, de natuurwetten die je vindt zijn altijd 
dezelfde.. Naast rotatie- en translatiesymmetrie zijn er nog vele andere vormen van symmetrie. 
Sommigee hebben te maken met de positie en beweging van het te beschouwen systeem in de 
ruimtee en tijd, zoals bijvoorbeeld tijdtranslatiessymmetrie (de natuurwetten zijn nu hetzelfde 
alss in 1685 of 1750), andere staan verder van onze dagelijkse belevingswereld af. Tot deze laat-
stee categorie behoren de ijksymmetrieën. Deze symmetrieèn hebben te maken met een zekere 
willekeurr in de wiskundige beschrijving van het systeem. In een systeem met een ijksym-
metriee zijn er als het ware een aantal extra, "interne", kanten vanwaaruit je het systeem kunt 
bekijken.. Het maakt hierbij voor de fysische voorspellingen niet uit van welke kant je kijkt, 
maarr het maakt wel uit dat er meerdere kanten zijn. Dksymmetrie speelt een belangrijke rol in 
dee beschrijving van elementaire deeltjes bepaalt in belangrijke mate hun wisselwerkingen. Het 
zeerr succesvolle standaardmodel dat alle tot nu toe bekende deeltjes en hun electromagnetische, 
sterkee en zwakke wisselwerkingen beschrijft, is een voorbeeld van een ijktheorie. 

Watt alle symmetrieèn in de natuurkunde gemeen hebben is dat ze beschreven worden door 
wiskundigee bewerkingen die worden losgelaten op de toestand van het systeem. In de studie 
vann symmetrie is het buitengewoon nuttig om de eigenschappen van de verzameling van alle 
symmetriebewerkingenn van een gegeven systeem te bestuderen. Een belangrijke eigenschap is 
datt we twee symmetriebewerkingen altijd na elkaar kunnen toepassen en dat we dan weer een 
symmetriebewerkingg krijgen. Zo kunnen we een systeem bijvoorbeeld twee keer achter elkaar 
verschuivenn of roteren en dit geeft dan samen weer een nieuwe verschuiving of rotatie. Een 
anderee eigenschap die we vaak hebben is dat elke symmetriebewerking teruggedraaid kan wor-
denn (bij rotaties is dit zelfs letterlijk het geval). Wanneer de symmetriebewerkingen van een 
systeemm de zojuist genoemde eigenschappen hebben, zeggen we dat ze samen een groep vor-
menn (zo hebben we bijvoorbeeld rotatiegroepen en translatiegroepen). De wiskundige theorie 
vann groepen is zeer breed toepasbaar op de studie van symmetrieèn van fysische systemen en is 
daaromm tegenwoordig vrijwel altijd onderdeel van de opleiding tot theoretisch natuurkundige. 
Nietteminn komt het voor dat het voor een volledige beschrijving van de symmetrieèn van een 
natuurkundigg systeem nodig is om wiskundige structuren te gebruiken die algemener zijn dan 
groepen.. Belangrijke voorbeelden van zulke structuren zijn Hopf-algebra 's of quantumgroepen. 
Ditt proefschrift is het resultaat van theoretisch onderzoek aan systemen waarvan de symme-
trieènn met behulp van zo'n Hopf-algebra of quantumgroep kunnen worden beschreven. 
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Hoofdstukk 1 van dit proefschrift is gewijd aan een korte inleiding in de theorie van Hopf al-
gebra'ss en met name in de toepassing van Hopf algebra's op de beschrijving van systemen van 
deeltjess die in een tweedimensionale ruimte (bijvoorbeeld een plat vlak) leven. Met behulp van 
eenn Hopf algebra kun je niet alleen de symmetrieën van zo'n systeem beschrijven, maar ook een 
deell  van de wisselwerkingen tussen de deeltjes, de zogenaamde topologische wisselwerkingen. 
Topologischee wisselwerkingen worden gekenmerkt door het feit dat ze niet afhangen van de 
afstandenn tussen deeltjes. Dit onderscheidt ze van de wisselwerkingen die worden veroorzaakt 
doorr krachten zoals de zwaartekracht en de elektrische en magnetische krachten; die worden 
zwakkerr naarmate de wisselwerkende deeltjes zich verder van elkaar bevinden. Het geheel van 
topologischee wisselwerkingen tussen deeltjes heeft grote invloed op de statistische eigenschap-
penn van systemen met veel deeltjes en wordt daarom ook wel aangeduid met de term statistiek. 

Inn de driedimensionale ruimte waarin wij leven komen twee soorten deeltjes voor die ver-
schillenn in hun topologische wisselwerkingen: bosonen en fermionen (genoemd naar S.N. Bose 
enn E. Fermi). De deeltjes waaruit de materie is opgebouwd, de quarks en de electronen, zijn 
allemaall  fermionen. De topologische interacties tussen identieke fermionen zorgen ervoor dat 
dezee graag bij elkaar uit de buurt blijven. Deze eigenschap is er uiteindelijk verantwoordelijk 
voorr dat materie een zekere hoeveelheid ruimte inneemt. Bosonen hebben een veel minder 
"tastbaar""  karakter dan fermionen. Hun gedrag is meer vergelijkbaar met dat van golven op 
eenn wateropppervlak; ze kunnen ongehinderd door elkaar heen bewegen. Lichtdeeltjes zijn 
bijvoorbeeldd bosonen. 

Figuurr 3.3: Links: De deeltjes (de zwarte stippen) bewegen langs de pijlen. Na de beweging zijn de oorspronke-
lijk ee plaatsen weer ingenomen, maar de twee deeltjes links zijn met elkaar verwisseld 
Rechts:Rechts: De "vlecht" die bij de verwisseling links hoort. We zien dat het deeltje rechts bij de vlecht is betokken, 
ondankss dat het niet van zijn plaats is geweest. 

Inn twee dimensies zijn er naast bosonen en fermionen ook deeltjes met andere topologis-
chee interacties. Deze deeltjes worden anyonen genoemd. De topologische interacties tussen 
anyonenn kan men beschrijven aan de hand van het effect dat verwisselingen van een aantal 
anyonenn op de toestand van het systeem hebben. Hierbij is het belangrijk hoe de verwisselin-
genn plaatsvinden. Het is alsof ieder deeltje in het vlak aan een touwtje hangt dat boven het 
deeltjee in een parallel vlak is vastgemaakt. Wanneer deeltjes worden verwisseld worden deze 
touwtjess in elkaar gevlochten en het effect van een verwisseling op de toestand van het sys-
teemm hangt af van de vlecht die bij de verwisseling ontstaat (zie figuur 3.3). In een systeem 
mett een Hopf-symmetrie kan de werking van deze vlechten op de toestanden van het systeem 
opp een systematische manier worden beschreven met behulp van de Hopf-algebra die ook de 
symmetrieënn beschrijft. 

Vlechtenn en het fractionele quantum Hall effect 

Inn hoofdstuk 2 bestuderen we een natuurkundig verschijnsel dat zich in een plat vlak afspeelt 
enn waarbij anyonen een rol spelen, namelijk het fractionele quantum Hall-effect. Om dit te 
beschrijvenn is het nuttig om eerst iets te zeggen over het gewone (klassieke) Hall-effect, dat 
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inn 1879 werd ontdekt door E.H. Hall. Een opstelling waarin dit effect gemeten kan worden 
iss schematisch weergegeven in figuur 3.4. Een stroom wordt in de x-richting door een plaatje 

Figuurr 3.4: schematische voorstelling van een opstelling waarmee men het Hall-effect kan bestuderen 

geleidendd materiaal geleid en een magneetveld B wordt loodrecht op dit plaatje, in de 2-richting 
aangelegd.. Door de aanwezigheid van het magneetveld ontstaat er ook een zogenaamde Hall-
spanningg Vg in de y-richting; de geladen deeltjes die in de z-richting door het plaatje stromen 
wordenn door het magneetveld in de «/-richting afgebogen. De Hall-spanning is normaal gespro-
kenn evenredig met de stroom I door het plaatje en met het aangelegde magneetveld, waardoor 
dee Hall-weerstand RH, die gedefinieerd is als het quotient van VH en I, evenredig is met de 
sterktee van het magneetveld B. De grafiek van RH als functie van B is dus normaal gesproken 
eenn rechte lijn. Dit is echter niet altijd het geval. In de jaren tachtig deden K. von Klitzing 
(Nobelprijss 1985) en H.L. Tsui en D.C. Störmer (Nobelprijzen 1998) belangrijke metingen aan 
hett Hall effect voor een systeem van electronen die slechts in twee dimensies kunnen bewe-
gen.. Zo'n systeem kan gecreëerd worden op het grensvlak tussen twee laagjes materiaal die 
verschillenn in electrisch geleidingsvermogen (het gaat hierbij meestal om halfgeleidermateri-
alenn die ook in de computerindustrie worden toegepast). Als de temperatuur laag genoeg is, 
iss de bewegingsvrijheid van de electronen in de richting loodrecht op dit grensvlak verwaar-
loosbaarr en is het systeem effectief tweedimensionaal. Wanneer men nu het Hall-effect meet in 
eenn dergelijk systeem vindt men dat, wanneer het gebruikte magneetveld erg sterk is, de Hall-
weerstandd niet meer lineair afhangt van het magneetveld. In plaats van een rechte lijn vindt men 
plateauss in de grafiek van RH tegen B (zie figuur 1 op bladzijde 8). De waarden van de Hall-
weerstandd op deze plateaus zijn zo nauwkeurig te bepalen dat het Hall-effect inmiddels wordt 
gebruiktt om de eenheid van weerstand te definiëren. De waarden die gevonden worden hangen 
bovendienn op een eenvoudige manier samen met de fundamentele natuurconstanten e (de lading 
vann het electron, op een minteken na) en h (de constante van Planck). Meestal worden niet de 
waardenn van RH zelf gegeven, maar die van het geleidingsvermogen aH = I/RH- Er geldt 

pepe2 2 

aann = —r> 
qq h 

waarbijj  p en q kleine gehele getallen zijn (over het algemeen kleiner dan 10). De getallen -
voorr elk plateau staan ook aangegeven in figuur 1. 

Mett name op de plateaus waarvoor £ een breuk is (dus q =£ 1) vertoont het twee-dimensio-
nalee electronensysteem erg interessant gedrag. De electronen vormen een toestand die veel weg 
heeftt van een vloeistof. In deze vloeistof kunnen zich plaatselijk verdichtingen en verdunningen 
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vormen.. Deze verdichtingen en verdunningen gedragen zich weer als deeltjes (we noemen ze 
dann ook quasideeltjes), maar wel deeltjes met opmerkelijke eigenschappen. De lading van de 
quasideeltjess kan een fractie zijn van de lading van een electron en de topologische interacties 
tussenn quasideeltjes zijn vaak niet bosonisch of fermionisch; deze quasideeltjes zijn de reeds 
aangekondigdee anyonen. 

Dee quasideeltjes van de quantum-Halltoestanden die in hoofdstuk 2 worden onderzocht 
zijnn anyonen van een bijzonder type. De toestand van een systeem met zulke anyonen wordt 
namelijkk niet uniek vastgelegd door de posities van de anyonen. Zelfs wanneer precies bekend 
iss waar alle anyonen zich bevinden zijn er nog meerdere "interne" toestanden van het systeem 
mogelijk.. In samenhang hiermee kan het gebeuren dat het uitmaakt in welke volgorde we 
quasideeltjess met elkaar verwisselen. We kunnen het gedrag van het systeem vergelijken met 
hett gedrag van bijvoorbeeld een boek onder rotaties. Als we het boek eerst 90 graden om de as 
doorr de voorpagina roteren en dan 90 graden om de as door de rug dan komt het in een andere 
positiee uit dan als we eerst om de as door de rug roteren en dan om de as door de voorpagina. 
Zoo kan het ook uitmaken of we in een systeem met drie identieke deeltjes eerst de linker twee 
deeltjess verwisselen en dan de rechter twee of andersom. De twee verschillende verwisselingen 
kunnenn wiskundig soms zelfs precies zo worden beschreven als rotaties om verschillende assen, 
alleenn liggen de assen hier niet in de echte ruimte, maar in de interne ruimte van het systeem. De 
niet-commutativiteitt van de verwisselingen is natuurlijk een erg interessante eigenschap van de 
quantum-Hallsystemenn die wij hier bestuderen, maar zij maakt het wel een stuk ingewikkelder 
dann normaal om de vlechteigenschappen van de quasideeltjes wiskundig precies te beschrijven. 
Ondankss dat slagen we erin om dit te doen, door te laten zien dat de systemen in kwestie een 
Hopf-symmetriee hebben die kan worden toegepast in de berekening van het effect van verwis-
selingenn op de toestand van het systeem. 

Symmetriebrekingg en confinement 

Inn hoofdstuk 3 houden we ons bezig met een vraag die altijd opduikt als we het over symmetrie 
hebben,, namelijk de vraag wat er gebeurt met een fysisch systeem als een van zijn symmetrieën 
spontaann gebroken wordt. Spontane symmetriebreking is een verschijnsel dat we overal om ons 
heenn zien, namelijk het verschijnsel dat de natuur zich minder symmetrisch manifesteert dan 
menn zou verwachten gezien de wetten die haar beschrijven. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de 
natuurr om ons heen niet invariant is onder verschuivingen. In de beschrijving van natuurwetten 
wordtt spontane symmetriebreking interessant op het moment dat we een deel van de natuur dat 
eenn symmetrie breekt voor het gemak vastleggen en als het ware even onderdeel maken van de 
natuurwetten,, de wetten lijken dan plotseling ook minder symmetrisch. 

Eenn voorbeeld hiervan vinden we in de fysica van vaste stoffen. Heel vaak wordt er in 
dee beschrijving van een vaste stof vanuit gegaan dat er een kristalstructuur is, een rooster van 
ionenn of molekulen. Dit wordt niet afgeleid uit de wetten die het gedrag van die ionen of 
molekulenn beschrijven, maar als experimenteel gegeven in het model ingebracht. Wanneer men 
uitgaatt van dit gegeven kan men allerlei verschijnselen in het materiaal, zoals bijvoorbeeld de 
voortplantingg van geluid, warmte of elektrische stroom, veel beter beschrijven dan wanneer 
menn zou uitgaan van een theorie die in principe ook de vorming van het kristal kan beschri-
jven.. Wel is het zo dat de introductie van een kristalrooster de translatie- en rotatiesymmetrie 
vann het oorspronkelijke systeem gedeeltelijk breekt, maar dit verlies van symmetrie verdient de 
voorkeurr boven het verlies aan voorspellende waarde dat een meer symmetrische beschrijving 
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mett zich mee zou brengen. Niettemin kunnen de gebroken symmetrieën nog steeds een belan-
grijkee bijdrage leveren aan de studie van kristallen. Door namelijk systematisch te bestuderen 
opp welke manieren translatie- en rotatiesymmetrie precies gebroken kunnen worden, kunnen 
wee alle soorten kristallen classificeren; elk kristal is een manifestatie van een bepaald type sym-
metriebreking.. Ook de verschillende soorten geluidsgolven door de kristallen en de defecten 
diee kunnen optreden in de kristalstructuur kunnen worden bepaald met behulp van een studie 
vann de breking van symmetrie. 

Ookk ijksymmetrie kan spontaan gebroken worden. De spontane breking van ijksymmetrie 
iss zelfs een cruciaal ingrediënt in het standaardmodel van de elementaire deeltjesfysica. De 
symmetriee wordt in dit geval gebroken door een zogenaamd Higgs-condensaat. Dit zouden 
wee grofweg kunnen omschrijven als een onveranderlijke achtergrond van identieke elektrisch 
geladenn deeltjes in een vaste interne toestand. De ijksymmetrie wordt gebroken door de keuze 
vann deze toestand. Als men deze symmetriebreking niet in het model zou introduceren zou het 
buitengewoonn moeilijk worden om bepaalde massieve deeltjes met behulp van een ijktheorie 
tee beschrijven. Behalve het bestaan van deze massieve deeltjes is er nog een ander fenomeen 
datt optreedt in ijktheorieën en dat beschreven kan worden met behulp van symmetriebreking, 
namelijkk confinement of quarkopsluiting. Quarks worden nooit als vrije deeltjes waargenomen, 
maarr altijd in gebonden vorm. Drie quarks kunnen samen bijvoorbeeld een proton of een neu-
tronn vormen, maar het is niet mogelijk om een enkel quark van een proton of neutron los te 
trekkenn zonder dat hierbij weer nieuwe quarks ontstaan die zich onmiddelijk aan het losse quark 
binden.. De symmetriebreking die wordt geïntroduceerd bij de beschrijving van quarkopsluit-
ingg wordt ook veroorzaakt door een condensaat van deeltjes, maar deze keer zijn de deeltjes in 
kwestiee niet elektrisch geladen, maar dragen zij een magnetische flux of een magnetische lad-
ing.. Ook is de symmetrie die gebroken wordt niet de ijksymmetrie, maar een zogenaamde duale 
symmetriee waarvan niet altijd precies duidelijk is hoe die wiskundig beschreven moet worden. 

Inn hoofdstuk 3 ontwikkelen we een theoretisch kader waarbinnen we het breken van een 
Hopf-symmetriee kunnen bestuderen. Vervolgens passen we dit toe op een eenvoudig soort ijk-
theorie.. Deze ijktheorie leeft in twee ruimtelijke dimensies en kent slechts een eindig aantal 
ijktransformatiess in tegenstelling tot bijvoorbeeld het standaardmodel, dat oneindig veel ijk-
transformatiess kent. Door deze vereenvoudigingen kunnen we de ijksymmetrie en de duale 
symmetriee samen veel nauwkeuriger beschrijven dan normaal gesproken mogelijk is; deze twee 
symmetrieënn blijken allebei tegelijk beschreven te kunnen worden met behulp van één Hopf-
algebra.. Door de breking van deze Hopf symmetrie door verschillende soorten condensaten te 
bestuderenn kunnen we nu uitspraken doen over de verschillende soorten fysisch gedrag die het 
systeemm dat beschreven wordt door de ijktheorie globaal gesproken kan vertonen. We zien hier-
bijj  dat er inderdaad opsluitingsverschijnselen en Higgs-achtige verschijnselen optreden, waarbij 
hett van het veronderstelde condensaat afhangt welke deeltjes in de theorie er worden opgesloten. 
Ondankss de toegepaste vereenvoudigingen lijk t het gedrag van het systeem wel degeüjk op het 
gedragg van systemen met drie ruimtelijke dimensies en een ingewikkelder ijksymmetrie. We 
verwachtenn dan ook dat de aanpak van het probleem van Hopf-symmetriebreking die we hier 
ontwikkeldd hebben in de toekomst van nut kan zijn bij het bestuderen van meer realistische 
modellenn van elementaire deeltjes en van fysische verschijnselen in gecondenseerde materie. 
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