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Samenvatting

Symmetrie

Een van de krachtigste begrippen in de natuurkunde is symmetrie. Hierbij gaat het niet
zozeer om de symmetrie van objecten die in de natuur voorkomen maar vooral om de
symmetrie van de natuurwetten zelf. Desondanks zijn er overeenkomstige symmetrieën
in deze twee categorieën. Net als een bol symmetrisch is onder rotaties zijn de natuurwet-
ten invariant onder rotaties. Een ander voorbeeld is dat de natuurwetten symmetrisch zijn
onder translaties ofwel verschuivingen. De natuurwetten die in Amsterdam gelden zijn
dezelfde als die in Athene gelden of op een willekeurige plek elders in het heelal. Net zo
goed gaan we er van uit dat de natuurwetten nu hetzelfde zijn als eeuwen geleden of op
een ander willekeurig moment in de geschiedenis van het heelal. Deze symmetrie onder
tijdsverschuivingen is op zich logisch, maar ook essentieel voor de voorspellende waarde
van natuurwetten.
Behalve dat symmetrieën natuurwetten tot wetten maken die altijd en overal gelden blijkt
dat symmetrieën ook direct verband houden met behoudswetten. Zo is translatiesymme-
trie gerelateerd aan de wet van behoud van impuls en tijdstranslatiesymmetrie aan de wet
van behoud van energie. Omgekeerd geven behoudswetten, of juist de schending ervan,
aan hoe de natuurwetten er uit zouden moeten zien.
Een fascinerende observatie is dat translaties en rotaties symmetrieën van de ruimte zijn,
om precies te zijn van de ruimte-tijd. Tijdstranslaties vormen hierop geen uitzondering en
laten de ruimte-tijd ook invariant.
Naast de bovengenoemde ruimte-tijd symmetrieën zijn er ook symmetrieën van natuur-
wetten die verder van de dagelijkse belevingswereld af staan en daarom ook wellicht
minder voor de hand liggen. Een bepaalde subklasse van deze interne symmetrieën zijn
zogenaamde ijksymmetrieën. Deze hangen nauw samen met een zekere willekeur in de
wiskundige beschrijving van natuurwetten. Een goed voorbeeld hiervan is dat elektri-
sche krachten kunnen worden beschreven door middel van onder andere een elektrische
potentiaal. Hierbij is ruwweg alleen van belang hoe de potentiaal van plaats tot plaats
verschilt. De absolute waarde van de potentiaal kan in dat opzicht vrij gekozen worden.

151



Samenvatting

Vergelijkbare ijkvrijheden treden op in de theorieën die zwakke en sterke kernkrachten
tussen elementaire deeltjes beschrijven.
Ook deze ijksymmetrieën zijn weer geliëerd aan behouden grootheden. Voor elektrische
ijksymmetrie is deze behouden grootheid de elektrische lading, terwijl de zwakke en ster-
ke kernkrachten zo ieder hun eigen soort lading hebben. Een laatste aspect is dat deeltjes
kernkrachten op elkaar kunnen uitoefenen als ze het bijbehorende type lading dragen, net
zo goed als elektrisch geladen deeltjes elektrische krachten kunnen ondervinden.

Unifi catie

Het idee achter unificatie is om verschillende theorieën of natuurwetten aan een te smeden
tot een geheel. Het voordeel van de geünificeerde theorie boven de gefragmenteerde theo-
rie is dat schijnbaar ongerelateerde verschijnselen vanuit eenzelfde standpunt verklaard
kunnen worden. Maar het kan ook zo zijn dat bepaalde verschijnselen alleen vanuit de
geünificeerde theorie begrepen kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de theorie van
Maxwell. Deze bundel van vier wetten laat zien dat elektriciteit en magnetisme twee as-
pecten zijn van eenzelfde wisselwerking. Pas met deze geünificeerde theorie kon worden
voorspeld dat bijvoorbeeld radiostraling en licht allebei elektromagnetische golven zijn.
De elektromagnetische wisselwerking is samen met de zwakke wisselwerking onderdeel
van een grotere theorie die de elektro-zwakke kracht beschrijft. Het interessante is dat de
symmetrie van de elektro-zwakke ijktheorie spontaan gebroken is, op een elegante wijze
geschonden, zodat we inderdaad het onderscheid kunnen maken tussen de twee afzon-
derlijke wisselwerkingen. Fysici hopen eens aan te tonen dat de fundamentale krachten,
inclusief de sterke kernkracht, worden beschreven door een spontaan gebroken ‘Grand
Unified Theory’.

Magnetische monopolen

Hoewel elektriciteit en magnetisme verschillende kanten van eenzelfde medaille zijn,
staan ze toch niet op gelijke voet in Maxwell theorie. Terwijl elektrische veldlijnen zowel
open als gesloten kunnen zijn, kunnen magnetische veldlijnen alleen maar gesloten zijn.
Met andere woorden, er bestaan alleen elektrische ladingen en geen magnetische lading-
en. Voor een theoreticus is het echter een fluitje van een cent om de wetten van Maxwell
aan te passen en ook een magnetische bronterm toe te voegen. Voor een experimentator
is het bijna onmogelijk om deze aanpassing te falsificeren. Het feit dat een magnetische
monopool nog nooit is waargenomen, betekent niet dat deze niet zou kunnen bestaan.
Wel moet men zich natuurlijk afvragen of het zin heeft om een theorie te formuleren voor
een verschijnsel dat zich mogelijk nooit voordoet. De kracht van de aanname van het
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bestaan van magnetische monopolen ligt dan ook ergens anders. Monopolen spelen na-
melijk een cruciale rol in het begrijpen van de fasestructuur van ijktheorieën. Net zoals
een verzameling atomen zich in een bepaalde fase kan bevinden, zoals bijvoorbeeld een
gasfase, een vloeibare fase of een vaste toestand, of zelfs in een meer exotische toestand
als supergeleider, zo kan een verzameling elementaire deeltjes zich ook in een bepaalde
fase bevinden. Als het bijvoorbeeld om quarks gaat, is de voor ons meest bekende fase
de ‘confinement’ fase. In deze fase kunnen quarks niet los bestaan maar zitten aan elkaar
verankerd in kleine groepjes. Dit is precies waarom wij in het dagelijks leven nooit losse
quarks voorbij zien schieten maar alleen te maken hebbenmet kerndeeltjes zoals protonen
en neutronen die bestaan uit dergelijke groepjes van drie quarks.

Magnetische symmetrie

Magnetische lading kan behouden zijn. Het mechanisme hierachter is echter niet hetzelf-
de als bij elektrische lading. Er is sprake van topologisch behouden lading zoals wordt
besproken in hoofdstuk 2. Een voorbeeld van een topologische lading is het gat in een
rubberen donut. Hoe we de donut ook vervormen, zolang we hem niet kapot maken, heeft
hij precies één gat. Op een vergelijkbare wijze kunnen we elke configuratie van mag-
netische velden continu vervormen zonder dat de topologische lading van een monopool
verandert. Ondanks het verschil met het behoud van elektrische lading is het een terechte
en relevante vraag of het bestaan van een behouden magnetische lading betekent dat er
een magnetische symmetrie is. Het is eenvoudig te raden wat deze symmetrie zou moeten
zijn door te kijken naar welke magnetische ladingen er precies voor kunnen komen in
een geven ijktheorie. De roosters van magnetische ladingen worden uitgebreid in kaart
gebracht in hoofdstuk 2. Uit de analyse van deze roosters blijkt dat voor elke gegeven
ijktheorie met een bepaalde elektrische symmetrie er een duale symmetrie bestaat waar-
van de behouden ladingen corresponderen met het rooster van magnetische ladingen. In
hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre deze magnetische symmetrie terug kan wor-
den gezien in een ijktheorie waarbij de elektrische symmetrie spontaan gebroken is. De
gebruikte aanpak is geı̈nspireerd op recente resultaten van Kapustin en Witten voor meer
exotische theorieën. Als eerste laten we met behulp van het magnetische ladingsroos-
ter zien dat elke magnetische lading kan worden opgebouwd vanuit de ladingen van een
eindige set van monopolen met minimale topologische lading. Dit kan worden vertaald
in zogenaamde klassieke fusieregels voor monopolen. Verdere onderbouwing van deze
fusieregels wordt gevonden in een analyse van de dimensies van de moduliruimtes, de
ruimtes van monopooloplossingen van de ijktheorie die corresponderen met een gegeven
magnetische lading. Ook wordt extra bewijs geleverd door te kijken naar reeds bestaan-
de resultaten over het samenvoegen van monopooloplossingen. Tenslotte vergelijken wij
onze resultaten met die van Kapustin en Witten. De klassieke fusieregels en de onder-
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liggende magnetische ladingen die wij hebben gevonden zijn in essentie dezelfde als die
van Kapustin en Witten. Het is dus zeer wel mogelijk dat ook de semi-klassieke fusiere-
gels overeenkomen. Als dit inderdaad aangetoond kan worden, betekent dit dat de duale
symmetrie inderdaad aanwezig is in een spontaan gebroken ijktheorie.

Elektrisch-magnetische unifi catie

Net zoals er objecten met magnetische lading kunnen bestaan in een ijktheorie, kunnen er
objecten voorkomen met zowel elektrische als magnetische lading. Deze worden dyonen
genoemd. Een fascinerend aspect van dyonen is dat de aanwezigheid van magnetische
lading de elektrische symmetrie gedeeltelijk breekt waardoor de mogelijke elektrische
lading van een dyon beperkt wordt door de magnetische lading. Dit moet op zijn beurt
weer tot een gecompliceerde set fusieregels leiden. Wat deze fusieregels precies zijn
is niet volledig bekend, maar ze zouden gerelateerd moeten zijn aan een achterliggen-
de elektrisch-magnetische symmetrie. Zo ontstaat een nieuwe unificatievraag. Is er een
symmetrie die de bekende elektrische en magnetische symmetrieën omvat en die con-
sistent is met de fusieregels van dyonen voor zover deze bekend zijn? In hoofdstuk 4
van dit proefschrift wordt een voorstel gedaan voor een dergelijke symmetrie. Aan de
hand van de verzameling van dyonische ladingen geven we een eerste motivatie voor een
geünificeerde elektrisch-magnetische symmetrie die we de skeletongroep noemen en gaan
dan uitgebreid in op de contructie ervan. Vervolgens bekijken we de fusieregels van de
skeletongroep, tonen aan dat deze consistent zijn met de fusieregels voor de elektrische
en de magnetische vrijheidsgraden afzonderlijk en geven in een paar gevallen een nieuwe
voorspelling voor de fusieregels van dyonen. Tenslotte tonen we aan dat de skeletongroep
de rol speelt van een effectieve symmetrie in de zogenaamde skeleton ijk. Deze ijkkeuze
blijkt zeer relevant te zijn voor de beschrijving van bepaalde fases van een ijktheorie.
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