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Chapter 7

Samenvatting

Waarschuwing. In een oprechte poging om de materie van dit proefschrift op
een toegankelijke manier over het voetlicht te brengen heb ik de waarheid hier
en daar geweld aangedaan.

In deze samenvatting wil ik een informele indruk geven van vier thema’s die
ten grondslag liggen aan mijn proefschrift. Namelijk: kristallen, het roeren van
melk in een kopje koffie, het rekenen met plaatjes, en de kwantumcomputer.
Ik zal aangeven hoe deze vier allemaal op hun eigen manier passen binnen het
hoofdonderwerp van het proefschrift: de wiskunde van knopen en vlechten.

Figure 7.1: De achtknoop (links) en zijn bijbehorende vlecht (rechts).

Hieronder zal ik uitleggen hoe we de knoop uit het plaatje hierboven op vier
verschillende manieren kunnen interpreteren: Als een kristal, als een stroming
in een vloeistof, als een visuele berekening en als een bit in de computer van de
toekomst. Maar hoe hangen deze interpretaties precies samen?

Een belangrijke stap in de richting van een antwoord op deze vraag is gezet
door R. Kashaev. Vijftien jaar geleden formuleerde hij een heel specifiek vermoe-
den over de samenhang tussen de werelden achter de vier thema’s van hierboven.
Zijn vermoeden staat nu bekend als het volume conjecture en het verifieëren er-
van is een van de grootste onopgeloste problemen in mijn specializatie. Te meer
omdat het waarschijnlijk het topje van een ijsberg aan nieuwe vondsten is.

Het doel van mijn proefschrift is om technieken te ontwikkelen om het volume
conjecture te bewijzen en het in context te plaatsen. De wat technische titel
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Asymptotics of quantum spin networks refereert aan de gevonden context, zoals
hopelijk aan het einde van deze samenvatting wat duidelijker zal zijn. Hoewel in
zekere zin succesvol, zijn mijn technieken verre van toereikend gebleken om een
definitief antwoord te geven op de vraag of het volume conjecture waar is of niet.
Mijn verwachting is dat het vermoeden voor de komende generatie wiskundigen
een onbereikbaar maar inspirerend doel blijft.

7.1 Kristallen

Kristallen of veelvakken zoals de afgeknotte octaeder in de figuur hierbeneden
spelen een belangrijke rol in mijn onderzoek. Dit specifieke veelvlak speelt een
sleutelrol in hoofdstuk 3 en daarom staat daarom in vermomming op de voorkant
van dit proefschrift.

Figure 7.2: De afgeknotte octaeder (links) en een deel van het bijbehorende
kristalrooster (rechts).

Om te begrijpen wat de rol van de veelvlakken is, doen we het volgende
gedachtenexperiment. Stel je voor dat je in een vierkante kamer zit met in elke
muur een deur. Het bijzondere van deze kamer is dat je, wanneer je door een
van de deuren naar buiten loopt, vanzelf door de deur ertegenover de kamer
weer binnenkomt. Er is dus geen ontsnapping mogelijk. Zelfs niet door het
plafond, want als je er in slaagt een gat in het plafond te maken, en je klimt
daar doorheen, dan kom je door de vloer weer naar boven. Stel je nu voor dat
de muren doorzichtig zijn, wat zou je dan zien? Gegeven dat de lichtstralen net
als wijzelf niet kunnen ontsnappen en steeds maar weer terugkomen door de
wand tegenover waar ze doorheen gingen, zal het eruit zien als een spiegelpaleis.
Behalve dat je jezelf alleen van achteren ziet.

In dit wat claustrofobische gedachtenexperiment hebben we een nieuw idee
van ruimte geconstrueerd, een ruimte waaruit je niet kunt ontsnappen, maar
die ook geen muren heeft. De ruimte is als het ware in zichzelf geknoopt. Zulke
ruimten kunnen we gebruiken om knopen beter te begrijpen. Nemen we namelijk
in plaats van de vierkante kamer een ander veelvlak waarvan we de vlakken aan
elkaar praten, dan gebeurt er iets bijzonders. We hebben op deze manier de
ruimte in de knoop gelegd en zo’n knoop in de ruimte is te zien als een gewone
knoop.
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Bij elke knoop hoort zo een veelvlak en veelvlakken zijn eenvoudiger om
te bestuderen omdat ze een duidelijke vorm hebben. We kunnen nu bijvoor-
beeld praten over de inhoud van de knoop, dat is namelijk de inhoud van het
bijbehorende veelvlak. Dit getal is een heel goede graadmeter voor hoe in-
gewikkeld de knoop is. Het is het volume uit het volume conjecture. Voor de
achtknoop hierboven (figuur 7.1) blijkt het bijbehorende veelvlak bijvoorbeeld
twee driehoekige piramides op elkaar te zijn. Op mijn website kun je precies
zien hoe je de vlakjes plakken moet en hoe de resulterende ruimte de achtknoop
beschrijft.

Om beter te begrijpen hoe dit werkt kun je ook een vel papier nemen in
plaats van je eigen kamer. Wat gebeurt er met het papier wanneer we de
tegenoverliggende randen aan elkaar plakken? Als je het vel ombuigt en de
tegenoverliggende randen aan elkaar plakt, krijg je een buis. Als je vervol-
gens de andere oorspronkelijk tegenover elkaar liggende randen ook aan elkaar
plakt, krijg je met wat kreukelen en duwen een torus of doughnut. Net als in
het bovenstaande experiment is het onmogelijk geworden om uit het papier te
ontsnappen, het papier is in zichzelf geknoopt. Vaak is het verhelderend om
in plaats van werkelijk te plakken het vel te herhalen. Van binnen gezien is
het effect hetzelfde, denk aan het spiegelpaleis van hierboven. De aanelkaar
geplakte vellen vormen een regelmatig patroon van rechthoeken. Dit noemen
we een kristalrooster (vergelijk figuur 7.2).

Een complicatie is dat de meeste knopen een kristalrooster hebben waarvan
de hoeken niet netjes kunnen passen, waardoor het rooster gekromd is. Dit
fenomeen is goed te zien aan het volgende experiment. Als je zeven evengrote
munten neemt en ze netjes om de middelste heen op tafel legt, vormen ze een
bloemetje. Dat bloemetje zou je kunnen herhalen en dan wordt het een net-
jes zeshoekig kristalrooster. Als je nu één bloemblad/munt weghaalt, moet je
proberen er opnieuw een bloemetje van te vormen, zo dat de munten elkaar
allemaal raken. Onmogelijk? Til de vijf munten wat op en ze vormen een
mooi, maar krom bakje. Zou je dit herhalen dan vind je dat je met twaalf
munten een kristalrooster op een bol krijgt (dodecaeder). Wat gebeurt er als
je juist een munt had toegevoegd in plaats van weggehaald? Kun je nog steeds
een bloemetje maken met 7 munten rond één in het midden? Het is niet heel
makkelijk, maar het kan wel. Je krijgt dan een golvend oppervlak dat toch
nog netjes met munten betegeld is. Het voortzetten van dit patroon is voor
gevorderden maar geeft wel een glimp van de wereld van de roosters die bij de
knopen horen.

7.2 Roeren

Hierboven hebben we kristallen aan knopen gerelateerd. Hierdoor wordt een
flexibele knoop als het ware uitgehard tot een precieze meetkundige vorm. Een
andere manier om knopen te beschrijven is door ze te zien als vlechten. Dat
maakt verder weinig uit want bij elke vlecht kunnen we een knoop maken door
de eindjes boven en onder aan elkaar te binden. Zo wordt bijvoorbeeld de vlecht
in figuur 7.1 precies de achtknoop. Zoals we hieronder zullen zien, kunnen we
een vlecht herkennen in de kolken die ontstaan tijdens het roeren in een kop
chocolademelk (zie op het plaatje hieronder).

Stel je voor dat je twee vloeistoffen (bijvoorbeeld yoghurt en honing) in een
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Figure 7.3: Chaos in een glas chocolademelk.

ondiep rond bakje wil mengen. Om het mengen te versnellen heb je een aantal
roerstaafjes tot je beschikking. De vraag is nu: hoe kun je het beste roeren
zodat het mixen zo efficient mogelijk gaat? Om verschillende strategieën met
elkaar te vergelijken spreken we af om de bewegingen van de staafjes door de
tijd heen te volgen. Zo ontstaat als vanzelf een vlecht waarvan ieder touwtje
het pad van een van de staafjes beschrijft. In de figuur hierbeneden hebben we
bijvoorbeeld twee roerstaafjes drie halve slagen linksom gegeven. Zo krijgen we
een eenvoudige vlecht met drie kruisingen, een voor elke halve slag.

Figure 7.4: De stroomlijnen gemaakt na drie halve slagen van de twee roerstaaf-
jes (links) de bijbehorende vlecht (rechts).

Het is zinvol om de vlecht bij een manier van roeren te betrekken want die
vlecht beschrijft het kwalitatieve patroon in het roeren. Kleine verstoringen,
bijvoorbeeld door het trillen van je hand, hebben geen effect op de globale vorm
van de vlecht. Zolang de bijbehorende vlecht gelijk blijft is het effect op de
vloestof ook vrijwel gelijk. Welke vlechten zijn goede mixers? Dat blijkt hem te
zitten in de inhoud van de bijbehorende knoop. Dat wil zeggen de inhoud van het
veelvlak behorend bij de knoop zoals we gezien hebben in de vorige paragraaf.
Hoe groter de inhoud, hoe beter de vloeistof gemixt wordt. Preciezer gezegd:
de entropie van het roerproces is exact het inhoud van de vlecht.

Zo zien we dat het volume van een knoop op een onverwachte manier de
complexiteit van de knoop aangeeft. Om goed te roeren moet een vlecht dus
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een groot genoeg bijbehorend volume hebben. Een stroperige massa kun je
bijvoorbeeld niet goed roeren met maar één staafje, omdat de bijbehorende
vlecht een te laag volume heeft.

7.3 Tekenen

Rekenen en tekenen komen heel dicht bij elkaar wanneer we knopen bestud-
eren. Dit komt, omdat we met behulp van een plaatje aan iedere knoop een
waarde kunnen toekennen. Deze waarde is het zogenaamde Jones-polynoom.
Oorspronkelijk waren de tekeningen bedoeld als geheugensteun bij ingewikkelde
berekeningen, maar gaandeweg zijn de rollen omgedraaid. De tekening is de
berekening. Ons doel is om aan ieder plaatje van een knoop een getal toe te
kennen, op zo’n manier dat twee plaatjes van dezelfde knoop altijd dezelfde
waarde hebben. Op die manier kunnen we knopen van elkaar onderscheiden.

Om de waarde van een knoop uit te rekenen, passen we een bepaalde formule
toe op iedere kruising. Deze formule is weergegeven in figuur 7.5 (boven). Met
behulp van deze formule kunnen we een plaatje splitsen, zoals bijvoorbeeld in
figuur 7.5 (beneden). Zo krijgen we eenvoudigere plaatjes waarvan we de waarde
misschien al kennen. Zo niet dan passen we de formule opnieuw toe. Tot slot
spreken we af dat elke gesloten lus die nergens aan vast zit, de waarde 0 krijgt.
Een plaatje met zo’n lus erin is dus automatisch 0.

= i+

= i+ =

Figure 7.5: Boven: De formule om kruisingen te reduceren. Het getal i voldoet
aan i2 = −1. De gestippelde cirkel betekent dat het plaatje verder onveranderd
blijft. Onder: Berekening van de waarde van de Hopf-link, stap 1.

+ +i i+
2

i =

Figure 7.6: Stap 2. We splitsen in beide plaatjes de onderste kruising

Als voorbeeld berekenen we de waarde van de knoop linksonder in figuur 7.5.
Deze knoop heet de Hopf-link en heeft precies twee kruisingen. Eerst passen
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i+i = =i + i 2i

Figure 7.7: Stap 3. Het eerste en het laatste plaatje bevatten een losse lus
en worden daarom verwijderd. Vervolgens worden de overgebleven touwtjes
rechtgetrokken en opgeteld.

we de formule toe op de bovenste kruising (vet in figuur 7.5). Zo krijgen we
twee nieuwe plaatjes met nog maar één kruising per stuk. Opnieuw toepassen
van de formule geeft vier nieuwe plaatjes (zie figuur 7.6), maar twee hiervan
bevatten een losse lus en krijgen dus waarde 0. Zo houden we uiteindelijk 2i
maal de rechte lijn over (figuur 7.7). We zeggen dan dat de waarde van de
oorspronkelijke knoop gelijk is aan 2i.

Na even nadenken kom je er achter dat we op deze manier iedere knoop
kunnen reduceren tot een getal keer de lijn. Dat getal is de waarde van de
knoop op een macht van i na. Dit proces is een simpel geval van de berekening
van het Jones-polynoom, dat een belangrijke rol speelt in dit proefschrift.

We sluiten af met een iets ingewikkelder voorbeeld voor de liefhebber, de
overhandse knoop (zie figuur 7.8). De uitkomst van de berekening toont aan
dat de overhandse knoop niet gelijk is aan de Hopf-link hierboven: 2i 6= −3.
Dat is de essentie van het Jones-polynoom: plaatjes van knopen zijn moeilijk
met elkaar te vergelijken, getallen zijn makkelijk met elkaar te vergelijken.

= i+ = -3

Figure 7.8: Bereken de waarde van de overhandse knoop (links).

7.4 Kwantumrekenen

De vorige sectie over rekenen met plaatjes van knopen leek misschien wat uit de
lucht gegrepen. We zullen dergelijke berekeningen nu interpreteren in termen
van de kwantumcomputer. Hoewel de kwantumcomputer nog niet echt prak-
tisch toepasbaar is, ziet het ernaar uit dat dit de computer van de toekomst
wordt. Gebaseerd op kwantummechanische principes kan de kwantumcomputer
onvergelijkelijk veel sneller rekenen dan een gewone computer ooit kan. Dat
komt doordat de qbits waarin de informatie wordt verwerkt niet slechts 0 of 1

126



kunnen zijn, zoals bits in een gewone computer. De qbits van de kwantumcom-
puter kunnen tegelijk 0 en 1 zijn.

Voordat de grote beloften van de kwantumcomputer waargemaakt kunnen
worden, zijn er nog een hoop praktische problemen om op te lossen. Een van de
belangrijkste obstakels is dat qbits extreem instabiel zijn. Daardoor is de kans
op fouten zo groot dat de kracht van de kwantumcomputer verloren gaat. Dit
is waar de knopen en vlechten in het spel komen.

De stabiliteit van de kwantumcomputer kan enorm verbeteren door gebruik
te maken van de vervlechtings-eigenschappen van anyonen. Anyonen zijn exo-
tische deeltjes die alleen kunnen bestaan in een dun laagje gas rond het abso-
lute nulpunt. Het bijzondere van anyonen is dat ze in hun kwantumtoestand
onthouden of en hoe ze om elkaar heen gedraaid zijn. Het is alsof ze met onzicht-
bare touwtjes aan het plafond vast zitten: verwisselen ze van plaats, dan raken
die touwtjes in de knoop. Alles wat de deeltjes doen wordt opgeslagen in de
vlechten die zo gevormd worden. Dit beeld van virtuele vlechten doet sterk
denken aan de vlechten die de paden van de roerstaafjes beschreven. Net zo als
in die situatie speelt de vlecht achter de schermen een cruciale rol.

Het grote voordeel van de vlechten is als volgt. Net als met de roerstaafjes
is de kwalitatieve vorm van de vlecht ongevoelig voor kleine verstoringen van
de bewegende deeltjes. Als we al onze kwantumberekeningen doen in termen
van de vlechten die de bewegende anyonen produceren, kunnen we dus veel
betrouwbaardere berekeningen doen met de kwantumcomputer.

Zulke berekeningen in termen van vlechten zijn nauw verwant aan de grafis-
che berekening van het Jones-polynoom die we in de vorige paragraaf deden.
We kunnen deze berekeningen nu in termen van de deeltjes proberen te inter-
preteren. Het feit dat we een kruising uitdrukten in twee verschillende plaatjes
is heel typisch voor de kwantumwereld. De kruising zelf stelt de interactie tussen
twee anyonen voor. Kwantummechanisch kunnen we deze interactie beschrijven
als de combinatie van twee uitkomsten: de linker is dat de deeltjes botsten en
elkaar uitdoofden, de rechter is dat ze langs elkaar gingen zonder iets te merken.
Allebei de uitkomten zijn een beetje waar. Wat we eerder de waarde van de
knoop noemden kan op een vergelijkbare manier geinterpreteerd worden als de
kans dat de specifieke interactie beschreven door de knoop zal plaatsvinden.

Voorlopig blijft de kwantumcomputer door technische obstakels nog toe-
komstmuziek, maar het is goed mogelijk dat de computers van de volgende
generatie rekenen in termen van vlechten.

7.5 Asymptotiek van kwantum-spin-netwerken

Behalve dat alle bovengenoemde thema’s met knopen te maken hadden is het
nog niet duidelijk hoe en of ze echt iets met elkaar te maken hebben. Het
sleutelwoord hier is asymptotiek ofwel in de limiet. Welke limiet? Een van de
uitgangspunten van de kwantummechanica is dat twee deeltjes niet dichter bij
elkaar kunnen komen dan een bepaalde afstand h. Vóór de kwantummechanica
ging men er vanuit dat h nul was, dus dat deeltjes willekeurig dicht bij elkaar
kunnen komen. Als we nu wiskundig gezien de limiet van h naar 0 nemen in de
kwantummechanica, dan is de verwachting dat we de eenvoudigere ouderwetse
beschrijving van de wereld terugzien.

Wat algemener kunnen we deze limiet bestuderen voor eenvoudige deeltjes-
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modellen die we kwantum-spin-netwerken noemen (zie de titel van het proef-
schrift). Modellen van de kwantumcomputer en het Jones-polynoom zijn hier
een speciaal voorbeeld van. Een belanrijke vraag over deze modellen is hoe
ze zich gedragen in de bovengenoemde limiet. R. Kashaev gaf hierop een in-
teressant antwoord in de vorm van zijn volume conjecture. We zouden dit
kunnen parafraseren als de verwachting dat de vier thema’s dan exact samen-
vallen: De veelvlakken, het roeren, de Jones-polynoom berekeningen en de
kwantumvlechten beschrijven dan allemaal precies hetzelfde. In zekere zin wordt
de kwantumvlecht in de limiet een echte vlecht.

We kunnen het volume conjecture preciezer formuleren door ons te concen-
treren op het inhoud van de knoop. Aan de ene kant refereert de inhoud van
de knoop aan de inhoud van het veelvlak en de vorm van het kristalrooster.
Aan de andere kant komt exact dit getal naarboven als de limiet van het Jones-
polynoom van de knoop. In termen van vlechten kunnen we het zo zeggen: Als
we de anyonen als roerstaafjes zien dan is de kans dat anyonen een specifieke
vlecht maken is precies gelijk aan de entropie van de stroming die hoort bij die
vlecht. Let op: dit geldt alleen in de limiet.

Hoewel het volume conjecture precies genoeg geformuleerd is om exact be-
wezen te kunnen worden, lijkt het gereedschap hiervoor nog te ontbreken. Mijn
belangrijkste resultaten zijn de volgende.

1. Aan iedere knoop kunnen we een aantal ringen toevoegen zodat het volume
conjecture waar is voor de nieuwe knoop.

2. Vervangen we de kwantum-spin-netwerken door de eenvoudigere klassieke
spin-netwerken, dan bestaat de limiet. Voor het volume conjecture zelf is
ook het bestaan van de limiet onbekend.

3. Een case study van de knopen met volume 0 om de beperkingen van de
gebruikte technieken duidelijk te maken.
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