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Samenvatting

We bestuderen de globale eigenschappen van Lagrangiaanse bundels, oftewel symplectische n-
torusbundels met Lagrangiaanse vezels, zoals deze voorkomen in integreerbare Hamiltoniaanse
systemen. We zijn vooral gëınteresseerd in obstructies tegen trivialiteit, in classificatie en
in manifestaties van globale invarianten in fysische voorbeelden van klassieke en kwantum
systemen.

In Hoofdstuk 1 herhalen we de theorie van obstructies tegen trivialiteit, in het bijzonder
monodromie, en ook de daarop volgende classificatieproblemen waarvoor de Chern- en La-
grangeklasse belangrijk zijn. Een integreerbaar Hamiltoniaans systeem kan meetkundig beschouwd
worden als een torusbundel met een symplectische structuur op de totale ruimte, waarvan de
vezels Lagrangiaans zijn, wat betekent dat hun raakruimte maximaal isotroop is met be-
trekking tot de symplectische structuur. De Liouville-Arnold integreerbaarheidsstelling im-
pliceert dat een integreerbaar Hamiltoniaans systeem een lokaal triviale bundel is en symplec-
tische coördinaten heeft die actie-hoekcoördinaten genoemd worden. Een natuurlijke vraag is
of deze coördinaten globaal bestaan. Duistermaat introduceerde twee invarianten die het falen
meet van zulke coördinaten om globaal te bestaan, namelijk de Lagrangeklasse en de mon-
odromierepresentatie. De monodromierepresentatie is triviaal dan en slechts dan als er globale
actiecoordinaten bestaan; de symplectisch duale coördinaten - de hoekcoördinaten - bestaan
precies dan wanneer de Lagrangeklasse daarenboven ook triviaal is. Een volgende natuurli-
jke vraag is of de Lagrangeklasse en de monodromierepresentatie de intregreerbare Hamil-
toniaanse systemen volledig classificeert. Nguyen bewees dat monodromie volledig bepaald
is door de geheeltallige affiene structuur op de basisruimte van de bundel en dat bundels
met vaste geheeltallige affiene structuur worden geclassificeerd door de Lagrange klasse. In
Hoofdstuk 1 voegen we nieuwe meetkundige bewijzen toe en verhelderen we bepaalde as-
pecten van de classificatie resultaten van Duistermaat en Nguyen. In het bijzonder wordt
de relatie met de geheeltallige affiene structuur en de monodromie in detail uitgelegd en we
geven een voorbeeld van symplectische bundels met dezelfde monodromie maar met verschil-
lende affiene structuren. Een expliciet voorbeeld van topologisch equivalente torusbundels
met niet-isomorfe symplectische structuren wordt geconstrueerd, oftewel torusbundels over
dezelde basisruimte met dezelfde Chernklasse maar met verschillende Lagrangeklassen.

Hoofdstuk 2 behandelt manifestaties van globale invarianten van integreerbare Hamiltoni-
aanse systemen in een voorbeeld van een fysisch systeem. Het is reeds bekend dat mon-
odromie bepaalde fenomenen in gezamenlijke spectra van atomen verklaart. We beschouwen
integreerbare benaderingen van het waterstofatoom in zwakke statische externe electrische
en magnetische velden. Dit is een voortzetting van eerder werk van Cushman, Zhilinskii,
Sadovskii en Efstathiou, die een kader gaven om alle storingen van het waterstofatoom te
classificeren en het concept van resonante zone introduceerden. In Hoofdstuk 2 voeren we
een gedetailleerde studie uit van de 1 : 1 resonante zone, die correspondeert met bijna-
orthogonale velden. We tonen aan dat het systeem van het verstoorde waterstofatoom voor
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bepaalde domeinen van parameters monodromie geeft, die zichtbaar is in het spectrum van
het gekwantiseerde systeem.
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