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Samenvatting

Monodromie is een invariant die beschrijft hoe meetkundige objecten (zoals func-
ties of variëteiten) veranderen als ze een gesloten pad in de parameterruimte ‘door-
lopen’. Een bekend voorbeeld hiervan is Hamiltoniaanse monodromie. Deze in-
variant werd gëıntroduceerd door Duistermaat [27] als een belemmering voor het
bestaan van globale actiecoördinaten in integreerbare Hamiltoniaanse systemen.
Sindsdien is Hamiltoniaanse monodromie in veel integreerbare systemen binnen
de natuurkunde en klassieke mechanica gevonden en in verschillende richtingen
veralgemeniseerd.

In dit proefschrift bestuderen we systematisch de volgende drie verschillende
soorten monodromie: Hamiltoniaanse, fractionele en verstrooiingsmonodromie1.
We beginnen met Hamiltoniaanse monodromie in hoofdstuk 1 en 2. Daarna, in
hoofdstuk 3, bestuderen we fractionele monodromie. In hoofdstuk 4 en 5 nemen
we verstrooiingsmonodromie onder de loep. Hieronder geven we per hoofdstuk
een korte beschrijving van de resultaten.

In hoofdstuk 1 geven we een nieuw bewijs voor de bekende stelling over Hamil-
toniaanse monodromie rond een focus-focus kritiek punt. We tonen aan hoe deze
stelling volgt uit de indexstelling van Takens. In het bijzonder laten we zien hoe de
energieniveauverzamelingen H−1(h) en hun Eulergetallen de niet-trivialiteit van
de monodromie rond een focus-focus kritiek punt weergeven. De resultaten in dit
hoofdstuk laten zien dat de Morse-theorie kan worden gebruikt voor de berekening
van Hamiltoniaanse monodromie.

De benadering die we ontwikkelen in hoofdstuk 1 kan worden toegepast op
integreerbare systemen (in de zin van Liouville)

F = (H,J) : M → R2

die invariant zijn onder een S1-actie en waarvoor de Hamiltoniaan H een Morse-
functie met compacte niveauverzamelingen H−1(h) is. Deze benadering kan niet
direct worden gegeneraliseerd naar integreerbare Hamiltoniaanse systemen met
n ≥ 3 vrijheidsgraden, omdat de niveauverzamelingen H−1(h) voor deze benader-
ing van belang zijn.

1We merken op dat fractionele monodromie algemener is dan Hamiltoniaanse monodromie en
dat fractionele monodromie singuliere vezels toestaat. Verstrooiingsmonodromie (in tegenstelling
tot de twee andere invarianten) is gedefinieerd voor verstrooingssystemen met noodzakelijkerwijs
niet-compacte vezels.
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In hoofdstuk 2 tonen we aan dat de symmetrie (de S1-actie in het bovenstaande
geval) voldoende is voor de berekening van de monodromie. Door de symmetrie te
gebruiken kunnen we een uniforme benadering van Hamiltoniaanse monodromie
geven. Deze benadering kan worden toegepast op integreerbare systemen

F : M → Rn

die invariant zijn onder een Tn−1-actie. Hier wordt verondersteld dat de singuliere
banen van de Tn−1-actie S1-isotropie groepen hebben. We merken op dat in dit
geval de Hamiltoniaan geen Morse-functie hoeft te zijn.

In hoofdstuk 3 generaliseren we de resultaten over Hamiltoniaanse monodromie
naar een algemenere context van fractionele monodromie en Seifertvariëteiten.
Door Seifertvariëteiten te gebruiken, kunnen we eerdere werken over fractionele
monodromie (zie [35]) generaliseren. Bovendien kunnen we een connectie met de
Fomenko-Zieschang-theorie maken. Onze hoofdresultaten in dit hoofdstuk zijn als
volgt:

� Fractionele monodromie kan worden gedefinieerd voor alle gesloten Seifert-
variëteiten met een oriënteerbare basisruimte van geslacht g > 0;

� Fractionele monodromie wordt gegeven door de deckgroep en het Eulergetal
van de bijbehorende Seifertvariëteit;

� In het geval van integreerbare Hamiltoniaanse systemen kan het Eulergetal
worden berekend in termen van de vaste punten van de S1-actie.

We merken op dat tegenvoorbeelden aantonen dat fractionele monodromie niet
kan worden gedefinieerd voor alle driedimensionale variëteiten.

In hoofdstuk 4 beginnen we met een bespreking van de verstrooiingstheorie,
waarbij we voornamelijk het werk van Knauf [61] volgen. Vervolgens laten we zien
hoe de verstrooiingstheorie aan de context van de integreerbaarheid aangepast kan
worden. In het bijzonder definiëren we een begrip van een referentie Hamiltoniaan
voor integreerbare- en verstrooiingssytemen. Daarnaast veralgemeniseren we de
definitie van verstrooiingsmonodromie (in de zin van [5,30]) naar deze systemen en
laten een verband tussen verstrooiingsmonodromie, de verstrooiingsafbeelding en
de verstrooiingsindex van Knauf zien. Als gevolg daarvan krijgen we dat verstrooi-
ingsmonodromie ook voor niet-integreerbare systemen kan worden gedefinieerd.

In hoofdstuk 5 passen we onze methoden toe op het driedimensionale Euler-
probleem met twee vaste punten. De Hamiltoniaan is gegeven door

H =
1

2
‖p‖2 + V, V =

µ1

r1
+
µ2

r2
.

Hier geven µ1 en µ2 aan hoe sterk de aantrekkings- of afstotingskracht van de
vaste punten zijn; r1 en r2 zijn de afstanden tot de vaste punten.
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We beschouwen het geval van positieve energieën; in dit geval kunnen we de
verstrooiing waarnemen. We laten zien dat het probleem de volgende referentie
Hamiltonianen heeft

Hr1 =
1

2
‖p‖2 − µ1 − µ2

r1
en Hr2 =

1

2
‖p‖2 − µ2 − µ1

r2

en dat verstrooiingsmonodromie niet-triviaal is met betrekking tot deze referentie
Hamiltonianen. De resultaten tonen aan dat de verstrooiingsmonodromie twee ver-
schillende soorten kent, namelijk zuivere en gemengde verstrooiingsmonodromie,
en dat de gemengde verstrooiingsmonodromie in het Keplerprobleem overblijft.
Daarnaast bespreken we kwantisering en Hamiltoniaanse monodromie in het Eu-
lerprobleem. We bewijzen dat Hamiltoniaanse monodromie zelfs in het geval van
de Hamiltoniaan H0 = 1

2‖p‖
2 niet-triviaal is.




