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Samenvatting

Braids, Floer homologie en forcing in twee en drie dimensionale dynamica

Dit proefschrift behandelt methoden om laag-dimensionaledynamische systemen te
onderzoeken door gebruik te maken van de specifieke topologische structuren die relevant
zijn in twee en drie dimensies. In wezen beschouwen we oplossingen, of banen, als braids
(vlechtwerken) en links in drie dimensies. Dit proefschrift kan onderverdeeld worden in
twee stukken. In het eerste gedeelte passen we de Conley index theorie voor braid dia-
grammen, zoals ontwikkeld door R. Ghrist, J.B. van den Berg en R.C.A.M. van der Vorst in
2003, toe op oriëntatie omkerende twist afbeeldingen van het vlak. In het tweede gedeelte
behandelen we de ontwikkeling van een invariant voor de relatieve braid klassen, de zo-
genaamde Floer homologie. Dit is een algebraı̈sch topologische structuur die gebruikt kan
worden om forcing resultaten voor periodieke oplossingen van de Hamilton vergelijkingen
te verkrijgen. De technieken geı̈ntroduceerd in [34], die we in het eerste gedeelte aanwen-
den, zijn alleen toepasbaar op positieve braids, terwijl deFloer homologie bruikbaar is voor
alle braids (met zowel positieve als negatieve generatoren).

De twee onderwerpen in het proefschrift delen dezelfde methodologie: in beide
gevallen gebruiken we variationele principes. Deze stellen ons in staat om de periodieke
oplossingen van het systeem in kwestie als kritieke punten van zekere actie-functionalen
te beschouwen. Deze laatsten definiëren we op ruimten van braids, en we introduceren
gradiënt-achtige flows, die gerelateerd zijn aan de functionalen, op deze ruimten. De sta-
tionaire punten van deze flows corresponderen met de periodieke oplossingen van de orig-
inele systemen. De ruimten van braids worden opgedeeld in samenhangscomponenten die
braid klassen worden genoemd. De eigenschappen van de gradiënt-achtige flows op de
braid klassen zorgen ervoor dat deze klassen, onder de juiste aannames, isolerend zijn zodat
we de dynamica kunnen beperken tot deze klassen.

In Hoofdstuk 2 bestuderen we forcing in oriëntatie omkerende twist afbeeldingen. Eerst
merken we op dat de vierde herhaalde van zulke afbeeldingen uitgedrukt kan worden als de
compositie van vier oriëntatiebehoudendetwist afbeeldingen. Dan herformuleren we het
probleem in termen van parabolische flows, die de natuurlijke dynamica beschrijven op een
bepaalde ruimte van braid diagrammen. Vervolgens beschouwen we periode-4 punten, die
we kunnen classificeren in termen van corresponderende braid diagrammen. Deze kunnen
onderverdeeld worden in twee typen. Als een oriëntatie omkerende twist afbeelding een
periode-4 punt van het ene type heeft dan kunnen we existentie van een semi-conjugatie
met symbolische dynamica laten zien, waarmee we bewijzen dat het systeem chaotisch is.
We laten ook zien dat het andere type (van periode-4 punten) niet tot chaos leidt.
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SAMENVATTING

In Hoofdstuk 3 presenteren we een manier om de periodieke oplossingen van de Hamil-
ton vergelijkingen te interpreteren als braids. Vervolgens definiëren we de correspon-
derende functionaal. DeL2 ‘gradiënt-flow’ van deze functionaal op de ruimte van braids
kan gezien worden als een verzameling van onafhankelijke Cauchy-Riemann vergelijkin-
gen, die aan elkaar gekoppeld zijn via randvoorwaarden komend van de braid structuur.
Omdat het beginwaardeprobleem niet goed gesteld is, beschouwen we alleen de ruimte van
begrensde oplossingen. We bewijzen dat deze verzameling compact is in deC1

loc topology.
Daarna laten we zien dat de zogenaamde ‘natuurlijke’ braid klassen isolerende omgevingen
vormen voor de Cauchy-Riemann ‘flow’. Dit volgt uit het kruisingsprincipe dat zegt dat
langs de evolutie van het systeem het kruisingsgetal van de braid (gedefinieerd als het ver-
schil tussen het aantal negatieve kruisingen en het aantal positieve kruisingen) alleen kan
afnemen.

Vervolgens definiëren we een relatieve index voor de stationaire braids van de Cauchy-
Riemann vergelijkingen. We behandelen een aantal transversaliteitsargumenten waarmee
we kunnen bewijzen dat in het algemeen de ruimte van verbindende banen tussen twee
stationaire punten een variëteit zonder rand is. De dimensie wordt gegeven door het verschil
van de indices van de stationaire limietpunten. Dit leidt tot de definitie van Floer homologie
voor natuurlijke relatieve braid klassen. Deze homologie hangt alleen af van de relatieve
braid klasse.

Met dit zijn we in staat om resultaten te behalen over de Floerhomologie in Hoofd-
stuk 4. In het bijzonder vinden we een tegenhanger van de Morse ongelijkheden, die ervoor
zorgen dat we, in het generieke geval, het aantal kritieke punten van indexk van bene-
den kunnen afschatten met hetk-de Betti getal. Vervolgens gebruiken we de Garside nor-
maalvorm van de braids om een braid te beschrijven als positief gedeelte gevolgd door een
aantal halve (hele) twists. We laten zien dat de Floer homologie van een braid klasse gelijk
is aan de op de juiste wijze verschoven Floer homologie van het positieve gedeelte van de
Garside normaalvorm van de braid. We eindigen het hoofdstukmet berekeningen van de
Floer homologie voor verschillende braid klassen van cyclisch type.


