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Samenvatting

Monotone Variationele Recurrentierelaties

Wiskunde is een abstracte taal, waarin we systemen uit de natuur kunnen beschrijven
met behulp van wiskundige modellen. Het bestuderen van deze modellen geeft ons
inzicht in het gedrag van een systeem.

In dit proefschrift worden wiskundige modellen bestudeerd die een variationele
beschrijving toelaten. Dit formalisme komt voort uit de observatie dat de evolutie
van een natuurlijk systeem vaak een pad volgt, of in een staat terecht komt, die in
zekere zin optimaal is. In de analyse van zo’n wiskundig model wordt het optimale
gedrag beschreven door een (lokaal) minimum van de vrije energie functionaal. De
oplossingen worden minima genoemd.

Een voorbeeld van een variationele recurrentierelatie komt voort uit de beschrij-
ving van ferromagnetische kristallen. In het makkelijkste geval nemen we aan dat het
kristal bestaat uit een tweezijdig oneindige rij deeltjes, met een vaste onderlinge af-
stand. Elk van deze deze deeltjes heeft een zekere spin, of richting. Omdat het kristal
ferromagnetisch is, zullen de spins van de deeltjes dezelfde richting op willen wijzen.
Het vinden van een evenwichtstoestand van een ferromagnetisch kristal is equivalent
aan het oplossen van een monotone variationele recurrentierelatie. In dit geval zorgt
de ferromagnetische eigenschap dat de recurrentierelatie monotoon is.

Aubry-Mather theorie garandeert het bestaan van minima die niet veel oscilleren.
Deze minima worden "Birkho!" genoemd. Grofweg zijn dit de minima van de formele
vrije energie en ze hebben een rotatiegetal die de gemiddelde verandering in de spin
van de deeltjes beschrijft. Het belangrijkste resultaat van deze theorie is dat er Birk-
ho! minima zijn voor elk rotatiegetal en dat alle minima geen sterk oscillerend gedrag
vertonen.

Een belangrijke, maar ietwat onnatuurlijke, aanname in de Aubry-Mather theo-
rie is dat aangenomen wordt dat de elektromagnetische kracht slechts voortkomt uit
een periodieke achtergrond potentiaal en de onderlinge afstand tussen dichtstbijzijnde
deeltjes. In dit proefschrift laten we deze aannamen los: we beschouwen zogenaamde
kristallen met eindige interactie-afstand , waar we niet alleen de kracht van de dichtst-
bijzijnde deeltjes meenemen, maar ook deeltjes verder weg. In hoofdstuk 1 beschrijven
we deze modellen, en bespreken de belangrijkste resultaten die verder in het proef-
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schrift bewezen worden.
Het blijkt dat kristallen met eindige interactie ook te bestuderen zijn met de

Aubry-Mather theorie. Dit geeft wederom Birkho! minima voor alle rotatiegetallen.
Er zijn echter ook andere minima die niet Birkho! zijn, wat wil zeggen dat ze wilder
kunnen oscilleren. De classificatie van minima voor kristallen met eindig bereik is
het onderwerp van hoofdstuk 3. We laten zien dat de niet-Birkho! minima erg grillig
zijn, en grote oscillaties hebben. Deze zullen daarom moeilijk te observeren zijn als
evenwichtstoestanden in experimenten met ferromagnetische kristallen.

Een bekend resultaat uit de Aubry-Mather theorie is verder dat Birkho! minima
met irrationaal rotatiegetal ofwel voor elke mogelijke hoek, deeltjes hebben die in
deze hoek staan, ofwel dat er verboden gebieden zijn met hoeken die niet voorkomen.
Als er geen verboden hoeken zijn, dan is de ruimte van minima homeomorf aan de
cirkel, en anders vormen zij een Cantor verzameling. In hoofdstuk 2 laten we zien
dat de gaten van zo een Cantor verzameling geïnterpoleerd kunnen worden tot een
zogenaamde "spook" cirkel. Door gebruik te maken van deze spook cirkels laten we
zien dat in de verboden gebieden voor de minima, er niet-minimaliserende Birkho!
oplossingen bestaan.

Een ander hoofdresultaat in dit proefschrift is dat voor een gekozen rotatiegetal,
het mogelijk is te voorspellen of er verboden gebieden zijn voor "typische" ferromag-
netische kristallen. Dit resultaat hangt af van de "mate van irrationaliteit" van het
rotatiegetal. In hoofdstuk 4 en 5 laten we zien dat als een rotatiegetal irrationaal is,
maar niet "heel erg irrationaal", dat de minimalisatoren typisch Cantor verzamelingen
vormen.
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