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Groepen
• Getallen meten grootte, groepen meten symmetrie


• Een groep is een verzameling met een bewerking 
om elementen te combineren


• De combinatie xy van elementen x en y is zelf  
weer een element van de verzameling


• De bewerking is associatief: (xy)z = x(yz)


• De groep bevat een identiteitselement e (of "1"): 
ex = xe = x


• Elk element x heeft een inverse x-1 die ook tot de 
groep hoort en waarvoor geldt: x-1x = xx-1 = e



Voorbeeld 1: getallen
De gehele getallen ℤ: {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …} met de bewerking optellen.  
Aan de vier voorwaarden voor een groep wordt voldaan:


• Elke som a+b is zelf een geheel getal, dus element van ℤ


• Voor alle getallen geldt: (a+b)+c = a+(b+c)


• Het getal 0 is de identiteit waarvoor geldt: a+0 = 0+a = a


• Elk getal a heeft een inverse -a waarvoor geldt a+(-a) = (-a)+a = 0

Niet elke groep is commutatief. De getallengroep wel, want: a+b = b+a. 
Een groep met commutatieve bewerking heet een abelse groep.



Voorbeeld 2: symmetrie

Alle bewerkingen kunnen uitgedrukt worden 
in s, r en de identiteit e. Bijv. s2 = r3 = e, 
srs = r-1 = r2. De 6 elementen van de groep:


e, r, r2, s, rs, r2s

De dihedrale groep D3 is niet abels: 
de bewerkingen s en r zijn niet 
commutatief.

Een driehoek heeft 4 symmetrie-assen. 
As r levert 2 (of 3) symmetrieën; s, N en M 
elk 1. Bij elkaar 6 toestanden ⇒ |D3| = 6



Van D4 naar SO(3)
r1 = (0 −1

1 0 )r0 = (1 0
0 1) r2 = (−1 0

0 −1) r3 = ( 0 1
−1 0)

s1 = (0 1
1 0)s0 = (1 0

0 −1) s2 = (−1 0
0 1) s3 = ( 0 −1

−1 0 )
det r = 1 (rotaties), det s = -1 (spiegelingen)


Als je spiegelingen weglaat, dan behoud je niet alleen afstand maar ook 
oriëntatie.


Als je dit uitbreidt naar drie dimensies, dan krijg je de Speciale Orthogonale 
Groep in 3 dimensies, de Rotatiegroep = SO(3). (orthogonaal: RRT = I)


De groep is continu en de bewerkingen zijn "continu differentieerbaar op de 
groepsvariëteit" (manifold), dus het is een Lie-groep.


De representatie van deze groep beschrijft deeltjes met integer-spin.



Van SO(3) naar SU(2)
SU(2) is de Lie-groep van unitaire 2⨉2 matrices met determinant 1

• Unitair: U*U = UU* = I


• Complex geconjugeerd getransponeerd: U* = UT


• Determinant 1: ⇒ rotaties (det U = -1 ⇒ spiegelingen)

Dit betekent, met α en β complexe getallen en |α|2 + |β|2 = 1:

SU(2) = (α −β
β α )

Twee complexe getallen bevatten 4 reële getallen ⇒ quaternion 
q = a1 + bi + cj + dk   (waarbij a,b,c,d reële getallen)


Een positieve en negatieve q leveren dezelfde 3D-rotatie op ⇒ 
"SU(2) dekt SO(3) dubbel af".



Tangloids
Wiskundige puzzel 
(Piet Hein " 1905 - 1996)

Model voor spinors.


Er zit meer informatie in rotatie van objecten dan alleen de hoek!


Met name bij rotatie van vectoren (en tensoren) treedt dit op. Zij zijn 
"gepolariseerd". Zie bijvoorbeeld de Möbiusband.


Eén rotatie = transformatie onder SO(3). Object is identiek, maar 
omstandigheden niet. Cannot be untangled zonder een extra rotatie.


Twee rotaties … ?! ⇒ Dit bekent dat het een spinor is, en wel zo dat het zich 
gedraagt als bijv. een elektron met spin ½.


Alle fermionen, bouwstenen voor normale materie hebben spin ½ = een maat 
voor het aantal symmetrieën bij 1 rotatie. Zie Stern-Gerlach 1922.
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