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Die Zahl regiert das Universum

(Phytagorian)

Die Geometrie ist eine Wissenschaft, welche im Wesentlichen so weit fort-

geschritten ist, dass alle ihre Tatsachen bereits durch logische Schlüsse aus früheren

abgeleitet werden können. Ganz anders wie z.B. die Elektrizitätstheorie oder Optik,

in der noch heute immer neue Tatsachen entdeckt werden.

. . .

Nach dem Muster der Geometrie sind nun auch alle anderen Wissenschaften in ester

Linie Mechanik, hernach aber auch Optik, Elektrizitätstheorie usw. zu behandeln.

(David Hilbert)

Insofern sich die Sätze der Mathematik

auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher,

und sofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit

(Albert Einstein)

Kuotasi-kuotasi ini penulis acu dari [Rosyid, 2006]
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PENGKUANTUMAN TAK SETARA SISTEM STRING

TERTUTUP IDENTIK TAK TERAJUT DAN TAK SALING

TERKAIT DALAM RUANG S1 × S2

oleh

Timothy Siahaan

INTISARI

Telah dilakukan kajian mengenai pengkuantuman-pengkuantuman tak seta-
ra suatu sistem yang melibatkann buahstring tertutup identik tak terajut dan tak
saling terkait yang berada pada keanekaragamanS1 × S2. Untuk menentukan ber-
bagai pengkuantuman tak setara bagi sistem tersebut, diperlukan perluasan bagi Grup
Braid, yang dalam kasus ketika obyek yang ditinjau berupa zarah-titik menentukan
berbagai pengkuantuman tak setara bagi sistem banyak zarah identik. Perluasan Grup
Braid adalah grup gerakN diM, denganN suatu subkeanekaragaman kompak pada
interiorM. Perluasan bagi ruang konfigurasi sistem adalah ruang benamanN di M
modulo suatu relasi setara yang mengidentikkan benaman-benaman diN padaM
yang bayangannya diM sama.

Benaman tiap-tiapstring tertutup diM = S1 × S2 dapat dibedakan menjadi
dua jenis. Jenis pertama adalah benaman suatustringyang melingkari genus diS1 ×
S2, sedangkan jenis kedua adalah benaman suatustring yang tidak melingkari genus
tersebut. Penentuan grup gerak sistem yang terdiri darim ≥ 3 string jenis pertama
dann − m ≥ 3 string jenis kedua padaS1 × S2 telah dilakukan. Wakilan-wakilan
uniter tak tersusutkan berdimensi satu bagi grup tersebut juga telah ditentukan.

Kata-kata kunci: pengkuantuman tak setara, grup gerak, wakilan uniter tak
tersusutkan.
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INEQUIVALENT QUANTIZATIONS OF A SYSTEM OF

UNKNOTTED AND UNLINKED IDENTICAL CLOSED

STRINGS IN S1 × S2

by

Timothy Siahaan

ABSTRACT

Inequivalent quantizations of a system ofn unlinked and unknotted identical
closed strings inS1 × S2 have been studied. To do this, the generalization of Braid
Groups, which determined the inequivalent quantizations of systems of many identi-
cal point-particles, is required. Such generalization is the motion group ofN in M.
The configuration space of the system is generalized as the embedding space ofN in
M modulo an equivalent relation identifying embeddings ofN in M whose images
in M are the same.

The embeddings of each strings inM = S1 × S2 can be classified into two
classes. The first class is the embedding of a string surrounding the genus ofS1×S2,
while the second class is the embedding of the string which is not surrounding the
genus. The motion group of a system consistingm ≥ 3 strings of the first class and
n − m ≥ 3 strings of the second class has been calculated. The one dimensional
irreducible unitary representations of the group has also been calculated.

Keywords : inequivalent quantizations, motion group, irreducible unitary rep-
resentations.
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hingga kini, pemahaman para fisikawan mengenai beberapa observabel yang

hanya muncul pada aras Fisika Kuantum masih belum memadai. Salah satu contoh

observabel yang seperti itu adalah spin. Penggambaran Mekanika Kuantum yang la-

zim dipaparkan pada berbagai daras mengenai spin hampir selalu menyatakan bahwa

spin merupakan suatu observabel intrinsik yang dimiliki oleh suatu zarah. Peng-

gambaran seperti ini seringkali tidak memuaskan para teoriwan yang pada umumnya

memiliki keinginan untuk memberikan penggambaran klasik untuk tiap observabel,

bahkan untuk observabel-observabel yang muncul pada aras Fisika Kuantum saja. Di

antara para fisikawan yang menyatakan ketidakpuasannya mengenai penggambaran

observabel spin adalah Feynman [Schulman, 1968].

Para fisikawan teoretis kemudian berusaha untuk menggambarkan observabel-

observabel intrinsik yang dimiliki oleh zarah, seperti spin, sebagai pengejawantahan

sifat-sifat topologis ruang konfigurasi sistem yang melibatkan suatu zarah. Usaha

pertama untuk mengaitkan sifat-sifat topologis dari suatu ruang konfigurasi dengan

observabel spin dilakukan oleh Schulman [1968] ketika yang bersangkutan berusaha

untuk membuat suatu formulasi integral lintasan bagi observabel tersebut. Pengguna-

an pendekatan integral lintasan menyiratkan bahwa sifat-sifat topologis ruang kon-

figurasi yang ditinjau akan tergambarkan dalam kajian tersebut. Kajian Schulman

tersebut, yang tertuang dalam artikel [Schulman, 1968], merupakan tonggak yang

mengawali kajian yang dikenal sebagai pengkuantuman tak setara bagi suatu sistem

fisis. Salah satu hal yang menarik pada hasil yang dikemukakan pada artikel [Schul-

1
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man, 1968] adalah munculnya pengkuantuman, dengan menggunakan pendekatan in-

tegral lintasan, pada suatu ruang yang tersambung (lintasan) secara tidak sederhana

(multiply connected space).

Berangkat dari telaah Schulman, berbagai kajian mengenai pengkuantuman

sistem yang melibatkan zarah-titik dengan ruang konfigurasi yang tersambung lintas-

an secara tidak sederhana telah dilakukan. Berbagai pendekatan yang dilakukan

dalam memandang suatu ruang konfigurasi memberikan berbagai hasil yang berbeda

mengenai pengkuantuman-pengkuantuman tak setara bagi suatu sistem fisis tersebut.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memandang ruang konfigurasi

Q, yang memiliki ruang liput universal̄Q, sebagai ruang kuosienQ = Q̄/π1(Q),

denganπ1(Q) adalah grup fundamental ruang konfigurasiQ. Tinjauan Laidlaw dan

DeWitt [1971] terhadap kajian yang dilakukan Schulman menghasilkan suatu kaitan

antara statistika Bose-Einstein dan Fermi-Dirac dengan grupπ1(Q). Pada tinjauan

Laidlaw dan DeWitt tersebut, ruang konfigurasiQ secara implisit dipandang sebagai

ruang kuosien̄Q/π1(Q). Selanjutnya, telaah Dowker [1972] mengenai pengkuantum-

an tak setara menghasilkan suatu pengejawantahan hasil yang diperoleh pada artikel

[Laidlaw dan DeWitt, 1971] untuk pendekatan Mekanika Gelombang. Sebagai kon-

sekuensi logis dari telaah Dowker, kajian mengenai pengkuantuman tak setara dengan

menggunakan pendekatan Mekanika Gelombang akan terkait pula dengan kedua sta-

tistika kuantum tersebut.

Sudarshan beserta para koleganya kemudian meninjau kaitan antaraπ1(Q) de-

ngan pengkuantuman tak setara yang diimbas oleh Wakilan-wakilan Uniter Tak Ter-

susutkan1 (selanjutnya digunakan singkatan WUTT untuk istilah ini) bagi grupπ1(Q)

[Sudarshan dkk., 1988a,b; Imbo dan Sudarshan, 1987; Imbo dkk., 1990]. Kajian yang

dilakukannya ternyata menunjukkan adanya kaitan antaraπ1(Q) dengan statistika-

1Dalam Bahasa Inggris, istilah ini dikenal baik sebagaiIrreducible Unitary Representations.
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statistika non-Bose-Einstein dan non-Fermi-Dirac yang teorinya telah dikembangkan

dan dikenal sebagai teori parastatistika. Adalah hal yang menarik untuk WUTT ber-

dimensi satu bagiπ1(Q), teori statistika kuantum yang diramalkan untuk sistem yang

melibatkan banyak zarah-titik identik ternyata teramati dalam eksperimen [Isakov

dkk., 1996; Wu, 1984, 1994]. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa statistika

suatu zarah terkait dengan pengkuantuman tak setara yang ditentukan olehπ1(Q)

yang tentu saja menyiratkan bahwa statistika suatu zarah terkait denganπ1(Q).

Dalam kajian teoretis, terdapat beberapa obyek peninjauan berupa suatu obyek

berdimensi satu atau lebih yang peninjauannya harus menggunakan Mekanika Kuan-

tum sebagai perangkat analisis, dan ditengarai mematuhi statistika kuantum tertentu.

Salah satu obyek yang seperti itu adalahstring kosmis, suatu obyek berdimensi satu

yang digambarkan sebagai dawai tak terajut. Penelitian yang dipaparkan dalam tesis

ini merupakan kajian awal dalam penentuan statistika kuantum yang mungkin ba-

gi sistem berupastring-stringkosmis pada suatu jagat raya yang memiliki beberapa

buah lubang cacing. Mengikuti alur yang digunakan pada berbagai telaah mengenai

penentuan statistika yang mungkin bagi sistem beberapa zarah pada suatu keaneka-

ragaman (manifold) tertentu, telaah ini juga dimulai dengan penentuan pengkuantum-

an tak setara yang dimungkinkan bagi sistem beberapastring kosmis pada jagat raya

dengan beberapa lubang cacing. Pengkuantuman-pengkuantuman tak setara yang

dimungkinkan bagi sistem tersebut ditentukan oleh WUTT suatu grup yang merupa-

kan perluasan konsep grup fundamental bagi suatu ruang konfigurasi. Karena obyek

yang ditinjau bukan lagi obyek tak berdimensi, maka konsep-konsep mengenai ruang

konfigurasi serta grup fundamentalnya perlu diperluas.

Perluasan bagi konsep grup fundamental ruang konfigurasi sistem beberapa

zarah-titik, yang juga dikenal sebagai Grup Braid, adalah konsep mengenai grup

gerak yang diperkenalkan oleh David Dahm pada disertasi doktoralnya [Goldsmith,
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1981]. Dengan demikian, penentuan pengkuantuman-pengkuantuman tak setara ba-

gi sistem beberapastring kosmis pada jagat raya yang memiliki lubang cacing di-

tentukan oleh suatu penggambaran topologis yang sesuai, yakni grup gerak beberapa

string pada jumlahan langsung sejumlah keanekargamanS1 × S2. Penentuan grup

ini mengandung berbagai kerumitan, yang dapat disusutkan dengan mengetahui grup

gerak beberapastring tertutup identik tak terajut dan tak saling terkait pada keaneka-

ragamanS1 × S2, yang menggambarkan jagat raya dengan sebuah lubang cacing.

Selanjutnya, karena pada kasus zarah-titik, statistika kuantum yang teramati terkait

dengan WUTT berdimensi satu dari grup fundamental ruang konfigurasi sistem yang

ditinjau, maka pada kasus yang diteliti untuk penulisan tesis ini WUTT grup gerak

yang ditinjau hanya WUTT berdimensi satu saja.

2. Perumusan Masalah

Penentuan pengkuantuman skalar tak setaran buahstring tertutup identik

yang tak saling terkait serta tak terajut dan berada pada ruangS1 × S2 terkait de-

ngan grup gerak bagi sistem tersebut, serta WUTT berdimensi satu bagi grup gerak

tersebut. Dengan demikian, permasalahan yang timbul dan yang hendak diselesaikan

pada tesis ini adalah:

1. Belum diketahuinya grup gerakn buahstring tertutup identik yang tak saling

terkait serta tak terajut dan berada pada ruangS1 × S2. Hal ini terkait dengan

belum diketahuinya basis2 (generators) grup tersebut serta, tentu saja, kaitan-

kaitan antara anggota-anggota basis itu;

2. Sebagai akibat permasalahan yang dikemukakan di atas, WUTT berdimensi

satu bagi grup gerakn buahstring tertutup identik yang tak saling terkait serta

2Istilah basis suatu grup yang digunakan pada tesis ini mengacu pada istilah dengan Bahasa Inggris,
generators, dalam teori penampilan grup (grup presentation).
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tak terajut dan berada pada ruangS1 × S2 juga belum diketahui.

3. Batasan Masalah

Karena penelitian ini sejatinya merupakan suatu telaah awal bagi penentu-

an statistika kuantum yang dimungkinkan untuk sistemstring-stringkosmis, maka

diberikan beberapa batasan serta asumsi sebagai berikut.

1. Tiap-tiapstring tertutup tak terajut tersebut diasumsikan tidak berinteraksi satu

dengan lainnya. Hal ini terejawantahkan dengan menggambarkanstring-string

tersebut saling bebas satu dengan lainnya, dalam artian tidak terdapat kaitan

(link) tak sederhana antara tiap-tiap lingkaran. Selain itu, untuk dua lingkaran

Ci, Cj berlakuCi ∩ Cj = {}, i 6= j;

2. Cacah lingkaran Jenis A dan Jenis B masing-masing minimal 3 buah. Keterang-

an lengkap tentang lingkaran Jenis A dan Jenis B dapat dilihat pada Bab IV;

3. Telaah mengenai pengkuantuman skalar pada penelitian ini terbatas pada tatar-

an kinematik, dan belum meninjau dinamika kuantum sistem;

4. Pada sistem yang ditinjau tidak terdapat proses penciptaan maupun pelenyap-

an. Obyek fisis yang merupakananti bagi obyek yang ditinjau juga diasumsi-

kan tidak ada. Hal ini mengimplikasikan bahwa pengkuantuman yang ditinjau

belum menyentuh aras pengkuantuman kedua;

5. Setiapstring yang ditinjau tidak memiliki struktur internal tertentu. Sebagai

konsekuensinya,string-stringyang ditinjau merupakanstringyang tak berarah

(unoriented).
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4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan basis grup gerakn buahstring tertutup identik yang tak saling

terkait serta tak terajut dan berada pada ruangS1 × S2 sesuai dengan batasan-

batasan yang telah dikemukakan pada subbab sebelumnya;

2. Menentukan kaitan-kaitan antara anggota-anggota basis grup gerakn buahstring

tertutup identik yang tak saling terkait serta tak terajut dan berada pada ruang

S1 × S2;

3. Menentukan WUTT skalar bagi grup gerakn buahstring tertutup identik yang

tak saling terkait serta tak terajut dan berada pada ruangS1 × S2.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat bagi bidang matematika

maupun fisika. Manfaat tersebut adalah:

1. Bagi bidang matematika, hasil penelitian ini akan menambah wacana mengenai

teori grup gerak. Hal ini dikarenakan kajian mengenai grup gerak berbagai

knot (obyek temali tertutup yang terajut) pada ruang berdimensi 3 terbatas pada

keanekaragamanR3 maupunS3 [Goldsmith, 1981; Brownstein dan Lee, 1993;

Rubinsztein, 2002];

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam kajian lebih lanjut mengenai struk-

tur internal maupun statistika kuantum yang mungkin bagistring-stringkos-

mis. Secara umum hasil yang diperoleh dapat digunakan dalam kajian peng-

kuantuman tak setara bagi sistem yang secara topologis serupa maupun men-

dekati sistem yang ditinjau pada tesis ini.
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6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dan tertuang pada tesis ini merupakan suatu telaah

teoretis-matematis. Sebagai penelitian yang bersifat telaah teoretis-matematis, tentu

saja dilakukan tinjauan terhadap literatur mengenai prosedur-prosedur yang telah di-

kembangkan sebelumnya. Terkait dengan bidang matematika, penelitian ini banyak

menerapkan teori homotopi serta teori wakilan.

7. Keaslian Penelitian

Sejauh penelusuran penulis terhadap berbagai literatur tertulis maupun yang

tersaji pada media elektronik, tidak terdapat penelitian yang membahas bahan kajian

pada tesis ini. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai keaslian mengenai grup ge-

rak n lingkaran identik pada keanekaragamanS1 × S2, dengan batasan yang telah

dikemukakan sebelumnya. Sepengetahuan penulis, satu-satunya artikel yang terkait

dengan penentuan grup tersebut adalah [Siahaan dan Satriawan, 2007]. Namun hasil

yang dikemukakan pada artikel tersebut masih memuat beberapa kesalahan terkait

dengan kaitan-kaitan antara anggota-anggota basis grup yang hendak ditentukan.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka dikemukakan

pada Bab I. Pada Bab I juga dikemukakan metode yang digunakan dalam pelaksanaan

penelitian ini.

Bab II berisi pembahasan mengenai kaitan antara topologi ruang konfigura-

si, dalam hal ini terkait dengan grup fundamental ruang konfigurasi, dengan peng-
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kuantuman tak setara suatu sistem fisis. Bab ini diakhiri dengan penyajian contoh

yang terkait dengan hubungan antara pengkuantuman tak setara sistem beberapa za-

rah dan teori statistika kuantum yang mungkin bagi sistem yang ditinjau.

Pembahasan mengenai grup gerak sebagai perluasan Grup Braid beberapa un-

tai pada suatu keanekaragaman licin yang tersambung lintasan dikemukakan pada

Bab III. Bab ini diawali dengan perkenalan secara intuitif dengan Grup Braid be-

berapa untai pada suatu keanekaragaman licin yang tersambung lintasan, kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan grup gerak sebagai perluasan Grup Braid tersebut.

Bab IV membahas penentuan grup gerakn buah lingkaran yang identik pada

keanekaragamanS1 × S2. Penentuan WUTT skalar yang tak setara satu sama lain

juga dilakukan pada bab ini. Bab IV diakhiri dengan pembahasan singkat mengenai

sistem fisis yang terkait dengan kajian yang telah dilakukan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dikemukakan

pada Bab V. Selain berisi kesimpulan yang telah diperoleh, bab ini juga memuat saran

bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

9. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pengkuantuman tak setara diawali oleh Schulman dalam

penelitiannya mengenai formulasi integral lintasan untuk observabel spin [Schulman,

1968]. Dalam artikel yang ditulisnya, [Schulman, 1968], Schulman menyatakan bah-

wa usaha ini terkait dengan integral lintasan pada ruang yang tersambung lintasan

secara tak sederhana. Kajian Schulman ditinjau kembali serta dikembangkan lebih

lanjut oleh Laidlaw dan DeWitt [1971]. Dalam kajiannya, Laidlaw dan DeWitt me-

nunjukkan bahwa amplitudo kebolehjadian suatu zarah berada pada titik awalqawal

pada saattawal danqakhir pada saattakhir, denganqawal danqakhir adalah titik-titik pada

ruang konfigurasi sistem yang ditinjau, dituliskan sebagaiK(qakhir, takhir; qawal, tawal),
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merupakan jumlahan berbobot kebolehjadian zarah tersebut melalui lintasan-lintasan

dengan kelas-kelas homotopi lintasan yang berbeda. Jika kelas homotopi bagi lintas-

an yang menghubungkanqawal danqakhir diberi labelα, dan amplitudo kebolehjadian

zarah melalui lintasan ini adalahKα(qakhir, takhir; qawal, tawal), maka [Laidlaw dan De-

Witt, 1971]

K(qakhir, takhir; qawal, tawal) =
∑
α

D(α)Kα(qakhir, takhir; qawal, tawal). (I.1)

Faktor bobotD(α) yang terdapat pada persamaan di atas ternyata adalah wakilan

uniter (unitary representation) berdimensi satu bagi anggota grup fundamental ruang

konfigurasi tersebut yang terkait dengan lintasan anggota kelas homotopi yang diberi

labelα [Laidlaw dan DeWitt, 1971]. Lebih lanjut lagi, faktor bobot tersebut ternyata

memang terkait dengan wakilan uniter berdimensi satu bagi grup fundamental ruang

konfigurasi sistem yang ditinjau. Wakilan uniter skalar yang tak setara bagi grup fun-

damental ruang konfigurasi, yang terkandung di dalam persamaan (I.1), merupakan

pengejawantahan pengkuantuman yang tak setara bagi sistem yang dimaksud [Laid-

law dan DeWitt, 1971].

Kajian lebih lanjut terhadap hasil yang diperoleh oleh Laidlaw dan DeWitt di-

lakukan oleh Dowker [1972]. Pada artikel yang ditulisnya [Dowker, 1972], Dowker

mengaitkan pengkuantuman integral lintasan pada ruang konfigurasi yang tersambung

lintasan secara tidak sederhana dengan pengkuantuman menurut penggambaran Me-

kanika Gelombang. Pada artikel tersebut, ditunjukkan bahwa pada ruang konfigurasi

yang tersambung lintasan secara tak sederhana, fungsi gelombang yang didefinisikan

pada ruang konfigurasi tidak lagi bernilai tunggal. Untuk mengatasi hal itu dike-

mukakan bahwa ketunggalan fungsi gelombang yang membawa informasi mengenai

keadaan kuantum suatu sistem dapat dipertahankan dengan mendefinisikan fungsi-

fungsi tersebut pada ruang liput universal (universal covering space) bagi ruang kon-
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figurasi sistem tersebut. Teori pengkuantuman pada ruang liput universal tersebut

selaras dengan hasil kajian Laidlaw dan DeWitt untuk teori pengkuantuman skalar.

Berbagai hasil yang telah diperoleh kemudian dikembangkan oleh Sudarshan

bersama-sama dengan beberapa koleganya. Sudarshan mengajukan usulan mengenai

pengkuantuman tak setara tak abelan yang diakomodir oleh WUTT tak setara orde

lebih dari satu bagi grup fundamental ruang konfigurasi. Hal ini dilakukan dalam

rangka pencarian kaitan antara struktur internal yang dimiliki oleh suatu sistem dan

kaitannya dengan topologi ruang konfigurasi bagi sistem tersebut [Sudarshan dkk.,

1988a,b]. Dalam beberapa artikel yang ditulis bersama beberapa koleganya, Su-

darshan tidak melakukan peninjauan dengan menggunakan pengkuantuman integral

lintasan seperti yang dilakukan oleh Laidlaw dan DeWitt. Beberapa hasil yang di-

kemukakan oleh Sudarshan dan para koleganya adalah persyaratan bagi suatu ruang

konfigurasi agar fungsi gelombang yang didefinisikan padanya bernilai tunggal dan

agar hanya terdapat satu cara pengkuantuman skalar bagi sistem tersebut. Persyaratan

tersebut adalah bahwa grup homologi pertama ruang konfigurasi tersebut haruslah

merupakan grup trivial [Imbo dan Sudarshan, 1987]. Selain itu, Sudarshan dan para

koleganya juga melakukan kajian mengenai kaitan antara statistika kuantum dengan

WUTT grup fundamental ruang konfigurasi sistem [Sudarshan dkk., 1988a,b; Imbo

dkk., 1990].

Metode pengkuantuman tak setara bagi sistem fisis tertentu terkait dengan

sudut pandang terhadap ruang konfigurasi bagi sistem fisis tersebut. Pada telaah

yang dilakukan oleh Dowker [Dowker, 1972], ruang konfigurasi dipandang sebagai

ruang kosetM̃/Γ denganM̃ adalah ruang liput universal bagi ruang konfigurasi

danΓ adalah suatu grup yang isomorfis dengan grup fundamental ruang konfigura-

si. Metode-metode lain telah dikembangkan, antara lain oleh McMullan dan Tsut-

sui [1994] serta oleh Tanimura dan Tsutsui [1997]. Dowker sendiri pada artikelnya
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[Dowker, 1972] juga memperluas metode pengkuantumannya. Hal ini terkait dengan

usaha memperoleh gambaran mengenai struktur internal zarah.

Berbagai kajian teoretis mengenai pengkuantuman tak setara mengundang

perhatian para peneliti untuk melihat kaitan antara telaah matematis dengan fenome-

na yang dapat diamati pada eksperimen sebagai konsekuensi hasil telaah matematis

tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Laidlaw dan DeWitt [1971] menunjukkan kaitan

antara statistika kuantum zarah-zarah-titik tak terbedakan di ruangR3, yakni antara

WUTT grup fundamental ruang konfigurasi sistem banyak zarah-titik tak terbedakan

(indistinguishable point-particles) dengan statistika Bose-Einstein dan Fermi-Dirac.

Demikian pula, kajian-kajian yang dilakukan Imbo bersama para koleganya mengenai

sistem zarah pada bidang menghasilkan teori yang mengaitkan WUTT grup funda-

mental ruang konfigurasi sistem banyak zarah pada permukaan dengan teori statistika

kuantum yang sesuai dengan pengkuantuman tak setara untuk sistem beberapa atau

banyak zarah pada keanekaragaman berdimensi dua [Brekke dkk., 1991; Imbo dan

Sudarshan, 1987; Imbo dkk., 1990; Imbo dan March-Russel, 1990]. Pada kenyata-

annya, teori statistika kuantum untuk zarah-zarah yang (diasumsikan) tidak memiliki

struktur intrinsik terkait dengan fenomena yang muncul pada eksperimen hanya un-

tuk WUTT berdimensi satu bagi grup fundamental ruang konfigurasi sistem-sistem

tersebut [Bhaduri dkk., 1996; Isakov dkk., 1996; Wu, 1984]. Hal ini selanjutnya men-

jadi pemicu formulasi teori termodinamika yang disesuaikan dengan teori statistika

kuantum yang diramalkan [Isakov dkk., 1996; Wu, 1984].

Hubungan antara teori statistika kuantum dengan pengkuantuman tak seta-

ra pada akhirnya terkait dengan upaya untuk membuktikan Teorema Spin-Statistika

yang mashur tanpa menggunakan teori medan kuantum relativistik. Balachandran be-

serta para koleganya memberikan pembuktian teorema tersebut secara topologis de-

ngan mensyaratkan adanya anti-zarah serta adanya proses penciptaan dan pelenyapan
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(creation and annihilation) [Balachandran dkk., 1990, 1993] bagi zarah-titik. Namun

demikian pembuktian yang hanya menggunakan sifat-sifat topologis ruang konfigura-

si hingga saat ini belum diperoleh.

Pemaparan yang telah dikemukakan merupakan kajian terhadap sistem yang

obyek kajiannya berupa zarah-titik. Namun demikian, beberapa obyek fisis bak-zarah

(particle-like) merupakan obyek yang memiliki dimensi tak-nol. Salah satu obyek

fisis tersebut adalah obyek berdimensi satu yang berupa kurva tertutup sederhana.

Secara topologis, obyek semacam ini setara dengan lingkaran. Obyek fisis beru-

pa lingkaran ini terdapat dalam berbagai bidang kajian fisika seperti teori mengenai

string-string kosmis, maupun teori mengenai vortex dalam teori material mampat

[Balachandran dkk., 1992; Satriawan, 2005b]. Sebagai obyek bak-zarah, obyek ini

ditengarai mematuhi suatu statistika kuantum tertentu dan juga terkait dengan teori

pengkuantuman tak setara seperti halnya pada kajian mengenai zarah-titik. Demikian

pula, teori mengenai pengkuantuman-pengkuantuman tak setara yang mungkin ba-

gi suatu sistem fisis yang melibatkan obyek semacam ini juga ditengarai mengikuti

prosedur seperti yang telah diterapkan pada sistem-sistem yang melibatkan obyek

fisis zarah-titik. Dengan mengikuti prosedur seperti yang telah diterapkan pada sis-

tem yang melibatkan zarah-titik, Balachandran dkk. [1992] telah melakukan kajian

mengenai Teorema Spin-Statistika bagi obyek berupa sistemstring tertutup tak ter-

kait dan tak terajut pada ruangR3. Namun demikian, pembuktian yang dikemukakan

pada [Balachandran dkk., 1992] mensyaratkan pula adanya proses penciptaan dan pe-

lenyapan, yang berarti pembuktian tersebut tidak sepenuhnya menggunakan sifat-sifat

topologis ruang konfigurasi sistem yang ditinjau.

Untuk melakukan kajian mengenai pengkuantuman-pengkuantuman tak se-

tara bagi sistem fisis berupa beberapastring tertutup identik yang tak terajut dan

tak saling terkait pada suatu keanekaragaman tertentu, dapat digunakan konsep ma-
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tematik yang dikenal sebagai grup gerak (motion group). Grup ini diperkenalkan

oleh David Dahm pada disertasi doktoralnya [Goldsmith, 1981]. Goldsmith [1981]

membahas ulang kajian David Dahm mengenai Teori Grup Gerak [Goldsmith, 1981].

Pada artikel yang ditulisnya, [Goldsmith, 1981], Goldsmith juga membahas grup ge-

rak beberapa lingkaran tak terajut dan tak terkait pada ruangR3 dengan menentukan

basis bagi grup tersebut, serta adanya isomorfisme antara grup tersebut dengan sub-

grup bagi grup bebas (free group) berorden, dengann adalah cacah lingkaran yang

ditinjau. Kaitan-kaitan antara anggota-anggota basis grup tersebut dibahas dalam

artikel [Brownstein dan Lee, 1993]. Hal ini juga dikemukakan kembali pada [Sa-

triawan, 2004], yang kemudian menunjukkan bahwa untuk kasus ketika lingkaran

yang ditinjau merupakan lingkaran yang memiliki orientasi tertentu, maka grup ge-

rak bagi beberapa lingkaran yang berorientasi pada ruangR3 isomorfis dengan Grup

Permutasi-Braid orden dengann adalah cacah lingkaran yang ditinjau.

Seperti yang telah dikemukaan di depan, kajian yang dilakukan pada peneliti-

an ini merupakan kajian awal bagi penentuan statistika kuantum yang mungkin bagi

beberapastring kosmis pada jagat raya yang memiliki beberapa lubang cacing. Se-

belum penulis memulai penelitian ini, Bama dkk. [2004] telah melakukan penelitian

mengenai statistika zarah-zarah-titik identik pada jagat raya yang memiliki sebuah

lubang cacing, yang digambarkan oleh keanekaragamanS1 × S2. Pada artikel [Ba-

ma dkk., 2004], yang juga dapat diacu pada [Bama, 2007], telah diperoleh bahwa

statistika kuantum yang terkait dengan WUTT skalar bagi grup fundamental ruang

konfigurasi sistem yang ditinjau adalah statistika Bose-Einstein dan statistika Fermi-

Dirac. Kajian untuk obyek berupa sistemstring tertutup identik yang tak terajut dan

tak saling terkait yang berada pada jagat raya dengan sebuah lubang cacing belum per-

nah dilakukan, sehingga penelitian yang dipaparkan pada tesis ini merupakan suatu

hal yang baru.



BAB II

TOPOLOGI RUANG KONFIGURASI DAN

PENGKUANTUMAN TAK SETARA

1. Aspek Keterukuran dan Probabilitas Pada Mekanika Gelombang Serta

Perluasan Domain Fungsi Gelombang

Sebelum pembahasan mengenai keterkaitan antara topologi ruang konfigura-

si dan pengkuantuman tak setara dilakukan, ditinjau sejenak konsep-konsep men-

dasar dalam kajian Mekanika Kuantum. Yang dimaksud dengan konsep-konsep men-

dasar di sini adalah konsep abstrak mengenai suatu sistem mikro. Usaha untuk me-

manunggalkan segenap aspek dalam Mekanika Kuantum dalam seperangkat azas ter-

tentu telah banyak dilakukan dan melahirkan beberapa versi. Berbagai versi tersebut

sama baiknya untuk menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pe-

ninjauan suatu sistem fisis di dunia mikro. Namun dari keberagaman versi tersebut

terdapat hal-hal utama yang merupakan intisari dari konsep-konsep dasar Mekanika

Kuantum. Hal-hal utama tersebut adalah:

1. Adanya ruang keadaan1 SA yang menampung keadaan-keadaan yang dapat di-

tempati oleh suatu sistem fisisA. Dalam Mekanika Kuantum peranan ini di-

mainkan oleh ruangH/R denganH adalah suatu Hilbert yang separabel dan

diperluas, sertaR adalah relasi setara yang mengaitkan tiap-tiap anggotaH

yang didefinisikan sebagai berikut:

∀|ψ1〉, |ψ2〉 ∈ H, |ψ1〉R|ψ2〉 ⇐⇒ ∃b ∈ C− {0}, |ψ1〉 = b|ψ2〉. (II.1)

1Dalam kajian mekanika yang lebih umum, ruang keadaan ini disebut juga sebagairuang fase. Na-
mun dalam tesis ini istilah yang digunakan adalah ruang keadaan karena istilah ‘ruang fase’ seringkali
diartikan sebagai ruang yang memuat koordinat umum suatu ruang konfigurasi serta momentum kon-
jugat bagi koordinat-koordinat umum tersebut.

14
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AntaraSA danH/R terdapat pemetaan bijektif yang digambarkan oleh suatu

pemetaan

f : SA −→ H/R

: s 7−→ [|ψ(s)〉]. (II.2)

JikaA berada pada keadaans′ ∈ SA, maka kebolehjadianA untuk berada pada

keadaana ∈ SA adalah|〈ψ(a)|ψ(s′)〉|2/
√
〈ψ(a)|ψ(a)〉〈ψ(s′)|ψ(s′)〉;

2. Tiap observabelO memiliki wakilan berupa operator Hermitan̂O yang leng-

kap pada ruang HilbertH. AndaikanA berada pada keadaanf−1([|ψ〉]). Peng-

ukuran observabelO secara berulang terhadapA akan memberikan nilai re-

rata sebesar nilai harapnya〈O〉|ψ〉 = 〈ψ|Ô|ψ〉/〈ψ|ψ〉 dengan nilai ketakpastian

sebesar〈∆O〉|ψ〉 =
√
〈O2〉|ψ〉 − 〈O〉2|ψ〉. PengukuranO memberikan suatu nilai

pastio jika A berada pada keadaanf−1([|ψo〉]) dengan|ψo〉 adalah swavektor

bagiÔ dengan swanilaio. Suatu pengukuran tunggal observabelO terhadapA

hanya akan memberikan hasil ukuro′ salah satu swanilai-swanilai operatorÔ

yang berarti menyebabkan keadaan bagiA ’melompat’ ke keadaanf−1[|ψo′〉];

3. Seiring berjalannya waktu,|ψ(s)〉 ∈ [|ψ(s)〉] berevolusi dengan mentaati per-

samaan Schroedinger gayut waktu

i~
∂|ψ(s)〉
∂t

= Ĥ|ψ(s)〉,

yang mengimbas evolusi bagi keadaans = f−1([|ψ(s)〉]) ∈ SA. Syarat awal

bagi penyelesaian persamaan Schroedinger gayut waktu tersebut adalah vek-

tor yang terkait dengan keadaan pada saat terakhir kali dilakukan pengukuran

terhadapA.
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Dalam wadah ruang-waktu, Mekanika Kuantum diejawantahkan dalam ben-

tuk Mekanika Gelombang. Keberhasilan Mekanika Gelombang untuk menjelaskan

dan meramalkan berbagai fenomena alam telah mengukuhkan dirinya sebagai suatu

teori yang mapan. Namun demikian, sebagai suatu teori yang tertuang dalam wadah

ruang konfigurasi bagi sistem fisis yang ditinjau, Mekanika Gelombang masih me-

ngandung beberapa kelemahan, terutama yang terkait dengan topologi ruang kon-

figurasi sistem yang ditinjau [Balachandran, 2000]. Untuk itu perlu diberikan suatu

asumsi yang mendasari pembahasan selanjutnya dalam tesis ini.

Asumsi II.1 Ruang konfigurasi bagi sistem fisis yang ditinjau merupakan keaneka-

ragaman licin yang tersambung lintasan.

Asumsi II.2 Tafsiran-tafsiran probabilistik Mekanika Gelombang berlaku untuk sem-

barang ruang konfigurasiQ bagi sistem fisis yang ditinjau.

Dari konsep-konsep mendasar yang dipaparkan sebelumnya tampak bahwa

nuansa probabilistik sangat terasa dalam Mekanika Kuantum. Kentalnya nuansa

probabilistik ini, bersama-sama dengan Asumsi II.2, mengizinkan dilakukannya per-

luasan domain bagi fungsi-fungsi gelombang yang terlibat dalam Mekanika Gelom-

bang. Perluasan domain tersebut dapat dilakukan asalkan aspek-aspek probabili-

tas dan keterukuran dalam Mekanika Kuantum tetap ditaati, yakni jika kuantitas-

kuantitas terukur tetap diparameterkan oleh parameter-parameter terukur yang dalam

hal ini adalah parameter-parameter ruang-waktu. Sebagai contoh ditinjau kasus zarah-

titik tunggal tanpa struktur internal yang berada pada suatu ruang konfigurasiQ.

Keadaan-keadaan bagi zarah itu dideskripsikan oleh tiap-tiap fungsi gelombang pada

ruang HilbertL2(Q), yakni ruang yang beranggotakan fungsi-fungsi bernilai kom-

pleks yang terintegralkan secara kuadratis menurut pengintegralan Lebesgue diQ.

Namun, menurut interpretasi Born, untuk suatu fungsiψ ∈ L2(Q), ψ(q), dengan
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q ∈ Q, tidak memiliki makna fisis yang terukur. Jika fungsi tersebut sudah dinor-

malkan, kuantitas-kuantitas yang memiliki makna fisis adalah kuantitas-kuantitas se-

pertiψ∗ψ,
∫
Q
ϕ∗ψdq (diasumsikanϕ juga merupakan fungsi yang sudah dinormalkan

dandq adalah ukuran pengintegralan diQ), atau observabel-observabel klasik yang

gayut padaq ∈ Q dan momentum. Dengan demikianQ sebagai domain bagi tiap-

tiap fungsi diL2(Q) dapat diperluas menjadīQ asalkan kuantitas-kuantitas terukur

tetap merupakan fungsi yang terdefinisikan padaQ. Secara umum keadaan kuan-

tum digambarkan oleh fungsi gelombang yang tidak hanya memiliki satu komponen,

melainkan beberapa komponen. Perluasan domain fungsi seperti tersebut di atas tetap

dapat dilakukan pada sembarang sistem fisis yang digambarkan oleh fungsi gelom-

bang dengan komponen tak tunggal.

Sebagai contoh sederhana perluasan domain fungsi gelombang ditinjau kasus

zarah-titik tanpa struktur internal di atas. PerluasanQ menjadiQ̃ dapat dilakukan

dengan mendefinisikañQ := Q×U(1). Tiap titik q̃ ∈ Q̃merupakan pasangan(q, eiγ)

denganq ∈ Q danγ ∈ R. Suatu tindakañσ : U(1) × Q̃ −→ Q̃, yakni tindakan

U(1) padaQ̃ dapat didefinisikan sebagaiσ̃(eiγ′ , q̃) = σ̃(eiγ′ , (q, eiγ)) := (q, ei(γ+γ′)).

Tindakan yang didefinisikan seperti ini merupakan tindakan bebas (free action). Jika

wakilan grupU(1) tersebut padaL2(Q̃) didefinisikan menurut

χ(σ̃(eiγ′ , q̃)) := e−iγ′χ(q̃), χ ∈ L2(Q̃)

maka kuantitas-kuantitas yang terkait dengan aspek probabilitas dan keterukuran yang

disebutkan di atas gayut pada peubah-peubah diQ.

Salah satu prosedur untuk memperluas domain bagi fungsi-fungsi gelombang

tersebut adalah dengan mendefinisikan suatu penyeratan utama (principle fibration)
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Q̄ yang digelar oleh suatu grup topologisG disertai dengan suatu tindakan bebas2

σ : G × Q̄ −→ Q̄, sedemikian sehingga ruang konfigurasiQ merupakan ruang

dasar (base space) bagi penyeratan tersebut dan juga merupakan ruang kuosien bagi

tindakan grupG terhadapQ̄,

Q = Q̄/G. (II.3)

Pemetaan proyeksip : Q̄ −→ Q menentukan tiap titik padaQ sebagai

q := p(q̄) = σ(G, q̄). (II.4)

Dalam literatur matematika,q dikatakan sebagai orbit̄q akibat tindakan grupG ter-

hadapQ̄. Lebih jauh lagi, berdasarkan persamaan-persamaan (II.3) dan (II.4), ruang

konfigurasiQ merupakan himpunan yang beranggotakan orbit-orbit yang didefinisi-

kan olehp.

Menurut definisi pada persamaan (II.4), suatu pemetaanf : Q̄ −→ C yang

memenuhi

f(q̄) = f(σ(g, q̄)), ∀g ∈ G (II.5)

dapat dituliskan sebagai

f(q̄) = f(σ(G, q̄)) = f(q). (II.6)

Dengan demikian untuk fungsi-fungsi gelombangψ, ϕ pada suatu ruang HilbertH,

denganψ danϕ memiliki komponen majemuk (sehingga dapat dinyatakan sebagai

matriks kolom atau matriks baris yang elemen-elemennya bernilai kompleks), maka

kuantitasϕ†ψ(q̄) haruslah tak terubahkan oleh tindakanσ, yang setara dengan per-

2Sejatinya terdapat dua jenis tindakan suatu grup terhadap suatu ruang topologis, yakni tindak-
an kanan dan tindakan kiri. Namun pada kasus yang ditinjau tidaklah penting bagi pembaca untuk
mengetahui apakah tindakan tersebut adalah tindakan kanan ataupun tindakan kiri. Untuk selanjutnya,
tindakan yang dimaksud tersebut diperjanjikan merupakan tindakan kiri.
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nyataan bahwa kuantitas tersebut merupakan fungsi yang gayutq ∈ Q.

Jika fungsi-fungsi gelombangψ danϕ memiliki N buah komponen, maka

wakilan bagi tindakanσ dapat dinyatakan sebagai matriks-matriks uniter berukuran

N × N . Jika matriks uniter tersebut adalahD, maka bagi komponen ke-k fungsiψ,

ψk, terjadi alih bentuk

ψk(σ(g, q̄)) =
N∑
l=1

Dkl(g
−1)ψl(q̄), g ∈ G. (II.7)

Tentu saja kaidah alih bentuk di atas bukanlah kaidah alih bentuk yang paling umum

bagi tindakanσ. Kaidah di atas adalah kaidah yang akan digunakan pada pembahasan

selanjutnya serta merupakan perumuman kaidah alih bentuk bagi fungsi gelombang

yang berkomponen tunggal [Laidlaw dan DeWitt, 1971]. Kaidah tersebut juga di-

gunakan pada [Balachandran, 1991; Imbo dan Sudarshan, 1987; Imbo dkk., 1990;

Satriawan, 2005b; Sudarshan dkk., 1988a,b]. Jikaϕ teralih bentuk sepertiψ di atas,

maka jelas bahwa

ϕ†ψ(q̄) = ϕ†ψ(σ(G, q̄)) = ϕ†ψ(q), (II.8)

sesuai dengan yang telah disyaratkan semula. Namun jikaϕ tidak teralih bentuk

seperti pada persamaan (II.7), dalam artian matriks uniter yang terlibat tidak sama,

maka persamaan (II.8) belum tentu berlaku. Dengan demikian, ruang Hilbert yang

menampung fungsi-fungsi gelombang tersebut haruslah teralih bentuk secara sama

akibat tindakan grupG terhadapQ̄. Hal ini terkait dengan ketersusutan wakilan grup

G yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Hal yang menarik adalah mengenai ketunggalan nilai fungsi gelombang jika

dipandang sebagai fungsi padaQ. Untuk q̄, q̄′ ∈ q denganq̄ 6= q̄′, terdapatg′ ∈ G

sedemikian rupa sehinggāq′ = σ(g, q̄). Karenaσ adalah tindakan bebas, secara
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umum

ψ(q̄′) 6= ψ(q̄). (II.9)

Agar Asumsi II.2 tetap berlaku, maka harus diberikan interpretasi baru bagiψ(q̄).

Interpretasi tersebut adalah, untuk suatuq yang tetap, titik-titikq̄, q̄′ ∈ q membawa

informasi mengenai suatu "struktur internal" yang dimiliki oleh sistem yang ditinjau.

Karena untukq yang tetap, tiap-tiap̄q padaq dibedakan oleh suatu anggotaGmelalui

tindakanσ, maka grupG memberikan informasi mengenai "struktur internal" terse-

but. Selanjutnya, dengan mengkonstruksi suatu grup yang terkait dengan sifat topolo-

gisQ, dapatlah dibangun suatu teori yang menjelaskan struktur internal suatu sistem

fisis sebagai manifestasi sifat-sifat topologis ruang konfigurasi bagi sistem tersebut.

2. Peranan Grup Fundamental Ruang Konfigurasi Dalam Pengkuantuman

Tak Setara

Ruang konfigurasiQ sebagai suatu ruang topologis dapat dikarakterkan oleh

beberapa struktur aljabar, dalam artian terdapat struktur-struktur aljabar yang mem-

bawa sifat topologis ruangQ. Salah satu struktur aljabar yang dimaksud adalah grup

fundamental ruang tersebut atau yang lazim disebut juga sebagai grup homotopi per-

tama bagiQ dan dituliskan sebagaiπ1(Q). Grup ini memiliki kelebihan dibandingkan

dengan struktur aljabaris-topologis lain dalam hal keabelanannya, yakni grup ini tidak

selalu abelan. Selain itu, grup ini juga terkait erat dengan Mekanika Kuantum karena

adanya hubungan antara grup ini dengan integral lintasan (path integral) [Schulman,

1968; Laidlaw dan DeWitt, 1971; Dowker, 1972]. Menurut persamaan (II.7), sifat ini

memungkinkan penggambaran sistem fisis oleh fungsi gelombang yang berkomponen

tak tunggal jika dilakukan pemilihan suatu grup struktur yang isomorfis dengan grup

fundamental ruang konfigurasi bagi sistem fisis yang ditinjau.

Andaikan grup strukturG bagi penyeratan utama(Q̄, p,Q,G) seperti telah
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didefinisikan di atas isomorfis denganπ1(Q). Pengkuantuman padāQ sahih secara

pasti jika terdapat ruang liput universal bagi (universal covering space) bagiQ [Im-

bo dan Sudarshan, 1987; Imbo dkk., 1990; Sudarshan dkk., 1988a,b]. Asumsi II.1

menjamin keberadaan dan ketunggalan ruang liput universal bagiQ. Balachandran

[1991] menunjukkan bahwa ruang totalQ̄ merupakan ruang liput universal tersebut

[Balachandran, 1991], yakni dengan mendefinisikan suatu ruang lintasan

L0Q := {f ∈ C0([0, 1], Q)|f(0) = q0},

serta suatu ruang kuosien yang digelar oleh relasi ekuivalen homotopis

[L0Q] := {[f ]|∀f, g ∈ L0Q, f ∼ g ⇔ [f ] = [g] ⇔ f homotopis dengang}.

Ruang totalQ̄ didefinisikan sebagai ruang[L0Q] tersebut, yakni

Q̄ := [L0Q]. (II.10)

Tindakan grupπ1(Q, q0) ≡ π1(Q) padaQ̄ didefinisikan sebagai

σ : π1(Q, q0)× Q̄ −→ Q̄

: ([y], [f ]) 7−→ [(y ◦ f)],∀[y] ∈ π1(Q), [f ] ∈ Q̄. (II.11)

KarenaQ merupakan ruang yang tersambung lintasan, maka tindakanσ yang di-

definisikan pada persamaan (II.11) terdefinisikan dengan baik dan merupakan tindak-

an bebas. Selain itu, titikq0 juga dapat dipilih sembarang.

Setelah menetapkan grup struktur dan ruang total bagi penyeratan utama yang

di atasnya didefinisikan fungsi-fungsi gelombang, hal yang dilakukan selanjutnya
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adalah mengkonstruksi penggambaran kuantum bagi suatu sistem fisis. Proses ini

meliputi penentuan ruang Hilbert yang akan berperan sebagai ruang keadaan dan

pembentukan aljabar operator Hermitan yang tak tersusutkan pada ruang Hilbert ter-

sebut sebagai wakilan bagi aljabar observabel klasik. Keseluruhan proses ini dinama-

kanpengkuantuman.

Pada kasus yang sedang dibahas ini, mula-mula diperkenalkan suatu ruang

HilbertH yang tiap anggotanya, katakanlahψ, merupakan pemetaan dariQ̄ menuju

CN denganN suatu bilangan bulat positif. Anggota-anggotaH merupakan fungsi-

fungsi santun. Kesantunan fungsiψ ∈ H yang dimaksud adalah dalam keterkaitan-

nya dengan aspek keterukuran serta probabilitas pada Mekanika Gelombang. Prin-

sip superposisi keadaan serta berlakunya persamaan (II.7) sebagai pengejawantahan

tindakanσ grupπ1(Q) terhadapQ̄ mengharuskan ruang Hilbert yang akan menjadi

ruang keadaan sistem fisis tertentu tersebut invarian terhadap tindakanπ1(Q). Untuk

lebih jelasnya disajikan pemaparan sebagai berikut.

Andaikanx ∈ π1(Q) danq̄ ∈ Q̄. Operator yang mewakilix di ruang Hilbert

H, katakanlaĥx, didefinisikan menurut persamaan (II.7), yakni

x̂ψ(q̄) := ψ(σ(x, q̄)) = U(x−1)ψ(q̄), (II.12)

denganU(x−1) matriks uniter berordeN × N yang mendefinisikan operator uniter

x̂. Andaikan pula terdapat fungsiϕ ∈ H yang olehx teralih bentuk menurut

ϕ(σ(x, q̄)) = V (x−1)ϕ(q̄) := x̂′ϕ(q̄), (II.13)

denganV (x−1) matriks uniter yang juga berordeN×N , yang mendefinisikan operator

uniter x̂′. Operator-operator̂x dan x̂′ bersifat uniter agar aspek probabilitas dalam

Mekanika Gelombang tetap dipertahankan. Jika tidak terdapat operator uniterŜ yang
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bekerja di ruang HilbertH sedemikian rupa sehinggâx = Ŝx̂′Ŝ†, makax̂ danx̂′ tak

setara. Hal ini menyebabkan bentuk kombinasi linear

Ψ = αψ + βϕ, α, β ∈ C, (II.14)

tak terdefinisikan dengan baik karena terdapat ambiguitas mengenai kaidah alih ben-

tuk bagiΨ.

Agar ruang keadaan tetap memiliki sifat linear, makaH harus terpilah-pilah

menjadi subruang-subruang yang olehπ1(Q) teralih bentuk secara sama. Andaikan

R adalah himpunan yang beranggotakan WUTT berdimensi berhingga bagiπ1(Q)

yang tidak setara satu dengan lainnya, maka untukρ ∈ R, danHρ subruang dariH

yang teralih bentuk olehπ1(Q) menurutρ, berlaku

H =
⊕
ρ∈R

Hρ, (II.15)

dan

Hρ =
⊕
α

Hα
ρ , (II.16)

dengan superskripα menandakan kemunculan berulangρ dalam wakilan di ruang

Hρ. Untukdim ρ = 1, tiap-tiapHρ merupakan ruang keadaan bagi suatu sistem fisis

tertentu, sedangkan masing-masingHα
ρ merupakan ruang pembawa bagi wakilanρ.

Untuk melengkapi proses pengkuantuman, dibangun suatu aljabar operator

Hermitan yang tak tersusutkan pada tiap-tiapHρ sebagai wakilan bagi aljabar obser-

vabel klasik. Suatu observabel klasikΩ terdefinisikan pada ruang fase klasik gayut

pada peubah-peubah di ruang faseq ∈ Q dan momentum konjugatnyaζ yang muncul

sebagai penggelar translasi pada ruang konfigurasiQ. Konsekuensi dari hal ini adalah

operator bagiζ akan gayut pada peubah-peubah diQ dan lazim berwujud suatu turun-
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an kovarian diQ. WakilanΩ pada Mekanika gelombang berupa operator Hermitan

di Hρ yang hanya gayut padaq danζ, sehingga untuk̂x = ρ(x), x ∈ π1(Q) berlaku

[Ω̂, x̂] = 0̂. Hal yang serupa dikemukakan dengan cara yang berbeda oleh Dowker

[Dowker, 1972]. Dengan demikianHρ invarian terhadap alih bentuk oleh operatorΩ̂.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan ketersusutanΩ̂ di Hρ. Untuk kasus

π1(Q) yang abelan, WUTT bagi grup tersebut berdimensi satu. Akibatnya, untuk

x ∈ π1(Q) wakilan operatornya diHρ adalaĥx ∈ U(1), yakni hasil kali suatu bilang-

an kompleks dengan operator identitasÎ. Balachandran [1991] menyatakan bahwa

untuk WUTT yang tak setara bagiπ1(Q) abelan, aljabar operator wakilan bagi aljabar

observabel-observabel klasik diHρ tidak tersusutkan [Balachandran, 1991]. Untuk

π1(Q) yang tak abelan, WUTT berdimensi lebih dari satu dapat muncul.

Untuk kasusπ1(Q) tak abelan, bagi WUTT berdimensi satuρ̃, wakilan aljabar

obsevabel padaHρ̃ tak tersusutkan [Balachandran, 1991]. Namun tidak demikian

halnya bagi WUTT berdimensi lebih dari satuρ′. KarenaΩ̂ hanya gayut pada peubah-

peubah diQ, maka[Ω̂, x̂] = 0̂ seperti yang telah dikemukakan sebelumnya untuk

sembaranĝx = ρ′(x), x ∈ π1(Q). Karenax̂ dapat tidak berbentuk hasil kali suatu

bilangan kompleks dengan operator identitas, maka hal ini menunjukkan bahwa wa-

kilan aljabar observabel diHρ′ masih tersusutkan dan penyusutan lebih lanjut masih

perlu dilanjutkan.

Ditinjau kembali persamaan (II.16) denganρ = ρ′. Masing-masingHα
ρ′ me-

rupakan ruang pembawa bagi WUTTρ′ dari grupπ1(Q), yang berarti

ρ′(π1(Q))Hα
ρ′ = Hα

ρ′ . (II.17)

Selain itu, untuk tiap-tiapα, Hα
ρ′ adalah ruang-ruang vektor yang saling isomorfis

karena ruang-ruang tersebut berdimensi sama, yaknidim ρ′, dimensi bagi wakilan

ρ′. Penyusutan bagîΩ dapat dilakukan dengan menyusutkanHρ′ sedemikian rupa
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sehingga

[ρ′(x), Ω̂] = [x̂, Ω̂] = 0̂ ⇐⇒ x̂ = cÎ, c ∈ C, (II.18)

denganÎ adalah operator identitas. Lenyapnya komutator antarax̂ 6= cÎ, c ∈ C de-

nganΩ̂ menandakan untuk tiapφ ∈ Hα
ρ′ , Ω̂φ /∈ Hα

ρ′. Jika Ω̂φ ∈ Hα
ρ′, maka terjadi

pertentangan dengan kenyataan bahwaHα
ρ′ adalah ruang pembawa bagi wakilan tak

terusutkanρ′ karena secara umum̂Ω 6= (konstanta)Î. Lebih lanjut lagi, karenaφ

adalah sembarang vektor diHα
ρ′, makaΩ̂φ tidak mengandung suku yang merupakan

anggotaHα
ρ′ ketika dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor diHρ′ kecuali

hasil kali φ dengan suatu skalar. Selanjutnya, jikaφ ∈ Hα
ρ′ selanjutnya diberi la-

bel superskrip(α), sehingga dituliskanφ(α), sertaφ(α′), α 6= α′, berada diHα′

ρ′ dan

merupakan salinanφ(α) di Hα′

ρ′ , maka secara umum̂Ωφ(α) =
∑

α′′ k
(α)
α′′ φ

(α′′) dengan

k
(α)
α′′ ∈ C. Dengan demikian penyusutan bagi aljabar wakilan observabel klasik ter-

sebut dapat dilakukan dengan menetapkan suatu fungsi gelombangφ ∈ Hα
ρ′ serta

salinan-salinannya di ruang-ruang pembawa lain yang ditandai oleh superskrip yang

berbeda. Ruang yang beranggotakan fungsi-fungsi gelombang yang demikian me-

rupakan ruang pembawa bagi wakilan tak tersusutkan aljabar observabel klasik untuk

ρ′ tertentu. Pada tiap-tiap ruang pembawa bagiρ′, terdapatdim ρ′ buah vektor yang

bebas linear, sehingga terdapatdim ρ′ buah wakilan tak tersusutkan bagi aljabar ob-

servabel klasik untuk suatuρ′ tertentu.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan pengkuantuman tak

setara yang mungkin bagi suatu sistem fisis, perlu dilakukan langkah-langkah, yakni:

1. Menentukan ruang konfigurasiQ bagi sistem tersebut;

2. Menentukan grup fundamental ruang konfigurasi sistem yang ditinjau, yakni

menentukanπ1(Q);

3. Menentukan WUTT bagiπ1(Q), yakni menentukan anggota-anggotaR;
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4. Menentukan ruang Hilbert yang beranggotakan fungsi-fungsi yang teralih ben-

tuk secara sama menurut tiap-tiap WUTT;

5. Menentukan aljabar operator yang mewakili aljabar observabel-observabel se-

demikian sehingga ruang Hilbert yang telah ditentukan sebelumnya berperan

sebagai ruang pembawa bagi wakilan tak tersusutkan aljabar observabel terse-

but.

3. Beberapa Contoh

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang telah dike-

mukakan pada Subbab 1. dan 2., ditinjau beberapa sistem sederhana. Sistem-sistem

tersebut adalah sistem beberapa zarah-titik yang berada pada suatu keanekaragam-

an licin tertentu yang tersambung lintasan. Zarah-zarah yang ditinjau diasumsikan

tidak memiliki struktur internal, tidak berinteraksi satu dengan lainnya, serta merupa-

kan zarah-zarah identik. Selain itu, sistem yang ditinjau secara keseluruhan tidak

berinteraksi dengan medan eksternal. Penentuan grup fundamental bagi ruang-ruang

konfigurasi yang ditinjau menggunakan hasil yang diperoleh pada Bab III.

a. Dua buah zarah titik pada permukaan bola

Ditinjau dua buah zarah titik yang berada pada keanekaragamanS2, yakni per-

mukaan suatu bola. Penentuan ruang konfigurasi bagi sistem tersebut dapat dilakukan

dengan menentukan titik-titik mana saja yang dapat ditempati oleh tiap-tiap zarah.

Zarah pertama maupun zarah kedua dapat menempati titik manapun padaS2 kecuali

titik di mana kedua zarah tersebut berada pada titik yang sama. Jika himpunan titik-

titik di mana kedua zarah tersebut berimpit (berada pada titik yang sama) dinamakan

∆, maka ruang konfigurasi sistem adalah(S2 × S2 −∆)/S2, denganS2 adalah grup

permutasi berderajat dua yang bekerja padaS2×S2−∆ dengan mempertukarkan dua
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buah titik pada ruang itu. Karena zarah-zarah yang ditinjau adalah zarah-zarah identik

dan tak terbedakan, maka ruang konfigurasi haruslah invarian terhadap tindakan grup

permutasi. Hal ini diwujudkan dengan munculnya modulo terhadap grup permutasi

berderajat dua. Grup fundamental bagi ruang konfigurasi tersebut adalah

Z2 = 〈a|a2 = e〉, (II.19)

dengane adalah elemen identitas pada grup tersebut. GrupZ2, yang tak lain adalah

Grup Siklis berderajat dua, adalah grup abelan sehingga WUTT bagi grup ini hanya

berdimensi satu. Jika WUTT bagiZ2 dilambangkan denganγ danγ̃, maka wakilan-

wakilan tersebut adalah

γ(a) = 1, (II.20)

yang merupakan wakilan trivial, serta

γ̃(a) = −1. (II.21)

Wakilan trivial pada persamaan (II.20) menunjukkan bahwa terhadap pertukaran ke-

dua zarah, fungsi gelombang bagi sistem tersebut tidak mengalami perubahan. Hal ini

terkait dengan zarah yang mematuhi statistika Bose-Einstein. Wakilan pada persama-

an (II.21) menunjukkan bahwa pertukaran kedua zarah menyebabkan fungsi gelom-

bang berubah tanda yang terkait dengan zarah yang mematuhi statistika Fermi-Dirac.

b. M buah zarah padaR3

Ditinjau M buah zarah identik tak terbedakan yang berada pada keaneka-

ragamanR3. Tiap-tiap zarah dapat menempati titik manapun diR3 asalkan pada

satu titik ditempati oleh paling banyak hanya oleh sebuah zarah. Dengan demi-
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kian ruang konfigurasi bagi sistem ini adalah((R3)M − ∆̃)/SM . Himpunan yang

diberi lambang∆̃ adalah himpunan yang beranggotakan titik-titik yang ditempati

oleh lebih dari sebuah zarah, sedangkan modulo grup permutasi berordeM muncul

karena zarah-zarah tersebut tak terbedakan sehingga pertukaran di antara zarah-zarah

tersebut, yang merupakan pengejawantahan tindakan grupSM terhadap sistem yang

ditinjau, tetap menggambarkan sistem yang sama. Grup fundamental bagi ruang kon-

figurasi ini adalah

π1(((R3)M − ∆̃)/SM) ' π1((R3)M − ∆̃)/SM ' SM , (II.22)

yakni Grup Permutasi berderajatM . Cacah WUTT yang tak setara,n(M), bagi grup

SM untuk beberapa nilaiM dapat dilihat pada Tabel II.1 [Sudarshan dkk., 1988a].

Tabel II.1: Cacah WUTT yang tak setara grupSM untuk beberapa nilaiM

M n(M)
2 2
3 3
4 5
10 42
20 627
50 204266
100 190569292

UntukM yang sangat besar,n(M) secara asimtotik mengikuti rumusan Hardy-

Ramanujan [Sudarshan dkk., 1988b]

n(M) ≈ 1

4M
√

3
exp

(
π
√

2M/3
)
. (II.23)

WUTT berdimensi satu bagi grupSM ada dua buah, yakni wakilan yang simetris dan

yang antisimetris yang zarah-zarah Boson dan Fermion [Laidlaw dan DeWitt, 1971].



BAB III

GRUP GERAK SEBAGAI PERLUASAN GRUP BRAID

1. Grup Braid Beberapa Untai Pada Keanekaragaman Licin Yang

Tersambung Lintasan

Pada contoh-contoh yang disajikan di Bab II sesungguhnya telah dikemuka-

kan dua buah contoh sederhana mengenai grup Braid beberapa untai pada keaneka-

ragaman licin yang tersambung lintasan. Pada bagian ini disajikan penjelasan lebih

umum mengenai grup tersebut. Penjelasan yang disajikan diawali dengan pembahas-

an yang terkait dengan sistem banyak zarah-titik identik tanpa struktur internal pada

suatu keanekaragaman licin yang tersambung lintasan.

Ditinjau sistemm buah zarah-titik yang berada pada keanekaragaman licin

M yang tersambung lintasan. Analog dengan kedua contoh pada Bab II, ruang kon-

figurasi bagi sistem ini, ditulis sebagaiQm, adalah

Qm(M) = (Mm −∆)/Sm (III.1)

dengan

∆ = {(x1, x2, . . . , xm) ∈Mm|∃xi, xj ∈M, i 6= j, xi = xj, i, j = 1, 2, . . . ,m}.

(III.2)

RuangQm merupakan keanekaragaman licin dan tersambung lintasan seperti halnya

M. BahwaQm tersambung lintasan akan dibuktikan belakangan.

Untuk memberi gambaran mengenaiQm(M), sistem yang sedang ditinjau

dapat dibayangkan sebagai kumpulan salinan keanekaragamanM denganm buah

titik yang tak berimpit diberi tanda tertentu. Suatu susunan yang terdiri dari ke-

29
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anekaragamanM yang padanya terdapatm buah titik bertanda tersebut dinamakan

konfigurasi m buah titik yang tak berimpit di keanekaragaman M. Himpunan

semua kemungkinan susunan yang terdiri dari keanekaragamanM denganm buah

titik yang diberi tanda disebut sebagairuang konfigurasi m buah titik yang tak

berimpit di keanekaragaman M. Ruang ini sama dengan ruangQm(M) pada

persamaan (III.1). Hal yang perlu diperhatikan adalah tak ada yang dapat dibedakan

antara titik-titik yang diberi tanda, sehingga pertukaran antara dua buah titik (atau tan-

da) tidak menghasilkan konfigurasi yang berbeda. Hal ini terkait dengan sifat ruang

(Mm −∆)/Sm yang invarian terhadap grup permutasi berderajatm.

AndaikanK1 danK2 dua buah konfigurasim buah titik yang tak berimpit di

M. Kedua konfigurasiK1 danK2 merupakan titik-titik sembarang di ruang kon-

figurasi. KonfigurasiK2 dapat diperoleh dari konfigurasiK1 dengan menggerakkan

tiap-tiap titik yang ditandai (atau dengan menggerakkan tanda yang menandai titik-

titik tersebut) menurutK1 sepanjang lintasan yang berpangkal pada titik-titik ter-

tandai menurutK1 dan berujung pada titik-titik yang ditandai menurutK2. Kare-

naM tersambung lintasan, maka tiap-tiap lintasan yang menghubungkan titik-titik

pada konfigurasiK1 danK2 dapat diparameterkan olehβ ∈ [0, 1]. Sepanjang per-

gerakan tanda-tanda tersebut, terbentuk konfigurasi-konfigurasi baru secara gradu-

al hingga pada akhirnya diperoleh konfigurasiK2. Hal ini menyebabkan titikK1

bergerak menujuK2 secara gradual pula di ruang konfigurasi. Dengan memberi

parameter bagi pergerakanK1 menujuK2, yakni disesuaikan dengan nilai-nilaiβ,

diperoleh lintasan pada ruang konfigurasi. KarenaK1 danK2 adalah titik-titik sem-

barang di ruang konfigurasi, maka paparan di atas menunjukkan bahwa ruang kon-

figurasiQm(M) adalah ruang yang tersambung lintasan. MengingatQm(M) adalah

keanekaragaman licin, maka dengan topologi alamiah dapat didefinisikan grup fun-

damental bagi ruang konfigurasiQm(M). Grup inilah yang disebutGrup Braid m
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untai pada keanekaragaman licinM yang tersambung lintasandan ditulis se-

bagaiBm(M) ≡ π1(Qm(M)).

Sebagai contoh, hendak ditunjukkan hasil-hasil yang telah digunakan pada

kedua contoh di Bab II. Untuk contoh pertama, hendak dicari bentuk eksplisit bagi

grupB2(S
2). KarenaS2 merupakan keanekaragaman licin yang tersambung lintasan,

maka ruang konfigurasi bagi sistem ini merupakan ruang yang tersambung lintasan

pula. Konfigurasi yang menjadi basis bagi tiap-tiap lingkar pada ruang konfigurasi

Q2(S
2) dapat dipilih sembarang. Konfigurasi yang dipilih adalah konfigurasi dengan

titik-titik yang ditandai adalah titik yang memiliki koordinatθ = 0 danθ = π, θ

adalah sudut azimut pada Sistem Koordinat Bola. Lingkar padaQ2(S
2) dapat be-

rupa lingkar-lingkar padaS2 dengan basis di titik denganθ = 0 ataupunθ = π

tanpa melibatkan pertukaran antara keduanya. Lingkar-lingkar tersebut merupakan

lingkar-lingkar yang tersusutkan menjadi titik, yang berarti pula bahwa pergerakan-

pergerakan tersebut di ruang konfigurasiQ2(S
2) merupakan lingkar yang homotopik

dengan suatu titik diQ2(S
2). Dengan demikian, kelas-kelas homotopi untuk ling-

kar semacam itu merupakan unsur identitase di B2(M). Satu-satunya lingkar yang

tak dapat disusutkan secara kontinu diQ2(S
2) adalah lingkar yang terkait dengan

pergerakan tanda pada titik-titikθ = 0 dan θ = π menujuθ = π dan θ = 0.

Jika pergerakan ini dilakukan sekali lagi, maka diperoleh konfigurasi awal dengan

lintasan (jejak) yang ditinggalkan selama pergerakan tersebut dapat dikerutkan se-

cara kontinu menjadi titik-titik pada keanekaragamanS2. Andaikan lingkar yang

terkait dengan pergerakan berupa pertukaran letak tanda bagi titik-titik tersebut (atau

pertukaran titik-titik tersebut) diberi labela, makaa2 = e. Dengan demikian

π1(Q2(S
2)) = B2(S

2) = 〈a|a2 = e〉 = Z2, (III.3)

seperti yang telah ditampilkan pada Bab II.
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Selanjutnya hendak ditentukanπ1(QM(R3)) = BM(R3) yang telah dike-

mukakan hasilnya pada persamaan (II.22). Seperti halnya pada kasusQ2(S
2),QM(R3)

juga merupakan keanekaragaman licin yang tersambung lintasan karenaR3 adalah

ruang yang tersambung lintasan. Karena itu cukup ditinjau suatu konfigurasi, yakni

ketika titik-titik yang ditinjau adalah titik-titik dengan posisi~r1, ~r2, . . . , ~rM . Lingkar

pada ruang konfigurasi yang tidak melibatkan perpindahan tanda pada titik-titik yang

ditinjau terkait dengan lingkar-lingkar padaR3 yang berbasis pada~r1, ~r2, . . . , ~rM .

Lingkar-lingkar tersebut dapat dikerutkan secara kontinu menjadi titik-titik dengan

posisi~r1, ~r2, . . . , ~rM , sehingga semua lingkar tersebut menggambarkan lingkar yang

terkerutkan secara kontinu menjadi titik secara kontinu pada ruang konfigurasi. Kelas

homotopi bagi semua lingkar tersebut merupakan elemen identitase padaBM(R3).

Lingkar yang tak terkerutkan secara kontinu pada ruang konfigurasi terkait dengan

pergerakan tanda di titik~ri menuju titik~rj dan pada saat yang sama tanda di titik~rj

bergerak menuju titik~ri, dengani 6= j. Jika pertukaran semacam ini diberi labelsij,

makas2
ij menghasilkan elemen identitas karena lintasan yang menjadi "jejak" bagi

pergerakan tersebut dapat dikerutkan secara kontinu menjadi titik kembali. Selain itu

berlaku pulasij = sji. Jika didefinisikanai = sii+1, makaai mengimbas lingkar

pada ruang konfigurasi yang diwujudkan dengan pergerakan tanda di titik~ri menuju

~ri+1 dan pada saat yang bersamaan tanda di~ri+1 bergerak menuju~ri. Lingkar yang

terkait dengan pergerakana2
i dapat dikerutkan secara kontinu menjadi titik di ruang

konfigurasi sehingga merupakan elemen identitas diBM(R3). Karenasij = sji, maka

untuk j = i + 2 berlakuaiai+1ai = ai+1aiai+1. Selain itu, untuk|i − j| ≥ 2, per-

tukaran zarah yang terkait dengan pergerakanai danaj tidak saling memengaruhi,

sehinggaaiaj = ajai. Dengan demikian diperoleh

BM(R3) = π1(QM(R3))



33

= 〈a1, a2, . . . , aM−1|a2
i = e, aiai+1ai = ai+1aiai+1,

danaiaj = ajai, |i− j| ≥ 2〉. (III.4)

Penampilan pada persamaan (III.4) tak lain merupakan tampilan untuk grup permutasi

ordeM , SM , sehingga diperoleh hasilBM(R3) = SM seperti yang ditampilkan pada

persamaan (II.22).

2. Grup Gerak

a. Motifasi fisis

Dalam pendefinisian grupBm(M) yang disajikan pada Subbab III.1, lintas-

an padaQm(M) dapat dipandang sebagai pergerakanm buah tanda yang menandai

m titik tak berimpit diM. Cara pandang ini selanjutnya disebut sebagaicara pan-

dang pasifkarena titik-titik diM tidak bergerak. Penggambaran secara aktif dapat

dilakukan dengan memandang titik-titik yang diberi tanda diM tersebut bergerak

untuk membentuk konfigurasi baru. Cara pandang seperti ini selanjutnya disebut se-

bagaicara pandang aktif. Cara pandang aktif ini kemudian mengaitkan lintasan di

Qm(M) dengan jejak yang ditinggalkan titik-titik yang ditinjau (diberi tanda) ter-

sebut dalam pergerakannya. Pergerakan titik-titik tersebut menyebabkan perubahan

titik-titik lain yang tidak ditinjau padaM. Jika titik-titik lain yang tidak ditinjau

tidak bergerak/berubah, pergerakanm buah titik tersebut akan meninggalkan lubang-

lubang sehingga mengubah topologiM. Agar topologi ruangM tidak berubah, titik-

titik yang tidak ditinjau tersebut akan berubah atau bergerak secara malar. Jika per-

gerakan keseluruhan titik-titik tersebut diparameterkan olehβ ∈ [0, 1], maka untuk

setiap nilaiβ perubahan bukan hanya terjadi pada letak titik-titik yang ditinjau diM

melainkan juga pada titik-titik di lingkungannya. Menurut cara pandang ini, lintasan

di Qm(M) tidak hanya terkait dengan lintasan titik-titik yang diberi tanda tersebut
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tetapi juga terkait dengan pergerakan titik-titik lain diM akibat pergerakan titik-titik

yang diberi tanda itu. Jika keadaan susunan keseluruhan titik-titik diM dalam per-

gerakan tersebut dilabeli olehβ, maka lintasan diQm(M) terkait dengan pemetaan

F : M× [0, 1] −→M yang kontinu.

Penggambaran menurut cara pandang aktif secara intuitif menyiratkan ter-

definisikannya suatu lintasan di ruang Homeo(M) yang padanya disemati topologi

kompak-terbuka (compact-open topology) karena untuk tiapβ terkait suatu homeo-

morfisme dariM ke dirinya sendiri. Secara matematis hal ini dinyatakan oleh propo-

sisi berikut.

Proposisi III.1 AndaikanX suatu ruang topologis yang kompak dan Hausdorff se-

cara lokal. Andaikan pulaZ suatu ruang topologis sembarang. Jika padaHomeo(X)

disemati topologi kompak-terbuka, maka pemetaan surjektif

G : X × Z −→ X, (III.5)

yang untuk tiapz0 ∈ Z,G|X×z0 merupakan Homeomorfisme, kontinu jika dan hanya

jika pemetaan

Ḡ : Z −→ Homeo(X) (III.6)

yang didefinisikan menurut

(Ḡ(z))(x) := G(x, z), ∀(x, z) ∈ X × Z (III.7)

kontinu.

Pembuktian Proposisi III.1 diberikan pada Lampiran B. KarenaM merupakan suatu

keanekaragaman licin, Proposisi III.1 menegaskan bahwa pemetaanF : M×[0, 1] −→

M yang kontinu mengimbas keberadaan lintasan pada Homeo(M). Perluasan grup
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Bm(M) berangkat dari adanya lintasan pada ruang Homeo(M) tersebut.

Kembali ditinjau suatu lingkar padaQm(M) dan kaitannya dengan lintas-

an di Homeo(M). Suatu konfigurasi padaQm(M) terkait dengan susunanm buah

titik tak berimpit yang diberi tanda yang sama. Hal ini menyiratkan permutasi ter-

hadap titik-titik tersebut tetap terkait dengan suatu titik yang sama, katakanlahK

di Qm(M). Ruang konfigurasiQm(M) tidak memperhatikan lingkungan titik-titik

yang ditinjau diM. Perubahan pada titik-titik yang tidak ditinjau tidak menimbulkan

suatu lintasan diQm(M) selama titik-titik yang ditinjau tak berubah. Alhasil, untuk

f ∈ Homeo(M(P )) ⊂ Homeo(M), dengan Homeo(M(P )) adalah ruang homeo-

morfisme yang anggotanya membiarkan himpunanP tak berubah (yaknif(P ) = P ),

homeomorfisme tersebut tidak menyebabkanK di Qm(M) bergerak.

Penggambaran cara pandang aktif serta pembahasan pada paragraf di atas

memberikan gambaran mengenai kaitan lingkar di ruangQm(M) dengan lintasan

di ruang Homeo(M). Andaikan` : [0, 1] −→ Qm(M) suatu lintasan di Homeo(M)

dan`Qm(M) : [0, 1] −→ Qm(M) suatu lingkar diQm(M) yang berbasis padaK.

Titik `Qm(M)(0) = K terkait dengan keadaan awal sebelum titik-titik yang ditinjau

bergerak, yang menurut cara pandang aktif terkait dengan`(0) = idM. Titik akhir,

`Qm(M)(1) = K terkait dengan konfigurasiK tanpa memperhatikan susunan titik-

titik yang ditinjau maupun lingkungan titik-titik tersebut. Sekali lagi, menurut ca-

ra pandang aktif, hal ini terkait dengan`(1) ∈ Homeo(M(P )) ⊂ Homeo(M).

Artinya, lingkar padaQm(M) terkait dengan lintasan-lintasan pada Homeo(M) yang

berpangkal pada idM dan berujung pada titik-titik di Homeo(M(P )). Kelas-kelas

homotopi bagi lintasan-lintasan tersebut berkorespondensi satu-satu dengan anggota-

anggotaBm(M).
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b. Pendefinisian grup gerak

Grup gerak (motion group) merupakan perluasan bagiBm(M) dengan meng-

gantikan titik yang ditinjau dengan suatu subkeanekaragaman kompak pada interior

M. Analog dengan pergerakan titik-titik yang ditandai di keanekaragamanM, per-

gerakan subkeanekaragaman tersebut diM terkait dengan lintasan di Homeo(M).

Namun demikian, pendefinisian grup gerak bukanlah pada Homeo(M) melainkan

pada Homeoc(M) suatu subruang dari Homeo(M) yang anggotanya memiliki pen-

dukung kompak (compact support) [Goldsmith, 1981]. Berikut disajikan beberapa

pendefinisian yang berhilir pada pendefinisian grup gerak. Pendefinisian-pendefinisian

tersebut disarikan dari [Goldsmith, 1981].

Definisi III.1 AndaikanM suatu keanekaragaman licin danN ⊂ M suatu subke-

anekaragaman kompak pada interiorM. Andaikan pula padaHomeoc(M) dise-

matkan topologi kompak-terbuka danHomeoc(M(N)) subruang dariHomeoc(M)

yang didefinisikan sebagai

Homeoc(M(N)) := {d ∈ Homeoc(M)|d(N) = N}. (III.8)

GerakN padaM adalah pemetaan kontinuf : [0, 1] −→ Homeoc(M) sedemikian

rupa sehingga

f(0) = idM, f(1) ∈ Homeoc(M(N)). (III.9)

Definisi di atas bersama-sama dengan Proposisi III.1 dapat memberikan suatu

gambaran untuk memudahkan membayangkan gerakN padaM, yakni melalui pro-

posisi berikut.

Proposisi III.2 Andaikanf suatu gerakN padaM, maka terdapat pemetaan sur-

jektif F : M× [0, 1] −→ M sedemikian rupa sehingga untuk suatuν ∈ [0, 1] yang
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tetap,F |M×ν ∈ Homeoc(M). Pemetaan tersebut merupakan suatu homotopi dari

f(0) menujuf(1) di M.

Selanjutnya, jika suatu gerakN padaM tidak mengubahN secara keseluruh-

an, maka gerak tersebut dikatakan stasioner. Hal ini tertuang pada definisi berikut.

Definisi III.2 Andaikanf suatu gerakN padaM. Gerakf dikatakan stasioner

jika f(µ) ∈ Homeoc(M(N)),∀µ ∈ [0, 1]. Secara khusus, suatu gerak stasionerg

dikatakan sederhana jikag(µ) = idN ,∀µ ∈ [0, 1].

Analog dengan pembahasan mengenai kombinasi dua buah lintasan dalam kajian ho-

motopi, dua buah gerak dapat dikombinasikan juga. Dalam melakukan kombinasi

tersebut perlu diperhatikan bahwa titik ujung sebuah gerak dan titik pangkal gerak

yang lain tidak selalu berimpit, sehingga harus dilakukan perluasan sebagai berikut.

Definisi III.3 Andaikanf dang dua buah gerakN padaM. Hasil-kali antarag dan

f , dituliskan sebagaif ∗ g, adalah

(f ∗ g)(ν) :=

 f(2ν), ν ∈ [0, 1
2
]

g(2ν − 1) ◦ f(1)−1, ν ∈ [1
2
, 1],

(III.10)

dengan◦ menandakan kombinasi dua buah pemetaan.

Pendefinisian hasil-kali pada Definisi III.3 terdefinisikan dengan baik menurut per-

samaan (III.10) karena(f ∗ g)(0) = f(0) = idM, (f ∗ g)(1) = g(1) ◦ f(1) ∈

Homeoc(M(N)) dan(f ∗ g)(µ) ∈ Homeoc(M),∀µ ∈ [0, 1]. Untuk suatu gerakN

padaM, katakanlahf , terdapat gerak-balikf←, sedemikian rupa sehinggaf← ∗ f

merupakan lingkar di Homeoc(M) yang homotopik dengan idM. Pendefinisian ini

tertuang pada definisi berikut.
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Definisi III.4 Andaikanf suatu gerakN padaM. Gerak-balik bagif , dituliskan

sebagaif← didefinisikan menurutf←(µ) := f(1− µ) ◦ f(1)−1,∀µ ∈ [0, 1].

Pendefinisian grup gerak terkait dengan homotopi antara gerak-gerakN pada

M seperti yang dikemukakan sebagai berikut.

Definisi III.5 Dua buah gerakN padaM, f dan g, dikatakan setara jikag← ∗ f

homotopik dengan suatu gerak stasioner. Jikaf dang setara, maka dituliskanf _ g.

Jika didefinisikan kelas-kelas yang beranggotakan gerak-gerakN padaM

yang setara satu dengan lain menurut Definisi III.5, maka dapat diperoleh suatu struk-

tur grup [Goldsmith, 1981] sebagai berikut.

Teorema III.1 AndaikanL suatu himpunan yang beranggotakan gerak-gerakN pa-

daM. Ruang kuosienL/ _ yang dibangkitkan oleh relasi setara_ dengan operasi

biner antara anggota-anggotanya didefinisikan oleh

[f ] · [g] := [f ∗ g] (III.11)

dan invers bagi suatu anggotanya,[f ]−1, adalah[f←], merupakan suatu grup.

Dengan adanya Teorema III.1, maka dapat didefinisikan grup gerakN padaM:

Definisi III.6 Grup (L/ _, ·) disebut sebagai grup gerakN padaM dan dituliskan

sebagaiG(M, N).

3. Beberapa Sifat Grup Gerak

Untuk menentukan grup gerakN padaM dengan menggunakan definisi-

definisi yang telah dikemukakan pada Subbab 2. terkadang tak mudah. Proposisi

III.2 memberikan penjelasan bahwa suatu gerakN di M dapat dibayangkan secara
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intuitif untuk keanekaragaman-keanekaragaman yang lazim ditinjau. Kesetaraan dua

buah gerakN padaM dapat juga ditentukan dengan menggunakan sifat berikut yang

disarikan dari [Goldsmith, 1981].

Catatan III.1 Andaikanf dan g dua buah gerakN padaM, maka gerakf ∗ g

homotopik dengan gerakh yang didefinisikan sebagaih(ν) = f(ν) ◦ g(ν), ν ∈ [0, 1].

Akibat III.1 Dua buah gerakN padaM, katakanlahf dan g, dikatakan setara

jika dan hanya jika terdapat gerakN padaM, f ′, yang homotopik denganf dan

memenuhif ′(µ)(N) = g(µ)(N),∀µ ∈ [0, 1].

Proposisi III.2 bersama-sama dengan Akibat III.1 menyatakan bahwa dua buah gerak

N padaM, katakanlahf dang, dikatakan setara jika jejak-jejakN padaM akibatf

dapat dideformasi menjadi jejak-jejakN padaM akibatg.

Secara intuitif, jikaq ∈ Homeoc(M) diharapkan bahwa grup gerakN pada

M isomorfis dengan grup gerakq(N) padaM. Hal ini ditegaskan oleh proposisi

berikut.

Proposisi III.3 Jika q ∈ Homeoc(M), makaG(M, N) ≡ G(M, q(N)).



BAB IV

GRUP GERAK BEBERAPA STRING TERTUTUP IDENTIK

YANG TAK SALING TERKAIT SERTA TAK TERAJUT PADA

RUANG S1 × S2

Pada bab ini dikemukakan pembahasan mengenai grup gerakn buahstring

tertutup identik yang tidak saling terkait dan tidak terajut serta berada pada ruang

S1×S2. Obyek peninjauan yang berupastring tertutup secara topologis setara dengan

suatu lingkaran sehingga demi kenyamanan pada pembahasan pada bab ini, penulis

menggunakan istilah lingkaran untuk menyatakanstring tertutup tak terajut. Namun,

perlu diingat bahwa istilah lingkaran yang digunakan pada bab ini bukanlah lingkaran

sebagai suatu obyek geometris yang ditentukan oleh suatu parameter yang dikenal se-

bagai jejari. Lingkaran yang dimaksud dalam pembahasan pada bab ini adalah obyek

yang bertopologiS1. Lingkaran-lingkaran yang ditinjau merupakan suatu obyek fi-

sis tertentu yang digambarkan olehN ketika grup gerak didefinisikan pada Bab III.

Pembahasan pada bab ini merupakan penyempurnaan hasil yang telah dikemukakan

pada [Siahaan dan Satriawan, 2007]. Pembahasan mengenai kaitan antara anggota-

anggota basis grup yang dimaksud dibatasi pada kaitan-kaitan yang sederhana atau

yang penting. Pembuktian kaitan-kaitan lainnya dapat diperoleh pada Lampiran C

1. Penentuan Grup Gerakn Lingkaran Tak Terkait Pada S1 × S2

AndaikanCi, i = 1, 2, . . . , n lingkaran-lingkaran yang terbenamkan (embed-

ded) padaM = S1×S2 denganCi∩Cj = {}, i 6= j dan lingkaran-lingkaran tersebut

tidak saling terkait satu dengan lainnya. HimpunanN =
⋃n
i=1Ci ⊂M adalah obyek

yang ditinjau yang telah dibahas pada Bab III. Obyek tersebut terbenamkan pada

40
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M = S1 × S2. KeanekaragamanM tersebut merupakan suatu keanekaragaman

licin yang kompak dan dapat digambarkan sebagai suatu lingkaranS1 yang pada ti-

ap titiknya disematkan keanekaragamanS2, karena itu pada keanekaragamanM ini

terdapat sebuah genus. Secara lokal keanekaragaman ini dapat digambarkan sebagai

suatu torus pejal,S1 ×D2 denganD2 adalah cakram dua dimensi.

Ditinjau suatu lingkaran,Ci. BenamanCi di M ada dua jenis. Jenis pertama

adalah benaman lingkaranCi sedemikian rupa sehingga lingkaran tersebut terjebak

karena adanya genus padaM. Lingkaran yang seperti ini selanjutnya disebut sebagai

lingkaran Jenis A. Penggambaran lingkaran Jenis A dapat dilihat pada Gambar IV.1.

Gambar IV.1: Penggambaran lingkaran Jenis A. Lingkaran Jenis A digambarkan se-
bagai lingkaran berwarna biru.

Lingkaran-lingkaran yang terbenamkan menurut cara seperti pada Gambar

IV.1 selanjutnya disebut sebagai lingkaran Jenis A. Lingkaran-lingkaran padaN yang

benamannya padaM berupa lingkaran-lingkaran yang tidak tersangkut oleh genus

padaM selanjutnya disebut sebagai lingkaran Jenis B. Penggambaran lingkaran Je-

nis B dapat dilihat pada Gambar IV.2.

Pada penggambaran di atas, terdapatn buah lingkaran yang menjadi obyek

peninjauan. Selanjutnya ditinjau kasusn ≥ 6 serta benamanN di M denganm ≥

3 lingkaran Jenis A dann − m ≥ 3 buah lingkaran Jenis B. Lingkaran-lingkaran
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Gambar IV.2: Penggambaran lingkaran Jenis B. Lingkaran Jenis B digambarkan se-
bagai lingkaran berwarna biru

Jenis A diberi labeli = 1, 2, . . . ,m dan lingkaran-lingkaran Jenis B diberi label

ξ = 0, 1, . . . , n−m−1. Untuk kemudahan dalam perhitungan selanjutnya, lingkaran

Jenis B yang ke-ξ ditempatkan pada kulit bolaS2 yang berada padaϑ = ξ2π/(n−m)

denganϑ adalah nilai parameter atau koordinat pada bagianS1 di keanekaragaman

M. Untuk lebih jelasnya, ditinjau suatu irisan keanekaragamanM untuk nilaiϑ =

ξ2π/(n − m) tertentu. Pemilihan konfigurasi ini tidak akan mengubah grup gerak

yang hendak ditentukan karena berlakunya Proposisi III.3.

Gambar IV.3: Penggambaran peletakkan lingkaran Jenis B keξ yang berada pada
koordinatϑ = ξ2π/(n − m). Lingkaran Jenis B digambarkan sebagai lingkaran
berwarna biru.
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Gerak lingkaran Jenis A digolongkan menjadi dua jenis. Jenis gerak lingkaran

Jenis A yang pertama adalah gerak pertukaran tempat antara dua buah lingkaran Jenis

A. Menurut Gambar IV.1, gerak semacam ini dapat terjadi jika salah satu lingkaran

bergerak melalui bagian tengah lingkaran lainnya. Jenis gerak lingkaran yang seperti

ini dapat digelar oleh anggota basisλi, kelas setara gerak dengan lingkaran Jenis A

ke-i bertukar posisi tempat dengan lingkaran Jenis A ke-i + 1 dengan cara lingkaran

ke-i bergerak melalui bagian tengah lingkaran ke-i+1. Cacah anggota basisλi adalah

m − 1 buah, yakni untuki = 1, 2, . . . ,m − 1. Kaitan antara anggota-anggota basis

ini adalah

λiλj = λjλi, |i− j| ≥ 2, (IV.1)

λiλi+1λi = λi+1λiλi+1, i = 1, 2, . . . ,m− 2. (IV.2)

Dari kedua persamaan di atas tampak bahwa anggota-anggota basisλi membentuk

Grup Braid berderajatm, yakni Bm. Penjelasan mengenai kaitan-kaitan persama-

an (IV.1) dan (IV.2) adalah sebagai berikut. Jika ditinjau suatuϑ = ξ2π/(n − m)

denganξ tertentu, maka pada koordinat tersebut terdapat suatu keanekaragamanS2

denganm buah titik serta sebuah lingkaran Jenis B ke-ξ. Titik-titik tersebut tidak

lain adalah proyeksim buah lingkaran Jenis A di keanekaragaman tersebut. Proyeksi

gerak yang digelar oleh anggota-anggota kelas setaraλi, i = 1, 2,m − 1, merupa-

kan gerak pertukaran antara titik-titik tersebut, tanpa memperhatikan gerak titik yang

mengitari lingkaran Jenis B ke-ξ, yang tak lain adalah gerakm buah titik identik di

ruangR2 yang membentuk relasi bagi Grup BraidBm seperti tertera pada persamaan-

persamaan (IV.1) dan (IV.2).

Jenis gerak yang kedua bagi lingkaran Jenis A adalah gerak lingkaran Jenis A

ke-i sedemikian sehingga lingkaran Jenis B ke-ξ terlingkupi oleh jejak lingkaran Je-
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nis A ke-i tersebut. Gerak jenis ini dapat dikombinasikan dengan gerak yang digelar

olehλi, yakni dengan membawa lingkaran Jenis A ke-i ke tempat lingkaran Jenis A

ke-1 dan kemudian melingkupi lingkaran Jenis B ke-ξ. Gerak tersebut dilanjutkan de-

ngan gerak lingkaran Jenis A yang terlibat dalam pergerakan tersebut bergerak balik

dengan menempuh jejak semula hingga terbentuk konfigurasi semula. Pada pem-

bahasan mengenai gerak-gerak lingkaran Jenis B akan dijelaskan bahwa peninjauan

cukup dilakukan terhadap gerak lingkaran Jenis A ke-1 melingkupi lingkaran Jenis B

ke-0. Jika kelas setara bagi gerak yang disebutkan terakhir dilambangkan denganσ,

maka berlaku

λiσ = σλi, 2 ≤ i ≤ m− 1, (IV.3)

(λ1σ)2 = (σλ1)
2, (IV.4)

serta

λ1σ
m∏
k=3

{(
k−2∏
j=1

λ−1
j

)(
k−1∏
s=1

λk−s

)
σ

}
= σ−1

m−1∏
r=1

λm−r, (IV.5)

dengan
k∏
i=q

Ai := A1A2 · · ·Ak, q ≤ k,

sertaq dank merupakan bilangan-bilangan cacah. Kelas gerakσ sama dengan ke-

las setara gerak lingkaran Jenis B ke-0 mengelilingi lingkaran Jenis A yang pertama.

Kaitan yang digambarkan oleh persamaan (IV.3) cukup jelas karena gerak-gerak pa-

da kelas setaraσ hanya melibatkan lingkaran Jenis A ke-1 dan lingkaran Jenis B

ke-1, sehingga tidak memengaruhi gerak lingkaran-lingkaran Jenis A lainnya. Per-

samaan (IV.4) didapatkan dengan meninjau kembali penjelasan mengenai persamaan-

persamaan (IV.1) dan (IV.2). Ditinjau kembali keanekaragamanS2 yang disematkan

padaϑ = ξ2π/(n − m) denganξ tertentu. Selanjutnya hanya diperhatikan titik
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yang merupakan proyeksi lingkaran Jenis A ke-1 dan lingkaran Jenis B ke-ξ yang

berada pada keanekaragaman tersebut. Gerak yang termasuk pada kelas setaraσ

yang diproyeksikan pada tampang lintang ini setara dengan gerak dua buah titik yang

terbedakan pada ruangR2. Kelas-kelas homotopi lingkar yang dibentuk oleh gerak

titik-titik tersebut memenuhi kaitan (IV.4) [Brekke dkk., 1991].

Selanjutnya, jika ditinjau semua titik pada kulit bolaS2 di ϑ = 0, pada tam-

pang lintang tersebut terbentuk suatu susunan yang terdiri darim buah titik yang

identik serta sebuah lingkaran yang tidak lain adalah lingkaran Jenis B ke-0. Susunan

semacam ini setara dengan kasusm buah titik yang identik dan sebuah titik yang

berbeda pada ruangS2. Gerak lingkaran Jenis B ke-0 mengelilingi lingkaran Jenis A

ke-2 hingga ke-m berada pada kelas setara

λ1σ

[
m∏
k=3

{(
k−2∏
j=1

λ−1
j

)(
k−1∏
s=1

λk−s

)
σ

}](
m−1∏
r=1

λm−r

)−1

.

Namun pergerakan ini setara dengan pergerakan sebuah titik yang berbeda pada ruang

S2 mengelilingi titik-titik yang merupakan proyeksi lingkaran-lingkaran Jenis A ke-2

hingga ke-m. KeanekaragamanS2 merupakan keanekaragaman yang kompak dan

tanpa batas, sehingga gerak tersebut setara dengan balikan gerak titik yang berbeda

tersebut mengelilingi titik proyeksi lingkaran Jenis A ke-1, yang berada pada kelas

setaraσ−1. Penjelasan ini membuktikan persamaan (IV.5).

Bagi lingkaran Jenis B terdapat empat jenis gerak. Gerak jenis pertama bagi

lingkaran Jenis B adalah gerak pembalikan arah bagi lingkaran Jenis B ke-ξ. Kelas

setara bagi gerak tersebut selanjutnya dituliskan sebagaifξ, yang memenuhi

f 2
ξ = e (IV.6)
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dengane adalah unsur identitas bagi grupG(M, N). Selain itu berlaku pula

f0λi = λif0, (IV.7)

f0σ = σf0. (IV.8)

Persamaan (IV.7) adalah suatu kaitan yang sederhana karena gerak yang digambarkan

olehf0 hanya melibatkan lingkaran Jenis B saja sehingga tidak memengaruhi gerak

yang hanya melibatkan lingkaran Jenis A. Pembuktian persamaan (IV.8) dapat dilihat

pada Lampiran C.

Gerak jenis kedua bagi lingkaran Jenis B adalah gerak pertukaran posisi antara

lingkaran-lingkaran Jenis B tanpa melibatkan gerak suatu lingkaran Jenis B melalui

bagian tengah lingkaran lainnya. Gerak semacam ini dapat dipandang sebagai ge-

rak pertukaran tempatn − m buah titik diS1 × S2. Gerak yang termasuk jenis ini

dapat digelar oleh anggota kelas setara yang beranggotakan gerak pertukaran posisi

lingkaran Jenis B ke-ξ dan lingkaran Jenis B ke-ξ + 1. Kelas setara ini dituliskan

sebagaipξ, denganξ = 0, 1, 2, . . . , n −m − 2. Kaitan-kaitan antarapξ membentuk

Grup Permutasi berderajatn−m, Sn−m yakni

p2
ξ = e, (IV.9)

pξpξ+1pξ = pξ+1pξpξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3, (IV.10)

pξpζ = pζpξ, |ξ − ζ| ≥ 2, (IV.11)

karena gerak ini secara lokal dapat dipandang sebagai pertukarann − m buah titik

identik pada ruangR3. Hal ini diakibatkanS1×S2 secara lokal homeomorfis dengan

ruangR3.

Karenafξ dapat diperoleh dari kombinasi gerak-gerak pada kelas-kelas setara
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pξ danf0 menurut

fξ = pξ−1pξ2 · · · p0f0p0 · · · pξ−2pξ−1, (IV.12)

maka anggota basis bagi gerak jenis pertama untuk lingkaran Jenis B cukup sebuah

saja, yaknif0 := f dan persamaan-persamaan (IV.6),(IV.7),(IV.8) dapat dituliskan

lagi sebagai

f 2 = e, (IV.13)

fλi = λif, (IV.14)

fσ = σf. (IV.15)

Kaitan-kaitan antarapξ, f, λi, danσ adalah sebagai berikut.

pξf = fpξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2, (IV.16)

(fp0)
4 = e, (IV.17)

pξλi = λipξ, (IV.18)

(p0σ)2 = (σp0)
2, (IV.19)

pξσ = σpξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2, (IV.20)

σ
n−m−2∏
η=0

(
η∏

$=0

pη−$σ

η∏
ζ=0

pζ

)
=

(
m−1∏
r=1

λr

m−1∏
s=1

λm−s

)−1

. (IV.21)

Persamaan-persamaan (IV.16), (IV.18) dan (IV.20) dapat mudah dipahami karena

gerak-gerak lingkaran-lingkaran yang digambarkan oleh anggota-anggota basis yang

ada pada persamaan-persamaan tersebut tidak memengaruhi lingkaran yang satu de-

ngan yang lain.

Gerak lingkaran Jenis B ke-ξ mengelilingi lingkaran Jenis A ke-1 dapat diper-

oleh dengan membawa lingkaran Jenis B ke-ξ menujuϑ = 0, kemudian dilanjutkan
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dengan gerak yang merupakan anggota kelas setaraσ, lalu lingkaran tersebut kembali

ke tempatnya semula. Gerak seperti ini tidak lain adalah paduan gerak yang digelar

olehpξ danσ. Dengan demikian, jelas bahwa gerak jenis kedua untuk lingkaran Jenis

A cukup digelar olehσ saja. Persamaan (IV.21) menyatakan bahwa gerak lingkar-

an Jenis A ke-1 mengelilingi semua lingkaran Jenis B dan dilanjutkan dengan gerak

lingkaran tersebut mengelilingi semua lingkaran Jenis A yang lain sebanyak satu kali

menghasilkan jejak yang homotopik dengan gerak yang stasioner. Hal ini dapat di-

pahami karena pada tiap koordinat keanekaragamanS1 disematkan keanekaragaman

S2 yang kompak dan tak memiliki batas.

Gerak jenis ketiga bagi lingkaran-lingkaran Jenis B adalah gerak lingkaran Je-

nis B ke-ξ yang bertukar tempat dengan lingkaran Jenis B ke-η dengan cara lingkaran

Jenis B ke-ξ bergerak melalui bagian tengah lingkaran Jenis B ke-η. Gerak ini ana-

log dengan jenis pertama gerak lingkaran Jenis A. Jika gerak lingkaran Jenis B ke-ξ

bertukar tempat dengan lingkaran Jenis B ke-ξ + 1 dengan cara lingkaran Jenis B

ke-ξ bergerak melalui bagian tengah lingkaran ke-ξ + 1 merupakan anggota kelas

setara yang dituliskan sebagaiuξ, maka gerak jenis ketiga ini dapat digelar dengan

pemaduan gerak yang digelar oleh anggota-anggotauξ dan pξ. Dengan demikian

uξ, ξ = 0, 1, 2, . . . , n−m− 2 merupakan anggota basis pula bagiG(N,M). Antara

anggota-anggota basisuξ terdapat kaitan

uξuζ = uζuξ, |ξ − ζ| ≥ 2, (IV.22)

uξ+1uξuξ+1 = uξuξ+1uξ, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3, (IV.23)

sehinggauξ membentuk Grup Braid berderajatn − m, Bn−m. Kaitan antrauξ dan

anggota-anggota basisG(N,M) lainnya adalah

uξf = fuξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2, (IV.24)
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pξuξ+1pξ = pξ+1uξpξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3, (IV.25)

uξuξ+1pξ = pξ+1uξuξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3. (IV.26)

Persamaan (IV.25) dan persamaan (IV.26) bersama-sama dengan serangkaian per-

samaan (IV.9), (IV.10), (IV.11), (IV.22), dan (IV.23) menyatakan bahwapξ danuξ

membentuk Grup Permutasi-Braid berderajatn −m, yang lazim dituliskanBPn−m.

Grup ini isomorfis dengan grup gerakn −m buah lingkaran berorientasi yang tidak

saling terkait padaR3 [Satriawan, 2005b]. Hal ini dapat dipahami karena kasus keti-

ka obyek yang ditinjau berupa lingkaran berorientasi merupakan kasus khusus dari

kasus ketika obyek yang ditinjau merupakan lingkaran yang tak berorientasi, selain

itu juga karena keanekaragamanS1×S2 secara lokal homeomorfis dengan ruangR3.

Persamaan (IV.26) adalah konsekuensi yang sudah jelas dari fakta bahwaf hanya

melibatkan gerak lingkaran Jenis B ke-0 sedangkanuξ terkait dengan lingkaran Jenis

B ke-1, 2, . . . , n −m − 1 untukξ = 1, 2, . . . , n −m − 2. Selanjutnya, berlaku pula

kaitan-kaitan berikut.

fu0p0 = u0p0f, (IV.27)

(u0fp0)
2 = e, (IV.28)

uξλi = λiuξ, (IV.29)

uξσ = σuξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2. (IV.30)

Persamaan-persamaan (IV.27) dan (IV.28) merupakan bentuk lain dari hasil yang di-

dapatkan oleh Brownstein dan Lee [1993]. Persamaan-persamaan (IV.29) dan (IV.30),

sekali lagi, dapat dipahami dengan mudah karena melibatkan lingkaran-lingkaran

yang tidak saling memengaruhi menurut gerak anggota kelas-kelas setara yang me-

rupakan anggota-anggota basis yang terlibat dalam persamaan-persamaan tersebut.
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Jenis gerak lingkaran Jenis B yang terakhir adalah gerak lingkaran Jenis B

ke-ξ mengitari bagianS1 dari keanekaragamanM = S1 × S2. Seperti halnya pem-

bahasan mengenai mengapa gerak jenis kedua bagi lingkaran Jenis A dapat digelar

olehσ, λi, danpξ, gerak jenis ini dapat digelar oleh gerak lingkaran Jenis B ke-0 me-

ngelilingi bagianS1 dariM. Kelas setara bagi gerak ini selanjutnya dilambangkan

dengaǹ , yakni kelas setara bagi gerak lingkaran Jenis B ke-0 mengitari bagianS1

dariM menurut arah membesarnya koordinat bagiS1, yakniϑ. Kaitan-kaitan antara

` denganλi, σ, f, pξ, danuξ adalah sebagai berikut.

f` = `f, (IV.31)

λi` = `λi, (IV.32)

σ` = `σ, (IV.33)

`pξ = pξ`, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2, (IV.34)

(`p0)
2 = (p0`)

2, (IV.35)

σp0`p0 = p0`p0σ, (IV.36)

`uξ = uξ`, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2. (IV.37)

Persamaan-persamaan (IV.31), (IV.33), (IV.35), dan (IV.36) dibuktikan pada Lampir-

an C. Persamaan-persamaan (IV.32), (IV.34) dan (IV.37) merupakan persamaan yang

mudah dipahami karena lingkaran-lingkaran yang terlibat dalam gerak yang mewakili

tiap-tiap anggota basis pada persamaan-persamaan tersebut tidak saling memengaruhi.

Jika kaitan-kaitan yang dikemukakan pada persamaan-persamaan (IV.1)-(IV.5),

(IV.9)-(IV.11), dan (IV.13)-(IV.37) dilambangkan denganT , maka diperoleh penampil-
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an (representation) untuk grupG(M, N), yakni

G(M, N) = 〈λi, σ, f, pξ, uξ, `, i = 1, 2, . . . ,m− 1, ξ = 0, 1, . . . , n−m− 2|T 〉.

(IV.38)

Perlu diingat bahwa kaitanT tersebut di atas berlaku untukm ≥ 3 dann−m ≥ 3.

2. Tinjauan Fisis

Peninjauan makna fisis untuk hasil yang telah diperoleh pada subbab sebelum-

nya dapat dilakukan dengan mendefinisikan ruang konfigurasi bagi sistem yang di-

tinjau. Tiap-tiap lingkaran dipandang sebagai obyek fisis bak-zarah yang identik.

Ruang yang berperan sebagai ruang konfigurasi untuk sistem ini dapat didefinisi-

kan dengan diperkenalkannya suatu ruang benamanN padaM sedemikian sehingga

m ≥ 3 buah anggotaN terbenamkan pada bagianS1 di M, yang kemudian menjadi

lingkaran Jenis A, dann − m ≥ 3 buah anggota lainnya dariN terbenamkan pa-

daM menjadi lingkaran-lingkaran Jenis B. Ruang ini selanjutnya dituliskan sebagai

Emn−m(M, N). Suatu relasi setaraT didefinisikan bagi anggota-anggotaEmn−m(M, N)

menurut

∀E , E ′ ∈ Emn−m(M, N), ETE ′ ⇐⇒ E(N) = E ′(N). (IV.39)

PadaEmn−m(M, N) didefinisikan topologi kompak-terbuka. Topologi kuosien me-

nurut relasi setaraT didefinisikan pada ruangEmn−m(M, N)/T. Ruang konfigurasi

bagi sistem yang terdiri dari benamanm ≥ 3 anggotaN sebagai lingkaran Jenis A

dann−m ≥ 3 anggotaN sebagai lingkaran Jenis B adalahEmn−m(M, N)/T disertai

dengan topologi kuosien yang ditentukan oleh relasiT [Goldsmith, 1981]. Seperti

telah dikemukakan pada Bab III, grup fundamental bagi ruang konfigurasi kini telah

digantikan oleh grup gerakN di M, G(M, N).

Pengkuantuman skalar tak setara bagi sistem ini ditentukan oleh WUTT ber-
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dimensi satu bagiG(M, N). Andaikanρ : G(M, N) −→ U(1) adalah wakilan

yang dimaksud, makaρ(G(M, N)) dapat diperoleh dengan menentukan nilai-nilaiρ

bagi anggota-anggota basis grupG(M, N). Menurut persamaan (IV.9)-(IV.11) dan

(IV.13), didapatkan

ρ(pξ) = ±1, ξ = 0, 1, . . . , n−m− 2, (IV.40)

ρ(f) = ±1. (IV.41)

Persamaan-persamaan (IV.22) dan (IV.23) menyatakan bahwaρ(uξ) = eiωu , ωu ∈

[0, 2π) untukξ = 0, 1, . . . , n −m − 2. Dengan memperhatikan persamaan (IV.28),

didapatkan

ρ((u0fp0)
2) = ρ(u0)

2ρ(f)2ρ(p0)
2 = 1,

yang memiliki penyelesaian

ρ(u0) = ±1.

Hasil ini memberikan

ρ(uξ) = ±1, ξ = 0, 1, . . . , n−m− 2. (IV.42)

Selanjutnya, dari persamaan (IV.5)), diperoleh kaitan

ρ(σ)m−1 = ρ(σ)−1, (IV.43)

atauρ(σ)m = 1. Jikaρ(σ) = eiωσ denganωσ ∈ [0, 2π), maka persamaan (IV.43)

memberikan

ωσ =
k

m
2π, k = 0, 1, . . . ,m− 1. (IV.44)

Andaikanρ(λi) = eiωλi , i = 1, 2, . . .m − 1. Menurut persamaan-persamaan
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(IV.1) dan (IV.2), nilaiωλi
adalah sama untuk semua nilaii = 1, 2, . . . ,m − 1, se-

hingga selanjutnya ditulis sebagaiωλ. Persamaan (IV.21) memberikan kaitan

ωλ =
n

2(1−m)
ωσ. (IV.45)

Karena pada persamaan (IV.44) tersirat bahwaωσ bernilai positif, dan karenan serta

m positif, makaωλ bernilai negatif. Persamaan (IV.45) di atas menyatakan bahwa

persyaratan untuk nilai-nilaiωλ sama dengan persyaratan bagiωσ, yakni ditentukan

oleh nilaik yang hadir pada persamaan (IV.44). Persamaan (IV.45) memberikan per-

syaratan tambahan yang harus dipenuhi olehk karenaωλ ∈ [0, 2π), yang berarti

k merupakan bilangan bulat tak negatif dengan nilai terbesar suatu bilangan bulat

yang lebih kecil dan paling dekat dengan nilai terkecil antaram dan2m(m − 1)/n,

min[m, 2m(m− 1)/n].

Andaikanρ(`) = eiω`, ω` ∈ [0, 2π) adalah nilaiρ di `. KaitanT tidak memuat

persamaan yang dapat membatasi nilaiω`, sehingga

ρ(`) = eiω`, ω` ∈ [0, 2π). (IV.46)

Persamaan (IV.46) menunjukkan bahwa bagi sistem yang ditinjau, terdapat tak ber-

hingga dan tak tercacah banyaknya cara untuk menguantumkan sistem tersebut sesuai

dengan nilaiω`.

Seperti yang telah dikemukakan pada Bab I, penentuan grup gerakn lingkaran

padaS1 × S2 yang telah dilakukan pada Bab IV ini sejatinya merupakan kajian awal

mengenai grup gerakn lingkaran pada jagat raya yang padanya terdapat beberapa

lubang cacing. Namun demikian, secara teoretis terdapat kemungkinan bahwa pada

jagat raya yang mengalami perubahan topologi, yang semula bagian keruangannya

bertopologiS3, yang dikenal sebagai model Friedmann, menjadi suatu jagat raya
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yang hanya memiliki sebuah lubang cacing [Bama dkk., 2004]. Pada kasus jagat

raya yang memiliki sebuah lubang cacing tersebut, maka bagian keruangan jagat raya

tersebut akan bertopologiS1 × S2 jika tampang lintang bagi lubang cacing terse-

but memiliki simetri kulit bola. Untuk kasus ini, pembahasan yang telah dilakukan

pada bab ini cukup relevan jika obyek lingkaran-lingkaran tersebut merupakan obyek-

obyek kosmis sepertistring-stringkosmis yang bertopologiS1 dan identik satu de-

ngan lainnya.

Selain sistemstring-stringkosmis pada suatu jagat raya yang memiliki sebuah

lubang cacing, terdapat pula sistem lain yang mendekati sistem yang telah dibahas

pada bab ini. Sistem tersebut adalah sistem yang terdiri dari obyek-obyek kosmis

berbentuk lingkaran yang identik dan berada di sekitar lubang cacing yang terlalui dua

arah (two-ways traviersible wormholes). Sistem ini dapat terbentuk dari suatu ruang

waktu yang datar secara asimtotik (asymptotically flat space-time) dan di dalamnya

terdapat suatu lubang hitam dengan horizon peristiwa bersimetri kulit bola. Menurut

Hayward [Hayward, 2003; Kim dan Lee, 1999], suatu lubang hitam yang digambar-

kan tersebut dapat berubah menjadi lubang cacing yang terlalui dua arah. Jika lubang

cacing tersebut memiliki tampang lintangS2 dan menghubungkan dua buah daerah

yang berhampiran pada ruang-waktu yang ditinjau, maka bagian keruangan ruang-

waktu yang ditinjau tersebut memiliki topologiS1 × S2 − {p}, dengan{p} suatu

titik padaS1 × S2 [Garfinkle dan Strominger, 1991]. Perbedaan antara kasus ini de-

ngan yang telah ditinjau pada bagian awal bab ini adalah tidak berlakunya persamaan

(IV.21) akibat ruang yang ditinjau bukan lagi suatu ruang yang kompak.

Untuk sistemn buah lingkaran padaS1 × S2 − {p} yang dikemukakan pa-

da paragraf sebelumnya, anggota-anggota basis bagi grup gerak yang ditinjau sama

dengan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Demikian juga nilai-nilaiρ ba-

gi grup grup gerak tersebut sama seperti yang diperoleh pada bagian awal subbab
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ini kecuali bahwa nilaiωλ yang muncul pada nilaiρ untuk λi tidak lagi memiliki

batasan sehingga dapat memiliki nilai pada rentang[0, 2π), sedangkan nilai-nilai

ρ(f), ρ(pξ), ρ(uξ), danρ(`) sama dengan yang diperoleh sebelumnya. Nilaiρ(σ)

dengan sendirinya hanya akan memenuhi persamaan (IV.44)



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I, diper-

oleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Grup gerakn buah lingkaran pada keanekaragamanS1×S2 denganm ≥ 3 buah

lingkaran Jenis A dann − m ≥ 3 buah lingkaran Jenis B, yakniG(M, N),

digelar oleh basis yang beranggotakanλi(i = 1, 2, . . . ,m − 1), σ, f, pξ(ξ =

0, 1, . . . , n−m− 2), uξ(ξ = 0, 1, . . . , n−m− 2), dan`.

2. Kaitan-kaitan antara anggota-anggota basis grupG(M, N) adalah

λiλj = λjλi, |i− j| ≥ 2; (V.1)

λiλi+1λi = λi+1λiλi+1, i = 1, 2, . . . ,m− 2; (V.2)

λiσ = σλi, 2 ≤ i ≤ m− 1; (V.3)

(λ1σ)2 = (σλ1)
2; (V.4)

σ−1

m−1∏
r=1

λm−r = λ1σ
m∏
k=3

{(
k−2∏
j=1

λ−1
j

)(
k−1∏
s=1

λk−s

)
σ

}
; (V.5)

p2
ξ = e; (V.6)

pξpξ+1pξ = pξ+1pξpξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3; (V.7)

pξpζ = pζpξ, |ξ − ζ| ≥ 2; (V.8)

f 2 = e; (V.9)

fλi = λif ; (V.10)

fσ = σf ; (V.11)
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pξf = fpξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2; (V.12)

(fp0)
4 = e; (V.13)

pξλi = λipξ; (V.14)

(p0σ)2 = (σp0)
2; (V.15)

pξσ = σpξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2; (V.16)(
m−1∏
r=1

λr

m−1∏
s=1

λm−s

)−1

= σ
n−m−2∏
η=0

(
η∏

$=0

pη−$σ

η∏
ζ=0

pζ

)
; (V.17)

uξuζ = uζuξ, |ξ − ζ| ≥ 2; (V.18)

uξ+1uξuξ+1 = uξuξ+1uξ, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3; (V.19)

uξf = fuξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2; (V.20)

pξuξ+1pξ = pξ+1uξpξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3; (V.21)

uξuξ+1pξ = pξ+1uξuξ+1, 0 ≤ ξ ≤ n−m− 3;(V.22)

fu0p0 = u0p0f ; (V.23)

(u0fp0)
2 = e; (V.24)

uξλi = λiuξ; (V.25)

uξσ = σuξ, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2; (V.26)

f` = `f ; (V.27)

λi` = `λi; (V.28)

σ` = `σ; (V.29)

`pξ = pξ`, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2; (V.30)

(`p0)
2 = (p0`)

2; (V.31)

σp0`p0 = p0`p0σ; (V.32)

`uξ = uξ`, 1 ≤ ξ ≤ n−m− 2. (V.33)
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3. WUTT berdimensi satu yang tak setara bagiG(M, N) dinyatakan dalam nilai-

nilai ρ yang mungkin bagi tiap-tiap anggota basis, yakni

ρ(f) = ±1; (V.34)

ρ(pξ) = ±1; (V.35)

ρ(uξ) = ±1; (V.36)

ρ(σ) = ei k
m

2π; (V.37)

ρ(λi) = ei nk
(2−2m)m

2π; (V.38)

0 ≤ k < min

[
m,

2m(m− 1)

n

]
, k bilangan bulat tak negatif;

ρ(`) = eiω` , ω` ∈ [0, 2π), (V.39)

denganρ : G(M, N) −→ U(1) adalah wakilan uniter bagi grupG(M, N).

2. Saran

Telaah lebih lanjut mengenai grup gerakn buah lingkaran pada keaneka-

ragaman yang berupa jumlahan langsung keanekaragaman-keanekaragamanS1 ×

S2 (dengan cacah keanekaragaman yang dijumlahkan secara langsung merupakan

bilangan genap) perlu dilakukan. Hal ini diperlukan untuk menentukan pengkuantum-

an tak setara obyek-obyek bak-zarah berupa lingkaran-lingkaran tak berarah dan tak

terbedakan pada jagat raya dengan sejumlah genap lubang cacing di dalamnya. Tela-

ah tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan hasil-hasil yang telah diperoleh

pada penelitian yang telah penulis lakukan dalam rangka penulisan tesis ini.

Kajian mengenai kaitan antara pengkuantuman tak setara sejumlah obyek bak-

zarah yang tak terbedakan dengan topologi ruang konfigurasi, dalam hal ini grup

fundamental ruang konfigurasi tersebut ataupun grup gerak bagi sejumlah obyek bak-

zarah pada keanekaragaman tempatnya berada, lazimnya berlanjut dengan penyusunan
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suatu teori statistika kuantum. Karena itu, perlu pula dilakukan kajian teoritis me-

ngenai statistika kuantum yang terkait dengan sistem fisis yang telah dibahas pada

tesis ini, ataupun yang terkait dengan pengembangannya. Hal ini perlu dilakukan se-

hingga dapat diperoleh ramalan mengenai berbagai gejala alam yang dapat diamati

baik secara langsung maupun tidak langsung.
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LAMPIRAN A

BEBERAPA KONSEP MATEMATIKA YANG DIGUNAKAN

Berikut diberikan penjelasan singkat mengenai konsep-konsep matematika

dalam kajian topologi yang penulis sarikan dari [Maunder, 1996; Munkres, 1975;

Naber, 1997; Nakahara, 1998; Schwarz, 1996; Setyabudhi, 2005]. Istilah-istilah yang

terkait dengan teori grup dan wakilan penulis asumsikan telah dikenal baik oleh pem-

baca dan dapat diacu pada [Cornwell, 1984; Hamermesh, 1962]. Dalam penjelasan di

bagian ini, dan juga pada keseluruhan tesis ini, istilah ruang dan himpunan mempun-

yai pengertian yang sama. Demikian pula, istilah himpunan bagian memiliki penger-

tian yang berimpit dengan pengertian subhimpunan ataupun subruang, istilah titik

mengacu pada pengertian anggota himpunan.

AndaikanX suatu himpunan. HimpunanPX adalah himpunan yang berang-

gotakan semua himpunan bagian dariX, yang dikenal sebagai himpunan kuasa bagi

X.

Definisi A.1 Suatu topologi bagiX adalah subhimpunan dariPX , yakniτ ⊂ PX ,

sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut berlaku.

1. {}, τ ∈ τ ;

2. Gabungan sejumlah (boleh tak berhingga banyaknya) anggotaτ merupakan

anggotaτ pula;

3. Irisan sejumlah berhingga anggotaτ merupakan anggotaτ pula.

Definisi A.2 Andaikanτ adalah suatu topologi bagi himpunanX, maka pasangan

(X, τ) dikatakan sebagai ruang topologis.
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Definisi A.3 Andaikan(X, τ) suatu ruang topologis danU ⊂ X. SubruangU di-

katakan himpunan terbuka diX menurutτ jika dan hanya jikaU ∈ τ . Andaikan

pula Ũ ⊂ X, Ũ dikatakan tertutup menurutτ jika dan hanya jikaX − Ũ ∈ τ .

Definisi A.4 Andaikan(X, τX) dan(Y, τY ) dua buah ruang topologis. Suatu fungsi

f : X −→ Y dikatakan kontinu menurut topologi-topologi diτX dan τY jika dan

hanya jika∀UY ∈ τY , f
−1(UY ) ∈ τX . Fungsif dikatakan sebagai fungsi terbuka

jika dan hanya jika∀UX ∈ τX , f(UX) ∈ τY . Jika f bijektif, kontinu, dan terbuka,

makaf disebut sebagai homeomorfisme antaraX danY . Ruang-ruangX danY

disebut sebagai dua ruang yang homeomorfis.

Pada definisi di atas dan juga pada seluruh penulisan tesis ini, setiap pemetaan selalu

dianggap menyeluruh. Dua buah ruang yang homeomorfis dikatakan setara satu de-

ngan lainnya secara topologis. Kesetaraan yang dimaksud adalah sifat-sifat topologis

yang dimiliki ruang-ruang yang homeomorfis sama satu dengan lainnya. Untuk pem-

bahasan selanjutnya, suatu ruang topologis(X, τ) dituliskanX saja, dengan topologi

padaX diasumsikan telah diketahui.

Definisi A.5 AndaikanX suatu ruang topologis. Suatu subhimpunanA ⊂ X disebut

sebagai interior bagiA′ ⊂ X jika dan hanya jikaA adalah gabungan semua him-

punan terbuka yang menjadi himpunan bagian bagiA′. Klosur bagiA adalah irisan

semua himpunan tertutup yang memuatA sebagai himpunan bagiannya.

Definisi A.6 Andaikanx ∈ X suatu anggota ruang topologisX. Lingkungan bagi

x, U , adalah himpunan bagian dariX yang memuat sebuah himpunan terbuka yang

juga memuatx. JikaU terbuka diX makaU dikatakan lingkungan terbuka bagix.

Definisi A.7 AndaikanX suatu ruang topologis. RuangX disebut sebagai ruang

yang Hausdorff jika dan hanya jika∀x, y ∈ X, x 6= y terdapatUx lingkungan terbuka

bagix danUy himpunan terbuka bagiy sedemikian rupaUx ∩ Uy = {}.
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Teorema A.1 AndaikanX, Y dua buah ruang topologis danf homeomorfisme antara

kedua ruang tersebut.X merupakan ruang yang Hausdorff jika dan hanya jikaY

merupakan ruang yang Hausdorff pula.

Definisi A.8 AndaikanX suatu himpunan. Suatu basis bagi topologi diX adalah

B ⊂ PX yang memenuhi aksioma-aksioma

1. ∀x ∈ X,∃B ∈ B sedemikian rupa sehinggax ∈ B.

2. Jikax ∈ B1 ∩ B2, denganB1, B2 ∈ B, maka∃B3 ∈ B denganx ∈ B3 ⊂

B1 ∩B2.

Definisi A.9 Suatu topologiτ yang digelar oleh basisB adalah topologi yang me-

menuhi aksioma berikut: Suatu subhimpunanU ⊂ X dari himpunanX dikatakan

terbuka diX, yakniU ∈ τ , jika untuk setiapx ∈ U,∃B ∈ B, sedemikian rupa

sehinggax ∈ B ⊂ U .

Teorema A.2 AndaikanX suatu ruang topologis dengan topologiτ . Andaikan pula

B basis yang menggelar topologi tersebut. Setiap anggotaτ merupakan gabungan

beberapa anggotaB.

Definisi A.10 AndaikanX suatu ruang topologis. Suatu himpunanS ⊂ PX di-

katakan sebagai subbasis bagi topologiτ untukX jika setiap anggotaτ merupakan

gabungan dari irisan sejumlah berhingga anggotaS.

Definisi A.11 AndaikanX suatu ruang topologis dengan topologiτ . Suatu himpun-

an bagian dariX, A, disertai dengan topologiτA yang didefinisikan sebagai

τA := {V ∩ A|V ∈ τ}
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disebut sebagai subruang topologis bagiX. TopologiτA disebut sebagai topologi

yang diwariskan oleh ruang topologisX kepadaA, dan dikatakan pula bahwa ruang

topologisA mewarisi topologi padaX.

Definisi A.12 AndaikanX danY dua buah ruang topologis dengan topologi pada

X adalahτX dan topologi padaY adalahτY . Hasil-kali Kartesius antaraX danY

adalahX × Y . Topologi hasil-kali bagiX × Y adalah topologi yang digelar oleh

basis

BX×Y := {U × V |U ∈ τX danV ∈ τY }.

Definisi A.13 AndaikanX suatu ruang topologis danD ⊂ PX . D dikatakan meliputi

X jika gabungan setiap anggotaD sama denganX. Jika setiap anggotaD adalah

himpunan terbuka diX makaD adalah peliput terbuka bagiX.

Definisi A.14 Suatu ruang topologisX dikatakan kompak jika setiap peliput terbuka

bagiX memiliki sejumlah berhingga subhimpunan yang juga meliputiX.

Teorema A.3 Himpunan bagian suatu ruang topologis yang kompak merupakan ruang

yang kompak jika himpunan bagian tersebut merupakan himpunan tertutup.

Teorema A.4 Setiap himpunan bagian suatu ruang Hausdorff yang kompak merupa-

kan himpunan tertutup.

Teorema A.5 Hasil-kali Kartesius sejumlah berhingga ruang yang kompak merupa-

kan ruang yang kompak.

Teorema A.6 AndaikanX suatu ruang topologis yang kompak danY suatu ruang

topologis. Andaikan pulaf : X −→ Y suatu pemetaan kontinu, makaf(X) kompak

di Y .
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Definisi A.15 AndaikanX suatu ruang topologis. RuangX dikatakan kompak se-

cara lokal dix ∈ X jika terdapat beberapa subruang kompakC ⊂ X sedemikian

rupa sehingga terdapat suatu lingkungan terbuka bagix, U ∈ C. JikaX kompak

secara lokal di setiap titik di dalamnya, makaX dikatakan kompak secara lokal.

Definisi A.16 AndaikanX suatu ruang topologis dengan topologiτX danY suatu

himpunan. Andaikan pulag : X −→ Y suatu pemetaan surjektif. Suatu topologiτg

yang didefinisikan diY menurut

τg := {U |f−1(U) ∈ τX}

disebut sebagai topologi kuosien diY yang ditentukan oleh pemetaang. Pemetaan

g disebut juga sebagai pemetaan kuosien. RuangY disebut sebagai ruang kuosien

bagiX yang ditentukan oleh pemetaang.

Untuk dua buah ruang topologisX, Y , himpunan pemetaan kontinu dariX

menujuY dilambangkan denganC0(X,Y ). Ruang yang beranggotakan semua ho-

meomorfisme dari suatu ruang topologisX menuju dirinya sendiri disebut sebagai

Homeo(X) dan jelas bahwa Homeo(X) ⊂ C0(X,X). Topologi bagiC0(X, Y ) yang

lazim digunaan adalah topologi kompak-terbuka, seperti yang dikemukakan berikut.

Definisi A.17 AndaikanX danY dua buah ruang topologis. Andaikan pulaC suatu

subruang kompak diX danU subhimpunan terbuka diY . Didefinisikan suatu him-

punan

S(C,U) := {f |f ∈ C0(X, Y ) danf(C) ⊂ U}.

Himpunan yang beranggotakanS(C,U) untuk setiap subruang kompakC di X dan

subhimpunan terbukaU di Y membentuk subbasis bagi topologi diC0(X, Y ). Topo-

logi ini disebut sebagai topologi kompak-terbuka.
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Definisi A.18 AndaikanX suatu ruang topologis. RuangX dikatakan sebagai ruang

yang tersambung lintasan jika untuk setiapx, y duat titik yang berbeda diX terda-

pat pemetaan kontinuf : [0, 1] −→ X sedemikian rupa sehinggaf(0) = x dan

f(1) = y. Pemetaanf disebut sebagai lintasan.

Definisi A.19 AndaikanX suatu ruang topologis. Suatu lingkar dix0 padaX adalah

pemetaanl : [0, 1] −→ X sedemikian rupa sehinggal(0) = l(1) = x0.

Definisi A.20 Andaikanf danf ′ dua buah lintasan padaX sedemikian rua sehingga

f(0) = f ′(0) = x0 danf(1) = f ′(1) = y0. Kedua lintasan ini dikatakan homotopik

lintasan jika terdapat pemetaanF : [0, 1] × [0, 1] −→ X sedemikian rupa sehingga

F (s, 0) = f(s), F (s, 1) = f ′(s), F (0, t) = x0, F (1, t) = y0, untuk setiap(s, t) ∈

[0, 1] × [0, 1]. PemetaanF disebut sebagai homotopi lintasan antaraf danf ′. Jika

lintasan-lintasanf danf ′ homotopk lintasan, maka dituliskanf ∼ f ′.

Perumuman bagi homotopi lintasan adalah homotopi antara dua buah pemetaan kon-

tinu.

Definisi A.21 Andaikanf danf ′ dua buah pemetaan kontinu dari ruang topologis

X menujut ruang topologisY . PemetaanF : X × [0, 1] −→ Y yang memenuhi

kaitanF (x, 0) = f(x) danF (x, 1) = f ′(x), untuk setiapx ∈ X disebut sebagai

homotopi antaraf danf ′ di X. Jika pemetaanF seperti di atas dapat didefinisikan,

makaf danf ′ dikatakan homotopis dan dituliskan sebagaif ∼ f ′.

Lemma A.1 Relasi∼ yang didefinisikan menurut definisi-definisi di atas merupakan

relasi setara.

Definisi A.22 Andaikanf suatu lintasan diX denganf(0) = x0 dan f(1) = x1.

Andaikan pulag lintasan lain diX dengang(0) = x1 = f(1) dan g(1) = x2.
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Komposisi lintasanf dang, dituliskanf ◦ g didefinisikan sebagai

(f ◦ g)(t) :=

 f(2t), t ∈ [0, 1
2
],

g(2t− 1), t ∈ [1
2
, 1].

Teorema A.7 AndaikanL himpunan yang beranggotakan lingkar-lingkar dix0 pada

X. HimpunanL/ ∼ disertai operasi biner� yang didefinisikan menurut

[l1]� [l2] := [l1 ◦ l2]

membentuk suatu grup yang disebut grup fundamental bagi ruangX relatif di titik

x0 dan dituliskan sebagaiπ1(X, x0).

Teorema A.8 AndaikanX suatu ruang topologis yang tersambung lintasan. Untuk

sembarangx0, x1 di X, π1(X, x0) isomorfis denganπ1(X, x1).

Dengan demikian, grup fundamental bagi suatu ruang yang tersambung lintasanX

cukup dituliskanπ1(X) saja.

Untuk memperkenalkan konsep mengenai keanekaragaman licin, terlebih dahu-

lu didefinisikan pemetaan berikut:

pi : Rn → R

(x1, x2, . . . , xn) 7→ xi,∀(x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn.

Pemetaanp ini disebut sebagai pemetaan proyeksi dariRn menuju keR.

Definisi A.23 AndaikanU suatu himpunan terbuka diRn. Pemetaanf : U −→ Rm

dikatakan sebagai pemetaan licin padaU jika untuk setiapp ∈ U , f i := pi◦f(p), i =

1, 2, . . .m mempunyai turunan parsial untuk semua orde padaU terhadap sistem

koordinat diRm.
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Definisi A.24 Suatu keanekaragamanX adalah suatu ruang topologis yang Haus-

dorff, tersambung, dan berbasis tercacah serta terdapat homeomorfismeφp : Up →

W ⊂ Rm,∀p ∈ X denganUp ⊂ X adalah lingkungan bagip danW subhimpunan

terbuka diRm. Selanjutnyaφ disebut sebagai pemetaan koordinat,xi = pi ◦ φ(p)

disebut sebagai fungsi koordinat dip dan pasangan(Up, φp) disebut sistem koordinat

di p ∈ X.

Definisi A.25 Struktur licin pada keanekaragaman topologisX adalah himpunan

semua sistem koordinatU = {(Uα, φα)} sedemikian rupa sehingga memenuhi

1. Uα merupakan peliput bagiX,

2. Untuk setiap pasanganα, β sistem-sistem koordinat{(Uα, φ)} dan{(Uβ, φβ)}

saling kompatibel, yakniφα ◦ φ−1
β dan φβ ◦ φ−1

α masing-masing merupakan

pemetaan licin.

3. U maksimal menurut kriteria 2, dalam artian jika(U, φ) suatu sistem koordinat

padaX yang memenuhi sifat kompatibel dengan setiap unsur diU maka sistem

koordinat itu merupakan anggotaU .

Definisi A.26 Keanekaragaman licin adalah keanekaragaman topologis disertai de-

ngan suatu struktur licin padanya.

Dalam tesis ini juga terdapat istilah penyeratan utama dan grup topologis.

Penjelasan singkat mengenai keduanya adalah sebagai berikut.

Definisi A.27 AndaikanG suatu ruang topologis yang Hausdorff. Andaikan pula

terdapat operasi binerµ : G × G −→ G padaG dan operasi balikanκ : G −→

G, κ(g) = g−1, sedemikian rupa sehinggaµ danκ kontinu. Jika(G, µ) memenuhi

aksioma grup, makaG (disertai dengan operasi binerµ) disebut sebagai grup topo-

logis
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Definisi A.28 AndaikanG suatu grup topologis danY suatu ruang topologis. Suatu

tindakan kiri grupG terhadapY adalah pemetaan kontinuλ : G × Y −→ Y yang

memenuhi aksioma-aksioma berikut:

1. λ(e, y) = y, ∀y ∈ Y , dengane adalah unsur identitas diG;

2. λ(g1 · g2, y) = λ(g1, λ(g2, y)),∀y ∈ Y dan∀g1, g2 ∈ G. Operasi· merupakan

operasi biner pada grup topologisG.

Tindakan kiriG terhadapY tersebut disebut sebagai tindakan bebas jikaλ(g, y) = y

untuk beberapay ∈ Y mengimplikasikang = e.

Definisi A.29 Andaikanλ suatu tindakan kiri grupG terhadap ruang topologisY .

Untuk suatuy ∈ Y , orbit y olehλ adalah himpunanλ(G, y).

Definisi A.30 AndaikanE danB dua buah ruang topologis dan terdapat pemetaan

surjektif p : E −→ B denganp−1(b) homeomorfis dengan suatu grup topologisG

untuk setiapb ∈ B. Andaikan pulaG bertindak bebas terhadapE melalui tindakan

kiri λ. Perangkat(E,B,G, p) disebut sebagai penyeratan utama.E disebut sebagai

ruang total,B disebut sebagai ruang dasar,p disebut sebagai pemetaan proyeksi,

danG disebut sebagai grup struktur bagi penyeratan utama tersebut.



LAMPIRAN B

BEBERAPA PEMBUKTIAN PROPOSISI

1. Pembuktian Proposisi III.1

Proposisi III.1 merupakan kasus khusus dari pernyataan yang telah dibukti-

kan pada [Munkres, 1975]. Mula-mula didefinisikan pemetaan evaluasie : X ×

C0(X,X) −→ S menurute(x, f) := f(x),∀(x, f) ∈ X × C0(X,X). Pemetaan ini

merupakan pemetaan yang kontinu [Munkres, 1975, hal. 287]. Pembatasan pemetaan

evaluasi ini padaX ×Homeo(X), e|X×Homeo(X), merupakan pemetaan yang kontinu.

AndaikanḠ pemetaan yang kontinu. Menurut persamaan (III.7), pemetaanG

dapat dituliskan sebagaiG = e|X×Homeo(X)◦ idX×Ḡ. Pemetaan idX×Ḡ : X×Z −→

X × Homeo(X) didefinisikan menurut idX × Ḡ(x, z) := (x, Ḡ(z)) dan merupakan

pemetaan yang kontinu. Karena kombinasi pemetaan-pemetaan yang kontinu me-

rupakan pemetaan yang kontinu pula, makaG merupakan pemetaan yang kontinu.

Pembuktian pernyataan "Ḡ kontinu jikaG kontinu" sepenuhnya mengikuti

pembuktian yang diberikan pada acuan [Munkres, 1975, hal. 287-288].

2. Pembuktian Proposisi III.2

Proposisi III.2 merupakan kasus khusus dari Proposisi III.1 dengan pengganti-

anX denganM danZ dengan[0, 1]. KarenaM adalah keanekaragaman licin, maka

persyaratan yang dikemukakan pada Proposisi III.1 terpenuhi dengan sendirinya. Se-

lanjutnya, menurut definisi homotopi antara dua buah pemetaan di suatu ruang topo-

logis (lihat, misalnya acuan [Naber, 1997, hal. 112-113]).
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LAMPIRAN C

PEMBUKTIAN BEBERAPA KAITAN YANG TERDAPAT PADA

BAB IV

Untuk memntukan kesetaraan jejak dua buah gerak dapat dilakukan metode

seperti yang dipaparkan berikut. PadaS1 × S2 dibuat n + 1 buah lingkar yang

berpangkal sama pada suatu titik tertentu. Lingkar-lingkar tersebut mengelilingi bagi-

an tiap-tiapCi ⊂ N sedemikian rupa sehingga lingkar-lingkar tersebut tak dapat

terkerutkan karena adanya lingkaran-lingkaranCi, i = 1, 2, . . . , n dan genus pada

S1×S2. Demikian lingkar-lingkar tersebut merupakan anggota kelas setara anggota-

anggota basisπ1(M−N), denganM = S1 × S2.

Gambar C.1: Lingkar-lingkar anggota kelas setara anggota-anggota basisπ1(M−N)
(berwarna merah). Lingkaran berwarna biru menggabarkan lingkaran-lingkaran yang
ada padaN .

Menurut Goldsmith [1981], setiap gerakN padaM pasti homotopik dengan

suatu gerak yang mempertahankan pangkal lingkar-lingkar tersebut serta memperta-

hankan pula lingkar-lingkar tersebut dengan mengikuti gerak tiap-tiapCi tanpa per-

nah terputus. Pemaparan berikut menunjukkan bahwa lintasan tiap-tiapCi tergam-

barkan oleh lingkar-lingkar yang dimaksud.

Andaikanb suatu gerakN di M dan s suatu gerak stasioner. Geraks ∗ b
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yang didefinisikan pada Definisi III.3 homotopik dengan gerak yang didefinisikan

oleh s(ν) ◦ b(ν) menurut Catatan III.1. Dengan memilihs sebagai gerak lingkaran

Ci "berotasi terhadap sumbu tegak lurusnya" selama gerakb berlangsung, maka jejak

lintasan yang ditempuhCi akan tergambar oleh lingkaran yang tersangkut padaCi

Untuk jelasnya dapat diperhatikan Gambar C.2.

Gambar C.2: RotasiCi terhadap sumbu yang tegak lurus padanya, mengakibatkan
tergambarnya jejak oleh lingkar yang tersangkut padanya.

Lingkar yang tergambarkan pada Gambar C.2 homotopik dengan lingkar yang

digambarkan oleh Gambar C.3. Dengan demikian, jejak tiap-tiapCi digambarkan

oleh lingkar-lingkar yang mengikutinya, dan jejak-jejak tiap-tiapCi homotopik jika

dan hanya jika lingkar-lingkar yang menyertainya homotopik pula jika tidak terdapat

suatu pengompakan (compactification) pada ruang yang memuatCi.

Untuk kasus yang ditinjau pada Bab IV, gerak-gerak yang hendak dibukti-

kan hanya melibatkan lingkaran-lingkaran Jenis A ke-1 dan ke-2, serta lingkaran-

lingkaran Jenis B ke-0 dan ke-1. Dengan demikian, lingkaran-lingakarn yang lain-

nya tidak perlu diperhatikan. Tidak diperhatikannya lingkaran-lingkaran yang lain

menyebabkan gerak-gerak lingkaran-lingkaran Jenis A ke-1 dan ke-2 serta lingkaran-

lingkaran Jenis B ke-0 dan ke-1 menyebabkan gerak lingkaran-lingkaran ini prak-
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Gambar C.3: Lingkar yang homotopik dengan lingkar yang menggambarkan jejakCi
(berwarna biru).

tis setara dengan gerak lingkaran-lingkaran tersebut diR3 − R, dengan lingkaran-

lingkaran Jenis A tersangkut pada bagian "cacat topologis" sehingga geraknya ter-

kendala hanya satu dimensi saja. Untuk jelasnya, dapat dilihat Gambar C.4.

Andaikan lingkar-lingkar yang menyertai lingkar Jenis B ke-0 dan ke-1 diberi

label x0 danx1, kemudian lingkar-lingkar yang menyertai lingkaran Jenis A ke-1

dan ke-2 diberi labely1 dany2, serta lingkar yang melingkupi bagian "cacat topolo-

gis" diberi labelz. Andaikan pula lingkaran-lingkaran Jenis A ke-1, 2 dan lingkaran-

lingkaran Jenis B ke-0, 1 berturut-turut dinamakanC1, C2, C3, danC4, maka

π1(R3 − R−
4⋃
i=1

Ci) = 〈x0, x1, y1, y2, z|y1z = zy1, y2z = zy2〉. (C.1)

Anggota-anggota basisλ1, σ, p0, u0, f, ` menginduksi automorfisme berikut:

λ1 : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (x0, x1, y
−1
1 y2y1, y1, z); (C.2)
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Gambar C.4: Lingkar-lingkar anggota kelas setara anggota-anggota basisπ1(R3−R−⋃4
i=1Ci) (yang berwarna biru). Garis putus-putus menggambarkan "cacat topologis"

pada ruangR3.

σ : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (y1x0y
−1
1 , x1y10, y1, z); (C.3)

p0 : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (x1, x0, y1, y2, z); (C.4)

u0 : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (x−1
0 x1x0, x0, y1, y2, z); (C.5)

f : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (x−1
0 , x1, y1, y2, z); (C.6)

` : (x0, x1, y1, y2, z) −→ (zx0z
−1, x1, y1, y2, z). (C.7)

Kesetaraan gerak-gerak yang dihasilkan oleh hasil-kali anggota-anggota anggota-

anggota basis tersebut, yang dinyatakan dalam bentuk homotopik-nya lingkar-lingkar

yang menyertai lingkaran-lingkaran yang terlibat dalam gerak, akan tampak dari sama

atau tidaknya automorfisme yang dihasilkan menurut persamaan-persamaan (C.2)-

(C.7).
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1. Pembuktian Persamaan (IV.8) dan Persamaan (IV.15)

Ruas kiri:

fσ(x0, x1, y1, y2, z) = σ(x−1
0 , x1, y1, y2, z)

= (y1x
−1
0 y−1

1 , x1, y1, y2, z),

ruas kanan:

σf(x0, x1, y1, y2, z) = f(y1x0y
−1
1 , x1, y1, y2, z)

= (y1x
−1
0 y−1

1 , x1, y1, y2, z). (C.8)

2. Pembuktian Persamaan (IV.13)

Ruas kiri:

f 2(x0, x1, y1, y2, z) = f(x−1
0 , x1, y1, y2, z)

= (x0, x1, y1, y2, z).

3. Pembuktian Persamaan (IV.17)

Ruas kiri:

(fp0)
4(x0, x1, y1, y2, z) = p0fp0fp0fp0(x

−1
0 , x1, y1, y2, z)

= fp0fp0fp0(x1, x
−1
0 , y1, y2, z)

= p0fp0fp0(x
−1
1 , x−1

0 , y1, y2, z)

= fp0fp0(x
−1
0 , x−1

1 , y1, y2, z)

= p0fp0(x0, x
−1
1 , y1, y2, z)
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= fp0(x
−1
1 , x0, y1, y2, z)

= p0(x1, x0, y1, y2, z)

= (x0, x1, y1, y2, z).

4. Pembuktian Persamaan (IV.19)

Ruas kiri:

(p0σ)2(x0, x1, y1, y2, z) = σp0σ(x1, x0, y1, y2, z)

= p0σ(x1, y1x0y
−1
1 , y1, y2, z)

= σ(x0, y1x1y
−1
1 , y1, y2, z)

= σ(y1x0y
−1
1 , y1x1y

−1
1 , y1, y2, z),

ruas kanan:

(σp0)
2(x0, x1, y1, y2, z) = p0σp0(y1x0y

−1
1 , x1, y1, y2, z)

= σp0(y1x1y
−1
1 , x0, y1, y2, z)

= p0(y1x1y
−1
1 , y1x0y

−1
1 , y1, y2, z)

= (y1x0y
−1
1 , y1x1y

−1
1 , y1, y2, z).

5. Pembuktian Persamaan (IV.27)

Ruas kiri:

fu0p0(x0, x1, y1, y2, z) = u0p0(x
−1
0 , x1, y1, y2, z)

= p0(x
−1
0 x−1

1 x0, x0, y1, y2, z)

= (x−1
1 x−1

0 x1, x1, y1, y2, z),
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ruas kanan:

u0p0f(x0, x1, y1, y2, z) = p0f(x−1
0 x1x0, x0, y1, y2, z)

= f(x−1
1 x0x1, x1, y1, y2, z)

= (x−1
1 x−1

0 x1, x1, y1, y2, z).

6. Pembuktian Persamaan (IV.28)

Ruas kiri:

(u0fp0)
2(x0, x1, y1, y2, z) = fp0u0fp0(x

−1
0 x1x0, x0, y1, y2, z)

= p0u0fp0(x0x1x
−1
0 , x−1

0 , y1, y2, z)

= u0fp0(x1x0x
−1
1 , x−1

1 , y1, y2, z)

= fp0(x1, x
−1
0 , y1, y2, z)

= p0(x1, x0, y1, y2, z)

= (x0, x1, y1, y2, z).

7. Pembuktian Persamaan (IV.31)

Pembuktian persamaan ini analog dengan pembuktian persamaan (IV.15), de-

ngan penggantian perany1 olehz menurut persamaan-persamaan (C.2)-(C.7).

8. Pembuktian Persamaan (IV.33)

Ruas kiri:

σ`(x0, x1, y1, y2, z) = `(y1x0y
−1
1 , x1, y1, y2, z)

= (y1zx0z
−1y−1

1 , x1, y1, y2, z),
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ruas kanan:

`σ(x0, x1, y1, y2, z) = σ(zx0z
−1, x1, y1, y2, z)

= (zy1x0y
−1
1 z−1, x1, y1, y2, z)

= (y1zx0z
−1y−1

1 , x1, y1, y2, z).

9. Pembuktian Persamaan (IV.35)

Pembuktian persamaan ini analog dengan pembuktian persamaan (IV.19) de-

ngan penggantian perany1 olehz.

10. Pembuktian Persamaan (IV.36)

Ruas kiri:

σp0`p0(x0, x1, y1, y2, z) = p0`p0(y1x0y
−1
1 , x1, y1, y2, z)

= `p0(y1x1y
−1
1 , x0, y1, y2, z)

= p0(y1x1y
−1
1 , zx0z

1, y1, y2, z)

= (y1x0y
−1
1 , zx1z

1, y1, y2, z),

ruas kanan:

p0`p0σ(x0, x1, y1, y2, z) = `p0σ(x1, x0, y1, y2, z)

= p0σ(x1, zx0z
−1, y1, y2, z)

= σ(x0, zx1z
−1, y1, y2, z)

= (y1x0y
−1
1 , zx1z

−1, y1, y2, z).
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