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Samenvatting

In de volgende pagina’s zal ik een overzicht geven van het vakgebied waarbinnen het
werk, beschreven in dit proefschrift, zich afspeelt. Aan het eind zal ik ingaan op specifieke
details van mijn onderzoek, maar ik richt mij dus met name op het grotere plaatje.

1 De angst voor natuurkunde komt vaak voort uit
de wiskunde waarmee het beschreven wordt. Wis-
kunde is als een taal en het is niet verwonderlijk dat
het niet zomaar te begrijpen valt. Ten onrechte denkt
men vaak dat je er nu eenmaal goed of slecht in bent,
terwijl zoals bij iedere taal men er veel mee moet oe-
fenen om er vaardig in te worden.

Natuurkunde aan de andere kant, kan op een heel
ander niveau begrepen worden. Vergelijk het met de
Oeigoeren in China. We hoeven geen Oeigoers of
Chinees te beheersen om toch een idee te krijgen van
de geschiedenis van deze volkeren en hun conflict.

Op zo’n niveau kan de natuurkunde ook begrepen
worden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende type deel-
tjes in het universum en verschillende krachten werk-
zaam. Sommige deeltjes trekken elkaar aan, andere
stoten elkaar af. Als er heel veel deeltjes samen ko-
men kunnen ze bepaalde materialen vormen en ga zo
maar door.

Deze beknopte samenvatting is gericht
op de lezer die geen achtergrond heeft in
de natuurkunde, maar wel graag meer over
dit onderwerp te weten wil komen. Om te
voorkomen dat het geheel te lang wordt en
het woord samenvatting geen recht meer
doet aan dit stuk, zal ik in de tekst verwij-
zen naar kaders waarin bepaalde begrip-
pen toegelicht worden. Deze kunnen der-
halve overgeslagen worden om een korte
versie te krijgen, of bestudeerd worden
door de lezer die specifieke voorbeelden
wil zien.

Het is alles behalve triviaal om een on-
derwerp uit de theoretische natuurkunde
op zo’n manier uiteen te zetten dat het
voor de lezer zonder enige wiskundige
achtergrond begrijpbaar wordt. Ik zal dan
ook mijn best doen om hier toch zoveel mogelijk in te slagen. Tegelijkertijd is een tekst
zonder lezer zinloos en heeft de lezer in mijn ogen ook een belangrijke taak in het be-
grijpen van de tekst. Vertel uzelf niet bij voorbaat dat u niets van het onderwerp begrijpt,
maar probeer bij alles wat onduidelijk lijkt te bedenken wát er precies onduidelijk is. Soms

2 Beschouwen we bijvoorbeeld de klassieke na-
tuurkunde, dan vertelt Newton’s tweede wet F =
ma ons dat als een kracht F werkt op een object
met massa m dat het een acceleratie krijgt gegeven
door a. Je zou kunnen zeggen dat je een natuurkun-
dig fenomeen hebt omschreven met een wiskundige
formule, maar nu zijn we er nog niet. We willen na-
melijk weten hoe het object zich gedraagt hoe ver we
ook terug gaan in het verleden of vooruit kijken naar
de toekomst. We kennen zijn versnelling, maar wat is
de positie en zijn snelheid?

moet men over bepaalde onduidelijkheden
heen stappen zonder bang te zijn dat de
rest ook onbegrijpelijk zal zijn 1 .

Theoretische natuurkunde Natuurkun-
de is de wetenschap die zich bezighoudt
met het beschrijven van de natuur. Wat
voor type deeltjes zijn er en wat voor
krachten zijn er werkzaam? De meest
voor de hand liggende manier om iets te
testen is door een experiment uit te voeren,
deze tak van de natuurkunde wordt dan
ook experimentele natuurkunde genoemd.
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We kunnen bijvoorbeeld de tijd meten die een bal met een massa van 3 kg er over doet
om van een bepaalde helling af te rollen. Maar wat vertelt dit resultaat ons? Het doet
alleen een uitspraak over dit hele specifieke geval. Zijn we vervolgens geı̈nteresseerd in
hetzelfde experiment maar dan met een bal met een massa van 3,1 kg, dan zouden we het
moeten herhalen.

3 Ik wil twee voorbeelden uitlichten, één waar-
bij de experimentatoren voorop liepen en een ander
waarbij de theoretici eerst waren.

In 1879 ontdekte Edwin Hall dat wanneer er een
elektrische stroom loopt in een bepaalde richting door
een geleidend materiaal en daar vervolgens loodrecht
een magneetveld op wordt aangebracht, er een span-
ningsverschil ontstaat in de richting die loodrecht is
op zowel de stroom als het magneetveld. Tegenwoor-
dig wordt dit het Hall effect genoemd. Het spannings-
verschil kunnen we nu verklaren doordat de elektro-
nen die bewegen in een magneetveld worden afge-
bogen door de Lorentz kracht, waardoor er ophoping
van lading ontstaat en dus een spanningsverschil dat
evenredig is met het magneetveld. Maar bedenk dat
Hall zijn ontdekking deed bijna 20 jaar voordat het
elektron ontdekt werd.

Als voorbeeld waarbij de theorie iets nieuws voor-
spelde wil ik het Majorana deeltje bespreken. In 1928
formuleerde Paul Dirac een vergelijking die het elek-
tron beschreef binnen de theorie van de quantum me-
chanica, wat tot dan toe nog niet gelukt was. Eén
van de implicaties was dat antimaterie zou moeten be-
staan, maar dat terzijde. Een ander werd afgeleid in
1937 door Ettore Majorana. Hij besefte dat er een op-
lossing bestond van de Dirac vergelijking waarbij een
deeltje beschreven wordt dat zijn eigen antideeltje is,
het zogeheten Majorana deeltje. Dat deze voorspel-
ling uit zijn theorie komt rollen betekent niet dat het
al waargenomen is. Een kandidaat is de neutrino, die
in overvloed in ons universum aanwezig is, maar heel
moeilijk te detecteren. Sinds een jaar of 10 is er in
het vakgebied waar mijn onderzoek ook deel van uit-
maakt het besef ontstaan dat Majorana deeltjes ook
‘gemaakt’ kunnen worden als er op een slimme ma-
nier materialen gecombineerd worden. In 2012 is een
experiment gedaan in Delft waarbij het er op lijkt dat
het Majorana deeltje voor het eerst is geobserveerd,
hoewel het nog niet onomstotelijk is vastgesteld.

Dit is waar theoretische natuurkunde
om de hoek komt kijken. Men probeert
aan de hand van wiskundige structuren (de
taal van de natuur) het gedrag van deeltjes
en krachten te beschrijven en met name te
voorspellen. Het opschrijven van een the-
orie is uiterst niet-triviaal. Men kan niet
zomaar zijn fantasie erop loslaten, want
het geheel moet zelf-consistent zijn, even-
tueel passen binnen andere bestaande the-
orieën en te rijmen zijn met wat er daad-
werkelijk wordt waargenomen. (In dit op-
zicht loopt de vergelijking die sommige
mensen maken tussen religie en weten-
schap in mijn ogen spaak.) En als de theo-
rie is opgeschreven, betekent het nog niet
dat hij is opgelost 2 . Vaak is de theorie te
ingewikkeld als we alle effecten mee wil-
len nemen en zal men een aantal aannames
moeten doen, bijvoorbeeld dat de aanwe-
zigheid van een vlinder in Brazilië geen
invloed heeft op een experiment met een
deeltjesversneller in Texas.

De experimentele en theoretische fy-
sica hebben een mooie wisselwerking,
welke ik nogmaals wil benadrukken, om-
dat dit in het speciaal iets is wat mij zo
aantrekt binnen het veld waarin ik mijn
onderzoek heb gedaan. Soms worden er
tijdens een experiment ontdekkingen ge-
daan die theoretisch nog niet te verklaren
zijn (er bestaan geen formules of model-
len die dat fenomeen omschrijven). De
gemeenschap van theoretische natuurkun-

digen doet er dan alles aan om het theoretisch kader aan te passen zodat het fenomeen
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verklaard kan worden. Anderzijds kunnen formuleringen vanuit de theorie bepaalde im-
plicaties hebben die experimenteel nog niet zijn waargenomen. Experimentele natuurkun-

4 In 3 noemde ik al de Dirac vergelijking om
het Majorana deeltje in te leiden, maar de ontdekking
van Paul Dirac is een mooi voorbeeld waarbij hij de
relativiteitstheorie van Albert Einstein combineerde
met de quantum mechanica, om zo een correcte be-
wegingsvergelijking voor het elektron op te stellen.

De relativiteitstheorie is nodig om de natuurkunde
te beschrijven van objecten die de snelheid van het
licht (= 300.000.000 m/s) benaderen. De quantum
mechanica is een theorie die niet aan één natuurkun-
dige toe te dichten is en werd ontwikkeld gedurende
de eerste decennia van de vorige eeuw. Het beschrijft
de natuurkunde wanneer we kijken op een schaal ter
grootte van een atoom en kleiner.

In ons dagelijks leven halen we deze snelheden
niet en zijn we groter dan een atoom, maar dat wil
niet zeggen dat de relativiteitstheorie of de quantum
mechanica niet opgaat voor ons. Het is slechts zo dat
de klassieke mechanica goed genoeg is en makkelij-
ker om mee te werken (waarom moeilijk doen als het
makkelijk kan), maar voor een elektron gaat de klas-
sieke mechanica niet meer op en zullen we toch echt
de Dirac vergelijking moeten gebruiken.

digen zullen dan opstellingen willen be-
denken om te testen of die theorie wel
klopt, of kunnen de theorie gebruiken
bij het ontwerpen van apparaten met een
praktische toepassing voor de maatschap-
pij 3 . Deze wisselwerking is een enorme
drijvende kracht achter het vergaren van
kennis.

Men zou kunnen zeggen dat het ul-
tieme doel van de fysica is om één theo-
rie te construeren die alles wat we om ons
heen zien kan beschrijven. Helaas is dit
nog niet het geval. Bij het oprekken van
de grenzen van onze kennis, wordt er aan
allerlei verschillende kanten gewerkt. Dit
heeft als gevolg dat bepaalde hoeken van
de natuurkunde steeds verder van elkaar
verwijderd raken. Af en toe staat er een
briljante natuurkundige 4 op die twee
uitgewaaierde hoeken weer bijeen brengt,
maar een theorie van alles lijkt nog ver
weg. Niet iedereen houdt zich bezig met een theorie van alles, in mijn onderzoek was
dit helemaal niet het grote doel. Ik ben met name bezig geweest met het oprekken van
kennis in een specifieke hoek.

5 Supergeleiding is een fenomeen waarbij som-
mige materialen onder een bepaalde temperatuur (na-
bij het absolute nulpunt) in een fase komen waarbij
de elektrische weerstand door het materiaal gelijk aan
nul is. Het werd ontdekt in een experiment uitgevoerd
door de Nederlandse onderzoeker Heike Kamerlingh
Onnes in 1911, waar hij later de Nobelprijs voor ont-
ving. Er wordt vandaag de dag nog volop onderzoek
gedaan naar supergeleiders. Enerzijds omdat de the-
orie erachter nog steeds niet volledig begrepen is en
anderzijds omdat het vele toepassingen kent in de in-
dustrie.

Gecondenseerde materie Het gebied
waarbinnen mijn onderzoek heeft plaats-
gevonden is de gecondenseerde materie.
In tegenstelling tot hoge energie fysica
waar men zich met name richt op de
bouwstenen van het universum, de zo-
genaamde elementaire deeltjes, zoals het
elektron en bijvoorbeeld het Higgs deel-
tje, draait het bij gecondenseerde materie
om het samenspel van vele deeltjes met el-
kaar.

Een alledaags voorbeeld is water. Een
glas water en een blok ijs bestaan beide uit
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vele watermoleculen en toch gedragen deze systemen zich heel anders: in water kan je
zwemmen en op ijs kan je zitten. Zonder de precieze posities van alle deeltjes te hoeven
kennen (wat onmogelijk is met deze aantallen moleculen) en de krachten die ze op elkaar
uitoefenen, kunnen de eigenschappen van het gehele systeem toch worden beschreven.
Water is een voorbeeld van een vloeistof en ijs een voorbeeld van een vaste stof. Dit
noemen we verschillende fases waarin een materiaal (zoals water) zich kan bevinden. In
welke fase een materiaal zich bevindt is afhankelijk van bepaalde externe eigenschappen,
zoals de druk of temperatuur van het systeem. Als de temperatuur van een vloeistof
daalt is er een bepaalde temperatuur waarop het materiaal verandert van een vloeistof in
een vaste stof, dit wordt een faseovergang genoemd. Het voorbeeld van water wat ik
nu aanhaal is aan de ene kant intuı̈tief, aangezien we er in het dagelijks leven mee te
maken hebben, maar tegelijkertijd beperkend want er zijn vele andere materialen die veel
exotischere eigenschappen hebben, zoals bijvoorbeeld supergeleiding 5 .

6 Groepentheorie is een tak van wiskunde die de ei-
genschappen van groepen bestudeert en classificeert.
Een groep is een verzameling elementen samen met
een operatie die werkt op deze elementen, die aan een
aantal eisen moet voldoen. Dit klinkt heel erg abstract
(het is dan ook wiskunde!), maar ik zal een voorbeeld
geven dat hopelijk wat verheldering brengt. Een
voorbeeld van een groep is de verzameling gehele
getallen, die weergegeven wordt door het symbool
Z, waarbij de operatie gegeven wordt door optellen.
Z bestaat uit getallen zoals 3, 18, 49899, �1, �886,
maar dus niet uit cijfers met cijfers achter de komma.
Per definitie moet een groep aan de volgende eisen
voldoen (anders mogen we het geen groep noemen).

Geslotenheid: Als we twee willekeurige gehele
getallen nemen en ze optellen is het resultaat weer
een geheel getal.

Associativiteit: Als we drie gehele getallen bij el-
kaar optellen maakt het niet uit in welke volgorde we
dat doen, (3 + 11) + 22 = 3 + (11 + 22).

Identiteit: Er is één element in de groep die tri-
viaal werkt op alle andere elementen. Bij de gehele
getallen is dit het getal 0, aangezien �3 + 0 = �3.

Inversie: Voor ieder element is er een element, zo-
danig dat wanneer ze optellen de identiteit verkregen
wordt. In ons voorbeeld wordt de inverse van een
getal verkregen door een minteken ervoor te zetten,
�11 + 11 = 0.

Symmetrie Zoals gezegd bestaat een
materiaal uit heel veel deeltjes en is het
onmogelijk om een theorie op te schrij-
ven waarbij we alle afzonderlijke deeltjes
bijhouden en beschrijven wat voor kracht
ze precies op elkaar uitoefenen. Gelukkig
maakt de theoretische natuurkunde niet al-
leen gebruik van dit soort ‘microscopi-
sche’ beschrijvingen, maar ook van ab-
stractere wiskundige noties.

Wederom keren we terug bij het voor-
beeld van water. Zonder de precieze de-
tails van de fase waarin de watermolecu-
len zich bevinden te kennen, kunnen wij
hem classificeren aan de hand van zijn
symmetrieën. Laten we eerst het geval
bekijken waarbij de materie een vloeistof
vormt. Alle moleculen bewegen door el-
kaar, botsen en gaan weer hun eigen weg.
Er zit hier weinig structuur in. Bekijken
we de vloeistof op een bepaald punt in de
ruimte en vergelijken het met een positie
verderop dan zien we geen verschil. Dit
noemen we een symmetrie van het sys-
teem en om precies te zijn een translatie-

symmetrie. Hoe verhoudt dit zich dan tot ijs? De moleculen vormen een kristal en be-
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wegen niet meer door elkaar heen, ze zitten op een rooster. Als we nu een punt bekijken
bijvoorbeeld waar zich een watermolecuul bevindt, kunnen we niet zomaar een stukje
verderop kijken om hetzelfde aan te treffen, dit kan alleen nog maar in stapjes ter grootte
van de afstand tussen de moleculen. Er is meer structuur en daardoor minder symmetrie.
De continue translatie symmetrie is gebroken naar een discrete translatie symmetrie. Aan
het beschrijven van symmetrieën ligt een wiskundige theorie ten grondslag. Dat vakge-
bied heet groepentheorie 6 en het wordt in alle hoeken van de moderne natuurkunde
gebruikt.

7 Topologie is een tak uit de wiskunde, die de ei-
genschappen van een object onderzoekt die niet ver-
anderen (invariant zijn) onder vervormingen van het
object. Een regel bij dit soort vervormingen is dat er
niet geknipt of geplakt mag worden.

Een veelgebruikt voorbeeld is een koffiekop en
een donut. Dit zijn op het eerste oog twee verschil-
lende objecten, maar als we vervormingen toestaan
zoals hierboven beschreven, dan kunnen we een kof-
fiekop zo ‘kneden’ dat het gelijk wordt aan een do-
nut. We zeggen dat ze topologisch equivalent zijn.
De topologische invariant die hieraan toegekend kan
worden is het aantal gaten in het object. De koffiekop
en de donut hebben er beide één. Een bol heeft geen
gaten en is niet equivalent aan een donut. Topolo-
gie is een globale eigenschap van een object. Lokaal
kunnen we objecten vervormen zonder de topologie
te veranderen, want het aantal gaten blijft gelijk on-
geacht waar ze precies zitten.

Mocht zo’n soort equivalentie vreemd aanvoelen
bedenk dan dat twee vrouwen heel erg verschillend
zijn, maar dat we ze toch als vrouw kunnen classi-
ficeren aan de hand van hun geslachtschromosomen.
Zo een classificatie kan handig zijn om bepaalde ei-
genschappen uit af te kunnen leiden zolang we maar
beseffen waar de classificatie op gebaseerd is.

Topologische fase In dit proefschrift be-
kijk ik materialen die zich in een ander
soort fase bevinden dan een vloeistof of
kristal. Deze fases worden niet getypeerd
door een symmetrie zoals bijvoorbeeld
rotatie- of translatiesymmetrie. Het be-
treft een systeem dat zich in een topologi-
sche fase bevindt 7 . Tot de jaren 80 van
de vorige eeuw werd er gedacht dat alle
fases en dus ook de faseovergangen, be-
schreven konden worden aan de hand van
de symmetrieën die we eerder bespraken,
totdat er een belangrijke ontdekking ge-
daan werd wat tegenwoordig bekend staat
als het quantum Hall effect 8 .

Een materiaal dat zich in de quantum
Hall fase bevindt, wordt gekenmerkt door
de quantisatie van de Hall weerstand, dit
kan uitgedrukt worden als RH =

p
q

h
e2 ,

waarbij p en q gehele getallen zijn die de
specifieke quantum Hall fase aangeven, h
de constante van Planck en e de lading van
een elektron. De getallen h en e zijn zo-
geheten natuurconstanten, wat wil zeggen
dat ze altijd dezelfde waarde hebben in tegenstelling tot bijvoorbeeld druk of temperatuur.

Als we naar de symmetrieën kijken van twee materialen die gekenmerkt worden door
verschillende waarden van de Hall weerstand, zich dus op andere plateaus bevinden, dan
zien we geen verschil. En toch hebben ze een andere weerstand, wat een fysische eigen-
schap is. Hieruit moet men concluderen dat de classificatie aan de hand van de symme-
trieën niet altijd voldoende is. De reden dat dit een topologische fase wordt genoemd is
dat de quantisatie van de weerstand zo precies is dat het niet uitmaakt of de vorm van
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het materiaal iets anders is, of dat er hier en daar wat oneffenheden in het materiaal zit-
ten. Zoals teruggelezen kan worden in 7 is de topologie van een object niet gevoelig
voor lokale veranderingen, maar is het een eigenschap van het globale systeem. Naast het
quantum Hall effect zijn er inmiddels vele andere topologische fases voorspeld en ont-
dekt, maar het quantum Hall effect staat nog steeds volop in de schijnwerpers en is één
van de onderwerpen die behandeld worden in dit proefschrift.

Quasideeltjes Eén van de redenen om topologische fases te onderzoeken is dat som-
mige van deze systemen deeltjes hebben met bijzondere eigenschappen. Neem bijvoor-
beeld het fractionele quantum Hall effect. Hierin kunnen deeltjes voorkomen met een
elektrische lading die kleiner is dan de lading van het elektron. Wat hier wonderlijk aan
is, is dat het systeem bestaat uit elektronen, wat elementaire deeltjes zijn, kleiner kan dus
niet. En toch worden er deeltjes waargenomen met een kleinere lading.

8 In 3 besprak ik het Hall effect, maar dit
fenomeen blijkt niet het complete verhaal te zijn.
In 1980 werd er een experiment gedaan aan een
systeem waarin de elektronen slechts in twee
dimensies kunnen bewegen. Dit kan bewerkstelligd
worden door twee slim gekozen materialen op elkaar
te plaatsen, zodanig dat de elektronen slechts in het
grensvlak tussen de materialen kunnen bewegen.
Wanneer het geheel afgekoeld wordt tot ongeveer
één graad boven het absolute nulpunt en er een heel
sterk magneetveld gebruikt wordt dat loodrecht staat
op het vlak waarin de elektronen bewegen, dan blijkt
de weerstand niet langer linear van het magneetveld
af te hangen. Er ontstaan plateaus in de grafiek, wat
wordt weergegeven in onderstaande figuur.

1

RH

BMagneetveld (Tesla)

W
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nd
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De elektronen die een quantum Hall
systeem vormen gedragen zich als een
soort vloeistof. Plaatselijk kunnen er ver-
dikkingen en verdunningen ontstaan en
deze gedragen zich als deeltjes met frac-
tionele lading. Aangezien het niet de
deeltjes zijn waaruit het systeem is opge-
bouwd, worden ze ook wel quasideeltjes
genoemd.

Wellicht is het tijd voor een kort in-
termezzo om de lezer die het niet meer
ziet zitten moed in te praten. Het maakt
niet uit als u het niet helemaal snapt. Om
deze materie echt te doorgronden moet
men kennis hebben van allerlei (veelal
abstracte) theorieën, waar dan weer ja-
ren van wiskundetraining aan vooraf gaat.
Wat u op dit punt in de samenvatting moet
begrijpen is dat er materialen (heel veel
deeltjes bij elkaar) bestaan die onder hele
extreme omstandigheden in een fase te-
recht komen, waarbij er ongebruikelijke
fysische eigenschappen zich voordoen. In
het geval van een materiaal dat zich in de
quantum Hall fase bevindt is dat bijvoor-
beeld een gequantiseerde weerstand en in

sommige gevallen het ontstaan van quasideeltjes in het materiaal.
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9 Computeronderdelen worden almaar kleiner. Als
die lijn wordt doorgetrokken komen we vanzelf in een
regime waarbij de klassieke natuurwetten niet meer
opgaan en de onderdelen zich volgens de quantum
mechanica gaan gedragen 4 . Dit lijkt op het eerste
oog een probleem, maar in de jaren 80 van de vorige
eeuw werd door een aantal natuurkundigen beseft dat
het ook nieuwe mogelijkheden biedt. Een computer
die gebruikt maakt van de quantum mechanica wordt
een quantum computer genoemd en is in staat om (tot
nu toe alleen in theorie) specifieke vraagstukken veel
sneller op te lossen. Een voorbeeld hiervan is het fac-
toriseren van getallen in priemgetallen, wat nu nog
gebruikt wordt om op een veilige manier informatie
te verzenden. Met de komst van de quantum compu-
ter zou deze manier van coderen veel sneller gekraakt
kunnen worden.

Kort gezegd maakt een klassieke computer ge-
bruik van bits, de toestand waarin een bit zich kan be-
vinden wordt weergegeven door een 0 of een 1. Met
behulp van deze bits kan informatie worden opgesla-
gen en kunnen berekeningen worden gedaan. Een
quantum computer werkt met qubits en het funda-
mentele verschil is dat een qubit een 0 of een 1 kan
zijn, maar ook een 0 én een 1 tegelijkertijd. Dit feno-
meen noemen we een superpositie en is aan de orde
van de dag binnen de quantum mechanica. Pas als er
een meting gedaan wordt, is de qubit een 0 of een 1,
tot die tijd kunnen we alleen van kansen spreken of hij
het één of het ander is. Van dit fenomeen kan handig
gebruik gemaakt worden, aangezien berekeningen nu
parallel uitgevoerd kunnen worden.

Het nadeel van een quantum computer is dat hij
erg gevoelig is voor invloeden van de omgeving, wat
kan leiden tot fouten in de informatie die opgeslagen
is. Een oplossing voor dit probleem zou de topologi-
sche quantum computer zijn. De qubits van dit type
computer worden gevormd door de quasideeltjes die
leven in een topologische fase. Deze deeltjes hebben
als eigenschap dat ze niet gevoelig zijn voor invloe-
den van hun omgeving. Als hun positie iets verandert
of het materiaal vervormt, dan blijft de informatie be-
houden, aangezien de topologie van het geheel niet
gevoelig is voor dit soort lokale veranderingen 7 .

Op deze quasideeltjes wil ik nog even
doorgaan, omdat ze een grote rol spelen
in mijn onderzoek, maar ook omdat ze
een mooie toepassing hebben voor de in-
dustrie. De lading is niet het enige wat
deze quasideeltjes bijzonder maakt, een
andere eigenschap is dat ze een exotische
statistiek hebben. Deze eigenschap zal ik
nu toelichten. Stel we hebben twee iden-
tieke deeltjes, bijvoorbeeld twee elektro-
nen. Met identiek bedoelen we dat we
ze niet van elkaar kunnen onderscheiden.
Nu draaien we één van de elektronen om
de andere heen, wat schematisch weerge-
geven wordt in figuur 2.1 op pagina 30.
De vraag is: kunnen we het verschil me-
ten tussen een situatie waarbij de twee
elektronen niet van plek veranderd zijn
en waarbij ze wel de omcirkeling hebben
doorgemaakt? Bij identieke elektronen en
alle andere fundamentele deeltjes is dit
verschil niet te meten, maar bij de quasi-
deeltjes van het quantum Hall effect wel,
ze hebben een niet-triviale statistiek. Nu
zijn er bepaalde typen quasideeltjes voor-
speld vanuit de theoretische natuurkunde
(ze zijn nog niet met zekerheid waargeno-
men) die een bijzondere statistiek hebben
die bruikbaar is om te dienen als hardware
voor een topologische quantum computer
9 .

Mijn proefschrift In het laatste deel
van deze samenvatting wil ik kort toelich-
ten wat er in de verschillende hoofdstuk-
ken van mijn proefschrift aan bod komt.
Hoofdstuk 1 en 2 dienen als introductie en
behandelen de bestaande kennis op het ge-
bied van topologische fases en quantum Hall systemen. In hoofdstuk 1 wordt ook een
ander vakgebied behandeld, dat nog niet de revu gepasseerd is in deze samenvatting, na-
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melijk systemen van koude atomen. Dit is een redelijk nieuw vakgebied en kan onder
andere dienen als een simulator voor bijvoorbeeld quantum Hall materialen. Door een
slimme opstelling te kiezen van lasers, kan een wolk van koude atomen zich zo gedragen
dat het precies de eigenschappen van een quantum Hall systeem nadoet. Hoofdstuk 2 is
met name gericht op het bespreken van faseovergangen tussen verschillende topologische
fases. Er wordt uiteen gezet hoe zulke overgangen beschreven kunnen worden aan de
hand van de specifieke quasideeltjes die in de fase voorkomen.

In hoofdstuk 3 wordt een specifiek systeem besproken waarin een geladen deeltje
kan bewegen in drie dimensies, terwijl het een kracht voelt veroorzaakt door een opge-
legd magneetveld. Deze configuratie is voorgesteld als een kandidaat voor een nieuw
soort topologische fase [105]. Wij (Sander Bais, Kareljan Schoutens en ik) hebben de
symmetrieën van dit systeem achterhaald en gebruiken vervolgens groepentheorie om de
energieniveaus van het deeltje te vinden. Een soortgelijk vraagstuk wordt beschouwd in
hoofdstuk 4. Het verschil is dat het deeltje nu nog maar in twee dimensies mag bewegen.
Hierbij bekijken we (Benoit Estienne, Kareljan Schoutens en ik) het platte vlak, maar ook
een deeltje dat op het oppervlak van een bol beweegt.

Het onderwerp van hoofdstuk 5 en 6 is faseovergangen tussen verschillende topologi-
sche fases. De bestaande theorie breiden we (Sander Bais, Joost Slingerland en ik) uit en
we behandelen specifieke voorbeelden van dit soort processen. Verder bekijken we wat er
gebeurt als men twee systemen die zich in een verschillende topologische fase bevinden
naast elkaar plaatst. We leiden af wat er precies op de rand gebeurt en welke quasideeltjes
daar kunnen bestaan. Eén van de voorbeelden die bekeken worden is een fase waarbij de
quasideeltjes van het type zijn dat bruikbaar is voor een quantum computer.
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