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De Quantum Mechanica is mogelijkerwijs de meest succesvolle natuurkundige the-
orie van de vorige eeuw. Met behulp van de quantum mechanica kunnen we na-
tuurkundige verschijnselen verklaren die variëren van het gedrag van de elementaire
deeltjes tot de eigenschappen van macroscopische objecten [13, 62]. Ondanks deze
triomf, wordt de quantum mechanica door veel mensen nog steeds gezien als een
mysterieuze theorie, die gehuld wordt in een mist van onverklaarbare verschijnse-
len. Al deze onrustige gevoelens blijken uiteindelijk gestoeld te zijn op de eenvou-
dige waarneming dat ondanks het feit dat de wereld om ons heen opgebouwd is
uit quantum mechanische bouwstenen, diezelfde klassieke wereld om ons heen de
regels van de quantum mechanica niet lijkt te volgen.

In dit proefschrift heb ik enige voorbeelden laten zien van hoe de Quantum
Mechanica invloed heeft op de eigenschappen van de Grote Wereld, en ik heb een
een idee besproken over hoe de quantum theorie uiteindelijk zijn geldigheid zou
kunnen verliezen.

Quantum Mechanica in de Grote Wereld

Als een voorbeeld van de onontkoombare noodzakelijkheid van het gebruik van
de quantum mechanica in de beschrijving van alledaagse materiaaleigenschappen,
heb ik het titanium pyroxeen N aT iSi2O6 nader bestudeerd [19, 20]. Het is ex-
perimenteel vastgesteld dat deze stof een magnetische fase overgang ondergaat bij
210 K [21]. Er is ook bewijs dat er bij precies dezelfde temperatuur iets gebeurd met
de kristalstructuur van het materiaal: de phonon eigenschappen veranderen dan
plotseling en uit Röntgen-diffractie experimenten blijkt dat er een vorm van dime-
risatie optreedt. Al snel na de publicatie van deze resultaten werd geopperd dat het
samenspel van de orbitale en magnetische vrijheidsgraden van de titanium atomen
verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de gekoppelde magnetische en structure-
le overgang [22]. Numerieke simulaties lieten echter zien dat de orbitalen ernstig
beperkt zouden kunnen zijn in hun vrijheid door het omringende kristalveld. Die
beperking zou de waarschijnlijkheid van een gekoppelde overgang aanzienlijk ver-
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kleinen [71–73].
In onze studie van N aT iSi2O6 hebben we drie verschillende theoretische me-

thoden gebruikt om aan te tonen dat de zogenaamde ’orbitaal-ondersteunde Pei-
erls overgang’ er wel degelijk kan plaatsvinden, ondanks de aanwezigheid van een
aanzienlijk kristalveld [19]. De orbitaal-ondersteunde Peierls overgang is een fase
overgang waarbij de spins in de één-dimensionale zigzag ketens van titanium ato-
men paren van magnetische singlet-toestanden beginnen te vormen bij precies die
temperatuur waarbij de orbitaal vrijheidsgraden zich in een parallel patroon begin-
nen te ordenen. We hebben laten zien dat de gekoppelde overgang mogelijk wordt
gemaakt door de gecombineerde quantum fluctuaties van zowel de spins als de or-
bitalen. Met behulp van onze resultaten kunnen we alle geobserveerde effecten in
het materiaal verklaren, en we kunnen een voorspelling doen van de daadwerkelijke
grootte van het kristalveld in N aT iSi2O6 [19, 20].

We hebben dus gedemonstreerd dat de nieuwe orbitaal-ondersteunde Peierls
overgang niet alleen nog altijd een mogelijke beschrijving vormt van het titanium
pyroxeen, maar ook dat het in feite de enige manier is waarop alle beschikbare ex-
perimentele en numerieke observaties kunnen worden gecombineerd en verklaard.
Dit houdt ook in dat de quantum mechanische eigenschappen van de elementaire
deeltjes (de orbitaal en spin vrijheidsgraden en hun quantum fluctuaties) inderdaad
een noodzakelijk ingrediënt zijn in de verklaring van de materiaaleigenschappen
van het macroscopische materiaal. Het is daarmee één van de vele, vele manieren
waarop de Quantum Mechanica zichzelf laat zien in de Grote Wereld.

Quantum Mechanica van de Grote Wereld

Omdat duidelijk is aangetoond dat de quantum mechanica de correcte theorie is
om microscopische deeltjes te beschrijven, en nu we hebben gezien dat de quantum
mechanische eigenschappen van de elementaire deeltjes het gedrag van macroscopi-
sche materialen in de Grote Wereld bepalen, zou men zich kunnen afvragen waar-
om onze dagelijkse wereld er niet méér quantum mechanisch uitziet. Eén van de
meest essentiële eigenschappen van de quantum mechanica is de extreem krachti-
ge rol van symmetrie in de theorie. Als de ruimte homogeen en isotroop is, dan
kan een quantum mechanisch object in die ruimte geen enkele positie bevoorde-
len boven een andere, en dus zal het zich uitspreiden in een quantum superpositie
die alle equivalente punten in de ruimte bestrijkt. Als we deze manier van redene-
ren doorvoeren op de wereld om ons heen, dan zou je kunnen denken dat omdat
een bepaald klassiek object, bijvoorbeeld een stoel, geheel is opgebouwd uit quan-
tum mechanische bouwstenen, de stoel zelf de wetten van de quantum mechanica
ook zou moeten naleven. Een stoel in een homogene kamer zou zich dus moeten
uitspreiden over alle beschikbare lege ruimte. Dit is overduidelijk niet wat er in
werkelijkheid gebeurd.



153

De manier om aan deze paradoxale situatie te ontkomen, is het proces van spon-
tane symmetrie breking [51]. Het is mogelijk om aan te tonen dat de symmetrische
golffunctie van een quantum object instabieler wordt naarmate het aantal deeltjes
waaruit het object is opgebouwd groter wordt. De stoel met zijn over de hele kamer
uitgespreide golffunctie is dus extreem onstabiel, en zelfs een infinitesimaal klein
symmetrie brekend veld is genoeg om hem te lokaliseren [124]. Zelfs het feit dat
de stoel er klassiek uitziet en klaarblijkelijk de kracht van symmetrie in de quantum
mechanica kan ontlopen, is dus eigenlijk een quantum mechanisch effect.

Deze manier van spontane symmetrie breking impliceert het bestaan in alle
klassieke objecten van een overblijfsel van hun quantum mechanische oorsprong.
Dit overblijfsel, het zogenaamde dunne spectrum, bestaat uit een verzameling ei-
gentoestanden die allemaal dicht tegen de grondtoestand aanliggen. Zo’n dichte
verzameling laag liggende toestanden kan in principe erg gevaarlijk zijn voor de
coherentie van qubits [24]. Wij hebben laten zien dat de symmetrie breking in kris-
tallen en antiferromagneten inderdaad leidt tot decoherentie als deze systemen ge-
bruikt worden als qubits. De hieruit volgende decoherentietijd blijkt een universele
tijdschaal te zijn, die compleet onafhankelijk is van de details van het onderliggende
microscopische model [23, 25].

Er wordt vaak gedacht dat het verbod van Elitzur’s theorie op het spontaan bre-
ken van een lokale ijk-symmetrie [107], impliceert dat de supergeleidende toestand
niet gekenmerkt kan worden door een spontaan gebroken symmetrie. Wij hebben
laten zien dat een supergeleider een spontaan gebroken globale symmetrie heeft in
zijn klassieke toestand. Dit breken van de totale fase symmetrie vereist wederom het
bestaan van een dun spectrum in supergeleiders. De decoherentietijd die het dunne
spectrum induceert in supergeleidende qubits komt overeen met de universele tijd-
schaal die we gevonden hadden voor kristallen en antiferromagneten. De verwachte
decoherentietijd voor de Cooperpaar-doos qubits die in hedendaagse experimenten
gebruikt worden is echter nog altijd veel groter dan de decoherentietijd die veroor-
zaakt wordt door de thermische omgeving van het qubit [79, 83].

Met de huidige vooruitgang van de technologie en de verbetering van de ther-
mische isolatie van supergeleidende qubits is het zeker niet onmogelijk dat de de-
coherentie effecten veroorzaakt door het dunne spectrum binnen afzienbare tijd
zullen worden waargenomen. Het aantonen van dit soort decoherentie zou ook een
duidelijke demonstratie inhouden van het quantum mechanische gedrag van een
object dat we normaal gesproken als klassiek zouden beschouwen. Het is dus een
manier om te kijken naar de Quantum Mechanica van de Grote Wereld zelf.

Quantum Mechanica of de Grote Wereld

Ondanks het feit dat quantum mechanica zichzelf tot klassieke fysica terugbrengt in
de thermodynamische limiet door middel van spontane symmetrie breking, is het
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nog altijd noodzakelijk ook een dynamisch mechanisme te vinden dat macroscopi-
sche superposities terug kan brengen tot de meer alledaagse toestanden die we in
de wereld om ons heen zien. Dit quantum mechanische ineenstortings effect is een
absoluut noodzakelijke toevoeging aan de quantum fysica omdat de unitariteit van
de quantum theorie duidelijk niet in overeenstemming gebracht kan worden met
de experimentele observaties die tijdens een meetproces gedaan worden. Sponta-
ne symmetrie breking noch het populaire beroep op decoherentie bieden hier enig
soelaas [18, 25].

Er zijn vele voorstellen gedaan voor een kandidaat fysisch fenomeen om het
quantum ineenstortings proces te verklaren [15, 52–60]. Geen van alle hebben zij
tot nog toe geleid tot een toetsbare voorspelling die de theorie zou kunnen on-
derbouwen of ondermijnen. Er is echter een recent idee, geopperd door Roger
Penrose, waarin gesuggereerd wordt dat de algemene relativiteitstheorie er voor
zou kunnen zorgen dat quantum mechanische superposities in de ruimte onsta-
biel worden [26, 27]. Met een redenatie gebaseerd op hele algemene argumenten
toont Penrose aan dat zo’n gravitationele instabiliteit zou leiden tot een maximum
levensduur van een superpositie van de orde van de inverse van de gravitationele
zelf-energie van het verschil tussen de gesuperponeerde massa distributies [26]. De
typische ineenstortings tijd wordt op die manier enorm groot voor alle quantum
mechanische systemen die experimenteel bestudeerd zijn, en enorm klein voor alle
macroscopische objecten in natuurkundige experimenten. De typische massa die
zou leiden tot een ineenstortings proces dat plaats vindt binnen een meetbare tijd
blijkt echter nog nooit experimenteel te zijn onderzocht [27, 28].

Als een voorbeeld van een systeem dat in principe een meetbare ineenstortings-
tijd zou kunnen hebben volgens het idee van Penrose, hebben wij de flux qubit
bestudeerd. In zo’n qubit is er een superstroom die zowel linksom als rechtsom
door een supergeleidende ring stroomt [78, 80, 81]. Als we ook de extra conditie
in ogenschouw nemen dat de gehele stroom moet instorten zodra een deel van de
stroom besluit in te storten, vinden we een ineenstortingstijd die alleen binnen het
meetbare domein blijkt te vallen voor nogal extravagante geometrische specificaties
van de qubit. Het is niet inherent onmogelijk om op deze manier de gravitatione-
le ineenstorting van de golffunctie te meten, maar het zal een flinke experimentele
uitdaging zijn om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Niet alleen de vraag of de gravitationele ineenstorting plaats kan vinden binnen
een meetbare tijd, maar ook de vraag op welke manier die ineenstorting dan pre-
cies zal gebeuren behoeft nog een antwoord. In zijn voorstel suggereerde Penrose
dat de zogenaamde Schrödinger-Newton vergelijking gebruikt zou kunnen worden
om te bepalen in welke toestanden een quantum superpositie terecht zou kunnen
komen [29]. Als we deze vergelijking letterlijk nemen en hem gebruiken als de ge-
nerator van de tijdsevolutie van een macroscopische superpositie, dan hebben we
laten zien dat dit nooit kan leiden tot een ineenstorting. Met een paar minimale
aanpassingen echter, kan de dynamica er wel voor zorgen dat macroscopische su-
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perposities gelokaliseerd worden, terwijl microscopische quantum toestanden ge-
durende alle observeerbare tijden intact blijven. Jammer genoeg kan de theorie niet
Born’s vuistregel reproduceren, die de statistiek van de mogelijke uitkomsten van
een meting voorspelt. Het lijkt dan ook onmogelijk om de Schrödinger-Newton
vergelijking te gebruiken als een model voor het quantum ineenstortings proces.

Ondanks deze tegenslag lijkt de studie van de dynamica wel te suggereren dat
het wellicht mogelijk is om het verhaal van spontane symmetrie breking te com-
bineren met dat van het ineenstortings proces. Gebruik makend van de inzichten
die verkregen zijn gedurende dit onderzoek zouden we misschien een proces kun-
nen construeren waarin een unitariteit-brekend veld leidt tot de ineenstorting van
quantum mechanische superposities in de thermodynamische limiet. Deze sponta-
ne ineenstorting zou dan de ultieme scheidsrechter zijn in de keuze tussen Quantum
Mechanica of de Grote Wereld.




