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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 

J- -invariance and its application to the quantum Hall effect 

1. Een belangrijk voorbeeld van jF-algebra is het feit dat de singlet-interactieterm in 
de Finkelstein-theorie [1] op de volgende twee manieren geschreven kan worden 

- ] T ' t r K . Q][F„, Q] = £ tr ÇQ tr P „ Q + 4tr ,,Q - 6tr ,,A, 

waarbij het accentje een begrenzing van het sommatie-interval aangeeft. 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 
[1] A.M. Finkelstein. JETP Lett. 37 (1983) 517: Soviet Phys. JE TP 59 
(19S4) 212. 

2. Onder een ijktransformatie van het electromagnetisch veld (Alt -^ All + dllx) trans
formeren de grootheden tr nQ en tr 1°Q in getrunceerde frequentieruimte als volgt 

t r i t f -» t r ^ Ç e - * = t r 7 ? Q - A t r Q ^ _ ( | . ) 2 ( a b x ) t ( 9 o x ) 

t r I ° Q -+ t r I ^ e ' * Q e - * = t r I ° Q + f(ôbx)°n-

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift. 

3. De Finkelstein-theorie in 2+2e dimensies is renormaliseerbaar op twee lus orde. De 
renormalisatiegroepfuncties ß en 7 voor de weerstand (t) respectievelijk de singlet 
interactie-amplitude (z) zijn gegeven door 

ß=-£- = 2et-2i> ; 7 = - ö = -t - f{Z + . » / 6 ) . 
dln/ i dln^i ' 

Hoofdstuk S van dit proefschrift. 

4. In termen van het matrixveld Q en de electromagnetische potentiaal A„ worden, in 
het geval dat men onderlinge afstoting tussen de electronen verwaarloost, de mas-
saloze randexcitaties die in het integer quantum Hall effect bij heeltallige vulfractie 
m optreden beschreven door de effectieve actie 

mStop[Q] + g ƒ d.r tr Q ( u + i _ ) - g ? ƒ d.r A J A _ + g £ ƒ A<* A <Li«, 
Q 

waar S t op staat voor de topologische term | / d 2 i tr e"QdtQd]Q. Deze actie is 
equivalent aan een beschrijving in termen van chirale bosonen, gegeven door 

S[Vi, A„] = g W A « A dA" - ^ £ / d * \(d^i - A.)\d.<pi - A_) - £ ^ , | . 

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift. 



5. De in quantum Hall samples experimenteel waargenomen [2] relatie o = \jv tussen 
de tunnelexponent a en de vulfractie v is een direct gevolg van de Coulomb-
interacties tussen electronen op de rand en gelocaliseerde electronen in het sample. 

Hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift.. 
[2] M. Grayson, D.C. Tsui, L.X. Pfeiffer. K.YV. West and A.M. Chang. 
Phys. Rev. Lett. 80 (199S) 1062 

6. Voor een welgedefinieerde Chern-Simons afbeelding van het integer quantum Hall 
effect naar het fractionele quantum Hall effect is de aanwezigheid van interacties 
met oneindige dracht noodzakelijk. 

Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

7. De Chern-Simons afbeelding van de geleidingen <rxx en <xxv in het gebied van een 
quantum Hall plateau-overgang geschiedt niet volgens een ondergroep van SL(2.Z). 

Hoofdstuk 5 van dit proefschrift. 

8. De naamgeving 'haploide' en 'diploïde', die aangeeft hoeveel exemplaren van elk 
chromosoom een cel bevat, toont aan dat biologen weliswaar tot twee kunnen tellen, 
maar niet tot één. 

9. In de volgende moderne bijbelvertaling zal "Gaat heen en vermenigvuldigt u" ver
taald worden als "Fuck off !", waarmee ook meteen een verband wordt gelegd tussen 
het Tetragrammaton en andere vierletterwoorden. 

10. De zinsnede "Wij ontkennen dat ..." in uitingen van politici kan worden vervangen 
door "Wij ontkennen het feit dat ...". 

11. Er zijn zeer veel academici die irrelevante zaken afdoen als academische kwesties. 

12. Als promovendus in de theoretische fysica word je geconfronteerd met een ziek 
model. Als je dit genezen hebt mag je doctor worden. 

13. Het feit dat veel meer Chinezen Yang heten dan Yin wijst op een onevenwichtigheid 
in de Chinese samenleving. 

14. De wetenschapsfilosofische stroming genaamd sociaal constructivisme zou beter 
asociaal destructivisme kunnen heten, omdat zij op onfatsoenlijke wijze de met 
bloed, zweet en tranen verworven wetenschappelijke kennis ongeldig verklaart. 

15. Het openbreken van straten in Amsterdam vertoont enige gelijkenis met de eerste 
wereldoorlog. Het wordt gepresenteerd als een tijdelijk ongemak doch verzandt al 
snel in een langdurig loopgravengebeuren. 
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