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I. NATURAL PHILOSOPHY

Metaphysics is ontology. Ontology is the most generic study of what exists. Evidence for

what exists, at least in the physical world, is provided solely by empirical research. Hence

the proper object of most metaphysics is the careful analysis of our best scientific theories

(and especially of fundamental physical theories) with the goal of determining what they

imply about the constitution of the physical world. (Tim Maudlin, On the Passing of Time)

Natural philosophy is a philosophical reflection on nature, and more in particular it is

the study of foundational aspects of the natural sciences. It is mostly developed in the
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study of philosophy of physics, but its ambition today also reaches aspects of biology,

chemistry, computer science etc. The intellectual tradition started in Greece in the Milesian

school founded in the 6th century BC, flourishing in the pre-socratic philosophy and in

the Hellenistic period with Archimedes as culminating figure and father of mathematical

physics. From there, scientific culture was mostly preserved in the Arabic and Muslim

world. A new age will only start with the work of Galileo and Newton, which also marks

the beginning of classical mechanics in the 17th century. Newton still writes about the

mathematical principles of natural philosophy, but in the next centuries, the term itself

(natural philosophy) must make room for the nomenclature of more specialized scientific

and philosophical disciplines. Yet, natural philosophy has remained the global and in-depth

reflection on nature as it is thought to reveal reality.

The Greek miracle refers to the rather rapid birth (6th-4th century BC) and develop-

ment of a scientific culture in ancient Greek, steered by a new ambition of explaining nature

through nature. In his “Nature and the Greeks” Erwin Schrödinger (father of wave me-

chanics, 1926) remarks that doing science is thinking and speaking like the Greeks. That

intellectual project was mostly speculative and theoretical, but differed essentially from

Babylonian or Egyptian efforts that typically dealt with data-collection, their fitting with

simple models, often directly motivated by the preservation or protection of rule and power.

The Greek nature-philosophers reached much further. Here we have pre-scientists, not at

the service of kings or money, discussing nature devoid of supernatural causes or of mythical

origins, presenting the being and working of nature in terms of mechanisms and causes that

refer to methodologically observable quantities.

A second meaning of the word nature is found in the ambition of talking foundations, to-

wards the true nature of nature. We find conjectures on the ultimate structure of all matter

(and mind) with great attempts of reduction and unification under the slogans All is water

(Thales) or All is air (Anaximenes). It marks the beginning of a program to effectively

connect the so many phenomena through more simple and unique principles and mecha-

nisms. Condensation and dilution were for example working to transform between different

macroscopic phases of matter. Similarly, atomists (Leukippos, Democritos) were the first to

carry a program to explain everything through the mechanism of attraction and repulsion of

small particles. Its far-reaching consequences for the understanding of the world are caught
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by physicist Richard Feynmann in his saying:

“If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and only one sen-

tence passed on to the next generations of creatures, what statement would contain the most

information in the fewest words? I believe it is the atomic hypothesis (or the atomic fact,

or whatever you wish to call it) that all things are made of atoms, little particles that move

around in perpetual motion, attracting each other when they are a little distance apart, but

repelling upon being squeezed into one another. In that one sentence, you will see, there is

an enormous amount of information about the world, if just a little imagination and thinking

are applied...” (Lectures on physics, 1961-1962.)
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II. DE DROOM VAN ANAXIMENES, EPISTEMOLOGISCHE EMERGENTIE

De notie van emergentie kan handig zijn in het begrijpen van het statuut van een weten-

schappelijke theorie. Op ontologisch niveau verschijnt het op een natuurlijke manier in

ons denken over wat is. Het is misschien een troostend compromis tussen het programma

van het reductionisme en het anti-reductionisme. We schetsen de twee kampen met al hun

tegenstellingen.

A. Anti-reductionisme

Anti-reductionisme wordt dikwijls beschreven als een reactie tegen reductionisme, mech-

anisme, enzovoort. Nochtans bestaat het waarschijnlijk al langer dan die laatste denkwijzen

en het lijkt alleszins meer op mensenmaat. Als meer extreem voorbeeld kijken we naar

het vitalisme, het idee dat de functies van een levend organisme voortkomen uit een vi-

taal principe verschillend van louter biochemische reacties. Levensprocessen zouden dan

niet verklaarbaar zijn door de wetten van de fysica of de scheikunde, maar het leven is

autonoom, zelf-determinerend, onvoorspelbaar en onafleidbaar uit de microscopische wetten

van de dode materie. Leven is nieuw en bezeten. Het is bezeten, ge-animeerd, door een

vitaal principe, soms genoemd geest, adem, levensenergie, ziel, lan vital, genade, ...

Vandaag wordt het vitalisme meestal peioratief voorgesteld als natuurwetenschappelijke

beschouwingswijze, maar het blijft wel een sluimerend bestaan kennen in tal van dagelijkse

(wellicht onbewuste) beschouwingen. (Over onbewustzijn: men kan argumenteren dat het

onbewuste, het Es, of een psychische energie ook als vitaal principe fungeert bij Freud.)

Uiteindelijk, in tal van morele kwesties, in waarde-oordelen en in conventies maken we

spontaan een orde naargelang de graad van bezieling. Als voorbeeld in de ontwikkeling

van de scheikunde denken we aan het onderscheid, lang gedacht als fundamenteel, tussen

anorganische en organische chemie. Vitalisten geloofden dat organische materialen, zoals

essentieel in levensprocessen, niet konden gesynthetiseerd worden uit anorganische compo-

nenten. Daaraan kwam een einde onder andere door “the great tragedy of science, the

slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact” (citaat van J.Berzelius, pionier van de

biochemie ontdekker van eiwitten, 1838) verwijzend naar de synthese van urea (een belan-

grijk bestanddeel van urine bij zoogdieren) in 1828 foor F.Woehler. Merk echter op dat zelfs
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L.Pasteur nog veel vitalistische invloeden in zijn denken over fermentatie kende (1858).

Anit-reductionisme is niet altijd alomvattend, of kan zich beperken tot specifieke weten-

schapsdomeinen. Zo was er bij het einde van de 19de eeuw nog sterk het gevoel dat ther-

modynamica (warmteleer) onafleidbaar zou zijn van de mechanica. Of, dat biologie funda-

menteel anders is en nooit afleidbaar kan zijn vanuit enkel fysische wetten die gelden voor

de dode materie. De mate waarin dat anders zijn wordt gesteld, kan natuurlijk varieren.

In veel tradities wordt die mate zelfs gekoppeld aan een soort verlichting of bevrijding.

Niet toevalling wellicht zal bevrijding of verlichting getoond worden als ontsnappen aan

zwaartekracht, zoals bij zwevende yogi, op water lopende heilige mannen. (Simone Weil

schrijft in haar La pesanteur et la Grace over de naar beneden trekkende zwaarte van het

bestaan zonder genade.) De natuur bedwingen, de storm doen liggen is dan het ultieme

downward causation waarin de natuur beteugeld wordt in haar eigen wetten.

B. Reductionisme

Met reductionisme bedoelen we hier het programma waarin de veelheid van dikwijls zeer

complexe fenomenen kan begrepen worden in een reductie, convergerend naar een aantal

elementaire principes of fundamentele wetten in verband met de uiteindelijke realiteit van

de natuur. Het reductionisme is dan niet enkel methodologisch, maar ontologisch. In die

zin is reductionisme een monisme. Het wordt ook een materialisme genoemd, ook al heeft

dat dikwijls tendentieuze bijklanken.

Het programma van het reductionisme vinden we al terug bij de Grieken (atomisten en natu-

urfilosofen), maar het heeft vooral de bovenhand genomen in het natuurwetenschappelijk

denken van de 20ste eeuw.

C. Emergentie

Thales zei dat alles is gemaakt van water. Andere denkers vertelden over oerelementen

als water, lucht, vuur en aarde. Deze filosofien klinken ongeloofwaardig of zelfs dwaas, en

vooral voor de niet-wetenschapper schijnt dergelijke natuurbeschouwing behoorlijk naef of

kinderachtig. De wereld lijkt ons inderdaad een groter raadsel. Dagelijkse gebruiken als

weersvoorspelling of vertrouwde woorden als temperatuur zijn niet zomaar te vertalen in
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fundamentele fysische principes. Levensprocessen en zeker bewustzijn lijken daar nog meer

van verwijderd. Voor al deze vele fenomenen ontwikkelden we een eigen taal en studie.

Daar tegenover staan de durf en het genie van de Milesische school (Thales, Anaximander

en Anaximenes in de 6de eeuw voor onze telling): ten eerste in de ambitie de natuur te

verklaren binnen de natuur, en ten tweede in het programma om de vele verschijnselen

op een rationele manier af te leiden uit basiselementen en mechanismen. Verklaren wordt

nu verbinden, en reduceren tot meer elementaire, unieke regelmatigheden en bouwstenen.

Als je dat wil doen binnen een empirisch kader word je een wetenschapper. Voor dat

proefondervindelijke gedeelte waar de wetten van de inductie zo belangrijk zijn, zijn de

oude Grieken minder bekend. Maar de vragen die ze stelden, blijven zeer goede vragen.

Zoals, hoe kunnen we de verschillende substanties en fenomenen samendenken, voorbij de

verschillen en vanuit funderende microscopische realiteiten? Ik vat dat programma samen

als de droom van Anaximenes, de jongste van de Milesische triade. Anaximenes had ook

zon kloeke hypothese en zag lucht als de fundamentele substantie. Alle dingen, inclusief

de ziel, wou hij beschrijven als stadia van condensatie. De details van zijn theorie doen

niet ter zake. Mooi is dat in de twintigste eeuw die droom van Anaximenes gedeeltelijk is

uitgekomen. Daarover gaat het hier.

In een invloedrijk artikel More is different (Science, 1972) benadrukt de fysicus Phil An-

derson dat het globale gedrag van systemen bestaande uit heel veel deeltjes erg anders is en

bijna onvergelijkbaar kan worden met de elementaire bewegingen van de individuele deelt-

jes. Als voorbeeld uit een zomer vol muziekfestivals, een mensenmassa reageert, ja s anders

dan een individu. De slogan wordt dan dat het geheel meer is dan de som van de delen.

We hebben er een woord voor: (epistemologische) emergentie. Emergent is wat verschijnt

als nieuw of onverwacht gedrag, ogenschijnlijk onafhankelijk van de directe microscopische

uitgangspunten. Dat onherleidbare betekent niet dat het onafleidbaar zou zijn; het wordt

een wetenschappelijk programma.

Richard Feynman, pionier van de kwantumveldentheorie, vraagt in het begin van zijn popu-

laire leerboekenreeks, de Feynman Lectures, het volgende: als in een cataclysme alle weten-

schappelijke kennis vernietigd is en slechts één zin kan doorgegeven worden aan de volgende

generatie wezens, wat zou dan de bewering zijn die het meeste informatie bevat met het min-

ste aantal woorden? Feynman geeft het antwoord van de atomisten Leucippus en Democritus
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alles bestaat uit atomen, kleine deeltjes die eeuwig rondbewegen, elkaar aantrekken wanneer

ze wat van elkaar verwijderd zijn en elkaar afstoten wanneer ze dichtbij komen. Hiermee ligt

het plan wijd open: hoe kunnen we de veelheid en rijkheid aan fenomenen begrijpen vanuit

de wereld van de atomen, inclusief de menselijke ervaringswereld en het als totaal anders

ervarene? Hier volgen drie voorbeelden van gedeeltelijk succes: het ontluiken van de tijd,

de overgang tussen verschillende aggregatietoestanden en de emergentie van toeval.

D. Irreversibiliteit

Quid est tempus? Wat is tijd? Als niemand het me vraagt, weet ik het. Als ik het

wens uit te leggen aan wie het me vraagt, weet ik het niet! bekende Augustinus. Vandaag

denken de meeste fysici over tijd als een illusie, om verschillende redenen. Bijvoorbeeld,

wat gelijktijdig heet, hangt af van de bewegingstoestand van de waarnemer. Bewegende

klokken lopen (echt) trager. Hier volgt enkel in het kort het voorbeeld van het ontluiken

van de tijdszin, de zogenaamde pijl van de tijd.

Irreversibiliteit, de tijdsonomkeerbaarheid van vele macroscopische fenomenen, is ons

bitter vertrouwd. De psychologische tijd, de kosmologische en de thermodynamische tijd

lopen in dezelfde richting. Dat is: ouder worden, de expansie van het heelal of het lauw

worden van een heet bad hebben we nooit anders (in de omgekeerde zin) geweten. De tijd

wijst naar grotere wanorde, de minder technische benaming voor wat entropie heet in de

thermodynamica. Entropie meet de aftakeling en de degeneratie, waar de bruikbare energie

minimaal wordt. Nochtans is de mechanica van microscopische deeltjes tijdsomkeerbaar of

symmetrisch; op fundamenteel niveau heeft tijd geen zin en is er geen onderscheid tussen

verleden en toekomst dan via conventie. Irreversibiliteit en tijdsbelevenis is dus emergent;

het is nieuw en eigen aan macroscopische fenomenen, maar is ook volstrekt verenigbaar met

een onderliggende (microscopische) tijdsomkeerbare mechanica.

Voor de gedetailleerde verklaring van die irreversibiliteit in de macroscopische wereld

vanuit microscopische reversibiliteit maken we gebruik van statistische beschouwingen. De

irreversibiliteit wordt niet deductief afgeleid uit de bewegingsvergelijkingen van de mechanica

alleen; we moeten rekening houden met beginvoorwaarden en of die macroscopisch dan wel
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meer microscopisch gecontroleerd worden. Kortweg, de tijd loopt in de richting van meer

wanorde, omdat er meer manieren zijn om wanorde te organiseren. Degeneratie van de

gegeven energie is meer waarschijnlijk Dat is een telargument dat steenhard wordt wanneer

heel veel vrijheidsgraden of heel veel deeltjes aan het proces meedoen. Dan zegt de statistiek

dat de richting van het proces typisch verloopt zoals we het dagelijks vaststellen, in de

richting van grotere wanorde. Daaraan tenslotte ontleden grootheden als temperatuur en

warmte hun precieze betekenis.

E. Faseovergangen

Afhankelijk van de balans tussen entropie en energie kan het uitzicht van de materie

sterk verschillen: gas is bijvoorbeeld veel wanordelijker dan vloeistof. Hier naderen we

de droom van Anaximenes in de meest oorspronkelijke versie. Inderdaad, de overgang

tussen verschillende macroscopische fasen, zoals tussen ijs, water en damp, of tussen een

normaal en een supergeleidend materiaal is echt wonderbaarlijk. David Hume neemt

net dat voorbeeld in zijn hoofdstuk over mirakels (in An Enquiry concerning Human

Understanding, 1748, een versie van het verhaal staat al bij John Locke): Een Nederlandse

ambassadeur vertelt aan de koning van Siam (Thailand) over bevroren water dat zo sterk

is dat het het gewicht van een olifant kan dragen. De koning is er zeker van dat dit verhaal

een leugen is; voor hem is dat ongerijmd, want ongezien.

Wat deze veranderingen tussen de uitzichten (of fases) van de materie nog meer ongelooflijk

maakt, is dat ze heel plotseling zijn. Ze gebeuren bij welbepaalde waarden van druk en

temperatuur en brengen een drastische en onmiddellijke verandering in ettelijke zichtbare

aspecten van de materie, zoals de dichtheid of de orde.

Een belangrijk inzicht is dat deze overgangen niet corresponderen met veranderingen in

de microscopische realiteit: ijs en waterdamp zijn op microscopisch niveau niet verschillend;

het blijven dezelfde deeltjes die op gelijkaardige manier met elkaar interageren. En toch

zal het uitzicht volledig anders zijn naargelang de instelling van druk en temperatuur. Nu

begrijpen we smelten en koken, of omgekeerd, hoe damp condenseert tot regen of zelfs hagel

en sneeuw wordt, ook al gaat het op meer microscopisch niveau altijd om dezelfde deeltjes

in beweging. In die zin dacht Anaxinemes goed: de verschillende substanties zijn enkel
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verdichtingen of verdunningen van dezelfde bouwstenen. Het oerelement van Anaximenes is

lucht, of gas wat etymologisch (Paracelsus 1538) verwant is aan ons derde voorbeeld, chaos

of het raderwerk van toeval.

F. Chaos en toeval

De bekende fysicus James Clerk Maxwell omschreef in 1877 één van de belangrijkste

gronden van wetmatigheid in de natuur via de stelregel the same causes will always produce

the same effects. Hij voegt er wel gauw aan toe dat dit niet mag verward worden met

het foute like causes produce like effects, wat reeds in flagrante tegenspraak is met onze

alledaagse ervaringen en reeds van oudsher gedocumenteerd is. Chaostheorie expliciteert

dat in de mechanica; chaotische systemen zijn erg gevoelig voor begin- en randvoorwaarden.

Zo je wil, voor elke beginvoorwaarde kunnen we een andere vinden die heel dicht bij de

eerste ligt, maar waarvoor het systeem toch langs een totaal andere baan beweegt. Ook

al is dat verschil aanvankelijk heel erg klein, als we niet eens zo lang wachten zal er een

merkbare afwijking optreden. De trajecten horende bij verschillende beginvoorwaarden

lopen ver uiteen ook al startten ze heel dicht bij mekaar.

Het typische kenmerk van chaotische dynamica’s is dan de grilligheid en de praktische

onvoorspelbaarheid in de trajecten. Doordat die chaotische systemen zo extra gevoelig

zijn aan kleine storingen lijken de trajecten zelf ook heel willekeurig. Al zijn ze strict

deterministisch bepaald bij elke beginvoorwaarde, het lijkt gauw of de trajecten toevallig zijn

ontstaan en zonder verbanden. In die zin is chaos een mechanisme voor toeval. Nu begrijpen

we beter (en kwantitatief) hoe het komt dat perfect deterministische mechanische systemen

praktisch ononderscheidbaar worden van stochastische (toevals-) dynamicas. Ofwel, onze

onzekerheid en ons gebrek aan informatie zijn niet verenigbaar met de gevoeligheden van

de dynamica, en ook toeval blijkt herleidbaar tot de beweging van deeltjes. Als ruwe en

gebrekkige creaturen zijn wij de ouders van toeval, en niet de kinderen.
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G. Complexiteit

Wanorde en willekeur, vernietiging en dissipatie, ze verschijnen gemakkelijker dan orde

en structuur. Behoudens een enorme samenzwering der krachten van de natuur zullen

gekleurde balletjes in een doos zich willekeurig mengen bij het schudden, en niet zich per

kleur of in bepaalde patronen schikken. Sinds mensenheugenis zijn we geneigd om orde aan

een nog grotere orde toe te schrijven en we verklaren daarmee het onwaarschijnlijke door

het inroepen van een nog minder waarschijnlijke, bijvoorbeeld, bovennatuurlijke kracht.

Dat is tenslotte het thema van de watchmaker (uit W. Paley, Natural Theology, 1828):

een ingewikkeld mechanisme als een horloge kan enkel voortkomen uit een nog grotere

complexiteit (of ingewikkelder verstand).

De grote kentering komt met het Darwinisme en zijn latere meer moderne varianten. Laten

we de vandaag veel gemaakte fout vermijden dat het tegendeel van planmatigheid toeval

zou zijn: I have hitherto sometimes spoken as if the variations had been due to chance.

This, of course, is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our

ignorance of the cause of each particular variation. (C. Darwin in The Origin of Species,

1859)

Hoe het mogelijk is dat de complexiteit van levende organismen kan ontstaan zijn door

graduele veranderingen via fysische processen zoals mutatie en natuurlijke selectie is het

onderwerp van Darwins theorie. Maar reeds 100 jaar vroeger: Nee, de materie heeft niets

kwalijks, behalve in de grove geest van diegenen die haar miskennen in haar schitterendste

werken; en de natuur is geen bekrompen werkster. Zij brengt miljoenen mensen voort met

meer gemak en genoegen dan een horlogemaker die zich inspant om het ingewikkeldste

uurwerk te maken. (J. O. de la Mettrie, l’Homme machine, 1748).

Er zijn evenwel veel eenvoudiger problemen van patroonvorming, zelfs in de fysische

wereld van de dode materie. Deze behoren de wetenschappen der verschijnselen buiten

evenwicht en vragen hoe stabiele orde generisch en als vanzelf uit wanorde kan ontstaan.

Daarvan de gedetailleerde mechanismen ontdekken is Anaximenes droom voor de 21ste

eeuw. Niet-evenwicht is immers de regel in onze wereld: Dan is het beschouwde systeem

open aan dikwijls tegengestelde invloeden en ontstaan er stromen van energie en van

deeltjes. Die stromen organiseren vanzelf een collectief gedrag. Buiten evenwicht vinden

we dan mogelijkheden om dissipatie en degeneratie om te zetten in creatie van partronen
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in ruimte en in tijd. Daar zijn we niet langer gebonden aan de weg naar grotere wanorde.

Zelf-organisatie en patroonvorming zijn niet langer uitzonderlijk. Die wereld kennen we nog

niet voldoende; niet-evenwicht, ook al is het alom tegenwoordig, en het is zowat het laatste

grote probleem van de klassieke wetenschappen, waaraan de meer moderne inzichten enkel

meer wonder hebben toegevoegd.

H. Troost

Voor Anaximenes of Democritus bleef de natuur zinloos en woorden als finaliteit

of bedoeling verschenen niet in hun geheel mechanistische theorie. Dat blijft zo in de

wetenschappelijke visie van de 21ste eeuw. Hier zijn typische reacties:

(1) Het is te ontluisterend, en ongeloofwaardig: denken we bijvoorbeeld aan bewustzijn,

onze gevoelens, de smaak van honing,... en de verzuchting “Wat blijft er over voor ons

mensen?” Voor een goede inleiding op het mind-body probleem verwijs ik liefst naar

de klassieker What is it like to be a bat? van filosoof Thomas Nagel uit 1974. Hier is

echter een antwoord van de de fysicus Steven Weinberg, grondlegger van de moderne

theorie der elementaire deeltjes: At the other end of the spectrum are the opponents of

reductionism who are appalled by what they feel to be the bleakness of modern science.

To whatever extent they and their world can be reduced to a matter of particles or fields

and their interactions, they feel diminished by that knowledge.... I would not try to

answer these critics with a pep talk about the beauties of modern science. The reduc-

tionist worldview is chilling and impersonal. It has to be accepted as it is, not because

we like it, but because that is the way the world works. (In: Dreams of a Final Theory, 1994).

(2) Het is de wereld op zijn kop: is het eerste beeld van de wereld niet het manifeste

beeld? Wat kan de verklarende waarde zijn van het onderliggende beeld tenzij het opnieuw

wordt gesteld in het manifeste beeld? Zonder die manifeste beelden, blijft de aangevoerde

wiskunde stom. Deze reactie berust op een misverstand. Wetenschappen ontkennen noch

vervangen het manifeste beeld op maat van de mensen. Nee, wetenschappen beschrijven

ook onze relatie met de wereld, maar die verklaring gebeurt met uitzicht op wat uitein-
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delijk is en niet slechts schijnbaar: de werkelijkheid is het ultieme doel van het reductionisme.

De moleculair-atomistische opvatting van de natuur geeft waarschijnlijk het meest suc-

cesvolle beeld uit de hele natuurwetenschappen. Dat is de droom van Anaximenes en gaat

naar de ziel van het natuurwetenschappelijk programma: te ontdekken wat is, ter volledige

beschrijving van elk individueel fenomeen. Het is een droom van alle tijden die alle mensen

verbindt, en de uitwerking ervan is tot nu toe n van de meest briljante voorbeelden van het

menselijk denken. Die droom zal groeien met de komende generaties. Enerzijds willen we nog

dieper graven naar de funderende structuren van ruimte-tijd waarin alles zich ontwikkelt, en

anderzijds moeten we beter verstaan hoe die fundamentele wetten zoals Anaximenes alles is

lucht zich uiteindelijk laten vertalen en uitdrukken in chemische, biologische, psychologische

en sociologische processen.
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III. IRREVERSIBILITEIT

A. Mechanica

Mechanica is het paradepaardje van de fysica en staat als voorbeeld voor zowat elk domein

in de wetenschappen.

Zoals direct opvalt in de natuur is er een opvallende dynamiek aanwezig. Dingen veranderen.

In mechanica gaat het allereerst om de eenvoudigste soort van verandering in de tijd, deze

van plaats of positie. De regelmatige beweging van onze trouwe satelliet, de maan, en dat

de nachten ons (dikwijls) toelaten om planeten en sterren te observeren, zal mensen reeds

lang geleden hebben aangemoedigd te zoeken naar systematische beschrijvingen van deze

hemelmechanica.

Het feit dat de bovenmaanse bewegingen aan dezelfde natuurwetten voldoen als de onder-

maanse is onderwerp van het verhaaltje van de appel van Newton. Isaac rust uit onder

een appelboom en bij het vallen van een vrucht beseft hij opeens dat de beweging van

de vallende appel en van de maan of de planeten allemaal beschreven zijn door dezelfde

mechanica. Dat inzicht, hoe het ook ontstond, betekende een belangrijke eerste unificatie

in het natuurwetenschappelijk denken. Het gaat hand in hand met het programma van

reductionisme.

In de mechanica is een toestand volledig beschreven op een bepaald ogenblik als je voor

alle massa’s de posities en de snelheden geeft. De bewegingsvergelijkingen van de klassieke

mechanica zijn expliciet tijdsreversibel. Als we een filmpje maken van de beweging van ons

mechanisch systeem en we draaien het in de omgekeerde zin af, zal de beweging net zo goed

beschreven worden door dezelfde vergelijkingen en voor net dezelfde interacties.

Als elke beweging, groot of klein, precies werd omgedraaid en de wereld dan weer verder

ging, dan zou alles omgekeerd verlopen. Het frisse water zou zich vanuit de zee verzamelen,

de rivier oplopen en uiteindelijk als druppels omhoog vliegen in de wolken. De druppels

zouden warmte uit de lucht opnemen en verdampen en nadien, als ze condenseren, zouden ze

lichtstralen naar de zon schieten enzovoort. Natuurlijk zouden alle levende dingen evolueren

van graf tot wieg en we zouden de toekomst herinneren, niet het verleden. (J.C. Maxwell)

Dat bedoelen we met de uitspraak dat de mechanica tijdsreversibel of tijdsomkeerbaar is.

Er is geen verleden of toekomst in de wetten van Newton. Wanneer we in de vergelijkingen
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van Newton de tijd en ook alle snelheden van teken omdraaien, gebeurt er essentieel niets.

Dat wil zeggen dat als de beweging van een systeem gegeven wordt als oplossing van de

vergelijkingen van Newton, dan zal de omgekeerde beweging even zinvol zijn als oplossing

van de wet van Newton. Mechanische beweging is symmetrisch in de tijd. Door het filmpje

te bekijken van de beweging kunnen we niet te weten komen of het de reële opname is of

de omgekeerde opname.

B. Thermodynamica

Het belangrijkste thema van de thermodynamica is de studie van transformaties van

warmte in mechanische arbeid en de omgekeerde transformaties van arbeid in warmte.

De industriële revolutie werd vanzelfsprekend in belangrijke mate gestimuleerd door de

systematische ontwikkeling van deze vraagstukken. Energieomzettingen, warmte en verlies

(of dissipatie) speelden daarin een voorname rol. Voor de 19de eeuw denken we aan

stoommachines, maar het bleef belangrijk bij de invoering van elektrische lampen en

“machines” aan het einde van de 19de eeuw.

William Thomson (de latere Lord Kelvin) gebruikte voor het eerst het woord thermody-

namic in een artikel uit 1849 over de efficiëntie van stoommachines, een onderwerp dat goed

was gestart in 1824 met het werk van Sadi Carnot.

Slechts rond het midden van de 19de eeuw beseften fysici dat warmte een vorm is van

energie, zoals bestudeerd in de mechanica. De benadering in de thermodynamica is echter

fundamenteel anders. Hier is het niet de mechanica die het vertrekpunt vormt, maar wel een

aantal principes, postulaten of hoofdwetten die gebaseerd zijn op experimentele evidentie.

In 1878 definieert Maxwell thermodynamica als

het onderzoek van de dynamische en thermische eigenschappen van lichamen, als volledig

afgeleid uit de Eerste en de Tweede Hoofdwet van de thermodynamica, zonder hypotheses

over de moleculaire samenstelling van de lichamen.

Heden ten dage kan dat dikwijls onbevredigend overkomen omdat we getraind worden in

het onderzoek hoe dingen echt werken. De procedure van de thermodynamica heeft echter
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ook enorme voordelen. Het is vooral werkbaar — de thermodynamica heeft het voordeel voor

een groot deel onafhankelijk te zijn van vereenvoudigingen die we meestal moeten opleggen

aan gedetailleerde microscopische modellen. Thermodynamische argumenten vinden we dan

ook in alle natuurwetenschappen. Het is opmerkelijk hoe je er dikwijls vlug mee leert werken,

meestal door standaard-voorbeelden te imiteren, zonder echt begrip van de microscopische

inhoud van de vele thermodynamische relaties. Einstein was alleszins zeer onder de indruk

van het programma van de thermodynamica. In zijn autobiografische nota’s schrijft hij:

Een theorie is des te meer indrukwekkend naarmate de eenvoud van haar premissen, hoe

meer verschillende soorten dingen met elkaar verbonden worden en hoe breder het toepass-

ingsgebied. Vandaar de diepe indruk die klassieke thermodynamica op mij maakte. Het is

de enige fysische theorie van universele inhoud die, naar ik overtuigd ben, nooit zal worden

verworpen.

De thermodynamische toestand of macro-toestand van een systeem gebruikt veel minder

grootheden dan in de mechanica. Nemen we het voorbeeld van een homogeen gas of een

homogene vloeistof. We kunnen met een thermometer de temperatuur meten en met een

soort barometer kunnen we de druk meten. Meestal zijn de macroscopische eigenschappen

niet afhankelijk van de precieze vorm van het recipiënt, maar enkel van het volume. We

hebben dan drie veranderlijken: temperatuur T , druk P en volume V . Deze zijn niet

onafhankelijk. Eén gram lucht in een fles van één liter op kamertemperatuur heeft een

welbepaalde druk. Die afhankelijkheden kun je in een relatie stoppen, van de vorm

f(P, V, T ) = 0

Dat wordt een toestandsvergelijking genoemd. Die relatie hangt natuurlijk af van de eigen-

schappen van het fluidum. Welgekend is de toestandsvergelijking

PV = RT (III.1)

voor één mol van een gas waar de temperatuur wordt uitgedrukt in de schaal van Kelvin,

de zogenaamde absolute temperatuur. Kamertemperatuur komt ongeveer overeen met 300

K. Meer algemeen moet je 273,15 bij de aflezing van een Celsius-thermometer tellen om de

temperatuur in kelvin uit te drukken. Het symbool R in (III.1) staat voor de universele

gasconstante en is ook weer verbonden met wat we bedoelen met 1 mol gas; 1 mol van een

substantie komt overeen met NA = 6.022× 1023 deeltjes. Dat getal NA is de constante van

Avogrado.
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Laat ons nu eens kijken naar die hoofdwetten van de thermodynamica. De eerste wet

zegt ons dat we geen machine kunnen maken die energie produceert. Dat is de bevestiging

dat de wet van behoud van energie, reeds te formuleren in de mechanica, (natuurlijk)

nog steeds blijft gelden voor macroscopische systemen. Energie kan verschillende vormen

aannemen, maar de som blijft behouden. Deze eerste wet stelt echter geen grenzen aan de

mogelijkheid om één vorm van energie in een andere vorm te transformeren. We kunnen

bijvoorbeeld nog dromen over de totale omzetting van warmte in arbeid zonder andere

gevolgen. We zouden dan de omgeving koelen en arbeid leveren en zo zou onze machine

nooit uitgeput geraken. Edoch, de tweede wet van de thermodynamica zegt dat er toch

altijd een prijskaartje aanhangt. Sinds de verdrijving uit de tuin van Eden is het een

experimenteel feit dat we zullen werken in het zweet onzes aanschijns.

Het is de tweede wet die heel eigenaardig wordt vanuit het standpunt van de mechanica.

De oorsprong van die wet vinden we in abstracte beschouwingen over machines. In het

begin van de 19de eeuw volgt Sadi Carnot zijn vader Lazare op in meditaties over perfecte

machines en efficiëntie. Deze pure gedachten (Réflexions sur la puissance motrices du feu,

1824) impliceren praktisch bruikbare inzichten, maar ze zijn ook het begin van een revolutie

voor de fundamenten van de natuurwetenschappen. In het vervolg van het werk van Carnot

ontdekt Rudolf Clausius in 1865 een nieuwe functie van de thermodynamische toestand.

Hij noemt S de entropie, naar het Griekse τρoπη, vlucht, wending of omkeer. Zijn besluit

definieert meteen de tweede hoofdwet: De entropie van de wereld streeft naar een maximum.

Dat is de tweede hoofdwet.

In 1928 omschrijft de astronoom en kosmoloog Arthur Eddington het belang van deze wet:

De wet dat entropie altijd stijgt —- de tweede wet van de thermodynamica — neemt, denk

ik, de supreme plaats in tussen de natuurwetten. Als iemand je erop wijst dat je theorie-tje

over het universum in tegenspraak is met de wetten van Maxwell — dan, des te slechter voor

de vergelijkingen van Maxwell. Als het in tegenspraak bevonden wordt met observatie — wel,

experimentatoren maken er soms een zootje van. Maar als je theorie in conflict komt met de

tweede wet van de thermodynamica kan ik je geen hoop geven; niets anders dan te vervallen

in diepste vernedering is het lot van je theorie.

Een meer praktische versie van de 2de wet kan omschreven worden door de uitspraak dat
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er geen proces bestaat waarvan het enige resultaat is dat er warmte stroomt van een koud

naar een warm reservoir. Meer populair kan men zeggen dat de natuur zo werkt dat de

totale “wanorde” enkel kan toenemen. Het is de “drang” naar evenwicht. In termen van de

werking van machines kan men zeggen: ook al is de energie principieel behouden, toch is de

bruikbare energie altijd aan het afnemen. Er is nooit een energiecrisis; energie is behouden en

is in overvloed aanwezig in zeeën en luchtmassa’s. Wat echt bedoeld wordt, is dat “edelere”

vormen van energie, deze met lage entropie, in verschillende betekenissen onbereikbaar of

duurder worden. Energie degenereert en wordt niet langer bruikbaar om arbeid te leveren.

C. Spanning

Er zijn nogal wat spanningen tussen thermodynamica en mechanica. Kijk al maar naar

het gebruikte jargon. Bij de mechanica van Newton zie ik nergens het woord temperatuur

of warmte verschijnen. In de thermodynamica trek ik mij ook niets aan van atomisme of

andere beelden van de microscopische wereld. Bovendien zijn er echte tegenstrijdigheden.

Het belangrijkste voorbeeld is de tweede hoofdwet en het verschijnen van de pijl van de tijd.

De pijl van de tijd verwijst naar onze ervaring van een unidirectionele tijd. De tijd loopt

(vooruit). We worden geboren, worden ouder en sterven. Een geluid sterft uit. Een intense

geur wordt minder sterk. We worden inderdaad dagelijks geconfronteerd met fenomenen die

irreversibel zijn. Het filmpje in de andere zin laten lopen zou een volledig onvertrouwd en

meestal grappig beeldverhaal geven. Het op de grond gevallen en gebroken glas zou weer op

de tafel springen nadat al de stukjes met de inhoud zich precies weer samengesteld hebben.

Het lauwe water zou zich scheiden in warm en koud water.

Als alle macroscopische fenomenen uiteindelijk beschreven worden en moeten afgeleid

worden met één of andere ingewikkelde berekening vertrekkend van de fundamentele wet-

ten van de (microscopische) fysica, hoe kan het dan dat we dagelijks irreversibele macro-

fenomenen waarnemen? Dat heet de irreversibiliteitsparadox. Volgens sommigen was dat

de doodssteek voor de mechanica. Hier reageert Ludwig Boltzmann:

Uit het feit dat de differentiaalvergelijkingen van de mechanica onveranderd blijven na het

omkeren van het teken van de tijd, besluit de heer [Wilhelm] Ostwald dat de mechanische kijk

op de wereld niet kan verklaren waarom natuurprocessen altijd bij voorkeur in een bepaalde

richting lopen. Zulk een opinie lijkt me echter voorbij te gaan aan het feit dat mechanische
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gebeurtenissen niet alleen gedetermineerd worden door differentiaalvergelijkingen maar ook

door beginvoorwaarden. In directe tegenspraak met de heer Ostwald heb ik het één van de

meest briljante bevestigingen genoemd van de mechanische opvatting van de Natuur dat het

een buitengewoon goed beeld verschaft van de dissipatie van energie, als men maar aanneemt

dat de wereld begon van een [speciale] toestand.

Het waren vooral chemici die de lichtende fakkel van het atomisme brandend hebben

gehouden, om ze in de tweede helft van de 19de eeuw door te geven aan de fysici.

D. Statistische interpretatie

Bepaalde eigenschappen van een mechanisch systeem kunnen hun fysische relevantie kwijt

spelen wanneer we grote systemen beschouwen. Met groot bedoelen we vooral systemen

bestaande uit heel veel deelelementen, zoals veel deeltjes of veel herhalingen. Nemen we

eens het voorbeeld van de teerling. De kans om 100 keer na mekaar een 6 te werpen is

zeker niet nul. Dat impliceert dat als we lang genoeg werpen we met kans gelijk aan 1, met

zekerheid, ooit inderdaad 100 keer na mekaar een 6 zullen werpen. Berekenen we echter hoe

lang we moeten wachten, dan verdwijnt elke goesting om dat te proberen ! Onze tijd op

aarde is minuscuul klein daarmee vergeleken. Evenzeer zijn er stellingen in de mechanica die

heel veelzeggend zijn voor relatief kleine mechanische systemen, maar hun fysische relevantie

verliezen wanneer we ze confronteren met de realiteit van grote systemen. Een voorbeeld is

de zogenaamde recurrentiestelling van Poincaré. Die vertelt ons min of meer dat een gesloten

mechanisch systeem altijd ooit terug zal keren naar de initiële configuratie. Deze tijd van

terugkeer hangt echter af van het aantal vrijheidsgraden. Hebben we een systeem met 1023

deeltjes, dan is de leeftijd van het universum niet voldoende om dat ooit te observeren.

Terwijl we voor een mechanisch systeem groot belang hechten aan de individuele trajecten

van de deeltjes, zal vanuit een macroscopisch gezichtspunt de aandacht gaan naar collectieve

veranderingen. Het is onmogelijk om voor een groot systeem (zoals het gas in deze kamer)

elk deeltje te volgen of om de begintoestand zodanig te controleren dat we voor elk deeltje

de positie en het impuls precies kennen.

Als je een muntstuk opgooit, kan het “kop” of “munt” zijn. Doe je dat een aantal keren,

dan lijkt het wel een willekeurige rij van “kop” en “munt.” Kijken we echter naar een

gemiddelde: de fractie “kop” na n keer gooien. We merken dat als n zeer groot wordt,
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deze fractie dichter en dichter een half benadert. Wat voor een individuele worp een louter

toevalsexperiment leek, is voor de macroscopische grootheid (de fractie van “kop”-worpen)

een vaste waarde geworden. Dat zijn kanstheoretische argumenten.

Is het mogelijk om warmtefenomenen te verklaren in termen van bewegende deeltjes

die onderling interageren? Dat was een onderwerp van studie voor mensen als Maxwell,

Boltzmann, Planck, Einstein,... Boltzmann in het bijzonder vond een statistische verklaring

of afleiding van de tweede wet van de thermodynamica. Hij gaf een statistische interpretatie

van de entropie van Clausius. De idee is dat de entropie “telt” hoeveel (micro-)toestanden

compatibel zijn met de manifeste conditie, de thermodynamische toestand. Herinner dat

de thermodynamische toestand van een systeem met een groot aantal micro-toestanden of

configuraties correspondeert.

Hier is een speelgoed-voorbeeld. Stel dat we N spins of pijltjes hebben die elk “op” of

“neer” kunnen zijn. Dat is niet het startpunt van de mechanica, maar we willen enkel

de idee uitdrukken. De verzameling van alle micro-toestanden bestaat hier uit alle rijen

σ = (σ1, ..., σN) waarin elke spin σi de waarden “op” of “neer” kan aannemen. Je kunt ook

denken aan N muntstukken die elk ofwel “kop” ofwel “munt” tonen.

Het aantal micro-toestanden is dus gauw berekend, het is 2N . Bekijken we nu de macro-

grootheid mN die aan elke micro-toestand σ een getal mN(σ) = mN(σ1, ..., σN) associeert,

gedefinieerd als het totaal aantal spins in de configuratie die “op” zijn. Deze mN kan de

waarden 0, 1, 2, . . . , N aannemen. Als mN = 0 of mN = N is er slechts 1 (micro-) configuratie

die daarmee verenigbaar is: allemaal “neer,” respectievelijk allemaal “op”. Meer algemeen

zitten er

WN(m) =
N(N − 1) . . . (N −m+ 1)

m(m− 1) . . . 1
(III.2)

micro-toestanden in de verzameling {(σ1, ..., σN) : mN(x) = m} verenigbaar met m “op”

spins. DieWN(m) is het aantal combinaties of groepjes van m elementen die je kunt maken

uit een verzameling van N elementen. De compatibele configuraties, dat zijn hier deze met

m “op” spins, verschillen door de plaatsen in de N -rij waarop die “op” spins precies zitten.

We schrijven

S(m) = kB logWN(m)

voor de entropie horende bij de macro-toestand mN = m. Hier is kB de constante van

Boltzmann, voor onze doeleinden hier minder belangrijk.
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Denken we vervolgens aan een experiment waarbij we 100 keer een teerling opgooien.

Vanuit microscopisch oogpunt zijn alle realisaties evenwaardig. De kans om 100 keer een 6

te gooien is gelijk aan de kans op elke andere rij van ogen. Vanuit macroscopisch oogpunt

zijn ze echter niet evenwaardig. Er zijn veel meer realisaties waarvoor de totale som van de

ogen gelijk is aan 350 dan dat er realisaties zijn waarvoor de som van de ogen gelijk is aan

150. De realisatie van 100 keer een 6 gooien is niet speciaal als microscopische realisatie

behalve door het feit dat de macroscopische waarde (totale som van ogen = 600) heel

speciaal is en slechts op 1 manier kan verwezenlijkt worden. De entropie ziet hoe typisch

een microtoestand is vanuit zo een macroscopisch gezichtspunt.

In zekere zin meet entropie dus de wanorde: als er veel meer micro-realisaties zijn met

dezelfde macro-waarde dan kunnen we de macro-toestand inderdaad wanordelijk noemen.

Er zijn veel meer manieren om je tafel wanordelijk dan wel op orde te krijgen. Evenwicht

correspondeert dan met de toestand van grootst mogelijke wanorde (maximale entropie)

die verenigbaar is met de beperkingen die aan het systeem worden opgelegd.

Dezelfde idee werkt voor de thermodynamica. Ik veronderstel zoals voorheen dat de

thermodynamische (macro-)toestand gespecifieerd wordt in termen van een klein aantal

grootheden X = (X1, ..., Xn) (n is zelden groter dan 4). Die grootheden zijn bijvoorbeeld

de dichtheid, de magnetisatie, enz. Bij elk van de vele micro-toestanden x uit de verza-

meling van mogelijke microscopische configuraties hoort een unieke waarde Xi(x) voor elk

van de n macro-grootheden. Omgekeerd zijn er heel veel micro-toestanden die dezelfde

macro-waarden opleveren. Boltzmann heeft geargumenteerd dat de entropie een statistische

interpretatie heeft:

S(X) = kB logW(X) (III.3)

waarinW(X) het aantal micro-toestanden is verenigbaar met de macro-toestand X. W(X)

wordt wel eens de thermodynamische waarschijnlijkheid genoemd, maar het is natuurlijk

geen echte kans. In het linker- en rechterlid van (III.3) moeten we telkens de waarden voor

de macro-grootheid X invullen.
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E. De pijl van de tijd, verklaard

De relatie S = kB logW prijkt op de grafsteen van Boltzmann. Bij Boltzmann ging het

echter niet om een definitie. Het linkerlid (de letter S) stond nog voor de thermodynamische

entropie die Clausius vroeger had ingevoerd en de inscriptie op de grafsteen herinnert

aan het verband dat Boltzmann wist te maken tussen die definitie van Clausius en de

tel-entropie. Op die manier gaf Boltzmann een statistische betekenis aan de entropie waarin

de microscopische wereld verbonden wordt met de macroscopische eigenschappen.

Nu begrijpen we waarom entropie “typsisch” zal stijgen: het is te verwachten, want er

zijn veel meer manieren om grotere entropie te maken, per constructie. We krijgen meer

wanorde, omdat wanorde op veel meer manieren kan worden gerealiseerd dan orde. Door

op die manier verder te denken krijgt men een microscopische fundering van de tweede wet

van de thermodynamica. De entropie stijgt omdat entropie waarschijnlijkheid meet. Het

is dus normaal dat een systeem op latere tijden in toestanden komt met een steeds grotere

entropie want die zijn net waarschijnlijker.

In andere woorden, de onmogelijkheid van een ongecompenseerde daling van de entropie

lijkt gereduceerd tot een onwaarschijnlijkheid. (J.W. Gibbs)

Het stijgen van de entropie werd een principe dat niet alleen bruikbaar is om het typische

gedrag van een macroscopisch systeem te beschrijven (zoals Boltzmann reeds had getoond),

maar ook (zoals Einstein later demonstreerde) om verborgen aspecten van de microscopische

wereld te ontdekken. Voor het eerst verscheen een statistische wet (geen absolute wet) en

werden kansoverwegingen bepalend voor de geldigheid van de overgang van microscopische

wetten naar macroscopische fenomenen.

F. Het kosmologisch vraagstuk

De vorige uitspraken veronderstellen dat de begintoestand in zekere zin speciaal was.

Wat er dus echt moet verklaard worden (het eigenlijke probleem van de tweede wet), is

waarom er in het verleden zulke speciale toestanden waren. Dat probleem is kosmologisch

van aard. Er blijft immers een reusachtig probleem: de redenering van Boltzmann werkt

evengoed naar het verleden als naar de toekomst. Eigenlijk verwachten we dus dat ook
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naar het verleden de entropie moet stijgen. Dat is niet het geval. We blijven altijd zeer

bijzondere beginvoorwaarden vinden. Dat leidt tot kosmologische vraagstukken, waar

komt de begintoestand met lage entropie dan vandaan. Dat heeft alleszins te maken met

gravitatie. Deze zwaartekracht heeft bijvoorbeeld de neiging om materie te laten clusteren,

door aantrekking van massa’s. Een homogene big bang-achtige toestand voor het universum

heeft dus een heel lage entropie wat betreft de gravitationele interactie.

“It is necessary to add to the physical laws the hypothesis that in the past the universe

was more ordered, in the technical sense, than it is today...to make an understanding of the

irreversibility.” (R. Feynman)

“That in nature the transition from a probable to an improbable state does not take place

as often as the converse, can be explained by assuming a very improbable [small entropy

S] initial state of the entire universe surrounding us. This is a reasonable assumption to

make, since it enables us to explain the facts of experience, and one should not expect to

be able to deduce it from anything more fundamental.

(L. Boltzmann)
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IV. FASEOVERGANGEN

Een der opmerkelijkste feiten uit de natuur betreft de overgangen tussen verschillende

macroscopische fasen, het manifest anders zijn van de verschijningsvorm van substanties

op mensenmaat. Waren we het niet zo gewoon, dan zou de overgang van ijs naar water

naar damp een mirakel lijken. Hume neemt precies dat voorbeeld in zijn hoofdstuk over

mirakels (in zijn An Enquiry concerning Human Understanding) maar een versie van het

verhaal staat al bij Locke: een Nederlandse ambassadeur vertelt aan de koning van Siam

(Thailand) over bevroren water dat zo sterk is dat het het gewicht van een olifant kan

dragen. De koning is er zeker van dat dit verhaal een leugen is.

Deze overgangen zijn scherp, ze gebeuren bij welbepaalde waarden van druk en tem-

peratuur en gaan gepaard met een drastische en onmiddellijke verandering in zichtbare

aspecten van de materie. Het is een lange discussie geweest in te zien dat deze overgangen

kunnen begrepen worden uit een zelfde microscopische realiteit: ijs en waterdamp zijn op

microscopische niveau niet zo verschillend; het blijven dezelfde deeltjes die op gelijkaardige

manier met elkaar interageren. En toch zal het uitzicht volledig anders zijn naargelang de

instelling van druk en temperatuur. Dit begrip is er vooral gekomen in de tweede helft van

de 20ste eeuw.

A. Aggregatietoestanden

Reeds vlug maken we kennis met de verschillende verschijningsvormen van de materie.

We denken aan water, ijs en damp die we bijna letterlijk in elkaar zien overgaan.

De aggregatietoestand van een stof wordt gekenmerkt door een aantal macroscopische

parameters zoals dichtheid, doorzichtbaarheid, vloeibaarheid,... Zo heeft een vaste stof een

eigen volume en een eigen vorm terwijl een vloeistof bij een gegeven temperatuur een eigen

volume heeft, maar wel de vorm aanneemt van het vat. Een gas heeft zelfs geen “eigen”

volume.

Meestal spreken we over “de staat” waarin een stof (meestal chemisch zuiver) zich bevindt.

De meest bekende voorbeelden van aggregatietoestanden zijn vast, vloeibaar en gasvormig.
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Meer exotisch zijn het plasma of nog andere collectieve kwantumtoestanden.

De meeste stoffen vertonen het vertrouwde gedrag: bij lage temperatuur vormen ze een

vaste stof, bij wat hogere temperatuur een vloeistof en bij een nog hogere temperatuur een

gas.

Het meest opmerkelijke is dat we geleerd hebben dat zowel de bouwstenen als de interacties

in de stof geen veranderingen hoeven te ondergaan. Zo is het niet nodig dat de chemische

bindingen in de moleculen van de stof worden veranderd. Water blijft water, opgebouwd

uit H2O moleculen: waterdamp, vloeibaar water en ijs zijn dus één en dezelfde stof.

Met een fasediagram duiden we aan welke verschijningsvorm de stof heeft afhankelijk van

een aantal bepalende parameters. Zo kunnen we ons afvragen hoe water er uitziet afhankelijk

van druk en temperatuur. Bij atmosferische druk hebben we daar een overgang als functie

van de temperatuur, tussen ijs en vloeibaar water (bij het vriespunt) en van vloeibaar water

naar damp (bij het kookpunt). Telkens gebeuren de overgangen met sprongen in bijvoorbeeld

de dichtheid. Bemerk dat het voor sommige stoffen en onder bepaalde condities mogelijk is

om de vloeistoffase over te slaan. Zo kan een vaste stof sublimeren, en wanneer gas direct

naar een vaste stof overgaat spreken we van depositie of van verrijping.

B. Percolatie

Percoleren is het woord dat we gebruiken voor het sijpelen van vocht door een poreuze

substantie of via kleine openingen. Zo gebeurt bij het zetten van koffie wanneer het water

door een bakje met gaatjes sijpelt, waarin de gemalen koffie zich bevindt. Je kan je dan

voorstellen dat er ook niet-percolatie of verstopping kan optreden. Een poreus materiaal is

bijvoorbeeld niet-doorlatend als er (te) weinig poriën zijn. Een spons die vol vuil zit, zal

geen water meer doorlaten., Als je daarentegen de spons weer luchtiger maakt, kan ze weer

lekken. Dat noem je een percolatieovergang, een scherpe overgang, mits het poreuze object

heel veel malen groter is dan de poriën.

We kunnen die percolatieovergang eenvoudig modelleren. Daaruit gaan we begrijpen

hoe percolatie de moeder is van heel veel faseovergangen.

Beginnen we met een 1dimensionaal rooster; dat zijn gewoon de gehele getallen op een
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rijtje en we fantaseren dat er tussen elke opeenvolgende getallen een verbinding ligt. Zo

heb je dus verbindingen tussen i en i+ 1 voor elke gehele i. Elke verbinding kan nu open of

gesloten zijn; we denken ons in dat Pinokkio alle verbindingen afgaat en ze doorknipt met

kans 1 − p. Elke verbinding (i, i + 1) is dan open met kans p, onafhankelijk van al de rest.

Die parameter p geeft met andere woorden de dichtheid van open verbindingen, p ∈ [0, 1]

is een getal tussen 0 en 1 — de percolatieparameter. We vragen ons af of we typisch een

willekeurig lang open pad zullen zien, zo eentje waarbij je van de oorsprong naar oneindig

zou kunnen lopen. Het antwoord is duidelijk nee van zodra p < 1. Immers, als p 6= 1 zal

er altijd ergens zowel naar rechts als naar links van de oorsprong een gesloten verbinding

optreden, en daar kan je dus niet door. We hebben hier een heel oninteressante situatie: er

is slechts percolatie voor waarde p = 1.

Het wordt veel interessanter in hogere dimensies. Laat ons kijken in 2 dimensies bij een

vierkant rooster. Nu hebben we een tralies waarin elk roosterpunt 4 buren heeft en dus

waaruit telkens 4 verbindingen starten. Het aantal paden dat start vanuit de oorsprong

(ergens een referentiepunt in het “midden” van dat grote rooster) is nu veel groter geworden.

Dat lijkt wel cruciaal, vooral als je het vergelijkt met 1 dimensie. Nu blijken er twee

tegengestelde tendensen ter overweging bij de vraag: hoe typisch is een willekeurig groot

open pad?

De redenering die nu komt, heeft een unificerend karakter. Ze is toepasbaar op vele

situaties en gaat zodoende naar de kern van de zaak. We zullen de balans maken van

energie en entropie. We zijn blij dat percolatie dat zo eenvoudig kan illustreren.

Bekijken we een pad van lengte n vertrekkend vanuit de oorsprong. Dat is een opeen-

volging van roosterpunten waartussen telkens een verbinding ligt. Zo een pad willen we

zelf-vermijdend maken, zodat je bij elke stap eigenlijk drie (dat is vier min één) keuzes

hebt. Dus heb je ongeveer 3n zulke paden. Dat is niet volledig exact, maar de orde van

grootte is wel juist: het aantal paden vertrekkende van de oorsprong groeit exponentieel

met de lengte van het pad. Er zijn meer en meer paden, hoe groter de lengte van het pad.

Dat is natuurlijk goed nieuws om te percoleren.

Anderzijds, als het pad wil open zijn, moet wel elke verbinding langs het pas open zijn. Bij

een pad van lengte n “kost” dat dus pn, wat exponentieel klein is als n groeit, want p is

een getal kleiner dan 1. Grote open paden zijn “kostelijk”; ze vragen een “investering” die
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sterk groeit met de lengte der paden.

Hierboven staan de twee tegengestelde tendensen die we moeten afwegen. Immers, de

plausibiliteit op een willekeurig lang open pad zal gaan zoals pn 3n wat ofwel naar oneindig,

ofwel naar nul gaat, afhankelijk van het feit of de parameter p dan wel groot ofwel klein is.

(Voor pn 3n is de scheiding scherp op p = 1/3, wat echter niet de echte percolatiedrempel

is — het argument is echter geheel gelijkaardig.) De schaal van de energie weegt door

voor kleine p — dan “kost” het teveel om te percoleren; de schaal van de entropie slaat

door voor grote p — dan “wint” het feit dat er zoveel lange paden zijn. Er is een scherpe

overgang. Er is slechts 1 waarde, de zogenaamde drempelwaarde pc die de twee gebieden

scherp afbakent: voor p ≤ pc is er geen percolatie en voor p > pc is er wel percolatie. Het al

of niet percoleren verwijst naar de typische aanwezigheid van willekeurig lange open paden

of van oneindige clusters van punten die onderling via open paden worden verbonden. Dat

zijn macroscopisch zeer verschillende fasen, met andere eigenschappen.

Wat hierboven werd uiteengezet voor 2 dimensies, blijft waar voor andere netwerken, of

voor bijvoorbeeld grotere dimensies. Voor het vierkant rooster is pc = 1/2 en voor hogere

dimensies wordt pc kleiner. Dat is te begrijpen, want in roosters van hogere dimensie zijn

er ook meer en meer paden — de entropische contributie wordt belangrijker. We kunnen

begrijpen dat pc ' 1/(2d) wanneer de dimensie d heel groot wordt. Immers, dan is 2d het

aantal buren van een punt.

De percolatieovergang combineert een zekere stochastiek met geometrie: de loop en

grootte van verbindingen wordt bepaald door de architectuur van het rooster en of het

pad open is, wordt stochastisch bepaald. Het al of niet percoleren in zeer grote roosters

is een scherpe overgang die we kunnen begrijpen door het vergelijken van de “kost” (en-

ergie) bij het openen van een pad, versus het aantal mogelijke paden van een zekere lengte

(entropie).

C. Magnetisme

Magnetisme is een ingewikkeld fenomeen, met heel vele kantjes waarvoor we de kwan-

tummechanische beschrijving van de subatomaire wereld nodig hebben. Hier gaan we
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enkele caricaturen maken. Eén bepaalde faseovergang komen we tegen in de overgang

tussen paramagnetisme en ferromagnetisme. Hiervoor plaatsen we een materiaal zoals ijzer

in een magnetisch veld, bijvoorbeeld door er een permanente magneet naast te zetten.

Dan kan dat ijzer zelf een magnetisatie verkrijgen en deze blijft aanwezig ook al wordt de

andere magneet verwijderd. Dat gebeurt bij voldoende lage temperatuur, maar niet bij

hoge temperatuur. Ook hier is een scherpe overgang.

Dat fenomeen modelleren vraagt vele vereenvoudigingen om de analyse hier mogelijk te

maken. We moeten ons concentreren op een aantal essentiële ingrediënten. We denken dat

een kompasnaaldje of pijltje wordt toegekend aan alle roosterpunten van een kristal. We

spreken dan van spin-veranderlijken si, waar de i ∈ V loopt over de roosterpunten, en si een

aantal discrete waarden kan aannemen. In het eenvoudigste geval nemen we si gelijk aan

ofwel +1 (op) of −1 (neer). Deze kwantum-voorstelling leidt naar een configuratieruimte

met microtoestanden s = (si) waar i loopt over een volume V van het drie-dimensioneel

rooster. Zo zijn er 2|V | mogelijke micro-toestanden, voor |V | het aantal roosterpunten.

Het al of niet verkrijgen van magnetisatie verwijst naar een macroscopische toestand.

De externe condities zal bepalen wat het meest typisch is. Een belangrijke grootheid (of

parameter hier) is de energie van het stuk ijzer, gedragen door die pijltjes (of spins). Een

heel populair model kent de volgende energie toe aan de micro-toestand s = (si, i ∈ V ): je

kijkt naar alle paren spins van naaste buren en je telt in hoeveel paren de spins omgekeerd

staan (de ene ‘op’ en de andere ‘neer’). De energie is dan J (een materiaalconstante die

we de koppeling noemen) maal dat aantal paren met ongelijke spins. Als alle spins in

dezelfde richting wijzen, dan is de energie nul, maar er blijven twee mogelijkheden: alle

‘op’ of alle ‘neer’. Bij een gegeven energie zijn er in het algemeen heel veel configuraties

mogelijk. Een manier om die energie gemiddeld te controleren gebeurt via de temperatuur.

Welnu, het is afhankelijk van die temperatuur of er spontane magnetisatie mogelijk is.

Dat willen we begrijpen. Als we maar het volume |V | (aantal roosterpunuten) groot

genoeg nemen (veel spins) zal er een enorm verschil zijn tussen lage en hoge temperatuur.

Voor hoge temperaturen hebben we geen spontane magnetisatie maar bij lage tempera-

turen wel ! De spontane ordening bij lage temperaturen wordt ferromagnetisme genoemd.

Voor T < 1043 Kelvin is ijzer ferromagnetisch en T < 631 Kelvin is al voldoende voor Nikkel.
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Als we de energie fixeren, zeggen we eigenlijk hoeveel paren in het rooster ongelijk

moeten staan. Vermits het rooster heel erg groot wordt, is het beter te spreken over

de energiedichtheid, de energie per volume-eenheid. We leggen niet uit hoe dat wordt

gerelateerd aan de omgevingstemperatuur, maar de idee is dat we bij hoge temperatuur

veel ongelijke paren mogen toelaten, terwijl, bij lage temperatuur, de energiedichtheid klein

moet zijn. Bij een bepaalde energiedichtheid (of dus, bij een bepaalde temperatuur) moeten

we zien wat het uitzicht is van de typische spinconfiguratie: zal die bijvoorbeeld in het

centrum van het rooster gelijken op wat er op de rand van het rooster staat? Hier komt de

goede gedachte: als de randspins allemaal “op” staan, dan kan de spin in het midden (de

oorspong) enkel “neer” staan als er een contour van spins is rond die oorsprong waar alle

spins ook “neer” staan. Of anders, de relevante vraag is of er percolatie is van “op”-spins

vanuit het centrum naar de rand van het materiaal. Dat is dus een percolatievraagstuk,

maar waar de parameter 1 − p (gesloten verbinding) nu effectief vervangen is door de

energiedichtheid, die zegt wat de kans is dat een paar ongelijk staat. Dezelfde redenering

is dus toepasselijk. Percolatie wordt hier nu gewoon gedefinieerd als het bestaan van een

willekeurig lang pad waarop de spins allemaal in dezelfde richting kijken (ofwel alle “op”

ofwel “neer”). Er is een scherpe overgang tussen het blijven voelen van de randspins en het

vergeten, en die wordt gemaakt door het varieren van de temperatuur.

Hierboven hebben we het zogenaamde Ising model besproken. Het bevat enorme vereen-

voudigingen, maar toch blijkt het in staat te zijn om een hele hoop kwalitatieve aspecten van

magnetisme correct te voorspellen. Zelfs bepaalde kwantitatieve details te maken met de

faseovergang zijn in overeenstemming met de experimentele waarden. Nochtans is er strict

gesproken zelfs geen “klassiek magnetisme”. Het bestaan van magnetische momenten is een

kwantum-effect. Het Ising model heeft gefungeerd als steen van Rosetta ter ontcijfering van

heel wat problemen binnen de statistische fysica. Het belang ervan is zeker niet beperkt tot

de context van het magnetisme. Gelijkaardige roosterspinmodellen spelen een rol ter model-

lering van de meest uiteenlopende fenomenen, ook buiten de natuurkunde. Het belang ervan

werd nog versterkt door de sterk toenemende kracht van computers en het gemak waarmee

zulke modellen kunnen gesimuleerd worden.
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D. Water-damp overgang

De overgang tussen vloeibaar water en damp gebeurt bij verschillende temperaturen

naargelang de druk. De manier om die overgang te begrijpen vanuit een meer microscopische

realiteit volgt essentieel dezelfde weg als hierboven bij magnetisatie of bij percolatie. Wat

er nu moet percoleren zijn bijvoorbeeld condensatiekernen of druppeltjes nattigheid.

De interactie tussen watermoleculen is niet zo eenvoudig te beschrijven. In het algemeen

is een goede vuistregel dat twee deeltjes elkaar afstoten wanneer ze dichtbij zijn en elkaar

aantrekken bij iets grotere afstand. We kunnen die afstoting dichtbij vervangen door weer

te denken aan een rooster waar op elk roosterpunt er ofwel een deeltje ofwel geen deeltje

kan zitten. Eigenlijk hebben we dan weer een spinsysteem zoals in de vorige sectie, maar

in een andere taal: spin “op” wordt vervangen door de aanwezigheid van een deeltje en

spin “op” betekent nu de afwezigheid van een deeltje. Magnetisatie wordt dan vertaald als

condensatie, het clusteren van deeltjes. We gaan hier verder niet op in, maar de kern van

het argument wordt opnieuw een balans tussen entropie en energie.

E. Infectiemodel

Beschouw een lange straat, zeg een 1-dimensionaal rooster, waar op elk punt een cel ofwel

‘ziek’ ofwel ‘gezond’ kan zijn. De microtoestand is dus de toewijzing van ofwel ‘ziek’ ofwel

‘gezond’ aan elk roosterpunt. Nu gaan we een dynamica definiëren, eerst in discrete tijd.

We krijgen nu een parallelle updating van de microtoestand.

Stel je bent huisnummer i en je wilt je toestand kennen op tijd n + 1. Daarvoor ga je

kijken op tijd n (bijvoorbeeld 1 dag vroeger) naar jezelf en je linkerbuur, samen het koppel

(i − 1, i). De regel die we toepassen is nu als volgt. Als beide dan gezond zijn, blijf je

gezond met kans 1. Als niet beide gezond zijn (of, minstens 1 van (i − 1, i) is ziek op tijd

n), dan word/blijf je gezond op tijd n + 1 met kans 1 − ε. Je wordt/blijft ziek met kans ε.

De parameter ε ∈ [0, 1] is een parameter die de mate van verspreiding of risico weergeeft.

Als ε = 1 dan is de configuratie waarbij iedereen ziek is invariant (ongewijzigd doorheen de

tijd). Natuurlijk, wat ook ε is, als iedereen gezond is, blijft ook iedereen gezond. De vraag

is nu wat er gebeurt bij infectie: stel dat we initieel een goede fractie zieken in de straat



32

krijgen, zal die ziekte verdwijnen of voor altijd blijven woekeren?

Het antwoord geeft ons weer een voorbeeld van een faseovergang, nu dynamisch. We

stellen vast (en tonen straks aan) dat wanneer het infectiegevaar ε groot is, dat de ziekte

blijft voortbestaan: hoe lang we ook wachten, een goede fractie van de cellen blijft ziek.

Er is weer een scherpe overgang bij een waarde εc, ergens rond 0, 3. Is ε ≤ εc, dan wordt

iedereen zonder uitzondering weer gezond.

Het bewijs is gebaseerd op de volgende gedachte. Als cel i op tijd n ziek is, dan moet

ofwel i − 1 ofwel i ziek zijn op tijd n − 1 en bovendien mag er geen herstel geweest zijn

— er moet ziekte overgebracht zijn. Dat kunnen we nu itereren, teruglopend in de tijd.

Dan vinden we een pad van driehoekjes op een twee-dimensionaal rooster (ruimte versus

tijd) vanaf tijd n teruglopend tot tijd 0, waar een initiele infectiehaard moeten vinden.

Zo een pad kunnen we “open” noemen in de percolatieterminologie, en omgekeerd is het

gemakkelijk te zien dat wanneer er zulk “open” pad is van tijd 0 naar een cel op tijd

n, dat die cel dan zal ziek zijn. De verspreiding en bestendiging van de infectie is een

percolatieprobleem geworden, met dezelfde kwaliteiten.

We kunnnen het voorgaande ook herdoen in continue tijd: elk ‘ziek’ roosterpunt kan

gezond worden, maar dit wel na een ‘random’ tijdsspanne. Vergelijk het met op de bus

wachten: die komt er wel maar het kan lang of niet zo lang duren. Een ‘gezond’ roosterpunt

kan gëınfecteerd raken door de buren. We nemen een parameter K > 0 en stellen de

intensiteit waarmee een ‘gezond’ punt ‘ziek’ kan worden gelijk aan K maal het aantal ‘zieke’

buurpunten (= 0, 1 of 2). Bemerk dat de configuratie waarin elk punt ‘gezond’ is, invariant

is voor die dynamica. Maar wat gebeurt er als we vertrekken met een aantal ‘zieke’ punten

? Het merkwaardige blijft dat asymptotisch in de tijd (d.w.z. na lang genoeg wachten) er

twee totaal verschillende scenario’s zijn: voor kleine K (kleine besmettingskans) zal iedereen

op de duur ‘gezond’ zijn en blijven; voor grote K zal een belangrijke fractie punten ‘ziek’

zijn. Er is een scherpe overgang tussen deze twee verschillende macroscopische regimes. Er

bestaat een kritische besmettingsgraad Kc die die twee regimes afbakent.

Zowel in discrete als in continue tijd: een kleine verandering van besmettingsgevaar
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kan een macroscopisch verschil maken, haast onzichtbaar op het niveau van de individuele

(microscopische) cellen.

F. Meer is minder

Twee typische uitspraken over wat er gebeurt in systemen bestaande uit een groot aantal

componenten, hetzij in de ruimte hetzij in de tijd, zijn ‘Het geheel is meer dan de delen’ en

‘Het geheel is eenvoudiger dan de delen.’ Is dat omdat we niet goed kunnen optellen of wat

kunnen we daaronder verstaan?

Dat het geheel ‘meer’ zou zijn dan de delen verwijst naar de mogelijkheid dat het

bijeenzetten van vele interagerende componenten een macroscopische gedrag kan vertonen

dat in eerste instantie ‘ondenkbaar’ is door het kijken naar de aparte individuen. We

hebben vroeger het voorbeeld gezien van irreversibiliteit dat slechts emergent is op

macroscopische niveau. Hier waren er fasovergangen. Die emergente fenomenen zijn

in zekere zin onherleidbaar, maar toch afleidbaar. De woorden wringen om enerzijds

uit te drukken dat er iets toch wezenlijk onherkenbaar is en nieuw, terwijl het toch

kan afgeleid worden in het programma van het reductionisme. Dat afleiden gebruikt

statistische argumenten voor grote macroscopische systemen, en is niet geheel deductief

— het gaat om morele zekerheden en typische verschijnselen, geen strict absolute zekerheden.

Het geheel is ook ‘minder’, in zekere zin. Dat heeft te maken met de eigenheid en de

schijnbare onafhankelijkheid van collectieve fenomenen ten opzichte van het ingewikkelder

gedrag van de individuele componenten. Ten eerste is er herhaaldelijk gewezen op een

unificerend kader waarin faseovergangen begrepen worden als in balans tussen energie- en

entropieoverwegingen. Er zijn gelijkaardige statistische argumenten, het lijkt op percolatie,

je moet mogelijkheden en kosten tellen enzovoort. Dat unificerende aspect is natuurlijk

belangrijk bij de theorievorming. Er is echter nog meer, zelfs kwantitatief. Men verwijst

daarnaar dikwijls met het woord “universaliteit.” Dat is een vrij modern begrip in de

natuurwetenschappen die microscopisch geheel verschillende toestanden of interacties toch

weet kwantitatief te verbinden. In zekere zin zijn de details van het microscopische beeld

niet geheel relevant; belangrijker zijn de aanwezigheid van een behoudswet of van een
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symmetrie, of ook de dimensie van het systeem, en niet zozeer de preciese invulling. Daarom

ook kunnen we dikwijls via vrij eenvoudige speelgoedmodellen de realiteit fenomenaal goed

gaan benaderen.

Laat ons “minder” in de zin van ‘eenvoudiger’ uitleggen via een tweetal limietstellin-

gen uit de kanstheorie, de wet van de grote aantallen en de universele foutenverdeling zoals

beschreven in de centrale limietstelling. Hier een concreet voorbeeld. Stel dat we componen-

ten hebben die elk onafhankelijk 10 mogelijke posities kunnen innemen en wel met dezelfde

kans. Als we nu de proportie nemen van het aantal componenten dat in de eerste positie

staat, dan verwachten we dat dit 1 op 10 is. Hoe meer componenten, hoe scherper die voor-

spelling is. De details hoe die individuele componenten de verschillende posities innemen en

welke fluctuaties ze elk ondergaan worden uitgewist in het geval we naar collectief gedrag vra-

gen. Wiskundig, stel dat Xi, i = 1, 2, ...n een rij onafhankelijke stochastische veranderlijken

zijn met dezelfde kansverdeling. Bijvoorbeeld, Prob(Xi = 1) = p1, Prob(Xi = −3) = p2,

Prob(Xi = 5) = p3 waar p1 + p2 + p3 = 1 willekeurig kunnen gekozen worden. Dan is de

verwachtingswaarde van elke Xi gelijk aan p1 − 3p2 + 5p3. Nemen we nu het rekenkundig

gemiddelde (X1 + X2 + ... + Xn)/n dan zal dat voor grote n convergeren naar dat gemid-

delde. Hier moet worden opgemerkt dat het gemiddelde veel minder informatie bevat dan

de totale kansverdeling (p1, p2, p3). Ook al zijn die drie kansen verschillend, zolang de com-

binatie p1 − 3p2 + 5p3 gelijk is, vinden we in de limiet hetzelfde gemiddelde. De details van

de kansverdeling van elk der componenten zijn dus inderdaad in grote mate irrelevant voor

het ‘collectieve’ gemiddelde. Nu kan men verder gaan en kijken naar de foutenverdeling

van [(X1 + X2 + ...Xn)/n − E(X)] voor zeer grote maar eindige n. (Het gemiddelde is nu

voorgesteld door E(X).) Het antwoord staat nu beschreven in de centrale limietstelling

en het resultaat is dat er een andere grootheid, de zogenaamde variantie moet worden

toegevoegd. Deze is opnieuw gemaakt als een combinatie van de p1, p2 en p3 en zal niet de

gehele kansverdeling uniek weergeven. Het gemiddelde gedrag en de fluctuaties daarrond

zijn dus ‘eenvoudiger’ dan het individuele gedrag. Microscopische details zijn in zekere zin

en in zekere mate irrelevant voor bepaalde vragen naar collectief gedrag. Dit maakt meteen

de onafhankelijkheid van collectief gedrag zichtbaar.
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V. WAT IS CHAOS?

A. In het algemeen

De chaostheorie begint met het werk van Henri Poincaré ongeveer 100 jaar geleden. Ze

situeert zich in de traditie van de klassieke mechanica die de vraag stelt naar de aard van

de beweging van een fysisch systeem bestaande uit verschillende componenten. Daarin

spelen niet alleen wisselwerkingen (krachten, potentialen, interacties,...) een belangrijke rol,

maar ook begin- en/of randvoorwaarden bepalen mee deze beweging. Dat wordt wiskundig

vertaald in dynamische vergelijkingen (zoals de wetten van Newton) waarvan het vinden

van een oplossing (zelfs een benaderende) dikwijls een haast onmogelijke opdracht lijkt. Dat

is trouwens meestal zo wanneer de vergelijkingen belangrijke niet-lineaire aspecten hebben.

Bedenk dat de problemen die aan de mechanica werden gesteld in de loop van de eeuwen

steeds ingewikkelder zijn geworden. Men begreep, na Kepler en Newton, dat de beweging

van de planeten niet op perfecte ellipsen verliep, maar dat voor de uiteindelijke baan van een

planeet, niet alleen de gravitatiewerking van de zon maar ook de storingen van de andere

planeten in rekening moesten gebracht worden. De resulterende mechanische problemen

waren dan veel ingewikkelder en een belangrijke rol werd niet alleen toebedeeld aan de

statistische verwerking van de vele astronomische data, maar ook aan de ontwikkeling

van een consistente storingsrekening (dat is het systematisch opnemen van de invloed van

kleine storingen op de baan van een hemellichaam). Het was echter verre van duidelijk

dat de resulterende oplossingen stabiel waren. Deze vraag (over de stabiliteit van het

zonnestelsel) had reeds Newton beziggehouden en, volgens het verhaal, vroeg Napoleon aan

Laplace waarom hij in zijn groot boek over de wereld nergens de auteur van het universum

had vermeld. Laplace antwoordde dat hij die hypothese niet nodig had. Terwijl Newton

nog goddelijke interventie had gesuggereerd voor het behouden van de planetenbanen,

dacht Laplace dacht dat die stabiliteit uit de oplossing van zijn storingsrekening zou

volgen, cf. zijn Exposition du système du monde — inleiding op zijn prachtige Traité du

Mécanique Céleste). Nochtans was er het befaamde drielichamen-probleem (bijvoorbeeld in

de onderlinge invloed van drie planeten, of nog eenvoudiger: de studie van zon, aarde en

maan) waarvoor er geen oplossing werd voor gevonden en waarvoor men vermoedde dat de

beweging heel grillig zou kunnen verlopen. Poincaré behandelde dat drielichamen-probleem
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als antwoord op een prijsvraag (in 1887) van de koning van Zweden en Noorwegen.

Een andere (Zweedse) wiskundige, Mittag-Leffler, ontdekte een fout waarna in een zeer

uitgebreide correspondentie tussen Poincaré en Mittag-Leffler de chaostheorie werd geboren.

Poincaré introduceerde verschillende methodes die er niet in de eerste plaats op gericht

waren de vergelijkingen volledig exact op te lossen, maar die wel belangrijke informatie

opleverden over de aard van de oplossingen. Eén van de eigenschappen waarvoor hij een

karakterisatie zocht was chaos. Hij had immers begrepen dat de analyse van Lagrange

en Laplace voor het drielichamen-probleem iets te optimistisch was (Poincaré zag dat de

storingsreeks van Laplace wel convergeerde, maar, in het algemeen, op een niet uniforme

manier - dat zou kunnen gezien worden als een subtiele of louter wiskundige aangelegenheid

zonder verdere gevolgen maar het tegendeel bleek waar te zijn; het stelde de stabiliteit

opnieuw in vraag en gaf aanleiding tot verdere karakterisaties van chaos, zoals beschreven

in zijn Les Méthodes nouvelles de la méchanique céleste en Leçons de mécanique céleste).

Terwijl de oorsprong van de moderne chaostheorie moet gezocht worden in de hemelme-

chanica, is het fenomeen van chaos al veel langer beschreven. Menig drama, roman of

novelle uit de wereldliteratuur is gebaseerd op de waarheid dat “kleine oorzaken grote

gevolgen kunnen hebben...” Terug bij de natuurwetenschappen omschreef Maxwell in 1877

één van de belangrijkste gronden van wetmatigheid in de natuur via het maxim the same

causes will always produce the same effects. Hij voegt er wel gauw aan toe dat dit niet

mag verward worden met het foute like causes produce like effects, wat reeds in flagrante

tegenspraak is met onze alledaagse ervaringen en wat reeds van oudsher beschreven is

geweest. Chaostheorie expliciteert net dat in de mechanica.

Na het begin vanuit de hemelmechanica was er een periode van vooral wiskundige ontwikke-

ling. Tegenwoordig spreken we over de (moderne) theorie van dynamische systemen. We

begrijpen nu veel beter hoe het komt dat perfect deterministische mechanische systemen

zich soms lijken te gedragen op een haast toevallige manier. De theorie heeft meer

structuur gekregen en er zijn heel wat voorbeelden en modellen uitgewerkt. Belangrijke en

betekenisvolle concepten zoals universaliteit, stabiliteit, attractoren,... hebben hun intrede

gemaakt of hebben hun weg gevonden in het meer toegepast onderzoek. Mede dankzij de

enorme vooruitgang in simulatie- en rekentechnieken (computers), vanaf de jaren 1960 maar

vooral op ieders bureau sinds de jaren 1980, zijn heel wat aspecten ervan in detail kunnen
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gëıllustreerd worden en nieuwe voorbeelden werden zo ontdekt. Er blijven natuurlijk nog

belangrijke vragen en problemen. Die zaken kunnen inderdaad soms ingewikkeld zijn.

We bevinden ons in de klassieke mechanica waar we trajecten of paden volgen van

de deeltjes waaruit een systeem bestaat. Chaotische systemen hebben trajecten die erg

gevoelig zijn voor de beginvoorwaarden. Beter, voor elke beginvoorwaarde kunnen we een

ander traject vinden die heel dicht bij het eerste ligt, maar waarvoor het systeem toch

langs een totaal andere baan beweegt. Ook al is dit verschil aanvankelijk heel erg klein, als

we lang genoeg wachten zal er een merkbare afwijking optreden. De trajecten horende bij

verschillende beginvoorwaarden lopen ver uiteen ook al startten ze heel dicht bij mekaar.

Dit (exponentieel vlug) uiteenlopen van de trajecten wordt wiskundig geassocieerd met

een zogenaamde positieve Lyapunov exponent. Deze operationele definitie van chaos is

het vertrekpunt van de wetenschappelijke benadering van chaotisch gedrag. Het gebeurt

natuurlijk ook dat men het woord chaos gebruikt om een toestand van wanorde uit te

drukken, maar dat is niet wat men a priori bedoelt met chaos in de chaostheorie.

De Lyapunov exponent vertelt meteen iets over de tijdsschaal waarvoor serieuze beperkingen

komen aan onze voorspellingskracht. Dat het zonnestelsel chaotisch/onstabiel is, zal ons

toch weinig moeite geven om zelfs op grote tijdsschalen perfecte predicties te doen. Denk

aan zonsverduisteringen of het lanceren van een raket naar de maan. Evenzeer, dat het

weer in België heel grillig kan zijn, zal ons toch niet beletten om met grote stelligheid te

voorspellen of het al dan niet zal regenen binnen de volgende 5 minuten. Anderzijds kan

het zelfs gebeuren dat niet-chaotische/stabiele systemen veel moeilijker voorspelbaar zijn,

als we die voorspelling willen laten gelden over hele grote tijdsschalen. Alles hangt af van

de Lyapunov exponent. (Systemen met een groot aantal vrijheidsgraden - bijvoorbeeld

door een ruimtelijke uitbreiding - kunnen meerdere Lyapunov exponenten hebben; men

spreekt dan wel eens over een Lyapunov-spectrum). Merk ook op dat terwijl voorspellen

moeilijk kan zijn, retrodictie wel gemakkelijker wordt en wel door precies hetzelfde effect.

Denk aan het volgende voorbeeld: als we een bezemsteel proberen te balanceren op een

vinger, is het moeilijk te voorspellen langs welke kant die uiteindelijk zal vallen - eens die

bezemsteel valt, is het gemakkelijk af te leiden langs welke kant hij is beginnen te vallen.

Chaos kan dus werken als een microscoop om kleine oorspronkelijke verschillen te ontdekken.
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Ook al is het volgende voorbeeld niet realistisch en heeft het verschillende gebreken, het

heeft de verdienste op een eenvoudige manier te illustreren wat bedoeld wordt met chaos in

dynamische systemen. Het is inderdaad niet ongebruikelijk in de natuurkunde wiskundige

modellen te onderzoeken met het oog op wat essentiële ingredinten zijn voor bepaalde fysis-

che eigenschappen of die laatste te illustreren in conceptueel eenvoudige situaties. Bovendien

is dit model een belangrijk “prototype” waarnaar verschillende meer realistische systemen

kunnen worden getransformeerd.

Beschouwen we de reële getallen tussen 0 en 10. Bijvoorbeeld het getal π = 3, 1415926....

Het gekozen getal met 10 vermenigvuldigen komt neer op het opschuiven van de komma

naar rechts, 10 keer π is 31,4159265... . Als we nu het linkercijfer (de 3) laten vallen

krijgen we opnieuw een getal tussen 0 en 10. Zo krijgen we een afbeelding van elk getal

(noem het x) in het interval [0, 10] naar een ander getal (noem het x′) in datzelfde interval.

Bijvoorbeeld, als x = π dan is x′ = 1, 4159265.... Dat kunnen we nu telkens herhalen

door voor het bekomen getal opnieuw de afbeelding te maken. Zo krijgen we trajecten;

als we starten zeg met x(0) = π, dan krijgen we na één keer x(1) = 1, 4159265..., na

twee keer x(2) = 4, 1592653..., enzovoort, na vijf keer x(5) = 9, 2653589... enz. Er

zijn ook veel saaiere trajecten. Als x(0) = 2, dan is x(1) = x(2) = ... = 0 voor altijd.

Die trajecten komen inderdaad altijd overeen met de cijfers na de komma in het getal

waarvan je vertrekt. at model wordt een dynamisch systeem genoemd (ook al is het ver

van een natuurlijk proces) omdat het voor elk getal tussen 0 en 10 (elementen van de

configuratieruimte) aangeeft hoe het in opeenvolgende stappen (de tijd) verandert (de

regels van de dynamica). Het is niet eenvoudig zich een realistisch dynamisch systeem voor

te stellen met dergelijke soorten trajecten maar we kunnen het wel gebruiken om chaos

te illustreren. Stel je voor dat je niet vertrekt van de beginvoorwaarde x(0) = π zoals

hierboven maar van een lichtjes verschillende, namelijk x(0) = 3, 141. Om de twee trajecten

uit elkaar te houden gaan we de laatste een andere naam geven, we nemen x(0) = π en

y(0) = 3, 141. Het verschil is klein : x(0)− y(0) = 0, 0005926... minder dan een duizendste.

Bekijken we nu de trajecten die volgen uit die twee lichtjes verschillende beginvoorwaarden:

x(0) = π, x(1) = 1, 4159265..., x(2) = 4, 1592653......, x(5) = 9, 2653589... en anderzijds

y(0) = 3, 141, y(1) = 1, 41, y(2) = 4, 1, ..., y(4) = y(5) = ... = 0. Dus de afstanden tussen

de ‘posities’ vanaf ‘tijdstip’ 4 zijn goed zichtbaar : x(5) − y(5) = 9, 2... wat ongeveer

10 000 keer het oorspronkelijke verschil is. Reeds na 4 stappen in de herhaling is er een
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duidelijk verschil tussen de trajecten bij beginvoorwaarden die minder dan een duizendste

verschilden. Hetzelfde blijft waar voor de overgrote meerderheid van andere keuzes van

beginvoorwaarden. Men zegt dan ook dat dit dynamisch systeem chaotisch is. Bemerk dat

indien we twee beginvoorwaarden met een verschil van ongeveer 1/1000.....000 (n nullen)

kiezen, dat ze reeds na ongeveer n tijdsstappen een verschil van orde 1 krijgen. We zeggen

daarom dat de Lyapunov exponent gelijk is aan log 10: maken we onze beginprecisie 10 keer

beter, dan wordt het ver uiteenlopen van de trajecten met slechts 1 tijdsstap uitgesteld.

Meer realistische voorbeelden van chaos zijn heel wat moeilijker eenvoudig uit te leggen.

Soms verwijst men wel eens naar het weer en hoe moeilijk het te voorspellen is net omdat

uiterst kleine storingen een dramatische weersverandering kunnen veroorzaken. (Cf. de film

Butterfly effect.) Bij dat voorbeeld komen echter nog veel andere (dikwijls minder begrepen)

concepten kijken. Eenvoudiger voorbeelden vinden we op de biljarttafel. Veronderstellen we

dat die tafel ideaal is (geen wrijving) en dat we bovendien de randen zo hebben afgerond

dat er geen hoeken meer zijn en dat er op de tafel nog een aantal min of meer ronde

verstrooiers liggen. Dan kan men aantonen (en ondervinden) dat (afhankelijk van hoe die

randen er uitzien) de beweging van de biljartbal chaotisch is: een minieme afwijking in de

hoek waaronder men de bal wegschiet zal leiden tot zichtbaar heel uiteenlopende trajecten

op de tafel. De studie van deze biljarten is nog steeds in grote ontwikkeling. Ook in de

hemelmechanica zijn er voorbeelden; de beweging van drie planeten (die mekaar aantrekken

via de zwaartekracht) kan chaotisch zijn. Er is momenteel enige eensgezindheid over het

chaotische karakter van ons zonnestelsel Zoals we reeds hebben vermeld, dat was reeds een

thema bij Newton en Laplace. Er is echter niets om zich direct zorgen over te maken: de

tijdsschalen waarop het chaotische gedrag zich zou tonen door het zichtbaar maken van een

instabiliteit zijn enorm groot.

B. Chaos en fractalen

Een typisch kenmerk van chaotische dynamica’s is de grilligheid in de trajecten. Men kan

zich dan indenken om de faseruimte (van initiële microscopische toestanden) in te kleuren

naargelang de resulterende trajecten die zullen gevolgd worden. Punten die heel dicht bij

elkaar liggen, kunnen een andere kleur krijgen (omwille van chaos) en heel ingewikkelde
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kleurpatronen kunnen verschijnen. Dat leidt weer tot een ander onderwerp - de zogenaamde

fractale meetkunde - die vele raakpunten met de chaostheorie heeft. De persoon die in grote

mate verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van deze discipline is Benôıt Mandelbrot.

Fractale meetkunde houdt zich dan bezig met vormen en afstanden voor objecten die heel

erg grillig zijn. Ze zijn niet recht, niet rond en ze hebben ongehele dimensies. Een veel

aangehaald voorbeeld is de kustlijn van Groot-Brittannië; de lengte ervan meten hangt af

van de lengte van de referentie-meetstok. Hoe kleiner de lengte van de meetstok, hoe groter

de lengte van de kust lijkt! De fractale dimensie maakt dat kwantitatief.

C. Chaos en determinisme

Ook al zijn er nog andere soorten chaos, we bespreken hier enkel de zogenaamde deter-

ministische chaos. Dat is de meest bestudeerde en conceptueel eenvoudigste vorm. Dat is

precies de chaos zoals ze in de klassieke natuurkunde en mechanica aan bod komt en voor

sommigen blijkbaar tot een diepgaande revolutie in ons wereldbeeld moet leiden. In het bij-

zonder blijken sommigen te denken dat chaostheorie het falen van het klassieke wereldbeeld

heeft aangetoond. Meestal wordt eerst de beroemde passage van Laplace geciteerd:

Une intelligence qui pour un instant donné connâıtrait toutes les forces dont la nature est

animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste

pour soumettre ces données l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements

des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour

elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux.

om daarna te zeggen dat dat nu moet worden verworpen. In het bijzonder, men be-

weert dat determinisme niet langer houdbaar is. Maar lezen we het essay van Laplace

verder door : hij bespreekt daarin de plaats van kans, toeval en waarschijnlijkheid. Hij

weet heel goed dat een natuurbeschrijving een kanstheoretisch karakter kan hebben van-

wege een praktische onvoorspelbaarheid. Niet (alleen) omdat men de vergelijkingen niet

exact kan oplossen, maar omdat men, praktisch gesproken, niet altijd alle parameters of

nodige data kan kennen of controleren. De wetten en de bewegingen en de trajecten blijven

wel degelijk reëel en deterministisch. De oorsprong van de verwarring in veel hedendaagse

geschriften is dat men dat onderscheid niet maakt. Men verwart (dat ontologische) deter-

minisme met voorspelbaarheid. Zelfs in teksten waar op bepaalde plaatsen expliciet het
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verschil tussen voorspelbaarheid en determinisme wordt uitgedrukt, glijdt men op andere

plaatsen in dezelfde tekst haast onmerkbaar van het één naar het andere. Er is nochtans

een duidelijk verschil. Determinisme heeft te maken met de manier waarop de theorie over

de natuur spreekt en voorspelbaarheid heeft betrekking op wat wij mensen kunnen/willen

observeren of voorspellen. Het opwerpen van een teerling is een deterministisch proces maar

weinigen kunnen voorspellen hoeveel ogen zullen geworpen worden. De beweging van een

klein stofdeeltje in lucht of water (zoals bij de zogenaamde Brownse beweging) is erg grillig

en onvoorspelbaar. De meest relevante (maar enkel effectieve) wiskundige beschrijving mod-

elleert de beweging van het deeltje als een stochastisch proces maar toch blijft de fysische

beweging perfect deterministisch. Bepaalde scheikundige reacties geven niet altijd hetzelfde

resultaat ook al lijkt het erop dat we dezelfde preparatie toepassen. Dergelijke onstabiliteiten

(of mogelijke bifurcaties) hebben opnieuw niets met indeterminisme te maken. Een statis-

tische beschrijving dringt zich op maar enkel omdat we niet in staat zijn alle microscopische

parameters te controleren. Onze onwetendheid kan nooit tot de conclusie leiden dat we met

een niet-deterministisch proces te maken hebben. Welke redenen er zijn om het bij een deter-

ministisch wereldbeeld te houden is een andere vraag. Paradoxaal genoeg is chaostheorie een

bevestiging van het klassieke determinisme. Want het toont ons hoe een dynamisch systeem

met trajecten die “wild” quasi-toevallig veranderen afhankelijk van kleine storingen, perfect

kan begrepen worden en verenigbaar is met een strict deterministisch gedrag. Chaotische

systemen zijn zeer moeilijk voorspelbaar (tenminste voor bepaalde eigenschappen zou men

moeten de beginvoorwaarden met een praktisch onhaalbare precisie kennen), maar ze blijven

natuurlijk wel deterministisch.

D. Chaos en verwarring

Hieronder laten we de verwarring aan het woord. De aangehaalde passages zijn eerder

willekeurig. Het is inderdaad erg gemakkelijk om aan dergelijke citaten te komen. Referen-

ties voor de citaten en verdere details zijn te vinden in mijn populariserend artikel Chaos

aan de rand van de wetenschappen, Onze Alma Mater 3, 379–408 (1996); af te laden via

http://itf.fys.kuleuven.be/~christ/jour/artikelen.html.

Hier is Michel Serres aan het woord in een interview met de wetenschapssocioloog Bruno
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Latour: Vous connaissez sans doute la théorie du chaos, qui fait qu’un désordre donné dans

la nature peut être expliqué — ou réordonné — au moyen d’attracteurs fractals.

en hij gaat verder: Le temps ne coule pas toujours selon une ligne ... ni selon un plan,

mais selon une variété extraordinairement complexe, ... Ainsi le développement de l’histoire

ressemble vraiment à ce que décrit la théorie du chaos... Le temps passe, si, et aussi ne

passe pas... La théorie usuelle suppose le temps partout et toujours laminaire.... Un jour,

on dira qu’il s’agit là de l’éternité. Ce n’est ni vrai ni possible : non, le temps coule de

manière turbulente et chaotique, il percole.

Een andere filosoof Jean-François Lyotard schrijft: En s’intéressant aux indécidables, aux

limites de la précision du contrôle, aux quanta, aux conflits à l’information non complète,

aux “fracta”, aux catastrophes, aux paradoxes pragmatiques, la science postmoderne fait

la théorie de sa propre évolution comme discontinue, catastrophique, non rectifiable, para-

doxale.

De socioloog Jean Baudrillard: Il faut peut-être considérer l’histoire elle-même comme une

formation chaotique où l’accélération met fin à la linéarité, et où les turbulences créées par

l’accélération éloignent définitivement l’histoire de sa fin, comme elles éloignent les effets de

leurs causes..

Gilles Deleuze en Félix Guattari zien het zo: On définit le chaos moins par son désordre que

par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s’y ébauche. C’est un vide qui

n’est pas un néant, mais un virtuel , contenant toutes les particules possibles et tirant toutes

les formes possibles qui surgissent pour disparâıtre aussitôt, sans consistance ni référence,

sans conséquence.

Guattari schreef trouwens een gans boek “Chaosmose” vol met fantastische verzinsels.

En hier komt de “linguiste” Julia Kristeva: La science elle-même s’affronte déjà aux

problèmes du non-représentable et du non-mesurable ; elle essaye de le penser non pas comme

“déviatoire” par rapport au monde observable, mais comme une structure à lois particulières.

Nous ne sommes plus au temps de Laplace...

Opnieuw dichter bij huis bewijst Bodifée danig onder de (verkeerde) indruk te zijn van

de moderne ontwikkelingen in de fysica, meer bepaald de chaostheorie: De klassieke natu-

urwetenschappen bestuderen de mathematische orde in eenvoudige, stabiele systemen met

hoofdzakelijk lineair gedrag (rechtevenredigheid tussen oorzaak en gevolg). Dat maakt het mo-

gelijk wetmatigheden te vinden waaraan deze systemen gehoorzamen. De realiteit van de lev-
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ende organismen is echter een andere, gekenmerkt door niet–lineariteiten, niet–evenwichten

en onbepaaldheden. Hier heerst niet langer orde en wetmatigheid maar wordt het gedrag

door spontanëıteit, eigenzinnigheid, wil en doelgerichtheid bepaald. De klassieke methoden

verliezen hun greep op de feiten. De onderzoeker kan nog observeren maar niet langer theo-

retiseren. Logische inductie, die van cruciaal belang is in de fysica, wordt onmogelijk.... De

studie van complexe, niet–lineaire systemen heeft geleerd dat daarin instabiliteiten optreden

die aanleiding geven tot een wezenlijke (en niet slechts praktische) onvoorspelbaarheid. Alle

methodes van de klassieke newtoniaanse wetenschap om het gedrag vanuit een gegeven begin-

toestand en uitwendige invloeden te berekenen, zijn dan gedoemd te falen. In de hedendaagse

fysica is het besef doorgedrongen dat complexe systemen een onherleidbare eigenheid hebben.

Hiermee zijn we klaar om wat meer de theologische toer op te gaan. Kosmoloog en fysicus

Paul Davies: It may seem bizarre, but in my opinion science offers a surer path to God than

religion. Right or wrong, the fact that science has actually advanced to the point where what

were formerly religious questions can be seriously tackled, itself indicates the far-reaching

consequences of the new physics. Uit zijn ander schrijven leiden we af dat Davies een mod-

erne (maar even misleidende) versie van het Argumentum entropologicum (een “Godsbewijs”

via entropie- en kosmologische beschouwingen) in gedachten heeft. Referenties naar La Nou-

velle Alliance van Prigogine en Stengers zijn veelvuldig. Ook van Alexandre Ganoczy: ...le

théologien saluera les efforts de Prigogine et de Stengers pour refuser l’alliance malsaine

entre une vision statique de Dieu et du monde, ainsi que son idéalisme inconciliable avec

le point de vue chrétien. Hij vervolgt later: La droite est brisée ; le chaos, la fluctuation,

le va-et-vient font leur apparition. En in dezelfde zin schrijft Adolphe Gesché: Du coup,

on le voit, notre monde n’est plus le monde silencieux et monotone de la science classique

(Newton), dépouillé de tout enchantement, le monde horloge. Métamorphose de la science,

et donc — car c’est cela ici qui nous intéresse — de notre sensibilité au monde et de notre

rapport avec lui : c’est le temps d’une nouvelle alliance entre l’homme et le cosmos. Nous

ne sommes plus perdus l’un pour l’autre, sans acoustique commune, étranges et étrangers

l’un à l’autre. Notre monde est réenchanté. En dan de climax: Ce sont ces auteurs mêmes

[Prigogine en Stengers] qui dénoncent le réductionisme scientifique et remettent en cause

la stricte causalité déterministe. Ils en appellent à une nouvelle intelligibilité. Pourquoi,

en cette métamorphose de la science ne pas saisir leur mot de nouvelle alliance comme un

mot qui dirait ce qu’il y avait de vrai dans le maladroit concordisme? Ne soyons pas moins
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catholiques ... We krijgen de indruk dat bepaalde katholieke theologen een inhaalbeweging

willen maken op de voorsprong die Oosterse ideologieën hebben inzake het concorderen met

moderne natuurkunde, sinds het verschijnen van “The Tao of Physics” van Fritjof Capra.

Het is trouwens ook niet moeilijk om in “New Age”- publicaties chaos “besproken” te vin-

den.

De geschiedenis van dit ‘concorderen’ is oud en heeft dikwijls eigenaardige effecten gehad.

Maxwell observeert: The rate of change of scientific hypothesis is naturally much more rapid

than that of Biblical interpretations, so that if an interpretation is founded on such an hy-

pothesis, it may help to keep the hypothesis above ground long after it ought to be buried and

forgotten.

E. Toeval uit chaos

We komen aan het uiteindelijke doel van dit hoofdstuk: de emergentie waarin toeval

ontstaat uit chaos.

Het punt is echter al benadrukt voorheen. Chaotische dynamica’s zijn zo grillig willekeurig

dat ze haast het onvoorspelbare voorstellen. Zo is toeval ononderscheidbaar geworden van

puur deterministisch gedrag.

Het woord toeval kan vele ladingen dekken. Het kan een samenvatting zijn van onze onwe-

tendheid te wijten aan de complexiteit van het fenomeen. Het kan een voorlopige uitleg zijn,

of een kortere samenvatting van wat ongezien is gebleven. Het kan wijzen op een (tijdelijk)

gebrek aan informatie. Tot al deze omstandigheden kan chaos bijdragen: door het praktisch

onvoorspelbare krijgen we histories of trajecten die wiskundig ononderscheidbaar zijn van

toeval. We gebruiken dat zelfs in allerlei apparaten om bijvoorbeeld “random numbers” te

genereren. Het is de uiterste gevoeligheid aan afrondingen of rand- en beginvoorwaarden die

willekeur praktisch realiseert. Op die manier emergeren kanseffecten met mogelijks gevoelens

van nieuwheid of onvoorspelbaarheid, kortom toeval.

F. Complexiteit

Hieronder volgt nog een tekst die ik schreef voor Space connection 51, 4–5 (2005).
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De opkomst in recente tijden van ’complexe systemen’ als een afzonderlijk weten-

schappelijk domein met eigen doeleinden en methodes heeft voor enige commotie gezorgd

in wijdere wetenschappelijke kringen. Dat heeft niet alleen wetenschappelijk politieke

oorzaken. Een nieuwe richting kent aanvankelijk succes wat zich vertaalt in nieuwe

tijdschriften, nieuwe centra en nieuwe instituten met bijpassende geldstromen en jong

talent dat gedreven wordt door eigen ambities. Er zijn echter ook wetenschappelijk

gefundeerde redenen voor een zekere argwaan. Is complex niet enkel een moeilijk woord

voor ingewikkeld? Wat zijn de onderzoeksonderwerpen en komen die niet al elders aan

bod, of is het slechts een voorbijgaande rage? Het domein van ’complexe systemen’ begon

in de jaren 1970 met eerste volle bloeiers in de jaren 1980. Die geboorte ging hand in

hand met een aantal andere ontwikkelingen. Zo was er de steeds groeiende kracht en

ruimer wordende beschikbaarheid van snelle computers. De explosie in computerkracht,

de oprichting van computationele centra, en de uitwerking en verspreiding van numerische

algoritmes en simulatiemethodes met bijhorende visualisatie zijn zeker belangrijk geweest

in de opkomst van ’complexe systemen’. Een tweede even wezenlijk element was de nieuwe

interesse in moderne mechanica. We spreken tegenwoordig over de theorie van dynamische

systemen. In de jaren 1970 werden belangrijke wiskundige stappen gezet, bijvoorbeeld in

verband met chaostheorie en meer algemeen, in de studie van niet-lineaire dynamische

systemen. Nog steeds gelden niet-lineaire fenomenen soms als synomiem voor ’complexe

systemen’. Een derde tendens die parallel loopt met de opkomst van ’complexe sytemen’

is deze van de interdisciplinariteit. Dat wordt soms afgeschilderd als methodologisch

praktisch en relevant. Dat was echter niet in de eerste plaats hoe ’complexe systemen’

interdisciplinair werden. De drijfveer was veeleer dat onderzoekers een zekere universaliteit

vaststelden in het dynamisch gedrag van bepaalde systemen en netwerken, dat modellen

bruikbaar bleven buiten de stricte context waar ze vandaan kwamen en dat domeinen

als psychologie, economie of sociale wetenschappen dikwijls door natuurwetenschappers

werden ’ontdekt’ als potentiële afnemers van resultaten uit ’complexe systemen’. Tenslotte

kwam er ook een drager aan te pas uit de fysica. Daar is het vooral de statistische

mechanica die de ’complexe systemen’ heeft gekoesterd. De reden komt ook straks nog

ter sprake: statistische mechanica is bij uitstek een transfer-wetenschap die de complexe

microscopische wereld wil verbinden met mesoscopische en macroscopische schalen van

beschrijving. Een belangrijk concept daarin is dat van de emergentie, hoe als het ware
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nieuw gedrag kan ontstaan op een bepaalde schaal van beschrijving dat ongezien is op

microscopisch vlak. Faseovergangen zijn het voornaamste voorbeeld uit de evenwichts

statistische mechanica. Nog veel rijker bleek echter de wereld van niet-evenwichtsfenomenen

en daar is het dat ’complexe systemen’ vele aanknopingspunten vond. De voorgaande korte

onstaansgeschiedenis geeft enkel zeer gedeeltelijk een situering van het veld der ’complexe

systemen’. Er zijn bovendien belangrijke nieuwe tendensen die de laatste jaren aan belang

hebben gewonnen, zoals deze van de biofysica. De vraag blijft zich echter stellen waarover

’complexe systemen’ nu willen spreken; wat is de problematiek en wat zijn de verwachtingen?

Men hoeft in eerste instantie niet bang te zijn om het woord ’complex’ te vervangen door

’gecompliceerd’. Dingen zijn inderdaad gewoon zeer ingewikkeld wanneer men bijvoorbeeld

te maken krijgt met systemen die bestaan uit vele miljarden en miljarden componenten die

onderling interageren en terugkoppelen. Het gaat echter verder. Een heel divers en rijk

gedrag kan resulteren. Voorbeelden vinden en classificeren is een eerste opgave. Faseover-

gangen en kritische fenomenen zijn al vermeld, maar zelf-oganisatie is nog sensationeler.

Daarin kan een systeem zich als het ware zelf organiseren, zonder bijstelling van buitenaf,

in complexe patronen en structuren. De tijdsevolutie kan daarbij heel interessant worden.

Turbulentie, als onderwerp in de niet-evenwichts statistische mechanica, wordt wel eens het

laatste grote onopgeloste probleem van de klassieke fysica genoemd. Dissipatie, de produc-

tie van entropie of wanorde, mag dan al een oud onderwerp zijn, het antithema van creatie,

van het verwezenlijken van robuste orde en vorm blijft een belangrijke uitdaging. In deze

problematieken hebben zich in de loop van de tijd enige leidende principes of paradigma’s

genstalleerd. Eén van de meer bekende slogans is dat het geheel meer is dan de som van

de delen. Dat verwijst weer naar het concept van emergentie; dat er zich onverwachte en

nieuwe fenomenen kunnen voordoen als coperatief verschijnsel in macroscopische systemen.

Een vraag is dan welke elementen van de microscopische dynamica verantwoordelijk zijn. Er

werden interessante aspecten gevonden. Zoals, dat de microscopische details dikwijls niet zo

belangrijk zijn; het voldoen aan de symmetrie-eigenschappen en de behouden grootheden is

al zeer belangrijk. Of dat met conceptueel zeer eenvoudige regels een complex en rijk gedrag

kan geproduceerd worden. Celautomaten, om iets te vermelden, zijn in staat een complexe

wereld en natuur te maken en te visualiseren. Een ander aspect is dat van de universaliteit;

hoe heel gelijkaardig gedrag verkregen kan worden in verschillende omstandigheden. Dat



47

is het geval voor aspecten van kritisch gedrag zoals reeds hierboven aangehaald, maar het

bleek ook op te gaan voor bepaalde dynamica’s. Daar raken we aan het gebied van de

chaostheorie en van de niet-lineaire dynamica’s. Chaos betekent dat kleine storingen grote

veranderingen kunnen veroorzaken. De wiskundige chaostheorie is erg uitgebreid en heeft

vlug de natuurwetenschappen bereikt. Chaos zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen

spelen in irreversibele fenomenen. Een openstaand probleem is hoe chaos op microscopisch

niveau zich voortplant tot het meso- en macroscopische niveau. Hoe wordt het zichtbaar? En

omgekeerd, wanneer ontstaat chaos op macroscopisch niveau als gevolg van meer eenvoudige

microscopische wetmatigheden? Deze transfer doorheen verschillende schalen van beschri-

jving brengt ons weer bij de statistische mechanica en wel bij niet-evenwichtsfenomenen.

Nu bestaat geen systematische theorie van niet-evenwichtsproblemen die in kracht en alge-

meenheid te vergelijken is met het geval in evenwicht. De constructie van niet-evenwichts

statistische mechanica is volop aan de gang. Het lijkt er sterk op dat de onderlinge bevrucht-

ing met problemen uit de biologie veelbelovend is. Biologische systemen en levensprocessen

zijn immers bij uitstek ver van evenwicht.. De complexiteit van het leven en de manier

waarop fysica en scheikunde daar ook over spreken is bij uitstek een thema voor ’complexe

systemen’.
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VI. STRUCTUREN VAN TIJD EN RUIMTE

A. Aristoteles

Aristotle joined a tradition of natural philosophy in proposing general principles that

govern nature. Aristotle gave it a name, physics — as it derives from his Lectures on

Nature, Physike Akroasis: to find out about the essentials (the physis) for making the world

intelligible. At the same time, he takes a position intermediate between various pre-socratic

schools, in particular for the problem of transition between being and not-being. The third

factor is the becoming, hence the theory of locomotion as simplest example: change of

position.

For A. the nature of an object becomes observable in its motion when left entirely to itself.

The reason is that its nature is in fact the internal source of motion or rest, non-accidentally.

Nature equals “inborn” predilection to (this or that) motion and rest. Motion is thus

explained by the intrinsic nature of an object and quite logically then, there appear various

types of “natural” motion (to be distinguished from “forced motion”). The various types

of motion correspond with the structure of space which is made essentially from “natural

locations” (topos phusikos): an untouched sublunar world would segregate in earth, then

water, then air, then fire, making a spherical rocky earth covered by oceans and air. There

is a geometrically privileged center and the universe is a finite sphere around it. The fifth

“nature” (the quintessence) is called the aether, whose natural motion is uniformly circular

around the center. That motion is realized by the sphere of fixed stars, turning around

with perfect regularity and defining time itself. Astronomers’ task for the coming centuries

would be to understand the motion of the sun, the moon and the planets as a combination

of circular motions.

The influence of Aristotle’s way of thinking and of his world view on Western thought

cannot be overestimated, especially after its incorporation in a Christian theology. Thomas

Aquinas in particular repeats the physics of Aristotle with such changes to preserve the

transcendence of God. In his Imago Mundi (as in the Divina Comedia of Dante) the world

consists of ten spheres or “heavens” with the earth in the center. Then come the spheres of

the moon, the sun and of the five known planets, then the 8th sphere of fixed stars and then
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the “first mobile” and finally the unmoving and eternal heaven. The notion of “natural place”

has in general brought about the idea of “natural (immanent) justice” and “natural living,”

i.e., according to a given or imposed structure and order of the universe which is thought to

be “good.” Aristotle’s physics is teleological and qualitative. His further opposition against

mathematical, mechanistic and materialistic thinking will only be challenged first by Galileo

Galilei.

B. Galileo’s new science

There is no perfect, unchanging sphere around the center of the universe. The outlook

on how the universe looks like changes drastically in the 15th-16th century. To start with

the solar system, GG adopted Copernicus’ heliocentric hypothesis and thought of planet

Earth very much as being just a planet. In fact, his discoveries with the telescope helped

to revolutionize astronomy and to accept the Copernican system. To observe via technical

means, to experiment and to make quantitative are no longer seen as wrong-doing and

opposed to nature. That brings about a unification of mechanics (techné) and physics.

Galileo Galilei (born in 1564, dying in 1642) was very much inspired by Archimedes and

very much natural philosopher, astronomer, and mathematician. Besides to the sciences

of motion, astronomy, and material science, he also contributed to the development of the

scientific method. There, systematic experiment joined with mathematical (geometric) and

quantitative analysis, rejecting teleological arguments.

The main discovery on motion was to unite motion with rest. Before GG motion was

ontologically different from rest; with GG motion is as natural as rest and moving objects

eventually stop because of a force called friction. For our discussion, two further studies are

important, 1) free fall, and 2) the relativity principle.

ad 1) Galileo discovers that the distance fallen is proportional to the square of the time

it has been falling. He uses balls rolling on inclined planes to show that different weights

fall with the same acceleration. Regardless of the angle at which the planes are oriented,

the final height almost always equals the initial height. Reducing the slope of the opposite

incline, the ball rolls a further distance in order to reach that original height. Taking the
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elevation at nearly a 0-degree angle, the ball would roll almost forever, like making an effort

to reach the original height. And if the opposing incline was not even inclined at all (that

is, if it were oriented along the horizontal), then ... an object in motion would continue in

motion. In fact, GG thought it would continue in circular motion around the earth.

ad 2) GG emphasizes the relativity of motion, and the invariance of natural laws under

uniform straight/rectilinear motion.

C. Newton’s programme

Isaac Newton (born in 1642 or in 1643 depending on the calendar, dies in 1727) was the

culminating figure of the scientific revolution of the 17th century. His Philosophiae Naturalis

Principia Mathematica of 1687 is one of the most important single works in the history of

modern science.

1. First Law

Every body preseveres in its state either of rest or of uniform motion in a straight line,

except insofar as it is compelled to change its state by impressed forces.

It means “every” body, be it apples and moons. Moreover, quite in contrast with Aristotle,

there is also no essential difference between earth or water. That unification means there

is no fundamental diversity in the nature of motion. The force that maintains the moon in

orbit about the earth is precisely the same force that causes an apple to fall from a tree.

No natural motion is ascribed to a body; in fact every body has an innate tendency to

maintain its state of motion. No need for special points in the universe. Rather, the arena

of motion is absolute space. That space has a structure to give meaning to the notion of

rest and uniform motion in a straight line.

Space and geometry is Euclidean. Absolute space is 3-dimensional E3, infinite in all

directions with the structure of pencil, straightedge and compass. That is to say, there is a

notion of topology so that we know what we mean by continuous curves. There is a notion

of affinity so that we know what we mean by straight lines and there is a notion of metric

so that we can estimate distances. We also need an absolute time to measure time, which

goes forward.
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Newton believes that this 3-dimensional space exists at every moment of time, and

moreover that identically the same points of space persist through time. For a body to be

resting it means to remain in the same points of absolute space. Same thing for uniform

motion in a straight line.

Newton understands that these persisting parts of absolute motion cannot be perceived

by our senses. What we can observe are the relative positions, or the relative times. Of

course the belief in absolute space is not strange, but Newton will appeal to experiment to

try to prove its existence.

2. Second Law

The First Law formulates the state of motion of every body when there is no external

force: it is either rest or uniform straight motion in and with respect to absolute space.

That is however insufficient to account for the world where bodies are almost never seen in

uniform motion. In the Second law, Newton launches his programme on forces:

The change in motion is proportional to the impressed motive force, and is made along the

straight line on which the force is impressed.

By the First Law, we know what a change of motion means. From the Second Law we

say that to keep a body say in uniform circular motion, there must be always a force (the

centripetal force). The moon is attracted to the earth by such a force, gravity.

Newton goes on by noticing that the very observation of forces thus means that there is

change of motion, hence absolute space. More precisely he is using the famous bucket

experiment to “prove” the existence of absolute space. In an otherwise empty space, two

spheres connected by a cord and rotating around their common center of gravity can be

considered as rotating with respect to absolute space. There is absolute rotation, hence

absolute space and time.

If a vessel, hung by a long cord, is so often turned about that the cord is strongly twisted,

then filled with water, and held at rest together with the water; after, by the sudden action

of another force, it is whirled about in the contrary way, and while the cord is untwisting

itself, the vessel continues for some time this motion; the surface of the water will at first



52

be plain, as before the vessel began to move; but the vessel by gradually communicating its

motion to the water, will make it begin sensibly to revolve, and recede by little and little,

and ascend to the sides of the vessel, forming itself into a concave figure...This ascent of the

water shows its endeavour to recede from the axis of its motion; and the true and absolute

circular motion of the water, which is here directly contrary to the relative, discovers itself,

and may be measured by this endeavour. ... And therefore, this endeavour does not depend

upon any translation of the water in respect to ambient bodies, nor can true circular motion

be defined by such translation. ...; but relative motions...are altogether destitute of any real

effect. ...It is indeed a matter of great difficulty to discover, and effectually to distinguish,

the true motions of particular bodies from the apparent; because the parts of that immovable

space in which these motions are performed, do by no means come under the observations

of our senses. Isaac Newton; Principia, Book 1: Scholium.

The rotating bucket argument demonstrates that true rotational motion cannot be defined

as the relative rotation of the body with respect to the immediately surrounding bodies. In

general, true motion and rest cannot be defined as special instances of motion or rest relative

to other bodies, but instead can be defined only by reference to absolute space. Alternatively,

these experiments provide an operational definition of what is meant by “absolute rotation”,

and do not pretend to address the question of “rotation relative to what?”.

3. Absolute space

Absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equably

without regard to anything external, and by another name is called duration: relative, ap-

parent and common time, is some sensible and external (whether accurate or unequable)

measure of duration by the means of motion, which is commonly used instead of true time

...

Absolute space, in its own nature, without regard to anything external, remains always

similar and immovable. Relative space is some movable dimension or measure of the

absolute spaces; which our senses determine by its position to bodies: and which is vulgarly

taken for immovable space ... Absolute motion is the translation of a body from one absolute

place into another: and relative motion, the translation from one relative place into another.



53

We have seen already above how absolute space very naturally enters as the arena of

motion according to Newton. Space has an Euclidean structure, but not much of that is

used for the dynamics itself. Space is infinite, totally homogeneous and symmetric and

many debates have since long been held on how anything can occur in such a universe;

there is too much freedom and no particular place can be taken. Other objections are the

metaphysical nature of space and time. To the latter, we can add the Galilean invariance

principle, which slightly but essentially changes the structure of Newtonian space-time into

Galilean space-time. It is a way to eliminate unobservable behavior.

For Newton, the trajectories of bodies in absolute uniform motion in a straight line

through absolute space are represented by straight lines in a space-time diagram. Putting

a force on an object curves the world-line in the direction of the force. Going to a Galilean

picture, we only make differences between straight and curved trajectories. We no longer

speak about space and time separately, but about events happening in space-time, without

need to identify spatial points throughout time.

4. Determinism

We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause

of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature

in motion, and all positions of all items of which nature is composed, if this intellect were

also vast enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the

movements of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an

intellect nothing would be uncertain and the future just like the past would be present before

its eyes. Pierre Simon Laplace, A Philosophical Essay on Probabilities.

Determinism is a statement about dynamical theories. Newtonian mechanics is deter-

ministic in the sense that for given initial positions and velocities of all particles, the fur-

ther motion (positions and velocities at earlier or at later times) is uniquely determined.

One must solve Newton’s second law F = ma. As that is a differential equation (saying

how velocity changes in time), determinism is really a mathematical statement concerning
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global existence and uniqueness of solutions to Newton’s equations. Obviously, that needs

conditions on the forces F . Thus, determinism then follows from stating that within the

approximation of Newtonian dynamics, physical forces are such that Newton’s equations

have unique solutions.

5. Conservation laws

Classical mechanics introduces the concept of energy as conserved over Newtonian tra-

jectories. Kinetic energy (vis viva) is the sum over all particles of the product K := mv2/2

where m is mass and v is the speed of the object. Suppose now that the force F in Newton’s

law can be written in terms of a potential U ; that is to say, like

m
∆v

∆t
= F = −∆U

∆x

We write x for the position (in one dimension, for simplicity). In other words, we have

assumed that the work F∆x = −∆U can be written as the change of some function U ,

called the potential. Let us then see how the kinetic energy changes over time ∆t:

∆
mv2

2
=
m

2
∆v2 = mv∆v = v∆t F = −∆x

∆U

∆x
= −∆U

and we see that ∆(K+U) = 0 so that the sum K+U is conserved over time. U(x) is called

the potential energy as a function of the position x. For example, in the uniform gravitational

field of the earth, with x the height over the earth surface, we have U(x) = mgx where g

is the gravitational acceleration, g = 9.81m/s2. As a result of the energy conservation we

know that for free fall
mv2i

2
+mgxi =

mv2f
2

+mgxf

where the subscripts indicate initial and final values. Taking xi = h, xf = 0, vi = 0 we find

vf =
√

2gh

for the final speed at ground level when falling (in vacuum) from height h. Note that indeed

the final speed does not depend on the mass of the object.

6. Gravity

Newton discovers the universal law of gravitation from the tradition and the study of

celestial mechanics (Kepler’s laws). Two objects with masses m,m′ attract each other and



55

the force between them is inversely proportional to the square of their distance:

F = GN
mm′

r2

Here, GN is a constant of nature, called Newton’s constant. For earthly purposes we take m

the mass of a specific object, and m′ = M equal to the mass M of the earth. Then, setting

r equal to the earth radius R, we find that the gravity on an object is

F = mg, with g = GN
M

R2
' 9.81m/s2

That g is again the gravitational acceleration.

The law of gravitation presents an enormous mathematical unification of the so many

phenomena of falling bodies, from apples to moons and planets. It does not give a

precise mechanism for gravity, but replaces that with a unique mathematical formulation.

As a further consequence, that force of gravity is difficult to make sense of or even to

interpret; it represents an action-at-a-distance: from the moment a mass appears, it affects

instantaneously the rest of the universe.

I have not as yet been able to discover the reason for these properties of gravity from

phenomena, and I do not feign hypotheses.

That one body may act upon another at a distance through a vacuum without the mediation

of anything else, by and through which their action and force may be conveyed from one

another, is to me so great an absurdity that, I believe, no man who has in philosophic

matters a competent faculty of thinking could ever fall into it. (Newton)

7. Galilei space-time

Newton’s space-time is very much Aristotelian space-time as far as absoluteness is con-

cerned. Spatial points are persistent through time, all spatial points have an absolute char-

acter, and time has an independent and also absolute character. Galileo space-time takes

into account that the physics is the same for two observers with uniform relative velocity.

After all, it is quite impossible to observe absolute location and we cannot tell apart who is

moving at uniform velocity in a straight line and who is at rest with respect to that absolute
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space. The true meaning of distance in space and time is in the fact that these distances

are invariants for observers in uniform rectilinear motion and that they are independent of

time-translation. In fact, distance is also invariant under rotations. All these symmetries

are called Galileian, and we will require the full invariance of physical law under Galilean

transformations. The latter change or map the standard Cartesian coordinates (t, x, y, z)

into new coordinates (t′, x′, y′, z′). The result is a composition of a rotation, a translation

and a uniform motion of space-time. A uniform motion with velocity (vx, vy, vz) is given by

x′ = x− vxt, y′ = y − vyt, z′ = z − vzt

A translation is given by (t′, x′, y′, z′) = (t+a, x+b, y+c, z+d) for some numbers (a, b, c, d),

and a rotation means rotating the axes in three dimensions (via a so called orthogonal

transformation). Clearly then the Euclidean distance between two points is invariant under

such Galilean transformations, which indeed makes that distance “real” in a Galilean space-

time world.

D. Electromagnetism

Einstein’s 1905 paper on special relativity is about the electrodynamics of moving bodies.

We will actually not follow that path towards special relativity, but rather proceed via the

structure of Minkowski space-time. Nevertheless there are good reasons to summarize some

aspects of electromagnetism that will be relevant.

Electromagnetism (EM) got its name from the unification that was made in the 19th

century between electric and magnetic phenomena. There are especially Michael Faraday

(from the conceptual and experimental side) and James Maxwell (from the theoretical and

mathematical side) that were able to recognize the fundamental facts about EM.

1. The laws of Maxwell

The first law states that there are negative and positive charges, carriers of electric

charge like electrons (negative) and protons (positive); equal charges repel each other while

unequal charges attract each other. In fact, the force on a charge from the presence of
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another charge is very much like Newtonian gravity, but where the mass gets replaced by

the charge — it is called Coulomb’s law. It is the relevant law of static electricity like in

lightning phenomena, the enormous electric discharge caused by unbalanced electric charge

in the atmosphere, for example between clouds or between a cloud and the earth surface.

The second law of EM is about magnetism and magnetostatics in particular. There are no

separate magnetic charges — no magnetic monopoles. Rather, we always have a north and

a south pole. They come together. If a sheet of paper is laid on top of a bar magnet and

you sprinkle iron filings on it, you will see these little needles aligning with their long axis

parallel and giving a visualization of “the lines of force,” which for a magnet go form south

pole to north pole. Such magnetic lines are always closed, beginning and ending at the

poles of the magnet. The earth itself is a big magnet; when a magnet is freely suspended, its

north pole will point towards the Earth’s North Magnetic Pole which is located in northern

Canada (and hence, this “North Magnetic Pole” is actually the south pole of the Earth).

With the third law, we start electrodynamics. It is the phenomenon Oersted discovered:

an electric current generates magnetic force. That is to say, if we bring an electric current

close to a compass needle, we can change its direction. This magnetic force is somewhat

different from what we are used to: it is not just a force in the straight direction between

objects, like for Newton gravity or for Coulomb’s law.

The fourth law has a rather practical appearance. It says you can generate electricity by

changing the magnetic properties. That is the principle of the dynamo or the electricity

plant where large wheels are turning around magnets so to generate electric currents.

It can appear that these four (Maxwell) laws of electromagnetism are rather descriptive.

They are indeed, they generalize and they unify many phenomena which at first might seem

quite distinct. But they are also important for more predictions and for further develop-

ments; we discuss next two of them, one is the field concept, the other is the nature of

light.

2. Field concept

In Newtonian classical mechanics the main categories are objects (bodies, particles,...)

and forces (interactions). The latter are mathematical abstractions of the intuition of impact
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by collision. In electromagnetism, another category appears in the field concept.

A field is and was already known as a description of the values of a physical variable over

space and time. For example, we can map out the temperature of Belgium at a certain

moment, and in the limit, about every square centimetre would get a number (the local

temperature T ), making a field T (r) where r is a spatial variable (the location in Belgium).

Similarly, we can speak about the velocity field, say in a river, associating an arrow (with a

certain length) to each place in the water. Such fields have a carrier (an object) and are in

the first place mathematical tools for description, like statistical tables.

The fields in electromagnetism (the electric and the magnetic field) are different in at least

two important aspects. First, they need not be carried or associated to objects. They

continue making sense in empty space; they can exist independent of a specific medium.

Secondly, they have another status; they are real. We can replace the objects (charges,

wires, magnets,...) and have the same effects as long as the EM fields are the same. They

represent the action and reaction, and replace the idea of forces between objects. The physics

is entirely in the fields.

3. Light

A further amazing thing about EM is that it predicts and describes light phenomena.

In other words, also optics is included. That is both geometric optics (about the laws of

reflection and refraction) as physical optics (dealing with diffraction and interference).

Newton was thinking of light as formed by little (light)particles that move in straight lines.

Different colors are just represented by different (colored) particles. He discovered that white

light can be decomposed into a spectrum of different colors, and used his theory to explain

rainbows. Already then (e.g. by Huyghens) there was another view which took light as a

wave phenomenon, just as waves in water or in air. That was espacially the winning point

of view in the 19th century after Young discussed interference of light, when sent through

a double split. We can explain diffraction and interference of light when we think of it as a

wave.

Maxwell discovered that the repeated (or sequential) working of his 3rd and 4th law provided

a mechanism for the generation and propagation of a wave. He soon realized that the wave

could be identified with light. It consists of the electric and magnetic fields that vary spatio-
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temporally much in the way as the vibrations in a string that propagate through space. The

speed of light is about 300 000 km/s.

The unification of optics, electricity and magnetism (we should write EMO now) brings

new problems to the foreground. The most important one was the invariance of “the speed

of light,” or rather, that the Maxwell equations do not quite satisfy the Galilean rule of

velocity addition: EMO is not invariant under Galilean transformations. Furthermore,

electric and magnetic fields seem to be exchangeable, at least have symmetric workings

and one is tempted to think that a further unification is possible in which the very identity

of the electric or magnetic field vanishes and makes room for an electromagnetic field. These

problems gave rise to the special theory of relativity.

E. Special relativity

The compartments in which human thought are divided are not so watertight that

fundamental progress in one is a matter of indifference to the rest. The great change in

theoretical physics which began in the early years of the 20th century is a purely scientific

development, but it must affect the general current of human thought, as at earlier times

the Copernican and Newtonian systems have done. (A. Eddington)

The special theory of relativity meant the dethronement of time as a rigid tyrant imposed

on us from outside, a liberation from the unbreakable rule of “before and after.” For indeed

time is our most severe master by ostensibly restricting the existence of each of us to narrow

limits — 70 or 80 years, as the Pentateuch has it. To be allowed to play about with such a

master’s programme believed unassailable till then, to play about with it albeit in a small

way, seems to be a great relief, it seems to encourage the thought that the whole “timetable”

is probably not quite as serious as it appears at first sight. And this thought is a religious

thought, nay I should call it the religious thought. (E. Schrödinger, Tarner Lecture 1956)
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1. Preliminaries

Special relativity has grown out of classical mechanics from experimental facts concern-

ing electrodynamics and light phenomena. Various physicists were involved, in particular

Hendrik Lorentz and Henri Poincaré but most of all Albert Einstein for the daring and

realistic attitude towards the meaning of time. After 1905, Paul Langevin, Max Planck

and Wolfgang Pauli have been very active in spreading the word. Yet, compared to the

1905-paper of Einstein, On the electrodynamics of moving bodies, the next most important

addition to the theory was the introduction of special relativistic space-time by Hermann

Minkowski. His lecture Raum und Zeit started with the celebrated words

The views of space and time which I wish to lay before you have sprung from the soil of

experimental physics, and therein lies their strength. They are radical. Henceforth space

by itself, and time by itself, are doomed to fade away into mere shadows, and only a kind

of union of the two will preserve an independent reality. — Hermann Minkowski, Köln, 1908.

Yet, we cannot quite say that the revolution of relativity has reached today the general

level of understanding in popular culture and thought as it is the case with the Copernican

revolution. Part of the reason is that relativity theory is not intuitive, somewhat far from

daily experience, and Minkowski space-time is not easily represented. Philosophers have from

the very start tried to find their way to special relativity but not always very successfully,

cf. the book of Henri Bergson, Durée et Simultanéité. À propos de la théorie d’Einstein,

1922.

2. Popular relativity

Popular accounts of special relativity center around a number of slogans such as “nothing

can go faster than light, the speed of light is absolute and the same for all observers, moving

clocks run slower, moving rods are shorter, energy is mass,...” which are at best imprecise.

Yet, they serve as a good introduction to certain phenomena that constitute the empirical

content of the theory of special relativity. Basically they can all be “derived” from modifying

standard Newtonian mechanics by the sole introduction of the light postulate, that the speed

of light is independent of the state of the source. Let us illustrate that with a couple of
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examples.

How do we measure time? We need clocks, and a good reliable clock is a light clock as it

appears so independent from the state of motion. Imagine a rocket moving at speed v along

a horizontal direction away from the earth and let d be a distance in the vertical direction,

for example between floor- and ceiling-mirrors inside the rocket. Let us denote by t the time

observed on earth for a light pulse to go that distance d, while t′ is the astronaut’s time

measured in the rocket. As the rocket is moving at speed v we have that

(vt)2 + d2 = (ct)2

(from Pythagoras) with c being the speed of light, unchanged from the point of view of

the earth. On the other hand, d = ct′, from which we conclude the famous formula for

time-dilation

t′ = t

√
1− v2

c2

in a rocket moving at speed v away from the earth. As t′ < t we say that moving clocks run

slower, the earthly observer sees a greater time-interval for the light to move between ceiling

and floor in the rocket. Of course, the effect depends on the ratio v/c, and is too small in

daily circumstances (remember that c = 300 000 km/s). Such time-dilation is observed in

various precision measurements though, for example for the decay time of particles resulting

from cosmic radiation (such as the muon).

In the previous experiment we have assumed that the distance d has remained the same for

both observers. That is because the motion is orthogonal to that distance. However, for

measuring distances in the horizontal direction, we can again use light pulses sent over the

distance of rigid rods. But as the time runs slower for moving clocks, we must necessarily

find that lengths contract. That is the Lorentz–Fitzgerald contraction, which has played an

important role in the famous Michelson-Morley experiment where one was trying the check

whether indeed the speed of light is the same for all physical states of the source.

3. Minkowski space-time

We start with a fact or physical phenomenon that can be checked experimentally:

the trajectory of light in a vacuum is independent of the physical state of its source. In

other words, the light-trajectory does not depend on what the source was doing when
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the light was emitted. Colour (wavelength) can change depending on whether the source

comes to you or recedes from you, but the trajectories not; in particular two pulses of

light will arrive at the observer together when they were emitted say from two flashbulbs

passing each other in opposite directions. As it appears natural to say that in vacuum

there is no physical structure except for the structure of space-time itself, it follows

that it is the geometry of space-time that determines the trajectory of light rays. So

let us then equip/characterize space-time with light-properties. More precisely, to any

space-time point p we associate the future light-cone as this set of points where light

emitted from p (in any possible direction) will go. Similarly, there is the past light-cone

containing all light-trajectories that can reach p. That is the first structure of our new

space-time: there is a past and future light-cone associated to each event (space-time point).

The space-time of special relativity is Minkowski space-time and we will use Lorentz-

coordinates to assign numbers to events. The space-time is 4dimensional, so we need 4

coordinates that we call t, x, y, z. A point moves around continuously in Minkowski space-

time if and only if its Lorentz coordinates all change continuously as it moves. That is just

the same as Cartesian coordinates for the Euclidean space E4. The straight lines are also

similar: a set of events in Minkowski space-time forms a straight line if the location of points

is of the form (t = a1s+ a2, x = b1s+ b2, y = c1s+ c2, z = d1s+ d2) with at least one of the

a1, b1, c1 or d1 non-zero. That means that the topological and affine structure of Minkowski

space-time is just the same as for Galilei space-time. Here comes what is really new: instead

of the Euclidean distance we will use the function

d(p, q) :=
√
c2(t(p)− t(q))2 − (x(p)− x(q))2 − (y(p)− y(q))2 − (z(p)− z(q))2

as the so called Invariant Relativistic Interval between the events p and q. The number c is

to be called the speed of light, but is of no big importance yet. That d(p, q) is not really a

metric (a distance). The value d(p, q) can be zero, for example even between non-identical

space-time events. In fact, the equation d(p, q) = 0 for fixed p defines the light-cone from

p; as the parameter c ↑ +∞ the light-cone opens further to become equal t−slices in the

limit. We now formulate

Law of light: The trajectory of a light ray emitted from an event (in a vacuum) is a straight

line on the future light-cone of that event.
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The light-cone at an event partitions the remainder of space-time into five topologically

connected sets: 1) the events on the future light-cone, 2) the events within the future

light-cone, 3) the events on the past light-cone, 4) the events within the past light-cone, and

5) the events outside the light-cones. There is some terminology here: time-like separation

is between events within the future or past light-cone; those on the light-cones are called

light-separated, and those outside are called space-like separated. Note that the values of

d(p, q) vary accordingly between real positive, zero and imaginary.

The fact that “nothing can go faster than light” can be expressed in terms of the

geometry as

Limiting Role of the Light-cone: The trajectory of any physical entity that goes through

an event never goes outside the light cone of that event.

Similarly as for Newtonian mechanics:

Relativistic Law of Inertia: The trajectory of any physical entity subject to no external

influences is a straight line in Minkowski space-time.

So the straight lines are those of light in vacuum.

We now move to the connection between the geometry of space-time and the observable

behavior of material objects. We will come back to it later, but for now formulate it as

Clock hypothesis: The amount of time that an accurate clock shows to have elapsed between

two events is proportional to the Interval along the clock’s trajectory between those events,

or, in short, clocks measure the Interval along their trajectories.

More specifically we take

τ =
d(p, q)

c

That hypothesis makes sense from the fact that two clocks, side-by-side measure the same

elapsed “time” — well, we call it the proper or eigen time. Clocks that wander off in different

trajectories through space-time can record quite different elapsed times...
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4. Twin paradox

The twin paradox, originally due to Paul Langevin, is a thought experiment in special

relativity involving identical twins, one of which makes a journey into space in a high-speed

rocket and returns home to find that the twin who remained on Earth has aged more. The

reason is simple; the length of the trajectory of the travelling twin is shorter. The twin

remaining at home could also be accelerating, going back and forth between earth and

moon for example, but as long as its space-time trajectory has a longer proper time, he will

be older than his travelling brother.

Let us take for example two trajectories that connect event (0, 0) with event (10, 0). (We

forget about the other y, z−coordinates.) If we move along the x = 0 axis, as Peter likes to

do (stay at home) the proper time is

√
(10− 0)2 = 10

In the same way, we consider the trajectory of Paul, travelling in a straight line form (0, 0)

to (5, 3) and then from (5, 3) straight to (10, 0). The proper time for Paul is√
(52 − 32/c2) +

√
(10− 5)2 − 32/c2 = 8

where we have put c = 1 for concreteness. It appears indeed that the proper time of

Paul (the traveller) is smaller. That is a relativistic invariant meaning that the same

numbers are obtained after Lorentz transformations. In that way Paul and Pierre are of

course not symmetric or exchangeable but their true difference is not to be found in words

like “Paul is travelling” or “Paul is accelerating” which would lead to symmetric treatments.

By the way, not everything is relative in relativity theory. There is for example something

objective about acceleration in special relativity; the Newtonian bucket still leads to the same

conclusion.

5. Distance

The Minkowski equivalent of an Euclidean measure for distance can be found in the

Invariant Relativistic Interval. We take a large collection of identically constructed alarm
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clocks, all set to go off one minute after a button is pushed. At a certain moment the

button is pushed and all clocks move in all directions without further forces. The shape in

space-time of the ringing events is a hyperboloid of revolution, for example characterized by

the equation

c2t2 − x2 − y2 − z2 = 1

Note that if the number c were very big, c ↑ +∞ that would amount to require t = c and

we would have the Galilean measure of time. But for every finite value of c we have a

locus of events described as a hyperboloid of revolution. All points on that hyperboloid are

all exactly at the same “distance” from the origin in the intrinsic geometry of Minkowski

space-time. That is finally the origin of non-Euclidean geometries in special relativity.

6. Non-existence of simultaneity

We can assign a t−coordinate to every event in the following way. We suppose we have

an infinite number of ideal clocks. Arbitrarily choose one that occupies straight time-like

trajectories; we call it the Master-clock. We will now use other clocks to determine all

t-coordinates for all events. We say that two clocks are co-moving if they both are on

inertial trajectories and are neither approaching each other nor receding from each other.

That can be checked by “radar-ranging”; if the target clock is co-moving, the round-trip

time for the light will always be the same.

Let now the Master-clock emit a light pulse every minute, and then let the co-moving clocks

adjust their calibrations so that one unit of time elapses between the receipt of successive

signals. All these clocks are then ticking at the same rate.

If we however choose a different Master-clock, for example one in uniform motion with

respect to the previous one, we get other t−coordinates. The fact that the equal t−slices

are different from the equal t′-slices means that simultaneity does not exist as a real physical

relation among events.
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F. General relativity

General relativity (1915) is an extension (but also, serious modification) of special rela-

tivity, where a central role is played by the nature of gravity. On the level of space-time, flat

Minkowski space-time is replaced by a curved space-time which however locally resembles

Minkowski space-time. One can compare it to the situation of a sphere; its surface locally

looks flat where the curvature (here positive) determines how local that must get. Similarly

a saddle has a negative curvature, but locally is flat. Similarly in general relativity there

are no longer global Lorentz coordinates, and the large scale structure can deviate signifi-

cantly from flat space-time. This flatness refers to the affine structure of the space-time —

what are the straight lines. We have seen that Minkowski space-time already deviates from

Galileo space-time by a change in metric properties (notion of distance). General relativity

further deviates in the notion of what is straight. Perhaps (speculating) in later evolutions

where quantum mechanics substantially enters the structure of space-time, the topological

structure (notion of what is continuous) will also need to be updated.

1. Weak equivalence principle

But I, Simplicio, who have made the test, assure you that a canonball that weighs one

hundred pounds (or two hundred, or even more) does not anticipate by even one span the

arrival on the ground of a musket ball of no more than half, both coming from the height of

two hundred brachia. (Two New Sciences, Galileo)

Miraculously, in Newtonian theory inertial mass equals gravitational mass. The exper-

imental fact is that two balls of different mass left to fall from being at rest at a certain

height, hit the ground simultaneously. Since the force of gravity is proportional to mass

and that same mass enters the (second) law of Newton, the acceleration due to gravity is

the same for all bodies. That statement is called the weak equivalence principle, and is left

unexplained in Newtonian mechanics.

The idea of Einstein was to turn the situation upside down. He would suggest to think of

the free fall as the “natural” motion, entirely determined by the structure of space-time only

(which can be influenced by the mass energy content). Falling bodies have no forces on them
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at all. In other words, the weak equivalence principle now comes for free: two bodies fall

together with the same acceleration because they are really following the straight lines of

free motion, the same straight trajectory through space-time. In general relativity there is

no “force of gravity.” Things at rest in a gravitational field are really not following straight

lines; they are accelerated upward.

2. Strong equivalence principle

The strong or Einstein equivalence principle follows for free from Einstein’s inverted point

of view. It states that the outcome of any experiment carried out in “free-fall” in a uniform

gravitational field will have the same result if carried out in an inertial laboratory in empty

space, and any experiment carried out “at rest” in a uniform gravitational field will have

the same result as one carried out in a uniformly accelerating laboratory in empty space.

That strong equivalence principle is stronger than the weak equivalence principle because it

has implications for all sorts of experiments. Think of light (where the concept of mass is

not even entering and we can still choose to think of it as a wave or as particles); it follows

the straight lines as dictated by the intrinsic geometry of space-time. Therefore light is not

bent at all, but the trajectories of the laboratory at rest on earth are bent. One of the

signal predictions of General Relativity is the “bending” of light that passes close to a star.

Arthur Eddington’s eclipse expedition of 1919 confirmed the effect and has made General

Relativity the leading account of gravity ever since.

3. Space-time structure

Saying that the free motion (straight lines) are those of free fall, tells us immedi-

ately that the structure of space-time will be strange, or at least more strange than

the Euclidean black board. For example, a satellite orbiting around the Earth, meets

itself all the time, or two satellites orbiting in different directions move both along

straight lines that cross each other all the time. Parallel straight lines that intersect each

other is only possible in non-Euclidean geometries. That is why and how non-Euclidean

geometry enters crucially in the description of the space-time structure of General Relativity.
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Again, the straightness of the satellite world-lines follow from the decision to eliminate

any force of gravity. These free fall trajectories are the equivalent of straight time-like

trajectories in Special Relativity. And just like them, free-fall trajectories are locally

maximal: any small deviation will shorten their length. In other words, a clock on such a

trajectory will run off more time than nearby accelerated clocks. Here is an example, due

to Richard Feynman (1975). Suppose a clock “at rest” in your left hand and another clock

in your right hand. That clock is thrown up exactly at 12h00 and it lands back in your

hand when the clock in your left hand shows exactly 12h01. The thrown clock will show

more elapsed time.

It is not true that the geometry of space-time is determined by the distribution of matter,

but it is influenced by it. We then see that there are distinct solutions to the equations

of Einstein. We will not write these Einstein Field Equation except for mentioning that

there are various contributions, The equation says that the average amount of curvature

in a space-time region is determined by the amount of matter and energy in that region.

The more matter and energy, the more curvature. In fact, matter and energy tend to focus

locally parallel inertial trajcetories. That is what we see as the universal attraction between

bodies, called gravity. For Minkowski space-time the curvature is uniformly zero everywhere.

It is not known if and how General Relativity breaks down at very high curvature or near

singularities in the space-time structure. That is why new physics is needed and can be

discovered in studies of the Big Bang and of Black Holes.

G. Fysische kosmologie

Fysische kosmologie is een poging om met de methodes en de kennis van de natuur-

wetenschappen, in het bijzonder van de fysica, verklaringen te vinden voor het gedrag en

de aard van de natuur op bijzonder grote schaal. Het is de wetenschappelijke studie van de

kosmos en opereert onder gelijkaardige omstandigheden als de astronomie; je kan naar de

hemel kijken, maar hem niet aanraken. Fysische kosmologie is pas goed begonnen met de

publicatie Kosmologische Betrachtungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie uit 1917 van

Albert Einstein. De algemene relativiteitstheorie (1915) is een uitbreiding van de speciale

relativiteitstheorie (1905), beide vooral gecreëerd door Einstein, waarin de zwaartekracht
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een zeer belangrijke rol speelt. Deze theorie heeft ons beeld over ruimte en tijd grondig

veranderd en vormt een hoeksteen van de hedendaagse kosmologie. De zwaartekracht lijkt

ook de meest belangrijke wisselwerking op de schaal van het universum voor de beweging

van de grote massas. Dat is niet altijd en overal zo geweest; ook andere interacties spelen een

rol, zoals het elektromagnetisme en de kernkrachten. Denk bijvoorbeeld aan de processen

binnen sterren. Bovendien is de wetenschap van de kosmos een bij uitstek interdisciplinaire

aangelegenheid. Ook geologie, biologie, scheikunde en wiskunde zullen een belangrijke in-

breng hebben, telkens op de gepaste schalen van tijd en ruimte. Especially since the 1960’s

and within space programs cosmology has entered the age of routine systematic exploration.

De tijden, de afstanden en de energieomzettingen waarvan sprake in de kosmologie zijn

meestal onvoorstelbaar groot. Het is voor de leek reeds moeilijk om zich de grote klima-

tologische en geofysische ontwikkelingen op aarde voor te stellen. In dat perspectief is het

verschijnen van de mens op aarde nog wel zeer recente geschiedenis. Nochtans is dat alles

niets in verhouding met de evoluties op kosmische schalen. Het universum zou zo een 13

tot 15 miljard jaar oud zijn; het zonnestelsel moet zowat 4,5 miljard jaar zijn (en de aarde

dus ook een 4 miljard jaar oud) terwijl de soort mens nog maar een paar miljoen jaren hier

rondloopt. Ons hulpmiddel bij de studie van de kosmos, de algemene relativiteitstheorie,

voegt daar een aantal onvertrouwde concepten aan toe. Ruimte is gekromd; tijdsduur is

relatief, enzovoort. Daarom zullen onze intüıties en onze eerste gedachten ons mogelijks of

dikwijls misleiden. Het is te voorzien dat we de verkeerde vragen stellen, en moeilijk onze

aardse ervaringen en voorkeuren kunnen overstijgen. Ook het meten van tijden en afstanden

in het universum vraagt bijzondere aandacht en krijgt slechts een heel specifieke betekenis

binnen de algemene relativiteitstheorie. Kosmologie tenslotte wil zich ook buigen over de

allereerste vragen: waarom is er iets en hoe is het er gekomen?

1. Het standaardmodel van de fysische kosmologie

We beperken ons hier tot het samenvatten van het standaard wereldbeeld van de

hedendaagse kosmologie.

De basiselementen van het standaardmodel bestaan uit een viertal punten:

1. De verdeling van de massa is ongeveer homogeen wanneer men gemiddeldes neemt over
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heel grote afstanden;

2. Het universum expandeert;

3. De dynamica van het universum wordt beschreven binnen de algemene relativiteitstheo-

rie;

4. Het universum is gexpandeerd vertrekkend van een zeer hete toestand met zeer grote

dichtheid.

Ad 1. Dat de massa homogeen verdeeld is, is een conceptueel eenvoudige want sym-

metrische aanname die door de observaties goed wordt ondersteund. Voor zover we kunnen

zien en tellen, is het universum, bekeken op grote schaal, homogeen en isotroop. Vanuit elk

punt lijkt het universum hetzelfde. Dat noemen we het kosmologisch principe; er bestaat

geen voorkeur voor een bepaalde richting of plaats in het universum. Dat kan wel eens

ongewoon klinken voor bewoners van de Melkweg en natuurlijk lijkt ons bureau niet op

de huiskamer of op de kelder van de buurman. Zoals met alles in kosmologie, spreken

we hier natuurlijk over gemiddeldes op grote schaal waarin lokale oneffenheden normaal zijn.

Ad 2. Dat het universum expandeert, hebben we geleerd uit een combinatie van

observatie en theorie. Reeds vroeg in de 20ste eeuw zag men hoe sterrenstelsels zich

van elkaar verwijderen. Men vond die mogelijkheid op expansie of contractie ook in de

wiskundige vergelijkingen van Einstein. De expansie verwijst naar het feit dat de eigenlijke

fysische afstand tussen van elkaar afgezonderde galaxien toeneemt met de tijd. De galaxieën

gaan uit elkaar. Een systeem dat gebonden is zoals bijvoorbeeld clusters van sterren

allerhande expandeert niet. Het beeld is dat van een ballonoppervlak waarop muntstukjes

zijn gekleefd; bij het opblazen verwijderen zich de muntjes van elkaar. This dynamical

vision of the universe is quite extraordinary: the universe is in permanent evolution.

Einstein called it his biggest mistake to assume once that the universe is static.

Ad 3. De relativiteitstheorie van Einstein geeft een wiskundige beschrijving van de

koppeling tussen de meetkundige eigenschappen en de energie van de ruimte. Ruimte en

tijd vormen geen absoluut en onveranderlijk decor en zijn ook niet onafhankelijk van elkaar.

Hoe je lokaal afstanden of de kromming van de ruimte kan berekenen, wordt verbonden

met de materiële inhoud van het universum. Gravitatie, de theorie van de zwaartekracht,
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krijgt zo een meetkundige inhoud; met het adagio van Kepler ubi materia, ibi geometria.

Ad 4. We kunnen proberen om de dynamica van Einstein te extrapoleren naar het verste

verleden. Vanuit de data vandaag, vinden we dan een zeer hete toestand met een enorme

dichtheid in een verleden dat we situeren rond de 12 à 14 miljard jaar geleden. De aard van

die toestand is zodanig dat de hedendaagse fysica er niet voorbij kan. We botsen op een

singulariteit. Dat noemen we de oerknal of de big bang. Het is geen gebeurtenis die aan de

oorsprong van de expansie zou liggen en het is alleszins geen start die ergens gelocaliseerd

in de ruimte ligt. (Non in tempore sed cum tempore finxit Deus mundum, says Augustine,

repeating a thought derived from the Timaeus.)

Het standaardmodel vertrekt van de vergelijkingen van Einstein maar afhankelijk van

initiële waarden kan je andere oplossingen krijgen. Het geheel van modellen dat aan boven-

staande condities voldoet, noemen we Friedman-Lemâıtre-Robertson-Walker modellen, naar

hun berekenaars. Omwille van het vierde knallende punt staat de standaardtheorie ook

bekend als de oerknaltheorie.

2. Oerknal

De evolutie van de wereld kan vergeleken worden met een vuurwerkspektakel dat net

voorbij is; hier en daar wat rode strepen, as en rook. Vanop een afgekoelde sintel zien we

het zachte nagloeien van de zonnen, en we proberen ons de verdwijnende schittering van de

oorsprong van de werelden voor te stellen. (G. Lemâıtre, Leuvens wiskundige natuurkundige

die als één der eersten de implicaties van de theorie van Einstein voor de kosmologie begreep.)

Volgens de oerknaltheorie was het universum zo een 12 à 14 miljard jaren geleden in een

enorm samengedrukte en hete toestand. Deze toestand van zeer grote materiedichtheid bij

enorme temperaturen noemt men de hot big bang. Wat daarvoor komt, is onbekend, maar

men kan eventueel denken aan een eerdere big bang. We zijn geneigd om te spreken over

het ontstaan van het universum uit een enorme explosie die alles heeft weggeslingerd, de big

bang als het ogenblik waarop de expansie begon. Er zijn verschillende klasses van evidentie

voor deze oerknal. Ten eerste is er precies de expansie van het heelal. De expansie moet zijn
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vertrokken uit een primaire toestand waarin alle materie en energie van het universum was

opgeslagen. Die expansie kunnen we goed meten en voldoet aan de zogenaamde wet van

Hubble (1929). De theoretische beschrijving of voorspelling van de expansie vanuit de theo-

rie van Eintein was oorspronkelijk vooral het werk van Friedmann (1922) en van de Leuvense

professor Mgr. George Lemâıtre (1927). Niemand weet wat er vooraf gebeurd is, maar de

algemene relativiteitstheorie voorziet daar een zogenaamde gravitationele singulariteit, waar

de vergelijkingen van Einstein stoppen wiskundig zinvol te zijn. Een tweede evidentie voor

het oerknalmodel is te vinden in de preciese reconstructie van het ontstaan van de (lichte)

scheikundige elementen via kernreacties. We spreken over de theorie van de nucleosynthese

waarin de elementen waterstof en helium werden gevormd. Dat was vooral het werk van

George Gamov in de jaren 1940. Ten slotte is er de zogenaamde kosmische achtergrond-

straling die een verre echo brengt van het schouwspel bij de oerknal en die het oerknalmodel

tot standaardmodel heeft verheven (1965, Arno Penzias en Robert Wilson). Belangrijke

vooruitgang in de oerknaltheorie werd gemaakt tijdens het laatste decennium. Vooral de

verbeteringen in observationele mogelijkheden (technologie van telescopen en satellieten)

hebben toegelaten om de parameters van de oerknal te berekenen met een grotere precisie

en hebben ook laten zien dat de expansie van het universum blijkt te versnellen. Dat heeft

dan weer te maken met de problematiek van de donkere materie en met de vraag naar

donkere energie, ook gekend als het probleem van de kosmologische constante.

De oerknal is een ruimte-tijd singulariteit en onze hedendaagse theorieën zijn niet in staat

die te behandelen. Waarschijnlijk zal een bepaalde en aangepaste vorm van theorie van

kwantumgravitatie daarvoor nodig zijn. Dat past in de unificatie van de kwantumfysica

met de algemene relativiteitstheorie, maar waarin misschien ook andere ingrediënten een

voorname rol kunnen spelen (zoals ideen over zelf-organisatie, complexiteit,...). Sommigen

zien in de oerknal de uiteindelijke oorsprong van de tweede wet van de thermodynamica,

dat entropie, wanorde in zekere zin, altijd naar een maximum streeft of dus de oerknal als

de bestaansreden van de thermodynamische tijd.

3. Kosmologische modellen

Het standaardmodel van de fysische kosmologie zoals hierboven ingeleid, bevat een aantal

vrije parameters. Bijvoorbeeld hebben we graag een idee over de materiedichtheid: hoeveel
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massa is er in het universum? Naargelang de waarde van die en andere grootheden krijg je

een paar submodellen als oplossingen van de vergelijkingen van Einstein. Men moet zich hier

indenken dat er een competitie is tussen twee min of meer tegengestelde tendensen, namelijk

de expansie van het universum en anderzijds de zwaartekracht. Wat de bovenhand haalt,

bepaalt de toekomst van het heelal. Een wiskundige parameter die afhangt van die fysische

waarden en waarmee een classificatie van modellen kan worden gemaakt, is de ruimtelijke

kromming.

Bij positieve kromming (zoals een baloppervlak) zal de expansie ooit omdraaien. Dan

krimpt het universum om tenslotte samen te vallen in een eindkrak, de big crunch die net

het tijdsinverse is van de big bang. Bij negative kromming lijkt het universum op een

zadeloppervlak en is het universum open; de expansie blijft duren. Een randgeval krijg je

bij een kromming gelijk aan nul waar het universum vlak is. Dat komt wat overeen met

de mogelijke banen van een steen die weggeworpen wordt van de aarde (ellips, parabool of

hyperbool). Niet alleen de energie en materie-inhoud van het universum bepaalt de mogelijke

evolutie op kosmologische schaal. Er is ook de zogenaamde kosmologische constante, een

bepaalde term in de vergelijkingen van Einstein onder wiens invloed de expansie versneld

wordt.

Er is groeiende evidentie dat ons universum of open of ruimtelijk vlak zou zijn (in tegen-

stelling met gesloten): voor altijd expansie en zelfs steeds sneller. Dat betekent dat het

universum oneindig is en, voor zover we weten, dat altijd is geweest. Dat alles werkt na-

tuurlijk onder de hypothese dat het universum homogeen is op een globale schaal.

4. Antropisch principe

Had God wel een keuze? (A. Einstein)

Het antropisch principe, in zwakke vorm, poneert de zelf-evidentie dat elke ware theorie

van het universum consistent moet zijn met het leven zoals het is. Leven zoals we dat

hier en nu kennen met complexe wezens zoals de mens en gebaseerd op een specifieke

scheikunde, stelt eisen aan de kosmologie. Bijvoorbeeld moet het universum oud genoeg

zijn om leven gebaseerd op koolstof mogelijk te maken en te laten evolueren. Het nut van

deze evidentie, bijvoorbeeld in de bepaling van constantes in de kosmologische modellen, is
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twijfelachtig. Gebrek aan fantasie en koolstof-chauvinisme kunnen ons parten spelen. Een

sterkere versie van het antropisch principe stelt dat de keuze of de basis van ons specifieke

universum zo is dat leven ooit ergens mogelijk is. Het is als het ware een antwoord op de

vraag van Einstein of God wel een keuze had. Het zogenaamde finaal antropisch principe

zal zelfs stellen dat het universum bovendien moet voldoen aan dergelijke condities dat het

leven nooit zal verdwijnen.

Ruwweg is het antropisch principe dus hetzij een evidentie hetzij een argument dat start

van het feit dat het geobserveerde universum zo moet zijn dat het wezens kan produceren

en onderhouden die het universum kunnen observeren. De condities van de wereld lijken

ons dikwijls heel erg gelukkig. Als de condities van onze atmosfeer, de temperatuur en de

vochtigheid, op onze aarde niet waren wat ze zijn, zouden we hier niet zijn. Het element

koolstof lijkt een heel speciale plaats te bekleden - zonder konden we niet bestaan. Een

ander voorbeeld van kosmisch geluk is het feit dat de massa van het neutron net iets groter

is dan de massa van het proton. Het bestaan van een reeks stabiele kernen berust erop, en

daarop bijna geheel de scheikunde van het leven. Dat soort zaken kan ons verleiden tot

minstens twee gedachten (1) dat daaruit toch heel sterke gevolgen moeten kunnen worden

afgeleid over de aard van onze kosmos en voor de fijnstelling van onze beste kosmologische

modellen, (2) dat dit niet toevallig kan zijn en dat er een soort van intelligent design mee

gemoeid is.

Bij (1) is het niet zo duidelijk is welke condities eigenlijk speciaal nodig zijn voor ons of

voor ander leven. Natuurlijk leven we in één universum en kunnen we moeilijk vergelijken

met wat allemaal even goed mogelijk ware geweest. Trouwens, het kon natuurlijk nog veel

veel straffer. Het zou nog veel specialer geweest zijn indien de initiële condities van het

universum zo waren dat mensen direct uit heel specifieke en georchestreerde botsingen van

stofdeeltjes (of klei) werden gevormd. Er zijn geen voorbeelden van rigoureuze bepalingen

van natuurconstantes uit levensfeiten. Het lijkt trouwens meer aantrekkelijk om deze con-

stantes ooit beter en mathematisch te bepalen uit fundamenteler theorieën. Bij (2) kom je

gauw terecht in principes die moeten leiden naar een God als uiteindelijke verzekeraar van

het leven. Deze God zal een God of the gaps zijn, een stoplapgod die bij elke verdere voor-

tuitgang in het wetenschappelijk denken, een stap achteruit moet zetten. Het is niet méér
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fantasierijk dan de godsbewijzen zoals van John Mitchell in 1767; hij vond het bestaan van

God bewezen door de volgens hem toch uiterst onwaarschijnlijke plaatsing van de sterren in

de constellatie van de Pleiaden (425 lichtjaren ver, rechts boven Orion, in de herfst zichtbaar

in het zuiden).
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VII. QUANTUM MECHANICS

Quantum mechanics is one of the main scientific revolutions of the 20th century. It mostly

addresses the (sub)atomic world. It has started from problems with empirical facts, mostly

related to the interaction of light with matter. Specific examples include the problem of black

body radiation, the specific heat of solids and the discrete spectra of certain light sources.

In general one distinguishes the old quantum mechanics (till around 1925) from the new

quantum mechanics, where phenomenological rules of thumb were extended into systematic

analysis of equations. A standard case is the treatment of the hydrogen atom. Already

in 1913 Niels Bohr gave a model of the atom from which one could infer the frequency of

emitted light, but it was only from the Schrödinger equation (1926) that the energy spectrum

could be derived. We will not go into the details of these various treatments, but we will

sketch the main departures from classical mechanics. In fact, as will soon become clear,

there is not one quantum mechanics, but various interpretations. As before it is the implicit

structure of space-time that will be most central.

A. Problems with the classical theory

Quantum mechanics did not arise out of a theoretical idea which was unrelated to exper-

imental evidence. Around 1850-1900 various problems appeared in the interaction of light

with matter. As a matter of fact, the three major revolutions of physics around the turn of

the 20th century all related to problems at intersections of classical pillars. Between elec-

tromagnetism and mechanics, relativity found its reason for existence as it was exceedingly

unclear how to unify classical mechanics with the motion of light and objects in electric and

magnetic fields. Statistical mechanics arose at the intersection of thermodynamics and me-

chanics for one wanted to understand the more microscopic and dynamical meaning of heat

and entropy. The laws of thermodynamics were no longer seen as absolute but emergent and

derivable from more mechanical considerations. Similarly, quantum mechanics originates in

the intersection between thermodynamics and electromagnetism. We give some examples.
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1. Black body radiation

Heating an object creates colors. One can explore that phenomenon more systematically

for objects that are very good emitters of light, so called black bodies. They are kept at

a temperature T and one looks at the (volume or) intensity of the outcoming light as a

function of the color. Since colour is really related to the frequency of the light, we get plots

of the intensity of the black body radiation as function of frequency. Such experiments were

carefully done and compared to theoretical predictions. The latter, based on a formula by

Rayleigh and Jeans, showed serious problems with the high frequency part of the radiation;

it is the famous ultraviolet catastrophe which predicts that almost all radiated power will

be in the high frequency domain. That was not the case observed experimentally.

It was Max Planck (1900) who discovered a way out, by postulating a quantization of the

energy, in that way breaking the continuum aspect of electromagnetic fields. The new

theoretical formula fitted the experimental curve very well with just one fitting parameter,

the so called Planck’s constant h, with dimension of energy x time, or distance x momentum.

That new constant of nature will survive further developments and gives a measure of the

separation between the quantum world and the classical world.

2. Photo-electric effect

This time we shine light on a metal plate to try to free electrons from the material sur-

face. That requires a certain energy, the so called work function of escape potential. The

electrons that are freed make an electric current that can be measured. Each electron has

a certain kinetic energy. A lot depends of course on the material but it can happen that

if we start with red light (low frequency), the electrons do not get out even we increase

the intensity of the red light. That is strange if we think of light as a wave; strong waves

would break any wall. It turns out there is a minimal frequency and only from then on are

electrons able to escape from the material. So what did not work for red light, does work

for blue or violet light. As we further increase the intensity of the light, more electrons get

free but their individual kinetic energy does not increase. What is happening?

Einstein (1905) got the idea to think of monochromatic light as consisting of particles (light

particles, later called photons) that each have an energy proportional to the frequency,
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E = hf , for E energy, and f the frequency. Each photon can free an electron, but it needs

sufficient energy, hence a sufficiently high frequency. That explains the phenomenon of the

photo-electric effect.

That light consists of particles was an old idea; Newton already entertained that idea and

thought of light as granular with different particles for different colors. Yet, many experi-

ments (diffraction and interference) had convinced scientists that light was a wave. To say

that light consists of particles appeared therefore as a serious challenge and started the many

reflections on the wave versus particle properties of light, and in fact of everything.

3. Spectroscopic data

When atoms get excited, they emit light. For example, a hydrogen gas, when placed

in a tube with electric discharges will start to emit light. It turns out that the emitted

light consists of a discrete number of frequencies and moreover, that the lines (the various

frequencies) are forming a pattern — their separation follows a specific mathematical rule.

Clearly that must be related to the structure of the atom. In fact, with the rebirth of the

atomic hypothesis came the question of how the atom looks like. A first idea was that

electrons are spread throughout an atomic matter. Yet, Rutherford’s experiments showed

that the atom must have a nucleus. The atom could then be imagined as consisting of

a positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons, very much like a

little solar system with the electrons orbiting around the nucleus as planets around the sun.

There was however the problem of stability, as electrons have charge and would start to

radiate in their orbit around the nucleus like little antenna’s. They would then loose energy

and finally fall on the nucleus.

Nield Bohr (1913) proposed a scheme that followed the old quantization methods. The

mathematics can even be followed easily. Imagine a nucleus with charge Ze (where Z is the

number of protons) and an electron with charge −e in circular orbit with radius r around

it. For mechanical stability the centripetal force must equal the Coulomb force, or

Ze2

r2
=
mv2

r
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As planets around the sum, also electrons move in a plane with conserved angelar momen-

tum, that is

mvr = n
h

2π

is an integer (n) multiple of Planck’s constant h divided by 2π and m is the mass of the

electron. This quantization rule appears ad hoc but let us see what it implies. First of all,

as mvr can only take a certain sequence of values, it implies that not all oribits will be

possible; they are quantized at certain distances from the nucleus. To move from one to

another orbit is not quite described but at the same time, the electron orbit is now stable.

Solving for v we get

Ze2 = mrv2 =
mrn2h2

4π2m2r2
=

n2h2

4π2mr

and so

r =
n2h2

4π2mZe2
, v =

2πZe2

nh
, n = 1, 2, . . .

The total energy of the electron is kinetic energy plus potential energy,

E =
mv2

2
− Ze2

r
= −mv

2

2

and hence

E = −2π2m2e4

n2h2
, n = 1, 2, . . .

We see that the quantization of the angular momentum has lead to the quantization of

energy. If an electron jumps between orbits it will emit the energy difference corresponding

to two quantum numbers n. That explained the particular form of lines in the hydrogen

spectrum.

B. Historical line

As clear from the above, quantum mechanics started from specific problems in obser-

vations where light interacts with matter. The so called old quantum mechanics extend

till the mid-1920’s, and consisted mostly of direct quantization attempts of an otherwise

classical mechanics. That changed around 1924-1926 with the birth of a new quantum

mechanics, based on dynamical equations. On the one hand, that was the matrix mechanics

of Werner Heisenberg, and on the other hand there was the wave equation of Erwin

Schrödinger. Around the middle of the 20th century appears the first theories of quantum
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fields and the standard model of elementary particles is ready by the 1970’s. A return to

interpretational questions, aided by new quantum technology, quantum information theory

and quantum optics appears from the 1980’s, with for example the Nobel Prize in Physics

2012 “awarded jointly to Serge Haroche and David J. Wineland for ground-breaking ex-

perimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems.”

Each of these periods had a certain style and interpretation of what it all means. The

old school is referred to as the Kopenhagen interpretation (after the Danish physicist) Niels

Bohr, where Paul Dirac and John von Neumann were instrumental for its mathematical

formulations. Today many physicists appear to adhere to the so called many worlds inter-

pretation, which goes back to Hugh Everett in 1957. Perhaps even more widespread remains

the attitude that quantum mechanics provides a workable theory with extraordinary predic-

tive power - no further questions asked. .

C. Quantum states

In classical mechanics of N point particles with certain masses, the mechanical state is

completely described by giving the position and the velocities of all the particles. Giving

this mechanical state at a certain time, the equation of Newton determines all future

and past mechanical states. Of course, there are often certain constraints, such that the

positions all fall in a given volume or that the number of particles and the total energy is

conserved. The set of all these mechanical states, subject to the constraints mentioned,

defines the phase space. It is huge high-dimensional space, something like R6N , where at

least a priori all states (elements of phase space) are equivalent. Space-time enters in the

usual absolute sense as outlined before.

In quantum mechanics it is not so very clear what is the (quantum) state, or, it depends

on purpose and interpretation. Let me start from the minimum. In a minimal interpretation

the quantum state is given by the so called wave function ψ. As a function, ψ depends on

coordinates but not quite in physical space but in coordinate space. So, when speaking in

classical language about N point particles in three-dimensional space, one takes ψ to be a

function on R3N . Given (possibly imagined) positions r1, r2, . . . , rN of N particles, we make
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ψ(r1, r2, . . . , rN). The values of the function are complex numbers, ψ(r1, r2, . . . , rN) ∈ C, or,

if one wishes, points in the plane with a specific rule of addition. Most importantly, one can

add wave functions, and hence, in quantum mechanics, one can add states. The possibility

of adding quantum states is called the principle of superposition; sums of states are again

states. In contrast, it would be quite strange to add classical mechanical states. The word

wave in wave function refers to the dynamics of these quantum states (and their origin

in the wave mechanics of Schrödinger), but we have to wait with that. There are in fact

also extensions of that concept of wave functions, especially when considering the so called

spin degrees of freedom. One then deals with spinors (i.e., families of wave functions), but

we need not go into that. As a remark, often spin takes over from position in shorthand

descriptions. That is, we say for example that the electron of the spin is “up” without

referring to its coordinate dependence.

We still need to tell how the wave function (the quantum state) connects with empirical

data. Here it gets more difficult and ambiguous. The so called Kopenhagen interpretation

does not speak about the quantum world but about quantum description and prediction; it

is then a formalism to give statistical predictions for the outcomes of certain measurements.

More specifically one employs the Born rule, saying that the square |ψ|2 determines the

frequencies of outcomes. In other words, |ψ|2 has the looks and the role of a probability

density for the particle positions. Do not ask whether particles had positions before the

measurement, just what you will measure (with what frequency) when you measure. For

reasons that will also be discussed later, such instrumental (or positivistic) interpretation is

hard to defend within a physical theory. That is why people have thought of other aspects

of the quantum state, to complete the picture. A well-known interpretation along that line

goes under the name of the de Broglie-Bohm (pilot wave) theory. There the quantum state

is wave function plus the positions of all particles in physical space. Then, at each moment

particles have positions and measurements are nothing special. The statistical character

of the de Broglie-Bohm theory arises from the fact that one imagines (or assumes) that at

every moment the particles are distributed following the Born rule. There is then an absolute

uncertainty about positions, in the sense that the positions are never exactly determined.

Again wave functions can be added but positions not.
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D. Quantum dynamics

The wave function evolves in time following the Schrödinger wave equation; we then find

ψt as the new quantum state at time t ≥ 0 when we are given the state ψ0 at the initial zero

time. It is most often very difficult to solve the equation exactly, or even to find stationary

solutions for which ψt = ψ0 for all times t. It is however very important to remark that the

Schrödinger equation is linear, i.e., when we take as initial condition ψ0 = ψ
(1)
0 + ψ

(2)
0 , then

ψt = ψ
(1)
t + ψ

(2)
t

is again a superposition of the solutions of the Schrödinger equation started from ψ
(1)
0 ,

respectively ψ
(2)
0 . Thus, the Schrödinger equation preserves superpositions.

At this moment, for other possible aspects of the dynamics, quantum roads split, depending

on the interpretation. In the Kopenhagen interpretation is added the collapse postulate.

Collapse happens at the moment of a measurement. So when we measure some property

the wave function suddenly changes into a new form which is compatible with the measured

value. For example, when measuring the spin of the electron in a certain direction, the new

wave function is such that a next measurement of the same quantity would yield the same

spin value. This collapse postulate thus adds a second type of evolution to the dynamics of

the wave function. While the Schrödinger equation is linear and deterministic, the collapse

is highly nonlinear and stochastic. The stochastic or random element follows from the

fact that what you measure is not completely determined by the wave function, but only

probabilistically.

In the de Broglie-Bohm interpretation the wave function always evolves according to the

Schrödinger equation but there is an additional dynamical equation of the evolution of the

positions. There are then two basic evolution equations, with the wave function guiding

the evolution of the positions. That is why this interpretation is called the one of the pilot

wave. It is the form of the wavefunction that determines the evolution of the positions of

all particles. Upon measuring we detect facts about the positions of the particles, but there

is no collapse. Empirically the evolution equation for the positions is chosen so that at

every moment their distribution is given by |ψt|2. That makes that all predictions of the

Kopenhagen interpretation are reproduced by the de Broglie-Bohm theory.

A third alternative is the many worlds interpretation. This interpretation has no collapse
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and only the Schrödinger equation, but at every measurement the wave function and thus

the universe splits into the possible outcomes of the measurement.

E. Superpositie

In de klassieke mechanica, en zoals in onze dagdagelijkse ervaring, spelen de noties

positie en snelheid een fundamentele rol. Bij gegeven krachten of interacties moet je nog (en

enkel) op één bepaald ogenblik alle snelheden en posities van de punten van ons mechanisch

systeem precies kennen, om de gehele evolutie naar verleden en naar toekomst te bepalen.

Met andere woorden, we stellen vast dat onder identieke condities de beweging van een

bepaald voorwerp reproduceerbaar eenduidig verloopt als we het maar telkens dezelfde

beginpositie en beginsnelheid geven. Zonder verder op de details in te gaan, kunnen we dan

stellen dat de toestand van een systeem volledig bekend is als we voor elk massa-elementje

de positie en de snelheid kennen. Zo een toestand kunnen we voorstellen als een punt in

een meerdimensionale ruimte. Het optellen van dergelijke toestanden is echter ongerijmd.

We kunnen natuurlijk wel vectoren optellen, maar daarover gaat het niet bij toestanden in

de klassieke mechanica.

De structuur van de “faseruimte” in het kwantumformalisme is enigszins anders. Daar

hebben we het wel essentieel over vectoren, elementen van een zogenaamde Hilbertuimte.

Die toestanden, de golffuncties zeg maar, kan je wel optellen en die sommen moeten weer

een kwantumtoestand voorstellen. Meer nog, afhankelijk van de gekozen basis, krijg je deze

of een andere specifieke combinatie om dezelfde vector voor te stellen.

Het doet ons natuurlijk weer sterk aan golven denken, en hoe die elkaar kunnen versterken

of juist uitdoven. Interferentie is het bijhorende verschijnsel.

Superpositie is ongetwijfeld één van de meest opmerkelijke kenmerken van de kwantum-

mechanica. Ik geef hier verder geen technische uitleg, maar ik wil het fenomeen superpositie

oproepen door middel van een spinexperiment.

We beschouwen elektronen (dat is niet noodzakelijk) en twee bepaalde fysische eigen-

schappen van elektronen die meetbaar zijn. Ik wil hier niet beslissen of en in hoeverre die

eigenschappen bestaan of elementen van de werkelijkheid zijn; ik zeg alleen dat ik over
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apparaten beschik die interageren met die elektronen en die ik in twee verschillende standen

kan zetten. De ene stand noemen we de ‘x-richting’ en de andere stand noemen we de

‘y-richting’. Waarnaar dat echt verwijst, of, wat de eigenschappen zijn die we meten, is hier

niet zo belangrijk. Ik noem ze toch gewoon “de spin in de x-richting” en “de spin in de

y-richting” en kort dat af als σx en σy.

Het is een empirisch feit dat bij elk slechts twee mogelijke waarden horen. Meer bepaald,

altijd meten we ofwel σx = 1 ofwel σx = −1; analoog meten we altijd σy = +1 ofwel

σy = −1. Zulke metingen zijn reproduceerbaar in de zin dat als we bijvoorbeeld σy = 1

meten en daarna, zonder zich verder met het elektron te bemoeien, nogmaals σy, dat we

dan die tweede keer zeker opnieuw σy = 1 zullen meten.

Een ander feit is dat als we net σy = 1 hebben gemeten en we nu σx meten, dat dan de

helft van de keren we σx = 1 en de helft van de keren σx = −1 zien. Of, de waarde van

σy impliceert niets voor de meting van σx; we zouden evengoed een muntstuk kunnen

opgooien. Dat alles is ook waar als we x met y verwisselen.

Tot dusver, niets spectaculairs. Het eerste wat echter verwonderlijk is, is dat, als we

vertrekken met een elektron waarvan we weten dat σx = 1 (we hebben het zopas gemeten)

en we meten σy en pas daarna opnieuw σx, we slechts de helft van de elektronen in de

toestand σx = 1 vinden (en de andere helft met σx = −1). Dat is raar want we konden

verwacht hebben dat altijd σx = 1 is gebleven. Op één of andere manier heeft de meting

(daartussen) van σy de σx verstoord. Het is de σy meting die moet verantwoordelijk gesteld

worden voor het feit dat slechts de helft van de elektronen σx = 1 behouden. We kunnen

ons indenken dat die tussentijdse meting sommige elektronen heeft bëınvloed, maar na

nader onderzoek vinden we geen enkel verschil tussen de inkomende elektronen — we

hebben ze alle identiek behandeld. Het lijkt dus dat we even goed een muntstuk kunnen

opgooien, zelfs als we vooraf reeds σx hadden gemeten: komt er een σy-meting tussen, dan

reproduceren we de statistiek van een muntstuk bij meting van σx. Dat is een voorbeeld

van een (manifestatie van een Heisenberg) onzekerheidsrelatie; in zekere zin zal meting van

de ene eigenschap noodzakelijkerwijze de meting van de andere eigenschap bëınvloeden.

Nu gaan we ons nog meer amuseren. Stel opnieuw dat we vertrekken van een elektron

met σx = 1. We laten het door een apparaat gaan waarmee we zouden kunnen de σy meten,
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maar we doen het toch niet. Bijvoorbeeld, we kunnen denken aan een apparaat waarin de

elektronen ofwel rechts ofwel links buitenkomen naargelang het resultaat van de σy meting.

In plaats echter van te kijken of het elektron rechts dan wel links is buitengekomen, stellen

we een reeks “spiegels” op waardoor in elk geval en op dezelfde manier het elektron terug

binnenvalt in een tweede apparaat waarmee we σx kunnen meten. We stellen empirisch vast

dat in honderd procent van de gevallen nog altijd σx = 1 blijft. Dat is onbegrijpelijk, want

we zouden denken dat na de doorgang van het σy-apparaat, 50 procent van de elektronen

σy = 1 en 50 procent van de elektronen σy = −1 hebben. Als we ze dan weer samenbrengen

in het σx-apparaat zullen 50 procent van deze waarvoor σy = 1 de waarde σx = 1 tonen en

evenzeer voor alle andere mogelijkheden. Dus, we hadden verwacht dat slechts 50 procent

van de eind-elektronen σx = 1 zouden hebben! We kunnen ons nog verder opjagen door

bijvoorbeeld de elektronen die rechts buitenkomen tegen te houden en dan vast te stellen

dat inderdaad slechts de helft van de eind-elektronen σx = 1 hebben: langs beide paden, zo

zouden we denken, zijn de helft van de elektronen in de σx = 1 toestand — hoe kan het

dan dat ze bij recombinatie achteraf toch allemaal σx = 1 hebben?

Het probleem is een echt raadsel geworden: de elektronen die uit het σy−apparaat komen,

kunnen blijkbaar in toestanden zijn (of bewegen) die we ons moeilijk kunnen voorstellen.

Het woord dat we voor zo een toestand gebruiken is superpositie: we kunnen niet zeggen

van het elektron dat binnenkomt in het σy-apparaat dat het σy = 1 of dat het σy = −1

heeft, enkel dat het in een soort symmetrische combinatie van σy = +1 en σy = −1 is.

Blijkbaar is niet alleen het tegelijk meten van σx en σy onmogelijk, ook het tegelijk zijn van

bijvoorbeeld σx = 1, σy = 1 blijkt onmogelijk!

Superpositie is de de term die aanduidt dat je twee of meer toestanden van een kwan-

tumsysteem bij elkaar kan optellen, en dat je aldus weer een zinvolle toestand krijgt. Net als

bij golven. Een superpositie is dus totaal iets anders dan een mengsel. Bij een mengsel, een

zogenaamde gemengde toestand, weet je niet zeker in welke toestand het systeem is — de

één of de andere met een zekere waarschijnlijkheid. (Dat beschrijf je via een dichtheidsma-

trix in het kwantumformalisme.) Bij een superpositie daarentegen gaat het om een nieuwe

toestand, geen statistische combinatie.

Het meest dramatische voorbeeld van een superpositie krijgen we natuurlijk wanneer we te

maken krijgen met macroscopische toestanden; denk aan kwantumtoestanden die elk aan een
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specifieke en misschien zelfs onderling onverenigbare macroscopische verschijning gekoppeld

zijn. Een voorbeeld om dat uit te drukken is de kat van Schrödinger, die zowel levend als

dood zou zijn, een eigenaardigheid, tenminste als de golffunctie een volledige beschrijving

zou bieden van de realiteit. Hier komen we terecht bij het meetprobleem en het probleem

van de volledigheid van de kwantumbeschrijving als beschreven via de golffunctie.

F. Meetprobleem

John Bell stelde voor om het woord meting te schrappen uit inleidingen op de kwantum-

mechanica. Door de nadruk op de meting, lijkt het subject, de waarnemer, ook een zeer

belangrijke rol weggelegd. Dat leidt dan weer tot allerlei onbepaaldheden zoals “wanneer

meten we” en tot interpretatieproblemen over “wat meten we ?”

Er is nochtans een reden waarom de meting vlug op tafel komt. Die reden is het zogenaamde

meetprobleem. Dat probleem uit de KM is eenvoudig te omschrijven: als de golffunctie voor

het grootste systeem dat relevant is voor de meting (systeem plus apparaat plus omgev-

ing), een volledige beschrijving geeft, hoe kan het dan dat metingen resultaten tonen? Het

antwoord is dat dit onmogelijk is.

The problem is that the after-measurement wave function for system and apparatus arising

from Schrödinger’s equation for the composite system typically involves terms corresponding

to what we would like to regard as the various possible results of the measurement — e.g.

different pointer orientations. Since it seems rather important that the actual measurement

be a part of the description of the after-measurement situation, it is difficult to see how

this wave function could be a complete description of this situation (S. Goldstein en J.L.

Lebowitz)

We preciseren. Het meetprobleem kan als volgt worden samengevat. De volgende drie

uitspraken zijn onderling inconsistent:

1. De beschrijving van een systeem met een golffunctie is volledig in die zin dat de

golffunctie direct of indirect alle fysische eigenschappen van een systeem bepaalt.

2. De golffunctie evolueert altijd overeenkomstig een lineaire dynamische vergelijking (bv.

de Schrödinger vergelijking).
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3. Metingen hebben een vast resultaat, wat wil zeggen dat een meetresultaat kan afgelezen

worden.

Dat deze uitspraken inconsistent zijn, kan gemakkelijk worden aangetoond. Stel dat we

de spin in de z-richting willen meten. Het meetapparaat zal bijvoorbeeld ‘op’ tonen als er

een elektron met spin ‘op’ in de z-richting binnen komt en zal ‘neer’ tonen als het elektron

met spin neer in de z-richting toekomt. Wat gebeurt er nu als er een elektron binnenkomt

in de x-richting (in een eigentoestand van de x-spin). Zo een toestand is een superpositie

van de toestanden ‘op’ en ‘neer’ in de z-richting. Als echter 1. en 2. van hierboven

aangenomen worden, dan zullen ‘op’ en ‘neer’ volgens de z-richting volkomen symmetrisch

moeten behandeld worden en er is geen argument om te zeggen dat het meetapparaat ofwel

‘op’ ofwel ‘neer’ toont. Of, als 1. en 2. correct zijn, zullen z-spin metingen uitgevoerd aan

elektronen in x-spin eigentoestanden geen vaste uitkomsten tonen, en dus faalt 3.

Theorieën die aan 1. verzaken, worden over het algemeen onder de noemer ‘verbor-

gen veranderlijken’ geklasseerd. Dat is enigszins verwarrend want dikwijls voegt men

veranderlijken toe aan de standaardtheorie die veel manifester zijn dan bijvoorbeeld de

golffunctie. Daarom is het wellicht beter te spreken over ‘toegevoegde veranderlijken.’ Een

voorbeeld is de Bohmse mechanica. Theorieën waarvoor 2. niet geldt, worden ‘collapse’

of ‘reductie’ theorieën genoemd. De evolutie van de golffunctie volgt niet altijd de lineaire

Schrödinger-vergelijking. Daarom worden ze ook ‘niet-lineaire’ theorieën genoemd. Daarbij

hoort ook de Kopenhaagse standaardinterpretatie met collapse, en de zogenaamde theorieën

met spontaneous collapse. Theorieën die 3. weglaten, worden wel eens gezamenlijk ‘vele

werelden’ (many worlds) theorieën genoemd.

Er is echter een manier om het bovenstaande meetprobleem te ontwijken. We hebben

immers een symmetrie-argument gebruikt: als de golffunctie een superpositie is van ‘op’ en

‘neer’ kan de detector enkel asymmetrisch kiezen ‘op’ of ‘neer’ aan te duiden, wil 3. blijven

gelden. Maar symmetrie kunnen we breken en we willen nog een sterker ‘puur logisch’

argument. We zouden immers kunnen stellen, bij afspraak, dat zo een superpositie altijd

een detector in de ‘op’ toestand brengt. Of, meer algemeen zouden we kunnen stellen dat de

detector met zekere kans het ene of het andere resultaat geeft. Dan komen we echter terecht

in een nieuw meetprobleem. De volgende drie uitspraken zijn onderling inconsistent:
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1. De golffunctie van een systeem geeft een volledige beschrijving in die zin dat de golf-

functie direct of indirect alle fysische eigenschappen van een systeem bepaalt.

2. De golffunctie evolueert altijd overeenkomstig een lineaire dynamische vergelijking

(b.v. de Schrödinger vergelijking).

3. Meetsituaties die beschreven worden door identieke initiële golffuncties hebben soms

een verschillend meetresultaat, en de kans op elk resultaat wordt (op zijn minst be-

naderend) gegeven door de regel van Born.

De inconsistentie blijft natuurlijk duidelijk: als de golffunctie deterministisch evolueert,

dan zullen twee identieke initiële golffuncties ook leiden naar twee identieke finale golffunc-

ties. Maar als de golffunctie de complete beschrijving geeft, dan moeten twee systemen

met dezelfde golffunctie ook in alle opzichten gelijk zijn. In het bijzonder kunnen ze geen

detectoren beschrijven met verschillende meetresultaten.

Opnieuw zullen theorieën met toegevoegde veranderlijken 1. ontkennen. Niet-lineaire

theorieën zullen 2. weglaten. Aanname 3. opgeven is veel moeilijker. Hier schieten ook

many-worlds interpretaties te kort.

Dikwijls wordt het meetprobleem meest sensationeel voorgesteld door de paradox van de

kat van Schrödinger. Dat is een versie van het bovenstaande, alleen sensationeler omdat het

deeltje nu vervangen wordt door een kat en het nog veel moeilijker is zich in te denken dat

de kat zowel dood (spin ‘op’) als levend (spin ‘neer’) moet zijn. Het is echter wel belangrijk

op te merken dat we geen katten (en dus onze dagelijkse intüıtie) nodig hebben om het

meetprobleem logisch te stellen. Het maakt het alleen dramatischer.

Een veel voorkomende verwarring bestaat erin het meetprobleem te herleiden tot een

probleem van decoherentie. De superpositie van de golffunctie voor het totale systeem

na meting is wel voor alle praktische doeleinden ononderscheidbaar met een kansverdeling

op de verschillende uitkomsten. Dat heet decoherentie waarin beroep wordt gedaan op

macroscopische regelmaat waardoor, voor alle praktische doeleinden, het probleem van de

superposities op macroscopisch niveau niet zichtbaar wordt. Dat leidt echter niet tot een

principiële oplossing. In de woorden van John Bell:

The idea that elimination of coherence , in some way or other, implies the replacement

of ‘and’ by ‘or’, is a very common one among solvers of the ‘measurement problem’. It has

always puzzled me. (J.S. Bell)
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Een stand van zaken over het meetprobleem is te vinden in de Physics Today-artikelen

van S. Goldstein (maart-april 1998).

G. De Bell-ongelijkheden

Eén van de belangrijkste aspecten van de kwantumrevolutie zit vervat in de Bell-

ongelijkheden. We gaan ze behandelen, en vermits we dat doen met de blote handen,

vrijwel zonder formules, grijpen we naar een verhalende uitleg.

Xavier en Yves verlaten een kamer via tegenoverstaande deuren. Nadat ze hun respec-

tievelijke deuren hebben gesloten, krijgen ze ieder een vraag voor de kiezen. Wat de vraag

precies is, is niet van belang maar er zijn drie mogelijke vragen. Laten we ze A, B en C

noemen. Xavier en Yves weten tevoren niet welke vraag ze zullen krijgen, en moeten met

ja of nee antwoorden. Het is de twee overigens toegestaan met elkaar afspraken te maken

voordat ze de kamer verlaten. Ze kunnen hun antwoordstrategie samen bepalen maar, en dit

is belangrijk, niet meer nadat ze de kamer hebben verlaten. Ze zijn dan volledig gescheiden.

Xavier en Yves zijn natuurlijk in werkelijkheid elementaire deeltjes (in dit geval fotonen)

en de mogelijke vragen zijn metingen, in dit geval polarisatiemetingen. De antwoorden (of

de meetuitkomsten) worden onderzocht. Het eerste wat men vindt, is dat Xavier en Yves

op dezelfde vraag altijd hetzelfde antwoord geven. Blijkt Yves nee te antwoorden op vraag

B, dan doet Xavier dat ook. Dat is weinig mysterieus: ze moeten gewoon tevoren hebben

afgesproken om een bepaalde antwoordstrategie te volgen. Bijvoorbeeld: we spreken af dat

we ja antwoorden op A, ja op B en nee op C. Bij elk volgend experiment kunnen ze weer een

nieuwe strategie afspreken, en in totaal hebben ze de keus uit 2maal2maal2 = 8 mogelijke

plannetjes. Nu moet je je afvragen of er een andere uitleg is voor het telkens samenvallen

van de antwoorden op dezelfde vraag. Is er een manier denkbaar waarop Xavier en Yves

steevast hetzelfde antwoord op dezelfde vraag geven, als ze niet tevoren hun antwoorden

hebben vastgelegd? Er lijkt geen andere mogelijkheid dan dat hun antwoorden moeten zijn

vastgelegd en afgesproken.

Nu blijkt er echter nog een tweede eigenschap uit het experiment. Men vindt dat als

aan beiden verschillende vragen worden gesteld, ze in een kwart van de gevallen hetzelfde
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antwoord geven. Dus krijgt Xavier vraag B en Yves vraag C, dan is er 25 procent

kans dat ze beide ja of beide nee antwoorden. Is dat vreemd? Ja. Het leidt zelfs tot

een regelrechte tegenspraak. Om dat in te zien, moeten we nagaan wat hun mogelijke

strategieën kunnen zijn. Is hun strategie JJJ of NNN, dan geven ze in alle gevallen

hetzelfde antwoord. De andere mogelijke strategieën zijn steevast ofwel twee keer ja

en één keer nee, of andersom. Neem bijvoorbeeld NNJ. Gaat het om de vragen A en

B, dan geven ze hetzelfde antwoord (namelijk nee), terwijl ze op A en C of B en C

verschillend antwoorden. Dat betekent dat ze in mı́nstens één op de drie gevallen hetzelfde

antwoord op verschillende vragen hadden moeten geven. Met andere woorden: die 25

percent kan niet. Dat percentage is te laag. Samengevat: de perfecte correlaties in de

antwoorden gecombineerd met de lokaliteitshypothese wijzen op verborgen afspraken (dat

is wat EPR reeds vaststelde) maar zulke verborgen afspraken of veranderlijken zijn niet

in overeenstemming te brengen met die experimenteel waargenomen 25procent. Het is

dat laatste wat wiskundig vertaald de Bell-ongelijkheden uitmaakt, genoemd naar wijlen

John S. Bell die het allemaal netjes opschreef in 1964. De wiskunde is niet ingewikkeld

maar de onderliggende ideeën zijn diep met verstrekkende gevolgen: de natuur is niet lokaal.

Er bestaat een volledig deterministische versie van de niet-relativistische kwantumme-

chanica, waar deeltjes deeltjes zijn en geen golven, waar ze werkelijk langs banen bewegen

en waar alle paradoxen van de kwantumrevolutie verdwijnen. Deze theorie, de Bohmse me-

chanica, is niet lokaal. John Bell zag dit als een pluspunt: dat in de mechanica van David

Bohm de niet-lokaliteit uitdrukkelijk aanwezig is in de microscopische bewegingsvergelijkin-

gen van de deeltjes. Hij bespreekt de situatie uitvoerig in zijn collectie artikelen Speakable

and Unspeakable in Quantum Mechanics.

H. Enkele citaten

De idee van een objectieve, echt bestaande wereld waarvan de kleinste bouwstenen op

dezelfde manier objectief bestaan als stenen of bomen, onafhankelijk van of we ze al dan

niet waarnemen, is niet houdbaar. (Werner Heisenberg, 1958)

Wetenschap benadert de natuur niet meer als een objectieve waarnemer. In plaats daar-
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van speelt ze een actieve rol in deze dialoog tussen mens en natuur. (Werner Heisenberg,

1958)

Een uitputtende beschrijving van een en hetzelfde object kan verschillende gezichtspunten

vergen die niet samen zijn te voegen tot één unieke beschrijving. (Niels Bohr, 1934)

Bohrs benadering van het atoom is werkelijk opmerkelijk. Hij is er volledig van overtuigd

dat elke vorm van begrijpen in de gebruikelijke betekenis van het woord, onmogelijk is. Dat

drijft de discussie vrijwel onmiddellijk naar de filosofische kwesties. Je weet al snel niet

meer of je zelf wel de positie inneemt die hij aanvalt, of dat je inderdaad de positie aan wil

vallen die hij verdedigt. (Erwin Schrödinger, 1926)

De kalmerende filosofie van Heisenberg en Bohr of is het een godsdienst is zo handig in

elkaar getimmerd dat ze de echte gelovigen toelaat te gaan rusten op zulk zacht oorkussen

dat het niet gemakkelijk is ze nog ooit wakker te krijgen. (Albert Einstein)

Ik ben er nogal sterk van overtuigd dat het in essentie statistische karakter van de huidige

kwantumtheorie enkel en alleen te wijten is aan het feit dat ze een incomplete beschrijving

van fysische systemen geeft. (...) Zou de beschrijving compleet zijn, dan zou de statistische

kwantumtheorie een vergelijkbare status hebben als de statistische mechanica die heeft ten

opzichte van de klassieke mechanica. (Albert Einstein, 1949)

... de conventionele formulering van de kwantumtheorie en de kwantumveldentheorie

zijn zo vaag en dubbelzinnig, dat professionele theoretisch natuurkundigen het beter zouden

moeten kunnen. David Bohm heeft ons laten zien hoe. (John Bell)

het is onzin de term ‘realiteit’ enkel te gebruiken voor objecten die we kunnen waarne-

men, zoals bepaalde meetapparatuur, en te ontkennen dat de term kan gebruikt worden

op een dieper onderliggend niveau. Zeker is de wereld vreemd en onvertrouwd op het

kwantumniveau, maar ze is niet ‘onwerkelijk’. Inderdaad, hoe kunnen echte objecten

bestaan uit onechte delen? (R. Penrose, 1994)


