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Hoofdstuk 1

Inleiding

And it should be the law: If you use the

word “paradigm” without knowing what

the dictionary says it means, you go to

jail. No exceptions.

David Jones

1.1 “The Structure of Scientific Revolutions”

Aanleiding voor deze thesis is het artikel “Emergence and Decline of Scientific Paradigms”

(Bornholdt et al. (2011)). Hierin valt meteen het woord Paradigms op. Het concept “pa-

radigma” heeft voor het eerst echt een duidelijke betekenis gekregen door het werk van Tho-

mas S. Kuhn. In “The Structure of Scientific Revolutions”(Kuhn (1970)) wordt uitgelegd

hoe het concept van een paradigma samenhangt met de manier waarop wetenschap vooruit-

gaat. . . door evolutie en revolutie.

Het doel van deze thesis is het vinden van een model dat paradigmadynamiek beschreven

door Kuhn kan verklaren.

Om de lezer vertrouwd te maken met de structuur van wetenschappelijke revoluties en te illu-

streren aan welke eigenschappen de dynamiek van paradigma’s voldoet, bevat deze inleiding

een korte samenvatting met de belangrijkste ideeën uit Kuhn (1970). Deze samenvatting is

gebaseerd op een synopsis gemaakt door Prof. Frank Pajares die terug te vinden is op het

webadres http://www.des.emory.edu/mfp/kuhnsyn.html.

Vóór Kuhn was men ervan overtuigd dat wetenschap een lineair proces is. Men dacht dat

wetenschap vooruitgang boekte door een gestage accumulatie van feiten, theorieën en resulta-

ten. Kuhn deed zijn onderzoek op basis van historische voorbeelden, zoals de Copernicaanse

1
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revolutie, en merkte op dat deze voorbeelden niet pasten binnen dit beeld van de geschiede-

nis van de wetenschap. Hij zag in dat wetenschap geen lineair, maar een episodisch proces

is, waarin wetenschappers eerst lange tijd binnen een paradigma werken, om daarna in een

revolutionaire fase op een ander paradigma over te schakelen.

Kuhn definieert een paradigma als “universally recognized scientific achievements that, for a

time, provide model problems and solutions for a community of researchers.” Dit betekent

dat wetenschappers met hetzelfde paradigma dezelfde opvattingen delen over

� welk soort problemen ze zich moeten mee bezighouden

� welk soort vragen er over die problemen moeten gesteld worden

� wat als voldoende oplossing voor een probleem wordt aanvaard

� welke concepten ze gebruiken en hoe die concepten worden gedefinieerd

� hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek moeten worden gëınterpreteerd

Een paradigma is de spreekwoordelijke “box” waarover het gaat als men “outside the box”

denkt.

Volgens Kuhn verloopt wetenschap in drie verschillende fasen: een preparadigmatische fase,

een fase van paradigmatische, “normale” wetenschap en een revolutionaire fase.

De preparadigmatische fase vindt over het algemeen slechts één keer plaats. Tijdens deze fase

bestaan er een veelheid aan theorieën en is er geen echte consensus over welke nu eigenlijk de

beste is om de wereld mee te verklaren.

Na verloop van tijd ontstaat consensus en wordt voor het eerst een staat van normale we-

tenschap bereikt. In het begin heeft een paradigma nog niet veel voeten in de aarde en zijn

haar voorspellingen misschien zelfs niet beter dan die van haar concurrenten. Een paradigma

omvat aanvankelijk niet veel meer dan een belofte van later succes voor wetenschappers die

haar aanhangen. Normale wetenschap is de realisatie van die belofte. Paradigmagebaseerd

onderzoek is “an attempt to force nature into the pre-formed and relatively inflexible box

that the paradigm supplies”. Kuhn omschrijft dit als “puzzle-solving”. Wetenschappers doen

het grootste deel van hun academische carrière niets anders dan vraagstukken oplossen die

door het paradigma aangereikt worden. De oplossingen van die vraagstukken passen normaal

gezien ook binnen dat paradigma. Nieuwe fenomenen ontdekken is geen doel van normale

wetenschap. “Normal science does not aim at novelties of fact or theory and, when succesful,

finds none”. Anomalieën komen slechts voor wanneer een puzzel onoplosbaar blijkt te zijn
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binnen het huidige paradigma. Dat is ook een van de sterktes van paradigmagebaseerde we-

tenschap; door duidelijk op voorhand te weten wat er verwacht wordt van een experiment,

valt het meteen op wanneer het resultaat een anomalie bevat.

De derde fase is deze van revolutionaire wetenschap. Tijdens deze fase is de wetenschap in

crisis. Alle crisissen beginnen met het vervagen van een paradigma en het losser worden van

de regels van normale wetenschap. De anomalie wordt steeds meer erkend en krijgt steeds

meer aandacht. Tijdens dit proces zijn er een aantal (meestal jongere) wetenschappers die op

zoek gaan naar alternatieve paradigma’s.

Pajares vat samen dat alle crisissen worden opgelost op 1 van 3 mogelijke manieren:

1. Normale wetenschap is in staat om het probleem dat de crisis veroorzaakte op te lossen

en wordt terug “normaal”.

2. Het probleem blijft maar wordt beschouwd als het gevolg van onvoldoende ontwikkelde

methoden en wordt aan de kant geschoven om door toekomstige generaties met meer

geavanceerde methoden te worden opgelost.

3. Een nieuw kandidaat-paradigma ontstaat en een gevecht over haar aanvaarding begint.

Eenmaal het de status van paradigma heeft bereikt, wordt een paradigma enkel ongeldig

verklaard wanneer een alternatief aanwezig is om haar plaats in te nemen. Omdat er

niet zoiets bestaat als onderzoek zonder paradigma is het verwerpen van een paradigma

zonder meteen een ander te substitueren hetzelfde als het verwerpen van wetenschap

zelf. Het ongeldig verklaren van een paradigma vereist meer dan de falsificatie van het

paradigma in vergelijking met de natuur. Het houdt ook de vergelijking met alterna-

tieve kandidaten in. Transitie van een paradigma in crisis naar een nieuw, waaruit een

nieuwe traditie van normale wetenschap kan onstaan, is geen cumulatief proces. Het

is een reconstructie van de disclipline vanuit nieuwe fundamenten. Deze reconstructie

verandert een aantal van de fundamentele theoretische generalisaties, methodes, appli-

caties en regels.

Bovenstaand proces wordt samengevat in onderstaand citaat van Al Gore die Kuhn’s theorie

gebruikte om de relatie tussen wetenschap en technologie te verduidelijken.

“Well-established theories collapse under the weight of new facts and observations

which cannot be explained, and then accumulate to the point where the once useful

theory is clearly obsolete.”

De vooruitgang van een wetenschap stopt niet na de revolutionaire fase maar door de resolutie

van de revoluties komt wetenschap terug in een fase van normale wetenschap terecht, en kan
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het hele proces zich terug herhalen. Volgens Kuhn is het beter als dit niet te vaak gebeurt en

wanneer het toch gebeurt, dat het geen gemakkelijk proces is en dat er veel weerstand tegen

geboden wordt.

Wanneer wetenschappers van paradigma veranderen, veranderen ze ook van wereldbeeld. Ze

kunnen naar bekende fenomenen kijken en toch nieuwe dingen zien. De verschillende pa-

radigma’s zijn incommensurabel. Deze incommensurabiliteit betekent dat niet kan bewezen

worden welk paradigma het beste is aangezien ze zelf definiëren welke problemen ze op welke

manier oplossen en met welke methodes. Wanneer wetenschappers tijdens een revolutionaire

fase in debat gaan over welk paradigma ze vanaf dan zullen gebruiken, spreken de twee kam-

pen eigenlijk naast elkaar. Ze gebruiken bijvoorbeeld termen die in het andere paradigma geen

betekenis hebben om aan te tonen hoe een paradigma gebruikt kan worden om problemen op

te lossen die in het andere paradigma geen belang hebben. Het spreekt voor zich dat deze

debatten als revolutionair kunnen omschreven worden, en dat deze niet zonder intellectuele

slag of stoot verlopen.

Daarnaast argumenteert Kuhn dat wetenschappelijke revoluties onzichtbaar lijken doordat

na een revolutie alle handboeken herschreven worden in het licht van het nieuwe paradigma.

Meestal wordt in de nieuwe handboeken weinig aandacht besteed aan het probleem dat de re-

volutie veroorzaakte en wordt de wetenschap voorgesteld alsof door de accumulatie van feiten

automatisch naar het huidige paradigma toe gewerkt werd. Soms wordt zelfs de fout gemaakt

om historische wetenschappers voor te stellen alsof ze met moderne methodes werkten aan

hun historische problemen.

Tot slot vermeldt Pajares ook dat we de notie moeten verwerpen dat een verandering van

paradigma ons steeds dichter bij de waarheid brengt. Het ontwikkelingsproces beschreven

door Kuhn is een proces van evolutie vertrekkende van primitieve beginselen. Het is een

proces waarvan de opeenvolgende stadia worden gekarakteriseerd door een steeds verfijnder

begrip van de natuur. Het is geen proces van evolutie naar iets. De analogie die de evolutie

van biologische soorten relateert aan de evolutie van wetenschappelijke paradigma’s is “nearly

perfect”. De resolutie van revoluties is de selectie, door conflict binnen de wetenschappelijke

gemeenschap, van de meest fitte manier om in de toekomst aan wetenschap te doen. Het

netto resultaat van een opeenvolging van zulke revolutionaire selecties, gescheiden door pe-

rioden van normale wetenschap, is de wonderlijk aangepaste verzameling van principes en

methoden die we moderne wetenschappelijke kennis noemen. Opeenvolgende stadia in het

ontwikkelingsproces worden gekenmerkt door een toenemende graad van specialisatie. Dit

proces vindt plaats zonder doel of een permanent gefixeerde wetenschappelijke waarheid.
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1.2 Overzicht

De grote uitdaging bij het maken van een model dat de paradigmadynamiek die Kuhn be-

schreef wil verklaren is om zowel de periodes van normale wetenschap als de crisissituaties

op realistische manier te beschrijven met dezelfde dynamische regels. Een tweede uitdaging

is om de overgang tussen beide realistisch en op endogene manier (zonder externe drijving)

voort te brengen. Een model ontwikkelen voor normale wetenschap waarin voor eeuwig in

een lock-in van één paradigma wordt gebleven en waarin wetenschap cumulatief vooruitgaat

is relatief eenvoudig. Het is ook niet moeilijk om een model van een mechanisme te voorzien

dat ervoor zorgt dat lock-in situaties doorbroken kunnen worden, maar dit mechanisme zal

er dan voor zorgen dat een paradigma nooit voor langere periodes dominant blijft. In Born-

holdt et al. (2011) wordt beweerd dat een model ontwikkeld werd waarin beide in één model

gecombineerd worden om zo de opkomst en het verval van wetenschappelijke paradigma’s te

kunnen verklaren.

In Hoofdstuk 2 wordt deze claim geverifieerd. Om dit te kunnen doen werd het simulatiepro-

gramma van Bornholdt et al. nagemaakt en haar dynamiek wordt besproken. Een belangrijke

eigenschap van dit model is dat wetenschappers geen twee keer hetzelfde paradigma kunnen

aanhangen. Het effect van het weglaten van deze eis wordt ook onderzocht. Van het resulte-

rende model wordt ook een gemiddeld-veld benadering uitgewerkt. Het model van Bornholdt

et al. wordt enkel op een tweedimensionaal rooster met dichtste-nabuur interactie besproken.

Wij hebben ook de ééndimensionale versie bekeken. Tot slot werden enkele aanpassingen/uit-

breidingen van het model verkend.

Het dichtste-nabuur aspect in de interactie uit Bornholdt et al. (2011) is niet realistisch.

Daarom wordt in Hoofdstuk 3 het model aangepast met behulp van netwerktheorie. Een tus-

senstap die wel verkend werd maar die op basis van de literatuurstudie niet veelbelovend leek

(en dus ook niet gëımplementeerd werd omdat de resultaten te dicht aanleunden bij deze uit

Hoofdstuk 2) is om niet met een dichtste-nabuur interactie (“nearest neighbour”) maar met

een “next-to-nearest neighbour-interactie” te werken in de dynamische regels. Dit wordt in

detail onderzocht in Souza & Goncalves (2012). In plaats daarvan worden meteen simulaties

beschreven met interacties tussen wetenschappers op twee verschillende netwerkstructuren:

schaalvrije en uniforme netwerken. De resultaten van de simulaties op uniforme netwerken

worden ook vergeleken met de theoretische voorspellingen van een gemiddeld-veld benadering.

In Hoofdstuk 4 wordt de zoektocht naar een model voor Kuhnsiaanse wetenschap over een an-

dere boeg gegooid. Er wordt onderzocht of de analogie tussen evolutie van biologische soorten

en de evolutie van wetenschappelijke paradigma’s zo ver reikt dat modellen uit de evolutieleer

kunnen aangepast worden tot modellen voor paradigmadynamiek. Het Bak-Sneppen evolu-
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tiemodel wordt bestudeerd en het concept zelfgeorganiseerde criticaliteit en de toepassing

ervan in het evolutiemodel worden besproken.

Alle modellen uit Hoofdstukken 2 t.e.m. 4 kennen belangrijke beperkingen als modellen voor

paradigmadynamiek. In Hoofdstuk 5 wordt de uitdaging aangegaan om zelf een beter model

voor paradigmadynamiek op te stellen. Het “Competitie/Coördinatie model” (CC-model)

beschrijft volgens ons beter en eleganter dan alle voorgaande modellen Kuhnsiaanse paradig-

madynamiek. . .

In Hoofdstuk 6 worden ten slotte alle conclusies nog eens op een rijtje gezet.



Hoofdstuk 2

Wetenschappelijke Paradigma’s op

een Rooster

Memory is like an orgasm. It’s a lot

better if you don’t have to fake it.

Seymour Cray (on virtual memory)

2.1 Dichtste-nabuur interactie tussen wetenschappers met ge-

heugen

2.1.1 In twee dimensies

De auteurs van Bornholdt et al. (2011) zijn erin geslaagd om een model voor paradigmadyna-

miek te ontwikkelen dat de dynamiek beschreven door Kuhn en besproken in Hoofdstuk 1 kan

reproduceren. Het model is gedefinieerd op een tweedimensionaal vierkant rooster met cycli-

sche randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden werden niet expliciet vermeld maar waren wel

zichtbaar op de figuren. Het rooster bevat N = L2 wetenschappers. Elke wetenschapper krijgt

een geheel getal toegewezen. Dit getal speelt de rol van een welbepaald paradigma. Er zijn

maximaal evenveel verschillende paradigma’s als dat er wetenschappers zijn. De dynamiek

bevat twee componenten. Er is een endogene component die de dynamiek van de verspreiding

van de paradigma’s op het rooster beschrijft en een exogene component die voor de introduc-

tie van nieuwe paradigma’s zorgt. Het voorkomen van een exogeen en endogeen mechanisme

is typisch voor een “sandpile model” of “Self-Organised Criticallity” (SOC, waarover meer

in Hoofdstuk 4). De dynamiek op het rooster van wetenschappers wordt in Algoritme 1 in

pseudocode beschreven.

7
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Algoritme 1

• Initialisatie - Tweedimensionaal rooster van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A op het rooster van

N wetenschappers

- Kies nog een wetenschapper B (één van de dichtste naburen

van A).

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als B.

- If(A heeft het paradigma van B nog nooit gehad):

A neemt het paradigma van B over met probabiliteit nj/N .

Exogeen - Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C een nieuw willekeurig para-

digma toegewezen dat nergens anders op het rooster voor-

komt en dat C nog nooit heeft gehad.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A. Dit is één Monte Carlo

stap.

• Variabelen - α

- N

Bornholdt et al. (2011) gaan er dus van uit dat een wetenschapper een bepaald paradigma

maximaal één keer kan volgen en dat wetenschappers dus een oneindig geheugen hebben

waarin ze bijhouden welke paradigma’s ze al gehad hebben.

Als resultaat vonden zij een Kuhnsiaanse dynamiek waarin een paradigma opkomt, dominant

wordt en daarna terug vervalt om plaats te maken voor een nieuw paradigma. Dit opmer-

kelijke resultaat wordt zeer kernachtig samengevat in de titel van Bornholdt et al. (2011):

“Emergence and Decline of Scientific Paradigms”

Voor deze thesis werd een gelijkaardig simulatieprogramma ontwikkeld. Doordat de eis dat

men een paradigma geen twee keer mag krijgen computationeel zeer zwaar is, werd Algoritme

1 licht aangepast tot Algoritme 2.

In plaats van een willekeurig nieuw paradigma in te voeren met kans α werd gekozen om het
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grootste getal dat een paradigma voorstelt in het systeem te nemen en er 1 bij op te tellen. Op

die manier moeten de wetenschappers niet bijhouden welke paradigma’s ze al gehad hebben,

maar enkel kijken of het nieuwe paradigma door een groter getal wordt voorgesteld dan hun

huidige paradigma. Het nadeel van deze aanpak is dat wanneer een “oud” paradigma dat een

wetenschapper nog niet heeft gehad dominant wordt nadat de wetenschapper al een “later”

paradigma aannam, dat het dan niet meer kan worden aangenomen. Los daarvan werden

de resultaten van Bornholdt et al. (2011) wel kwalitatief gereproduceerd, zoals aangetoond

wordt met figuren 2.1 t.e.m. 2.5.

Algoritme 2

• Initialisatie - Tweedimensionaal rooster van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A op het rooster van

N wetenschappers.

- Kies nog een wetenschapper B (één van de dichtste naburen

van A).

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als B.

- If(A heeft het paradigma van B nog nooit gehad, in praktijk

betekent dit dat paradigma(A)<paradigma(B)):

A neemt het paradigma van B over met probabiliteit nj/N .

Exogeen - Stel dat paradigma “I−1” in de vorige tijdstap toegekend

werd

- Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C het paradigma “I” toegekend

(dit komt nergens anders op het rooster voor omdat het nog

nooit toegekend geweest is).

- Verhoog I met 1.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A.

• Variabelen - α

- N
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(a) t=2560 (b) t=3280 (c) t=3500

(d) t=3540 (e) t=3550 (f) t=4830

(g) t=4930 (h) t=5060 (i) t=5100

Figuur 2.1: Het resultaat van een simulatie met Algoritme 2 van 10 000 tijdstappen. α = 5 · 10−6,

N = 50 × 50 wetenschappers en de beginsituatie is een uniform netwerk waarbij elke

wetenschapper “0” als paradigma heeft. De panelen tonen op verschillende tijdstippen de

toestand van het systeem. Elk paradigma wordt door een andere kleur voorgesteld. De

tijdsintervallen tussen de verschillende figuren zijn niet equidistant en tijd wordt gemeten

in eenheden van “full sweeps”, corresponderend met één update voor elke wetenschapper.

De kleurcode loopt tot 90 omdat in totaal slechts 90 verschillende paradigma’s werden

toegekend tijdens de simulatie.
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(a) t=5270 (b) t=5280 (c) t=5290

(d) t=6190 (e) t=6410 (f) t=6430

(g) t=6440 (h) t=6450 (i) t=6500

Figuur 2.2: vervolg Figuur 2.1
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(a) t=7190 (b) t=7219 (c) t=7220

(d) t=7230 (e) t=7240 (f) t=7250

(g) t=7260 (h) t=7270 (i) t=7280

Figuur 2.3: vervolg Figuur 2.2
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Figuren 2.1 t.e.m. 2.3, het resultaat van een simulatie met Algoritme 2, tonen aan hoe een

paradigma zeer snel kan opkomen en daarna langzaam vervalt terwijl er nieuwe paradigma’s

ontstaan. Het nadeel van Algoritme 2 is ook zichtbaar: bijvoorbeeld in Figuren 2.1f t.e.m.

2.2b wordt het blauwe paradigma dominant terwijl het paarse al bestaat. In de implementatie

van Algoritme 2 kunnen de wetenschappers die het paarse paradigma aanhangen niet meer

bekeerd worden tot het blauwe paradigma ondanks het feit dat de betreffende wetenschappers

het nog niet gehad hebben. In het model beschreven in Bornholdt et al. (2011) is dit niet het

geval en zou het dominante paradigma ook in de gebieden waar al een “nieuw” paradigma

bestaat doordringen op voorwaarde dat de wetenschappers daar het nog niet gehad hebben.

Er werd gezocht naar een variabele die gemakkelijk uit de simulaties kon verkregen worden en

die op duidelijke manier de toestand van het systeem karakteriseert. In navolging van Born-

holdt et al. (2011) werd ervoor gekozen om hiervoor het marktaandeel van het dominante

paradigma te gebruiken. Figuur 2.4 en gelijkaardige figuren in de rest van dit werk worden

als volgt verkregen: op alle tijdstippen wordt voor alle paradigma’s geregistreerd hoeveel

aanhangers ze hebben. Deze getallen worden gedeeld door het totaal aantal wetenschappers

N in het systeem. Zo wordt een maat voor het marktaandeel van een paradigma ongeacht

het aantal wetenschappers verkregen. Figuur 2.4 wordt verkregen door op één figuur de tijd-

sevolutie van het marktaandeel voor de paradigma’s met het meeste aanhangers te plotten.

De y-as loopt van 0 tot 100 omdat het marktaandeel in percent wordt uitgedrukt. Iedere lijn

correspondeert met de tijdsevolutie van een ander paradigma dat op dat moment dominant

is. Op zo’n figuur is direct duidelijk in welke toestand het systeem zich bevindt (chaotisch of

gedomineerd door één paradigma) en is ook direct de tijdsevolutie af te lezen, i.e. komt er

een lock-in of wisselen verschillende paradigma’s elkaar af als dominant paradigma?

Er werden simulaties voor verschillende waarden van α bestudeerd en er werd vastgesteld dat

de resultaten niet sterk afhankelijk zijn van de waarde van α. Dit is een vorm van robuust-

heid. Voor grotere waarden van α komen de paradigmaveranderingen wel regelmatiger voor

en voor nog grotere waarden (vanaf 500 · 10−6) krijgt een paradigma niet langer de kans om

dominant te worden en volgen de revoluties elkaar zo snel op dat ze eigenlijk tegelijk gebeuren

waardoor het systeem zeer chaotisch wordt. De afhankelijkheid van L is zodanig dat de tijd

tussen 2 revoluties stijgt als L stijgt. Dit is ook wat verwacht wordt want in een systeem

met meer wetenschappers is de kans op een revolutie over het hele systeem kleiner. Dit is de

reden waarom in Figuur 2.4 (L = 50) de revoluties elkaar sneller opvolgen dan in Figuur 2.5

(L = 128). Voor grotere L zijn de revoluties ook iets regelmatiger.
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Figuur 2.4: Het marktaandeel van de verschillende paradigma’s als functie van de tijd voor 10 000

tijdstappen. Deze figuur hoort bij een simulatie met Algoritme 2 met α = 5 · 10−6 en

L = 50.

Figuur 2.5: Deze figuur, overgenomen uit Bornholdt et al. (2011) toont het aantal wetenschappers n

dat de dominante paradigma’s aanhangt voor 3 verschillende waarden van α (van boven

naar onder: 0.4 · 10−6, 25 · 10−6, 400 · 10−6) met L = 128 en voor 100 000 tijdstappen.

Vooral het middelste regime is kwalitatief gelijkaardig aan het resultaat uit Figuur 2.4
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Door de vergelijking van Figuur 2.4 met het middelste regime uit Figuur 2.5 werd vastgesteld

dat de resultaten uit Bornholdt et al. (2011) kwalitatief kunnen gereproduceerd worden, on-

danks het aangepast algoritme. De lezer zou zich kunnen afvragen waarom geen simulaties

met L = 128 werden bestudeerd om beter te kunnen vergelijken met Figuur 2.5. Dit is een

gevolg van een praktisch nadeel van Algoritme 2, nl. dat er maximaal N paradigma’s kunnen

gëıntroduceerd worden. Voor kleine simulaties heeft dit geen gevolgen maar het is onmogelijk

om voor L = 128 een simulatie 100 000 tijdstappen te laten lopen wegens een gebrek aan

paradigma’s. Als antwoord hierop en om beter te kunnen vergelijken met Figuur 2.5 werd

Algoritme 3 ontwikkeld.

In Algoritme 3 kregen de wetenschappers een geheugen waarin ze bijhouden welke paradigma’s

ze al gehad hebben. Dit geheugen wordt af en toe gewist onder de voorwaarden vermeld in

Algoritme 3. Deze werkwijze is computationeel nog altijd minder zwaar dan wat Bornholdt

et al. (2011) verwezenlijkt hebben. We gaan er vanuit (dit staat nergens in het artikel ver-

meld) dat in hun implementatie telkens na een bepaald vast aantal tijdstappen wordt gekeken

welke paradigma’s nergens meer voorkomen op het rooster en deze worden dan uit alle ge-

heugens gewist. We zullen met onderstaande figuren proberen aan te tonen dat voor kleine

waarden van α de resultaten uit Bornholdt et al. (2011) gereproduceerd kunnen worden en

er enkel voor grotere waarden van α problemen optreden.

Een andere manier om de resultaten van een simulatie voor te stellen die duidelijker de

tijdsevolutie van het rooster weergeeft, gaat als volgt. In plaats van het volledige rooster te

tonen voor één welbepaalde tijd wordt slechts één rij (of kolom) weergegeven, maar voor elke

tijdstap. Welke rij of kolom er precies weergegeven wordt maakt niet uit want het systeem is

translatie-invariant. Figuur 2.7 werd op deze manier gemaakt.
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Algoritme 3

• Initialisatie - Tweedimensionaal rooster van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A op het rooster van

N wetenschappers

- Kies nog een wetenschapper B (één van de dichtste naburen

van A).

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als B.

- If(A heeft het paradigma van B nog nooit gehad, in prak-

tijk betekent dit dat paradigma(B) niet voorkomt in het

geheugen van A):

A neemt het paradigma van B over met probabiliteit nj/N .

Exogeen - Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C een willekeurig nieuw para-

digma toegewezen dat nergens anders op het rooster voor-

komt.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A.

- Tussen elke tijdstap wordt gekeken of 1 paradigma door

meer dan 99% van de wetenschappers wordt aangehangen,

en als dit het geval is wordt van alle wetenschappers het

geheugen gewist. Dit betekent dat ze alle voorgaande para-

digma’s die ze al gehad hebben vergeten en enkel hun hui-

dige paradigma en het dominante paradigma nog kennen.

Op die manier komen heel wat paradigma’s weer vrij voor

later gebruik.

• Variabelen - α

- N
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(a) α = 0.4 · 10−6
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(b) α = 25 · 10−6
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(c) α = 300 · 10−6

Figuur 2.6: De tijdreeksen die het marktaandeel van de verschillende paradigma’s voorstellen voor

100 000 tijdstappen. Deze tijdreeksen zijn het resultaat van simulaties met Algoritme 3

met L = 128 en verschillende waarden van α. Ter vergelijking met Figuur 2.5.
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(a) Hoort bij de tijdreeks uit Figuur 2.6a

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

Tijd (10
3
)

(b) Hoort bij de tijdreeks uit Figuur 2.6b

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

Tijd (10
3
)

(c) Hoort bij de tijdreeks uit Figuur 2.6c

Figuur 2.7: Deze figuren, die horen bij de tijdreeksen van Figuur 2.6, geven de tijdsevolutie van

één representatieve rij van het rooster weer, waarbij de kleurcode de verschillende para-

digma’s van de wetenschappers in die kolom voorstelt.



Hoofdstuk 2. Wetenschappelijke Paradigma’s op een Rooster 19

In tegenstelling tot de derde grafiek uit Figuur 2.5 werd in Figuur 2.6c α = 300·10−6 gebruikt.

Dit werd bewust gedaan omdat voor α = 400 · 10−6 een ander resultaat werd gevonden dan

het resultaat beschreven in Bornholdt et al. (2011). Voor α gelijk aan 400 · 10−6 werden in

tegenstelling tot het onderste regime uit Figuur 2.5 geen regelmatige pieken gevonden maar

langere periodes van chaos met pieken op onregelmatige tijdstippen. De tijdreeksen voor 3

verschillende waarden van de random seed worden weergegeven in Figuur 2.8. Voor kleinere

waarden van α kon het derde regime uit Figuur 2.5 wel benaderd worden. Bijvoorbeeld voor

α = 300 · 10−6, werden wel regelmatige pieken gevonden. Deze werden weergegeven in Figuur

2.6c.

Uit Figuur 2.7c kan afgeleid worden waarom de simulaties met α = 400 ·10−6 zo onregelmatig

waren. Voor deze hoge waarde van α wordt het systeem veel te hard gedreven en krijgt het

dissipatief karakter van de dynamiek niet de tijd om haar werk te doen. In Figuur 2.7c is

zichtbaar dat het systeem al zeer chaotisch is. Voor nog hogere waarden van α krijgt het

systeem niet meer de tijd om te bekomen van de voortdurende introductie van nieuwe para-

digma’s en de resulterende chaos uit zich in de onregelmatige dominantiepieken.

Er werd ook onderzocht wat het effect is als α stochastisch verandert. Elke tijdstap in de

simulatie kreeg α een nieuwe waarde, die werd gekozen in het interval [0.4 · 10−6, 400 · 10−6].

Er werden twee verschillende implementaties onderzocht. Eerst werd α uniform gekozen,

in een tweede implementatie kwam α uit een exponentiële distributie binnen het interval

[0.4 · 10−6, 400 · 10−6]. Van elke implementatie wordt een representatieve tijdreeks weergege-

ven in Figuur 2.9.
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(a) random seed 1

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100

M
ar

kt
aa

nd
ee

l v
an

 h
et

 d
om

in
an

te
 p

ar
ad

ig
m

a 
(%

)

tijd (10
3
)

(b) random seed 2
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(c) random seed 3

Figuur 2.8: De dominantie van de verschillende paradigma’s als functie van de tijd voor 100 000

tijdstappen. Deze figuren zijn het resultaat van simulaties met Algoritme 3 met α = 400·
10−6 en L = 128. Voor 3 verschillende random seeds werden 3 verschillende resultaten

met dominatiepieken op onregelmatige tijdstippen verkregen.
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(a) α uit een uniforme distributie
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(b) α uit een exponentiële distributie.

Figuur 2.9: Het marktaandeel van de verschillende paradigma’s als functie van de tijd voor 100 000

tijdstappen. Deze tijdreeksen zijn het resultaat van simulaties met Algoritme 3 waarin

α ∈ [0.4 · 10−6, 400 · 10−6] gekozen werd uit verschillende distributies en L = 128.

Het gedrag bij een stochastisch veranderende α lijkt in beide gevallen op het gedrag bij kleine

waarden van α maar er zijn meer en onregelmatigere pieken van dominante paradigma’s zicht-

baar.

Ten slotte werd ook onderzocht hoe de gemiddelde tijd tussen twee dominantiepieken evolueert

in functie van N , het aantal wetenschappers op het rooster, voor een constante waarde van

de parameter α = 25 ·10−6. Er werden simulaties bestudeerd met N = 512, 1024, 4096, 10 000
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en 16384. Het blijkt dat de gemiddelde tijd tussen twee dominantiepieken stijgt met N , zoals

ook valt af te lezen op Figuur 2.10.
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Figuur 2.10: De gemiddelde tijd tussen twee dominantiepieken van paradigma’s in functie van het

aantal wetenschappers N . De volle lijn is de rechte die aan de data gefit werd.

2.1.2 In één dimensie

In Bornholdt et al. (2011) wordt een tweedimensionaal rooster van wetenschappers besproken

waarbij elke wetenschapper verbonden is met vier dichtste naburen. Wij dachten dat het

interessant zou zijn om de dynamiek van Algoritme 3, waarbij het gemiddeld aantal interacties

per wetenschapper gelijk is aan één per tijdstap, te onderzoeken op een rooster met een

ander aantal dichtste naburen. Het is niet noodzakelijk om de dimensie van het rooster te

veranderen om het aantal dichtste naburen te wijzigen (dit wordt gëıllustreerd in Figuur 2.11),

maar wij hebben gekozen om een ééndimensionaal rooster te simuleren. In één dimensie zijn

er N wetenschappers die enkel met hun dichtste-nabuur links en rechts verbonden zijn. De

cyclische randvoorwaarde zorgt ervoor dat ze een kring vormen. Figuur 2.12 geeft dit visueel

weer. Het doel is om de gevolgen van dit verminderde aantal naburen op de dynamiek te

onderzoeken.
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(a) Een rooster waarbij iedere wetenschapper

3 dichtste naburen heeft.

(b) Een rooster waarbij iedere wetenschapper

6 dichtste naburen heeft.

Figuur 2.11: Twee voorbeelden van tweedimensionale roosters.

Figuur 2.12: Een ééndimensionaal “rooster” met cyclische randvoorwaarde waarbij 16 wetenschap-

pers enkel met hun dichtste naburen verbonden zijn.

Er werden eerst een aantal simulaties uitgevoerd met dezelfde parameters als in Figuren 2.6a

en 2.6b. De bijhorende tijdreeksen staan afgebeeld in Figuur 2.13.
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(a) α = 0.4 · 10−6
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(b) α = 25 · 10−6

Figuur 2.13: Het marktaandeel van de verschillende paradigma’s als functie van de tijd voor 100 000

tijdstappen. Deze tijdreeksen zijn het resultaat van simulaties met Algoritme 3 in 1

dimensie voor verschillende waarden van α met N = 16 384.

Het valt meteen op dat de dynamiek voor de ééndimensionale simulaties veel langzamer ver-

loopt dan voor de tweedimensionale. Om toch een beeld te krijgen van de dynamiek in één

dimensie worden simulaties bestudeerd met N = 128 in plaats van N = 128× 128 = 16 384.

Om te kunnen vergelijken met het tweedimensionale geval werden in de simulaties dezelfde

waarden voor α gebruikt als in Figuur 2.6 op pagina 17. De bijhorende tijdreeksen staan

afgebeeld in Figuur 2.15.
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Er werd ook onderzocht hoe de gemiddelde tijd tussen twee dominante paradigma’s evolueert

in functie van N , het aantal wetenschappers, voor een constante waarde van de parameter

α = 25 · 10−6. Er werd besloten dat de gemiddelde tijd tussen de dominantie van twee pa-

radigma’s net als in het tweedimensionale geval stijgt met N , zoals ook valt af te lezen op

Figuur 2.14.

We concluderen dat gedrag van systemen in één en in twee dimensies kwalitatief gelijk is maar

dat de dynamiek in één dimensie veel trager verloopt.
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Figuur 2.14: De gemiddelde tijd tussen de dominantie van twee paradigma’s in functie van het aantal

wetenschappers N . De volle lijn is de rechte die aan de data gefit werd.
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(a) α = 0.4 · 10−6
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(b) α = 25 · 10−6
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(c) α = 300 · 10−6

Figuur 2.15: De tijdreeksen die het marktaandeel van de verschillende paradigma’s weergeven voor

100 000 tijdstappen. Deze tijdreeksen zijn het resultaat van simulaties met Algoritme

3 in één dimensie met N = 128 en voor verschillende waarden van α. Ter vergelijking

met Figuur 2.6 op pagina 17.
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2.2 Dichtste-nabuur interactie tussen wetenschappers zonder

geheugen

2.2.1 In twee dimensies

Een essentieel ingrediënt in het model van Bornholdt et al. (2011) is de eis dat wetenschappers

geen twee keer hetzelfde paradigma kunnen aanhangen. Dit is niet realistisch omdat daarmee

een veel te grote computationele capaciteit van de wetenschappers verondersteld wordt. Ook

is het weinig realistisch dat iemand niet op een eerder gemaakte beslissing kan terugkomen

en terug op een vorig paradigma kan overstappen. In Bornholdt et al. (2011) wordt dit ver-

antwoord door te stellen dat het vorige paradigma als een nieuw paradigma kan beschouwd

worden omdat er toch steeds kleine verschillen tussen de twee zullen bestaan. Er wordt erbij

vermeld dat het model zonder deze eis niet werkt en dat het cyclische gedrag dan verdwijnt.

Dit is ook wat we verwachten. Het simulatieprogramma werd uitgebreid met Algoritme 4

zodat dit kon worden gecontroleerd.

Algoritme 4

• Initialisatie - Tweedimensionaal rooster van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A op het rooster van

N wetenschappers.

- Kies nog een wetenschapper B (één van de dichtste naburen

van A).

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als B.

- A neemt het paradigma van B over met probabiliteit nj/N .

Exogeen - Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C een willekeurig nieuw para-

digma toegewezen dat nergens anders op het rooster voor-

komt.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A.

• Variabelen - α

- N
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Er werden simulaties onderzocht voor verschillende waarden van α en N en uit de resultaten

blijkt meteen dat de eis dat een wetenschapper geen twee keer hetzelfde paradigma kan onder-

schrijven een wereld van verschil maakt. Zonder die eis worden in het systeem twee regimes

waargenomen. Voor kleine waarden van α komt het systeem in een lock-in situatie terecht

waarbij één paradigma dominant wordt en nooit meer omvergeworpen kan worden. Bij grotere

waarden van α krijgt iedereen een willekeurig paradigma en zal één bepaald paradigma nooit

meer dominant worden. Beide regimes worden in detail besproken aan de hand van simulaties.

In een eerste simulatie met Algoritme 4 met N = 128 × 128 wetenschappers en α = 0 werd

gestart van een situatie waarbij elke wetenschapper een verschillend willekeurig paradigma

heeft. Het rooster wordt voor verschillende tijdstippen weergegeven in Figuur 2.16. Na ver-

loop van tijd werd één paradigma dominant. Naast het dominante paradigma begon zich

nog een tweede paradigma uit te breiden, maar eenmaal het in contact kwam met het do-

minante paradigma werd het toch zonder enige weerstand opgeslokt. De dichtste-nabuur

interactie zorgt ervoor dat het groene en oranje paradigma nooit collectief in interactie gaan,

het blijft een perifeer effect. In Figuur 2.17 wordt de tijdreeks die bij deze simulatie hoort

weergegeven. Daarop is zichtbaar hoe na de initiële periode van randomness een paradigma

opeens toevallig wat meer aanhangers heeft dan de rest en dominant wordt. Rond t=3400

kan ook nog de tweede kleine piek, die bij het groene paradigma hoort, worden gëıdentificeerd.

Een tweede simulatie die aanleiding gaf tot een situatie met één dominant paradigma werd

gedaan met Algoritme 4 met N = 128 × 128 wetenschappers en α = 0.2. Merk op dat dit

een factor 106 groter is dan de waarden voor α die in het model besproken in Bornholdt

et al. (2011) aanleiding gaven tot cyclisch gedrag. Er werd begonnen van een situatie waarbij

iedereen hetzelfde paradigma aanhing. Vrijwel direct werd een dynamisch evenwicht bereikt

waarbij het totaal aantal aanhangers van het dominante paradigma ongeveer constant bleef.

Zelfs na 100 000 tijdstappen is de dominantie van het dominante paradigma nooit ver onder

de 80 % gedaald. De tijdreeks die bij deze simulatie hoort wordt weergegeven in Figuur 2.18.
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(a) t=2500 (b) t=3060 (c) t=3220

(d) t=3250 (e) t=3320 (f) t=3340

(g) t=3360 (h) t=3390 (i) t=3420

Figuur 2.16: De toestand van een rooster van N = 128× 128 wetenschappers op verschillende tijd-

stippen. De tijdsevolutie wordt bepaald door Algoritme 4 met α = 0. De verschillende

kleuren stellen verschillende paradigma’s voor.
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Figuur 2.17: De tijdreeks die hoort bij de simulatie uit Figuur 2.16.
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Figuur 2.18: Deze tijdreeks is het resultaat van een simulatie met Algoritme 4 met N = 128 × 128

en α = 0.2



Hoofdstuk 2. Wetenschappelijke Paradigma’s op een Rooster 31

De derde simulatie die besproken wordt, is een simulatie waarin geen enkel paradigma domi-

nant blijft. Om in dit chaotische regime terecht te komen werd α voldoende groot gekozen.

Voor deze simulatie met Algoritme 4 en N = 128 × 128 wetenschapers werd gekozen voor

α = 0.25. Er werd gestart van een situatie waarbij elke wetenschapper hetzelfde paradigma

heeft. Door de grote waarde van α vervalt het hele rooster al snel in randomness. Figuur

2.20 geeft de toestand van het systeem op verschillende tijdstippen weer. De bijhorende tijd-

reeks wordt in Figuur 2.19 weergegeven. De vorm van de curve uit Figuur 2.19 kan als volgt

verklaard worden: Tijdens elke tijdstap krijgt ±25% van de wetenschappers een nieuw para-

digma toegewezen waardoor het marktaandeel zeer snel daalt tijdens de eerste tijdstappen.

Er wordt wel steeds een deel van de wetenschappers met een willekeurig paradigma terug

bekeerd tot het dominante paradigma, maar niet genoeg om tot een dynamisch evenwicht te

komen. Na verloop van tijd is het marktaandeel zo ver gezakt dat er steeds minder weten-

schappers overtuigd worden door het dominante paradigma en uiteindelijk vervalt het hele

systeem in randomness. De figuur beslaat 120 tijdstappen, dit is een fragmentje van een veel

langere tijdreeks waarbij na de eerste 120 stappen geen enkel paradigma een marktaandeel

van meer dan 1% meer haalde.
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Figuur 2.19: De tijdreeks die hoort bij de simulatie uit Figuur 2.20.
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(a) t=0 (b) t=15 (c) t=30

(d) t=45 (e) t=60 (f) t=75

(g) t=90 (h) t=105 (i) t=115

Figuur 2.20: De toestand van een rooster vanN = 128×128 wetenschappers op verschillende tijdstip-

pen. De tijdsevolutie wordt bepaald door Algoritme 4 met α = 0.25. De verschillende

kleuren stellen verschillende paradigma’s voor.
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Finite-size scaling en Fasediagram

In de vorige paragraaf werd besproken dat het systeem in twee verschillende regimes kan

terechtkomen die van elkaar kunnen onderscheiden worden door het marktaandeel van het

paradigma met het grootst aantal aanhangers te bekijken. In het ene regime bestaat er een

dominant paradigma met een marktaandeel groter dan 50 %. In het andere regime is het

marktaandeel van alle paradigma’s ongeveer 1/N . Dit is niet exact gelijk aan nul doordat

het meest populaire paradigma zelfs in de situatie waarin iedere wetenschapper een ander

paradigma aanhangt nog steeds één aanhanger heeft. Voor N →∞ gaat dit wel naar 0.

Het doel van deze paragraaf is om te kijken voor welke waarden van N en α het systeem in

welk regime terechtkomt, en dit te visualiseren.

Als vertrekpunt werden simulaties met Algoritme 4 voor verschillende waarden van α bestu-

deerd met N gelijk aan 128 × 128 wetenschappers (L = 128). Na 100 000 tijdstappen werd

telkens het marktaandeel van het grootste paradigma opgeslagen. De simulaties werden tien

keer herhaald en er werd over de tien resulterende waarden uitgemiddeld.

Deze procedure werd herhaald voor L gelijk aan 4, 8, 16, 24, 32, 64 en 128. De resultaten

worden weergegeven in Figuur 2.21. De verschillende datareeksen zijn vermenigvuldigd met

een constante factor om de leesbaarheid te bevorderen.

In Figuur 2.21 is het onderscheid tussen de verschillende regimes duidelijk zichtbaar. Enkel

voor de kleinste waarde L = 4 is de overgang tussen beide regimes minder uitgesproken. Dit

komt doordat een systeem met 16 wetenschappers eigenlijk te klein is. Voor grotere waarden

van L is er wel een duidelijke overgang die voorkomt bij steeds hogere waarden van α en

die convergeert naar een waarde α ≈ 0.24. Doordat de eigenschappen van het systeem met

L = 64 en L = 128 nauwelijks van elkaar verschillen mogen we veronderstellen dat ook voor

nog grotere waarden van L het systeem zich niet fundamenteel anders zal gedragen dan in de

simulaties met L = 128. Voor N oneindig groot komt er een oneindig scherpe overgang.

Figuur 2.21 doet sterk denken aan het fasediagram van een ferromagneet met extern veld

H = 0. Dit fasediagram wordt weergegeven in Figuur 2.22. De magnetisatie is net als

het marktaandeel van het dominante paradigma een ordeparameter. Een ordeparameter

is een parameter die van 0 naar een eindige waarde verandert bij een bepaalde kritische

temperatuur. In Algoritme 4 kan α als een temperatuur parameter gëıdentificeerd worden.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het fasediagram van een ferromagneet wordt verwezen

naar de hoofdstukken over het Isingmodel in Gould & Tobochnik (2008) en Christensen &

Moloney (2006).
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Figuur 2.21: Het marktaandeel van het dominante paradigma na 100 000 tijdstappen in functie van

α voor verschillende waarden van L.

Figuur 2.22: Deze figuur, overgenomen uit de cursus “statistical physics 2” gedoceerd door prof.

Ryckebusch, toont het fasediagram van een ferromagneet met extern veld H = 0. m is

de magnetisatie en T/Tc de temperatuur relatief t.o.v. de kritische temperatuur.
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Uit de data van de simulaties die gebruikt werd om Figuur 2.21 te maken werd voor elke

waarde van N de waarde van α gehaald waarbij de overgang tussen beide regimes plaatsvindt.

In Figuur 2.23 worden deze waarden van α weergegeven in functie van N . De lijn die door deze

punten getrokken werd is de scheidingslijn in de parameterruimte van de twee verschillende

regimes. Op de figuur wordt het regime waarin een paradigma dominant wordt benoemd door

“Dominant” en het regime waarin elke wetenschapper een willekeurig paradigma aanhangt

wordt benoemd door “Random”. De overgang valt voor afzonderlijke simulaties niet exact

samen met deze lijn. De data die gebruikt werd om Figuur 2.21 te maken is het resultaat van

verschillende simulaties die uitgemiddeld werden. Voor specifieke simulaties kan de waarde

van α waarbij de overgang plaatsvindt tot 0.01 afwijken van deze lijn. Merk op dat Figuur

2.23 geen fasediagram is. Een fasediagram is typisch iets dat geldt voor N zeer groot. het

fasediagram zou een horizontale lijn zijn bij α ≈ 0.24 met “Dominant” eronder en “Random”

erboven.
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Figuur 2.23: Deze figuur geeft informatie over de finite-size scaling voor het systeem beschreven door

Algoritme 4 voor de parameters α en N .
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2.2.2 In één dimensie

Net als in paragraaf 2.1.2 werd ook van Algoritme 4 een ééndimensionale versie gëımplementeerd.

Uit paragraaf 2.1.2 bleek dat de dynamiek veel langzamer verloopt in één dimensie. Daarom

werden naar analogie met Figuur 2.15 op pagina 26 meteen simulaties met N gelijk aan 128

bestudeerd. Om de lezer vertrouwd te maken met de dynamiek worden 3 resultaten analoog

als deze uit paragraaf 2.2.1 besproken.

Figuur 2.24a toont de tijdreeks die resulteert uit een simulatie die het ééndimensionaal analo-

gon vormt van de simulatie waarvan Figuur 2.17 op pagina 30 het resultaat is. De dynamiek

is kwalitatief gelijkaardig aan deze in het tweedimensionaal geval. Enkele verschillen die

wel opgemerkt kunnen worden zijn dat de opkomst van het dominante paradigma in het

ééndimensionaal geval minder steil verloopt dan in twee dimensies en dat er meerdere para-

digma’s een periode concurreerden om dominant te worden. In Figuur 2.17 op pagina 30 was

er slechts één ander paradigma dat concurreerde en dat haalde op haar piek een marktaandeel

van slechts 10%. In Figuur 2.24a zijn in totaal zes concurrerende paradigma’s te zien waarvan

er drie een maximaal marktaandeel van meer dan 10% halen. Uiteindelijk blijft er net als in

Figuur 2.17 slechts één dominant paradigma over.
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(a) α = 0
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(b) α = 0.16
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(c) α = 0.25

Figuur 2.24: De tijdreeksen horende bij simulaties met Algoritme 4 in één dimensie met N = 128

en verschillende waarden van α.
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Een tweede voorbeeld van het dominante regime dat gegeven werd in paragraaf 2.2.1 be-

schrijft een dynamisch evenwicht waarbij het dominante paradigma een bepaald marktaan-

deel inneemt en de andere wetenschappers een willekeurig ander paradigma aanhangen. Dit

werd visueel voorgesteld in Figuur 2.18 op pagina 30. In één dimensie werd deze dynamiek

ook teruggevonden, ter vergelijking wordt in Figuur 2.24b de tijdreeks van een simulatie in

dit dynamisch evenwicht weergegeven.

Het tweede regime dat in sectie 2.2.1 werd waargenomen is het regime waarin α zo groot is dat

na zeer korte tijd de beginsituatie waarin elke wetenschapper hetzelfde paradigma aanhangt

verlaten wordt en het systeem voor altijd chaotisch blijft. In dit regime is na de beginfase

geen enkel paradigma dominant en heeft geen enkel paradigma meer dan een handvol aan-

hangers. Een tweedimensionaal voorbeeld van een tijdreeks uit dit regime werd in Figuur

2.19 op pagina 31 gegeven. Haar ééndimensionaal analogon wordt ter vergelijking in Figuur

2.24c weergegeven.

Finite-size scaling en Fasediagram

Er werd een figuur analoog aan Figuur 2.21 op pagina 34 voor een ééndimensionaal systeem be-

schreven door Algoritme 4 gemaakt. Hiervoor werd het marktaandeel van het dominante para-

digma genomen nadat het systeem 100000 tijdstappen de tijd had gekregen om te stabiliseren.

Er werden resultaten genomen bij verschillende waarden van N (N = 32, 64, 128, 256, 1024 en

4096) en voor waarden van α van 0 t.e.m. 0.30 (telkens met een tussenstap van 0.01). Dit

alles werd 10 keer herhaald. De gemiddelde waarden over deze 10 simulaties worden in Figuur

2.25 weergegeven. Net als in het tweedimensionale geval is er een oneindig scherpe overgang

voor N → ∞. Het fasediagram is kwalitatief weer gelijkaardig aan dat van Figuur 2.22 op

pagina 34. Dit is opmerkelijk want een ééndimensionaal Isingmodel (dat gebruikt wordt als

model voor een ferromagneet) heeft geen faseovergang voor temperaturen verschillend van 0.

We vermoeden dat dit opmerkelijke verschil wordt veroorzaakt doordat in een Isingmodel de

interactiesterkte tussen de interagerende sites constant is terwijl deze in dit model afhangt

van het marktaandeel van de verschillende paradigma’s en dus variabel is. We merken ook op

dat dit model eigenlijk geen Isingmodel maar een Pottsmodel is. Een Isingmodel bevat slechts

2 mogelijke spintoestanden terwijl een Pottsmodel er meerdere kan hebben. In dit model kun-

nen wetenschappers (voor een oneindig groot rooster) kiezen uit oneindig veel paradigma’s.

In theorie zou dit model dus gemapt kunnen worden op een Pottsmodel met oneindig veel

spintoestanden.
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Figuur 2.25: Het marktaandeel van het dominante paradigma na 100 000 tijdstappen in functie van

α voor verschillende waarden van N .

Net als in het tweedimensionale geval werd uit de data van de simulaties die gebruikt werd om

Figuur 2.25 te maken voor elke waarde van N de waarde van α gehaald waarbij de overgang

tussen beide regimes plaatsvindt. In Figuur 2.26 (die het ééndimensionaal analogon is van

Figuur 2.23 op pagina 35) worden deze waarden van α weergegeven in functie van N . De

lijn die door deze punten getrokken werd is de scheidingslijn in de parameterruimte van de

twee verschillende regimes. Op de figuur wordt het regime waarin een paradigma dominant

wordt benoemd door “Dominant” en het regime waarin elke wetenschapper een random re-

gime aanhangt wordt benoemd door “Random”. De overgang valt voor afzonderlijke situaties

niet exact samen met deze lijn. De data die gebruikt werd om dit fasediagram te maken is

het resultaat van verschillende simulaties die uitgemiddeld werden. Voor specifieke simulaties

kan de α waarbij de overgang plaatsvindt tot 0.01 afwijken van deze lijn. Dezelfde opmerking

als op pagina 33 geldt: Figuur 2.26 is niet het fasediagram maar geeft informatie over de

finite-size scaling.

Er wordt geconcludeerd dat systemen beschreven door Algoritme 4 in één en in twee dimensies

kwalitatief hetzelfde gedrag vertonen als de ferromagneet met extern veld H = 0. De grootste

verschillen tussen de resultaten in één en in twee dimensies zijn dat de dynamiek in één

dimensie trager verloopt en dat de overgang tussen de twee regimes in één dimensie plaatsvindt
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bij kleinere waarde van α (nl. ±0.18 t.o.v. ±0.24).
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Figuur 2.26: Deze figuur geeft informatie over de finite-size scaling voor het ééndimensionaal systeem

beschreven door Algoritme 4 voor de parameters α en N .

2.2.3 Uitbreidingen

Uit secties 2.2.1 en 2.2.2 blijkt dat het model beschreven in Bornholdt et al. (2011), waarbij

de onrealistische eis dat wetenschappers een paradigma geen twee keer kunnen volgen wordt

weggelaten, geen realistisch model is voor paradigmadynamiek. In deze sectie worden enkele

uitbreidingen besproken die het model eventueel een meer realistisch karakter kunnen geven.

Door te veronderstellen dat wetenschappers meer dan één keer hetzelfde paradigma kunnen

hebben werd het onrealistische regime verkregen waarin nooit uit de lock-in situatie geraakt

kon worden. Er werd onderzocht of deze lock-in vermeden kon worden door de probabiliteit

waarmee de interactie tussen twee wetenschappers plaatsvindt van nog een extra factor te

voorzien die afhankelijk is van hoe dicht verschillende paradigma’s bij elkaar aanleunen. Op

die manier kan een nieuw paradigma dat zeer ver van het huidige dominante paradigma ligt

misschien de kans krijgen om te groeien en niet direct opgeslokt te worden door een dominant
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paradigma. Deze factor werd gedefinieerd als:

R = 1− |p− q|
(N/2)

waarbij p en q twee gehele getallen zijn die paradigma’s voorstellen. De factor N/2 is de

grootst mogelijke afstand tussen 2 verschillende paradigma’s: doordat het systeem N weten-

schappers bevat en er dus maximaal N verschillende paradigma’s in het systeem aanwezig

zijn kan een paradigma voorgesteld worden als een geheel getal van 0 tot N . Als de cyclische

randvoorwaarde die zegt dat N + 1 = 1 opgelegd wordt, dan is de grootste afstand tussen 2

verschillende paradigma’s N/2. Het simulatieprogramma werd uitgebreid met Algoritme 5.

Er werden simulaties met Algoritme 5 voor verschillende waarden van α onderzocht. De

resultaten die verkregen werden waren kwalitatief gelijk aan de resultaten die uit simulaties

met Algoritme 4 verkregen werden. In Figuur 2.27 worden 9 opeenvolgende toestanden van

een rooster weergegeven die gegenereerd werden door een simulatie met Algoritme 5. In deze

simulatie van 5000 tijdstappen werden α = 0 en N = 100× 100 gebruikt. Er werd begonnen

van een situatie waarin elke wetenschapper een verschillend willekeurig gekozen paradigma

had. In Figuur 2.27 is zichtbaar dat na verloop van tijd een lock-in optreedt. In Figuur

2.27i vallen een paar wetenschappers op die het resterende “blauwe” paradigma aanhangen.

Het blauwe paradigma ligt het verste verwijderd van het dominante gele en dus nemen haar

aanhangers het minst gemakkelijk het gele paradigma over. Uiteindelijk zullen ook deze we-

tenschappers het gele paradigma overnemen.

Voor grotere waarden van α werd hetzelfde resultaat gevonden, maar na een langere periode

van randomness. Eenmaal een paradigma dominant is, wordt het nooit meer omvergeworpen.

In Figuur 2.27 wordt het resultaat met α = 0 weergegeven omdat hierin het langdurig over-

leven van het paradigma volledig tegengesteld aan het dominante paradigma het duidelijkst

zichtbaar is. Er werd gehoopt dat in simulaties met Algoritme 5 een nieuw paradigma de kans

zou krijgen om te groeien en op die manier na verloop van tijd het dominante paradigma om-

ver te kunnen werpen. Dit is echter niet mogelijk omdat de kans dat een wetenschapper met

een nieuw paradigma overtuigd wordt door het dominante paradigma exact even klein is als

de kans dat het omgekeerde gebeurt. De reden dat het nieuwe paradigma niet direct opgeslokt

wordt door het dominante is dus dezelfde reden waarom het nieuwe paradigma nooit domi-

nant zal worden. Er moet besloten worden dat deze uitbreiding geen verbetering is waardoor

wetenschapsdynamiek, zoals beschreven door Kuhn, beter gemodelleerd kan worden.
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Algoritme 5

• Initialisatie - Tweedimensionaal rooster van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A op het rooster met

N wetenschappers.

- p is het paradigma van A.

- Kies nog een wetenschapper B (één van de dichtste naburen

van A).

- q is het paradigma van B.

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als B.

- R = 1− |p−q|(N/2)

- A neemt het paradigma van B over met probabiliteit

(nj/N)·R
Exogeen - Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C een willekeurig nieuw para-

digma toegewezen dat nergens anders in het netwerk voor-

komt.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A.

• Variabelen - α

- N
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(a) t=0 (b) t=2400 (c) t=3100

(d) t=3500 (e) t=3700 (f) t=3800

(g) t=3900 (h) t=4000 (i) t=4100

Figuur 2.27: Het resultaat van een simulatie met Algoritme 5 van N = 100×100 wetenschappers en

α = 0 voor 5000 tijdstappen. De verschillende kleuren stellen verschillende paradigma’s

voor.
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“Social consensus through the influence of committed minorities”

Een tweede manier waarop de lock-in situaties misschien kunnen worden vermeden is door

met probabiliteit α iedere keer hetzelfde nieuwe paradigma toe te kennen aan wetenschappers.

Op die manier zou het nieuwe paradigma misschien genoeg volgelingen kunnen krijgen om

het oude omver te werpen. Dit wordt in een iets andere vorm onderzocht in het artikel Xie

et al. (2011) over opiniedynamiek.

Opiniedynamiek is niet hetzelfde als paradigmadynamiek. Er kan eigenlijk pas van een para-

digma gesproken worden wanneer een groot deel van een gemeenschap hetzelfde paradigma

deelt. Een opinie daarentegen is iets dat voor iedere individuele wetenschapper anders kan

zijn. Daarom is het voor paradigmadynamiek belangrijk dat wetenschappers collectief kunnen

interageren met elkaar, terwijl dit voor opiniedynamiek niet strikt noodzakelijk is.

De auteurs van Xie et al. (2011) gebruiken dynamische regels om de interactie tussen weten-

schappers te beschrijven die gebaseerd zijn op een twee-opinie variant van het “naming game”

die het “binary agreement model” heet. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar

Steels (1995), Baronchelli et al. (2006a), Dall’Asta et al. (2006a), Lu et al. (2008a), Castello

et al. (2009) en Baronchelli et al. (2011).

Een belangrijke eigenschap van het binary agreement model is dat wetenschappers in staat

zijn om twee opinies tegelijk te bezitten. Er zijn slechts twee mogelijke opinies, A en B. Er

wordt aangetoond dat na een eindige tijd altijd in een stabiele situatie wordt terechtgekomen

waarin iedere wetenschapper ofwel enkel A ofwel enkel B als opinie heeft. Door een aantal

wetenschappers “onbëınvloedbaar” opinie A te geven wordt de symmetrie spontaan gebroken

en zal de consensus altijd opinie A zijn. De dynamische regels worden beschreven in Tabel 2.1.

In Xie et al. (2011) wordt onderzocht wat de kritische tijd Tc is waarna consensus bereikt

wordt voor verschillende concentraties van onbëınvloedbare wetenschappers. Er werd gevon-

den dat deze tijd drastisch afneemt vanaf een kritische concentratie van ongeveer 10%. De

resultaten uit de simulatie werden ook bevestigd door gemiddeld-veld theorie.

Deze resultaten tonen aan dat deze uitbreiding het model ook niet in staat stellen om uit

de lock-in situatie te raken. Deze uitbreiding werd dan ook niet gëımplementeerd of verder

onderzocht.
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Tabel 2.1: De mogelijke interacties in het binary agreement model. Wetenschappers kunnen de

opinies A, B of AB bezitten en updates gebeuren door herhaaldelijke selectie van spreker-

luisteraar paren. In de linkerkolom staan de opinies van de spreker, de opinie waarover hij

spreekt en de luisteraar. In de rechterkolom staan de opinies van de spreker en luisteraar

na de interactie.

Voor interactie Na interactie

A
A→ A A-A

A
A→ B A-AB

A
A→ AB A-A

B
B→ A B-AB

B
B→ B B-B

B
B→ AB B-B

AB
A→ A A-A

AB
A→ B AB-AB

AB
A→ Ab A-A

AB
B→ A AB-AB

AB
B→ B B-B

AB
B→ AB B-B

Figuur 2.28: Deze figuur, overgenomen uit Xie et al. (2011) toont de fractie wetenschappers met

opinie B in functie van de fractie die onbëınvloedbaar A als opinie heeft. De waarden

groter dan 0 zijn stabiel voor een zekere tijdspanne, maar door fluctuaties zal het

systeem na verloop van lange tijd toch consensus bereiken waarin iedere wetenschapper

A als opinie heeft.
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2.3 Gemiddeld-veld benadering

Om uit te leggen wat een gemiddeld-veld benadering is wordt onderstaande paragraaf uit

Jeldtoft-Jensen (1998) geciteerd.

“Mean field theory consists of an estimate of the “on-the-average” behavior of

many interacting degrees of freedom. There are several different types of mean

field theory. Their common feature is that the specific details of the surroundings

are replaced by the typical behavior....The strength of mean field considerations

is their simplicity, which allows one to develop a clear conceptual picture of the

mechanics of the discription. The oversimplification assumed in mean field theory

is, at the same time, its greatest weakness. Of course, mean field calculations are

not expected to be quantitatively accurate. The hope, though, is that its predictions

are nonetheless qualitatively correct.”

Er werd een gemiddeld-veld benadering uitgewerkt voor het systeem beschreven door Algo-

ritme 4 (pagina 27).

Een eerste vereenvoudiging die ingevoerd werd is dat slechts 2 “soorten” wetenschappers be-

schouwd worden. Zij die het dominante paradigma aanhangen (vanaf nu voorgesteld door D)

en zij die een ander paradigma aanhangen (vanaf nu voorgesteld door R).

Het aantal wetenschappers dat het dominante paradigma aanhangt wordt voorgesteld door

D(t) en de andere door R(t). Het totaal aantal wetenschappers in het systeem is N , dus

D(t) +R(t) = N .

Let op de notatie, D en R stellen een wetenschapper voor die respectievelijk het dominante

of een willekeurig paradigma aanhangt terwijl D(t) en R(t) het aantal wetenschappers D en

R in functie van de tijd voorstellen.

Tijdens 1 tijdstap gebeuren een aantal interacties die D(t) en R(t) bëınvloeden. Er zijn in

totaal 4 mogelijkheden:

1. Een wetenschapper R interageert met een wetenschapper D en wordt zelf ook D.

2. Een wetenschapper D krijgt een willekeurig paradigma toegewezen en wordt op die

manier R.

3. Een wetenschapper D interageert met een wetenschapper R en wordt zelf ook R.

4. Een wetenschapper R krijgt een willekeurig paradigma toegewezen en wordt op die

manier D.
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De laatste twee mogelijkheden worden vanaf nu verwaarloosd omdat deze veel minder voor-

komen dan de eerste twee mogelijkheden.

Stel dat mogelijkheid 1 elke tijdstap P keer doorgaat en mogelijkheid 2 Q keer. Dan neemt

D(t) in één tijdstap toe (of af) met D(t+ 1)−D(t) = Ḋ(t) = P −Q.

Er werden uitdrukkingen voor P en Q gevonden. P is het product van het aantal weten-

schappers dat een willekeurig paradigma aanhangt, de kans dat de naburige wetenschapper

waarmee mogelijks gëınterageerd wordt het dominante paradigma aanhangt en de kans dat

de wetenschapper het dominante paradigma overneemt.

P = R(t) · D(t)

N
· D(t)

N
= (N −D(t))

D(t)2

N(t)2

Q is het aantal wetenshappers dat het dominante paradigma aanhangt vermenigvuldigd met

de kans dat ze een willekeurig ander paradigma krijgen toegewezen.

Q = D(t) · α

Er wordt overgegaan op ρD(t) = D(t)/N , het marktaandeel van het dominante paradigma.

De tijdsevolutie van het marktaandeel van het dominante paradigma wordt in de gemiddeld-

veld benadering beschreven door vergelijking 2.1.

˙ρD(t) = (1− ρD(t)) · ρD2 − α · ρD(t) (2.1)

Figuren 2.29 t.e.m. 2.31 tonen aan dat de gemiddeld-veld benadering de vergelijking met de

simulaties kwalitatief kan doorstaan. Alle tijdreeksen zijn het resultaat van simulaties met

Algoritme 4 met N = 16 384.
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Figuur 2.29: α = 0.26
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Figuur 2.30: N = 16 384, α = 0.
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Figuur 2.31: N = 16 384, α = 0.2

Door vergelijking 2.1 op te lossen naar ρD voor ˙ρD = 0 kan voor elke waarde van α berekend

worden wat het marktaandeel van het dominante paradigma is bij evenwicht.

(1− ρD(t)) · ρD2 − α · ρD(t) = 0

(1− ρD(t)) · ρD = α

ρD =
1 +
√

1− 4α

2
(2.2)

In vergelijking 2.2 komt N nergens voor. De gemiddeld-veld benadering houdt geen rekening

met finite-size effecten. In theorie werkt een gemiddeld-veld benadering perfect in oneindig

veel dimensies. In Figuur 2.32 wordt het gemiddeld-veld resultaat vergeleken met het resultaat

uit de simulaties op een tweedimensionaal rooster.



Hoofdstuk 2. Wetenschappelijke Paradigma’s op een Rooster 49

 0

 20

 40

 60

 80

 100

 0  0.05  0.1  0.15  0.2  0.25  0.3  0.35  0.4M
a
rk

ta
a
n
d
e
e
l 
v
a
n
 h

e
t 
d
o
m

in
a
n
te

 p
a
ra

d
ig

m
a
 (

%
)

α

Simulatie
Mean field

Figuur 2.32: Het marktaandeel van het dominante paradigma na 100 000 tijdstappen in functie van

α voor N = 16 384, bepaald uit simulaties en berekend met vergelijking 2.2.

De overeenkomst tussen de simulaties en de gemiddeld-veld benadering is behoorlijk goed en

de resultaten zijn kwalitatief gelijk aan elkaar.

2.4 Beperkingen van het model van Bornholdt et al.

Er kan besloten worden dat het model voorgesteld in Bornholdt et al. (2011) zonder de eis dat

de wetenschappers een paradigma geen twee keer kunnen onderschrijven geen aanvaardbaar

model is voor de dynamiek van wetenschappelijke paradigma’s zoals Kuhn beschreef.

De voornaamste beperkingen van het model uit Bornholdt et al. (2011) zijn:

� De beschrijving van de tijdsafhankelijkheid van de “tipping points” (de overgangen

tussen de verschillende paradigma’s) is niet realistisch. De overgangen gebeuren te

cyclisch i.p.v. op onvoorspelbare tijdstippen.

� Het geheugen-aspect dat de lock-in situaties kan oplossen is niet realistisch en zonder

deze eis werkt het model niet. Het citaat aan het begin van dit hoofdstuk slaat op deze

beperking.
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� Er zijn te weinig situaties waarbij concurrerende paradigma’s met elkaar in competitie

gaan; de crisissituaties beschreven door Kuhn komen nooit voor.

Het laatste item in deze lijst is gerelateerd aan het feit dat wetenschappers in dit model enkel

met hun dichtste naburen interageren. Het bewijs tegen een bepaald paradigma wordt in

deze simulaties niet langzaam opgebouwd. Zolang een wetenschapper hetzelfde paradigma

deelt met zijn dichtste naburen weet hij zelfs niet dat er nog andere paradigma’s bestaan.

Als dan na verloop van tijd een ander paradigma dominant wordt dan kan de wetenschapper

ook nooit meer overstappen op het vorige en is hij voor 100% overtuigd van de validiteit van

zijn huidige paradigma. Dr. De Langhe beschreef dit met de term “seriële monogamie”. In

werkelijkheid hebben wetenschappers contact met zeer veel verschillende collega’s en hebben

ze toegang tot relevante informatie van over heel de wereld. Ze kennen de verschillende

paradigma’s en eventuele gebreken van hun huidige paradigma (bijvoorbeeld experimenten

die niet helemaal verklaard kunnen worden). Als ergens een experiment opduikt dat de

validiteit van een paradigma kan ondermijnen dan hoeft een wetenschapper dit ook niet

te weten te komen nadat deze informatie honderden dichtste naburen is gepasseerd. Deze

informatie zal zeer efficiënt via slechts een paar mensen of kanalen iedere wetenschapper

die ze nodig heeft bereiken, waarbij grote delen van het netwerk van wetenschappers dan

eventueel op een ander paradigma kunnen overstappen. Om het model realistischer te maken

wordt in Hoofdstuk 3 onderzocht of dit dichtste-nabuur aspect kan worden verbeterd met

behulp van netwerktheorie. Er zal gepoogd worden om een zo realistisch mogelijk netwerk

van wetenschappers te simuleren. Dit houdt meer in dan het aantal dichtste naburen op het

rooster verhogen. Om op een rooster van een punt naar een ander te gaan moeten in de regel

heel wat tussenstappen genomen worden. In een realistisch netwerk van wetenschappers is

dit niet het geval. Dit wordt gëıllustreerd in Figuur 2.33. In Hoofdstuk 3 zal niet langer op

een rooster gewerkt worden maar zullen andere structuren bekeken worden.

(a) Een vierkant rooster (b) Een realistische netwerkstructuur

Figuur 2.33: Deze figuur illustreert het feit dat de afstand in termen van tussenstappen op een

rooster groter is dan op een netwerkstructuur zoals die van een sociaal netwerk.



Hoofdstuk 3

Netwerken van Wetenschappers

It’s a small world, but I wouldn’t want

to have to paint it.

Steven Wright

In Hoofdstuk 2 werden simulaties met een dichtste-nabuur interactie onderzocht. In werke-

lijkheid is het natuurlijk niet zo dat wetenschappers met slechts 4 “dichtste naburen” commu-

niceren. In de realiteit zal elke wetenschapper invloeden ondervinden van veel verschillende

andere wetenschappers in zijn professioneel netwerk. In Hoofdstuk 2 werd besloten dat het

model beschreven door Algoritme 4 geen aanleiding gaf tot realistische paradigmadynamiek.

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of paradigmaverschuivingen kunnen verklaard worden door

een simulatiemodel te ontwikkelen waarin wetenschappers interageren op een netwerk. Eerst

wordt een inleiding tot netwerktheorie gegeven. Daarna worden statische netwerken met ver-

schillende netwerkstructuren onderzocht. De benaming statische netwerken slaat op het feit

dat de topologie van het netwerk onveranderd blijft en heeft niets te maken met de dynamiek

van de wetenschappers op het netwerk. Ten slotte wordt de mogelijkheid tot uitbreiding naar

dynamische netwerken verkend.

3.1 Inleiding tot netwerktheorie

Deze inleiding is gebaseerd op mijn vertaling van Newman (2003) en Newman (2010). Dit

laatste werk wordt net als Easley & Kleinberg (2010) beschouwd als een van dé referentiewer-

ken op het gebied van netwerktheorie. Een ander boek dat voor een breder publiek geschreven

is en een overzicht geeft van de geschiedenis van netwerktheorie is Watts (2003).

51
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3.1.1 Wat is een netwerk?

Een netwerk is een collectie van punten die paarsgewijs verbonden worden door lijnen. De

correcte benaming voor de punten is vertices of nodes. Afhankelijk van het vakgebied worden

de lijnen (edges) verbindingen, connecties of banden genoemd. Veel structuren in de natuur-

kunde, biologie en de sociale wetenschappen kunnen als netwerk benaderd worden en door er

op die manier naar te kijken kunnen nieuwe inzichten verkregen worden.

3.1.2 Waarom netwerken?

Veel systemen bestaan uit individuele delen of componenten die op een of andere manier met

elkaar verbonden zijn. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de menselijke samenle-

ving die bestaat uit mensen die gelinkt zijn door sociale interacties. Veel aspecten van deze

systemen zijn het bestuderen waard. Sommigen bestuderen de individuele componenten - hoe

een mens zich voelt of gedraagt - terwijl anderen de connecties of interacties bestuderen - de

dynamica van menselijke vriendschappen. Maar er bestaat ook een derde aspect van deze

interagerende systemen dat soms verwaarloosd wordt maar cruciaal kan zijn voor het gedrag

van het systeem. Dit is de structuur van de connecties tussen de verschillende componenten.

De structuur van de connecties in een gegeven systeem kan gerepresenteerd worden als een

netwerk, met de vertices als componenten van het systeem en de connecties de verbindingen.

Het is niet verrassend dat de structuur van een netwerk het gedrag van een systeem sterk

kan bëınvloeden. Bijvoorbeeld de manier waarop computers met elkaar verbonden zijn op het

internet, bëınvloedt de routes die data over het netwerk volgen en de efficiëntie waarmee het

netwerk die data transporteert. De connecties in een sociaal netwerk bëınvloeden hoe mensen

leren, opinies vormen, nieuws te weten komen en ook hoe snel en op welke manier ziektes zich

verspreiden.

Als we geen rekening houden met de structuur van deze netwerken, kunnen we niet hopen ooit

volledig te begrijpen hoe de corresponderende systemen precies werken. Een netwerk is een

gesimplifieerde representatie die een systeem reduceert tot een abstracte structuur. Er kun-

nen wel nog eigenschappen aan de verschillende nodes en verbindingen toegekend worden en

ze kunnen nog gelabeld worden met additionele informatie zoals een naam, connectiesterkte,

etc. maar er gaat steeds een deel van de informatie verloren in het reduceren van een volledig

systeem tot haar netwerkrepresentatie. Dit heeft nadelen maar ook voordelen en is intrinsiek

aan elke vorm van modellering.

Wetenschappers uit verschillende disciplines hebben de voorbije jaren een veelheid aan me-

thodes ontwikkeld, wiskundig, computationeel en/of statistisch van aard, om netwerken te

analyseren, te modelleren en te begrijpen. Veel methodes vertrekken van een eenvoudige

netwerkrepresentatie, een verzameling van nodes en connecties, en vertellen na enige bere-
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keningen iets over het netwerk. Bijvoorbeeld wat de best geconnecteerde node is, of wat de

gemiddelde lengte van het pad tussen 2 nodes is, etc. Andere methodes nemen de vorm aan

van netwerkmodellen en kunnen wiskundige voorspellingen doen over processen die plaatsvin-

den op het netwerk, bijvoorbeeld hoe een ziekte zich zal verspreiden door een gemeenschap.

Dit is een voorbeeld van dynamiek op een statisch netwerk. Er bestaan ook methodes om

dynamiek op een dynamisch netwerk te bestuderen. Deze mogelijkheid wordt in paragraaf

3.3 verder besproken. Omdat deze methodes werken met netwerken in hun abstracte vorm

kunnen ze in theorie toegepast worden op zo goed als elk systeem dat als een netwerk kan

gerepresenteerd worden. Door het systeem als een netwerk voor te stellen bestaan er honder-

den methodes die meteen kunnen worden gebruikt om het systeem te analyseren. Ze zullen

zeker niet allemaal bruikbare informatie opleveren. Welke metingen en berekeningen er nuttig

zijn in een bepaald systeem hangt af van de aard van het systeem en welke specifieke vragen

erover beantwoord dienen te worden.

Samengevat kan gezegd worden dat voor bijna elke welgestelde vraag over een genetwerkt

systeem er al een tool bestaat die zal helpen die vraag te beantwoorden. Netwerken zijn dus

een algemene en krachtige manier om structuren van connecties of interacties tussen delen

van een systeem voor te stellen.

3.1.3 Enkele definities en eigenschappen

Als data vergaard kan worden over de structuur van een netwerk, wat kan dan geleerd wor-

den uit die data? Wat laat die data ons toe te zeggen over de vorm of de functie van het

systeem? Welke eigenschappen kunnen gemeten worden en hoe houden ze verband met de

praktische vragen waar we het antwoord op willen weten? Hier worden enkel een paar van de

belangrijkste concepten besproken die nuttig zijn voor netwerken van wetenschappers.

Een eerste stap in het analyseren van netwerkstructuren is dikwijls visualisatie. Het kan een

enorm nuttige tool zijn in de analyse van netwerkdata die toelaat om meteen belangrijke

structurele eigenschappen van een netwerk te zien die anders moeilijk zichtbaar zijn in de

onverwerkte data. Het menselijk oog is uitzonderlijk goed in het herkennen van patronen en

visualisatie laat ons toe om die gave te gebruiken bij netwerkproblemen. Er bestaan verschil-

lende programma’s die toelaten om netwerken op verschillende manieren weer te geven. Voor

dit werk werd de voorkeur gegeven aan een module in python (Hagberg et al. (2008)).

Toch is directe visualisatie enkel handig voor netwerken tot enkele honderden nodes en met

relatief weinig connecties. Als er te veel nodes en/of verbindingen zijn dan worden de figuren

te gecompliceerd voor het oog. Als antwoord hierop hebben wetenschappers kwantitatieve

technieken ontwikkeld die toelaten de relevante eigenschappen van het netwerk in een aantal
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variabelen samen te vatten.

Een belangrijk concept bij het classificeren van netwerken is of de verbindingen gericht of

ongericht zijn. Een verbinding is gericht als hij slechts in één richting loopt en ongericht

als hij in twee richtingen loopt. Een netwerk is gericht als al haar connecties gericht zijn.

Een ongericht netwerk kan gerepresenteerd worden door een gericht netwerk maar met twee

connecties tussen elke node, één in elke richting.

Degree: Het aantal connecties dat een bepaalde node heeft. Merk op dat dit niet noodzake-

lijk gelijk is aan het aantal nodes waarmee een node verbonden is aangezien er verschillende

connecties tussen twee nodes kunnen bestaan. In de rest van dit werk is dit echter niet het

geval. Een gericht netwerk heeft zowel een in-degree als een out-degree voor elke node die

respectievelijk gelijk zijn aan het aantal inkomende en uitgaande verbindingen.

Component of cluster: De component waar een node toe behoort, is die verzameling van

nodes die kunnen bereikt worden via een pad dat enkel over connecties van het netwerk loopt.

In een gericht netwerk heeft een node zowel een in-component als een out-component, die de

verzamelingen van nodes zijn waarvan de node kan bereikt worden en de verzameling die

bereikt kan worden vertrekkende van die node.

Geodesisch pad: Een geodesisch pad is het kortste pad door het netwerk van een bepaalde

node naar een andere.

Diameter: De diameter van een netwerk is de lengte (in aantal verbindingen) van het langste

geodesisch pad tussen twee nodes.

Small-world effect: Empirisch is waargenomen dat de gemiddelde geodesische afstand tus-

sen paren van nodes heel kort is en typisch toeneemt als de logaritme van het aantal nodes

in het netwerk. Hoewel voor het eerst bestudeerd in de context van vrienschapsnetwerken,

blijkt het small-world effect in bijna alle soorten netwerken voor te komen. In de populaire

cultuur wordt ernaar gerefereerd als “six degrees of separation”, gebaseerd op de succesvolle

gelijknamige film (Six (1993)). De claim is dat je iedereen ter wereld kan bereiken via slechts

5 tussenliggende contactpersonen - zes stappen in totaal. Het small-world effect heeft inte-

ressante gevolgen. Bijvoorbeeld voor hoe nieuws en roddels zich verspreiden door een sociaal

netwerk. Als je een interessante roddel hoort van een vriend en je vertelt hem door aan een

andere vriend en hij doet hetzelfde enz. dan zal de roddel zich duidelijk sneller en verder

verspreiden als hij slechts zes stappen nodig heeft om gelijk wie ter wereld te bereiken dan

wanneer het er honderd zouden geweest zijn. Het is inderdaad algemeen geweten dat een

roddel die interessant genoeg is zich in een oogwenk binnen een hele gemeenschap kan ver-
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spreiden. Of beschouw het internet: één van de redenen dat het internet zo goed functioneert

is dat elke computer zo goed verbonden is met elke andere computer. In praktijk volgen pak-

ketjes informatie over het internet een pad met gemiddeld tien tot twintig hops. De prestaties

van het netwerk zouden een heel stuk minder zijn als de pakketjes duizenden hops zouden

moeten maken.

Degree distribution: We definiëren pk als de fractie van de nodes in het netwerk die degree

k hebben. Equivalent is pk de kans dat een vertex die random gekozen werd in het netwerk

degree k heeft. Er kan voor een gegeven netwerk een plot van pk gemaakt worden. In een

uniform netwerk van het type dat bestudeerd werd door Erdos en Renyi (Erdos & Renyi

(1960)) heeft elke connectie tussen 2 nodes evenveel kans p om aanwezig te zijn en dus is de

degree distribution binomiaal (of Poisson in de limiet van grote netwerken) verdeeld. Voor

een netwerk met N nodes wordt dit:

pk =

(
N − 1

k

)
pk(1− p)N−1−k ≈ ck

k!
· e−c met c = (N − 1) · p (3.1)

Echte netwerken hebben bijna nooit zo’n pk. Hun degree distribution heeft een zeer vette

staart, dit betekent dat hun degree distribution voor waarden die ver van het gemiddelde

liggen grote waarden aanneemt. Deze staart meten is niet altijd gemakkelijk omdat men in

de praktijk zelden genoeg meetpunten heeft. Een goede manier om dit op te lossen is de

cumulatieve degree distribution

Pk =
∞∑
k′=k

p′k (3.2)

te bepalen. Dit is de probabiliteit dat de degree groter of gelijk is aan k. De Pk heeft het

voordeel dat alle data gebruikt wordt zodat de “noise” in de staart vermindert. Anderzijds

geeft deze plot geen directe visualisatie van de degree distribution.

Veel degree distributions van netwerken volgen een machtswet in hun staart. Dit wil zeggen

dat pk ∼ k−α voor een constante exponent α. De cumulatieve distributies van zo’n machtswet

distributies volgen ook een machtswet met exponent α− 1.

Pk ∼
∞∑
k′=k

k′−α ∼ k−(α−1) (3.3)

Netwerken met een degree distributie beschreven door een machtswet worden ook wel schaal-

vrije netwerken genoemd, hoewel het enkel hun degree distribution is die schaalvrij is. Meestal

vindt men wel een karakteristieke schaal voor andere eigenschappen van het netwerk. De

term “schaalvrij” refereert naar elke functionale vorm f(x) die onveranderd blijft op een

multiplicatieve constante na onder herschaling van de variabele x. In praktijk betekent dit

een machtswet-vorm want dit zijn de enige oplossingen van f(ax) = bf(x). Daarom zijn
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“netwerken met als degree distribution een machtswet” en “schaalvrije netwerken” voor onze

doeleinden synoniemen.

3.2 Statische netwerken

Watts gebruikt in zijn artikel over netwerktheorie (Watts (2002)) random netwerken als ver-

trekpunt voor zijn onderzoek.

“Although random graphs are not considered to be highly realistic models of most

real-world networks, they are often used as first approximations because of their

relative tractability, and this tradition is followed here.”

Random netwerken zijn netwerken die gegenereerd worden door een algoritme dat een random-

number generator gebruikt. Het alternatief is om netwerkdata van bestaande netwerken te

gebruiken.

In deze thesis werden random netwerken gebruikt en net als in Watts (2002) werd als eerste

netwerkstructuur een uniform netwerk gekozen. Dit is een netwerk met binomiale pk (gegeven

door vergelijking 3.1).

3.2.1 Uniforme random netwerken

Het simulatieprogramma werd uitgebreid met de mogelijkheid om netwerken van wetenschap-

pers te bestuderen. Om een random netwerk met binomiale distributie te construeren werd

Algoritme 6 gebruikt. Dit algoritme is direct gebaseerd op het “static model” dat in paragraaf

3.2.3 gebruikt zal worden voor de constructie van schaalvrije netwerken.

Algoritme 6

• Initialisatie - N ongeconnecteerde nodes.

• Constructie - Er worden twee random nodes geselecteerd en er wordt een

connectie tussen de twee gemaakt als die nog niet bestond.

- Dit proces wordt herhaald tot mN verbindingen gemaakt

zijn in het systeem. De gemiddelde degree is dan gelijk aan

2m.

• Variabelen - N : het aantal nodes

- m: (het gemiddeld aantal verbindingen per node)/2

In Algoritme 6 komt een parameter “m” voor. 2m is het gemiddeld aantal connecties per

wetenschapper. Voor m = 2 zijn er gemiddeld evenveel connecties tussen wetenschappers
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aanwezig als in het vierkant rooster beschreven in Hoofdstuk 2 waarin elke wetenschapper

met vier dichtste naburen verbonden werd.

In de simulaties die hierna besproken worden, wordt steeds met een groot aantal wetenschap-

pers gewerkt. Om de structuur van uniforme netwerken te verduidelijken worden in Figuur

3.1 enkele zeer kleine netwerken voorgesteld.

(a) m = 1 (49 connecties)

(b) m = 2 (98 connecties) (c) m = 5 (245 connecties)

Figuur 3.1: Random netwerken met N = 49, voor verschillende waarden van m.
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In Figuur 3.1 is zichtbaar dat in deze netwerkstructuur geen wetenschappers aanwezig zijn

die veel meer dan gemiddeld verbonden zijn. Om de structuur van het netwerk verder te

verduidelijken, worden in Figuren 3.2 t.e.m. 3.4 de pk en Pk weergegeven van uniforme

netwerken met N = 16384. Deze figuren werden gemaakt door met Algoritme 6 een netwerk te

genereren en daarna alle wetenschappers te overlopen. Hierbij werd in een tabel bijgehouden

hoeveel wetenschappers er ieder bepaald aantal connecties hebben. De cumulatieve distributie

werd dan met formule 3.2 bepaald. Er is ook te zien dat de netwerken gegenereerd door

Algoritme 6 inderdaad een Poissondistributie hebben. Merk op hoe scherp deze gepiekt is

rond haar gemiddelde waarde 2m (die tevens gelijk is aan c uit vergelijking 3.1).
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Figuur 3.2: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een uniform

random netwerk met N = 16 384 en m = 1. De volle lijn is een Poissonverdeling

(vergelijking 3.1 met c = 2).
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Figuur 3.3: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een uniform

random netwerk met N = 16 384 en m = 10. De volle lijn is een Poissonverdeling

(vergelijking 3.1 met c = 20).
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Figuur 3.4: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een uniform

random netwerk met N = 16 384 en m = 100. De volle lijn is een Poissonverdeling

(vergelijking 3.1 met c = 200).

3.2.2 Dynamiek op een uniform netwerk

In paragraaf 3.2.1 werd de structuur van een uniform netwerk van wetenschappers voorgesteld.

In deze paragraaf wordt de dynamiek van de wetenschappers op dit netwerk onderzocht. Hier-

voor zullen simulaties bestudeerd worden waarvan de dynamiek beschreven wordt door een

algoritme analoog aan Algoritme 4. Er zijn veel variaties op deze dynamische regels mogelijk.

Wij hebben gekozen voor eenvoudige regels die dicht aanleunen bij het werk van Bornholdt

et al. (2011). Algoritme 4 (pagina 27) werd aangepast tot Algoritme 7. Deze aanpassing zorgt

ervoor dat wetenschappers met veel connecties meer invloed krijgen. Andere auteurs, zoals

bijvoorbeeld Watts (2002) voeren een drempel in die overschreden moet worden vooraleer de

interactie doorgaat. Dit kan nog verder uitgebreid worden tot ingewikkelde dynamische regels

die gëınspireerd zijn op game theory. Voorbeelden van dit laatste worden besproken in Xie

et al. (2011) en Van Segbroeck et al. (2012).

Om de vergelijking met Figuren 2.17 en 2.19 op pagina’s 30 en 31 te kunnen maken werden

simulaties gedaan met m gelijk aan 2 en dezelfde waarden van α als deze die gebruikt werden

in de simulaties horend bij Figuren 2.17 en 2.19, nl. α = 0 en α = 0.25. De keuze voor m = 2

werd in paragraaf 3.2.1 besproken. Het resultaat van deze simulaties wordt weergegeven in

Figuren 3.5 en 3.6.
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Algoritme 7

• Initialisatie - Een netwerk van N wetenschappers.

- De wetenschappers hebben ofwel allemaal hetzelfde ofwel

allemaal een verschillend paradigma. Welke mogelijkheid

gebruikt werd, wordt bij iedere simulatie afzonderlijk ver-

meld.

• Dynamiek Endogeen - Kies een willekeurige wetenschapper A in het netwerk van

N wetenschappers.

- nj is het aantal wetenschappers met hetzelfde paradigma

als A.

- Voor alle wetenschappers Bi die geconnecteerd zijn met A

neemt Bi het paradigma van A over met probabiliteit nj/N .

Exogeen - Kies een willekeurige wetenschapper C.

- Met probabiliteit α krijgt C een willekeurig nieuw para-

digma toegewezen dat nergens anders in het netwerk voor-

komt.

- Alle wetenschappers verbonden met C nemen het para-

digma van C over.

Tijdstap - In 1 tijdstap wordt dit herhaald tot alle wetenschappers

precies 1 keer voorkwamen als A.

• Variabelen - α

- N

Er werden simulaties onderzocht voor verschillende waarden van m en α. Omdat de afhan-

kelijkheid van het systeem van N in sectie 2.2.1 al uitgebreid onderzocht werd en gevonden

werd dat voor onze doeleinden 128×128 dicht genoeg bij oneindig ligt om de dynamiek niet te

bëınvloeden werden hier enkel simulaties met 128× 128 wetenschappers onderzocht. Net als

in sectie 2.2.1 werd vastgesteld dat (bij vaste m) het marktaandeel van het dominante para-

digma een constante waarde aanneemt die functie is van α en daarrond fluctueert. Als α groter

wordt dan een bepaalde kritische waarde dan wordt deze constante gelijk aan 0; d.w.z. dat

geen enkel paradigma dominant is. Er werden geen paradigmaverschuivingen waargenomen;

ofwel bleef een paradigma voor eeuwig dominant ofwel verviel het systeem na een eindige tijd

in chaos. Dit gedrag is kwalitatief gelijk aan het gedrag dat in sectie 2.2.1 waargenomen werd.
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Figuur 3.5: De tijdreeks horend bij een simulatie met Algoritme 7 van N = 128×128 wetenschappers,

m = 2 en α = 0. Het dominante paradigma wordt gedefinieerd als het paradigma met

het meeste aanhangers. In de beginsituatie had iedere wetenschapper een verschillend

paradigma. Het marktaandeel wordt niet exact 100 % doordat er een aantal weten-

schappers zijn die met niemand verbonden zijn en dus ook van niemand het dominante

paradigma kunnen overnemen. Zij blijven eeuwig hun beginparadigma houden. Ter

vergelijking met Figuur 2.17 op pagina 30.
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Figuur 3.6: De tijdreeks horend bij een simulatie met Algoritme 7 van N = 128×128 wetenschappers,

m = 2 en α = 0.25. In de beginsituatie had iedere wetenschapper hetzelfde paradigma.

Na verloop van tijd daalt het marktaandeel van dit paradigma naar nul. Dit betekent

dat iedere wetenschapper een ander paradigma aanhangt. Ter vergelijking met Figuur

2.19 op pagina 31.
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In Scheffer et al. (2009) wordt het concept “critical slowing down” besproken. Er wordt

aangetoond dat een veelheid aan complexe dynamische systemen (bv. ecosystemen, financiële

markten en het klimaat) in de buurt van kritische transities steeds trager herstellen van

kleine perturbaties rond hun evenwichtspositie. Een goede maat om dit te kwantificeren is

de grootte van de standaardafwijkingen rond de gemiddelde waarde van relevante variabelen.

Deze critical slowing down werd ook in dit systeem waargenomen en wordt gëıllustreerd aan

de hand van simulaties van 128 × 128 wetenschappers met Algoritme 7 en m = 10. Er

werd vastgesteld dat de kritische α waarbij de overgang tussen een fase met een dominant

paradigma en een fase van chaos plaatsvindt, α ≈ 0.225 is. Er werden simulaties gedaan voor

0.16 ≤ α ≤ 0.22 in stappen ∆α = 0.01. De standaardafwijking van het marktaandeel van het

dominante paradigma rond haar gemiddelde waarde (die constant is) werd telkens gemeten.

In een laatste simulatie met α = 0.225 blijft het systeem een relatief korte periode stabiel.

Daarna verandert het door een te grote randomfluctuatie waarvan het niet meer kan herstellen

van regime. Tijdens de stabiele periode werd de standaardafwijking van het marktaandeel

van het dominante paradigma rond haar gemiddelde waarde ook gemeten. De tijdreeks wordt

ter verduidelijking weergegeven in Figuur 3.7. In Figuur 3.8 is zichtbaar dat de fluctuaties

steeds groter worden naarmate het systeem haar kritisch punt nadert.
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Figuur 3.7: De tijdreeks van een simulatie met m = 10 en α = 0.225



Hoofdstuk 3. Netwerken van Wetenschappers 63

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 0.15  0.16  0.17  0.18  0.19  0.2  0.21  0.22  0.23  0.24

σ
 (

%
)

α

Figuur 3.8: De standaardafwijking σ van het marktaandeel van het dominante paradigma (uitge-

drukt in welk percentage van de wetenschappers het paradigma aanhangt) rond haar

gemiddelde waarde voor verschillende waarden van α. De verticale lijn bij α = 0.225

toont de kritische waarde van α. N = 16 384 en m = 10 voor een uniform random

netwerk.

Gemiddeld-veld benadering

Er werd een gemiddeld-veld benadering van de dynamiek van Algoritme 7 op een uniform

random netwerk opgesteld.

Beschouw 2 soorten wetenschappers: zij die het dominante paradigma aanhangen (hun aantal

wordt door D voorgesteld) en zij die een random ander paradigma aanhangen (hun aantal

wordt door R voorgesteld). Het totaal aantal wetenschappers in het systeem is N = D +R.

In één tijdstap worden onderstaande regels N keer herhaald:

� Een willekeurige wetenschapper A brengt zijn paradigma over op al zijn connecties met

telkens kans DA/N , waarbij DA het aantal wetenschappers is met hetzelfde paradigma

als A. De kans dat een wetenschapper R zijn paradigma overbrengt, wordt verwaarloosd

in deze benadering.
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� Een willekeurige wetenschapper krijgt samen met al zijn connecties met kans α een wil-

lekeurig nieuw paradigma toegewezen. De kans dat dit willekeurige paradigma toevallig

het dominante paradigma is, wordt in deze benadering eveneens verwaarloosd.

In één tijdstap gebeuren dus N updates van D en men heeft

∆D =
2m(N −D)D2

N3
− D

N
(1 + 2m)α (3.4)

De verschillende termen van vergelijking 3.4 worden als volgt verklaard:

�

2m(N −D)D2

N3
(3.5)

Dit is de kans dat een wetenschapper met dominant paradigma gekozen wordt (D/N)

× het aantal connecties dat deze wetenschapper gemiddeld heeft (2m) × de kans dat

deze connecties een random paradigma hebben (R/N = (N −D)/N) × de kans dat de

connectie het dominant paradigma overneemt (D/N).

�

D

N
(1 + 2m)α (3.6)

Dit is het aantal wetenschappers dat gemiddeld van paradigma kan veranderen. (1 +

zijn gemiddelde aantal connecties = 1 + 2m) × de fractie van hen die het dominant

paradigma aanhangt (D/N) × de kans dat ze effectief een nieuw paradigma toegewezen

krijgen (α).

Door D te delen door N kan overgegaan worden op het marktaandeel van het het dominante

paradigma ρD. Figuren 3.9 en 3.10 tonen voor 2 representatieve waarden van α en m de

vergelijking tussen een simulatie met Algoritme 7 en de gemiddeld-veld benadering.
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(a) Simulatie
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(b) Gemiddeld-veld benadering

Figuur 3.9: Het resultaat van een simulatie en een gemiddeld-veld berekening van een systeem met

m = 5 en α = 0.15.
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(a) Simulatie
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(b) gemiddeld-veld benadering

Figuur 3.10: Het resultaat van een simulatie en een gemiddeld-veld berekening van een systeem met

m = 10 en α = 0.20.

De gemiddeld-veld benadering geeft kwalitatief goede resultaten en is nauwkeurig voor waar-

den van m en α die niet te dicht bij de kritische waarden liggen. De kritische waarden worden

niet exact voorspeld. Bijvoorbeeld voor m = 2 is de kritische α gelijk aan 0.17, terwijl de

gemiddeld-veld benadering 0.20 voorspelt. Deze onnauwkeurigheden vallen eigenlijk te ver-
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wachten van een gemiddeld-veld benadering.

Door in vergelijking 3.4 ∆D gelijk te stellen aan 0 en de resulterende vergelijking op te lossen

naar D kan gevonden worden naar welke stabiele waarde D en dus ρD zal evolueren. Als deze

waarde gelijk is aan 0 wil dit zeggen dat het systeem in een regime terechtkomt waar geen

enkel paradigma dominant is. Vergelijking 3.4 wordt:

2m(N −D)D2

N3
=
D

N
(1 + 2m)α

Als dit opgelost wordt naar ρD krijgen we:

ρD =
D

N
= 1/N ·

(
N +

√
N2 · (1− 2(1 + 2m) αm)

2

)

=
1 +

√
1− 2(1 + 2m) αm

2

Het resulterende fasediagram als functie van m en α wordt grafisch weergegeven in Figuur

3.11.
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Figuur 3.11: Het marktaandeel van het dominante paradigma ρD in functie van α en m. De kleur-

code geeft het marktaandeel weer in percent. Een waarde gelijk aan 0 wil zeggen dat

het systeem zich in een regime bevindt waar geen enkel paradigma dominant is.
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Conclusie

De dynamiek van Algoritme 7 op een uniform random netwerk genereert gedrag dat kwalitatief

gelijk is aan het gedrag van wetenschappers op een rooster onderzocht in sectie 2.2.1. De oor-

zaak hiervan is dat de structuur van het netwerk nog steeds sterk lijkt op het dichtste-nabuur

rooster. Iedere wetenschapper heeft gemiddeld nog steeds hetzelfde klein aantal connecties

en er zijn geen grote afwijkingen van dit gemiddelde.

3.2.3 Schaalvrije random netwerken

Uit paragraaf 3.2.2 is gebleken dat uniforme netwerken nog steeds te ongeconnecteerd zijn om

paradigmaverschuivingen toe te laten. Er werd op zoek gegaan naar een netwerkstructuur die

de relaties tussen de verschillende wetenschappers realistischer voorstelt.

Om een meer realistische visie op wetenschappelijke netwerken te ontwikkelen baseerden we

ons op de resultaten van citatie-analyses. Er bestaan verschillende artikels die de degree dis-

tribution van citaties van wetenschappelijke artikels bespreken. We baseren ons op De Solla

Price (1965), Bilke & Peterson (2001), Redner (2005) en Radicchi et al. (2008).

Er blijkt dat over de precieze degree distribution nog geen echte consensus is maar dat we

de belangrijkste eigenschappen wel kunnen bevatten door als model een small-world netwerk

oftewel een netwerk met schaalvrije degree distribution te kiezen. Dit is een netwerk met een

degree distribution waarvan de staart een machtswet volgt. In de literatuur wordt gesproken

over een machtswet e−γ met coëficiënt γ rond de 2 à 3 voor de degree distribution van citaties.

In Goh et al. (2001) werd de invloed van γ op de eigenschappen van het netwerk onderzocht

en er werd vastgesteld dat voor waarden van γ buiten het interval [2,3] het netwerk andere

eigenschappen krijgt dan het netwerk van wetenschappers dat we wensen te modelleren. Voor

een te lage waarde van γ zijn er te weinig wetenschappers met heel veel contacten. Voor te

hoge waardes van γ zijn er zowel te veel wetenschappers met een onrealistisch groot als een

onrealistisch klein aantal contacten.

Dit zijn echter netwerken van publicaties. Dit is op het eerste zicht een heel ander gegeven dan

de netwerken van wetenschappers besproken in de vorige sectie. Een paradigma is een kader

dat betekenis geeft aan het delen of niet-delen van ideeën. Als een wetenschapper een artikel

citeert dan geeft hij aan dat hij over dezelfde ideeën nadenkt als die auteur, zelfs als hij het

er niet mee eens is. Een citatie is dus een indicator voor het al dan niet delen van paradigma’s.

Verder blijkt uit Watts (2003) dat een netwerk van wetenschappers (en zeer veel andere sociale

netwerken) ook een small-world netwerk is. In Ugander et al. (2011) wordt dit bijvoorbeeld

voor de sociale netwerksite Facebook aangetoond. Het is dus aangewezen om in simulaties
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netwerken van wetenschappers als een schaalvrij netwerk te modelleren. Dit wordt ook in

Watts (2002) gedaan.

Netwerken met schaalvrije degree distribution werden geconstrueerd op de manier beschreven

in Goh et al. (2001) en Goh et al. (2003) nl. “The static model”. Dit staat beschreven in

Algoritme 8 (dat een vertaling is uit Goh et al. (2001))

Algoritme 8

• Initialisatie - N ongeconnecteerde nodes met index i = 1, 2, . . . , N

- Elke node krijgt een gewicht wi = i−β.

• Constructie - Er worden twee nodes (i, j) geselecteerd met probabilitei-

ten gelijk aan de genormaliseerde gewichten, respectievelijk

wi/
∑

k wk en wj/
∑

k wk, en er wordt een connectie tussen

de twee gemaakt als die nog niet bestond.

- Dit proces wordt herhaald tot mN verbindingen gemaakt

zijn in het systeem. De gemiddelde degree is dan gelijk aan

2m.

• Variabelen - N : het aantal nodes

- m: (het gemiddeld aantal verbindingen per node)/2

- Doordat connecties verbonden zijn met nodes met een

frequentie proportioneel met het gewicht van de node is

de degree van elke node gelijk aan: ki∑
j kj
≈ (1−β)

N1−βiβ
met∑

j kj = 2mN . Hieruit volgt dat de degree distribution de

machtswet pk ≈ k−γ volgt, met γ = (1 + β)/β.

- Door de parameter β te veranderen kunnen we dus ver-

schillende waarden voor γ vinden in het interval (2,∞).

Uit Algoritme 8 blijkt dat enkel netwerken met γ groter dan 2 kunnen worden gecreëerd. Zoals

beschreven in Goh et al. (2001) moet γ ook kleiner zijn dan 3 om de structurele eigenschappen

van het netwerk te behouden. In Bilke & Peterson (2001) en Ugander et al. (2011) werden

verschillende waarden van γ voor sociale- en citatienetwerken gevonden die allen binnen dit

interval lagen. In Goh et al. (2001) werd ook beargumenteerd dat de eigenschappen van het

netwerk binnen dit interval zeer robuust zijn naar veranderingen in γ toe. Daarom wordt in

deze simulaties altijd γ = 2.5 gebruikt.

Net als in Algoritme 6 komt in Algoritme 8 een parameter “m” voor. 2m is het gemiddeld

aantal connecties per wetenschapper. In de literatuur gebruikt men dikwijls een waarde van

2 of 3. (Goh et al. (2001), Pastor-Satorras & Vespignani (2001) en Goh et al. (2003)). Uit

Redner (2005) hebben we afgeleid dat voor het citatienetwerk van Physical Review m ≈ 10

is en uit Ugander et al. (2011) blijkt dat voor het sociale netwerk Facebook m ≈ 100.
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In Figuur 3.12 worden eerst enkele kleine netwerken weergegeven zodat de netwerkstructuur

met die uit Figuur 3.1 op pagina 57 kan vergeleken worden. Zoals verwacht bevatten de

schaalvrije netwerken een aantal “hubs” die veel meer connecties bevatten dan gemiddeld.

Om de structuur van het netwerk verder duidelijk te maken, worden in Figuren 3.13 t.e.m.

3.15 de degree distribution en de cumulatieve degree distribution voor schaalvrije netwerken

van 16 384 wetenschappers weergegeven voor m=1, 10 en 100.

(a) m = 1 (49 connecties)

(b) m = 2 (98 connecties) (c) m = 5(245 connecties)

Figuur 3.12: Schaalvrije netwerken met N = 49, voor verschillende waarden van m.
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Figuur 3.13: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een schaalvrij

netwerk met N = 16 384 en m = 1.
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Figuur 3.14: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een schaalvrij

netwerk met N = 16 384 en m = 10.
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Figuur 3.15: De degree distribution (a) en cumulatieve degree distribution (b) voor een schaalvrij

netwerk met N = 16 384 en m = 100.

3.2.4 Dynamiek op een schaalvrij netwerk

In de simulaties op uniforme netwerken zoals besproken in paragraaf 3.2.2 werden net als in

paragraaf 2.2.1 relatief grote waarden van α gebruikt (α > 0.10). Eigenlijk is dit niet rea-

listisch. In het vervolg gaan we ervan uit dat slechts één op de honderd bijdrages potentieel

kunnen leiden tot een paradigmaverschuiving. Daarom wordt in de rest van de paragraaf

α = 0.01 gesteld. Deze waarde werd gekozen met twee overwegingen in het achterhoofd:

enerzijds mocht ze niet te groot zijn om realistisch te blijven, anderzijds mocht ze niet te

klein zijn. Bij te kleine α verloopt de dynamiek te traag zodat de paradigmaverschuivingen

zich op tijdschalen zouden afspelen die buiten het bereik van de simulaties vallen.

In de simulaties werd Algoritme 7 gebruikt. In één tijdstap doet iedere wetenschapper een

wetenschappelijke bijdrage. Doordat veruit het grootste deel van de bijdrages in het hui-

dige paradigma passen heeft dit geen gevolgen. Slechts enkele bijdrages zullen anomalieën

blootleggen. Deze bijdrages zijn de interessante: deze laten met probabiliteit α een nieuw

paradigma ontstaan. Al de wetenschappers die geconnecteerd zijn met de pionier van het

nieuwe paradigma nemen meteen het nieuwe paradigma over. Het kan blijken dat de ano-

malie niet zo’n groot probleem oplevert en het nieuwe paradigma zich niet verspreidt. In het

model betekent dit dat de wetenschappers na verloop van tijd gewoon terug bekeerd worden

tot het overheersende paradigma. Af en toe zal een zeer geconnecteerde wetenschapper een

nieuw paradigma krijgen en vindt een paradigmaverschuiving plaats. Dit is niet erg realis-

tisch, maar zoals gezegd wordt hier enkel een zeer eenvoudige implementatie besproken als



Hoofdstuk 3. Netwerken van Wetenschappers 72

“proof of concept”.

Onderstaande citaat uit Watts (2003) over Gladwell (2002) geeft aan dat zeer geconnecteerde

wetenschappers, de zogenaamde “connectors” cruciaal zijn voor de verspreiding van een nieuw

paradigma.

“For example, in his recent book, The Tipping Point [Gladwell (2002)], the writer

and journalist Malcolm Gladwell emphasizes the role that highly connected indivi-

duals play in social contagion, where his use of the term tipping point corresponds

roughly to the notion of a global cascade. Altough Gladwell develops his ideas

about the diffusion of ideas from the premise that social contagion operates no

differently from disease contagion, his observations are in general agreement with

those of the treshold model, provided that the network of decision makers is poorly

connected. Gladwell’s connectors come from that rare breed of socially prodigious

individuals who not only maintain superhuman Rolodexes [adresboeken] but also

span many different social groups. And in a world where most people have only a

few friends, or solicit very few opinions when making decisions, it does seem that

the occasional connector would occupy a position of great influence.”

Uit Hoofdstuk 2 weten we dat een paradigma dominant kan worden als haar marktaandeel

meer dan 60% bedraagt. Om paradigmaverschuivingen te krijgen verwachten we dus dat min-

stens één wetenschapper met 60% van de andere verbonden is. Uit Figuren 3.13 t.e.m. 3.15

blijkt dat dit enkel het geval is voor voldoende grote m. Er werden simulaties gedaan met

128× 128 wetenschappers maar de paradigmaverschuivingen zijn zo zeldzaam dat na 100 000

tijdstappen nog steeds geen enkele paradigmaverschuiving gevonden werd.

Voor kleinere netwerken van 32× 32 (1024) en 45× 45 (2025) wetenschappers werden na zeer

lange simulaties wel paradigmaverschuivingen gevonden. Dit wordt gëıllustreerd aan de hand

van Figuren 3.16 t.e.m. 3.18.

De kleurveranderingen op de figuren stemmen overeen met een paradigmaverschuiving. In

Figuur 3.16 is zichtbaar dat paradigmaverschuivingen waarschijnlijker worden naarmate m

groter wordt en dat de tijd tussen 2 paradigmaverschuivingen onregelmatig is. Deze toene-

mende activiteit bij grotere m is te verklaren doordat bij grotere m er meer “connectors” zijn

die het systeem kunnen laten omslaan.
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(c) m=100.

Figuur 3.16: De paradigma’s van 32 willekeurige wetenschappers in functie van de tijd van een

simulatie met Algoritme 7 op een netwerk van N = 32 × 32 wetenschappers voor

verschillende m. De kleurcode stelt de verschillende paradigma’s voor.
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In Figuur 3.17 wordt het resultaat van een simulatie met m = 25 en N = 2045 wetenschap-

pers gekarakteriseerd. In Figuur 3.18 wordt dan ingezoomd op de eerste 100 000 tijdstappen.

In deze detailweergave is te zien dat het marktaandeel van het dominante paradigma zeer

dicht bij 100% blijft op een paar uitschieters na. De verdeling van de grootte van deze uit-

schieters volgt een machtswet omdat ze rechtstreeks veroorzaakt worden door het veranderen

van paradigma van een wetenschapper en al zijn connecties, en het aantal connecties per

wetenschapper volgt ook een machtswet. Slechts in zeer zeldzame gevallen zal tijdens de

dynamiek toevallig een wetenschapper met genoeg connecties geselecteerd worden om een

paradigmaverschuiving te veroorzaken. Dit is tevens de grootste tekortkoming van dit model,

de paradigmaverschuivingen zijn niet echt emergent gedrag dat onstaat door de dynamiek

van de interacties tussen de wetenschappers, maar volgen triviaal uit de machtswet van de

degree distribution van het netwerk.

Figuur 3.17: De paradigma’s van 45 willekeurige wetenschappers in functie van de tijd van een

simulatie met Algoritme 7 op een netwerk van N = 45×45 wetenschappers met m = 25.

De kleurcode stelt de verschillende paradigma’s voor.
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Figuur 3.18: Een detail van Figuur 3.17; eerste 100 000 tijdstappen en een marktaandeel ≥ 90%.

Er werd geen gemiddeld-veld benadering opgesteld van Algoritme 7 op een schaalvrij netwerk,

juist omdat de machtswet in pk ervoor zorgt dat er enorme afwijkingen rond de gemiddelde

waarde zijn. Voor γ = 2.5 heeft de machtwet wel nog een gemiddelde waarde. Deze enorme

afwijkingen van het gemiddelde zijn net hetgeen wat het netwerk zo geconnecteerd maakt en

is de sterkte van deze netwerkstructuur. Een gemiddeld-veld benadering is per definitie een

benadering waarin de fluctuaties rond de gemiddelde waarde verwaarloosd worden. Dit kan

in een schaalvrij netwerk onmogelijk werken.

3.3 Dynamische netwerken

In het simulatieprogramma werd enkel onderzoek gedaan naar statische netwerken. Dit zijn

netwerken waarvan het aantal nodes en de links tussen de nodes niet verandert. Dynamische

netwerken zijn netwerken waarin het aantal nodes en/of de links tussen de verschillende nodes

wel veranderen. Dit is een realistischere voorstelling van het netwerk tussen wetenschappers.

Sommigen verlaten het vakgebied en anderen komen erbij. Ook de connecties tussen de ver-

schillende wetenschappers is in werkelijkheid niet voor eeuwig verankerd. In Miura et al.

(2012) wordt een model besproken voor het netwerk van Japanse bedrijven en de links (geld-

stromen) ertussen. Er ontstaan nieuwe bedrijven en oudere bedrijven verdwijnen of worden

overgenomen. In Algoritme 9 worden de dynamische regels gegeven van het model beschreven

in Miura et al. (2012).
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Algoritme 9

• Initialisatie - Er word begonnen van N nodes met een willekeurige con-

figuratie aan links.

• Dynamiek - Tijdens elke tijdstap wordt stochastisch één van onder-

staande mogelijkheden gekozen.

Annihilatie - Een randomgekozen node wordt verwijderd, samen met al

haar links.

Creatie - Een nieuwe node wordt toegevoegd en krijgt twee links met

andere bestaande nodes die gekozen worden via preferential

attachment. In de praktijk betekent dit dat de nodes geko-

zen worden met een probabiliteit evenredig met het aantal

links dat ze al hebben.

Coagulatie - Een randomgekozen node wordt samengevoegd met een

“partnernode” die gekozen wordt via preferential attach-

ment. Alle oorspronkelijke links van beide nodes leiden nu

naar de partnernode.

- De probabiliteiten waarmee deze mogelijkheden plaatsvin-

den zijn a, b en c en voldoen aan a+ b+ c = 1.

- Omdat het aantal aantal nodes afneemt in geval van anni-

hilatie en coagulatie en toeneemt in geval van creatie wordt

nog een tweede conditie opgelegd die ervoor zorgt dat het

aantal nodes stabiel blijft, nl. b = a+ c = 0.5.

Figuur 3.19: Deze figuur, overgenomen uit Miura et al. (2012), geeft schematisch weer wat in Algo-

ritme 9 bedoeld wordt met creatie, annihilatie en coagulatie.

Het resulterende netwerk is stabiel, consistent met de empirische data uit de bedrijfswereld

en volgt een machtswet in haar degree distribution. Algoritme 9 is volgens ons ook bruikbaar
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als vertekpunt om dynamische netwerken van wetenschappers te onderzoeken. De annihilatie

zou dan overeenkomen met mensen die het vakgebied verlaten, en creatie met nieuwe weten-

schappers in het vakgebied. Coagulatie zou wel anders gëımplementeerd moeten worden. Een

eenvoudig voorstel is om de nodes niet samen te voegen, maar dat de ene node naast al haar

eigen connecties, ook deze van de andere overneemt. Dit kan bijvoorbeeld gëınterpreteerd

worden als iemand die aan nieuwe wetenschappers wordt voorgesteld op een conferentie. De

conditie “b = a+c = 0.5” moet dan aangepast worden tot “a = b = 0.5”, en er moet nagegaan

worden of deze wijziging de degree distribution niet bëınvloedt.

In dit werk werd deze uitbreiding van het simulatiemodel niet onderzocht. Een interessant

idee naar toekomstig werk toe is misschien om in de initialisatiefase van Algoritme 9 een

uniform netwerk te gebruiken en dan de dynamiek op het netwerk te onderzoeken terwijl

het netwerk langzaam naar een schaalvrij netwerk evolueert. In de begindagen van de fysica

was er weinig contact tussen de verschillende wetenschappers en werkten verschillende mensen

onafhankelijk naast elkaar, ieder in zijn eigen paradigma. Daartegenover staat de hedendaagse

fysica waarin zo goed als iedereen in hetzelfde paradigma werkt en over hetzelfde soort vragen

nadenkt. De bovenstaande evolutie van de netwerkstructuur zou het volwassen worden van

een wetenschap kunnen simuleren.

3.4 Besluit

In dit hoofdstuk werd de overgang van een rooster van wetenschappers naar een netwerk van

wetenschappers onderzocht. Het simulatieprogramma werd enkel uitgebreid met de moge-

lijkheid om dynamiek op statische netwerken te simuleren. Het algoritme dat de dynamiek

beschreef werd bewust eenvoudig gehouden om niet te sterk af te wijken van het werk uit het

vorige hoofdstuk. In een verdere uitbreiding zou ervoor gekozen kunnen worden een algoritme

met complexere (realistischere) dynamische regels te gebruiken.

Er werden simulaties op twee verschillende netwerkstructuren bestudeerd. De resultaten van

de simulaties op uniforme netwerken lagen in het verlengde van de resultaten die verkregen

werden in simulaties met wetenschappers op een rooster. De uitwerking van de gemiddeld-veld

benadering met bijhorend fasediagram en de waarneming van critical slowing down geven aan

dat dit model, hoewel niet realistisch, toch interessante eigenschappen heeft. De simulaties op

schaalvrije netwerken bevatten, zij het op triviale manier, wel paradigmaverschuivingen. De

hoop bestaat dat ooit, met complexere dynamische regels, deze paradigmaverschuivingen op

realistische emergente wijze kunnen verkregen worden. Dit zou dan vooral blijken uit het feit

dat de dynamische regels opgesteld zouden zijn vanuit sociologische waarnemingen en hard

kan gemaakt worden dat ze echt overeenstemmen met menselijk gedrag. Dit staat in scherp

contrast met de regels uit Algoritme 7 die vooral vanuit de beoogde resulterende dynamiek
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werden gekozen.

Een mogelijke uitbreiding van het simulatiemodel die verkend maar niet gëımplementeerd

werd is de mogelijkheid om het netwerk zelf dynamisch te maken.

Bij het al dan niet implementeren van al deze uitbreidingen moet altijd in het achterhoofd

gehouden worden of ze wel noodzakelijk zijn om de werkelijkheid te beschrijven. Het doel van

dit simulatieprogramma is om de werkelijkheid te modelleren. Hoe eenvoudiger en robuuster

deze modellen, hoe beter. Als een model gevonden wordt dat werkt, maar waarvoor 17 ver-

schillende parameters een waarde moeten aannemen die zelfs geen 1% mag fluctueren, dan is

dat absoluut geen realistisch model. Omwille van deze beschouwing worden in de volgende

hoofdstukken geen verdere uitbreidingen gëımplementeerd in de tot nu toe onderzochte simu-

latieprogramma’s maar wordt de zoektocht naar een model voor paradigmadynamiek vanuit

andere invalshoeken benaderd.



Hoofdstuk 4

Bak-Sneppen Evolutiemodel

Sheldon (to his mom): But, evolution is

not opinion, it’s a fact!

Sheldon’s mom: And that is your

opinion!

Uit: The Big Bang Theory

4.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken werden modellen besproken die als eigenschap hadden dat ze in

een lock-in situatie terechtkwamen waaruit ze zonder kunstgrepen niet meer wegraakten.

Een verklaring hiervoor is dat de modellen een evenwichtssituatie beschrijven. Om echter

terug uit een lock-in te raken, iets wat een ware revolutie in het systeem vereist, moet dit

evenwicht kortstondig doorbroken worden. Tijdens die korte periode van onevenwicht vindt

dan een omwenteling plaats waarin nieuwe paradigma’s de kans krijgen om de dominantie

van een ander paradigma te doorbreken. De wetenschappelijke term voor dit soort gedrag is

“Punctuated equilibrium” en betekent dat lange periodes van evenwicht afgewisseld worden

met korte periodes van onevenwicht/chaos die al snel terug tot een stabiele situatie leiden.

Deze term komt vooral in de biologie als onderdeel van de evolutietheorie voor maar wordt

ook in de sociologie gebruikt. Zie bijv. Levinthal (1998) en Gersick (1991). Het is wenselijk

dat de dynamiek die ervoor zorgt dat een model na verloop van tijd in een kritische toestand

terechtkomt robuust is en niet afhankelijk van de precieze waarde van bepaalde parameters.

Modellen die aan deze eigenschappen voldoen vertonen zelf-georganiseerd kritisch gedrag.

“Zelf-georganiseerde criticaliteit” (SOC) wil zeggen dat de dynamiek er zelf op een robuuste

manier voor zorgt dat een systeem terechtkomt in een toestand met kritisch (of schaalvrij)

gedrag. De dynamiek is van die aard dat elke neiging om van de toestand van criticaliteit

weg te bewegen teniet wordt gedaan. Het woord robuust slaat op het feit dat het gedrag

geen finetuning van de verschillende parameters van het model vereist. In de biologie werd

79
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onderzoek gedaan naar modellen waarvan de dynamiek aan deze eigenschappen voldoet. Het

Bak-Sneppen evolutiemodel is het bekendste model dat dit onderzoek opleverde. Wij hebben

dit model ook bestudeerd en hebben gekeken of het ook als model voor paradigmadynamiek

zou kunnen gebruikt worden. Het is velen al opgevallen dat Kuhn’s theorie een gelijkenis

vertoont met punctuated equilibrium (Eldredge & Gould (1972)), maar in werkelijkheid is

het net andersom. Gould heeft in Gould (2002) toegegeven dat zijn theorie van punctuated

equilibrium gëınspireerd is op het werk van Kuhn. De reden dat we nu naar een evolutiemodel

uit de biologie kijken is dat Darwin’s evolutieleer (Darwin (1907)) de eerste theorie was

die evolutie zag als evolutie vanaf een beginconfiguratie en niet naar een eindconfiguratie.

Onderstaand fragment uit Kuhn (1970) toont aan dat wetenschappelijke (r)evolutie ook zo

verloopt.

“The developmental process described in this essay has been a process of evolution

from primitive beginnings-a process whose successive stages are characterized by

an increasingly detailed and refined understanding of nature. But nothing that has

been or will be said makes it a process of evolution toward anything. Inevitably

that lacuna will have disturbed many readers. We are all deeply accustomed to

seeing science as the one enterprise that draws constantly nearer to some goal set

by nature in advance.

But need there be any such goal? Can we not account for both science’s existence

and its success in terms of evolution from the community’s state of knowledge at

any given time? Does it really help to imagine that there is some one full, objec-

tive, true account of nature and that the proper measure of scientific achievement

is the extent to which it brings us closer to that ultimate goal? If we can learn to

substitute evolution-from-what-we-do-know for evolution-toward-what-we-wish-to-

know, a number of vexing problems may vanish in the process. . . . When Darwin

first published his theory of evolution by natural selection in 1859, what most bot-

hered many professionals was neither the notion of specieschange nor the possible

descent of man from apes.. . .

[It was that] [a]ll the well-known pre-Darwinian evolutionary theories-those of La-

marck, Chambers, Spencer, and the German Naturphilosophen-had taken evolu-

tion to be a goal-directed process. The “idea” of man and of the contemporary

flora and fauna was thought to have been present from the first creation of life,

perhaps in the mind of God. That idea or plan had provided the direction and the

guiding force to the entire evolutionary process. Each new stage of evolutionary

development was a more perfect realization of a plan that had been present from

the start.. . .

The analogy that relates the evolution of organisms to the evolution of scientific

ideas can easily be pushed too far. But with respect to the issues of this closing
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section it is very nearly perfect.. . .

Any conception of nature compatible with the growth of science by proof is compa-

tible with the evolutionary view of science developed here. Since this view is also

compatible with close observation of scientific life, there are strong arguments for

employing it in attempts to solve the host of problems that still remain.”

4.2 Evolutie, punctuated equilibrium en zelf-georganiseerde

criticaliteit

Om te begrijpen hoe het model tot stand kwam, is enige kennis van de evolutieleer nodig.

Deze inleiding die de link met punctuated equilibrium benadrukt is een aangepaste versie van

mijn vertaling van een paragraaf uit Jeldtoft-Jensen (1998).

Om de dynamiek van biologische evolutie te karakteriseren zijn volgende vragen een goed

vertrekpunt:

� Vindt de biologische evolutie van soorten plaats op een gradueel, traag, gestaag tempo

of gebeurt ze via periodes van hectische activiteit afgewisseld door lange tijdsintervallen

van relatieve rust?

� Evolueert de totale collectie van soorten naar een terminale configuratie van optimale

fitness die ongevoelig is voor verdere verbetering door evolutionaire veranderingen?

De eerder beperkte hoeveelheid waarnemingen i.v.m. het uitsterven van soorten, zorgt ervoor

dat het moeilijk is om beide vragen met zekerheid te beantwoorden. Desalniettemin sugge-

reerden Gould & Eldredge (1977) dat evolutie plaatsvindt in vlagen van activiteit gescheiden

door kalme periodes. Later heeft Raup (1986) paleontologisch bewijs geleverd dat extinctie

“episodisch” is. Dit betekent dat soorten lange periodes overleven maar dan binnen een re-

latief korte tijdspanne kunnen verdwijnen. Er werd ook vastgesteld dat het verdwijnen van

één soort dikwijls samenviel met het verdwijnen van verschillende andere soorten. Het aantal

soorten dat verdwijnt tijdens zo’n actieve periode varieert sterk en kan waarden over ver-

schillende grootte-ordes aannemen. Bovenop het geven van het bewijs voor de lawine-achtige

natuur van uitroeiing heeft Raup ook gesuggereerd dat extinctie een eerder arbitrair proces

is. Raup geeft het voorbeeld van dinosaurussen en zoogdieren die meer dan honderd miljoen

jaar samen de aarde bevolkten. Pas nadat de dinosaurussen verdwenen, werd de explosieve

evolutie van zoogdieren mogelijk. Dinosaurussen waren niet noodzakelijk “verouderd” in Dar-

winiaanse zin; hun uitsterven kan net zo goed veroorzaakt zijn door een ongewone fluctuatie

in de omgeving waarin ze altijd al gedijden. Raup argumenteert dat extinctie niet de drij-

vende kracht achter evolutie is, maar een meer accidenteel en meer arbitrair karakter heeft

dan dikwijls werd aangenomen.
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Wanneer evolutie en extinctie op deze manier voorgesteld worden, merken we meteen op dat

net als in de modellen uit vorige hoofdstukken het grootste deel van de tijd nauwelijks iets

gebeurt. Dan, plotsklaps, zorgt het verdwijnen van een soort dat de balans omslaat en dat

leidt dan tot een substantiële verandering in de fitness van andere soorten die afhankelijk

waren van de nu-verdwenen soort en een keten van events, een lawine van veranderingen, is

ontketend. De extinctieketen en de verandering van de fitness van de gerelateerde soorten

gaat door tot een nieuw relatief evenwicht is bereikt.

Of evolutie werkelijk op deze manier plaatsvindt is ontzettend moeilijk te controleren. On-

geacht het antwoord op deze vraag wordt evolutie toch als een mogelijke verr(ij/ei)kende

toepassing van zelf-georganiseerde criticaliteit beschouwd. In onderstaande paragraaf wordt

een zeer simpel mathematisch model besproken dat uitvoerig beschreven wordt in Bak &

Sneppen (1993) en als een model van evolutie kan beschouwd worden met dynamiek zoals

hierboven vermeld.

4.3 Beschrijving van het Bak-Sneppen evolutiemodel

Deze beschrijving van het model is net als de vorige paragraaf gebaseerd op Jeldtoft-Jensen

(1998) dat op zich een goeie samenvatting is van Bak & Sneppen (1993). In Jeldtoft-Jensen

(1998) wordt de ééndimensionale versie van het model beschreven. Wij zullen hier meteen de

tweedimensionale versie bespreken, maar daarin wel de oorspronkelijke tekst volgen.

Beschouw een tweedimensionaal rooster van L × L sites met periodieke randvoorwaarden.

Elke site stelt een soort voor. Aan elke site wordt een randomgetal B(x, y) ∈ [0, 1) toegekend.

In de taal van de evolutie wordt B(x, y) de “fitness barrière” genoemd. Een soort (x, y) moet

deze barrière overwinnen om naar een hogere fitness te evolueren. Fitness is een relatieve

grootheid die afhangt van de eigenschappen van de soorten in haar omgeving. De minst fitte

soort moet de minst hoge barrière overwinnen, met andere woorden, hoe lager de fitness, hoe

groter de kans dat de fitness zal verbeteren door een random mutatie. Deze beschouwingen

suggereren het volgende update-algoritme voor het model:
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Algoritme 10

• Initialisatie - Een L × L rooster bestaande uit randomgetallen B(x, y)

getrokken uit een uniforme distributie.

• Dynamiek - Localiseer de site (x, y)min met de laagste B(x, y) waarde.

- Doe de substituties:

B(x, y)min → u0

B(x, y)NN → ui, i ∈ {1, 2, 3, 4}
waarbij B(x, y)NN de dichtste naburen zijn van B(x, y)min

en u0 en ui ∈ [0, 1) randomgetallen uit een uniforme distri-

butie zijn.

- Herhaal de 2 bovenstaande regels.

Deze simpele dynamische regels leiden tot volgend gedrag:

� De distributie van de barrières ontwikkelt zich tot een stapfunctie. In de limiet van een

oneindig groot rooster wordt de distributie gekarakteriseerd door slechts één parameter

Bc. Voor B < Bc is de distributie P (B) = 0. Als B > Bc dan neemt de distributie een

constante waarde P (B) = 1/(1 − Bc) aan die bepaald wordt door de normalisatiecon-

ditie
∫
P (B)dB = 1. Dit wordt visueel weergegeven in Figuur 4.1.
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Figuur 4.1: De distributie van de barrières P (B) voor een rooster met L = 128× 128.

� De correlatiefunctie vertoont algebräısch verval, wat karakteristiek is voor een kritisch

systeem. In één dimensie is x de coördinaat van de site op een rechte en is C(x) de
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afstand tussen twee opeenvolgende mutaties. Men vindt:

C(x) = 〈B(x′)B(x+ x′)〉x′ − 〈B(x′)〉2 ≈ x−ηe−x/x0

met η ' 0.7 en x0 → ∞ wanneer L → ∞. Dit wordt grafisch weergegeven in Figuur

4.2.

Figuur 4.2: Deze figuur, overgenomen uit Bak & Sneppen (1993), toont de distributie van de afstan-

den C(x) tussen 2 opeenvolgende mutaties.

� Het is ook mogelijk om lawines in dit model te definiëren. Laat Bmin(t) de kleinste

van alle B(x, y)-waarden in het model zijn op tijdstip t. Als het model geüpdate wordt

verandert de waarde van Bmin(t). Laat B0 een vaste B-waarde voorstellen. Men kan

nu het tijdsinterval meten tussen 2 updates waarbij Bmin(t) de waarde B0 overschrijdt.

Stel dat Bmin(t) > B0 maar dat Bmin(t′) < B0 voor alle t < t′ 6 T en Bmin(T+1) > B0.

We zeggen dan dat een lawine met levensduur T heeft plaatsgevonden. Als B0 = Bc

vindt men dat de waarschijnlijkheidsdichtheid van de lawines P (T ) een machtswet volgt:

P (T ) ∼ 1/Tα, met α ' 1.0 (Bak & Sneppen (1993)) zoals zichtbaar is op Figuur 4.3.
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Figuur 4.3: Deze figuur, overgenomen uit Bak & Sneppen (1993), toont de distributie van de grootte

van de lawines P (T ) in de kritische toestand. In deze figuur wordt net als in Bak &

Sneppen (1993) het symbool “S” gebruikt i.p.v. “T”.

De kritische natuur van de toestand bereikt door het herhaaldelijk toepassen van het

algoritme kan in verschillende grootheden teruggevonden worden. Men kan bijvoorbeeld

de distributie van de afstanden δx =| xmin(t+ 1)−xmin(t) | tussen twee opeenvolgende

updates bekijken. De waarschijnlijkheidsdichtheid is van de vorm P (δx) ∼ δx−a met

a ' 3.1. Bak & Sneppen (1993). Deze algebräısche vorm van P (δx) is gerelateerd met

de correlaties tussen de geüpdate sites.

Er worden twee mogelijkheden getoond om dit model te visualiseren. Ten eerste is het mo-

gelijk om het fitnesslandschap als een driedimensionaal landschap voor te stellen waarbij de

hoogte de fitness is. Dit wordt getoond in Figuur 4.4. Deze 2 figuren zijn een zeer aanschou-

welijke manier om het fitnesslanschap te visualiseren. Dit landschap is het resultaat na 5073

tijdstappen op een rooster van 32× 32 sites. In Figuur 4.4a is links op de rand een diep dal

te zien. In de volgende tijdstap Figuur 4.4b worden deze site en haar dichtste naburen dan

ook geüpdate. Er werden figuren gemaakt van het systeem na meer dan 5000 tijdstappen

omdat het systeem tijd nodig heeft om te stabiliseren na de volledig willekeurige beginsituatie.
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(a) t=5073

(b) t=5074

Figuur 4.4: Een driedimensionale manier om het Bak-Sneppen model te visualiseren.

Een tweede manier van voorstellen die een beter beeld van de dynamiek geeft wordt weer-

gegeven in Figuur 4.5. In deze figuur wordt één rij uit het rooster van sites gelicht en voor

elke tijdstap naast elkaar geplot. Welke rij (of kolom) precies gekozen wordt maakt niet uit

aangezien het systeem translatie-invariant is. In Figuur 4.5 is zichtbaar dat op een bepaalde

locatie soms veel en soms minder activiteit is. Bijvoorbeeld in de periode tussen tijdstappen

5000 en 10 000 is er bijna geen activiteit in deze rij, terwijl op andere tijdstippen (zoals rond

t = 45 000) bijna alle activiteit zich op deze rij afspeelt.
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Figuur 4.5: De tijdsevolutie van één representatieve rij uit het rooster van 32×32 sites. De tijdsevo-

lutie wordt bepaald door middel van Algoritme 10.

In het artikel van Bak & Sneppen (1993) is er ook sprake van een vorm van tijdherschaling.

Volgens de auteurs van dit artikel neemt de tijd waarin een soort evolueert exponentieel toe

met de grootte van de fitnessbarrière die doorbroken moet worden. Zij stellen dat “real

time ∝ exp(−Ba/Tcar)” waarbij Ba de actieve barrière voorstelt en Tcar een karakteristieke

tijdschaal (in het artikel werd 0.01 gebruikt). Deze tijdherschaling werkt het “punctuated

equilibrium” karakter natuurlijk heel erg in de hand door periodes van relatieve rust artificieel

uit te rekken.

Er zijn een aantal kritieken mogelijk op dit model:

� Wij zijn van mening dat de herschaling van de tijd naar de zogenaamde “real time”

een kunstgreep is die ervoor zorgt dat het model beter voldoet aan de eigenschappen

die beoogd werden, maar die weinig inzicht in de onderliggende dynamiek levert. Als

evolutie gebeurt door mutaties in het genoom van een soort is het realistisch om aan te

nemen dat niet elke mutatie (of groep van mutaties) een even groot effect op de fitness

van die soort heeft, maar dit betekent niet dat de tijd waarin die mutaties plaatsvinden

afhankelijk is van de grootte van de impact op de fitness.

� Een tweede kritiek is dat het dissipatief karakter van de dynamische regels praktisch
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onbestaande is. Dit model is zo statisch als maar zijn kan. Behalve dat de dichtste

naburen van een site mee geüpdate worden, gebeurt in één tijdstap niets. In een groot

rooster betekent dit dat de meeste soorten voor duizenden tijdstappen lang onveranderd

blijven. Er wordt wel een soort “lawine” gedefinieerd maar haar grootte wordt gedefini-

eerd als de lengte in de tijd waarin ze bestaat en is dus eigenlijk ook zeer statisch. Het

simulatiesysteem komt nooit in een kritische toestand terecht waarin meerdere soorten

tegelijk evolutie ondergaan.

4.4 Het Bak-Sneppen model als model voor paradigmadyna-

miek

Er werd ondanks bovenstaande kritieken gepoogd dit model toe te passen op de paradigma-

dynamiek om het gedrag beschreven in Kuhn (1970) te kunnen verklaren. De interpretatie

is echter niet zo eenvoudig als in de biologie waar elke site een soort voorstelt. Er worden

enkele manieren waarop een paradigmatische interpretatie aan het Bak-Sneppen model kan

gegeven worden besproken:

� Een eerste manier om het Bak-Sneppen model te interpreteren als model dat para-

digmadynamiek beschrijft, is om sites als “wetenschappelijke methodes” te zien en de

fitness als de “vruchtbaarheid” van deze methodes om aan wetenschap te doen. Dan is

er een heel arsenaal aan methodes voorhanden dat door wetenschappers kan gebruikt

geworden, waarbij sommige zeer “fit” zijn en constant in zeer veel disciplines gebruikt

worden. Andere methodes zijn veel minder geschikt om aan wetenschap te doen. In dit

model verdwijnen de minst fitte methodes om plaats te maken voor een nieuwe even-

tueel nuttigere methode. Als gevolg van de komst van deze nieuwe methode worden

andere methodes ook meer (of minder) gebruikt. Deze interpretatie heeft een aantal

gebreken. Ten eerste is de fitheid van alle methodes behalve de minst fitte constant in

de tijd wat niet realistisch is. Ten tweede heeft het invoeren van een nieuwe methode

als gevolg dat slechts 4 andere methodes een nieuwe fitheid toegewezen krijgen, iets wat

in werkelijkheid zou moeten kunnen variëren. Ten derde veronderstelt dit model ook

een constante totale hoeveelheid methodes in plaats van een steeds groeiend arsenaal

aan methodes om aan wetenschap te doen. Er valt gemakkelijk te besluiten dat deze

interpretatie niet erg verdienstelijk is.

� Een tweede voorstel dat gedaan werd is om de sites als wetenschappelijke subdisciplines

te zien en de fitness als het aantal publicaties dat binnen elke subdiscipline gebeurt

per tijdseenheid. Het is aannemelijk dat het aantal publicaties op jaarbasis binnen

een bepaalde subdiscipline relatief constant blijft door de jaren heen. Toch kan door

een grote doorbraak of ontdekking een bepaald vakgebied ineens veel meer (of minder)
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populair worden, wat dan ook de populariteit van enkele vakgebieden kan bëınvloeden.

In het evolutiemodel is het steeds de minst fitte soort waarvan verondersteld wordt dat

ze evolueert. In het geval van vakgebieden is dit niet te verantwoorden, de doorbraak

kan in gelijk wel vakgebied plaatsvinden en misschien is ze zelfs waarschijnlijker in de

vakgebieden waarin het meest gepubliceerd wordt. Ook hier weer is een punt van kritiek

dat enkel de populariteit van de vier vakgebieden het dichtst bij het “geëvolueerde”

vakgebied mee geüpdate wordt. We concluderen dat deze interpretatie van het Bak-

Sneppen model geen bevredigende manier is om de dynamiek van wetenschappelijke

vooruitgang te verklaren.

� Een derde en laatste piste die gevolgd werd is om de sites te interpreteren als weten-

schappelijke ideeën (publicaties) en de fitness als het aantal citaties dat elke publicatie

krijgt per tijdseenheid (dit kan gezien worden als de afgeleide van het aantal citaties als

functie van de tijd). Hier kunnen weer gelijkaardige kritieken geuit worden als in het

vorige puntje. Het is niet realistisch om aan te nemen dat steeds de publicatie met de

minste bijkomende citaties het meest kans heeft om opeens een ander aantal bijkomende

citaties te krijgen. Dit strookt niet met de “preferential attachment” die waargenomen

werd bij distributies van citaties en werd besproken in Hoofdstuk 3. Het is alweer even-

min realistisch om aan te nemen dat een wijziging in het aantal bijkomende citaties

per tijdseenheid van een artikel steeds exact de citaties van vier andere artikels zal

bëınvloeden. Net als de vorige twee, is deze interpretatie van het Bak-Sneppen model

als model voor wetenschap zoals Kuhn beschrijft niet realistisch.

4.5 Besluit

Het Bak-Sneppen model heeft zijn verdienste als biologisch model en vertoont mits enige goeie

wil inderdaad kenmerken die overeenstemmen met Kuhn’s beschrijving van wetenschappelijke

revoluties. Toch is het geen overtuigend model omwille van verschillende redenen. Er is een

veel minder duidelijke link met de realiteit dan in de biologie. Het model is veel te statisch

om te kunnen toepassen op paradigmadynamiek en de herschaling van de tijd is iets waarvoor

de argumenten in een paradigmatische interpretatie net als in de biologische niet sterk zijn.

Het was mogelijk geweest om het Bak-Sneppen model geschikter te maken als model voor

paradigmadynamiek door bijvoorbeeld het update-algoritme aan te passen, maar er werd voor

gekozen om dit niet te doen. Een grote verdienste van het model is dat de dynamische regels

zeer eenvoudig zijn. Om van het statische karakter af te raken zou deze eenvoud waarschijnlijk

verloren moeten gaan. Er werd voor gekozen om aandacht te besteden aan het uitwerken van

een volledig nieuw model dat op een eenvoudige manier de juiste dynamiek beschrijft. Door

een model speciaal voor paradigmadynamiek te ontwikkelen worden ook de problemen met

de interpretatie vermeden. Het resultaat hiervan staat beschreven in Hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 5

Competitie/Coördinatie-model

Research under a paradigm must be a

particularly effective way of inducing

paradigm change.

Thomas Kuhn

5.1 Het model

Het doel van deze thesis is het vinden van een model dat paradigmadynamiek beschreven door

Kuhn kan verklaren. In de vorige hoofdstukken werden een aantal zeer verschillende modellen

besproken, maar geen van deze modellen gaf op bevredigende manier de paradigmadynamiek

van Kuhnsiaanse wetenschap zoals besproken in Hoofdstuk 1 weer. We hebben daarom zelf

een nieuw model ontwikkeld naar het idee van dr. De Langhe. We gingen uit van het idee dat

iedere wetenschapper op elk tijdstip één bijdrage levert in een welbepaald paradigma. Bij de

keuze aan welk paradigma een wetenschapper zijn bijdrage wil leveren spelen er verschillende

aspecten een rol. Ten eerste is er competitie (de drang naar originaliteit, innovatie), ander-

zijds is er ook nood aan coördinatie (je wilt erbij horen). Een wetenschapper moet ook de

keuze maken of hij zijn bijdrage doet in een bestaand paradigma (exploitatie) of in een nieuw

paradigma (exploratie).

Er wordt ervan uitgegaan dat elke wetenschapper goed gëınformeerd is en kennis heeft van

alle paradigma’s die op dat moment aanwezig zijn. Om hun keuze te maken, beschouwen de

wetenschappers het marginale nut van een nieuwe contributie in elk paradigma en maken hun

keuze dan aan de hand daarvan.

Het marginale nut (utiliteit) van een bijdrage in paradigma i wordt gegeven door de formule

Ui(t) =
(ni(t) + 1)NS

Ci(t) + 1
(5.1)

91
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waarin ni(t) het totaal aantal wetenschappers is dat op tijdstip t−1 het paradigma i gebruikte

om één bijdrage te leveren en Ci(t) het totaal aantal bijdragen is dat ooit gemaakt werd in

paradigma i. Dit kan dus ook geschreven worden als

Ci(t) =

∫ t

0
ni(u)du (5.2)

Het coördinatie-aspect zit vervat in de teller (ni(t) + 1)NS . Hoe meer wetenschappers een pa-

radigma hebben, hoe hoger haar utiliteit wordt en hoe aantrekkelijker het is om in de volgende

tijdstap een bijdrage in dat paradigma te doen. De factor NS in de exponent is een maat voor

hoe belangrijk deze coördinatie is voor de wetenschap. Voor een mature wetenschap zoals

fysica is coördinatie belangrijk en deelt bijna de volledige gemeenschap voor lange periodes

hetzelfde paradigma. Dit staat in contrast met bijvoorbeeld de kunstwetenschappen, waar

wetenschappers veeleer hun eigen ding doen onafhankelijk van elkaar. Het competitie-aspect

wordt door de noemer Ci(t) + 1 beschreven. Hoe meer bijdragen al gedaan werden binnen

een bepaald paradigma, hoe onaantrekkelijker het wordt door de graduele opstapeling van

puzzels die niet op bevredigende manier opgelost kunnen worden. De factor in de teller heeft

een exponent terwijl de noemer lineair stijgt met het aantal bijdragen. We argumenteren dat

de snelheid waarmee tegenbewijs zich opstapelt tegen een paradigma niet afhankelijk is van

het totaal aantal bijdragen tot dat paradigma. De eerste puzzel heeft evenveel kans om tot

een anomalie te leiden als de duizendste.

De dynamiek van het model wordt beschreven door Algoritme 11
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Algoritme 11: Competitie/Coördinatie-model

• Initialisatie - N wetenschappers die werken met hetzelfde paradigma.

• Dynamiek 1 - Maak een tabel met ni(t) en
∫ t
0 ni(u)du voor alle be-

staande paradigma’s i. ni(t) staat voor het totaal aantal

wetenschappers dat op tijdstip t − 1 het paradigma i ge-

bruikten om één bijdrage te leveren. Wanneer ni(t) = 0

bestaat het paradigma niet langer en wordt het uit de tabel

verwijderd.

2 - Bereken de utiliteit van elk paradigma i:

Ui(t) =
(ni(t) + 1)NS

Ci(t) + 1
=

(ni(t) + 1)NS

(
∫ t
0 ni(t)dt+ 1)

NS is een variabele die een maat is voor de maturiteit van

de wetenschap.

3 - Voeg 1 nieuw paradigma aan de tabel met paradigma’s

toe met utiliteit:
(0 + 1)NS

0 + 1
≡ 1

4 - Elke wetenschapper kiest in welk paradigma hij een bij-

drage doet door een paradigma te selecteren met kans

P =
Ui(t)∑
i Ui(t)

5 - Voor elke tijdstap worden stappen 1 t.e.m. 4 herhaald.

De utiliteit van een nieuw onbestaand paradigma is altijd één terwijl de utiliteit van de andere

paradigma’s functie is van de tijd. Merk op dat niet elke nieuwe tijdstap een nieuw paradigma

gecreëerd wordt. Hetgeen in Algoritme 11 in de tabel opgenomen wordt is slechts de utiliteit

van een onbestaand nieuw paradigma. Vooraleer het effectief ontstaat, moet een wetenschap-

per het ook nog kiezen. Dit gebeurt met kans 1/
∑

i Ui(t). Het wordt meer waarschijnlijk dat

een wetenschapper een nieuw paradigma creëert wanneer de andere paradigma’s een lagere

utiliteit hebben, en net minder waarschijnlijk wanneer de utiliteit van de (het) andere para-

digma(’s) hoog is. Dit speelt in op het feit dat paradigmaverschuivingen niet zomaar uit het

niets opduiken maar dat de ontdekkingen die ze veroorzaken als het ware al een tijdje “in de
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lucht hingen”. Kuhn zag dit ook al in zoals aangetoond wordt met dit fragment uit Kuhn

(1970)

“By ensuring that the paradigm will not be too easily surrendered, resistance gua-

rantees that scientists will not be lightly distracted and that the anomalies that lead

to paradigm change will penetrate existing knowledge to the core. The very fact

that a significant scientific novelty so often emerges simultaneously from several

laboratories is an index both to the strongly traditional nature of normal science

and to the completeness with which that traditional pursuit prepares the way for

its own change.”

Het ontstaan van een nieuw paradigma heeft een endogene oorzaak volgens Algoritme 11. Er

wordt niet van buitenaf opgelegd wanneer een nieuw paradigma aangemaakt wordt. Er is

altijd een nieuw paradigma aanwezig in de tabel waaruit de wetenschappers kunnen kiezen,

maar de wetenschappers kiezen zelf wanneer ze op een nieuw paradigma overstappen. Het

systeem zorgt zelf voor een dynamisch evenwicht tussen exploratie en exploitatie. Dit is een

hele verbetering op de modellen uit Hoofdstuk 2 waarin nieuwe paradigma’s exogeen moesten

gëıntroduceerd worden.

Er komen 2 parameters voor in Algoritme 11. Ten eerste moet gekozen worden hoeveel we-

tenschappers N er in een simulatie worden opgenomen. Als dit getal groot genoeg is zou dit

de dynamiek niet mogen bëınvloeden. De verschillende variabelen die bekeken worden zullen

natuurlijk wel op een bepaalde manier schalen met N . Een tweede parameter is NS. Deze

parameter is een maat voor hoe belangrijk coördinatie is voor de wetenschappers. Voor kleine

waarden van NS heerst er chaos en wordt een paradigma niet veel nuttiger beschouwd als het

door veel wetenschappers onderschreven wordt. Iedere wetenschapper houdt zich bezig met

zijn eigen problemen en probeert ze op zijn eigen manier op te lossen. Dit kan de situatie be-

schrijven waarin relatief jonge, ongeorganiseerde wetenschappelijke disciplines zich bevinden.

Als de waarde van NS relatief groot is, dan zijn wetenschappers zeer georganiseerd en werken

ze zo goed als allemaal in hetzelfde paradigma. Deze manier van werken is meer karakteristiek

voor mature wetenschappen waarin de complexiteit van de problemen grote gecoördineerde

onderzoeksgroepen vergen. Denk bijvoorbeeld aan de duizenden mensen die meewerken aan

de experimenten aan het CERN in Zwitserland (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb, TOTEM,. . . ).

5.2 Link met macro-economische cycli

Het competitie/coördinatie-model kan ook gebruikt worden als eenvoudig macro-economisch

model. Dit inzicht werd verkregen door het lezen van Dalio (2012). In deze paper legt Da-

lio zijn visie op de macro-economie uit. Hij gebruikt het gezelschapsspelletje monopoly om
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economische cycli te verklaren. In onderstaande redenering worden zeer grove vereenvoudi-

gingen over de economie gedaan. Het doel van deze paragraaf is niet om een gedetailleerde

beschrijving van de economie te geven maar om aan te tonen dat tot op zekere hoogte een

gelijkenis kan gezien worden tussen economische cycli en paradigmadynamiek.

In Dalio (2012) wordt geargumenteerd dat het spel monopoly in 2 fases verloopt:

1. In het begin heeft iedereen geld en heeft niemand vastgoed. Op dat moment wil iedereen

investeren in zoveel mogelijk hotels om hun (toekomstige) inkomsten te maximaliseren.

2. In de volgende fase is cash koning en moeten alle spelers behalve één (de winnaar) hun

vastgoed terug verkopen om genoeg cash te hebben om hun rekeningen te betalen. Dit

is omdat ze verplicht zijn om de hotels van de andere spelers te bezoeken, en ervoor te

betalen als ze op hun vakje terechtkomen. De speler met de meeste inkomsten heeft het

meeste geld en kan nog meer investeren enz. (the rich get richer) en uiteindelijk gaan

de andere spelers failliet en is het spel gedaan.

Deze twee fases van het spel verklaren de factor in de teller van vergelijking 5.1. De spelers

in monopoly stellen de verschillende paradigma’s voor, en het geld stelt de wetenschappers

voor.

1. Ieder paradigma begint met een aantal wetenschappers en die willen zoveel mogelijk

anderen overtuigen. Naarmate er meer en meer mensen overtuigd zijn, wordt 1 para-

digma (de winnaar) steeds dominanter en overtuigender voor de anderen om het ook te

volgen.

2. Op een bepaald moment heeft het dominante paradigma zo’n groot marktaandeel dat

niemand er nog om heen kan. De andere paradigma’s verliezen terrein (hebben steeds

minder aanhangers) en gaan uiteindelijk ook “failliet”.

Dit verklaart hoe een lock-in situatie ontstaat. Hier eindigt het spelletje monopoly, maar dit

is slechts een halve cyclus. Dalio bespreekt in zijn paper dat door verschillende maatregelen

(bijvoorbeeld een lage rentevoet die inflatie in de hand werkt) schulden verminderen. Schul-

den die eroderen, of zelfs voor een stuk kwijtgescholden worden zijn het equivalent uit de

echte wereld voor spelers die niet meer betalen als ze op een hotel terechtkomen. Dit is hoe

in een spelletje monopoly de winnaar zijn dominante positie zou kunnen verliezen. Als alle

andere spelers opeens terug geld kunnen sparen en zelf kunnen investeren kan na verloop van

tijd één van hen de nieuwe “winnaar” worden.

Dit wordt nu vertaald naar het competitie/coördinatie-model. Na verloop van tijd worden

steeds meer ontdekkingen gedaan die eigenlijk niet stroken met het huidige dominante para-

digma. Andere op dat moment (bijna) failliete paradigma’s zouden die fenomenen veel beter
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kunnen verklaren. De auteurs zijn van mening dat dit samenloopt met de technologische

voortuitgang (het proces is “technology-driven”). Er komen barsten in het vertrouwen in

het paradigma tot op een bepaald tijdstip waarop mensen het paradigma niet langer voor

waar aannemen en het niet langer nut heeft. Dit geeft ademruimte aan nieuwe concurrerende

paradigma’s die haar plaats kunnen innemen. Dit is het begin van een volgende cyclus.

5.3 Resultaten

Er werd een simulatieprogramma ontwikkeld voor Algoritme 11. We bespreken hier de resul-

taten voor de verschillende waarden van N en NS. N is een maat voor de grootte van een we-

tenschappelijke onderzoeksgemeenschap. NS is een maat voor de sterkte van de coördinatie.

Om de dynamiek van paradigmaveranderingen weer te geven werden figuren analoog aan Fi-

guren 2.6a en 2.7a op pagina’s 17 en 18 gebruikt. De uitleg over hoe deze precies gemaakt

worden staat in sectie 2.1.1. Voor elke tijdstap werd bijgehouden hoeveel wetenschappers

van paradigma veranderden in vergelijking met het paradigma waar ze de vorige tijdstap een

bijdrage aan deden. Hieruit kan dan het totaal aantal veranderingen in functie van de tijd en

de distributie hiervan afgeleid worden.

Omdat de grootte van de onderzoeksgemeenschap voor voldoende grote N geen kwalitatief

verschil oplevert in de dynamiek, en de gemeenschappen in werkelijkheid ook voldoende groot

zijn, worden enkel de resultaten voor N = 10 000 besproken. Verder in dit hoofdstuk wordt

onderzocht hoe deze resultaten schalen met N .

NS=2.0

Er wordt eerst een simulatie besproken met NS = 2.0. Er zal blijken dat deze waarde van

NS overeenstemt met een gemeenschap waarin weinig coördinatie aanwezig is.

Figuur 5.1a toont op iedere verticale kolom het paradigma van 100 wetenschappers uit de

onderzoekgemeenschap waarin elk verschillend paradigma met een verschillende kleur over-

eenstemt. Deze kolom wordt voor verschillende tijdstippen telkens naast elkaar weergegeven

zodat de dynamiek van de paradigma’s duidelijk wordt. In Figuur 5.1a is zichtbaar dat bijna

alle wetenschappers een verschillend paradigma aanhangen en dat een wetenschapper nooit

voor lange tijd eenzelfde paradigma blijft aanhangen. Bij deze lage waarde van NS evolueert

het systeem niet naar een staat waarin op een paradigmatische manier aan wetenschap wordt

gedaan omdat de coöperatie tussen verschillende wetenschappers een te kleine winst in utili-

teit van een paradigma oplevert.
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Figuur 5.1b geeft de dynamiek van ditzelfde systeem op een andere manier weer. Het “Markt-

aandeel van het dominante paradigma” dat hier in functie van de tijd getoond wordt, wordt

gedefinieerd als
maxni(t)∑

i ni(t)

Wanneer zoals in Figuur 5.1b niet echt een dominant paradigma aanwezig is wordt niet en-

kel het marktaandeel van het paradigma met het meeste aanhangers weergegeven, maar van

de verschillende paradigma’s met de meeste aanhangers. Er is zichtbaar dat geen enkel pa-

radigma een groot marktaandeel heeft of voor langere tijd bestaat. Uit deze figuur wordt

geconcludeerd dat geen enkel paradigma een dominante rol speelt.

Een andere grootheid die we definiëren is de “Cumulatieve verandering”. Telkens een weten-

schapper van paradigma verandert in vergelijking met zijn paradigma in de vorige tijdstap

telt dit als één verandering. De som van deze veranderingen over alle wetenschappers wordt

bijgehouden in de cumulatieve verandering. In Figuur 5.2a is nogmaals te zien dat geen enkel

paradigma een dominante rol speelt voor NS = 2.0. Inderdaad, na 1000 tijdstappen is de

cumulatieve verandering ongeveer gelijk aan 107. Dit wil zeggen dat iedere wetenschapper

(van de 10 000) bijna iedere tijdstap van paradigma veranderde. Voor NS = 2.0 lijkt deze

grootheid geen interessante informatie te bevatten maar bij NS = 3.0 zal haar nut blijken.

Een laatste figuur die we bespreken, Figuur 5.2b, toont de distributie van de grootte van

de veranderingen. Op de x-as wordt de fractie van het aantal wetenschappers dat van para-

digma verandert per tijdstap weergegeven. Op de y-as staat het percentage van de tijdstappen

waarin die fractie van de wetenschappers van paradigma veranderde. Op Figuur 5.2b is een

scherpe piek zichtbaar die aangeeft dat voor bijna elk tijdstip ongeveer 90% van de weten-

schappers een nieuw paradigma koos.
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Figuur 5.1: De resultaten van een simulatie met Algoritme 11 met N = 10 000 en NS = 2.0
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Figuur 5.2: De resultaten van een simulatie met Algoritme 11 met N = 10 000 en NS = 2.0
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NS=2.2

Een tweede simulatie die we zullen bespreken is een simulatie waarin NS = 2.2. We zullen

zien dat deze waarde van NS overeenstemt met een gemeenschap met iets meer coördinatie

maar dat de paradigmadynamiek nog steeds geen goede gelijkenis vertoont met deze die Kuhn

beschreef.

We beginnen met een figuur analoog aan Figuur 5.1a te bespreken. Op Figuur 5.3a is zicht-

baar dat bijna volledige kolommen dezelfde kleur hebben. Dit betekent dat op die tijdstippen

verschillende wetenschappers allemaal hetzelfde paradigma aanhangen. Hieruit blijkt dat

deze gemeenschap toch al enige waarde hecht aan coördinatie. Er is ook zichtbaar dat de

verschillende wetenschappers toch nog steeds zeer snel van paradigma veranderen.

Op Figuur 5.3b zijn bovenstaande vaststellingen veel duidelijker zichtbaar. In deze figuur

wordt het marktaandeel van de dominante paradigma’s getoond voor een fragment van de

volledige tijdsduur van de simulatie. Er is zichtbaar dat er telkens consensus wordt bereikt

waarin iedereen hetzelfde paradigma aanhangt, maar dat deze consensus nooit langer dan

een 15-tal tijdstappen duurt. In vergelijking met de simulatie waarin NS = 2.0 neemt de

cumulatieve verandering ongeveer een factor 15 trager toe. Doordat wetenschappers nu voor

(lichtjes) langere periodes hetzelfde paradigma aanhangen, verwachten we dat de piek in de

distributie van de veranderingen per tijdstap uit Figuur 5.2b niet langer bij zo’n hoge fractie

van het aantal wetenschappers zal liggen. Het blijkt dat de distributie er volledig anders uit-

ziet en zelfs helemaal geen piek meer vertoont bij hoge fracties. Het was niet mogelijk om de

distributie op een zinvolle manier weer te geven op een grafiek met een lineaire schaal, daarom

heeft Figuur 5.3c een log-log schaal. Op deze figuur is zichtbaar dat de meeste tijdstappen

een kleine fractie van de wetenschappers een nieuw paradigma kiest. Deze grootheid lijkt een

machtswet te volgen; naarmate de fractie van de wetenschappers dat van paradigma verandert

groter wordt, wordt de kans op deze gebeurtenis steeds kleiner. Om deze distributie verder te

onderzoeken wordt de cumulatieve distributie weergegeven in Figuur 5.3d. Deze figuur toont

in hoeveel percent van de tijdstappen er minimum een bepaalde fractie van wetenschappers

een nieuw paradigma kiest. Op deze figuur blijkt dat in ongeveer 10% van de tijdstappen

minstens 60% van de wetenschappers van paradigma verandert. Een tweede reden waarom

deze figuur gegeven wordt, is om verder te onderzoeken of de distributie uit Figuur 5.3c wel

degelijk een machtswet volgt. We doen dit omdat op een log-log schaal zeer veel distributies

op het eerste zicht op een machtswet lijken, maar er in werkelijkheid geen zijn. Een machts-

wetdistributie haar cumulatieve distributie volgt ook een machtswet zoals aangetoond werd

in paragraaf 3.1.3 op pagina 55. Op deze figuur is zichtbaar dat de cumulatieve distributie

over een groot interval een rechte lijn volgt maar daarna zeer snel naar 0 gaat. Dit wordt

veroorzaakt door de eindigheid van het systeem. We durven voorzichtig concluderen dat de

distributie een machtswet volgt.
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Figuur 5.3: De resultaten van een simulatie met Algoritme 11 met N = 10 000 en NS = 2.2
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NS=3.0

Er werden simulaties onderzocht voor waarden van NS van 2.0 t.e.m. 3.2, telkens met tus-

senstap 0.1. Voor de waarden tussen 2.2 en 2.8 waren de resultaten kwalitatief gelijkaardig

aan het eerder besproken geval van NS = 2.2. In deze paragraaf wordt het resultaat van een

simulatie met NS = 3.0 besproken omdat voor deze grote waarden van NS paradigmadyna-

miek gevonden werd die met de werkelijke Kuhnsiaanse dynamiek overeenstemt.

Er wordt begonnen met een karakterisatie aan de hand van Figuur 5.4a, analoog aan Figu-

ren 5.1a en 5.3a. Het valt meteen op dat alle wetenschappers voor lange periodes allemaal

hetzelfde paradigma delen en daarna plots bijna allemaal tegelijk op een nieuw paradigma

overschakelen.

Nu zal ook het nut duidelijk worden van de cumulatieve verandering. In Figuur 5.4b wordt

de cumulatieve verandering in functie van de tijd getoond. Deze verloopt nu niet langer

lineair maar in sprongen. Dit geeft weer dat wetenschap ook niet lineair verloopt. Er werd

al opgemerkt dat wetenschap gedreven wordt door technologische vooruitgang. De meeste

technologische innovaties maken geen groot verschil maar sommige ontdekkingen (zoals de

ontwikkeling van X-stralen diffractie) kunnen een kwantumsprong voorwaarts betekenen. De

idee dat wetenschap in sprongen vooruitgaat is de kerngedachte van Kuhn (1970) en de

trapvorm wordt verklaard door het volgende fragment uit Kuhn (1970):

“one group or the other must experience the conversion that we have been calling

a paradigm shift. Just because it is a transition between incommensurables, the

transition between competing paradigms cannot be made a step at a time, forced

by logic and neutral experience. Like the gestalt switch, it must occur all at once

(though not necessarily in an instant) or not at all.”

Net als in Figuren 5.3c en 5.3d worden voor NS = 3 de distributie en cumulatieve distribu-

tie weergegeven in Figuren 5.4c en 5.4d. Deze distributies horen niet bij dezelfde simulatie

als Figuren 5.4a en 5.4b. Voor deze figuren werd data gebruikt van een grotere simulatie

met 100 000 tijdstappen. Er is zichtbaar dat tijdens de meeste tijdstappen bijna geen enkele

wetenschapper van paradigma verandert en dat de frequentie waarmee dit toch gebeurt in

functie van de grootte van de fractie van het aantal wetenschappers daalt met een machtswet.

Vanaf een fractie gelijk aan 0.4 ongeveer was de simulatie nog steeds niet uitgebreid genoeg

in de tijd om te zien of de machtswet verderloopt of niet.
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(d) Cumulatieve distributie

Figuur 5.4: De resultaten van een simulatie met Algoritme 11 met N = 10 000 en NS = 3.0
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Schaling

In de vorige sectie werd vermeld dat Algoritme 11 voor verschillende waarden van N telkens

gelijkaardig gedrag vertoont. Om dit in meer detail te kunnen bespreken werden de cumula-

tieve distributiefuncties zoals gedefinieerd op pagina 100 voor vaste waarden van NS en voor

verschillende waarden van N op eenzelfde figuur afgebeeld. In Figuren 5.5 en 5.6 staan deze

grafieken voor NS respectievelijk gelijk aan 2.5 en 2.8. Het valt op dat de data voor extreem

grote veranderingen inderdaad universeel gedrag vertoont maar dat situaties waarin slechts

een kleine fractie van de wetenschappers van paradigma verandert voor grotere N relatief

vaker voorkomen. Dit kan als volgt verklaard worden: in een simulatie met slechts 1024 we-

tenschappers ligt de utiliteit van een paradigma (vergelijking 5.1) lager dan in een simulatie

met tien keer zoveel wetenschappers doordat (ni(t)+1)NS maximaal (N+1)NS kan bedragen.

Hierdoor zal het in simulaties met grote N vaker voorkomen dat 1 of 2 wetenschappers een

nieuw paradigma aanhangen, maar dat de utiliteit van het dominante paradigma zo groot

is dat ze al snel terug overschakelen naar het oude paradigma. Zowel op Figuur 5.5 als 5.6

is zichtbaar dat grote veranderingen relatief vaker voorkomen voor kleine N ; de cumulatieve

distributiefuncties liggen hoger voor de kleinere waarden van N . De “trapjes” in Figuur 5.6

voor N = 10 000 zijn artefacten veroorzaakt doordat voor dergelijke grote waarden van N en

NS de simulaties niet uitgebreid genoeg zijn in de tijd om veel data over grote (zeldzame)

veranderingen te verzamelen om een vloeiende curve te genereren.
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Figuur 5.5: De cumulatieve frequentie bij vaste NS = 2.5 voor, van boven naar onder, N = 1024,

5041, 10 000 en 20 164.
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Figuur 5.6: De cumulatieve frequentie bij vaste NS = 2.8 voor, van boven naar onder, N = 1024,

5041 en 10 000.

Voor de volledigheid werd ook de evolutie van de cumulatieve distributie voor verschillende

waarden van NS bij vaste N onderzocht. Het resultaat voor N = 10 000 wordt weergegeven

in Figuur 5.7. Op deze figuur is zichtbaar dat kleine veranderingen veel meer voorkomen

in simulaties met grotere waarden van NS. De verklaring hiervan is analoog aan die uit de

vorige sectie (waarin kleine veranderingen meer voorkwamen voor grotere waarden van N).

De utiliteit van dominante paradigma’s wordt zodanig groot door de grote exponent NS in

de teller van vergelijking 5.1 dat ze niet door kleinere, nieuwe paradigma’s kunnen worden

omvergeworpen. Eenvoudig gezegd: doordat ze niet groot worden, zijn er meer kleine.
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Figuur 5.7: De cumulatieve frequentie voor verschillende waarden van NS bij vaste N .

Tijd tussen twee revoluties

Een laatste grootheid die bekeken werd is T , de tijd die het gemiddeld duurt vooraleer een

dominant paradigma plaats ruimt voor een nieuw paradigma. T werd als volgt berekend:

telkens een paradigma voor de eerste keer een marktaandeel ≥ 90% bereikte, werd bij een

teller in het simulatieprogramma 1 bijgeteld. Op het einde van de simulatie werd de waarde

van deze teller gedeeld door het aantal tijdstappen.

Uit de voorgaande secties is duidelijk dat T afhankelijk is van zowel NS als N . We onder-

zoeken eerst hoe T varieert met N bij vaste NS.

In Figuur 5.8 wordt de data verkregen uit de simulaties grafisch weergegeven. Aan de curves

werd een machtswet C ·N (NS−2) gefit. Deze vorm kan theoretisch verklaard worden: Beschouw

een situatie waarin één paradigma dominant is en waar door een toevallige fluctuatie een nieuw

paradigma ontstaan is. Er wordt gesproken van een toevallige fluctuatie omdat de utiliteit van

het nieuwe paradigma U1 = 1, terwijl de utiliteit van het dominante paradigma U0 een paar

grootte-ordes groter is. Er wordt nu een uitdrukking gezocht voor de probabiliteit waarmee

in de volgende tijdstap nog een wetenschapper overtuigd wordt om het nieuwe paradigma
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(dat ondertussen utiliteit 2NS−1 heeft) te gebruiken. Door de exponent in de teller van

formule 5.1 zorgt deze ene extra wetenschapper al voor een aanzienlijke winst in utiliteit en

van daaruit heeft het paradigma dan een basis om eventueel verder te groeien. Als er in deze

tijdstap geen nieuwe wetenschapper bekeerd wordt, is het paradigma een kort leven beschoren.

Binnen één tijdstap moeten N wetenschappers op basis van de utiliteit van de paradigma’s

hun keuze maken binnen welk paradigma ze een bijdrage willen doen. De kans dat 1 van die

N wetenschappers het nieuwe kiest terwijl de rest bij het dominante blijft is gelijk aan:

P1(t,N,NS) =
U

(N−1)
0 · 4

(U0 + 4)N
· N !

(N − 1)!1!

≈ 4 ·N
U0

(5.3)

waarbij U0 +4 gelijk gesteld werd aan U0. Vooraleer we U0 invullen zullen we formule 5.1 ook

vereenvoudigen.

U0(t) =
(n0(t) + 1)NS

C0(t) + 1
≈ NNS

N · t
(5.4)

Deze vereenvoudiging veronderstelt dat n0 + 1 = N wat betekent dat alle wetenschappers het

dominante paradigma aanhangen en dat er zodanig veel wetenschappers zijn dat die 1 geen

verschil maakt. In de noemer werd

C0(t) =

∫ t

0
n0(u)du (5.5)

gelijk gesteld aan (N · t)−1. Deze vereenvoudiging zegt dat in de tijd t dat het paradigma

bestaat elke wetenschapper telkens zijn bijdrage geleverd heeft in het dominante paradigma.

Invullen van deze formule in 5.3 geeft

P1(t,N,NS) =
4 ·N2 · t
NNS

(5.6)

Als we er van uit gaan dat deze probabiliteit een bepaalde waarde C, afhankelijk van de

precieze waarde van NS, aanneemt waarbij de kans groot genoeg is om een tweede paradigma

genoeg aanhangers te kunnen laten krijgen om te kunnen groeien, dan vinden we:

C =
4 ·N2 · t
NNS

(5.7)

Er werd gepoogd om een uitdrukking voor C in functie van NS en N af te leiden maar dit is

niet gelukt. Uit de simulaties bleek dat C niet sterk afhankelijk is van N , ongeveer 0.8 is voor

NS = 2.4 en langzaam stijgt in functie van NS en voor grote waarden lijkt te naderen naar

1. Als de curves in Figuren 5.5, 5.6 en 5.7 universeel zouden zijn en op elkaar zouden liggen,

dan zou deze C een universele constante zijn. Als we uitdrukking 5.7 omvormen naar t dan

vinden we voor het tijdstip T , de karakteristieke duur van de dominantie van een paradigma,

de relatie:

T ∼ N (NS−2) (5.8)
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In Figuur 5.8 werd dan ook steeds deze machtswet bij de datapunten weergegeven, waarbij

C gefit werd aan de data. Visueel is duidelijk dat ondanks de grote vereenvoudigingen het

resultaat van de simulaties dicht aanleunt bij de theoretisch afgeleide vorm. In werkelijkheid

is de exponent van de machtswet net iets kleiner dan NS−2. Het feit dat deze curven zo goed

de data volgen komt door de relatief zwakke N afhankelijkheid van C. Dit is ook zichtbaar

doordat de curves in Figuren 5.5 en 5.6 relatief dicht bij elkaar liggen in vergelijking met de

situatie voor vaste N en variabele NS.
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Figuur 5.8: T als functie van N voor enkele waarden van NS. De volle lijnen zijn machtswetten met

exponent NS − 2 die gefit werden aan de data.
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 10

 100

 1000

 10000

 2.4  2.6  2.8  3  3.2

T
 (

s
im

u
la

ti
e
s
ta

p
p
e
n
)

NS

N=10000

N=1024

Figuur 5.9: T als functie van NS voor enkele waarden van N . De volle lijnen verbinden de data-

punten en dienen als gids voor het oog.

Ten slotte werd in Figuur 5.9 weergegeven hoe T verandert in functie van NS bij constante

waarden van N . Het was niet mogelijk om hier een functie aan te fitten van de vorm

T ∼ C ·N (NS−2) (5.9)

omdat geen uitdrukking voor de NS-afhankelijkheid van C gekend is en in tegenstelling met

de situatie voor vaste NS deze afhankelijkheid niet kon verwaarloosd worden.

5.4 Besluit

Het competitie/coördinatiemodel zoals het hier wordt gëıntroduceerd en besproken kan op

een elegante manier de meeste paradigmadynamiek die Kuhn beschreef genereren. Het model

geeft een alternatief voor de verschillende modellen uit de vorige hoofdstukken en biedt een

oplossing voor de verschillende kritieken die geuit werden op de andere modellen. Dit model

werd specifiek ontwikkeld met Kuhn’s ideeën in het achterhoofd en is als dusdanig uitstekend

in staat om de gewenste dynamiek te genereren.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en Perspectieven

A conclusion is the place where you got

tired of thinking.

Arthur Bloch

Het doel van deze thesis was om de dynamiek van wetenschappelijke paradigma’s te modelle-

ren. We gingen op zoek naar een model dat de dynamiek die door Kuhn beschreven werd in

Kuhn (1970) kan verklaren. Deze zoektocht werd vanuit verschillende invalshoeken benaderd

en er werd voor verschillende modellen een simulatieprogramma ontwikkeld om de dynamiek

te bestuderen.

In Hoofdstuk 2 werd het simulatieprogramma uit Bornholdt et al. (2011) gereconstrueerd

en werd onderzocht of het model inderdaad voldoet aan de verschillende eigenschappen van

paradigmadynamiek waaraan het beweerde te voldoen. Er werd vastgesteld dat het model

inderdaad Kuhnsiaanse dynamiek vertoonde maar dat deze er op een ad-hoc manier in ver-

werkt was door een onnatuurlijke geheugen-eis op te leggen. Na verder onderzoek bleek dat

het model zonder deze eis een volledig andere dynamiek vertoonde. Deze nieuwe dynamiek

leek sterk op die van een Isingmodel. Verder onderzoek zou er misschien op gericht kunnen

zijn om de mapping tussen beide systemen verder uit te werken. Het dichtste-nabuurmodel

van wetenschappers zonder geheugen kan namelijk als een Pottsmodel gezien worden. Een

tweede grote kritiek op het model uit Bornholdt et al. (2011) is dat de interactie enkel tussen

naburige wetenschappers op het rooster plaatsvindt.

In Hoofdstuk 3 werd als antwoord hierop het model aangepast zodat de interactie tussen

verschillende wetenschappers gesimuleerd kon worden op een netwerk met dezelfde structuur

als bestaande netwerken van wetenschappers. Het algoritme dat hiervoor gebruikt werd be-

vatte zeer eenvoudige dynamische regels die zo dicht mogelijk aanleunden bij Bornholdt et al.

(2011). Een voortzetting van dit werk zou bijvoorbeeld kunnen gericht zijn op het aanpassen
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van deze regels om de interactie tussen wetenschappers op een zo realistisch mogelijke manier

te simuleren. Hiervoor zouden regels gëınspireerd op speltheorie kunnen worden gebruikt.

Toch zijn de modellen die besproken worden in Hoofdstukken 2 en 3 eigenlijk beter geschikt

voor opiniedynamiek dan voor paradigmadynamiek. Als hierop verder gewerkt zou worden

dan zou zeker nog aandacht moeten worden besteed aan de link tussen beide en hoe deze

modellen toch als model voor paradigmadynamiek kunnen worden gebruikt.

In Hoofdstuk 4 werd een volledig andere weg ingeslagen in de zoektocht naar een realistisch

model voor paradigmadynamiek. Er werd gepoogd om de analogie tussen evolutie van bi-

ologische soorten en evolutie van wetenschappelijke paradigma’s, die door Kuhn zelf ook al

opgemerkt werd, uit te buiten. Het simulatieprogramma werd uitgebreid met een imple-

mentatie van het Bak-Sneppen evolutiemodel. We probeerden aan de hand daarvan tot een

paradigmatische interpretatie van het evolutiemodel te komen, maar dit is niet gelukt. De

link met de realiteit is veel minder duidelijk dan voor de biologische interpretatie waarvoor

het model oorspronkelijk ontwikkeld werd, en we stelden vast dat het ook veel te statisch was

om paradigmadynamiek te beschrijven.

De modellen uit Hoofdstukken 2 t.e.m 4 kenden gebreken als modellen voor paradigmady-

namiek. Daarom hebben we in Hoofdstuk 5 zelf een nieuw model opgesteld. Dit Competi-

tie/Coördinatie-model (CC-model) beschrijft volgens ons op elegante manier de paradigma-

dynamiek die Kuhn beschreef in Kuhn (1970). In het bijzonder zijn we er in geslaagd om

wetenschappers op endogene manier zelf te laten beslissen, op basis van de utiliteit van ver-

schillende paradigma’s, welk paradigma ze aanhangen en wanneer ze een nieuw paradigma

uitvinden (competitie). De wetenschappers bereikten consensus waarin ze voor langere pe-

riodes collectief hetzelfde paradigma aanhingen (coördinatie). Toch worden deze periodes,

die overeenstemmen met “normale wetenschap” afgewisseld met revolutionaire fases waarin

verschillende paradigma’s met elkaar in duel gaan. Dit model is nog niet tot in detail onder-

zocht en het lijkt veelbelovend om de eigenschappen ervan verder uit te diepen. Dit biedt het

belangrijkste perspectief om op deze thesis verder te werken.

Alle simulatieprogramma’s uit deze thesis werden geschreven in C++ (met visualisatie via

gnuplot (Williams et al. (2010)) en konden gedraaid worden op een gewone laptop (HP

Pavilion g6). De auteur had ook toegang tot een cluster die het voordeel bood dat veel ver-

schillende simulaties tegelijk konden lopen. De implementaties waren straightforward maar er

werd wel aandacht besteed aan optimalisaties. Pas bij het finaliseren van deze thesis kreeg ik

toevallig het boek Newman & Barkema (1999) in handen. Hierin staan enkele zeer efficiënte

algoritmes en parallelisatiemethodes vermeld die voor de simulatieprogramma’s in deze thesis

een grote snelheidswinst zouden betekenen. Ik raad iedereen die op dit werk zou verderwerken

aan om dit boek te bestuderen alvorens aan het programmeren te beginnen.
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