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Abstract
De doelstelling van deze masterproef is tweeledig. Enerzijds wordt zowel een intuïtief
als theoretisch begrip van schaalinvariantie ontwikkeld. Deze schaalsymmetrie komt
voor onder een continue en een discrete vorm. Het eerste zal bondig beschreven worden, terwijl het tweede het leeuwendeel van deze scriptie omvat. Schaalinvariantie
kan rigoureus behandeld worden in het formalisme van de Renormalisatiegroep. In
dit kader kunnen resultaten afgeleid worden die op basis van intuïtie reeds duidelijk
waren. Ook het groepentheoretisch karakter van de schaalsymmetrie krijgt een
plaats. Dit concludeert het descriptieve deel van schaalinvariantie. Anderzijds is
het een doelstelling van deze masterproef om verschillende generatieve mechanismen
van discrete schaalinvariantie te onderzoeken. Meer specifiek worden vier modellen
die aan de grond kunnen liggen van karakteristiek discreet schaalinvariant gedrag
van naderbij bekeken. Deze worden waar mogelijk analytisch behandeld. Simulaties
spelen hier een grote rol en zullen toelaten om inzicht in het model onder studie te
verwerven. Ten laatste is ook de toepasbaarheid van de generatieve mechanismen
op reële systemen belangrijk.

Abstract
The goal of this master’s thesis is twofold. Firstly, an intuitive and theoretical notion
of scale invariance is developed. This scale symmetry can be of a continuous or of a
discrete form. While the former will be discussed briefly, the latter constitutes the
lion’s share of this thesis. Scale invariance can be treated rigorously in the formalism
of the Renormalisation Group. This setting leads to results which were already clear
based on intuition. The group theoretical character of the scale symmetry will also
be discussed. This will conclude the descriptive part of scale invariance. The second
goal of this master’s thesis is to research different generative mechanisms of discrete
scale invariance. In particular, four models which can constitute the underlying
mechanisms of observed discrete scale invariant behaviour will be discussed. These
will be treated analytically where this is possible. Simulations play a big role here
and will help to acquire insight into the model under study. Lastly, the applicability
of the generative mechanisms to real systems is important.
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1
Introductie
1.1

Het (on)belang van schalen in de
wetenschappen

Heel veel fysische en andere wetenschappelijke grootheden zijn manifest op typische
schalen. Zo zullen atoomfysici vaak werken op een energieschaal van eV, stellaire
astrofysici bestuderen fenomenen op temperatuurschalen van de orde 103 tot 105
K [1, p. 230] en deeltjesfysici onderzoeken op massaschalen van de orde GeV/c2
[2]. Ook in andere, niet-natuurkundige, wetenschappelijke vakgebieden komt het
bestaan van typische schalen voor. Voorbeelden zijn de lengte van mensen, de duur
van een slaapcyclus, het feit dat een persoon slechts betekenisvolle relaties met orde
10 tot 100 personen zal kunnen vastleggen [3] en de observatie dat de gemiddelde
levensduur van een mens van de orde 10 jaar is [4], in de zin dat een persoon gemiddeld geen honderd jaar of ouder wordt.
In veel disciplines bestaan er echter fenomenen die niet voorkomen op een karakteristieke schaal. In het geval van ecologische systemen [5, p. 1943] stelt Simon
A. Levin bijvoorbeeld dat
(...) there is no single natural scale at which ecological phenomena
should be studied; systems generally show characteristic variability on a
range of spatial, temporal, and organizational scales.
Dit citaat van Levin toont aan dat deze situatie compleet anders is dan wat bijvoorbeeld typisch bij atoomfysica het geval is. Bij deze laatste worden veel processen
beschreven op specifieke schalen in zowel tijd, ruimte als energie.
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Niet enkel veel fenomenen zijn manifest op verschillende schalen (zie bijvoorbeeld
ook [6]). Daarnaast wordt meer en meer empirisch bewijs gevonden voor het bestaan van schaalvrije grootheden, i.e. grootheden die niet afhangen van een typische
schaal. Schaalvrije grootheden zijn alomtegenwoordig in veel wetenschappelijke disciplines [7]. Een paar voorbeelden van dergelijke fenomenen zijn de magnitude van
aardbevingen, het aantal inwoners in een stad, de intensiteit van zonnewinden, de
grootte van maankraters, de grootte van computerbestanden en het aantal soorten
in biologische taxa. Voor een uitgebreide omschrijving van deze en andere grootheden, zie [7–9] en de referenties daarin. Om daarnaast een actueel relevant voorbeeld
te geven, wordt nog vermeld dat het aantal gevallen van COVID-19-besmettingen
per land ook een schaalvrije grootheid over vijf grootteordes blijkt te zijn [10].
Grootheden die schaalvrij zijn, zien er hetzelfde uit op eender welke schaal ze
geobserveerd worden. Hiermee wordt bedoeld dat de functionele afhankelijkheid
van haar argument er hetzelfde uitziet op eender welke schaal. Om dit te illustreren, toont figuur 1.1 de warmtecapaciteit bij constante druk CP van 4 He nabij de
λ-transitie [11, p. 851]. Dit is het punt op de temperatuurschaal waarop vloeibaar
4
He supervloeibaar wordt. Deze transitie gebeurt bij een temperatuur van ongeveer 2,17 K en een druk van 1 atmosfeer [12]. Er wordt in de figuur, van links
naar rechts, als het ware ingezoomd op de curve. Het is duidelijk dat de temperatuursafhankelijkheid van CP onveranderd blijft na een schaaltransformatie, i.e. de
functionele afhankelijkheid CP ≡ CP (T ) is dezelfde ongeacht de temperatuurschaal
waarop gekeken wordt in figuur 1.1.

Figuur 1.1: De warmtecapaciteit CP van 4 He nabij de λ-transitie, overgenomen uit [11].
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De manier waarop wordt ingezoomd in figuur 1.1 is continu. De bovenstaande
bespreking impliceert dan dat de grootheid CP dezelfde functionele afhankelijkheid
zal vertonen ongeacht de schaal waarop deze grootheid geobserveerd wordt.
Het is ook mogelijk om een discrete vorm van deze schaalsymmetrie te observeren. In dit geval zal het systeem onder studie dezelfde functionele afhankelijkheid
vertonen op een bepaalde discrete set van schalen. Sprekende voorbeelden hiervan
zijn fractalen.
De Britse wiskundige Augustus De Morgan [13] formuleerde dit principe [14,
p. 377], zij het in een andere context, als
Great fleas have little fleas upon their backs to bite ’em,
And little fleas have lesser fleas, and so ad infinitum.
And the great fleas themselves, in turn, have greater fleas to go on;
While these again have greater still, and greater still, and so on.
Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat alhoewel dit citaat vaak wordt toegeschreven aan De Morgan, hij dit als plagiaat overnam van de auteur Jonathan Swift
[13].
Het is een doelstelling van deze masterproef om een begrip te ontwikkelen van
deze zogenaamde discrete schaalinvariantie. Daarnaast worden verschillende generatieve mechanismen van discreet schaalinvariante grootheden onderzocht.

1.2

Structuur van de masterproef

De warmtecapaciteit bij constante druk CP uit figuur 1.1 is een voorbeeld van een
schaalinvariante of schaalvrije grootheid. In hoofdstuk 2 zal het concept van schaalinvariantie meteen verder uit de doeken gedaan worden en zal een onderscheid gemaakt worden tussen continue en discrete schaalinvariantie. De continue versie van
de schaalsymmetrie wordt in hoofdstuk 2 besproken, alsook een generatief mechanisme dat aan de oorsprong kan liggen van geobserveerd schaalinvariant gedrag in
natuurlijke systemen. De rest van de scriptie zal handelen over discrete schaalinvariantie.
In hoofdstuk 3 zal een eerder kwalitatieve bespreking van discrete schaalinvariantie ervoor zorgen dat de lezer op een intuïtieve manier een gevoel krijgt voor de
implicaties van dit gegeven. Zaken zoals de karakteristieken op grafische weergaven van discreet schaalinvariante grootheden krijgen hier de nodige aandacht. Ook
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wordt de link tussen discrete schaalinvariantie en zelfgelijkvormigheid en fractalen
kort aangehaald.
Hoofdstuk 4 is toegewijd aan twee theoretische kaders waarin schaalinvariantie
besproken kan worden. Enerzijds wordt het formalisme van de Renormalisatiegroep
besproken als een natuurlijk kader om schaalinvariante systemen en schaaltransformaties in te bespreken. Hier zullen ook enkele resultaten die op basis van intuïtie
afgeleid werden in hoofdstuk 3 een rigoureuze behandeling krijgen. Anderzijds wordt
een korte bespreking van het groepentheoretische karakter van de schaalsymmetrie
gegeven. Hier zal het verband tussen continue en discrete schaalinvariantie een
nieuwe betekenis krijgen.
Deze eerste vier hoofdstukken bespreken het fenomeen van schaalinvariantie an
sich. Na dit descriptief deel vangt hoofdstuk 5 aan met de bespreking van verschillende generatieve mechanismen die aanleiding kunnen geven tot discreet schaalinvariante grootheden. In dit hoofdstuk zullen verschillende modellen besproken worden
en zullen simulaties een grote rol spelen. Waar mogelijk wordt ook een analytische
uitwerking uitgevoerd.
Hoofdstuk 6 bespreekt het formalisme van de niet-extensieve statistische mechanica. Deze zijweg in het verhaal is relevant, aangezien het een natuurlijk mechanisme voor de generatie van discrete schaalinvariantie omvat. Dit zal zowel theoretisch als computationeel besproken worden. Ook het verband tussen de extensieve
Boltzmann-Gibbs en de niet-extensieve statistische mechanica krijgt hier een plaats.
Deze scriptie sluit af met een bondige conclusie waarin de bekomen bevindingen
en resultaten samengevat zijn. Daar wordt ook ruimte gemaakt om toekomstperspectieven te bespreken.

2
Continue schaalinvariantie
In de inleiding in het vorige hoofdstuk werd het concept van schaalvrije grootheden
reeds aangeraakt. In dit hoofdstuk wordt het begrip van continue schaalinvariantie
verder uit de doeken gedaan. Sectie 2.1 legt meteen een belangrijke link tussen het
schaalvrij zijn van grootheden en distributies en de functionele afhankelijkheid van
hun argumenten. Het zal blijken dat machtswetten een heel belangrijke rol spelen
in deze bespreking. Alhoewel deze machtswetten relatief eenvoudige functies zijn,
is voorzichtigheid toch geboden. Sectie 2.2 bespreekt kort welke andere distributies
tot kwalitatief dezelfde resultaten kunnen leiden. Ten slotte wordt het zogenaamde
Yuleproces als een generatief mechanisme van continue schaalinvariantie besproken
in sectie 2.3. Hier wordt uitgebreid op ingegaan, omdat zal blijken dat het voorgestelde mechanisme ook een rol zal spelen wanneer de discrete schaalsymmetrie
besproken wordt (zie sectie 5.1).

2.1

De schaalinvariante voorwaarde en
machtswetten

De schaalinvariante eigenschap van verschillende grootheden en distributies kan geclassificeerd worden in twee klassen. De meest eenvoudige vorm is de continue
schaalinvariantie (CSI) en hier wordt aangetoond dat deze wordt gekenmerkt door
machtswetten. Een bepaalde distributie p ≡ p(x), voor een eendimensionaal reëel
argument x, die schaalinvariant is op continue wijze voldoet aan de voorwaarde
p(µx) = f (µ)p(x) ,

(∀µ ∈ R) .

(2.1)
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Hierbij is x → µx de verandering van schaal en impliceert het schaalinvariant zijn
van p(x) dat er een getal f (µ) ∈ R bestaat voor elke constante µ ∈ R [15, p. 5]. Met
andere woorden, als de schaal waarop de distributie p(x) bekeken wordt, verandert
met een factor µ, dan is het resultaat een globale schaalfactor f (µ), werkend op de
distributie p(x). Dit bedoelt men wanneer men stelt dat de distributie er hetzelfde
uitziet: de functionele afhankelijkheid van het argument van de distributie verandert
niet wanneer een schaaltransformatie wordt uitgevoerd. Dergelijke distributies worden ook nog schaalvrij genoemd [7, p. 11]. De voorwaarde (2.1) zal in deze scriptie
vaak de schaalinvariante voorwaarde genoemd worden.
Een algemeen voorschrift voor een probabiliteitsdistributie p(x) die voldoet aan
de voorwaarde (2.1) is een machtswet:
p(x) ∼ x−α ,

(2.2)

met α = − log f (µ)/ log µ > 0 de reële exponent van de machtswet1 . Dit kan geverifieerd worden door (2.2) in te vullen in de voorwaarde (2.1). Daarnaast kan ook
aangetoond worden dat een machtswet de enige unieke functie is die voldoet aan de
voorwaarde voor schaalinvariantie. Voor een afleiding van dit resultaat, zie [7, p. 12].
In bovenstaande uitdrukking (2.2) en in de rest van de scriptie wordt het symbool
∼ gebruikt om een evenredigheid aan te duiden. Wanneer een getal na dit symbool
staat, dan geeft de uitdrukking een grootteordeschatting aan. Deze conventie mag
dus niet verward worden met degene uit bijvoorbeeld de verzamelingenleer waar het
symbool ∼ doorgaans een equivalentierelatie aanduidt.
Zoals hierboven blijkt, is er een nauw verband tussen schaalvrije grootheden en
machtswetten. Een machtswet blijft dezelfde, onafhankelijk van de schaal waarop
deze bekeken wordt. Dit kan ook wiskundig rechtstreeks geverifieerd worden door
in te zien dat
p(µx) ∼ µ−α x−α ∼ p(x) ,
(2.3)
zodat een machtswet zijn functionele afhankelijkheid behoudt na een willekeurige
herschaling van haar argument met een schaalfactor µ. Hierdoor is te zien dat het
voorkomen van machtswetten in de natuur op een directe manier gelinkt is aan het
schaalvrij zijn van een bepaalde grootheid of distributie en vice versa.

1

In deze scriptie wordt de conventie aangenomen dat de exponent van de (leidende) machtswet
steeds positief is.
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De kritische lezer zal misschien al opgemerkt hebben dat het voorkomen van
probabiliteitsdistributies met een machtswetverloop in de natuur niet mogelijk is
voor eender welke exponent. Meer nog, een probabiliteitsdistributie kan niet louter
beschreven worden door het machtswetverloop (2.2). Dit is duidelijk wanneer het
nulde-orde moment, i.e. de normalisatie, van de distributie p(x) berekend wordt.
Het is wenselijk dat deze probabiliteitsdistributie genormeerd is op 1. Noem c de
evenredigheidsconstante in (2.2) met c ∈ R. Een eenvoudige berekening leert dan
meteen dat
Z xmax
x
x−α+1 max
p(x)dx = c
= 1.
(2.4)
1 − α xmin
xmin
Hier is al meteen een voorwaarde voor de exponent α af te lezen: een probabiliteitsdistributie met een verloop volgens een machtswet kan slechts dan genormaliseerd
worden als α ̸= 1. Daarnaast is duidelijk dat de gewenste limiet xmax → +∞ niet
voor problemen zorgt indien α ⩾ 1. Hierdoor kan de normalisatieconstante c met
α > 1 geschreven worden als
c = (α − 1)xα−1
min .

(2.5)

Deze constante verdwijnt voor xmin = 0. Hierdoor kan besloten worden dat distributies p(x) die in de natuur voorkomen slechts door een machtswet beschreven
kunnen worden vanaf een eindige waarde van haar argument x. In de praktijk is
het verloop volgens een machtswet vaak een fenomeen die zich in de staarten van
distributies nestelt (zie bijvoorbeeld de voorbeelden in [7–9], tevens aangehaald in
de inleiding).

2.2

Karakteristieken op plots en valkuilen

Een logaritmische schaal is een voor de hand liggende manier om een machtswet
p(x) ∼ x−α op weer te geven. Op deze manier is het verloop van de distributie p(x)
expliciet te zien over de verschillende grootteordes. Dit is natuurlijk minder evident
op een lineaire schaal. Dit wordt illustratief weergegeven in figuur 2.1.
Een machtswet op een logaritmische schaal ziet eruit als een lineaire functie
met een helling van −α. Dit kan eenvoudig ingezien worden door het nemen van
de logaritme van beide leden in (2.2). Men spreekt ook wel over een rechtsscheve
(Engels: “right-skewed”) distributie of een distributie met een vette staart (Engels:
“fat-tailed”) [7]. Deze benamingen zijn nu evident door figuur 2.1.
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Figuur 2.1: De machtswet p(x) = x−2 op een lineare (links) en een logaritmische schaal
(rechts).

Daarnaast is duidelijk dat een machtswet er hetzelfde uitziet op elke schaal en
dat een lineair verloop op een logaritmische plot enkel kan overeenstemmen met
een machtswetverloop. Inderdaad, voor een algemene rechte u = −av + b met
0 < a, b ∈ R geldt
(2.6)
10u = 10−av 10b ,
zodat, met u = log p(x) en v = log x,
p(x) = 10−a log x 10b ∼ x−a .

(2.7)

Een rechte lijn verleent zich veel eenvoudiger tot een fitprocedure in vergelijking met een machtswet. In de praktijk kan men datapunten op een log-logschaal
plotten. Wanneer deze dan een rechte lijn vormen, kan dit aanduiden dat de data
geregeerd worden door een probabiliteitsdistributie met een machtswetverloop en de
geobserveerde grootheid schaalvrij is.
Men kan echter niet steeds met zekerheid elke rechte curve die men observeert,
linken aan een machtswet. Andere distributies kunnen kwalitatief hetzelfde gedrag
vertonen [7, 16]. Een voorbeeld van een probabiliteitsdistributie die kwalitatieve
kenmerken van een machtswet geeft wanneer deze grafisch wordt weergegeven, is de
lognormale distributie. Een grootheid x die lognormaal verdeeld is, is een grootheid
wiens natuurlijke logaritme normaal verdeeld is, met andere woorden, p (ln x) volgt
een Gaussische verdeling. Aangezien het gewenst is dat de normalisatie van een
probabiliteitsdistributie niet verandert na een verandering van de variabele geldt de
algemene eigenschap
p(x)dx = p(y)dy ,
(2.8)
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voor een zekere variabele y. Gebruik makend van deze eigenschap vindt men voor
een lognormaal verdeelde variabele x eenvoudig dat
(ln x − µ)2
d ln x
p(x) = p (ln x)
∼ exp −
dx
2σ 2

!
x−1 ,

(2.9)

met µ en σ respectievelijk de verwachtingswaarde en de standaardafwijking als parameters van de lognormale verdeling. Hieruit volgt meteen dat
(ln x − µ)2
ln2 x
ln p(x) ∼ − ln x −
∼− 2 .
2σ 2
2σ

(2.10)

Hier wordt dus een kwadratisch verband gevonden en geen lineaire relatie zoals bij
een machtswet. Als de standaardafwijking echter groot genoeg is, zal de kromming
van deze parabool slechts heel traag veranderen in een bepaald x-bereik, zodat p(x)
op een logaritmische plot er als een rechte lijn kan uitzien in dit x-bereik. Daarnaast
wordt in de praktijk steeds naar een beperkt x-interval gekeken, zodat de parabool
er als een rechte lijn kan uitzien wanneer dit bereik maar klein genoeg is [7, p. 23].
Een exponentiële verdeling van x
p(x) ∼ e−λx ,

(λ > 0) ,

(2.11)

en een zogenaamde “stretched” exponentiële verdeling,
p(x) ∼ exp −xβ ,

(β < 1) ,

(2.12)

kunnen ook verward worden met het lineaire verloop van een machtswet [16, 17].
Deze vier distributies worden samen afgebeeld in figuur 2.2. Daar is duidelijk dat
de curve van elke distributie er inderdaad als een rechte lijn uitziet, al is het voor een
beperkt x-interval. Aangezien het x-bereik in de praktijk dikwijls beperkt is, dient
men voorzichtig te zijn om dergelijke distributies meteen te linken aan machtswetten
en uitspraken te doen over schaalinvariante grootheden.
Zoals vermeld in sectie 2.1, bevindt de machtswet zich vaak enkel in de staart van
de beschouwde distributie. De staart van de distributie is echter gevoeliger voor statistische fluctuaties aangezien daar de grote, maar ook zeldzame, events voorkomen.
Het is dus noodzakelijk om zorgvuldig te werk te gaan. Een uitgebreid statistisch
arsenaal om machtswetten in empirische data te behandelen, wordt besproken in
[16].
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Figuur 2.2: Grafische vergelijking van een machtswet (α = 2), een lognormale (µ = 0 en
σ = 5), een exponentiële (λ = 0, 1) en een stretched exponentiële (β = 1/2) distributie.
Elke distributie in deze figuur is genormeerd op 1.

2.3 Het Yuleproces als generatief mechanisme
van CSI
Zoals hierboven reeds vermeld, komen machtswetten op enorm veel plaatsen in heel
veel vakgebieden voor. De verschillende voorbeelden en referenties uit de inleiding
bekrachtigen dit punt. Aangezien deze gevallen zodanig uiteenlopend zijn, is het
plausibel te denken dat er verschillende generatieve mechanismen kunnen bestaan
die elk op zich aanleiding geven tot een machtswet in de distributie of grootheid
onder beschouwing. Er zijn inderdaad vele mechanismen bedacht om een geobserveerde machtswet in een bepaalde situatie te kunnen verklaren. Vele hiervan worden
samengevat in [7].
In deze sectie wordt één dergelijk generatief mechanisme besproken: het Yuleproces. De reden voor deze keuze is het feit dat dit mechanisme later in sectie 5.1
uitgebreid zal worden naar het discrete geval van de schaalsymmetrie. Daarom is
het belangrijk om hier eerst een begrip op te bouwen van het originele proces van
Yule.
Het Yuleproces is een veelbelovend mechanisme dat schaalvrije distributies kan
genereren [7, p. 16]. Het werd voor het eerst afgeleid door George Udny Yule in
1925 [18]. Yule baseerde dit theoretisch kader op ondervindingen van John Chris-
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topher Willis en zichzelf uit 1922 [19]. Toen vonden ze een machtswetverloop in de
distributies van groottes van geslachten van bloeiende planten en bepaalde kevers
[19, p. 178].
Het simpele model van Yule dat hieronder beschreven wordt, vormt het fundament van modellen die tot op heden vaak gebruikt worden. Een voorbeeld is het
Barabási-Albertmodel dat aan de hand van schaalvrije netwerken linken op het web
beschrijft [7, p. 19]. De onderstaande theoretische uiteenzetting is gebaseerd op [7].

2.3.1

Conceptueel

De eenvoudigste vorm van het Yuleproces kan geëxpliqueerd worden aan de hand
van de groei van biologische taxa. Meer bepaald wordt het aantal biologische soorten
in een geslacht of genus beschouwd. Door soortvorming of speciatie kunnen soorten
toegevoegd worden aan bestaande geslachten. Op deze manier kunnen geslachten
groeien in grootte. In het model van Yule gaat men uit van het feit dat het proces
van soortvorming gebeurt aan een constant tempo.
Soortvorming kan een aantal onderliggende oorzaken hebben [7, p. 16–17], maar
hierop wordt in deze scriptie niet verder ingegaan. Wat hier belangrijk is, is dat
soortvorming ervoor zorgt dat een bestaande soort kan splitsen in twee waardoor
het geslacht waarbij de soort behoort er een soort bij krijgt en zo groeit met één
eenheid. Deze eenvoudige veronderstelling legt meteen één van de fundamenten van
het Yuleproces bloot: de mate waarin een geslacht groeit in grootte, is afhankelijk
van het aantal soorten dat zich reeds in dat geslacht bevindt. Een geslacht met
veel soorten zal sneller groeien dan een geslacht met minder soorten aangezien er
meer soorten aanwezig zijn die kunnen splitsen. Dit principe is ook wel gekend als
preferentiële groei, cumulatief voordeel en het mattheuseffect [7, p. 16–17].
Naast deze preferentiële groei van bestaande geslachten, kan het gebeuren dat
er op een bepaald ogenblik een nieuw geslacht ontstaat. Dit gebeurt wanneer een
nieuwe soort genoeg verschilt van de andere soorten in haar geslacht zodat die een
nieuw geslacht op zichzelf vormt. Het is evident om er vanuit te gaan dat het tempo
waarmee dit gebeurt veel lager is dan het tempo waarmee nieuwe soorten ontstaan,
i.e. het tempo van soortvorming.
Mathematisch, en met oog op het computationele aspect van dit model, kan
gesteld worden dat er tijdens elke tijdstap m (m > 1) nieuwe soorten ontstaan in
de bestaande geslachten. Daarnaast ontstaat op elke tijdstap één nieuw geslacht
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bestaande uit één soort. Hierdoor worden er in totaal m + 1 nieuwe soorten per tijdstap gecreëerd. De verdeling van de m nieuwe soorten over de bestaande geslachten
gebeurt volgens het principe van de preferentiële groei [7, p. 17]. Dit alles wordt
schematisch weergegeven in figuur 2.3 voor m = 2.

Figuur 2.3: Schematische voorstelling van het Yuleproces voor m = 2 zoals uiteengezet in
sectie 2.3.1. Geslachten worden voorgesteld door vierkanten. De soorten die ze bevatten
worden voorgesteld door gevulde schijven. Op tijdstap n = 2 zijn er twee geslachten
aanwezig in het systeem. Op tijdstap n = 3 zijn er m + 1 = 3 nieuwe soorten toegevoegd
aan het systeem (voorgesteld door de zwarte schijven). Hiervan worden er m = 2 verdeeld
over de bestaande geslachten en één soort vormt een nieuw geslacht op zichzelf. Op tijdstap
n = 4 zijn er vier geslachten aanwezig in het systeem. De verdeling van de m geslachten
over de bestaande soorten gebeurt volgens het principe van preferentiële groei.

2.3.2 Mathematisch
Door de afspraak dat op elke tijdstap één nieuw geslacht wordt toegevoegd aan het
systeem, kan het aantal geslachten n beschouwd worden als een relevante aanduiding
van de tijd. Noem pk,n de fractie van geslachten die bestaan uit k soorten op tijdstap
n, zodat
X
∀n :
pk,n = 1 .
(2.13)
k
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Met bovenstaande afspraak zijn er op tijdstap n precies n geslachten aanwezig in
het systeem. Het aantal geslachten bestaande uit k soorten op tijdstap n is dan
gelijk aan npk,n . Uit figuur 2.3 kan bijvoorbeeld gezien worden dat p1,3 = 1/3, zodat
het aantal geslachten met k = 1 soort op tijdstap n = 3 gelijk is aan 3p1,3 = 1.
Om de evolutie van dit systeem te kunnen beschrijven, moet de verdeling van de
m nieuwe soorten over de geslachten in het systeem onderzocht worden. Er wordt
dus gezocht naar de probabiliteit dat een geslacht i met ki soorten er een nieuwe
soort bij krijgt.
Door het principe van preferentiële groei kan gesteld worden dat deze waarP
schijnlijkheid gelijk is aan ki / j kj . De noemer hiervan is precies het totaal aantal
soorten in het systeem en is dus ook gelijk aan n(m + 1), aangezien er tijdens elke
tijdstap m + 1 nieuwe soorten ontstaan. Daarnaast worden er m nieuwe soorten toegevoegd aan de bestaande verzameling van geslachten, zodat de totale probabiliteit
Pi dat geslacht i er een soort bij krijgt op tijdstap n gelijk is aan
Pi =

mki
.
n (m + 1)

(2.14)

Het totaal aantal geslachten N met grootte k dat er per tijdstap een soort bij krijgt,
kan dan geschreven worden als het product van deze probabiliteit (2.14) en npk,n [7,
p. 17]:
m
N=
kpk,n .
(2.15)
m+1
Om de evolutie van het systeem te bepalen, wordt een “master equation” opgesteld die de stroom in en uit bepaalde fracties pk,n beschrijft. Het aantal geslachten
met k soorten dat de fractie pk,n verlaat, is gelijk aan (2.15). Deze geslachten evolueren naar een geslacht met k + 1 soorten. Er zijn ook geslachten met k − 1 soorten
die er een bij krijgen en dus evolueren naar een geslacht met k soorten. Deze vormen
de in- en uitstroom. Het nieuwe aantal geslachten met k soorten, (n + 1)pk,n+1 , kan
dus beschreven worden door de evolutievergelijking
(n + 1)pk,n+1 = npk,n +

m
[(k − 1)pk−1,n − kpk,n ] ,
m+1

(2.16)

met
k ∈ N,

1 < k ⩽ n (m + 1) .

(2.17)

De eerste term in het rechterlid van (2.16) is het aantal geslachten met k soorten
vóór de speciatie. De tweede term beschrijft het aantal geslachten met k − 1 soorten die er een bij krijgt en dus evolueren naar een fractie met k soorten. Analoog
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beschrijft de derde term het aantal geslachten met k soorten die er een bij krijgt en
dus evolueren naar een fractie met k + 1 soorten.

Voor geslachten met één soort moet een uitzondering gemaakt worden. Door de
afspraak dat er op elke tijdstap één nieuw geslacht met één soort ontstaat, wordt
(2.16) omgevormd tot
(n + 1)p1,n+1 = np1,n + 1 −

m
p1,n .
m+1

(2.18)

Het stelsel van (2.16) en (2.18) beschrijft nu de volledige evolutie van een initiële
verzameling van geslachten [7, p. 17].

Vooraleer deze evolutie computationeel bekeken wordt, kan de vraag gesteld
worden hoe de distributie van groottes van geslachten eruitziet in de limiet n → +∞.
Uit de resultaten van [19] leidde Yule namelijk af dat er een bepaalde asymptotische
distributie van groottes van geslachten moet bestaan. Daarnaast is het plausibel
te denken dat de in- en uitstroom in de evolutievergelijkingen (2.16) en (2.18) na
stabilisatie zullen leiden tot een stationair regime waar een dynamisch evenwicht is
ingesteld. Wanneer er wordt vanuit gegaan dat de distributie naar een bepaalde vorm
evolueert naarmate de tijd loopt, i.e. de resulterende distributie is onafhankelijk van
n, kan algemeen gesteld worden dat
lim pk,n ≡ pk ,

n→+∞

(stationair regime).

(2.19)

Deze veronderstelling toepassen op de evolutievergelijkingen (2.16) en (2.18) geeft
dan na uitwerking respectievelijk
pk =

k−1
pk−1
k + 1 + 1/m

en,

p1 =

m+1
.
2m + 1

(2.20)

De eerste vergelijking leent zich makkelijk tot iteratie, zodat na het gebruik van de
tweede vergelijking in de laatste iteratiestap


1
(k − 1)(k − 2) . . . 1
pk = 1 +
.
m (k + 1 + 1/m)(k + 1/m) . . . (2 + 1/m)

(2.21)

Dit geeft de distributie van groottes van geslachten pk in functie van de grootte k
en de parameter m in het stationair regime. Deze vorm (2.21) voor pk kan nog compacter geschreven worden met behulp van de Γ-functie en de B-functie, gedefinieerd
als
Z +∞
Γ(x)Γ(y)
tx−1 e−t dt en, B(x, y) =
Γ(x) =
,
(2.22)
Γ(x + y)
0
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waarbij de reële delen van x en y positief zijn. Doordat voor de Γ-functie geldt dat
Γ(x) = (x − 1)Γ(x − 1) en Γ(1) = 1, kan pk geschreven worden als




1 Γ(k)Γ(2 + 1/m)
1
pk = 1 +
= 1+
B(k, 2 + 1/m) .
m Γ(k + 2 + 1/m)
m

(2.23)

Beide argumenten van de B-functie zijn hier dus reëel en positief.
Door het gebruik van Stirlings benadering kan B(x, y) voor grote x en vaste
y benaderd worden door B(x, y) ∼ x−y (0 < x, y ∈ R). De staart van de Bfunctie in functie van x wordt dus benaderend beschreven door een machtswet.
Aangezien de B-functie volgens (2.22) symmetrisch is in haar argumenten x en y
geldt deze benadering ook voor grote y en vaste x, i.e. B(x, y) ∼ y −x (x ∈ R, 0 < y).
Stirlings benadering wordt voor y = 2 illustratief weergegeven in figuur 2.4 en wordt
analytisch uitgewerkt in appendix A.

Figuur 2.4: Vergelijking tussen de B-functie B(x, y) in functie van x voor vaste y = 2
en de benadering van Stirling.

Door de staart van de B-functie in (2.23) als een machtswet te benaderen, geldt
voor n → +∞ en grote waarden voor k, i.e. in de staart van de distributie,
lim pk ∼ k −(2+1/m) .

k→+∞

(2.24)

Een machtswetverloop wordt dus teruggevonden in de staart van de distributie van
groottes van geslachten in het stationair regime. De waarde van de exponent van
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de machtswet is enkel afhankelijk van de parameter m [7, p. 17]:
α=2+

1
.
m

(2.25)

2.3.3 Computationeel
Nu kan gekeken worden of dit machtswetverloop ook teruggevonden wordt in een
simulatie van het Yuleproces. De verdeling van nieuwe soorten over bestaande geslachten kan rechtstreeks geïmplementeerd worden door op elke tijdstap voor elk
geslacht de probabiliteit van de additie van een nieuwe soort te berekenen. Dit
is an sich een stochastisch proces aangezien nieuwe soorten op een probabilistische
manier verdeeld worden over bestaande geslachten. Veel efficiënter is natuurlijk om
het stelsel van (2.16) en (2.18) te evalueren voor stijgende waarden voor n. Dit is
een deterministisch proces.
Het kwantitatieve verschil tussen beide visies is het feit dat er geen ruis zal
zitten op de resultaten van een deterministische implementatie. Meer bepaald zal
een ensemblegemiddelde over een groot aantal realisaties van de stochastische implementatie leiden tot het resultaat van de deterministische aanpak. Daarnaast
kan het verschil in “runtime” tussen beide aanpakken aanzienlijk worden voor een
groot aantal tijdstappen. Dit verschil is bijvoorbeeld van de orde 10 uren voor 105
tijdstappen. Dit komt vooral door het feit dat de deterministische implementatie
één enkele array vergt om bij te houden en up te daten op elke tijdstap, terwijl
de stochastische aanpak vraagt naar meerdere arrays (die daarnaast ook nog eens
meerdere grootteordes groter zijn) en naar meerdere realisaties om de ruis te minimaliseren. De resultaten hieronder zijn bekomen met behulp van de deterministische
implementatie op basis van het stelsel bestaande uit de twee evolutievergelijkingen
(2.16) en (2.18) zoals afgeleid in sectie 2.3.2.
Figuur 2.5 toont het resultaat van dergelijke simulatie voor 103 tijdstappen en
verschillende waarden voor m. De simulatie werd geïnitialiseerd door het systeem te
definiëren als één geslacht bestaande uit één soort. Op het eerste zicht is inderdaad
het machtswetverloop in de staart teruggevonden. Uit een berekening en figuur 2.4
blijkt dat de procentuele afwijking tussen de B-functie en Stirlings benadering 1%
is voor k = 100. Daardoor wordt deze waarde voor k gekozen als het beginpunt van
het machtswetverloop. In figuur 2.5 wordt de fit echter ook afgebeeld voor kleinere
waarden voor k, i.e. voor k < 100. Dit is louter illustratief om aan te tonen dat de
machtswetbenadering reeds kwalitatief goede resultaten geeft voor kleinere waarden
voor de grootte k.
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Figuur 2.5: Resultaat van de simulatie van het Yuleproces voor 103 tijdstappen en
verschillende waarden voor m en een lineaire fit aan de staart van de distributie. De fit
werd uitgevoerd voor groottes k > 100, maar is op de figuur voor illustratieve redenen ook
afgebeeld voor k < 100.

De theoretische voorspelling van de exponent (2.25) wordt met de bekomen waarden uit de fit vergeleken in tabel 2.1. Het is duidelijk dat de voorspellingen relatief
goed overeenkomen met de gevonden waarden uit de fitprocedure.
Tabel 2.1: Theoretische waarden voor de exponent α volgens (2.25) en waarden voor
de exponent α geëxtraheerd uit een fit aan de distributies in figuur 2.5 voor verschillende
waarden van m.

m

2.3.4

α

αfit

2

2,5 2,4887(15)

5

2,2

2,1882(4)

10 2,1

2,0894(2)

Uitbreidingen en reële systemen

De meest eenvoudige vorm van het hierboven beschreven Yuleproces heeft bepaalde
conceptuele gebreken. Een voor de hand liggende tekortkoming is het feit dat de
soorten en de geslachten niet kunnen sterven, maar eeuwig lang blijven leven. Het
is vanzelfsprekend dat dit niet zo realistisch is. Dit terzijde latend, kunnen verschillende uitbreidingen van dit simpele groeiproces bedacht worden.
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In [7] wordt het Yulemodel uitgebreid door een beginwaarde k0 voor de grootte k
te introduceren. Dit is het aantal soorten in een nieuw geslacht dat aan het systeem
wordt toegevoegd. In de bespreking van het Yuleproces in sectie 2.3.1 werd gekozen
voor k0 = 1. De distributie van de populatiegrootte van steden kan ook door het
Yuleproces beschreven worden. In dit geval zal k0 eerder van de orde 100 zijn. In
[7] wordt ook nog het voorbeeld van citaties van papers aangehaald. Deze verdeling
volgt ook een machtswet en kan ook met het Yuleproces beschreven worden. In dit
geval is k0 = 0 aangezien papers die net gepubliceerd zijn nog geen citaties hebben.
Het is dus meteen duidelijk dat de introductie van dit ene getal meteen al een veralgemening geeft zodat het Yuleproces breder toepasbaar wordt. Het principe van
preferentiële groei is op elk van beide voorbeelden toepasbaar: de kans dat nieuwe
inwoners in een bepaalde stad geboren worden, stijgt met het aantal inwoners van
die stad en de kans dat een paper geciteerd wordt, is evenredig met het aantal citaties dat die paper reeds heeft [7, p. 18].
Voorzichtigheid is echter geboden. Wanneer k0 = 0 dan is bijvoorbeeld de kans
dat een nieuwe paper geciteerd wordt evenredig met nul en dus verdwijnend. Op
deze manier zou geen enkele paper ooit geciteerd worden en dit is natuurlijk geen
representatie van de realiteit. Deze tekortkoming van het model van Yule kan simpelweg opgelost worden door te stellen dat de kans op de additie van een nieuwe
entiteit (soort, inwoner, citatie. . . ) niet evenredig is met k, maar evenredig met
k + c voor een bepaalde constante c. Op deze manier zijn er in deze uitbreiding
twee constanten k0 en c bijgekomen die samen met m de dynamica van het systeem beschrijven. Op geheel analoge manier als hierboven kan de exponent van de
machtswet gevonden worden [7, p. 18]
α=2+

k0 + c
.
m

(2.26)

Het Yuleproces kan dan toegepast worden op verschillende situaties door het kiezen
van (k0 , c). Het Barabási-Albertmodel dat linken op het web beschrijft, heeft bijvoorbeeld (k0 , c) = (0, m) [7, p. 19].
Voor vele toepassingen van het Yuleproces kan de keuze van de parameters niet
goed beargumenteerd worden wat maakt dat de uiteindelijke waarde van de exponent (2.26) niet altijd overeenkomt met de observaties. Omgekeerd kan een geobserveerde exponent, die aanleiding geeft tot parameterwaarden (k0 , c), niet altijd goed
verklaard worden aan de hand van de achterliggende theorie. Met andere woorden,
er hoeft geen duidelijk verband te zijn tussen geobserveerde waarden voor (k0 , c)
en hun betekenis in de aanname dat de dynamiek onderliggend aan een systeem of
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fenomeen (volledig) beschreven kan worden aan de hand van een Yuleproces. Desalniettemin vormt het model van Yule met het principe van preferentiële groei een
plausibel proces dat een heel aantal geobserveerde machtswetten zou kunnen verklaren. De toepasbaarheid ervan is ook erg toegankelijk aangezien slechts enkele
parameters gekozen dienen te worden [7, p. 19].
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3
Discrete schaalinvariantie
De graad van de schaalsymmetrie uit het vorige hoofdstuk wordt nu verlaagd, maar
niet volledig gebroken. Zoals in sectie 3.1 zal blijken, blijft de schaalinvariante
voorwaarde (2.1)
p(µx) = f (µ)p(x) ,
(3.1)
behouden, maar worden restricties opgelegd aan de waarden die µ kan aannemen.
In secties 3.2 en 3.3 wordt de invloed van deze verlaging van de symmetrie op het
functionele verloop van distributies bekeken. In deze eerste drie secties zullen enkele
zaken slechts geponeerd of plausibel gemaakt worden. Deze krijgen in het volgende
hoofdstuk een meer rigoureuze behandeling. Het huidige hoofdstuk sluit af (sectie
3.5) met een korte bespreking over een veralgemening van het intuïtieve concept van
dimensies en de link met discrete schaalinvariantie.

3.1

Complexe exponenten

De discrete variant van CSI, namelijk discrete schaalinvariantie (DSI), volgt uit
een zwakkere vorm van de schaalinvariante voorwaarde (2.1) [15, p. 5]. Waar hierboven aan deze voorwaarde werd voldaan voor continu variërende waarden van de
schaalfactor µ, wordt in dit geval aan deze voorwaarde voldaan voor discrete waarden
van µ. Meer bepaald bestaat er in dit geval een aftelbare verzameling µ0 , µ1 , µ2 . . .
met µn = µn0 (∀n ∈ N : µn ∈ R) waarbij voor elk element in deze verzameling een
getal f (µn ) gevonden kan worden zodat aan de schaalinvariante voorwaarde (3.1)
voldaan is. In het geval van DSI wordt deze voorwaarde dus
p (µn0 x) = f (µn0 ) p(x) ,

(n = 1, 2, . . . ) .

(3.2)
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De constante µ0 wordt ook wel de fundamentele schaalverhouding genoemd. Merk
nog op dat het woord ‘discreet’ hier slaat op schalen en niet op punten in de ruimte
[20, p. 5]. Een voorbeeld van dit laatste is een kristalrooster.
Distributies die voldoen aan de voorwaarde (3.2) voor DSI worden gekenmerkt
door machtswetten met complexe exponenten [15, p. 6, 21, p. 1]
p(x) ∼ x−αn ,

(∀n ∈ N : αn ∈ C) .

(3.3)

Om de conventie inzake het teken van de exponenten te behouden, geldt hier dat
het reële deel van de αn steeds strikt positief is. Hier wordt dit voorschrift slechts
geponeerd, maar dit zal een rigoureuze behandeling krijgen in sectie 4.1.3 van het
volgende hoofdstuk.
Een uitdrukking voor de complexe exponenten αn (voor een afleiding hiervan, zie
bijvoorbeeld [15, 21]) kan gevonden worden door gebruik te maken van de discrete
vorm van de schaalinvariante voorwaarde (3.2)
p(x) = g(µn )p(µn x) ,

(3.4)

met g(µn ) = f −1 (µn ). Na substitutie van de distributie (3.3) wordt aldus bekomen
x−αn = g(µ0 )µ0−αn x−αn .

(3.5)

Merk op dat hier enkel µ0 beschouwd wordt. Dit is echter een voldoende voorwaarde
aangezien ∀n ∈ N geldt dat µn = µn0 .
In het geval van CSI konden de factoren x−αn in beide leden van vorige gelijkheid
weggedeeld worden om zo tot de gegeven vorm van de exponent komen. In het
huidige geval is er echter geanticipeerd op complexe waarden van de exponenten,
zodat
(3.6)
g(µ0 )µ0−αn = e2πin .
Dit wordt finaal
ln f (µ0 ) 2πin
+
,
(n ∈ N) ,
ln µ0
ln µ0


2πn
= α0 + i
,
(n ∈ N) ,
ln µ0

αn = −

(3.7)

waarvan het complexe deel bepaald wordt door de fundamentele schaalverhouding
µ0 . Voor elke waarde van de constante µ0 waarvoor een getal f (µ0 ) gevonden kan
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worden, kan een rij (αn )n∈N van complexe exponenten gedefinieerd worden volgens
(3.7) zodat p(x) ∼ x−αn voldoet aan de discrete vorm van de schaalinvariante voorwaarde (3.2) voor elke waarde van n ∈ N.
Meteen is duidelijk dat een machtswet teruggevonden wordt wanneer enkel α0
beschouwd wordt met α = α0 > 0. De tweede term in (3.7) vormt dus een correctie
op de eenvoudige machtswet voor het geval van CSI. Met andere woorden, wanneer
de continue schaalsymmetrie gebroken wordt1 en men slechts de zwakkere vorm van
DSI overhoudt, bekomt men correcties op de machtswet.
Er kan betekenis gegeven worden aan de overgang van DSI naar CSI op de volgende manier: de fundamentele schaalverhouding µ0 kan arbitrair klein gemaakt
worden. Enerzijds leidt de limiet µ0 → 0 tot het verdwijnen van de imaginaire
term in de exponent (3.7), anderzijds komen de schalen µn = µn0 in deze limiet
arbitrair dicht bij elkaar te liggen. Dit leidt tot een continu spectrum van schalen
waarop het systeem in kwestie schaalinvariant is zodat het systeem terug continue
schaalinvariantie vertoont. Op deze manier zorgt de invoering van een fundamentele
schaalverhouding µ0 , met µn = µn0 , voor de invoering van een discreet set schalen
waar voldaan is aan de schaalinvariante voorwaarde zodat het systeem slechts discreet schaalinvariant is.
De invloed van de correctieterm in (3.7) op het functioneel verloop van de distributie kan algemeen onderzocht worden via de voorwaarde (3.2) en een Fourierexpansie (zie bijvoorbeeld [15, 20] voor een bespreking), maar kan ook, eerder kwalitatief,
onderzocht worden door slechts een eindig aantal waarden voor de complexe exponenten αn te beschouwen.
In het meest eenvoudige geval spelen enkel α0 en α1 een rol en zijn hogere-orde
harmonieken2 verwaarloosbaar. Stel dat de resulterende distributie p ≡ p(x) een
algemene lineaire combinatie van machtswetten is3
p(x) = c0 x−α0 + c1 x−α1 ,

1

(3.8)

De groepentheoretische betekenis van deze (partiële) symmetriebreking zal besproken worden
in sectie 4.2.2.
2
Het vermelden van een Fourierexpansie en de term ‘harmonieken’ doet al denken aan een
geïnduceerde periodiciteit door het invoeren van complexe exponenten αn . Dit zal hier ook blijken.
3
Dit zal in sectie 4.1.3 bewezen worden in het formalisme van de Renormalisatiegroep.
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met c0 en c1 reële constanten en
α1 = α0 +

2πi
,
ln µ0

(3.9)

conform (3.7). Aangezien α0 voorkomt als een term in α1 , kan de distributie nog
geschreven worden als

1+
p(x) = c0 x

−α0
= c0 x
1+

−α0
= c0 x
1+
−α0


c1 2πi/ ln µ0
x
,
c0

c1 2πi ln x/ ln µ0
e
,
c0

c1
2π ln x
c1
2π ln x
cos
+ i sin
.
c0
ln µ0
c0
ln µ0

(3.10)

Het reële deel van p(x) kan dan algemeen geschreven worden als
pR (x) = A + Bx−α0 [1 + C cos (ω ln x + φ)] .

(3.11)

Hier worden de reële constanten B, C en ω gegeven door

B = c0 ,





c1
C= ,
c0



2π

ω =
,
ln µ0

(3.12)

en zijn de constanten A en φ bijgevoegd zodat de vorm (3.11) voor pR (x) zich
optimaal leent tot fitprocedures aan experimentele data. De constante faseterm φ
hangt af van de gekozen eenheid voor x en heeft dus geen fysische betekenis [20, p. 3].
Het imaginaire deel van p(x) kan op dezelfde manier geschreven worden met een
faseterm φ′ = φ + π/2 zodat (3.11) een werkbare vorm van de distributie vormt.
Deze vorm wordt een log-periodische machtswet genoemd (“log-periodic power law”
of LPPL). Merk echter op dat de LPPL in (3.11) niet genormeerd is.
Hierboven werd beargumenteerd dat de overgang van een discreet naar een continu spectrum van schalen overeenkomt met de limiet µ0 → 0. Uit de correspondentie (3.12) is te zien dat deze limiet overeenstemt met ω → 0. Wanneer de frequentie
ω arbitrair klein wordt, zal de cosinusterm in de LPPL (3.11) naar een constante
naderen zodat de termen tussen vierkante haken in (3.11) opgeslorpt kunnen worden
in de constante B. Zo blijft enkel het globale machtswetverloop volgens x−α0 over,
conform aan de bespreking hierboven.
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Log-periodische karakteristieken

De partiële breking van continue en resulterende discrete schaalinvariantie blijkt zich
volgens (3.11) te uiten in log-periodische oscillaties gesuperponeerd op het schaalvrije verloop van een machtswet [22, p. 193]. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.1.
De parameterwaarden zijn in deze figuur zodanig gekozen dat het effect van de symmetriebreking duidelijk zichtbaar naar boven komt. De grootte van de amplitude
van de oscillaties wordt hieronder verder besproken. Het enige verschil tussen de
linker- en de rechterfiguur is het zichtbare x-interval en de schaal van de x-as.

Figuur 3.1: Voorstelling van het kwalitatieve verloop van een LPPL van de vorm (3.11)
met de bijbehorende machtswet x−α0 (i.e. de nulde-orde harmoniek). Hierbij is α0 = 3;
A = 5 = 10B; C = 0, 6; ω = 4 en φ = 0. Het enige verschil tussen de linker- en de
rechterfiguur is het zichtbare x-interval en de schaal van de x-as.

3.2.1

Restricties op de onderliggende fysica

Zoals hierboven uiteengezet, is de periode van de oscillaties (af te leiden uit de frequentie ω in (3.11)) direct gelinkt aan het bestaan van een fundamentele schaalverhouding µ0 (zie (3.12) en [15, p. 11]). Hieruit volgt het bestaan van een verzameling
van karakteristieke schalen.
De log-periodiciteit van een bepaalde dataset kan restricties leggen op de onderliggende fysica van een systeem, wat niet het geval is bij de continue schaalsymmetrie. Inderdaad, uit een fitprocedure aan een experimentele distributie kan
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bijvoorbeeld de frequentie ω geëxtraheerd worden. Aangezien deze direct gelinkt is
aan een fundamentele schaalverhouding, kan dit informatie geven over het systeem
onder studie [15, p. 12].
Enorm veel modellen verklaren het voorkomen van machtswetten [7–9], zodat
het observeren van een machtswetverloop weinig beperkingen oplegt aan de onderliggende fysica [15, p. 12]. Een voorbeeld wordt gegeven in [15]: de GutenbergRichterwet is een machtswet dat een verband legt tussen de omvang van aardbevingen en het aantal van dergelijke bevingen in een bepaald gebied en in een bepaalde
periode. Er zijn heel veel mechanismen en modellen die aanleiding geven tot deze
experimentele distributie (zie bijvoorbeeld [23–25]), zodat het observeren van de
machtswet an sich geen inzicht geeft in het generatief mechanisme van het fenomeen
[15, p. 12].
In hoofdstukken 5 en 6 zullen verschillende modellen die aanleiding geven tot
het voorkomen van log-periodische oscillaties in distributies besproken worden.

3.2.2 De LPPL in de praktijk
In de praktijk wordt vaak gewerkt met het zes-parametermodel (3.11) voor pR (x)
zoals hierboven afgeleid. Dit model kan echter veralgemeend en uitgebreid worden
om specifieke situaties nauwkeuriger te beschrijven of om met meer parameters rekening te houden. Zo wordt in [26] de substitutie x → xc − x gemaakt. In deze context
is x een aanduiding van de tijd en stelt de extra parameter xc een kritiek moment
voor (zoals een financiële crash, zie ook sectie 3.4) [26, p. 9]. Indien het mogelijk
is dat x > xc , dus als de periode na het kritiek moment in acht wordt genomen,
wordt de substitutie x → |xc − x| zodat het argument van de natuurlijke logaritme
in de LPPL (3.11) niet-negatief blijft. Stochastische componenten kunnen ook toegevoegd worden aan de LPPL (3.11), maar hierop wordt niet verder ingegaan. Zie
[26, p. 12–15] voor een bespreking hiervan.
Een concreet voorbeeld kan teruggevonden worden in figuur 3.2. Deze geeft
de verandering van de concentratie van chloorionen in het grondwater nabij het
epicentrum van de aardbeving Kobe weer. Deze vond plaats in Japan in 1995 [27,
p. 1391]. Ook hier werd de substitutie x → xc − x gemaakt met de extra parameter
xc als het moment van de aardbeving Kobe. De voorspelling van het moment van
de aardbeving die de LPPL fit levert, wijkt niet meer dan twee dagen af van het
werkelijke moment van de aardbeving [27, p. 1395].
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Figuur 3.2: De verandering van de concentratie van chloorionen in het grondwater in de
tijd, enkele dagen voor de aardbeving Kobe in 1995 in Japan. De fit is een LPPL met de
substitutie x → xc − x (zoals uiteengezet in sectie 3.2.2). De pijl geeft de voorspelling van
de dag van de aardbeving weer. Deze wijkt niet meer dan twee dagen af van het werkelijke
moment van de aardbeving [27, p. 1395] (overgenomen uit [27]).

3.3

Hogere-orde harmonieken

De LPPL (3.11) heeft zes parameters. Dit aantal verhoogt natuurlijk wanneer additionele hogere-orde harmonieken worden opgenomen in de expansie (3.8). Beschouw
bijvoorbeeld de inclusie van een tweede-orde term, i.e.
p(x) = c0 x−α0 + c1 x−α1 + c2 x−α2 ,

(3.13)

met ci ∈ R constanten (i = 0, 1, 2). Volgens (3.7) wordt α2 gegeven in termen van
α0 als
4πi
α2 = α0 +
.
(3.14)
ln µ0
Na een analoge bespreking volgt dan
pR (x) = A + Bx−α0 [1 + C cos (ω ln x + φ1 ) + D cos (2ω ln x + φ2 )] ,

(3.15)

zodat de toevoeging van een harmoniek zorgt voor de introductie van twee extra
parameters. Deze komen overeen met c2 , wat rechtstreeks volgt uit de inclusie van
de tweede-orde term, en φ2 , dat handmatig werd toegevoegd aan het voorschrift.
Merk op dat α2 niet zorgt voor extra parameters, maar enkel voor de factor 2 die
de frequentie vermenigvuldigt in de laatste term in (3.15).
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In figuur 3.3 wordt een grafische vergelijking gemaakt tussen (3.11) en (3.15) voor
bepaalde waarden van de parameters. De grootste afwijking tussen beide curves
bevindt zich in de lokale minima en is daar van de orde 10−1 . In de praktijk zijn de
gevonden waarden van C en D vaak een heel stuk kleiner dan degene gebruikt in
de figuur (zie bijvoorbeeld [28]), maar het doel hier is om een conceptueel punt te
maken. Aangezien deze amplitudes een heel stuk kleiner zijn in de praktijk, is het
verschil tussen een eerste- en tweede-orde LPPL vaak niet waarneembaar.

Figuur 3.3: Grafische vergelijking van (3.11) en (3.15) voor α = 2, 5 A = 1; B = 0, 3;
C = 0, 75 = 10D; ω = 4 en φ1 = φ2 = 0.

De waarden voor C en D in figuur 3.3 zijn niet enkel overdreven groot gekozen,
in [29] toonde men daarnaast aan dat de amplitudes van opeenvolgende ordes exponentieel dalen [29, p. 6]. Desalniettemin kan het in de praktijk voorkomen dat het
effect van tweede- en derde-orde harmonieken niet verwaarloosbaar is of zelfs een
grotere amplitude heeft dan de eerste-orde harmoniek [30].
Bij de inclusie van alle harmonieken wordt de LPPL p(x) een reekssom van
machtswetten met complexe exponenten en reële expansiecoëfficiënten
p(x) =

+∞
X

ci x−αi .

(3.16)

i=0

In het meest algemene geval zijn de expansiecoëfficiënten ci complex [29, p. 1]. Al
deze bevindingen zullen afgeleid worden in het formalisme van de Renormalisatiegroep in sectie 4.1.3.
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Voorbeelden uit de literatuur

In de literatuur zijn meer en meer studies te vinden waarin men met log-periodische
machtswetten bepaalde observaties probeert te beschrijven.
In het vakgebied van econofysica hebben vele studies het temporale verloop van
financiële indices, zoals de S&P 500 index, proberen te fitten met een LPPL en de
resultaten zijn vaak veelbelovend. Een voorbeeld is te vinden in figuur 5.13. Op
deze manier kon men de dag van bepaalde crashes van financiële markten uit het
verleden voorspellen (zie bijvoorbeeld [31–38]). Een van deze onderzoeken zal verder belicht worden in sectie 5.3.5. Alhoewel dit onderzoeksgebied veelbelovend lijkt,
geeft [39] aan dat verder onderzoek zeker geboden is en enige voorzichtheid aan de
orde is.
Gelijkaardig aan het voorgaande, worden vaak log-periodische machtswetten teruggevonden in het verloop van verschillende grootheden als voorbode van een catastrofe [40]. De betekenis hiervan moet ruim begrepen worden. Met catastrofe wordt
een bruuske verandering van de aard van het systeem of een plotse verandering in
een bepaalde grootheid bedoeld. Voorbeelden uit de literatuur zijn de vrijgegeven
energie net voor een aardbeving [20, 27] (zie ook figuur 5.12 met een bespreking in
sectie 5.3.5), de snelheid van onstabiele gletsjers net voor ze afbreken tijdens een
ijsval [41] en de vrijgegeven energie net voor het breken van sommige materialen
[42–44].
Ook andere fenomenen en distributies worden op een goede manier met LPPLs
beschreven. Een heel resem aan voorbeelden van onderzoeksgebieden en distributies
zijn te vinden in de literatuur. Voorbeelden zijn complexe cellulaire netwerken [45],
de opkomst van het populisme in de Europese Unie [46], zogenaamde “forest fire
models” [47], proton-proton collisies [48], vacuümpolarisaties van grafeen [49], de
distributie van familienamen [50] en logistische afbeeldingen [51–53]. Verschillende
van deze voorbeelden zijn afgebeeld in figuur 3.4.

3.5

Fractale dimensies

De introductie tot discrete schaalinvariantie uit dit hoofdstuk wordt hier afgesloten
met een uitbreiding van het intuïtieve concept van dimensies. Alhoewel deze bespreking bondig zal zijn, is het van belang hier aandacht op te vestigen aangezien
er een fundamentele link met DSI aan verbonden is.
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(a) Overgenomen uit [44].

(b) Overgenomen uit [48].

(c) Overgenomen uit [50].

(d) Overgenomen uit [51].

Figuur 3.4: (a) Vrijgegeven energie net voor het breken van een marmeren blok; (b)
De ratio data/fit in functie van het transversaal momentum in proton-proton collisies (dit
wordt verder besproken in sectie 6.5); (c) De oscillerende factor in de distributiefunctie
van familienamen waar m het aantal individuen met een bepaalde familienaam is; (d)
Het aantal bezette cellen in de faseruimte van een ensemble van identieke systemen die
onderdanig zijn aan een dissipatieve afbeelding in functie van de tijd (in de notatie van
deze scriptie is c0 ≡ B en µ ≡ α).

In de fysica wordt het woord dimensie gebruikt om het aantal getallen vast te
leggen dat nodig is om een punt van een systeem te beschrijven. Op deze manier
kan een situatie of positie ondubbelzinnig vastgelegd worden. Zo wordt een punt
op de reële rechte vastgelegd met één getal. Dit maakt van de reële rechte een eendimensionale ruimte. Bevindt zich nu een deeltje met een bepaalde snelheid op dit
punt, dan leeft dit deeltje in de tweedimensionale faseruimte dat wordt opgespannen
door zijn positie en zijn snelheid.
Intuïtief is er een heel duidelijke betekenis gegeven aan het begrip dimensie. Desondanks bestaan er tal van veralgemeningen van dit concept. In deze sectie zal op
een intuïtieve manier de betekenis van een dimensie uitgebreid worden. Dit vormt
met andere woorden geen rigoureuze bespreking waar elke term een sluitende defi-
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nitie krijgt en elk resultaat bewezen wordt. Dit wordt opgevangen door referenties
naar gepaste publicaties.
In 1877 bewees de Duitse wiskundige Georg Cantor [54] dat het eenheidsinterval
en het eenheidsvierkant dezelfde kardinaliteit hebben [55]. Dit impliceert dat er
een 1-op-1 correspondentie moet bestaan tussen punten in het interval [0, 1] en het
eenheidsvierkant. Dit resultaat leidde de Italiaanse wiskundige Giuseppe Peano
[56] in 1890 ertoe om een kromme te construeren die het eenheidsinterval afbeeldt
op het eenheidsvierkant [57]. Dit was een eerste constructie van een zogenaamde
ruimtevullende kromme. Opeenvolgende iteraties van de kromme van Peano worden
weergegeven in figuur 3.5. Deze figuur maakt de term ruimtevullende kromme ook
duidelijk.

Figuur 3.5: Opeenvolgende iteraties van de kromme van Peano (overgenomen uit [58]).

De kromme die correspondeert met de limiet van deze iteratie bereikt elk punt
van het eenheidsvierkant. Dit kan tegenintuïtief aanvoelen. In de context van deze
sectie volgt dan de natuurlijke vraag: als een eendimensionale kromme een tweedimensionaal oppervlak kan bedekken, is de kromme dan wel degelijk eendimensionaal? Kan gesproken worden over een tweedimensionale kromme? Dit voorbeeld
maakt duidelijk dat de intuïtieve notie van dimensies niet voldoende is.
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Een schaalargument [59] toont ook aan dat er iets schort aan deze notie. Beschouw een lijnstuk met lengte 1, dit wil zeggen, het lijnstuk werd gemeten met een
meetlat van lengte 1 en precies één meetlat was nodig om het lijnstuk te meten. Stel
nu dat deze meetlat geschaald wordt met een schaalfactor µ = 1/3. In deze situatie
zijn dan precies 3 geschaalde meetlatten nodig om het lijnstuk te kunnen meten.
Noem N het aantal lengte-eenheden van het lijnstuk, i.e. het aantal meetlatten dat
nodig is om het lijnstuk te kunnen meten, dan volgt dat N = µ−1 .
Eenzelfde relatie kan in twee dimensies gevonden worden. Als de lengteschaal
waarmee een vierkant wordt opgemeten, wordt geschaald met een factor µ = 1/3,
dan zal de gemeten oppervlakte van het vierkant, i.e. gemeten met de geschaalde
meetlatten, vergroten met een factor N = µ−2 = 9.
Een analoge redenering geldt in d dimensies en men vindt algemeen dat
N = µ−d ,

of nog,

−d=

ln N
.
ln µ

(3.17)

Op deze manier kan de dimensie van een systeem kwantitatief berekend worden in
termen van meeteenheden en een schaalfactor [59]. Merk echter op dat er in bovenstaande redenering uitgegaan werd van het feit dat d de dimensionaliteit is van de
ruimte waarin het systeem zich bevindt. In het geval van lijnstukken, vierkanten,
kubussen... is d ook gelijk aan de dimensie van het systeem zelf. Het is echter deze
laatste dimensionaliteit die voorkomt in (3.17).
Bovenstaand schaalargument kan ook toegepast worden op meer complexe figuren. Beschouw de volgende kromme waarvan opeenvolgende iteraties zijn afgebeeld
in figuur 3.6. De limiet van deze iteraties wordt de kromme van Koch genoemd,
naar de Zweedse wiskundige Helge von Koch [61]. Wanneer hetzelfde schaalargument wordt toegepast op de kromme van Koch, vindt men N = 4 wanneer µ = 1/3.
Dit is duidelijk aan de hand van figuur 3.7.
Wanneer meetlatten worden geschaald met een schaalfactor µ < 1, vergroot de
resolutie waarmee de kromme wordt opgemeten. De specifieke vorm van de kromme
van Koch zorgt dan voor N = 4 als µ = 1/3. Dit leidt volgens (3.17) tot een
dimensie
d ≈ 1, 26 .
(3.18)
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Figuur 3.6: Opeenvolgende iteraties van de kromme van Koch, overgenomen uit [60].

2
1
Voor een schaaltransformatie

1

3
4

Na een schaaltransformatie

Figuur 3.7: Een segment van de kromme van Koch voor (links) en na (rechts) een schaaltransformatie. Deze figuur maakt duidelijk dat de resolutie vergroot wanneer meetlatten
worden geschaald met een schaalfactor µ < 1.

De kromme van Koch heeft een fractale dimensie. Deze term, die vaak wordt
toegeschreven aan de Franse wiskundige Benoît Mandelbrot [61, p. ix, 350], is typerend voor fractalen. Mandelbrot stelde dat deze fractale dimensie eerder een maat is
voor de complexiteit van krommen of figuren [61, p. 351]. In die zin geeft de fractale
dimensie ook aan in hoeverre bepaalde krommen en figuren anders transformeren
onder schaaltransformaties dan hun omringende ruimte.
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Fractalen hebben een dimensie die strikt groter is dan de topologische (lees: Euclidische) dimensie [59]. De kromme van Peano heeft een dimensie d = 2 [61, p. 355]
en is in die zin dus wel degelijk tweedimensionaal en zal transformeren onder schaaltransformaties als een oppervlak.
Er kan veel verteld worden over de fractale meetkunde. Een selectie invloedrijke
publicaties die aan de oorsprong liggen van dit onderzoeksgebied wordt gegeven in
[61]. In de context van deze scriptie is het echter interessanter om in figuur 3.6 op te
merken dat de kromme van Koch tekenen van DSI vertoont. Wanneer deze kromme
wordt uitvergroot met een bepaalde constante schaalfactor, dan ziet de kromme er
hetzelfde uit. Er is dus een sterke link tussen fractale dimensies en zelfgelijkvormigheid [15, p. 6].
Het schaalargument van hierboven kan ook gebruikt worden om een alternatieve
afleiding te geven voor het feit dat DSI gekarakteriseerd wordt door machtswetten
met complexe exponenten, voor een uitwerking, zie [15, p. 6–7]. Op die manier is
de cirkel rond en zijn complexe exponenten van machtswetten, fractale dimensies en
discrete schaalinvariantie gelinkt aan elkaar.

4
De Renormalisatiegroep en de
conforme groep
Nu het begrip van schaalinvariantie intuïtief aangeboden werd, kan een meer theoretische behandeling gepresenteerd worden. In dit hoofdstuk wordt schaalinvariantie
bekeken in twee verschillende kaders. Enerzijds zal in sectie 4.1 het formalisme van
de Renormalisatiegroep op natuurlijke wijze aanleiding geven tot de resultaten die
hierboven intuïtief werden afgeleid. Anderzijds zal in sectie 4.2 een groepentheoretische beschouwing aantonen dat schaaltransformaties een onderdeel zijn van een
meer alomvattende symmetrie. Hier wordt ook een betekenis gegeven aan de stelling
dat discrete schaalinvariantie een partieel gebroken continue schaalsymmetrie is.

4.1
4.1.1

De Renormalisatiegroep
Het RG-formalisme

In de vorige hoofdstukken werd het concept van schaalinvariantie op een ietwat heuristische manier uit de doeken gedaan. Het theoretisch kader dat de verandering van
een fysische theorie door een schaaltransformatie beschrijft, wordt gegeven door de
Renormalisatiegroep (RG). Deze algemene methodologie is breed toepasbaar in verschillende vakgebieden. Een elementaire en eenvoudige manier om een conceptuele
notie van RG te krijgen, is als volgt:
Stel dat een systeem volledig beschreven wordt door een bepaalde grootheid T.
Dit kan bijvoorbeeld een partitiefunctie, Hamiltoniaan of Lagrangiaanse dichtheid
zijn. Deze grootheid kan geschreven worden in functie van de toestandsvariabelen

Hoofdstuk 4 – De Renormalisatiegroep en de conforme groep

36

{si } (i ∈ N) van het systeem. Dit zijn bijvoorbeeld de spins op een Isingrooster. De
interacties tussen deze {si } worden beschreven door de koppelingen {Kn } (n ∈ N).
Hierdoor is het systeem onder studie volledig gedefinieerd door T ≡ T ({si }, {Kn }).
De evolutie van dit systeem kan gevonden worden door vrije-energieminimalisatie
[62].
De RG beschrijft de verandering van T als gevolg van een schaaltransformatie
{si } → {s′i }. Als naar een grotere schaal wordt getransformeerd, is het evident
dat de verzameling {si } meer elementen bevat dan de verzameling {s′i }. Er vond
een partiële uitmiddeling van de {si } plaats (Engels: “coarse-graining”) zodat de
elementen van {s′i } gemiddelden zijn van kleine verzamelingen van de elementen van
de {si } (dit wordt hieronder in een concreet voorbeeld geïllustreerd). De theorie is
renormaliseerbaar als T geschreven kan worden enkel in functie van de {s′i } door
een gepaste transformatie {Kn } → {Kn′ }. Deze transformatie wordt gegeven in de
RG [63]. Deze beschouwingen kunnen symbolisch samengevat worden als
Schaaltransformatie

{si } −−−−−−−−−−−→
RG-transformatie

{Kn } −−−−−−−−−→

{s′i }




{Kn′ }

: T ({si }, {Kn }) → T ({s′i }, {Kn′ }) .

(4.1)

Merk op dat er geen accent staat bij T ≡ T ({s′i }, {Kn′ }) in het rechterlid van bovenstaand schema. Dit wijst op het feit dat de functionele afhankelijkheid van T
van haar argumenten onveranderd blijft.
Een van de eerste toepassingen van de RG, die ook zorgde voor een conceptueel
begrip van de methodologie, werd gegeven door Leo P. Kadanoff in 1966 [64]. Kadanoff beschouwde een Isingrooster in d dimensies bij een bepaalde temperatuur T .
Aangezien hier naar inzicht wordt gestreefd, wordt d = 2 gesteld en een vierkant
rooster beschouwd. De Isingspins op het rooster zijn onderdanig aan een ferromagnetische dichtste-nabuurinteractie J die ernaar streeft om naburige spins parallel te
oriënteren. Een volledige oplossing van het systeem wordt dan gegeven door f (T, J),
de vrije energie per roosterplaats in functie van de temperatuur en de ferromagnetische koppeling [64, p. 264].
Vervolgens verdeelde Kadanoff het volledige rooster onder in blokken, stel in 2×2blokken, zodat elke blok vier spins bevat. Nu kan een gemiddelde blokspin gedefinieerd worden als een soort van macroscopische variabele dat gegenereerd wordt door
een uitmiddeling van het gedrag van de vier microscopische Isingspins in een blok.
Anders gesteld, de microscopische vrijheidsgraden ondergaan “coarse-graining” en
geven zo aanleiding tot een macroscopische blokspin. De theorie van de RG gaat er
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van uit dat het resulterende systeem van blokspins beschreven wordt door eenzelfde
formule voor de vrije energie per roosterplaats f , maar met een andere waarde voor
J, stel J ′ . Dit wordt illustratief weergegeven in figuur 4.1.

Figuur 4.1: Illustratie van de werking van Kadanoff zoals toegelicht in sectie 4.1.1.
Isingspins zijn aangeduid met gevulde cirkels en zijn onderhevig aan de dichstenabuurkoppeling J. De blokspins worden gevormd door vier Isingspins samen te nemen.
De blokspins zijn onderhevig aan de koppeling J ′ zodanig dat de interactie tussen de
blokspins op dezelfde manier beschreven wordt als die tussen de individuele Isingspins.

Het vierkante rooster met Isingspins werd gerenormaliseerd naar een rooster van
blokspins die onderdanig zijn aan de koppeling J ′ bij een temperatuur T . Een
schaaltransformatie veranderde als het ware de resolutie waarmee het systeem bekeken wordt en dit leidde tot de transformatie
f (T, J) → f (T, J ′ ) ,

(4.2)

waarbij de laatste hetzelfde Isingsysteem beschrijft, maar met slechts een vierde van
het aantal originele Isingspins. De interactie tussen naburige spins J werd vervangen
door een effectieve interactie J ′ tussen naburige blokspins [64, p. 264]. Deze RGtransformatie wordt genoteerd als R(J) = J ′ , zodat een schaaltransformatie leidt
tot
J → J ′ = R(J) .
(4.3)
Nu kan natuurlijk een volgende iteratie van de RG plaatsvinden door blokspins te
groeperen en microscopisch gedrag uit te middelen. Dit zorgt voor de transformatie
f (T, J ′ ) → f (T, J ′′ ) waarbij J ′′ = R(J ′ ). Deze opeenvolgende iteraties met behulp
van de transformatie R ≡ R(J) wordt de “RG-flow” in de J-ruimte genoemd [62,
p. 477]. Beginnende van een zekere waarde voor de koppelingsparameter J, zal deze
onder opeenvolgende RG-transformaties telkens transformeren naar de desbetreffende schaal, i.e. J → J ′ → J ′′ → J ′′′ . . . Op deze manier vormt de RG de link
tussen microscopische en macroscopische vrijheidsgraden.
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Een naam die zeker vermeld moet worden bij deze introductie van de Renormalisatiegroep is Kenneth G. Wilson. In 1975 publiceerde Wilson, naast een computationele behandeling van de resultaten van Kadanoff, andere belangrijke bijdragen tot
het formalisme van RG [65]. Voor deze bijdragen en voor zijn contributies tot de
theorie van kritische fenomenen kreeg Wilson in 1982 de Nobelprijs voor de fysica
[66].
In de voorgaande hoofdstukken werd vaak intuïtief iets geponeerd en plausibel
gemaakt zonder rigoureus de aanleiding van deze resultaten te bestuderen. Het
formalisme van de Renormalisatiegroep kan gebruikt worden om deze een theoretisch
kader te geven.

4.1.2 Schaalinvariantie in het RG-formalisme
De reden waarom de Renormalisatiegroep belang heeft bij een bespreking van schaalinvariantie zit hem precies in de RG-flow zoals hierboven beschreven. Het is plausibel
om te bedenken dat er één of meerdere waarden voor J bestaan die invariant zijn
onder de transformatie R, met andere woorden R(J = J ∗ ) = J ∗ . Dergelijke punten
in de J-ruimte worden vaste punten (Engels: “fixed points”) genoemd. Wanneer het
systeem geregeerd wordt door de parameterwaarde J = J ∗ , dan verandert de theorie
niet onder een schaaltransformatie en is ze dus schaalvrij. Inderdaad, wanneer de
koppeling J = J ∗ , dan wordt de transformatie (4.2)
f (T, J ∗ ) → f (T, R(J ∗ )) = f (T, J ∗ ) ,

(4.4)

zodat de vrije energie per vrijheidsgraad f in functie van de koppeling J onveranderd blijft. Schaalinvariantie wordt op deze manier beschreven door de vaste punten
van RG-transformaties [62, p. 477]. Meetkundig gezien komen de waarden voor J ∗
overeen met de snij- of raakpunten van de curve van R(J) met de identieke functie
I(J) = J in de J-ruimte.
In de praktijk komt het er dus op neer om een systeem op de een of andere manier
in te delen in entiteiten, net zoals in het geval van de blokspins bij het Isingmodel.
De eis dat de functionele afhankelijkheid van de vrije energie per vrijheidsgraad
van de verzameling van deze entiteiten dezelfde is als van de originele variabelen
leidt dan tot N vergelijkingen Jn′ = R(Jn ) voor de N verschillende koppelingen Jn
(n = 1, . . . , N ). Onderzoek van deze vergelijkingen leidt tot vaste punten Ji∗ in de
N -dimenionale J-ruimte. De RG stelt dan dat het systeem schaalinvariant is wanneer het beschreven wordt door de Ji∗ [62, p. 479].
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Beschouw een algemeen systeem met microscopische vrijheidsgraden die onderdanig zijn aan de interactie J. Er kan gesteld worden dat de algemene vorm van
de vrije energie per vrijheidsgraad in functie van deze koppeling J geschreven kan
worden als [15, p. 8]
1
f (J) = g(J) + f [R(J)] .
(4.5)
µ
Hierin is g(J) het reguliere deel van de vrije energie per vrijheidsgraad. Deze wordt
bekomen door de sommatie over de microscopische vrijheidsgraden bij een iteratie
van de RG-transformatie, bijvoorbeeld de 4 spins in een blok die leiden tot een
gemiddelde blokspin. Het getal µ is de verhouding tussen de hoeveelheid microscopische en macroscopische vrijheidsgraden. In de context van de blokspins van
Kadanoff is µ = 4, zoals te zien is in figuur 4.1. Deze vorm van de vrije energie
maakt duidelijk een onderscheid tussen een reguliere contributie en een deel dat
transformeert onder de RG-transformatie R.
Alhoewel bovenstaande vorm van de vrije energie per vrijheidsgraad plausibel
is, kan deze vorm ook op de volgende manier bekomen worden:
Stel dat een systeem van N deeltjes, onderhevig aan de koppeling J, beschreven
wordt door de partitiefunctie ZN ≡ ZN (J). Dan vertaalt het schema (4.1) zich in
het feit dat er een reguliere functie h(J) moet bestaan zodat
N

ZN (J) = [h(J)] µ ZN/µ (J ′ ) .

(4.6)

Na het nemen van de natuurlijke logaritme van beide leden en vermenigvuldigen
met −kB T wordt dit
N f (J) = −kB T

N
N
ln h(J) + f (J ′ ) ,
µ
µ

(4.7)

waarbij f (J) de vrije energie per vrijheidsgraad van het systeem voorstelt. Vergelijking (4.5) wordt dan teruggevonden na de identificatie
−

kB T
ln h(J) ≡ g(J) en, J ′ ≡ R(J) .
µ

(4.8)

Een oplossing van vergelijking (4.5) wordt formeel gegeven door
+∞
X
1  (n) 
f (J) =
g R (J) ,
µn
n=0

(4.9)

waarbij R(n) ≡ R(n) (J) de n-de iteratie van de RG-transformatie voorstelt (met
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de identieke functie R(0) (J) ≡ J). De validiteit van deze oplossing kan eenvoudig
gecontroleerd worden door een substitutie in het linkerlid van (4.5). Inderdaad,
aangezien R(0) (J) = J geldt dat
+∞
X
1  (n) 
f (J) =
g R (J) ,
µn
n=0
+∞
X
1  (n) 
= g(J) +
g R (J) ,
µn
n=1
+∞
X
1  (k+1) 
= g(J) +
g R
(J) ,
µk+1
k=0

= g(J) +

(4.10)

1
f [R(J)] ,
µ

zodat het rechterlid van vergelijking (4.5) wordt teruggevonden.
De vrije energie per vrijheidsgraad is niet-regulier in de punten J ∗ . Wanneer
op dit niet-reguliere gedrag gefocust wordt, kan de reguliere bijdrage van g(J) in
(4.5) weggelaten worden. Deze wordt in het punt J ∗ een constante g(J ∗ ) zodat ze
weggetransformeerd kan worden als er niet te ver wordt afgeweken van het vaste
punt.
Daarnaast geldt in deze punten dat R(J ∗ ) = J ∗ , zodat rond deze punten de
RG-transformatie geëxpandeerd kan worden tot in eerste orde als [29, p. 3]
R(J) = R(J ∗ + (J − J ∗ )) ≈ J ∗ + γ(J − J ∗ ) .

(4.11)

Aangezien J ∗ = R(J ∗ ) een constante is, wordt dit met J − J ∗ = x
R(x) ≈ γx ,

(4.12)

en het resultaat van deze lineaire benadering is dan net de voorwaarde voor schaalinvariantie (2.1) uit sectie 2.1:
f (x) =

1
f (γx) .
µ

(4.13)

Hieruit volgt dat f (J) beschreven wordt door een machtswet in de buurt van de
vaste punten J ∗ . De partiële symmetriebreking die aanleiding geeft tot DSI wordt
dan geheel analoog bekomen wanneer γ enkel discrete waarden kan aannemen. De
uitwerking is dezelfde als in sectie 3.1. Op deze manier volgt de schaalinvariante
voorwaarde uit het RG-formalisme, intuïtief uit de doeken gedaan in sectie 2.1.
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Log-periodische correcties in het RG-formalisme

Hierboven werd een oplossing gegeven voor de vrije energie per vrijheidsgraad, namelijk (4.9), in termen van de RG-transformatie R ≡ R(J). Vertrekkende van
deze formele oplossing, kunnen enkele resultaten uit het vorige hoofdstuk bewezen
worden. Met name in sectie 3.1, werd geponeerd dat een distributie die discreet
schaalinvariant gedrag vertoont, geëxpandeerd kan worden als een reeks machtswetten met complexe exponenten. Deze aanname leidde tot een voorschrift voor de
log-periodische machtswet (3.11). Daarnaast werd gesteld in sectie 3.3 dat enkel
de eerste harmonieken een significante bijdrage tot deze expansie geven. Deze twee
resultaten kunnen nu in het kader van de RG formeel bewezen worden.
Om inzicht te kunnen krijgen in de reguliere en singuliere bijdragen tot de vrije
energie per vrijheidsgraad (4.9), is het handig om de Mellintransformatie te introduceren [15, 29]. Deze wordt gedefinieerd als
Z

+∞

fˆ(s) =

xs−1 f (x) dx .

(4.14)

0

In de lineaire benadering, R(x) ≈ γx = γ(J − J ∗ ), rond het vaste punt J ∗ [15, p. 9]
wordt de Mellintransformatie van de vrije energie per vrijheidsgraad (4.9)
Z +∞
+∞
X
1
g (γ n x) xs−1 dx ,
n
µ
0
n=0
Z
+∞
+∞
X 1
dy
g(y)y s−1
,
=
n
µ 0
(γ n )s−1 γ n
n=0
n
+∞ 
X
1
=
ĝ(s) ,
µγ s
n=0

fˆ(s) ≈

=

µγ s
ĝ(s) .
µγ s − 1

(4.15)
(4.16)
(4.17)
(4.18)

Het som- en integraalteken kunnen op de eerste lijn verwisseld worden aangezien de
reeks (4.9) gelijkmatig convergeert rond het vaste punt x = 0. Inderdaad, g(x) is
regulier en dus continu in een zekere omgeving rond x = 0. Door de extremumstelling
van Weierstrass bereikt deze functie een maximum M in een zeker compact interval
rond x = 0. Dan is
g(γ n x)
M
⩽
µn
µn

, ∀x ∈ B̄(0, r) ,

(4.19)

voor een zekere straal r > 0. Aangezien µ > 1 is de reeks van het rechterlid een
meetkundige reeks met reden kleiner dan 1. Uit de M-test van Weierstrass volgt

Hoofdstuk 4 – De Renormalisatiegroep en de conforme groep

42

dan de gelijkmatige convergentie van de originele reeks rond het vaste punt x = 0.
Inderdaad, deze stelt in het algemeen dat een reeks van functies fn (x), gedefinieerd
op een verzameling U , absoluut en gelijkmatig convergeert op U als er een reeks van
niet-negatieve getallen Mn bestaat waarvoor
|fn (x)| ⩽ Mn ,
en waarvan de reeks

+∞
X

(∀n ⩾ 1, ∀x ∈ U ) ,

(4.20)

Mn ,

(4.21)

n=1

convergeert.
De inverse Mellintransformatie wordt gegeven door
Z c+i∞
1
f (x) =
fˆ(s)x−s ds ,
2πi c−i∞
Z c+i∞
µγ s
1
≈
ĝ(s)x−s ds .
2πi c−i∞ µγ s − 1

(4.22)

Hierbij is c een arbitrair reëel getal zodat de lijnintegraal wordt uitgevoerd over
een verticale rechte in het complexe vlak. Deze integraal kan berekend worden met
behulp van het residutheorema van Cauchy.
De polen van de voorfactor van ĝ(s) in (4.18) bevinden zich bij waarden van s
waar µγ s = 1. Deze worden gegeven door (zie ook de uitwerking in sectie 3.1 en [29,
p. 4])


ln µ
2πn
sn = −
+i
,
(n = 0, 1, 2, . . . ) ,
(4.23)
ln γ
ln γ
en ze zijn enkelvoudig. De residu’s in deze polen worden berekend op de standaardwijze als
µγ s
lim (s − sn ) s
ĝ(s) ∼ ĝ(sn ) .
(4.24)
s→sn
µγ − 1
Met andere woorden, de polen van de voorfactor van ĝ(s) in (4.18) liggen allemaal op een verticale rechte in het complexe vlak. Deze rechte snijdt de reële as
in Re sn = − ln µ/ ln γ < 0 (∀n ∈ N)1 . De polen van ĝ(s) bevinden zich over het
algemeen op s = m met m ∈ N (voor een algemene uiteenzetting hierover, zie [15,
p. 9, 29]). Deze liggen dus op de positieve reële as. Het is daarom steeds moge-

1

Hierboven werd reeds geëxpliqueerd dat µ > 1. Nu geldt ook dat γ > 1. Inderdaad, γ stelt de
eerste-orde afgeleide van de RG-transformatie R ≡ R(x) voor. Aangezien er gewerkt wordt in een
kritiek punt van het systeem, is het vaste punt x = 0 (J = J ∗ ) een onstabiel punt en moet γ > 1.
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lijk om een gesloten integratiecontour te kiezen die het integratie-interval in (4.22)
bevat (aangezien c ∈ R arbitrair is), enkel de polen van de voorfactor van ĝ(s) in
(4.18) omsluit en de vertakkingslijn van de complexe macht in het integrandum van
(4.22) vermijdt. Geheel analoog kan steeds een integratiecontour gevonden worden die voldoet aan dezelfde eigenschappen, maar enkel de polen van ĝ(s) omsluit.
Hierdoor kan, met behulp van het residutheorema van Cauchy, de vrije energie per
vrijheidsgraad (4.22) in de buurt van het vaste punt J ∗ (x = 0) geschreven worden
als een som van een reguliere en een singuliere contributie [29, p. 4, 15, p. 9].
Stel de contour Γ gelijk aan de unie van de verticale rechte, symbolisch genoteerd
als ]c − i∞, c + i∞[ en de halve cirkel CR met straal R zodanig dat Γ de polen (4.23)
omvat. Deze contour wordt afgebeeld in figuur 4.2.

Figuur 4.2: Illustratieve weergave van het complexe vlak uit de berekening van sectie
4.1.3. Hier is µ = 4, γ = 2 en c = −1. In de berekening van de inverse Mellintransformatie
wordt de ingesloten oppervlakte van de contour Γ oneindig groot zodanig dat, in deze
limiet, alle polen sn binnenin de contour liggen. De vertakkingslijn van de complexe
macht is niet afgebeeld op deze figuur, maar kan bijvoorbeeld langs de negatieve Im(s)-as
liggen.

Door de factor x−s zal het integrandum in (4.22) naar nul naderen voor |s| →
+∞, waardoor de integraal over de halve cirkel CR met straal R in de limiet R →
+∞ verdwijnt. Het singulier deel fs (x) wordt dan gegeven door de bijdrage over de
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verticale rechte en dus
1
fs (x) ≈
2πi

Z
Γ

+∞
X
µγ s
1
−s
ĝ(s)x ds =
· 2πi
Ress=sn fˆ(s)x−s ,
µγ s − 1
2πi
n=0

zodat finaal
fs (x) ∼

+∞
X

ĝ(sn )x−sn .

(4.25)

(4.26)

n=0

Dit bewijst het feit dat de vrije energie per vrijheidsgraad in de buurt van schaalinvariantie in haar meest algemene vorm geschreven kan worden als een lineaire
combinatie van machtswetten met complexe exponenten.

Merk op dat een contourintegratie rond de polen van ĝ(s) aanleiding geeft tot
een reguliere bijdrage tot f (x). Door de vorm van de inverse Mellintransformatie
kan f (x) op deze manier geschreven worden als een reeks van machtswetten, maar
nu met reële exponenten aangezien alle polen van ĝ(s) zich op de reële as bevinden.

De overgang van DSI naar CSI kan opnieuw gemaakt worden, op dezelfde manier als in sectie 3.1, door op te merken dat de limiet γ → 0 correspondeert met
het verdwijnen van de polen sn . Dan blijven enkel de polen van ĝ(s) over en f (x)
krijgt enkel een reguliere contributie die geschreven kan worden als een lineaire combinatie van machtswetten met reële exponenten, karakteristiek aan CSI. De limiet
γ → 0 vertaalt zich in het feit dat de eerste-orde afgeleide van de RG-transformatie
R ≡ R(x) verdwijnt. Hierdoor worden hogere-orde afgeleiden belangrijk zodat de
lineaire benadering van bovenstaande berekening niet meer geldig is.

Men kan bewijzen dat de amplitudes van de harmonieken, i.e. de expansiecoëfficiënten ĝ(sn ), variëren volgens exp(−πn) voor voldoende grote waarden van n [15,
p. 9]. Hierdoor werd in sectie 3.3 gesteld dat enkel de eerste paar harmonieken een
significante bijdrage leveren tot de gegenereerde LPPL.

Merk op dat bovenstaande afleidingen steunen op een linearisatie van R ≡ R(J)
rond het vaste punt J ∗ . Het blijkt [67] dat f enkel holomorf is wanneer | arg(x)| <
θ < π, terwijl het voorgaande ervan uitging dat | arg(x)| < π. De fase θ wordt
bepaald door de specifieke RG-flow van het probleem [15, p. 9]. Het gevolg hiervan
is dat het asymptotische verval van de amplitudes ĝ(sn ) van de harmonieken zich
gedraagt als exp(−θn) met θ < π. Het verval verloopt dus trager dan verwacht in
de lineaire theorie.[15, p. 9].
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De conforme groep
Inleiding

Tot hier toe werden schaaltransformaties x → µx beschouwd. Deze transformaties
vormen een groep. Het is triviaal om aan te tonen dat de verzameling van deze
transformaties inderdaad voldoen aan de groepsaxioma’s. Zo is bijvoorbeeld de samenstelling van twee schaaltransformaties ook een schaaltransformatie. Inderdaad,
stel x → x′ = µ1 x en x′ → x′′ = µ2 x′ , dan is x → x′′ = µ1 µ2 x ook een schaaltransformatie met schaalfactor µ1 µ2 . Aangezien µ ∈ R kan ook een identiteit en een
inverse gedefinieerd worden.
De verzameling van schaaltransformaties vormt echter slechts een deelgroep van
een grotere transformatiegroep: de conforme groep. Deze laatste bestaat uit alle
conforme transformaties [68, p. 343]. Dit zijn transformaties die hoeken bewaren,
maar afstanden in het algemeen niet (deze worden herschaald). In het complexe vlak
kunnen deze transformaties geïdentificeerd worden met holomorfe functies waarvan
de complexe afgeleide niet verdwijnt2 (voor een bewijs, zie bijvoorbeeld [69, p. 46]).
Tot de conforme groep behoren de dilataties en rotaties Sµ , speciale conforme
transformaties Ca en translaties Tα . Deze worden gegeven door
Dilatatie en rotatie: Sµ : z → eµ z ,
z
Speciale conforme transformatie: Ca : z →
,
1 − az
Translatie: Tα : z → z + α ,

(4.27)
(4.28)
(4.29)

waarbij µ, a en α complexe getallen zijn [68, p. 344]. Merk op dat µ ∈ C, waardoor
eµ de combinatie van een schaaltransformatie en een rotatie voorstelt: namelijk een
schaling met schaalfactor exp (Re µ) en een rotatie over een hoek Im µ.
Uit het bovenstaande volgt meteen dat elke conforme veldentheorie, i.e. elke veldentheorie die invariant is onder conforme transformaties, invariant is onder deze
drie klassen van transformaties [68, p. 343]. Het is duidelijk dat theorieën die invariant zijn onder conforme transformaties ook schaalinvariantie moeten vertonen,
maar omgekeerd niet. Nu blijkt echter dat de meeste schaalinvariante kwantum-

2

Zowel holomorfie als afleidbaarheid worden als lokale eigenschap gedefinieerd. Een transformatie f ≡ f (z) is in die zin dan conformaal in een zekere open verzameling U ⊆ C als ze dit is in
elk punt z0 ∈ U , of nog, als ∀z0 ∈ U geldt dat f (z) holomorf is in z0 en f ′ (z0 ) ̸= 0.
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veldentheorieën ook conforme invariantie vertonen. De twee symmetrieën zijn dus
wiskundig gezien niet equivalent, maar fysisch gezien en in de praktijk van kwantumveldentheorieën worden beide termen vaak door elkaar gebruikt [70, p. 4]. Dit
is niet triviaal en wordt uitgebreid besproken in [70].
Alhoewel de conforme groep rijker is dan de drie klassen van transformaties die
hierboven gegeven werden, zal hierop de aandacht gevestigd worden. Noem deze
verzameling SCT ≡ {Sµ , Ca , Tα } met µ, a, α ∈ C. Merk op dat deze drie klassen van
conforme transformaties elk op zich ook een deelgroep vormen van SCT, die op zich
een deelgroep is van de conforme groep.
In de volgende sectie 4.2.2 zal het groepentheoretisch karakter van discrete
schaaltransformaties onderzocht worden door bepaalde deelgroepen van de conforme
groep te bestuderen. Deze uiteenzetting is gebaseerd op [68].
In wat volgt zal ervan uitgegaan worden dat elke deelgroep van SCT gesloten is.
Hiermee wordt bedoeld dat elke convergente rij van groepselementen uit een deelgroep van SCT een limiet heeft die ook een element is uit die beschouwde deelgroep
[68, p. 344].

4.2.2 Deelgroepen van SCT
De eenvoudigste van de drie klassen van SCT zijn de translaties. Elke deelgroep van
de translaties bestaat uit elementen Tα : z → z + α met α = xβ + yβ ′ . Hierin zijn
β, β ′ ∈ C \ {0} constanten en x en y reële of natuurlijke getallen of nul. Merk op
dat x = y = 0 overeenkomt met de identiteit, dewelke in elke deelgroep moet zitten
om te kunnen voldoen aan de groepsaxioma’s. Om de lineaire combinatie algemeen
te houden, wordt verder gesteld dat β/β ′ niet reëel is [68, p. 344]. Deze voorwaarde
komt neer op het feit dat het verschil van de argumenten van β en β ′ geen geheel
veelvoud van 2π mag zijn. Dit kan eenvoudig ingezien worden met de exponentiële
voorstelling van complexe getallen. Moest dit wel het geval zijn, dan kunnen enkel
waarden voor α bereikt worden waarvan arg(α) ook een veelvoud van 2π verschilt
van het argument van β of β ′ . De verzameling van deze verschillende waarden voor
α vormt dus een rechte (aangezien er enkel variatie in de modulus van α mogelijk is).
Er kan iets gelijkaardigs gesteld worden over de speciale conforme transformaties,
daar die gezien kunnen worden als translaties van 1/z [68, p. 344]. Meer specifiek:
noem I de inversie-operator I : z → 1/z, dan kan eenvoudig nagegaan worden dat
Ca = I ◦ T−a ◦ I : z → Ca (z), wat precies overeenkomt met de voorstelling (4.28).
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Inderdaad, men vindt dat

(I ◦ T−a ◦ I) (z) = I




1
1 − az
z
−a =I
=
≡ Ca (z) .
z
z
1 − az

(4.30)

Wat de rotaties en dilataties betreft, is er een subtiliteit aanwezig. Ook hier
moet de identiteit een element zijn van elke deelgroep. Qua dilataties is dit evident
en kan men in de definitie Sµ : z → eµ z gewoonweg Re µ = 0 stellen. Voor rotaties komt dit neer op een rotatie over 2π zodat de eenheidsoperator voor rotaties
en dilataties 1 = S2πi . In een algemene lineaire combinatie is het dus nodig dat
een van de twee constante complexe getallen puur imaginair is [68, p. 344]. Elke
deelgroep van de dilataties en rotaties bevat transformaties Sµ met µ = xδ + yδ ′
waarbij Re δ = 0 ̸= Re δ ′ . Hier nemen x en y dezelfde waarden aan als hierboven
bij de deelgroepen van de translaties. Er is echter een restrictie: x is een natuurlijk
getal als δ het product is van een bepaald rationaal getal en 2πi. Zo kan δ gereduceerd worden tot δ = 2πin/m met n en m relatief priem. Als dit het geval is, geven
de waarden x = 1, . . . , m − 1 de verschillende groepselementen. Op deze manier is
verzekerd dat de identiteit aanwezig is in elke deelgroep als de constanten δ en δ ′
met Re δ = 0 ̸= Re δ ′ vastliggen. Een direct gevolg hiervan, is dat µ gedefinieerd zou
kunnen worden in termen van δ̃ = 2πi/m in plaats van δ. Dit betekent dat deelgroepen van de dilataties en rotaties altijd deelgroepen zullen bevatten die bestaan
uit pure rotaties. Deze kunnen triviaal of discreet zijn of kunnen zelfs de volledige
rotatiegroep bevatten, i.e. continue rotaties [68, p. 344].
Als deelgroepen van SCT beschouwd worden die bestaan uit producten, i.e. samenstellingen, van elementen van deze drie klassen transformaties, dan is het noodzakelijk dat de ontbindingen van de parameters α, a en µ compatibel zijn met elkaar
in de volgende zin.
Beschouw de samenstelling van een dilatatie of rotatie met een translatie, i.e.
Tα ◦ Sµ : z → eµ z + α. Zowel µ als α kan ontbonden worden op een bepaald rooster, zoals hierboven uiteengezet. Als Tα ◦ Sµ nu ook een deelgroep van SCT wil
vormen, is het noodzakelijk dat het rooster waarop α gedefinieerd wordt invariant
is onder de beschouwde dilataties en rotaties. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als
translaties op een rechthoekig rooster en rotaties over natuurlijke veelvouden van
π/2 beschouwd worden [68, p. 345]. Merk op dat de drie beschouwde klassen van
conforme transformaties niet commuteren met elkaar [68, p. 344]: Tα ◦ Sµ =
̸ Sµ ◦ Tα
aangezien in het algemeen eµ z + α ̸= eµ (z + α). Hierdoor is het, in dit geval, wel degelijk het rooster van α dat een symmetrie dient te hebben en niet het rooster van µ.
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Op deze manier kan men andere gevallen van samenstellingen gaan bekijken.
Voor een uitgebreide analyse, zie [68, p. 344–346]. Het belangrijkste punt in deze
context, is dat de samenstelling van verschillende conforme transformaties beperkingen oplegt aan het aantal elementen in de deelgroep als men de groepsstructuur
wil behouden.
Als de overgang wordt gemaakt van complexe variabelen z naar reële veranderlijken x, dewelke van belang zijn in deze scriptie, dan worden de dilataties en rotaties
gereduceerd tot enkel de dilataties. Rotaties over de reële rechte kunnen immers
geïdentificeerd worden met dilataties. Met een gelijkaardige argumentatie kunnen
dan ook voorwaarden aan de, nu reële, transformatieparameters, µ, a en α, opgelegd
worden die de groepsstructuur behouden. Meer bepaald kan bewezen worden dat er
deelgroepen van SCT bestaan die discrete schalingen omvatten [68, p. 346].
Zo is ook duidelijk dat DSI niets anders is dan een partieel gebroken schaalsymmetrie. De groep van schaaltransformaties zal altijd een deelgroep bevatten
met discrete schaaltransformaties. Bij de partiële breking van de schaalsymmetrie,
wordt de invariantie gereduceerd van de volledige groep van schaaltransformaties
naar invariantie onder een deelgroep ervan.

5
Generatieve mechanismen van DSI
In het voorgaande hoofdstuk werd discrete schaalinvariantie beschreven als een partieel gebroken vorm van een continue schaalsymmetrie. Aangezien een symmetriebreking op verschillende manieren kan gebeuren, is het plausibel om te poneren
dat er verschillende generatieve mechanismen kunnen bestaan die aan de oorsprong
liggen van geobserveerd discreet schaalinvariant gedrag [15, p. 13]. Alhoewel het
vinden van generatieve mechanismen verre van triviaal is, bestaan er verschillende
modellen die aanleiding geven tot DSI. De onderzoeker kan dan uitmaken of er één
van die mechanismen relevant lijkt voor het systeem onder studie. In dit hoofdstuk
zullen enkele van deze mechanismen besproken worden.

Dit hoofdstuk vangt aan met een modificatie van het Yuleproces (sectie 5.1) dat
beschreven werd in hoofdstuk 2 (sectie 2.3) als generatief mechanisme van continue
schaalinvariantie. In sectie 5.2 wordt de link gelegd tussen DSI en een inherente,
geometrische hiërarchie van schalen. Sectie 5.3 behandelt het probleem van anisotrope diffusie op een rooster. Hier zal zowel een theoretische als een computationele
behandeling gegeven worden. Bij alle modellen die hier besproken worden, wordt
het verband met DSI uit de doeken gedaan.

Het volgende hoofdstuk bespreekt een alternatief generatief mechanisme van DSI.
Dit bevindt zich in het formalisme van de niet-extensieve statistische mechanica.
Aangezien dit meer omvat dan een bepaald wiskundig model waar DSI manifest in
is of wordt, zoals de mechanismen besproken in het huidige hoofdstuk, wordt dit
apart besproken in het volgende hoofdstuk.
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5.1 Het Yuleproces
In sectie 2.3 werd het Yuleproces beschreven als een generatief mechanisme van continue schaalinvariantie. Twee elementen waren typerend voor de elementaire vorm
van het Yuleproces. Enerzijds is er de notie van preferentiële groei, wat betekent dat
entiteiten in omvang groeien aan een tempo dat proportioneel is met hun grootte.
Anderzijds is er de notie dat na elke tijdstap een nieuw geslacht ontstaat door soortvorming. Dit betekent dat er nieuwe entiteiten ontstaan aan een vast tempo dat
lager is dan het tempo waaraan de entiteiten groeien. Op deze manier zijn er twee
karakteristieke tijdschalen aanwezig in het Yuleproces.
Dit basismodel van Yule wordt uitgebreid in sectie 5.1.1. Na onderzoek van simulatieresultaten, concludeert deze sectie met sectie 5.1.3 waar een mogelijke verklaring
wordt gezocht voor de generatie van DSI.

5.1.1 Conceptueel
Het Yuleproces kan ook aanleiding geven tot discrete schaalinvariantie. Hiertoe
wordt een derde element toegevoegd aan dit groeiproces: “screening”. Dit zorgt
ervoor dat kleine geslachten veel trager groeien of zelfs kunnen stoppen met groeien
ten faveure van nabije grotere geslachten1 . Dit brengt een soort van geografische
component in de dynamiek en zorgt voor interactie tussen de verschillende geslachten in het systeem. Wanneer twee geslachten een habitat delen of althans ruimtelijk
gezien dicht bij elkaar leven, is het waarschijnlijk dat het grootste geslacht netto
meer kans heeft op voortplanting2 . Ook hier wordt er opnieuw van uitgegaan dat
soorten, en dus geslachten, niet sterven.
Om dit te modelleren en daarna te simuleren, wordt inspiratie gewonnen uit de
screeningshoekmethode uit [71]. De grootte van geslachten wordt gemodelleerd door
de lengte van verticale lijnstukken met een vast uiteinde. Wanneer een geslacht er
een soort bij krijgt, groeit het lijnstuk met één eenheid. Een illustratieve verzameling van geslachten van verschillende grootte wordt weergegeven in figuur 5.1.
De linkse (rechtse) screeningshoek θL (θR ) is de maximale screeningshoek links
(rechts) van een beschouwd lijnstuk. Deze twee hoeken, zoals aangeduid in figuur

1

Ter herinnering: in sectie 2.3 werd de groei van geslachten beschouwd door de toevoeging van
soorten.
2
Het beeld van geslachten en soorten is hier minder toepasselijk. Meer gepast zijn soorten die
groeien door de voorplanting van leden binnen elke soort.
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5.1, geven een maat voor het totale screeningseffect. De resulterende openingshoek
α = π − θL − θR ,

(5.1)

is klein wanneer een geslacht relatief weinig soorten heeft én omringd is door geslachten met relatief veel soorten. Omgekeerd, α is groot wanneer een geslacht relatief
veel soorten heeft in vergelijking met zijn onmiddellijke omgeving. Om screening
in het Yulemodel te implementeren, kan dan gesteld worden dat geslachten groeien
aan een tempo dat evenredig is met α.
Aantal
soorten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Geslachtnummer

Figuur 5.1: Illustratie van de screeningshoekmethode (de gebruikte symbolen worden
verklaard in sectie 5.1.1). Merk op dat de rechtse θR negatief wordt gekozen. Door deze
afspraak is steeds α ∈]0, 2π[.

Omvangrijke geslachten zullen sneller groeien dan kleinere geslachten, zodat er
op deze manier nog steeds sprake is van preferentiële groei (zij het niet meer proportioneel met de grootte). Daarnaast wordt de toevoeging van geslachten gemodelleerd
door na elke tijdstap een lijnstuk van lengte 1 op een willekeurige positie in de verzameling te plaatsen. Op deze manier is deze implementatie van het uitgebreide
Yuleproces gelijklopend met de implementatie van het basisproces uit sectie 2.3.
Het is niet triviaal om een evolutievergelijking van het type (2.16) en (2.18)
neer te schrijven zoals gedaan werd in sectie 2.3. De definitie van de openingshoek
zorgt namelijk voor een koppeling van elk geslacht aan de rest van het systeem.
Deze koppeling is afhankelijk van geslacht tot geslacht en van moment tot moment.
Het verschil met het basisproces van Yule uit sectie 2.3, is dus dat elk geslacht,
naast het aantal soorten, ook een attribuut heeft die zijn positie in het netwerk van
alle geslachten kenmerkt. De groei van een geslacht kan de groei van alle andere
beïnvloeden en vice versa. Dit feedbackmechanisme zorgt ervoor dat dit probleem
hoogst niet-lineair is zodat gegrepen moet worden naar computationele technieken.
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Het grootste verschil tussen deze implementatie en die uit sectie 2.3, is het feit
dat er hier een stochastisch proces beschouwd wordt, terwijl hierboven een deterministisch proces beschreven werd. Dit wordt hieronder verder besproken.

5.1.2 Simulatieresultaten
De principes van de simulatie zijn gelijkaardig aan degene die besproken werden bij
CSI (zie sectie 2.3). Op elke tijdstap worden m soorten toegevoegd aan het systeem
en verdeeld onder de bestaande geslachten. Daarnaast ontstaat na elke tijdstap één
nieuw geslacht bestaande uit één soort. Alles gebeurt op een stochastische manier:
zowel de toevoeging van soorten aan bestaande geslachten als de ruimtelijke plaatsing van nieuwe geslachten in de bestaande verzameling is afhankelijk van random
getallen.

Figuur 5.2: CCDF van groottes van geslachten uit een simulatie van het Yuleproces
met screening. De simulatie werd uitgevoerd voor 105 tijdstappen met m = 2 volgens de
screeningshoekmethode zoals uiteengezet in sectie 5.1.1. De gekleurde foutenband stelt de
onzekerheid op de fit voor.

Figuur 5.2 geeft een resultaat van dergelijke simulatie. Op deze figuur is niet
de distributiefunctie p(k) geplot, maar de complementaire cumulatieve distributiefunctie P (k) (complementaire CDF of CCDF). Deze grootheid geeft het aantal
geslachten met grootte groter dan of gelijk aan k
Z
P (k) =
k

+∞

p(k ′ ) dk ′ .

(5.2)
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Als p(k) een machtswet is, dan ook P (k). Hetzelfde geldt voor het geval dat p(k) een
LPPL is. In appendix B wordt dit expliciet berekend. Het voordeel van het werken
met de CCDF, is dat de data niet gebind hoeven te worden om P (k) te berekenen.
Het is namelijk zo dat p(k) niet voor elke waarde van k gedefinieerd hoeft te zijn,
wat resulteert in het gebruik van een histogram met een eindig aantal klassen van
gegroepeerde data. De CCDF P (k) is wel voor elke waarde van k gedefinieerd volgens haar definitie (5.2), waardoor die voor elke waarde van k een eenduidig getal
oplevert. Op deze manier hoeven de data niet gebind te worden en gaat er geen
informatie verloren [7, p. 4].
Aan de CCDF in figuur 5.2 is zowel een machtswet als een LPPL gefit. De
onzekerheid op de fit van de LPPL, aangeduid met een gekleurde foutenband in
figuur 5.2, werd berekend door de onzekerheid op de bekomen fitparameters te laten
propageren door het voorschrift van de LPPL. Dit gebeurde op de standaard manier.
Noem f (k, p) de LPPL als functie van de parameters p, dan is de variatie van f (k, p)
in het punt k gegeven door
σk2

=

2

X  ∂f
i

∂pi

δpi

,

(5.3)

k

waar δpi de onzekerheid op parameter pi voorstelt. Deze worden bekomen uit de
fitprocedure. De standaardafwijking in het punt k wordt bekomen door de partiële
afgeleide in dat beschouwde punt k te berekenen.
Om te onderzoeken welke distributie een betere fit vormt, een machtswet of een
LPPL, wordt een χ2 -“Goodness-of-fit”-test uitgevoerd. Voor het significantieniveau
α wordt 0, 5% gekozen. De resultaten van de χ2 -test voor de machtswet en de LPPL
fit uit figuur 5.2 zijn respectievelijk

χ2MW = 62, 5 p ∼ 10−14 ,

en

χ2LPPL = 18, 1 (p = 0, 006) .

(5.4)

Op basis van de p-waarde kan besloten worden dat het verschil tussen de machtswet
en de observaties in figuur 5.2 statistisch significant is, terwijl blijkt dat de LPPL
wel een goede beschrijving van de data geeft. In dit laatste geval kan de nulhypothese van de χ2 -test dus aanvaard worden en kan men besluiten dat de data goed
beschreven worden door een LPPL.
Uit figuur 5.2 en het voorgaande wordt geconcludeerd dat het effect van screening in het Yuleproces zorgt voor log-periodische oscillaties bovenop het verloop van
een machtswet. Uit de fit zoals afgebeeld op figuur 5.2 blijkt dat de exponent, geëx-
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traheerd uit de fitprocedure, van de machtswet en de LPPL respectievelijk gegeven
worden door3
MW
αfit
= (3, 26 ± 0, 02) · 10−1 ,

en

LPPL
αfit
= (4, 81 ± 0, 09) · 10−1 .

(5.5)

Deze twee waarden zijn niet compatibel of consistent met elkaar in die zin dat ze niet
binnen elkaars foutenvlaggen liggen, maar kunnen wel als gelijkaardig beschouwd
worden. Er zijn meerdere k-intervallen waar de CCDF trager daalt dan volgens
een machtswet. Het lijkt alsof de machtswetfit hiervoor wil compenseren door een
kleinere exponent te kiezen. Over deze intervallen wordt later in sectie 5.1.3 meer
verteld.
Over het resultaat in figuur 5.2 kan men nog het volgende bemerken. Merk ten
eerste het bereik op de horizontale log k-as op. Voor heel grote k-waarden zijn er
relatief weinig events, maar een LPPL of een machtswet is een asymptotisch verloop.
Hierdoor werd de fit uitgevoerd aan slechts een inwendig segment van de CCDF.
Als er meer simulatiestappen zouden genomen worden, dan zouden er meer grote
geslachten aanwezig zijn in het systeem zodat dit interne segment opschuift en uitbreidt naar grotere k-waarden. Echter, hoe groter het verschil tussen de grootte
van de grootste geslachten en de middelgrote geslachten in het systeem, hoe moeilijker het is voor de middelgrote geslachten om de screening te overwinnen. Hierdoor
wordt verwacht dat een verdubbeling van het aantal simulatiestappen geen grote
impact zal hebben op de resultaten. De grootste geslachten zouden groeien, maar
in aantal bij benadering constant blijven.
Een tweede belangrijk punt heeft te maken met de stochastische aard van deze
simulatie. Zowel de toevoeging van soorten aan bestaande geslachten als de ruimtelijke plaatsing van nieuwe geslachten in de bestaande collectie gebeurt stochastisch. Niet elke realisatie zal hetzelfde verloop hebben. De exponent van de leidende
machtswet en de frequentie van de oscillaties zullen verschillen van sample tot sample, zodat enig bekomen effect verdwijnt in een ensemblegemiddelde.
Dit in acht nemend, kan er dan iets universeels verteld worden over deze variant
van het Yuleproces? Om deze vraag te beantwoorden, werd dit groeiproces meerdere keren uitgevoerd, telkens met eenzelfde waarde voor het aantal soorten m dat

3

De exponent van de (leidende) machtswet wordt nog steeds aangeduid met α, niet te verwarren
met de openingshoek uit sectie 5.1.1 (of het significantieniveau α dat in veel literatuur ook dit
symbool krijgt).
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in één tijdstap wordt toegevoegd aan de bestaande geslachten. Aan elke realisatie
werd een LPPL gefit zodat de bekomen waarden voor de fitparameters met elkaar
vergeleken kunnen worden. Hierbij moet vermeld worden dat het niet evident is om
een LPPL te fitten, zie bijvoorbeeld [38]. Bij de meeste distributies was het niet
mogelijk om een aanvaardbare fit te bekomen.
De kwaliteit van de fit is sterk afhankelijk van het gekozen k-interval, wat steeds
zo groot mogelijk werd gekozen. Daarnaast worden twee fitcriteria beschouwd.
Wat een fit acceptabel maakt, werd enerzijds bepaald op basis van de onzekerheid σ 2 , maar anderzijds ook op basis van de gefitte frequentie ω. In sommige
gevallen was die zodanig klein (van de orde 10−4 of kleiner) dat de periodieke factor
in de LPPL verwaarloosbaar was ten opzichte van de leidende machtswet zodat de
fitprocedure geen rekening hield met de oscillaties in de CCDF. Inderdaad, in het
beschouwde interne segment van de CCDF is log k van de grootteorde 1 zodat voor
ω ∼ 10−4 de cosinusfactor in de LPPL cos (ω ln k) = 1 + O (ω 2 ). In het geval dat
φ ̸= 0, zal de cosinusfactor benaderend gelijk zijn aan cos φ zodat deze constante
opgeslorpt kan worden in de andere evenredigheidsconstanten. De conclusie is dezelfde: enkel het globale machtswetverloop blijft over, zoals besproken aan het einde
van sectie 3.1. Hierdoor is de eis dat de frequentie ω van de grootteorde 1 is, een
tweede criterium om een fit al dan niet te verwerpen.
Rekening houdend met de fitcriteria van hierboven, werd de simulatie meerdere
malen uitgevoerd voor een constante waarde voor m. Figuur 5.3 vergelijkt verschillende fitwaarden voor de exponent van de leidende machtswet α en de frequentie
van de oscillaties ω.
Het eerste dat opvalt is dat het lijkt alsof er twee regimes zijn voor de frequentie.
Simulaties 1 en 2 hebben een frequentie rond 4,7, terwijl simulaties 3 tot en met 5
een waarde hebben rond 2,5. Dit komt doordat bij deze laatste drie simulaties, de
fit werd uitgevoerd voor grotere k-waarden en over een groter k-interal dan bij de
eerste twee. Het lijkt alsof de staart van de CCDF beschreven wordt door lagere
frequenties (hier kan betekenis aan gegeven worden en zal hieronder uitvoerig besproken worden in sectie 5.1.3). Dit in acht nemend, is het wel opvallend hoe dicht
de waarden voor ω bij elkaar liggen in elk regime apart.
De waarden voor de exponent van de leidende machtswet van de LPPL liggen bij
benadering in het interval [0, 3; 0, 7]. Hier is ook duidelijk dat er geen verband hoeft
te zijn tussen de exponent van de leidende machtswet en het feit of de staart of een
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inwendig segment bekeken wordt, wat strookt met de theorie zoals in het tweede
hoofdstuk besproken.

Figuur 5.3: Geëxtraheerde exponent α en frequentie ω uit een LPPL fit aan de CCDF,
bekomen uit het gemodificeerde Yuleproces zoals beschreven in sectie 5.1.1. In elke simulatie is m = 2 en werden 105 tijdstappen genomen in het groeiproces. Alhoewel de
onzekerheid in elk punt met foutenvlaggen is aangeduid, is dit niet zichtbaar op de plot.

Tijdens de bespreking van het originele Yuleproces in sectie 2.3 werd de mafhankelijkheid van de exponent α berekend en de bijbehorende simulatieresultaten
waren conform aan deze theoretische voorspelling. In de huidige situatie kan verwacht worden dat deze m-afhankelijkheid van α minder prominent is. Het is namelijk zo dat in de simulatie elke toegevoegde soort meteen aan een geslacht werd
toegeschreven. Op deze manier heeft de ie nieuwe soort (1 ⩽ i < m) invloed op de
m − i andere soorten die in dezelfde simulatiestap nog moeten worden toegevoegd.
Hieronder zal blijken dat dit kwalitatief gezien geen invloed heeft op de bespreking
van de simulatieresultaten.
Figuur 5.4 geeft resultaten voor de exponent α en frequentie ω voor verschillende
waarden voor m, waarbij het totaal aantal soorten n (m + 1) constant wordt gehouden. Hier is te zien dat de m-afhankelijkheid van de exponent α inderdaad minder
sterk aanwezig is, zoals verwacht. Het verband tussen α en m uit sectie 2.3.2, meer
bepaald vergelijking (2.25), wordt niet teruggevonden. Wel is opvallend dat zo goed
als elke geëxtraheerde waarde voor α kleiner is dan 1.
In figuur 5.4 is te zien dat de bespreking van de frequentie ω analoog is als hierboven. De meeste waarden voor de frequentie voldoen ook hier aan 2 ≲ ω ≲ 6.
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Figuur 5.4: Simulatieresultaten van het gemodificeerde Yuleproces uit sectie 5.1.1 waarbij
het totaal aantal soorten n (m + 1) constant werd gehouden. De figuur geeft de frequentie
ω en exponent α van een LPPL fit aan de gegenereerde CCDF uit de simulatie. De figuur
moet opgevat worden als een parameterruimte waar een punt de waarden van de twee
parameters α en ω bepaalt.

Figuur 5.5 geeft dezelfde informatie als figuur 5.4, maar maakt bovenstaande ongelijkheden duidelijker. Daar kan zelfs gesteld worden dat voor de meeste simulaties
geldt dat 2 ≲ ω ≲ 5. Er wordt echter geloofd dat extra data zou zorgen voor meer
concluderende resultaten.
De exponent van de leidende machtswet α lijkt beperkt te zijn tot het interval
0, 25 ≲ α ≲ 0, 75. Dit kan wijzen op een bepaalde universaliteit van de exponent.
Opnieuw is meer data nodig om hier concluderende uitspraken over te kunnen maken.
Het is opvallend dat de simulaties voor m = 9 meer uitschieters in α en ω hebben
en dat de fitparameters grotere foutenvlaggen vertonen dan de andere resultaten.
Dit kan wijzen op een nog niet ontdekte m-afhankelijkheid. In de simulaties werd
het totaal aantal soorten n (m + 1) constant gehouden, zodat er minder tijdstappen
werden genomen wanneer m = 9. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor de uitschieters en de grotere foutenvlaggen. De inclusie van meer simulatieresultaten zou
hier uitsluitsel in kunnen geven. Aangezien de uitschieters zowel groter als kleiner
kunnen zijn dan de resultaten voor m = 1 en m = 2, zoals te zien is in figuur 5.4, is
het echter onwaarschijnlijk dat dit wijst op een nog niet ontdekte m-afhankelijkheid.
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Figuur 5.5: Simulatieresultaten van het gemodificeerde Yuleproces uit sectie 5.1.1 waarbij
het totaal aantal soorten n (m + 1) constant werd gehouden. De figuur geeft de frequentie
ω en exponent α van een LPPL fit aan de gegenereerde CCDF uit de simulatie.

Hierboven werd aangehaald dat de m soorten die per tijdstap worden toegevoegd
aan het systeem, elk individueel worden toegevoegd en op deze manier meteen een
invloed uitoefenen op de toevoeging van de volgende. Met andere woorden, de soorten die tijdens tijdstap n worden toegevoegd, spelen meteen een rol in de screening
van de soorten die in dezelfde tijdstap nog toegevoegd moeten worden. Het is natuurlijk belangrijk om te achterhalen of dit invloed heeft op het gedrag van de CCDF
zoals hierboven besproken.
Figuur 5.6 geeft de CCDF voor het geval dat de screening van de m soorten,
werkend op elkaar, binnen dezelfde simulatiestap uitgeschakeld is. Kwalitatief zijn
ook hier kenmerken van DSI te zien. Jammer genoeg was het niet mogelijk om hier
een goede fit te maken aan de bekomen data.
Het is opvallend dat de CCDF uit figuur 5.6 meer dan een grootteorde groter is
dan in figuur 5.2. Dit was te verwachten: in het huidige scenario hebben kleinere
geslachten (met een grootte van de grootteorde 10) meer kans om te groeien aangezien ze netto minder gescreend worden tijdens één simulatiestap. Hierdoor zijn er
meer geslachten aanwezig met een grootte van de grootteorde 100, terwijl er minder
geslachten aanwezig zijn met een grootte van de grootteorde 1000. Inderdaad, de
aanzet van de log-periodische oscillaties schuift nu op naar grotere k-waarden aangezien kleinere geslachten minder gescreend worden.
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Figuur 5.6: Simulatieresultaat van het gemodificeerde Yuleproces uit sectie 5.1.1, maar
nu met de regel dat de m soorten die in eenzelfde tijdstap worden toegevoegd geen invloed
op elkaar uitoefenen. In deze simulatie was m = 2 en werden 2 · 103 simulatiestappen
genomen.

Figuur 5.6 laat toe te concluderen dat de manier waarop de m geslachten worden
toegevoegd aan het systeem, geen kwalitatieve impact heeft op de resultaten. Kenmerken karakteristiek aan DSI zijn duidelijk zichtbaar en de uiteenzetting over de
aanzet van de log-periodische oscillaties strookt met het vermoedelijke mechanisme
dat aan de grond ligt hiervan (beschreven in sectie 5.1.3).

5.1.3

Oorsprong van de geobserveerde oscillaties

Door aan elk geslacht een attribuut toe te kennen die diens locatie in het systeem
kenmerkt, wordt de translatie-invariantie van het Yuleproces manifest gebroken. De
relatieve ruimtelijke posities van geslachten worden belangrijk wanneer screening in
rekening wordt gebracht. Zoals in hoofdstuk 4 duidelijk werd (sectie 4.2.2), heeft dit
repercussies op de deelgroepen van de conforme groep waaronder het systeem invariant is (meer specifiek, de deelgroepen van de verzameling van translaties, speciale
conforme transformaties en de combinatie van dilataties en rotaties). Breking van
de translatiesymmetrie kan zo een gevolg hebben op de continue schaalsymmetrie
van het Yuleproces zoals beschreven in sectie 2.3.
Het is echter ook mogelijk om intuïtief te achterhalen hoe screening zorgt voor
oscillaties in de CCDF. Het effect van screening zorgt voor een individuele koppeling
van elk geslacht met de rest van het systeem. Dit leidt op natuurlijke wijze tot een
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vorm van competitie. Grotere geslachten groeien ten faveure van kleinere geslachten in diens nabijheid. Nu is het zo dat de grootste geslachten elkaars groei zullen
beïnvloeden over afstanden die groot zijn ten opzichte van de onderlinge afstand
tussen de individuele geslachten. Het effect van kleinere geslachten op de groei van
grotere is zo goed als verwaarloosbaar wanneer er zich meer dan één groot geslacht
in het systeem bevindt. Hierdoor wordt de groei van relatief grote geslachten enkel
beïnvloed door andere relatief grote geslachten, wat leidt tot competitie tussen grote
geslachten.
Dit kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Beschouw twee relatief grote geslachten A en B, ruimtelijk gescheiden over een relatief
grote afstand, in een omgeving van kleinere geslachten. Figuur 5.7 illustreert deze
situatie. Wanneer deze een gelijkaardige grootte hebben, zullen ze een gelijkaardige
screening op elkaar uitoefenen en aan een gelijkaardig tempo groeien. Door de stochastiek in het systeem zal er echter een moment in de tijd zijn dat het ene geslacht,
neem A, het andere voorbijsteekt. Vanaf dit moment zal A beginnen groeien met
steeds minder invloed van geslacht B en de groei van B zal vertragen naarmate A
groeit en dus B meer screent.
Aantal
soorten

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

Geslachtnummer

Figuur 5.7: Illustratie van de competitie tussen geslachten A en B zoals beschreven in
sectie 5.1.3.

Deze situatie is een vereenvoudiging en in de simulaties werd dit idee toegepast
op een grote verzameling (van de grootteorde van 100 geslachten) van relatief grote
geslachten. Dit voorbijsteken van een aantal geslachten is iets dat gebeurt op een
bepaald moment in de tijd. Dit zorgt voor een introductie van schalen. Inderdaad,
beschouw een collectie van grote geslachten, gelijkaardig als A en B uit figuur 5.7.
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Op een bepaald moment in de tijd beginnen enkele geslachten uit deze collectie te
groeien ten faveure van de andere, wat leidt tot een plateauregio4 in de CCDF. Dit
is ook te zien in figuur 5.2. Aangezien dit voorbijsteken iets is dat discreet gebeurt
in de tijd en meerdere keren voorkomt, zijn er meerdere van deze plateaus terug
te vinden in de CCDF voor voldoende grote waarden voor k. In deze plateauregio’s is de daling van de CCDF trager dan volgens een machtswet. De opeenvolging
van dergelijke regio’s manifesteert zich als oscillaties in het globale verloop van de
CCDF. Dit is ook te zien in figuur 5.2.
Nu is ook duidelijk waarom de frequentie ω van de LPPL verschilt van realisatie
tot realisatie. De lengte en locatie van deze plateaus in de CCDF van groottes
van geslachten is stochastisch bepaald. Daarnaast verklaart deze redenering ook
waarom de frequentie in de staart van de CCDF kleiner neigt te zijn dan in een
intern segment. Inderdaad, de staart van de CCDF bevat weinig geslachten, zodat
de plotse groei van enkele uit deze collectie zal zorgen voor een langere plateauregio
en dus voor een lagere frequentie. Deze redenering komt overeen met de resultaten
uit het onderste paneel van figuur 5.3. Ten slotte is nu ook duidelijk waarom de
oscillaties enkel in de staart van de CCDF voorkomen. Geslachten met kleine kwaarden ondervinden een effectieve invloed van geslachten uit hun onmiddellijke
omgeving (en dus over veel kleinere afstanden dan de relatief grote geslachten),
zodat bovenstaande redenering niet op hen van toepassing is. Deze stelling kan ook
geverifieerd worden met behulp van figuur 5.1.

5.2

Onderliggende hiërarchische structuur

Het bestaan van DSI in een distributie is gelinkt met het bestaan van karakteristieke schalen. Een mechanisme dat dit gedrag kan genereren, is dan, logischerwijs,
het bestaan van een hiërarchische structuur in het systeem [15, p. 13]. Een voorbeeld van dergelijk systeem is een Betherooster [72] en is afgebeeld in figuur 5.8.
Dit rooster heeft per definitie een discrete hiërarchie van schalen die voorkomen
volgens een meetkundige reeks [15, p. 13], i.e. de schalen volgen elkaar op volgens
een meetkundige reeks van de fundamentele schaalfactor (zie ook sectie 3.1). Zoals
in sectie 3.5 reeds werd geëxpliqueerd, is er een sterke link tussen DSI en fractale
structuren met een inherente verzameling van karakteristieke schalen. Het is dan
ook evident om te verwachten dat bepaalde grootheden die gedefinieerd worden op

4

Hiermee wordt een k-interval bedoeld waar de CCDF constant is. Dit is dus een bereik van
groottes k die aan geen enkel geslacht toegeschreven kunnen worden (anders zou de CCDF dalen
voor een bepaalde k in dit interval).
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dergelijke structuren, ook getypeerd zullen worden door geprefereerde schalen en
dat de globale structuur dus DSI genereert.

Figuur 5.8: Illustratie van een Betherooster.

In [73] werd een hiërarchische of fractale structuur van energiespectra geanalyseerd. Deze structuur in de energietoestanden vertaalde zich via de partitiefunctie in
een warmtecapaciteit die discreet schaalvrij is en logperiodische oscillaties vertoont
[73, p. 1–2].

5.3 Anisotrope diffusie op een random
eendimensionaal rooster
Een derde model dat aanleiding geeft tot kenmerken van DSI heeft te maken met
diffusie op een random rooster. In deze sectie wordt dit verder uitgediept. Nadat een
conceptueel begrip van het probleem wordt opgebouwd, wordt dit model analytisch
onderzocht in sectie 5.3.2. Deze laatste volgt de berekeningen van [74]. Op dit
punt kan het systeem computationeel onderzocht worden en kan een vergelijking
gemaakt worden tussen het gesimuleerde systeem en de theoretische voorspellingen.
In sectie 5.3.4 wordt deze vergelijking van dichterbij bekeken en wordt de inherente
link tussen het model en DSI uitgeklaard. Deze sectie concludeert met sectie 5.3.5
waar gekeken wordt hoe toepasbaar dit model is op reële systemen.
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Conceptueel

Beschouw een eendimensionaal rooster bestaande uit N roosterpunten en Nb = N −1
bindingen waarop een “random walker” geplaatst wordt. Deze random walker
springt van roosterpunt naar roosterpunt met een bepaalde probabiliteit om naar
links of naar rechts te springen. Anisotropie wordt aan het probleem toegevoegd
door een voorkeursrichting voor de walker te specificeren. Hier wordt een horizontaal
rooster beschouwd en wordt deze voorkeursrichting van links naar rechts gekozen.
Om dit in het rooster te implementeren, worden twee soorten bindingen tussen de
roosterpunten gedefinieerd.
Enerzijds zijn er bindingen die enkel in de voorkeursrichting getraverseerd kunnen worden zodat deze zich gedragen als een diode. Met andere woorden, wanneer
de walker zich op een vertex bevindt waarvan de rechterbinding van dergelijke aard
is, dan zal die met een probabiliteit van 100% naar rechts bewegen. Bevindt deze
binding zich echter aan de linkerkant van de walker, dan zal die nooit naar links
kunnen bewegen. Deze bindingen zullen wegens hun karakteristiek gedrag ook wel
diodebindingen genoemd worden. Ze bezetten het rooster met een waarschijnlijkheid p [15, p. 19].
Anderzijds zijn er bindingen die geen voorkeursrichting hebben. Hierlangs kan
de walker in eender welke richting bewegen. Deze bindingen bezetten het rooster
met een waarschijnlijkheid 1 − p [15, p. 19].

Figuur 5.9: Een schematische voorstelling van een rooster met diode- en tweerichtingsbindingen (respectievelijk aangeduid met een volle lijn met een pijl en een streepjeslijn)
met p ≈ 0, 5 waarbij de betekenis van p beschreven wordt in sectie 5.3.1.

Een voorbeeld van een dergelijk rooster is afgebeeld in figuur 5.9. Deze figuur
maakt duidelijk dat er vier soorten vertices in dit systeem bestaan. Deze worden
met de letters A tot D aangeduid in figuur 5.9. Wanneer de walker zich op vertex
A bevindt, zal die met een probabiliteit van 1 naar rechts bewegen. Dit komt door
de afspraak dat een rechterdiodebinding steeds dominant is op een linkerbinding.
Hetzelfde speelt zich af voor vertex B. Op vertex C zal de walker naar rechts bewegen, aangezien de linkerdiodebinding voorkomt dat deze naar links beweegt. Op
vertex D zal de walker naar links bewegen met een bepaalde probabiliteit v en naar
rechts met een probabiliteit λv waarbij λ ∈ R een constante is en steeds geldt dat
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v +λv ⩽ 1. Aangezien de waarde van λ vrij te kiezen is, wordt hier niet ingeboet aan
algemeenheid. Vertices van deze aard laten de walker toe om naar links te bewegen
(en dus tegenin de voorkeursrichting), wat tot interessant gedrag kan leiden.
Als gekozen wordt voor λ < 1, dan is automatisch λv < v met v de probabiliteit
om een tweerichtingsbinding van rechts naar links over te steken. Op deze manier
zorgen clusters van dergelijke bindingen voor gebieden waarin de random walker vast
komt te zitten en, netto, voor een bepaalde tijd niet meer in de voorkeursrichting
kan propageren. Dit wordt in sectie 5.3.4 meer kwantitatief besproken.

5.3.2 Theoretische voorspellingen
J. Bernasconi en W. R. Schneider onderzochten in [74] analytisch het gedrag van
een random walker die zich gedraagt volgens de regels uiteengezet in de vorige sectie. Meer bepaald wordt in dit onderzoek berekend hoe de gemiddelde verplaatsing
⟨x(t)⟩ zich asymptotisch gedraagt als functie van de tijd voor verschillende waarden
van λ. In deze sectie zullen deze theoretische ontwikkelingen samengevat worden.
Bernasconi en Schneider beschouwen het rooster dat geïdentificeerd kan worden
met Z [74, p. L729]. Zoals hierboven uiteengezet, wordt hier een rooster met slechts
een eindig aantal roosterpunten N beschouwd. Wanneer dit model hieronder computationeel onderzocht wordt, zal N voldoende groot gekozen worden (van de orde
104 vertices, zie sectie 5.3.3) en zullen periodische randvoorwaarden ingesteld worden. Door de thermodynamische limiet zorgt de beschouwing van een eindig rooster
dus voor geen problemen. De resultaten van de theoretische uitwerking hieronder,
die gebaseerd is op het rooster Z, zijn daarom ook geldig voor het eindige rooster
met N vertices door de invoering van gepaste randvoorwaarden.
Bernasconi en Schneider starten met een algemene differentiaalvergelijking op
de stellen voor de probabiliteiten Pn (t) die de kans aangeven dat de walker zich
op tijdstip t op de vertex n bevindt (n ∈ Z). Deze grootheid is afhankelijk van
n en is dus in het meest algemene geval voor elke vertex anders. Stel verder Wn±
de transitietempo’s om naar links (minteken) of naar rechts (plusteken) te springen
wanneer de walker zich op vertex n bevindt. Ook deze grootheden zijn in het
meest algemene geval afhankelijk van n en zijn verdeeld volgens een gezamenlijke
probabiliteitsdistributie ρ(w+ , w− ) zodat

ρ(w+ , w− )dw+ dw− = P W + ∈ [w+ , w+ + dw+ ] ∧ W − ∈ [w− , w− + dw− ] . (5.6)
Het rechterlid van deze vergelijking moet gelezen worden als “de kans dat”.
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Met deze grootheden en notatie kan de evolutievergelijking geschreven worden
als


dPn
+
−
= Wn−1
Pn−1 + Wn+1
Pn+1 − Wn+ + Wn− Pn ,
(n ∈ Z) .
(5.7)
dt
De eerste twee termen beschrijven een sprong van de random walker die eindigt
op de vertex n. De laatste term beschrijft een sprong die begint op de vertex n.
Daarnaast wordt de gemiddelde verplaatsing van de walker op het rooster gegeven
door
X
⟨x(t)⟩ =
n ⟨Pn (t)⟩ ,
(5.8)
n∈Z

waarbij de sommatie-index over alle roosterplaatsen loopt.
De evolutievergelijking (5.7) kan formeel opgelost worden door het uitvoeren van
een Laplacetransformatie wat de differentiaalvergelijking omzet in een algebraïsche
vergelijking in de complexe variabele s [74, p. L729–L730]. Dit is echter een algemene vergelijking waarin nog geen concepten zoals diodebindingen zijn opgenomen.
Het is duidelijk dat de transitietempo’s Wn± de volledige dynamica van het systeem
domineren.
Vooraleer dit algemene kader toegepast wordt op het huidige model, beschreven
in sectie 5.3.1, is het handig om eerst een gemiddelde-veldbenadering (“Mean-field
approximation” of MFA) te bekijken. Hierboven werd uiteengezet dat er twee sets
transitietempo’s {W + , W − } werkbaar zijn om naar links of naar rechts te bewegen: {1, 0} voor diodebindingen en {λv, v} voor tweerichtingsbindingen. De vertex
n bepaalt dan welke waarde Wn± aanneemt. Binnen de MFA wordt er echter van
uitgegaan dat de transitietempo’s onafhankelijk zijn van n en gegeven worden door
+
−
twee effectieve waarden {Weff
, Weff
} die gelijk zijn voor elke vertex. Op deze manier
wordt de microscopische interactie tussen naburige vertices (i.e. de aard van de bindingen) als het ware vervangen door een macroscopisch effectief veld die interageert
met elke vertex op dezelfde manier. De vertices worden losgekoppeld van elkaar en
interageren enkel nog met dit effectieve veld.
Met deze, eerder drastische, benadering kan de gemiddelde verplaatsing van de
walker op het rooster meteen geschreven worden als

+
−
⟨x(t)⟩ = Weff
− Weff
t = vd t ,

(5.9)

waarbij vd een constante, effectieve driftsnelheid is [74, p. L730]. MFA voorspelt
dus een lineair verloop van de gemiddelde verplaatsing in functie van de tijd.
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Bernasconi en Schneider veralgemeenden deze meest eenvoudige MFA door de
effectieve transitietempo’s s-afhankelijk te maken. Hier is s de Laplacegetransformeerde tijdscoördinaat t. Via een Laplacetransformatie worden de effectieve tran+
−
sitietempo’s dan tijdsafhankelijk. Met {Wn+ , Wn− } = {Weff
(s), Weff
(s)} geeft hun
formele oplossing van hierboven

+
−
⟨x̃(s)⟩ = Weff
(s) − Weff
(s) s−2 = vd (s)s−2 .

(5.10)

Daarnaast toonden Bernasconi en Schneider aan dat vd (s) voor s → 0 (t → +∞)
constant wordt, zodat de asymptotische gemiddelde verplaatsing in functie van de
tijd ook in deze zwakkere vorm van de MFA lineair verloopt [74, p. L731].

De constante waarde die vd (s) aanneemt wanneer t → +∞ is echter niet onbelangrijk. Zonder in te gaan op de wiskundige uitwerkingen, geeft de voorspelling
van MFA aan dat het faalt wanneer ⟨w− /w+ ⟩ ⩾ 1 en ⟨w+ /w− ⟩ ⩾ 1 waarbij de
verwachtingswaarden berekend worden ten opzichte van de gezamenlijke probabiliteitsdistributie ρ(w+ , w− ) in (5.6) [74, p. L731]. In het bijzonder is de MFA dus niet
in staat om het asymptotische gedrag van ⟨x(t)⟩ te beschrijven voor de gezamenlijke
probabiliteitsdistributie




ρ(w+ , w− ) = pδ w+ − 1 δ w− + (1 − p)δ w+ − λv δ w− − v .

(5.11)

Dit is net de distributie die de transitietempo’s geeft die voorkomen in het model
met diode- en tweerichtingsbindingen dat hier behandeld wordt. Hiervoor geldt dat
⟨w− /w+ ⟩ = (1 − p)/λ en ⟨w+ /w− ⟩ → ∞, zodat MFA faalt [74, p. L731] wanneer
λ ⩽ 1 − p.

(5.12)

De transitietempo’s die verdeeld zijn volgens (5.11) kunnen nu gesubstitueerd
worden in de algemene formele oplossing van (5.7). Een samenvatting van de eindresultaten voor de asymptotische vorm van de gemiddelde verplaatsing wordt gegeven
door


v∞ t
λ > 1 − p,




 αct
λ = 1 − p,
⟨x(t)⟩ ≈ p2 ln(ct)
(5.13)



(ct)ν


 2 F [ln(ct)/β] λ < 1 − p .
p
De reële constanten v∞ , c, α, β en ν kunnen allemaal uitgedrukt worden in functie
van p, v en λ en zijn gegeven in [74].
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Een eerste belangrijk punt om hierbij te maken is dat, wanneer (5.11) gebruikt
wordt om vd (s → 0) te berekenen in de MFA voor λ > 1−p, men vindt dat vd = v∞ .
Het gebied λ > 1 − p in de faseruimte wordt dus correct voorspeld door de MFA
[74, p. L732–L733].
Wat vooral interessant is in deze scriptie, is het gebied waar λ < 1−p. Hiervoor is
⟨x(t)⟩ ∼ tν F [ln(ct)/β] waarbij F een periodieke functie is die afhangt van ln(t), wat
karakteristiek is voor een LPPL. Op basis van deze analytische uitwerking, verwacht
men dus een globaal machtswetverloop gegeven door tν met hierop gesuperponeerd
de log-periodische oscillaties F in de staart van ⟨x(t)⟩ [74, p. L732–L733]. Bernasconi
en Schneider vonden een uitdrukking voor de periode P (of de frequentie ω) van de
oscillaties [74, p. L733]
2π
P = − ln λ =
,
(5.14)
ω
en voor de exponent ν van de leidende machtswet [74, p. L732]
ν=

ln(1 − p)
.
ln λ

(5.15)

Om de notatie uit [74] te behouden, wordt hier en in de rest van deze sectie het
symbool ν in plaats van α gebruikt, om de exponent van de leidende machtswet van
de LPPL aan te duiden.

5.3.3

Computationeel

Het systeem zoals beschreven in sectie 5.3.1 kan gesimuleerd worden. Dit systeem
voldoet aan de evolutievergelijking (5.7) waarbij de transitietempo’s verdeeld zijn
volgens (5.11). Om de simulatie te initialiseren, wordt een eendimensionale verzameling van N vertices random bezet met Nb bindingen van beide types: bezetting
door een diodebinding gebeurt met een probabiliteit p en bezetting door een tweerichtingsbinding met een probabiliteit 1 − p. Dit rooster wordt initieel gegenereerd
en ligt dan vast voor de rest van de simulatie, i.e. er wordt een bevroren random
rooster beschouwd [15, p. 19]. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van periodieke
randvoorwaarden. Volgens de thermodynamische limiet zou dit geen effect mogen
hebben op de resultaten wanneer voldoende roosterpunten beschouwd worden. Een
direct gevolg hiervan is dat gesteld kan worden dat N = Nb .
Op dit rooster wordt een random walker losgelaten die beweegt volgens de regels
die hierboven opgesteld zijn. Op elke tijdstap wordt getracht om naar een andere
vertex te springen. Dit lukt steeds, behalve op vertices van het type D uit figuur
5.9, aangezien in het algemeen v + λv ̸= 1. In totaal wordt de walk E keren uit-

Hoofdstuk 5 – Generatieve mechanismen van DSI

68

gevoerd. Zo kunnen ensemblegemiddeldes ⟨.⟩ berekend worden met betrekking tot
de E realisaties van de random walk. Er wordt voor gekozen om in elke realisatie
van de walk Nb stappen te zetten. Op deze manier is er zekerheid dat periodieke
effecten met betrekking tot de randvoorwaarden vermeden worden.
Figuur 5.10 toont het ensemblegemiddelde van de verplaatsing van de walker
⟨x(t)⟩ in functie van de tijd. Hier werd gekozen voor een rooster met Nb = 5 · 104
bindingen met p = v = 0, 7. De datapunten in het linkerpaneel van figuur 5.10 gaan
rond tijdstap 10 naar een omgeving van nul. Op de logaritmische schaal lijkt dit
asymptotisch te gebeuren, maar dit is slechts een gevolg van de gekozen schaal. Ten
slotte is de spreiding rond de gemiddelde verplaatsing weergegeven op figuur 5.10.
Deze werd berekend op de gebruikelijke manier als σ(t)2 = ⟨x(t)2 ⟩ − ⟨x(t)⟩2 .

Figuur 5.10: Gemiddelde verplaatsing van de walker in functie van de tijd. In de simulatie werd gebruik gemaakt van p = v = 0, 7 en Nb = 5 · 104 en werden E = 2 · 104 realisaties
van de random walk uitgevoerd. De gekleurde band geeft één standaardafwijking rond het
ensemblegemiddelde aan. De LPPL fit werd uitgevoerd voor x ⩾ 75.

Het eerste dat opvalt is het feit dat de gemiddelde verplaatsing voor λ = 0, 2 ongeveer een grootteorde groter is voor de grootste waarden van de tijd t dan wanneer
λ = 0, 09. Dit was te verwachten aan de hand van de bespreking in sectie 5.3.1. De
kans dat tweerichtingsbindingen in de voorkeursrichting worden getraverseerd stijgt
met stijgende waarden voor λ.
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Op het eerste gezicht lijkt het alsof er spontaan DSI wordt gegenereerd in dit
systeem aangezien er in figuur 5.10 duidelijke oscillaties zichtbaar zijn op de curve
van een machtswet, wat opmerkelijk is, aangezien deze functie over E = 2 · 104
realisaties van de random walk werd uitgemiddeld [74, p. L733]. Hierdoor kan al
bedacht worden dat de geobserveerde oscillaties het bestaan van een vorm van inherente schalen aanduiden. Dit wordt in de volgende sectie verder besproken.
Aan het verloop van de gemiddelde verplaatsing in de tijd kan een log-periodische
machtswet (3.11) gefit worden. Dit is ook weergegeven in figuur 5.10. Op het eerste gezicht lijkt de staart van de curve goed beschreven te worden door de LPPL.
Zoals vroeger in deze scriptie al werd aangehaald, is het machtswetverloop en het
verloop volgens een LPPL vaak een fenomeen dat enkel voorkomt in de staarten van
distributies. Hierdoor hoeft niet zwaar getild te worden aan het feit dat blijkbaar
enkel de staart van de curve goed beschreven kan worden met een LPPL. Naast
deze algemene argumentatie, kan dit ook onderbouwd worden door het feit dat het
log-periodische karakter van asymptotische aard is, zoals uitgewerkt in [74] en samengevat in sectie 5.3.2. Het voorschrift (5.13) is expliciet berekend voor grote
waarden voor de tijd t.
De waarden van de fitparameters worden vergeleken met de theoretische voorspellingen uit sectie 5.3.2 in tabel 5.1. De bekomen waarde voor de exponent van de
leidende machtswet lijkt relatief goed overeen te komen met de voorspelde waarde
(5.15). De frequentie (5.14) komt minder goed overeen. Deze discrepantie wordt op
het einde van de volgende sectie meer uitgediept.
Tabel 5.1: De theoretische waarden van de frequentie (5.14) en de exponent (5.15) van
de LPPL en deze geëxtraheerd uit een fitprocedure.

λ = 0, 2

λ = 0, 09

Voorspelling

Fit

Voorspelling

Fit

Frequentie ω

3,904

2,893 ± 0,002

2,609

1,401 ± 0,002

Exponent ν

0,748

0,792 ± 0,0005

0,5

0,368 ± 0,001

In figuur 5.11 wordt het gevonden machtswetverloop tν uit figuur 5.10 weg gedeeld uit ⟨x(t)⟩. Daar is duidelijk dat de oscillerende factor zich binnen eenzelfde
eindig interval bevindt, i.e. de oscillaties zijn begrensd en divergeren niet. Dit komt,
alleszins kwalitatief, overeen met de theoretische ontwikkeling uit (5.13) en hoofdstuk 3
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Figuur 5.11: Gemiddelde verplaatsing van de walker in functie van de tijd. Deze figuur
is een herschaling van figuur 5.10. De pijltjes geven de theoretische voorspellingen van de
minima weer zoals berekend in sectie 5.3.4.

Naast de periode P = − ln λ uit (5.14), konden Bernasconi en Schneider ook de
amplitude van de oscillaties uitdrukken in termen van λ en men vond dat zowel de
amplitude als de periode P stijgen met dalende λ [74, p. L733]. Uit tabel 5.1 blijkt
dat de periode van de curve horende bij λ = 0, 09 inderdaad groter is dan degene
horende bij λ = 0, 2. Daarnaast volgt uit de fitprocedure voor de coëfficiënt B uit
(3.11)
fit
fit
Bλ=0,2
= 0, 394(2) ,
Bλ=0,09
= 5, 14(3) .
(5.16)
De coëfficiënt C uit (3.11) is in beide gevallen gelijkaardig en van de orde 10−1 .
Hieruit kan besloten worden dat de periode en amplitude van de oscillaties stijgen
met dalende λ, conform de theoretische voorspelling.

5.3.4 Oorsprong van de geobserveerde oscillaties
Het bestaan van oscillaties kan met een intuïtief schaalargument begrepen worden.
De uitwerking hieronder is gebaseerd op [15, 20, 74].
Stel dat de walker een cluster van tweerichtingsbindingen van lengte k tegenkomt,
i.e. een cluster van k opeenvolgende tweerichtingsbindingen. Wanneer λv < v, dan
is de kans groter dat de walker in de cluster naar links zal bewegen dan in de
voorkeursrichting. De gemiddelde tijd τk dat de walker zich in deze cluster zal
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bevinden, zal dus van de grootteorde (v/λv)k zijn [15, p. 20], of
τk ∼ λ−k .

(5.17)

Daarnaast kan de gemiddelde afstand tussen dergelijke clusters met een lengte k
benaderd worden door (1 − p)−k . Met deze benaderingen kan de gemiddelde tijd
tk die nodig is voor de walker om de eerste cluster van tweerichtingsbindingen van
lengte k te traverseren, afgeschat worden als [74, p. L733–L734]
tk = (1 − p)

−k

k
X
(1 − p)i
+
τi ,
(1 − p)k
i=1

(5.18)

waarbij de verschillende machten van 1−p expliciet in de som uitgeschreven zijn. De
factor (1 − p)i geeft de kans dat een cluster van tweerichtingsbindingen van lengte
i bereikt wordt en τi geeft de tijd aan dat de walker gemiddeld nodig heeft om
deze cluster van lengte i te traverseren. In de som in (5.18) worden geen clusters
met een lengte groter dan k opgenomen, aangezien deze een aanzienlijk effect zullen
hebben op de schatting van tk . Met de afschatting voor de gemiddelde tijd τi dat
de walker spendeert in een cluster van lengte i, vergelijking (5.17), kan de tijd tk
verder geschreven worden als
−k

tk ∼ (1 − p)

+

k
X
(1 − p)i−k
i=1

λi

.

(5.19)

Aangezien λ < 1 − p, zal de grootste bijdrage in de som geleverd worden door de
grootste waarde voor i, i.e. k, en kan besloten worden dat tk gedomineerd wordt door
τk ∼ λ−k [15, p. 20]. Met andere woorden, de gemiddelde tijd die de walker nodig
heeft om de eerste cluster van tweerichtingsbindingen van lengte k te traverseren,
is voornamelijk afhankelijk van de gemiddelde tijd die de walker in de cluster doorbrengt. Tussen dergelijke clusters in, beweegt de walker met een constante snelheid
in de voorkeursrichting.

Wanneer de gemiddelde verplaatsing van de walker bekeken wordt in functie van
de tijd, kunnen er minima verwacht worden voor waarden nabij tk [15, p. 20]. Deze
zijn afkomstig van het feit dat de walker voor een bepaalde tijd geen netto verplaatsing in de voorkeursrichting heeft wanneer die zich in een cluster van tweerichtingsbindingen bevindt. Op deze manier zorgen de τk voor karakteristieke tijdschalen in
het systeem. Deze schalen zijn discreet aangezien k slechts discrete waarden kan
aannemen.
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De verzameling {tk : 1 ⩽ k ⩽ Nb , k ∈ N} bestaat uit discrete waarden voor tk en
bevat een eindig aantal elementen voor een eindige waarde voor Nb . Zo zal de curve
van ⟨x(t)⟩ in functie van de tijd steeds een discreet aantal minima vertonen, wat op
natuurlijke wijze aanleiding geeft tot oscillaties in het functioneel gedrag van ⟨x(t)⟩
in functie van de tijd t.

Door de argumentatie van hierboven, kan besloten worden dat kwalitatief dezelfde observaties verwacht kunnen worden bij eender welk eendimensionaal systeem
dat discreet is en waarvan ⟨x(t)⟩ trager dan lineair varieert in de tijd [74, p. L734].

Merk echter op dat er geen uitspraken werden gedaan over een discrete hiërarchie onderliggend aan het systeem, zoals werd beschreven in sectie 5.2, maar dat
DSI ontstond uit een samenspel van de beschouwde dynamica en de random aard
van het systeem. De vereniging van deze twee componenten leidt tot een discrete
hiërarchie in tijdschalen, wat dan zelf leidt tot een uiting van DSI. Een hiërarchie
in tijdschalen werd als het ware spontaan gegenereerd door de onderliggende fysica
[20, p. 17661]. Deze hiërarchie ligt dus niet aan het fundament van het geobserveerd
discreet schaalinvariant gedrag, zoals in sectie 5.2, maar is een gevolg van de fysica
van het systeem.

De volledige analytische uitdrukking voor de tk is terug te vinden in [74]. Een
theoretische berekening van deze minima wordt eveneens in figuur 5.11 weergegeven
en aangeduid met pijltjes. Het is duidelijk dat de meeste minima met deze theoretische voorspellingen overeenkomen. Eventuele afwijkingen hiervan kunnen gelinkt
zijn aan de afwijkingen tussen de voorspelde en de bekomen periode van de oscillaties.

De resultaten in tabel 5.1 geven aan dat de periode P ∼ 1/ω uit de simulatie
groter is dan de voorspelling uit [74]. Hiervoor kan nu een mogelijke verklaring
gegeven worden. Aangezien in de simulatie v + λv < 1, is er een reële kans dat
de walker niet springt van de ene vertex naar de andere wanneer die zich tussen
twee tweerichtingsbindingen bevindt. Hier werd dit expliciet geïmplementeerd. In
[74] koos men echter voor v = (1 + λ)−1 > 0, 7, zodat v + λv = 1 en de walker
na elke tijdstap met zekerheid verandert van vertex. De implementatie die hier
gebruikt werd kan zorgen voor een langere periode, aangezien de walker effectief
stil kan staan voor een bepaald tijdsinterval wanneer die zich in een cluster van
tweerichtsbindingen bevindt.
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Reële systemen

De resultaten van hierboven worden ook teruggevonden wanneer twee- en driedimensionale gelijkaardige systemen computationeel bestudeerd worden [15, p. 20].
Hierdoor dringt de vraag zich op hoe relevant dit model is om natuurlijke fenomenen te kunnen beschrijven en op die manier een verklaring kan geven voor functioneel
gedrag karakteristiek aan DSI. Hiertoe zullen twee voorbeelden uit de literatuur van
naderbij bekeken worden.
H. Saleur et al. onderzochten in [20] de geobserveerde log-periodische karakteristieken in het functioneel tijdsverloop van de vrijgegeven energie ε̇ bij de aanzet
van aardbevingen. De oscillaties worden vastgesteld wanneer de vrijgegeven energie
van voorschokken in functie van de tijd wordt geplot zoals te zien is op figuur 5.12
[20].

Figuur 5.12: Observaties van het functioneel tijdsverloop van de vrijgegeven energie bij
de aanzet van de Loma Prieta aardbeving. Een machtswet fit (links) en een LPPL fit
(rechts) zijn ook afgebeeld (overgenomen uit [20]).

In het onderzoek wordt enerzijds een verklaring gezocht aan de hand van een
geometrische hiërarchie in de aardkorst. Aangezien er weinig experimenteel bewijs
is dat dergelijke hiërarchie bestaat, spitsten ze zich anderzijds ook toe op het model
dat in deze sectie beschreven werd. Het tempo van de energieverandering ε̇ (i.e. de
vrijgegeven energie) speelt de rol van de random walker. De aardkorst kan tijdens
het bewegen tijdelijk gevangen zitten in een bepaalde configuratie, wat gemodelleerd
wordt door clusters van tweerichtingsbindingen. Op deze manier beweegt de random
walker in de ε̇-ruimte met een voorkeursrichting naar positieve waarden toe, i.e.
een alsmaar grotere hoeveelheid energie wordt vrijgegeven. Uiteindelijk bereikt de
walker een kritiek punt en wordt het hoogtepunt van de aardbeving bereikt [20,
p. 17673].
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Door een log-periodische machtswet te fitten aan de data, kon men een uitdrukking vinden voor de exponent en de frequentie en hiermee de parameters p en λ
vastleggen. Men vond p ≈ 0, 5 en λ ≈ 0, 3 [20, p. 17674]. Deze parameterwaarden
werden echter niet beargumenteerd. De hoofdboodschap van hun uitwerking van
dit model was eerder dat dit een intuïtief plausibele beschrijving van de realiteit is.
Een tweede voorbeeld komt uit een onderzoek van A. Johansen en D. Sornette
[31]. Men onderzocht de temporale evolutie van prijzen op financiële markten aan de
hand van het model dat in deze sectie beschreven werd. Figuur 5.13 geeft de stijging
van de S&P 500 index voor de crash in oktober van 1987 weer. Deze evolutie toont
duidelijke log-periodische karakteristieken.

Figuur 5.13: De temporale evolutie van de S&P 500 index samen met een fit aan een
constant (plusjes), een machtswet- en LPPL verloop (volle lijn), overgenomen uit [36].

In [31] wordt beargumenteerd dat er een bepaalde symmetrie aanwezig is en zo
stelt men dat de evolutie van deze index na de crash op dezelfde manier gebeurt,
maar met een dalende trend [31, p. 1]. Dit wordt, zij het voor een andere crisis, ook
weergegeven in figuur 5.14. Het is dit dalend gedrag met log-periodische karakteristieken dat ze probeerden te modelleren.
De grootheid die de rol van de random walker vervult is de natuurlijke logaritme
van de prijs. Deze daalt of stijgt in de tijd door te springen van vertex naar vertex in
de ‘prijsruimte’. De voorkeursrichting is hier negatief, aangezien ze dalende markten
wilden beschrijven. In negatief georiënteerde markten is er steeds minder en minder
geld beschikbaar om te investeren. Eens een actor een bepaalde som heeft uitgege-
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Figuur 5.14: De temporale evolutie van de prijs van goud, overgenomen uit [37].

ven om een schuld af te betalen, om te investeren in een andere markt. . . , kan dat
geld niet meer geïnvesteerd worden in de markt die beschouwd wordt. De uitstroom
wordt gemodelleerd door de diodebindingen. Ten slotte zijn er nog de tweerichtingsbindingen die prijzen laten stijgen of dalen met een respectievelijk tempo. De
stijging van de prijzen wordt gelinkt aan een vorm van optimisme van de investeerders [31]. Ook hier wordt dit model beschreven als een plausibel mechanisme om de
evolutie van de prijs te verklaren, maar de gevonden parameterwaarden werden niet
beargumenteerd. Men berekende λ voor verschillende crashes en bubbels, maar gaf
geen waarden voor p [31, p. 7–8].
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6
Niet-extensieve statistische
mechanica
In dit hoofdstuk wordt het formalisme van de statistische mechanica uit de doeken gedaan. In sectie 6.1 wordt de entropische functionaal van Gibbs veralgemeend.
Hieruit zal door extrematie onder voorwaarden een canonische distributiefunctie volgen die een veralgemening is van de Boltzmann-Gibbsdistributie. Deze zal in sectie
6.2 geïdentificeerd worden met de Tsallisdistributiefunctie, dewelke een belangrijke
rol speelt in de niet-extensieve statistische mechanica. Sectie 6.3 bespreekt ten slotte
hoe dit formalisme aan de oorsprong kan liggen van geobserveerd discreet schaalinvariant gedrag. Deze bevindingen worden in sectie 6.4 computationeel onderzocht
aan de hand van een Monte-Carlosimulatie.

6.1

De Tsallisentropie

De klassieke statistische mechanica van Boltzmann en Gibbs vertrekt van de entropie
zoals geformuleerd door Gibbs [75]
SBG ({pi }) = −kB

W
X

pi ln pi ,

(6.1)

i=1

met kB de constante van Boltzmann en pi de probabiliteit dat het systeem zich in
microtoestand i zal bevinden. Het getal W is het aantal mogelijke microtoestanden
die het systeem kan innemen. Anders gesteld, is W het aantal mogelijke microscopische realisaties van het systeem. Deze vorm van de entropie herleidt zich tot
Boltzmanns formule voor de entropie, SB (W ), in het geval van gelijke waarschijnlijk-

Hoofdstuk 6 – Niet-extensieve statistische mechanica

78

heden pi = 1/W (∀i = 1, . . . , W ) [76, p. 2]. Inderdaad, een eenvoudige berekening
leert
W
X
1
1
1
SBG (∀i : pi = 1/W ) = −kB
ln
= −kB ln
= SB (W ) .
W W
W
i=1

(6.2)

Het grootste conceptuele verschil tussen deze twee vormen van de entropie zit hem
in haar afhankelijkheid. De entropische functionaal (6.1) zoals geformuleerd door
Gibbs is afhankelijk van de probabiliteitsdistributie over de faseruimte, terwijl die
van Boltzmann, vergelijking (6.2), een functie van de faseruimte zelf is (en dus van
een individueel systeem) [77, p. 1].
Het is evident dat SBG en de exponentiële probabiliteitsdistributie die eruit volgt
er in slagen om veelvoorkomende systemen op een gepaste manier te modelleren.
Bovenstaande formulering van de entropie werd heel lang als universeel beschouwd. Het is echter niet rigoureus gegrond waarom deze vorm ook toepasbaar zou
zijn voor niet-ergodische systemen [76, p. 2]. Ensemblegemiddelden en tijdsgemiddelden hoeven niet equivalent te zijn, zoals experimenteel reeds werd waargenomen
[78, 79]. De Boltzmann-Gibbs formulering van de klassieke statistische mechanica
is dus zeker niet het einde van het verhaal.
In 1988 postuleerde Constantino Tsallis een veralgemening van de entropie (6.1)
[80]:
!
W
X
k
Sq =
1−
(pi )q ,
(q ∈ R) .
(6.3)
q−1
i=1
De parameter q wordt de entropische index genoemd [76, p. 4] en k is een reële
constante die bepaald wordt door conventie [80, p. 479]. Ter vervollediging wordt
hier vermeld dat de Tsallisentropie (6.3) equivalent is met de α-entropie van Havrda
en Charvát, reeds geïntroduceerd in 1967 in het kader van informatietheorie [81].
Meteen is duidelijk dat de formulering van Gibbs geïdentificeerd kan worden met
S1 wanneer q naar 1 nadert onder een limietprocedure [80, p. 480], inderdaad
lim Sq = k lim

q→1

q→1

1−

PW
i=1

X
pi exp [(q − 1) ln pi ]
= −k
pi ln pi = SBG .
q−1
i=1
W

(6.4)

Dit kan ingezien worden via de Taylorontwikkeling
n ln x + 12 (n ln x)2 + . . .
en ln x − 1
xn − 1
= lim
= lim
= ln x .
n→0
n→0
n→0
n
n
n
lim

(6.5)
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De Tsallisentropie (6.3) kan geëxtremeerd worden (dit is maximalisatie voor
q > 0 en minimalisatie voor q < 0 [76, p. 4]) onder de canonische voorwaarden [80,
p. 483]
W
W
X
X
pi = 1 ,
pi Ei = Uq ,
(6.6)
i=1

i=1

met Ei de energie van microtoestand i en Uq de totale inwendige energie van het
systeem. Dit leidt tot [82, 80, p. 483]
′

Ei
e−β
q

p i = PW

−β ′ Ej

,

(6.7)

j=1 eq

naar complete analogie in het geval van het standaard canonisch ensemble in het formalisme van de Boltzmann-Gibbs statistische mechanica. De q-exponentiële functie
exq [76, p. 4] is gedefinieerd als
exq = [1 + (1 − q) x]1/(1−q) ,

(6.8)

zodat ex1 ≡ ex . Andere functies en operatoren hebben ook een q-analogon. Meer
nog, er bestaat een gans formalisme die de analyse uitbreidt naar de zogenaamde
q-analyse van dergelijke q-functies en q-operatoren (hier wordt er bijvoorbeeld impliciet van uitgegaan dat het argument van deze functies steeds positief is, wat
natuurlijk niet algemeen is). Voor een overzicht, zie bijvoorbeeld [83–87].
Het is nog interessant om op te merken dat de q-logaritme lnq x, gedefinieerd als
de inverse van de q-exponentiële functie exq [83, p. 508], gegeven is door
lnq x =

x1−q − 1
.
1−q

(6.9)

Met behulp van de definitie (6.8) kan dan makkelijk geverifieerd worden dat in
derdaad eq (lnq x) = lnq exq = x. Wanneer opnieuw gelijke waarschijnlijkheden
pi = 1/W (∀i = 1, . . . , W ) beschouwd worden, herleidt de Tsallisentropie (6.3) zich
tot



k
1
k
Sq (∀i : pi = 1/W ) =
1 − q−1 =
1 − W 1−q = k lnq W , (6.10)
q−1
W
q−1
zodat het q-analogon van de Boltzmannentropie SB (W ) in (6.2) wordt teruggevonden voor de reële constante k = kB .
Extremeren van de entropie leidt tot een bepaalde vorm van de distributiefunctie. Afhankelijk van de voorwaarden in deze procedure, zullen andere probabili-
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teitsdistributies bekomen worden. Zo kan ook gesproken worden van q-Gaussische
en q-exponentiële verdelingen. Voor een overzicht en eigenschappen van deze zogenaamde Tsallisdistributies, zie [88].

6.2 Niet-extensieve statistische mechanica en de
Tsallisdistributiefunctie
De uitbreiding van de klassieke canonische distributiefunctie naar degene afgeleid in
sectie 6.1, vergelijking (6.7), kan met de definitie van de q-exponentiële functie (6.8)
geschreven worden als
pi = Cq [1 − (1 − q) β ′ Ei ]

1/(1−q)

(6.11)

,

waarbij Cq een normalisatieconstante is die geïnterpreteerd kan worden als een veralgemening van de partitiefunctie en de Lagrangemultiplicator β ′ gegeven wordt door
β ′ = PW

β
(pi )q

i=1

(6.12)

,

met β = 1/kB T de inverse temperatuur [88, p. 339]. In de literatuur wordt vaak
de schaalparameter β ′ = 1/T0 geïdentificeerd met de inverse temperatuur T0 en de
entropische index wordt vaak q − 1 = 1/n gekozen [89, 90]. Met deze afspraken
kan de normalisatieconstante Cq ≡ Cn bepaald worden door de distributiefunctie te
integreren. Met een eenvoudige substitutie wordt dit
Z
1=

Z

+∞

+∞

pi (Ei ) dEi = Cn
0

0

Z

= Cn nT0



Ei
1+
nT0

+∞

−n

u−n du ,

dEi ,
(6.13)

1

=

Cn nT0
.
n−1

Hieruit volgen de voorwaarden n > 0 en n ̸= 1. De resulterende distributie, die in
de literatuur vaak ‘de’ Tsallisdistributie genoemd wordt [89, 90], wordt dan
n−1
pi ≡ pi (Ei ) =
nT0


−n
Ei
1+
.
nT0

(6.14)

Deze veralgemening van de canonische distributiefunctie wordt opgenomen in het
formalisme van de niet-extensieve statistische mechanica. De parameter n (of q)
wordt in deze context de niet-extensiviteitsparameter genoemd [90, p. 116].
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De reden voor deze benaming van dit onderzoeksgebied, is te vinden in een
eigenschap van de Tsallisentropie. In de klassieke Boltzmann-Gibbs statistische
mechanica is de entropie een extensieve grootheid. Neem A en B twee onafhankelijke
A+B
B
systemen in de zin dat pij
≡ pA
i pj . Dan volgt uit de definitie van SBG (6.1) dat
SBG (A + B) = −kB

X


B
A B
pA
,
i pj ln pi pj

i,j

= −kB

X
j

pB
j

X

A
pA
i ln pi − kB

X

i

pA
i

i

X

B
pB
j ln pj ,

(6.15)

j

= SBG (A) + SBG (B) ,
wat de extensiviteit van de Boltzmann-Gibbsentropie bewijst. In bovenstaande berekening lopen alle sommatie-indices van 1 tot en met W en werd gebruik gemaakt
P
van i pA,B
= 1, per definitie van de probabiliteiten pi . De Tsallisentropie Sq (6.3)
i
is echter geen extensieve grootheid. Een gelijkaardige berekening als degene in (6.15)
toont aan dat
X

q−1
B q
Sq (A + B) = 1 −
pA
,
i pj
k
i,j
X
X
q
q
=1−
pA
+1−
pB
i
j
i

j

−

1−

X
i

=


A q

pi

−

X


B q

pj

j

+

X


B q

pA
i pj

,

i,j

q−1
(Sq (A) + Sq (B))
k
!
!
X
X


q
q
− 1−
qiA
1−
qjB
,
i

!

(6.16)

j
2

q−1
(q − 1)
(Sq (A) + Sq (B)) −
Sq (A) Sq (B) ,
k 
k2

q−1
1−q
=
Sq (A) + Sq (B) +
Sq (A) Sq (B) ,
k
k
=

waarbij alle sommatie-indices opnieuw lopen van 1 tot en met W . Finaal kan gesteld
worden dat
Sq (A + B)
Sq (A) Sq (B)
Sq (A) Sq (B)
=
+
+ (1 − q)
.
k
k
k
k2

(6.17)

Hieruit volgt dat de Tsallisentropie inderdaad slechts een extensieve grootheid is
wanneer q → 1 en dus samenvalt met de Boltzmann-Gibbsentropie SBG [76]. Hierdoor wordt een statistische mechanica gebaseerd op de Tsallisentropie (6.3) nietextensief genoemd. De parameter q vormt een maat voor de niet-extensiviteit.
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Uit het voorschrift van de distributiefunctie p(x) in (6.14) was reeds duidelijk
dat de Tsallisdistributie een machtswetverloop in haar staart heeft: voor x ≫ T0
vindt men meteen dat
p (x ≫ T0 ) ≈

n − 1 −n
x ∼ x−n .
(nT0 )1−n

(6.18)

Nu blijkt ook dat de Tsallisdistributiefunctie goed benaderd wordt door een exponentiële Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie voor kleine waarden van haar argument.
Ook dit kan uit het voorschrift van de Tsallisdistributie p(x) berekend worden. Inderdaad, uit de Tsallisdistributie (6.14) volgt meteen dat de limiet x ≪ T0 voor
vaste T0 beschouwd kan worden als x ≪ n. Deze limiet leidt dan tot
"
p (x ≪ T0 ) ≡ lim p(x) = lim
n→+∞

n→+∞

n−1
nT0


−n #
1
x
x
1+
=
exp − ,
nT0
T0
T0

(6.19)

wat precies de Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie is. Merk op dat aangezien q − 1 =
1/n de limiet n → +∞ correspondeert met de limiet q → 1 zodat dit resultaat consistent is met bovenstaande bespreking van de Tsallisentropie Sq .
Uit deze eenvoudige berekeningen kan besloten worden dat de Tsallisdistributiefunctie een interpolatie vormt tussen de Boltzmann-Gibbsdistributie en een machtswet. Dit wordt illustratief weergegeven voor verschillende waarden voor n in figuur
6.1.

Figuur 6.1: De Tsallisdistributie (6.14) voor T0 = 10 en verschillende waarden voor
n. De figuur maakt duidelijk dat de Tsallisdistributie interpoleert tussen de BoltzmannGibbsdistributie (6.19) en een machtswet (6.18) met exponent α = n > 0.
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Merk in deze figuur de n-afhankelijkheid van het verloop van de verschillende
probabiliteitsdistributies op. Enerzijds is te zien dat de machtswetstaart van de
Tsallisdistributie optreedt voor grotere waarden voor x wanneer n stijgt, wat te
verwachten viel uit bovenstaande bespreking en (6.18). Anderzijds is voor grote
waarden voor n aan de limiet in (6.19) beter voldaan dan voor kleine waarden voor
n, zodat de Boltzmann-Gibbsdistributie een betere benadering voor de Tsallisdistributie vormt voor kleine waarden voor x wanneer n groot is. Alhoewel het lijkt
dat dit een artefact kan zijn van het feit dat het bereik op de verticale as in het
rechterpaneel in figuur 6.1 veel groter is dan in het linkerpaneel, toont figuur 6.2 aan
dat het verschil tussen de Tsallisdistributie p(x) en de Boltzmann-Gibbsdistributie
pBG (x), namelijk
|p(x) − pBG (x)|
δn (x) =
,
(6.20)
p (x)
wel degelijk daalt voor stijgende waarden voor n. Het punt waar alle curven op deze
figuur naar nul duiken, duidt het snijpunt van de twee curven in figuur 6.1 aan. Het
verschil δn ≡ δn (x) satureert naar 1 voor elke waarde van n wanneer x groot is (i.e.
groot ten opzichte van T0 ) aangezien dan de term pBG in (6.20) verwaarloosbaar
wordt, wat ook te zien is in figuur 6.1.

Figuur 6.2: De relatieve afwijking tussen de Boltzmann-Gibbsdistributie en de Tsallisdistributie voor T0 = 10 en verschillende waarden voor n. Deze wordt gedefinieerd door
δn (x) en gegeven in (6.20).
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Een tweede manier om betekenis te geven aan de niet-extensiviteitsparameter
n is door de schaalparameter T0 een x-afhankelijkheid te geven [90, p. 116, 89,
p. 5]. Inderdaad, de Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie pBG ≡ pBG (x) voldoet aan
de differentiaalvergelijking
dpBG
1
= − pBG .
(6.21)
dx
T0
Na de introductie van een x-afhankelijke temperatuur volgens
T0 → T (x) = T0 +

x
,
n

(6.22)

is de Tsallisdistributie p(x) in (6.14) een oplossing van (6.21). Gebruik makend van
(6.14) wordt inderdaad gevonden
dp
n−1
=−
dx
nT02


−n−1
x
1
1
1+
=−
p(x) = −
p(x) .
nT0
T0 + x/n
T (x)

(6.23)

Uit (6.22) volgt dat toestanden met grote x-waarden een hogere temperatuur
ervaren dan toestanden met kleine x-waarden. Dit kan te herleiden zijn naar het
principe van preferentiële groei zoals bekeken bij het Yuleproces uit sectie 2.3. Daar
was het groeitempo van soorten evenredig met de grootte van de soort. Met deze
interpretatie is n dan een maat voor de graad van preferentiële groei met de limiet
n → +∞ (T (x) → T0 ) corresponderend met verdwijnende preferentiële groei [90,
p. 116]. Deze inherente eigenschap van de Tsallisdistributie is een verklaring voor
het machtswetverloop zoals expliciet in het voorschrift en in figuur 6.1 teruggevonden wordt.
In een thermische context betekent (6.22) dat het warmtebad waarin een systeem zich bevindt niet homogeen is [48, p. 392]. Inderdaad, afhankelijk van een
eigenschap x van de entiteiten in het systeem wordt een andere temperatuur T (x)
gemeten door deze entiteiten.
Bovenstaande afleiding kan natuurlijk ook gezien worden als een manier om de
Tsallisdistributie te definiëren via een uitbreiding van het concept van temperatuur,
maar uit de voorgaande sectie 6.1 volgt dat er een diepere oorzaak ligt bij de vorm
van de distributiefunctie: de fundamentele link tussen een probabiliteitsdistributie
en een entropische vorm is niet onbelangrijk, aangezien deze ook zorgt voor de specifieke vorm van bijvoorbeeld de exponentiële Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie.
Het is het samenspel tussen de vorm van de entropische functionaal en de opgelegde
voorwaarden waaronder deze geëxtremeerd wordt, bijvoorbeeld de canonische zoals
gegeven in (6.6), dat zorgt voor de welbepaalde vorm van de distributiefunctie.
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Niet-extensiviteit als generatief mechanisme
van DSI

Hierboven werd opgemerkt dat de Tsallisdistributiefunctie een machtswetverloop in
haar staart heeft. De exponent van deze machtswet is exact gelijk aan de nietextensiviteitsparameter n zoals berekend in (6.18). Er bestaan nu twee manieren
om log-periodische oscillaties in dit machtswetverloop te implementeren. Deze worden hieronder uit de doeken gedaan.
De eerste, evidente, manier is door de niet-extensiviteitsparameter n (of q) een
imaginair deel verschillend van nul te geven. Dan volgt uit sectie 3.1 meteen dat
de staart van de Tsallisdistributie beschreven wordt door een machtswet met een
complexe exponent en dus log-periodische oscillaties zal vertonen.
De tweede manier vertrekt van de differentiaalvergelijking (6.23) waaraan de
Tsallisdistributie voldoet, i.e.
dp
1
1
=−
p(x) = −
p(x) ,
dx
T (x)
T0 + x/n

(6.24)

waar de definitie van T (x) uit (6.22) in de laatste gelijkheid gebruikt werd. In het
volgende wordt de afleiding van [90, p. 116–117, 48, p. 5–6] gevolgd.
De afgeleide van de distributiefunctie naar x in het linkerlid van de differentiaalvergelijking (6.24) kan met een eerste-orde Taylorbenadering geschreven worden
in een zogenaamde “finite difference form” als
p (x + δx) − p(x)
1
=−
p(x) ,
δx
T (x)

(6.25)

voor δx ≪ x, zodat
p (x + δx) = −

δx
T (x) − δx
p(x) + p(x) =
p(x) .
T (x)
T (x)

(6.26)

De introductie van deze Taylorbenadering in (6.25) kan verantwoord worden wanneer x niet langer als een continue variabele beschouwd wordt. Dan is de “finite
difference form” (6.25) de natuurlijke discrete variant van de afgeleide in (6.24).
waarbij discrete incrementen δx nu niet onder een limietprocedure naar nul naderen, zoals de continue afgeleide doorgaans gedefinieerd wordt, maar eindig blijven.
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Door de x-afhankelijkheid van de schaalparameter T (x) kan geanticipeerd worden dat de verandering δx hiermee evenredig zal zijn. Na de introductie van een
nieuwe schaalparameter γ ∈ R kan dus geponeerd worden dat
(6.27)

δx = γnT (x) = γ (nT0 + x) ,

waarbij (6.22) gebruikt werd in de laatste gelijkheid. De Taylorvoorwaarde δx ≪ x
leidt tot de voorwaarde γn ≪ 1 of γ ≪ 1/n met n > 1. Op deze manier kan het
increment δx arbitrair klein gemaakt worden en is de Taylorapproximatie (6.25) in
goede benadering geldig.
Merk op dat de keuze voor δx ∼ T (x) niet arbitrair is. Voor de exponentiële
Boltzamnn-Gibbsdistributiefunctie is namelijk T (x) ≡ T0 en wordt (6.26)


x + δx
exp −
T0





T0 − δx
x
=
exp −
,
T0
T0

(6.28)

zodat hieruit meteen volgt dat


δx
T0 − δx
.
exp −
=
T0
T0

(6.29)

Voor δx = γT0 met γ ≪ 1 wordt het rechterlid gelijk aan 1 − γ. Anderzijds kan de
exponentiële functie in het linkerlid in een eerste-orde Taylorbenadering geschreven
worden en geldt inderdaad dat


δx
exp −
= exp (−γ) ≈ 1 − γ ,
T0

(γ ≪ 1) .

(6.30)

Substitutie van de keuze voor δx, i.e. vergelijking (6.27), in de evolutievergelijking
(6.26) levert
p ((γ + 1) x + γnT0 ) = (1 − γn) p(x) .
(6.31)
Aangezien de focus ligt op de staart van de distributie waar het machtswetverloop
zich bevindt, kan de limiet x ≫ T0 aangenomen worden. Hierdoor wordt de vorige
vergelijking
p ((γ + 1) x) ≈ (1 − γn) p(x) ,
(x ≫ T0 ) ,
(6.32)
wat precies de schaalinvariante voorwaarde (2.1) is. Uit sectie 4.1.3 volgt dan dat de
Tsallisdistributie in het algemeen geschreven kan worden als een bepaalde lineaire
combinatie van machtswetten met complexe exponenten. De specifieke vorm van
het increment δx ∼ T (x) leidt op deze manier tot log-periodische oscillaties gesuperponeerd op het initiële machtswetverloop van de staart van de Tsallisdistributie.
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Monte-Carlo Demonsimulatie

De uiteenzetting in de voorgaande sectie 6.3 voorspelt log-periodische oscillaties
bovenop het machtswetverloop van de staart van de Tsallisdistributiefunctie wanneer
een increment in haar argument evenredig met de temperatuur (6.22) wordt gekozen.
Dit zal in deze sectie computationeel onderzocht worden. Hiertoe wordt gebruik
gemaakt van het zogenaamde demonalgoritme, beschreven in [62, p. 17–19]. Dit is
de facto een Monte-Carlosimulatie van N deeltjes in d dimensies die vrij bewegen
en voldoen aan een bepaalde dispersierelatie tussen hun energie en impuls. In deze
sectie zal dit algoritme gebruikt worden om voorgaande voorspellingen na te gaan.
In sectie 6.4.1 wordt de routine zelf uit de doeken gedaan en wordt verklaard hoe deze
“demon” opgevat moet worden. Het algoritme wordt gebruikt om de BoltzmannGibbsdistributiefunctie van de energie van de beschouwde demon te genereren. Een
kleine aanpassing aan de routine kan echter zorgen dat de Tsallisdistributiefunctie
bekomen wordt. Dit wordt besproken in sectie 6.4.2.

6.4.1

Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie

6.4.1.1 Monte-Carloregels
Het demonalgoritme zoals hier beschreven wordt, is gebaseerd op [62, p. 17–19].
Zij beschouwen een volume in d dimensies dat gevuld is met N identieke en vrije
deeltjes die voldoen aan een dispersierelatie tussen hun energie en impuls. Wanneer
voor elk deeltje een massa gelijk aan 1 massa-eenheid wordt gekozen, wordt dit een
relatie tussen energie en snelheid. In ditzelfde volume bevindt er zich één speciaal
deeltje: de demon. Deze is in staat om energie uit te wisselen met de N andere
deeltjes in het systeem. Op deze manier wordt het systeem als de omgeving van
de demon beschouwd. De uitwisseling van energie tussen de demon en het systeem
leidt tot een equilibratie van hun temperaturen volgens de nulde wet van de thermodynamica. Dit kan ook gezien worden als de definitie van temperatuur in een
thermische context: de temperatuur is de scalaire grootheid, toegeschreven aan elk
systeem onderling, die gelijk wordt wanneer twee systemen worden toegelaten om
energie met elkaar uit te wisselen [62, p. 16]. Rest enkel nog de interactie tussen de
demon en de N deeltjes te beschrijven.
Het demonalgoritme van [62] is een Monte-Carloroutine. Het systeem (i.e. de N
deeltjes) wordt geïnitialiseerd door aan elk deeltje een snelheid toe te schrijven. Op
elke Monte-Carlostap wordt een willekeurige “trial change” gemaakt in de snelheid
van een willekeurig deeltje. Via de dispersierelatie kan hieruit de energieverandering
∆E berekend worden.
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Als ∆E < 0, is het systeem geëvolueerd naar een toestand met lagere energie,
zodat de snelheidsverandering aanvaard wordt. De als het ware vrijgekomen energie
|∆E| wordt door de demon opgevangen, i.e. Ed → Ed + |∆E|, zodat de som van
de energieën van de demon en het systeem behouden blijft. Vanuit computationeel
standpunt geldt deze bespreking ook wanneer ∆E = 0.
Indien ∆E > 0, wil het systeem stijgen in energie. Hiervoor kan het gebruik
maken van de demon. Als de energie van de demon Ed ⩾ ∆E, dan staat de demon
de nodige energie af, i.e. Ed → Ed − ∆E, en de snelheidsverandering wordt aanvaard. In het geval dat Ed < ∆E, kan de demon de nodige energie niet voorzien en
de snelheidsverandering wordt verworpen.
Deze regels definiëren de Monte-Calrosimulatie. Ze zijn zodanig opgesteld dat
de energie van de demon steeds niet-negatief is [62, p. 18]. Aangezien de som van de
energie van de demon en de energie van het systeem constant blijft doorheen heel
de simulatie, wordt een microcanonisch ensemble gedefinieerd. Hierdoor kan verwacht worden dat de probabiliteitsdistributie van de energie van de demon, p (Ed ),
beschreven zal worden door een exponentiële Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie op
een temperatuur T . Inderdaad, de demon kan gezien worden als een klein systeem
dat interageert met een hittebad op temperatuur T en bestaat uit de N deeltjes.
6.4.1.2 Computationeel
In deze sectie wordt de demonsimulatie uitgevoerd. Er wordt gewerkt in d = 1
dimensie met de dispersierelatie E = v 2 /2 voor elk deeltje. In de conventie dat
kB = 1 wordt de initiële energie van de demon Ed = 0K gekozen. De initiële energie
van het systeem Es wordt gelijk aan 500K gekozen. Ter controle wordt tijdens de
simulatie na elke 5 · 103 stappen (lees: trial changes) de totale energie E0 = Es + Ed
berekend. Deze bleef constant doorheen de ganse simulatie.
Een resultaat van de demonsimulatie, zoals uiteengezet in sectie 6.4.1.1 en met
bovenstaande initialisatie, wordt weergegeven in figuur 6.3 voor verschillende waarden voor het aantal deeltjes N . Aan de simulatieresultaten is een exponentiële
Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie gefit, i.e.
p (Ed ) = A exp −

Ed
,
T

(6.33)

met A en T twee fitparameters. De helling van de lineaire fit in figuur 6.3 is dan
exact gelijk aan de inverse temperatuur.
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De reden waarom de fits voor N = 100 en N = 150 in figuur 6.3 niet uitgevoerd
werden met de inclusie van de grootste waarden voor Ed , komt door het feit dat
een gebrek aan statistiek zorgt voor een grote onzekerheid op deze waarden. Dit is
ook te zien aan de foutenbanden op dezelfde figuur. De fit aan de resultaten voor
N = 50 omvat wel alle datapunten. Aangezien de probabiliteitsdistributie voor de
grootste waarden voor Ed hier enkele grootteordes groter is dan voor N = 100 en
N = 150, lijkt de fitprocedure hier wel een goede fit te kunnen maken.

Figuur 6.3: Resultaat van de demonsimulatie zoals beschreven in sectie 6.4.1.1 voor
verschillende aantallen deeltjes N . Voor elke simulatie werden 106 stappen (lees: trial
changes) genomen. De lineaire fit is een Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie (6.33). Ook
de één-standaardafwijking foutenbanden rond de fits zijn aangeduid.

Het valt te verwachten dat de temperatuur van het systeem (wat gelijk is aan
de temperatuur van de demon) daalt naarmate er zich meer deeltjes in het systeem
bevinden, aangezien de energie per deeltje lager is. Dit wordt bevestigd in figuur 6.3.
Het voorgaande kan ook kwantitatief begrepen worden. Als de energie van de
demon exponentieel gedistribueerd is, is de gemiddelde energie van de demon E d = T
(herinner dat kB = 1). Daarnaast voldoet het systeem van N deeltjes met de
dispersierelatie E = v 2 /2 in d = 1 dimensie volgens het equipartitietheorema aan
Es =

N
T.
2

(6.34)

Aangezien Ed + Es constant wordt gehouden, is ook de som van hun gemiddelde
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N
T 1+
=C,
2

waarden constant zodat
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(6.35)

voor een zekere constante C ∈ R. Voor N ≫ 1 moet het product N T ≈ 2C dus
constant blijven. Zo wordt voorspeld dat de temperatuur T die gevonden wordt uit
een demonsimulatie omgekeerd evenredig zal zijn met het aantal deeltjes N in het
systeem. Meer nog, aangezien de demon geïnitialiseerd wordt met Ed = 0K en de
som van het systeem van de N deeltjes en de demon geïnitialiseerd wordt met een
totale energie gelijk aan E0 = Es + Ed = 500K, wordt (6.34) aan het begin van de
simulatie
N
500K = T ,
(6.36)
2
zodat uit (6.35) volgt dat N T ≈ 1000K.
De gevonden temperatuur voor de drie simulaties in figuur 6.3 wordt weergegeven
in tabel 6.1. Deze resultaten komen goed overeen met de eenvoudige theoretische
voorspellingen van hierboven. Merk ook op dat hoe groter N is, hoe beter de
benadering N T ≈ 1000K geldt.
Tabel 6.1: De temperatuur geëxtraheerd uit de fit van (6.33) aan de resultaten uit figuur
6.3 en het product van het aantal deeltjes met deze temperatuur.

N

Tfit (K)

N Tfit (K)

50

20,07(8)

1003 ± 4

100

9,98(2)

998,4 ± 3,0

150

6,66(1)

998,5 ± 1,9

6.4.2 Tsallisdistributiefunctie
De Monte-Carlosimulatie zoals besproking in de vorige sectie leidt op natuurlijke
wijze tot de Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie. Dit is een gevolg van het feit dat
een microcanonisch ensemble gesimuleerd werd waar de energie en snelheid van de
deeltjes verbonden waren via de dispersierelatie E = v 2 /2. Zoals in sectie 6.2 uiteengezet, meer bepaald berekening (6.15), is dit een extensief systeem. In sectie 6.3
bleek dat de introductie van niet-extensiviteit kon leiden tot log-periodische oscillaties in de staart van de distributiefunctie.
De manier waarop de incrementen ∆E bepaald werden in sectie 6.4.1 was via de
dispersierelatie. Een verandering in de snelheid van een deeltje leidde op deze manier
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tot een verandering in energie. Met behulp van de berekening uit sectie 6.3, kan nu
een andere manier voorgesteld worden om dit energie-increment te bepalen. Zoals
hierboven uiteengezet, voldoet de Tsallisdistributiefunctie aan de schaalinvariante
voorwaarde (6.32) wanneer een increment van haar argument proportioneel met de
temperatuur (6.22) wordt gekozen. In het huidige geval kan dus een increment
∆E = γnT (Ed ) = γ (nT0 + Ed ) ,

(6.37)

voorgesteld worden. Merk hierbij op dat de energie van de demon als het argument
van de temperatuur T ≡ T (Ed ) wordt gekozen. Door deze keuze zal de verandering
Ed → Ed ± ∆E zorgen voor het feit dat de probabiliteitsdistributie van de energie
van de demon, p ≡ p (Ed ), voldoet aan de schaalinvariante voorwaarde (6.32).
Door de vorm van het increment ∆E in (6.37) lijkt het echter dat de random
aard van de Monte-Carlosimulatie verloren gaat. In het geval van sectie 6.4.1 was
de snelheidsverandering van willekeurige aard zodat de corresponderende energieverandering via de dispersierelatie dit ook is. Om de analogie hiermee te maken en
de aard van de Monte-Carlosimulatie te behouden, wordt een willekeurige factor die
uniform verdeeld is in het interval [−1, 1] vermenigvuldigd met het increment ∆E
in (6.37) om aan te duiden dat de verandering in energie als het ware volgt uit een
fictieve verandering in snelheid in een willekeurige richting.
Opnieuw wordt het aantal dimensies d = 1 en de initiële energie van de demon
en het systeem respectievelijk Ed = 0K en Es = 500K gekozen. De dispersierelatie
E = v 2 /2 met de massa m = 1 en de conventie kB = 1 blijft ook onveranderd. Een
resultaat van deze implementatie van het demonalgoritme is afgebeeld in figuur 6.4.
Dit resultaat maakt duidelijk dat log-periodische oscillaties gegenereerd worden na
implementatie van (6.37).
Aan de resultaten in figuur 6.4 zijn twee fits uitgevoerd. Ten eerste wordt het
lage-energieregime gefit aan de Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie (6.33). De éénstandaardafwijking foutenband geeft aan dat deze data goed beschreven worden
door deze exponentiële verdeling. De temperatuur die volgt uit deze fit is echter
drie keer zo groot als de geïmplementeerde waarde voor T0 . Er wordt gevonden dat
BG
Tfit
= 14, 9(4)K, wat consistent is met 3T0 (in de zin dat 3T0 binnen één standaardBG
afwijking van Tfit
ligt). De theorie verwacht dus dat de distributiefunctie in het
lage-energieregime sneller daalt, aangezien een lagere temperatuur overeenkomt met
een grotere helling volgens (6.33). Dit zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat
er niet lang genoeg gesimuleerd werd. Hieronder wordt dit verder besproken.
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Figuur 6.4: Resultaat van de demonsimulatie met implementatie van het energieincrement (6.37) zoals uiteengezet in sectie 6.4.2. De simulatie werd uitgevoerd voor
107 stappen met γn = 0, 001 en T0 = 5K.

Ten tweede is een LPPL gefit aan de staart van de distributie in figuur 6.4.
Zoals reeds bleek in sectie 5.1.2 is het niet evident om een LPPL te fitten. Om hiermee enigzins rekening te houden, werd hier geopteerd om een tweede-orde LPPL
te fitten. Desalniettemin, leidt de fitprocedure tot heel grote foutenvlaggen op de
parameters. Om die reden is er ook geen foutenband rond deze fit afgebeeld op
figuur 6.4. Alhoewel de fit in deze figuur aanvaardbaar lijkt op visuele basis, is het
niet evident om kwantitatieve uitspraken te doen op basis van de gevonden waarden
van de fitparameters.
Een voorbeeld hiervan is de waarde van de gevonden exponent α van de leidende
machtswet van de LPPL. In sectie 6.2, meer bepaald vergelijking (6.18), wordt
voorspeld dat de leidende machtswet gegeven wordt door x−n . Uit de fitprocedure
blijkt dat de fitparameter die correspondeert met deze exponent voldoet aan
LPPL
|αfit
− n|
= (67, 9 ± 56, 1) % ,
n

(6.38)

zodat het niet mogelijk is om hier uitspraken over te doen.
Eenzelfde conclusie geldt voor de frequentie ω van de LPPL. De schaalinvariante
voorwaarde (6.32) voorspelt een theoretische waarde van deze frequentie in functie
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van de schaalparamter γ volgens de laatste lijn in (3.12). De bekomen fout op deze
fitparameter is echter nog groter dan deze op de exponent.
De simulatie langer laten lopen zal waarschijnlijk voor een betere overeenkomst
zorgen, omdat er meer statistiek in de staart van de probabiliteitsdistributie in figuur 6.4 zal zitten. In deze figuur is te zien dat 107 simulatiestappen reeds zorgen
voor kenmerken van log-periodische oscillaties zodat het nemen van meer stappen
alleen maar zal zorgen voor meer gegevens over het verloop van de staart van de
distributiefunctie. Deze uitspraak moet wel met enige voorzichtigheid opgenomen
worden aangezien de overeenkomst tussen de data in figuur 6.4 en een beschrijving
volgens een LPPL slechts van kwalitatieve aard is.
Daarnaast zal het nemen van meer simulatiestappen ervoor zorgen dat de probabiliteitsdistributie over meer grootteordes zal dalen. Inderdaad, hoe langer de demon
spendeert in het lage-energieregime (in de zin van een Monte-Carlosimulatie) hoe
minder waarschijnlijk het is dat de demon een hoge energie krijgt (in de zin van een
probabiliteitsdistributie) zodat de distributiefunctie in het Boltzmann-Gibbsregime
sterker daalt. Verder onderzoek kan hiermee rekening houden en is zeker aan de orde.
Deze sectie concludeert met figuur 6.5. Hier worden resultaten getoond van
dezelfde simulatie, maar met andere waarden voor N en n. Deze resultaten zijn
conform aan de bovenstaande bespreking.

Figuur 6.5: Resultaten van de demonsimulatie waarbij het energie-increment (6.37)
gebruikt werd. De simulatieparameters zijn dezelfde als in figuur 6.4 en haar bespreking,
behalve de waarden voor N en n die nu gevarieerd worden.
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6.5 Reële systemen
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met twee voorbeelden uit de literatuur waar logperiodische oscillaties bovenop het machtswetverloop van de staart van de Tsallisdistributiefunctie gevonden werden.
Een eerste voorbeeld werd in hoofdstuk 3 reeds gegeven in figuur 3.4, meer
bepaald, paneel b. Deze figuur is afkomstig van [48], waar men log-periodische oscillaties terugvond in de distributie van het transversaal momentum pT van secundaire
deeltjes geproduceerd in proton-protoncollisies. Ze beargumenteren dat deze distributie in de lage-pT -limiet vaak als een exponentiële distributie wordt beschreven,
terwijl de distributie in de hoge-pT -limiet een machtswetverloop volgt [48, p. 385].
In sectie 6.2 werd duidelijk dat de Tsallisdistributie interpoleert tussen deze twee
regimes. Deze vormt een goede beschrijving van de data in [48] in een bereik van ongeveer 14 grootteordes. De gevonden log-periodische oscillaties schrijven de auteurs
in [48] toe aan een complexe niet-extensiviteitsparameter q. Ze geven echter geen
fysische betekenis aan dit gegeven in de context van pT -distributies. Wel geven ze
aan dat in thermische systemen een complexe niet-extensiviteitsparameter q gezien
kan worden als een maat voor de intrinsieke fluctuaties in het systeem (i.e. geen
statistische fluctuaties). Ze tonen aan dat het imaginaire deel van q proportioneel
is met de spectraaldichtheid van deze fluctuaties [48, p. 392].
Een tweede voorbeeld is afkomstig uit de econofysica en is te vinden in [90]. Daar
wordt de CCDF van groottes van (de netto waarde van) ETFs (“exchange-traded
funds” [90, p. 111]) onderzocht. Dit wordt afgebeeld in figuur 6.6.

Figuur 6.6: De CCDF van de groottes van ETFs (links) en de afwijking van een lognormale fit en de empirische data (rechts) (overgenomen uit [90]).
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Het rechterpaneel toont de afwijking van een lognormale fit aan de CCDF van
empirische data (groene curve op het linkerpaneel) en de empirische data zelf [90,
p. 113]. Een verklaring voor deze oscillaties wordt ook hier gezocht in het formalisme
van de niet-extensieve statistische mechanica. In dit geval wordt de kapitaalmarkt
gezien als het warmtebad waarin het universum van ETFs leeft. Deze laatste probeert in equilibrium te raken met dit warmtebad door de uitwisseling van kapitaal.
De temperatuur T0 is in die zin de typische grootte van een ETF. De uitbreiding van
de temperatuur (6.22) die het principe van preferentiële groei omvat, wordt in deze
context vertaald naar het feit dat grote ETFs (groot ten opzichte van T0 ) sneller
stijgen in waarde dan kleine ETFs (klein ten opzichte van T0 ), aangezien de grote
ETFs een hogere temperatuur ervaren dan kleine ETFs [90, p. 116]. Op deze manier kan het formalisme van de niet-extensieve statistische mechanica een verklaring
bieden voor de geobserveerde oscillaties uit figuur 6.6.
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7
Conclusies en perspectieven
De doelstelling van deze masterproef bestond uit twee componenten. Enerzijds was
het de bedoeling om een intuïtief en theoretisch begrip van discrete schaalinvariantie te ontwikkelen. Anderzijds werden verschillende generatieve mechanismen van
discrete schaalinvariantie onderzocht. Waar mogelijk werden deze laatste een analytisch kader gegeven, maar deze werden vaak ook onderzocht met simulaties van
de voorgestelde modellen.
Hoofdstuk 2 behandelde de continue variant van de schaalsymmetrie en haar
kenmerkende machtswetten. Het Yuleproces werd hier geïntroduceerd als een generatief mechanisme van continue schaalinvariantie. Dit groeiproces beschreef de
groei van een verzameling van niet-interagerende geslachten door de toevoeging van
soorten. Alhoewel dit model een sterke vereenvoudiging van de realiteit is, was het
toch in staat om de geobserveerde machtswet in de distributie van groottes van geslachten te reproduceren. Het Yuleproces werd analytisch doorgerekend en het was
op deze manier mogelijk om een deterministische evolutievergelijking van de distributie van groottes van geslachten neer te schrijven. Een simulatie van deze evolutie
bevestigde dat het asymptotische gedrag van deze distributie beschreven wordt door
een machtswet.
Hoofdstuk 3 introduceerde het concept van discrete schaalinvariantie op een eerder intuïtieve manier en beschouwde de geassocieerde log-periodische machtswetten.
Ook de belangrijke link met de fractale geometrie werd kort aangeraakt.
Hoofdstuk 4 gaf de intuïtieve noties uit hoofdstuk 3 een theoretisch kader. Na
een korte introductie van de methodologie van de Renormalisatiegroep, was het mo-
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gelijk om de zaken die geponeerd werden in hoofdstuk 3 te bewijzen in een lineaire
benadering van de Renormalisatiegroeptransformaties. Zowel de vorm van de schaalinvariante voorwaarde als de expansie van discreet schaalinvariante distributies in
machtswetten met complexe exponenten, kregen zo een analytische behandeling.
Ook het groepentheoretisch karakter van de schaalsymmetrie werd hier kort behandeld. Na een introductie van de conforme groep, was het mogelijk om betekenis te
geven aan de stelling dat discrete schaalinvariantie een partieel gebroken continue
schaalsymmetrie is. Dit hoofdstuk concludeerde de descriptieve behandeling van
discrete schaalinvariantie an sich.
In Hoofdstuk 5 werden verschillende generatieve mechanismen van discreet schaalinvariante grootheden van naderbij bekeken. In dit hoofdstuk speelden simulaties
een belangrijke rol.
Het Yuleproces uit hoofdstuk 2 werd als eerste mechanisme onder de loep genomen. Wanneer de translatie-invariantie manifest gebroken werd door de relatieve
posities van de geslachten in het systeem in rekening te brengen via een screeningsmechanisme, bleek dat log-periodische oscillaties tevoorschijn kwamen in het
asymptotische machtswetverloop van de CCDF van groottes van geslachten. Dit
werd computationeel ondervonden en kon plausibel gemaakt worden door het effect
van screening. De gevonden frequenties ω van de LPPL, gefit aan verschillende
realisaties van het groeiproces, leken vooral te liggen in het interval [2, 5]. De exponenten van de leidende machtswet α, geëxtraheerd uit dezelfde fits, leken vooral te
liggen in het interval [0,25;0,75]. Deze lijken dus universeler dan de frequentie ω.
Een onderliggende discrete hiërarchie van schalen was een tweede generatief mechanisme van DSI. In deze scriptie werd dit eerder intuïtief geïntroduceerd met
gepaste referenties naar bronnen die dit explicieter maken.
Het model van anisotrope diffusie op een random rooster is een derde generatief
mechanisme van DSI dat goed begrepen is op zowel theoretisch als computationeel
vlak. Er bestaat veel literatuur rond dit model en veralgemeningen van de concepten
die in deze scriptie besproken werden, zijn alom. Ook de toepassing op geobserveerde
distributies is terug te vinden in de literatuur. Door de eenvoudige conceptuele aard
van dit model, vormt dit een plausibel mechanisme voor veel geobserveerde discreet
schaalinvariante distributies in de natuur. In deze scriptie werd dit model computationeel onderzocht en er kon geconcludeerd worden dat de resultaten in goede
overeenkomst waren met de theoretische voorspellingen.
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Hoofdstuk 6 besprak hoe de oorsprong van geobserveerd discreet schaalinvariant
gedrag kan gevonden worden in het formalisme van de niet-extensieve statistische
mechanica. In dit hoofdstuk werd dit eerst theoretisch behandeld door het formalisme bondig uit de doeken te doen. De Tsallisdistributiefunctie speelde hier een
prominente rol. Op basis van een aanpassing van de demonsimulatie uit [62], ontworpen om een exponentiële Boltzmann-Gibbsdistributiefunctie te genereren, werden
log-periodische oscillaties, karakteristiek aan DSI, teruggevonden. Er werd echter
beargumenteerd dat de beperkte “runtime” ervoor zorgde dat er geen kwantitatieve
uitspraken over de log-periodiciteit en de link met de niet-extensieve statistische
mechanica konden gemaakt worden. Dit hoofdstuk sloot af met twee voorbeelden
uit de literatuur waar dit generatieve mechanisme van DSI gebruikt werd om op een
plausibele manier geobserveerd discreet schaalinvariant gedrag te verklaren.
Zoals bleek uit onder meer de bespreking van de simulatieresultaten van het demonalgoritme uit sectie 6.4 was de “runtime” een beperkende factor. Ook wordt
geloofd dat meer gegevens bij onder andere het gemodificeerde Yuleproces uit sectie
5.1 zouden zorgen voor meer concluderende resultaten. Verder onderzoek kan hierin
een grote rol spelen door bijvoorbeeld te zorgen voor verdere optimalisatie van de
implementaties en extra data.
De simulaties die beschreven en uitgevoerd werden in deze scriptie werden geschreven in Python 3 en uitgevoerd op een standaard laptop. De implementatie
was eenvoudig met het oog op optimalisatie. Geïnteresseerden die de besproken
modellen verder willen onderzoeken, zouden met behulp van de beschrijving in de
desbetreffende secties geen problemen mogen ondervinden om de resultaten te reproduceren.
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Appendices

A
Stirlings benadering van de
B -functie
In sectie 2.3.2 wordt de staart van de B-functie B(x, y) benaderd als een machtswet
voor een vaste waarde van één van haar argumenten. Deze benadering kan bekomen
worden uit de welgekende vorm van de Stirlingbenadering
ln n! ≈ n ln n − n .

(A.1)

Deze vergelijking kan bijvoorbeeld afgeleid worden door de som van n termen in
het linkerlid te benaderen als een integraal. Deze laatste geeft dan na een partiële
integratie meteen het rechterlid.

Hier zal echter een meer algemeen resultaat worden afgeleid. Vergelijking (A.1) is
slechts gedefinieerd voor de natuurlijke getallen, terwijl B(x, y) gedefinieerd is voor
elke complexe x en y met Re x,Re y > 0. Hieronder zal eerst de Stirlingbenadering
voor de Γ-functie afgeleid worden (deze uitwerking is gebaseerd op [91]), waarna de
uitbreiding naar de B-functie snel zal volgen.

Vertrekkende van de definitie
Z
Γ(x + 1) =
0

+∞

e−t tx dt ,

(A.2)
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en de transformatie t = x(1 + y), kan de Γ-functie nog geschreven worden als
Z

+∞

e−x(1+y) xx (1 + y)x · xdy ,
−1
 x x Z +∞
x
=
e−xy (1 + y)x dy ,
e
−1
 x x Z +∞
=
x
exp{x [−y + ln(1 + y)]}dy .
e
−1

Γ(x + 1) =

(A.3)
(A.4)
(A.5)

De functie f (y) = −y + ln(1 + y) wordt weergegeven in het linkerpaneel van figuur
A.1. Het rechterpaneel toont het volledige integrandum van (A.5). De grafische
voorstelling van f (y) en een simpele analyse tonen aan dat de functie haar maximum
bereikt in y = 0 en negatief is voor elke andere waarde van y ∈] − 1, +∞[ in het
definitiegebied van f (y). Door de exponentiële functie in het integrandum, zullen
dus enkel de waarden van y in een omgeving van nul een relevante bijdrage leveren
tot de integraal wanneer |x| voldoende groot wordt gekozen. Dit is ook te zien in
het rechterpaneel van figuur A.1.

Figuur A.1: De functie f (y) = −y + ln(1 + y) (links) en het integrandum exp [xf (y)]
van (A.5) voor verschillende waarden van x (rechts).

Een Taylorontwikkeling van f (y) rond y = 0 levert

1
f (y) = −y + ln(1 + y) = −y + y − y 2 + O y 3 ,
2

(A.6)

zodat, met |x| → +∞, de integraal benaderd kan worden als
Z

Z

+∞

−1

exp{x (−y + ln(1 + y))}dy ≈

+∞

−∞



xy 2
exp −
dy .
2

Met de limiet |x| → +∞ wordt bedoeld dat |x| veel groter is dan |y|.

(A.7)
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Met de substitutie u2 = xy 2 /2 wordt voorgaande integraal
Z

+∞

−∞

zodat



√ Z +∞ −u2
√
xy 2
−1/2
exp −
dy = x
2
e du = x−1/2 2π ,
2
−∞
√
Γ(x + 1) ≈ xx+1/2 e−x 2π ,

(|x| → +∞)

,

(A.8)

(A.9)

en dus, met Γ(1 + x) = xΓ(x),
Γ(x) ≈

 x x r 2π
e

x

,

(|x| → +∞)

.

(A.10)

Dit vormt het finale resultaat van Stirlings benadering van de Γ-functie voor x ∈ C
met een positief reëel deel [91]. Deze benadering is illustratief weergegeven in figuur
A.2 voor reële x. Hier is duidelijk dat de asymptotische waarde van Γ(|x| → +∞)
al heel snel goed benaderd wordt door Stirlings benadering (A.10).

Figuur A.2: Vergelijking tussen de Γ-functie en de Stirlingbenadering (A.10).

Nog eenvoudiger, kan (A.10) geschreven worden als
Γ(|x| → +∞) ∼ xx−1/2 .

(A.11)

Hiermee is het nu eenvoudig om de Stirlingbenadering toe te passen op de B-functie
B(x, y). Met het oog op sectie 2.3.2 worden vanaf nu enkel reële argumenten beschouwd, maar de bespreking blijft geldig voor complexe argumenten x en y, zolang
hun reële delen strikt positief zijn. Limieten in de zin van x → +∞ moeten dan
opgevat worden als |x| → +∞.
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Beschouw B ≡ B(x, y) met 0 < x, y ∈ R en zowel x → +∞ als y → +∞, dan
vindt men aan de hand van (A.11) eenvoudig dat:
B(x, y) =

Γ(x)Γ(y)
xx−1/2 y y−1/2
∼
,
Γ(x + y)
(x + y)x+y−1/2

(x → +∞, y → +∞)

.

(A.12)

In sectie 2.3.2 wordt echter enkel de limiet van één van de argumenten genomen.
Stel x → +∞ en y = y0 ∈ R vast. Dan is Γ(y = y0 ) een constante en wordt het
voorgaande
xx−1/2
B(x → +∞, y0 ) ∼
≈ xx−1/2−(x+y0 −1/2) = x−y0 .
x+y
−1/2
0
(x + y0 )

(A.13)

Hierbij werd gebruikgemaakt van het feit dat in de genomen limiet x ≫ y0 . Hieruit
blijkt dat de B-functie inderdaad een machtswetverloop vertoont in haar staart.
Aangezien de B-functie symmetrisch is in haar argumenten, volgt dezelfde conclusie
voor de limiet y → +∞ en x = x0 ∈ R vast.

B
De complementaire cumulatieve
distributiefunctie
De CCDF wordt gedefinieerd als
Z

+∞

P (x) =

p (x′ ) dx′ .

(B.1)

x

Als de probabiliteitsdistributie p (x′ ) beschreven wordt door een LPPL, dan kan
p (x′ ) geëxpandeerd worden in een reeks machtswetten met complexe exponenten (zie
sectie 4.1.3). In het algemeen volstaat het dus om volgende integraal te berekenen
voor α ∈ C met Re α > 1
Z
P (x) ∼

+∞

′ −α

(x )
x

x−α+1
dx ∼
.
−α + 1
′

(B.2)

De vertakkingslijn van de complexe macht kan gemakkelijk buiten het integratiegebied gelegd worden zodat dit voor geen problemen zorgt bij de berekening van de
integraal. Daarnaast wordt er hier impliciet vanuit gegaan dat ook de bovengrens
van de integraal voor geen problemen zorgt. Een manier om deze assumptie te
omzeilen, is om de integraal te berekenen voor α ∈ R en pas dan de exponent een
imaginair deel te geven. Op deze manier is de convergentie van de integraal verzekerd. Een tweede manier om deze complicatie te vermijden, is door een bovengrens
xmax te installeren (wat in de praktijk vaak het geval is). De bespreking hieronder
blijft dan geldig.
Als α ∈ R, dan is de probabiliteitsdistributie p (x′ ) een machtswet en zal de
CCDF P (x) in (B.2) ook beschreven worden door een machtswet, maar met een
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exponent die één eenheid kleiner is dan die van p (x′ ).
Stel α = αR + iαI . Vergelijking (B.2) kan dan verder uitgewerkt worden als
P (x) ∼

(1 − α) x−α+1
.
(1 − αR )2 + αI2

(B.3)

De noemer van deze uitdrukking is een reëel getal. De factor 1 − α is een complex
getal. Dit vormt echter geen probleem aangezien nu dezelfde uitwerking kan gebeuren als die uit sectie 3.1. Op het einde van deze afleiding wordt enkel gekeken naar
het reële of imaginaire deel van de distributie (hier, de CCDF), zodat het complexe
karakter van de voorfactor geen problemen oplevert en de uitwerking volledig analoog is. Daardoor kan besloten worden dat P (x) beschreven wordt door een LPPL
als p (x′ ) ook beschreven wordt door een LPPL. Ook hier is te zien dat de exponent
van de leidende machtswet van de CCDF P (x) één reële eenheid kleiner is dan de
exponent van de probabiliteitsdistributie p (x′ ).
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