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you, Benjamin and Vishvas, for the positive atmosphere there was in the office, and for
never giving any remark when I had one of my moments of grumbling.
Camille, Maarten, Tom en alle anderen die mij op een of andere manier hebben geholpen
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De scouts, waar ik mij de afgelopen jaren volledig in heb kunnen smijten, wil ik bedanken
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meer betekenis heeft.
Thierry, merci, niet alleen voor het zijn van een goede kotgenoot, maar ook voor de momenten van ontspanning en discussies over het leven met een kritische noot. De jongens uit
Hulst verdienen zeker ook een vermelding, voor de goede grappen en de regelmaat waarmee
we nog steeds afspreken.
Mama en papa, ik zou jullie willen bedanken, ten eerste omdat ik de mogelijkheid heb
gekregen te studeren wat ik wil, maar nog veel meer voor de onvoorwaardelijke steun en
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en gebrom. Bedankt om me af en toe te laten stilstaan en samen te genieten.

Peter

Toelating tot bruikleen

“De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen
van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.
Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met
betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van
resultaten uit deze scriptie.”
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Hoofdstuk 1
Inleiding
A man may be attracted to science for
all sorts of reasons. Among them are
the desire to be useful, the excitement
of exploring new territory, the hope of
finding order, and the drive to test
established knowledge.
Thomas S. Kuhn

In 1962 wordt een boek gepubliceerd van fysicus en filosoof Thomas S. Kuhn, genaamd “The
Structure Of Scientific Revolutions” (SSR). In dit boek beschrijft Kuhn hoe de evolutie
van wetenschap verloopt. Tot dan toe werd gedacht dat wetenschap een constante groei
onderging. Kuhn betoogt dat wetenschap geen constante groei ondergaat, maar dat de
evolutie van wetenschap verloopt middels sprongen. Zo een sprong definieert hij als een
wetenschappelijke revolutie. De evolutie van wetenschap wordt gekenmerkt door revoluties.
Men kan zeggen dat SSR enorm invloedrijk is geweest, en nog altijd is. Het luidde het
einde in van de traditionele wetenschapsfilosofie en de start van een ander gedachtegoed
omtrent wetenschappelijke ontwikkeling. Het geniet een enorme populariteit onder zowel
filosofen als wetenschappers, zowel voorstanders als tegenstanders. De populariteit van
het boek is toe te schrijven aan de vele vragen die het opriep, en de daaropvolgende
discussies die het uitlokte. SSR voorziet echter weinig antwoorden om deze vragen te
beantwoorden. Hoewel SSR beschrijvend zeer sterk is, waarbij Kuhn een grondige kennis
van de wetenschapsgeschiedenis illustreert, vermeldt hij geen achterliggende principes die
aanleiding kunnen geven tot het gedrag dat hij uiteenzet. Dit is één van de redenen
1
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waarom SSR er niet in slaagde om een nieuw kader te starten waarbinnen wetenschap en
zijn ontwikkeling kan worden geplaatst. Met de hulp van de beschikbare interdisciplinaire
kennis en middelen kan daar nu echter verandering in komen.
Rogier De Langhe argumenteert dat het model van Kuhn kan worden beschouwd als een
complex systeem [11]. Een complex systeem bestaat uit een aantal simpele regels die
aanleiding kunnen geven tot een complexe structuur. Soms kan men het collectieve gedrag
van een systeem niet vooraf voorspellen. Het systeem vertoont emergent gedrag; het geheel
is meer dan de som van zijn delen.
Dit is de plaats waar statistische fysica zijn intrede maakt. De statistische fysica is in het
recente verleden talrijke malen succesvol gebleken in het modelleren van sociologische systemen, gaande van opiniedynamiek en taaldynamiek tot het collectief gedrag van een massa
en het vormen van hiërarchie-structuren [7]. Zelf is het ook goed bekend met een aantal
systemen die emergent gedrag vertonen, het meest bekende is waarschijnlijk het klassieke
Ising-systeem [8, 14]. De interdisciplinaire tak waarbinnen men sociologische systemen
probeert te modelleren met behulp van statistische fysica wordt sociofysica genoemd.
Een aantal concepten in het model van Kuhn kunnen vertaald worden naar concepten die
in de statistische fysica bekend zijn. In hoofdstuk 2 wordt uitgelegd dat volgens Kuhn
wetenschap bedreven wordt binnen een bepaald kader, een paradigma, en dat het werken
binnen dit kader onomstotelijk leidt tot het ontstaan van patstellingen en een daarmee
gepaarde crisissituatie. Zo een crisissituatie kan gevolgd worden door een wetenschappelijke
revolutie, wat resulteert in een nieuw kader waarbinnen wetenschap kan worden bedreven.
Kuhn typeert dus verschillende soorten wetenschap, waarbij zijn beschrijving aanleunt bij
de beschrijving van een zelf-organiserend systeem. Een systeem dat zichzelf afwisselend
in een stabiele en kritische toestand brengt, vertoont zelf-georganiseerde criticaliteit, een
concept dat de laatste decennia zijn intrede heeft gemaakt in de statistische fysica [2, 8].
Tijdens een wetenschappelijke revolutie kiest een meerderheid van de wetenschappelijke
gemeenschap ervoor om te werken binnen een alternatieve theorie. Als we het werken
binnen een bepaalde theorie beschouwen als een fase van de wetenschappelijke gemeenschap, dan kan een wetenschappelijke revolutie gezien worden als een fasetransitie. Door
het maken van deze analogieën, kan men over middelen uit de statistische fysica beschikken om het model van Kuhn te analyseren en formaliseren tot een framewerk waarbinnen
wetenschappelijke dynamiek kan worden geplaatst.
Het doel van deze thesis is de volgende. Met behulp van elementen uit de statistische
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fysica zal getracht worden een model te construeren dat voldoet aan de karakteristieken die
wetenschappelijke ontwikkeling volgens Kuhn typeren. Als dit lukt, dan is het mogelijk om
achterliggende principes van zijn model te achterhalen. Tevens illustreren we een werkwijze
waarmee het mogelijk is om op kwantitatieve wijze verschillende soorten wetenschap te
karakteriseren. Deze manier van werken zal gebruikt worden om aan te tonen dat de
voorgestelde modellen verschillende soorten wetenschap genereren, en dus voldoen aan een
belangrijk element van het model van Kuhn.
De opbouw van de thesis is als volgt. In hoofdstuk 2 zal een bondig overzicht gegeven
worden van de elementen waaruit Kuhniaanse paradigmadynamiek bestaat, waarna criteria
zullen opgesteld worden waaraan een model dient te voldoen om te kunnen concluderen
dat een model dynamiek genereert die aansluit bij de beschrijving van Kuhn.
In hoofdstuk 3 is een beknopte literatuurstudie gewijd aan het Schelling-model, waarbij
het model en een aantal van zijn toepassingen worden uiteengezet. Dit model zal namelijk
gebruikt worden om een betekenis te geven aan een wetenschappelijke bijdrage van een
wetenschapper. Daarnaast worden een aantal hulpmiddelen uit de statistische fysica geintroduceerd die verderop in de thesis ook gebruikt zullen worden. Het is bovendien een
geschikt voorbeeld van een model dat bestaat uit een aantal simpele regels die aanleiding
geven tot emergent gedrag.
Een dynamiek die een centrale rol zal spelen in de opgestelde modellen, is de aantrekking
en afstoting veroorzaakt door competitie en coördinatie tussen wetenschappers. De motivatie hiervoor is de volgende. Een wetenschapper wil enerzijds coördineren met zoveel
mogelijk andere wetenschappers om een zo nuttig mogelijke wetenschappelijke bijdrage te
leveren. Anderzijds wil hij niet teveel competitie ervaren van diezelfde wetenschappers,
hij wil namelijk innovatief en origineel zijn. Met behulp van het competitie/coördinatiemodel worden waarden toegekend aan paradigma’s die het potentieel van een paradigma
aangeven. Op basis van deze waarden beslissen wetenschappers om binnen een bepaald paradigma te werken. Deze dynamiek zal er uiteindelijk voor zorgen dat er wetenschappelijke
revoluties plaatsvinden.
In het vervolg van de thesis worden twee modellen geı̈ntroduceerd die op gepaste wijze
trachten gedrag te genereren dat aansluit bij het model van Kuhn. In hoofdstuk 4 wordt
het twee-stappen-model geı̈ntroduceerd waarin een wetenschapper in twee stappen beslist
waar en binnen welk paradigma hij zich zal plaatsen in de wetenschappelijke gemeenschap.
Het twee-stappen-model is gebaseerd op het Schelling-model en een uitbreiding van het
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competitie/coördinatie-model.
In hoofdstuk 5 wordt het inkomen-model voorgesteld waarin een wetenschapper tegelijkertijd wordt gedreven door de globale dynamiek van het competitie/coördinatie-model en
door een lokale dynamiek, waarbij een wetenschapper coördineert met en competitie ervaart van andere wetenschappers in zijn lokaal netwerk. De lokale dynamiek is geı̈nspireerd
op een toepassing van het Schelling-model. Een wetenschapper zal trachten een zo hoog
mogelijk inkomen te vergaren uit enerzijds het globale potentieel van een paradigma en
anderzijds zijn eigen lokale positie binnen de wetenschappelijke gemeenschap.
In hoofdstuk 6 zullen de resultaten en implicaties van bovengenoemde modellen besproken
en geëvalueerd worden.

Hoofdstuk 2
De Structuur van Wetenschappelijke
Revoluties volgens Thomas Kuhn
Change is the nursery of music, joy,
life and eternity.
John Donne

The Structure of Scientic Revolutions van Thomas Kuhn luidde het einde in van de traditionele wetenschapsfilosofie, en de ideeën over wetenschappelijke ontwikkeling in het algemeen.
Tot dan toe dacht men dat waarnemingen en methodes onfeilbaar waren en dat wetenschap
een constante lineaire groei onderging. Kuhn toont in SSR aan dat wetenschappelijke
ontwikkeling echter in fases verloopt, waarbij normale wetenschap en wetenschappelijke
revoluties elkaar afwisselen.
Centraal in het model van Kuhn staat het woord ”paradigma”. Dit woord is geleend
van het Grieks en betekent letterlijk ”model, voorbeeld”. Het is niet gemakkelijk om een
sluitende definitie van het begrip paradigma te geven. Kuhn zelf geeft dit ook toe in het
postscript dat hij heeft toegevoegd aan de tweede editie van zijn boek, waarin hij zegt dat
paradigma’s “the most novel and least understood aspect of this book” 1 zijn. Als definitie
van paradigma’s schrijft hij in dit postscript het volgende:
“On the one hand, it stands for the entire constellation of beliefs, values, techniques and
so on shared by the members of a given community. On the other, it denotes one sort of
element in that constellation, the concrete puzzle-solutions which, employed as models or
1

[25]: blz. 186
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examples, can replace explicit rules as a basis for the solution of the remaining puzzles of
normal science.” 2
Met andere woorden, een paradigma bepaalt hoe men de wereld interpreteert; het bepaalt
wat we meten en hoe we deze metingen uitvoeren, hoe deze metingen worden geı̈nterpreteerd, op welke manier er methodologisch te werk wordt gegaan en welke theorieën hierbij
worden gevormd en getest. Wetenschappers werken binnen een bepaald paradigma. Belangrijk hierbij te vermelden is dat een paradigma een eindige levensduur heeft, en dat
paradigma’s elkaar opvolgen. Men kan dus spreken over paradigmadynamiek.

2.1

De Ontwikkeling van een Paradigma

In de ontwikkeling van een paradigma onderscheidt Kuhn drie stadia: het pre-paradigmatisch
stadium, normale wetenschap en een revolutionaire fase.

Het Pre-Paradigmatisch Stadium
Dit stadium vindt maar één keer plaats. Er bestaat een veelheid aan theorieën die elk
hun eigen (vage) opvattingen hebben; men is het oneens over de grondslagen van het
paradigma. Na verloop van tijd ontstaat er een consensus en breekt er een periode van
normale wetenschap aan.

Normale Wetenschap
Een meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap is verzameld in één enkel paradigma. Dit paradigma wordt niet in twijfel getrokken en men discussieert niet over zijn
grondslagen. De wetenschappelijke gemeenschap is bijgevolg stabiel en zal weinig fluctuaties ondergaan.
Wetenschappers doen aan wat Kuhn omschrijft als puzzle-solving. Wetenschappers houden
zich bezig met het oplossen van problemen die door het paradigma worden bepaald. Ze
vullen als het ware de lege gaten op. De oplossingen van deze puzzels hebben twee functies;
ze geven aanleiding tot nieuwe puzzels en kunnen deze nieuwe puzzels ook weer helpen
2

[25]: blz. 174
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oplossen. Men kan dus niet zeggen dat er in deze periode revolutionair werk wordt geleverd.
Een voorbeeld van puzzle-solving is het vinden van de elementen waaruit de tabel van
Mendeleev bestaat, of het experimenteel vaststellen van het bestaan van het Higgs-boson.
Normale wetenschap wordt gekenmerkt door cumulatieve vooruitgang. In tegenstelling tot
wat hiervoor werd gedacht, is de cumulatieve vooruitgang niet meer oneindig. Een periode
van normale wetenschap is echter wel nodig om anomalieën te verkrijgen, en deze zijn nodig
om een wetenschappelijke revolutie te laten plaatsvinden.

Revolutionaire Fase
Wanneer er geen oplossing mogelijk is voor een door het paradigma aangeleverde puzzel,
spreekt men van een anomalie. Zo een anomalie ondermijnt het huidige paradigma. De
wetenschap gaat een periode van crisis tegemoet. Wetenschappers beginnen het huidige
paradigma in twijfel te trekken, en kijken buiten de grenzen van het paradigma naar
mogelijke oplossingen. De gevestigde wetenschappelijke gemeenschap wordt minder stabiel
en zal hevigere fluctuaties ondergaan.
Er is sprake van een proces dat omschreven kan worden als proliferatie. Er ontstaan
paradigma’s die licht van elkaar afwijken en elk een of andere anomalie oplossen. Deze
wijken echter nog niet veel af van het huidige paradigma. Hierna ontstaat een paradigma
dat op essentiële punten verschilt van het huidige paradigma en een aantal fundamentele
problemen oplost. Wanneer een meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap beslist
om te werken binnen dit alternatieve paradigma, is er sprake van een wetenschappelijke
revolutie. Eenmaal gevestigd binnen dit nieuwe paradigma, breekt er weer een periode aan
van normale wetenschap.

2.2

Incommensurabiliteit van Paradigma’s en Onzichtbaarheid van Wetenschappelijke Revoluties

Wanneer wetenschappers van paradigma veranderen, veranderen ze volgens Kuhn ook van
wereldbeeld. Door de theoriegebondenheid van waarnemingen, begrippen en methodes zijn
paradigma’s incommensurabel. Dit betekent niet dat ze niet met elkaar kunnen worden
vergeleken. Het vergelijken is echter een stuk moeilijker omdat de maatstaven waarmee
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ze beoordeeld worden zelf aan verandering onderhevig zijn. Hierdoor kan men niet meer
spreken van een oneindige cumulatieve vooruitgang.
Men kan drie soorten incommensurabiliteit onderscheiden [3]. De eerste die onderscheiden kan worden is methodologische incommensurabiliteit. Er is geen gemeenschappelijke
maatstaf omdat de manieren waarop paradigma’s beoordeeld en geëvalueerd worden zelf
veranderen. Ten tweede is er sprake van observationele incommensurabiliteit, aangezien
vergaarde experimentele gegevens binnen een paradigma theorie-afhankelijk zijn. Ten slotte
is er ook semantische incommensurabiliteit. Doordat gebruikte termen en definities ook
paradigma-afhankelijk zijn, vormt dit een extra hindernis om met elkaar te kunnen communiceren over verschillende paradigma’s.
Volgens Kuhn zijn handboeken zeer belangrijk voor paradigma’s. Zij worden geschreven
binnen het kader van een paradigma, en vormen de basis van de huidige wetenschappelijke traditie. Men gebruikt deze handboeken om puzzels op te lossen en om studenten op
te leiden binnen het paradigma. Wanneer er een wetenschappelijke revolutie plaatsvindt,
dienen handboeken herschreven te worden. Bijgevolg, aangezien handboeken niet de transitie naar een nieuw paradigma en de daarbijbehorende al dan niet opgeloste anomalieën
beschrijven, zijn studenten zich niet bewust van andere paradigma’s. Daarom kan geconcludeerd worden dat wetenschappelijke revoluties onzichtbaar zijn voor wetenschappers,
tenzij een wetenschapper een revolutie aan levende lijve heeft ondervonden.
Aangezien dat werken binnen een paradigma een nieuw paradigma veroorzaakt, kan er
niet vooraf voorspeld worden hoe lang een bepaald paradigma dominant zal zijn. Een
paradigma kan in sommige gevallen slechts een heel kort bestaan hebben, en andere paradigma’s kunnen heel lang overleven. Men weet niet van te voren of de oplossing van een
puzzel zal leiden tot een puzzel die ook weer een oplossing heeft, of tot een puzzel die zal
leiden tot een anomalie. Sommige anomalieën zullen ervoor zorgen dat wetenschappers
binnen alternatieve paradigma’s gaan werken, andere niet. Dit betekent dat Kuhniaanse
paradigmadynamiek paradigma’s met periodes van alle groottes kent. De periodes van
dominante paradigma’s dienen daarom stochastisch verdeeld te zijn.
In 2011 is er door Bornholdt, Jensen en Sneppen een poging ondernomen om Kuhniaanse
paradigmadynamiek te simuleren [4]. Hierbij maken ze gebruik van een exogene parameter
α die nieuwe paradigma’s introduceert. Bovendien veronderstellen ze een onrealistische
geheugeneis, die zegt dat wanneer een wetenschapper eenmaal veranderd is van paradigma,
een wetenschapper niet meer kan teruggaan naar een vorig paradigma. Zonder deze eis
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werkt hun model echter niet meer. Dit model is kritisch besproken en geanalyseerd door
J. Leliaert in [27].
Een belangrijk uitgangspunt in deze thesis zal zijn dat de voorgestelde modellen zelfregulerend zijn. De reden hiervoor is de volgende. Normale wetenschap wordt niet gekenmerkt
door het vinden van nieuwe feiten of theorieën. Toch stuiten wetenschappers voortdurend
op nieuwe fenomenen, en bedenken ze voortdurend radicale theorieën. Dit is doordat normale wetenschap zorgt voor anomalieën, die op hun beurt weer zorgen voor alternatieve
paradigma’s, waarvan er uiteindelijk maar één dominant wordt. Bijgevolg zorgt dit ervoor
dat wanneer men aan wetenschap doet binnen een bepaald paradigma, er op den duur een
nieuw paradigma zal ontstaan. Kuhn omschrijft het als volgt: “If this characteristic of
science is to be reconciled with what has already been said, then research under a paradigm
must be a particularly effective way of inducing paradigm change.” 3 Als voorwaarde leggen
we onszelf daarom op dat het systeem op endogene wijze paradigmadynamiek genereert.
Deze beschrijving sluit aan bij wat we in de fysica zelf-georganiseerde criticaliteit noemen.
Dit is een concept waarbij een systeem aan de hand van een aantal premissen zichzelf
afwisselend in een stabiele en kritische toestand brengt. Een intuı̈tief voorbeeld hiervan is
het sandpile-model van P. Bak, C. Tang en K. Wiesenfeld [2]. Hierbij laat men elke tijdstap
een zandkorreltje vallen op een zandhoop. Wanneer de helling van de hoop te steil wordt,
valt het zandkorreltje een niveau naar beneden. Zo een zandkorrel kan er echter voor zorgen
dat andere zandkorrels ook vallen, die op hun beurt ook weer andere zandkorrels kunnen
laten vallen. Op deze manier kunnen er om de zoveel tijd lawines van zandkorrels ontstaan.
Na zo een lawine breekt er weer een periode aan waarbij zandkorrels zonder gevaar kunnen
worden toegevoegd tot de volgende lawine plaatsvindt. De zandhoop brengt zichzelf dus
afwisselend in een stabiele en kritische toestand.

2.3

Criteria Paradigmadynamiek

Om in het vervolg van deze thesis te kunnen evalueren of een model in staat is geweest
om op voldoende wijze paradigmadynamiek te genereren, wordt een model met behulp van
volgende criteria geëvalueerd:
 Men kan 2 soorten wetenschap onderscheiden: normale wetenschap en wetenschap in
crisis.
3
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 Tijdens de ontwikkeling van een paradigma kan men na een periode van normale
wetenschap proliferatie waarnemen. Hierbij strijden alternatieve paradigma’s met
elkaar om het nieuwe dominante paradigma te worden. De wetenschap bevindt zich
in een crisis.
 Aansluitend aan een crisisperiode kan er een wetenschappelijke revolutie plaatsvinden, waarbij (op korte tijd) een meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap
zich vestigt in een alternatief paradigma.
 De periodes van dominante paradigma’s zijn stochastisch verdeeld. Bijgevolg valt
er niet te voorspellen wanneer er een overgang plaatsvindt en dit betekent dat een
periode van een dominant paradigma een onvoorspelbare maar eindige levensduur
heeft.
 Het systeem genereert op endogene wijze paradigmadynamiek.

Hoofdstuk 3
Het Schelling-Model
We have a closed circle of consistency
here: the laws of physics produce
complex systems, and these complex
systems lead to consciousness, which
then produces mathematics, which can
then encode in a succinct and
inspiring way the very underlying laws
of physics that gave rise to it.
Roger Penrose

3.1

Inleiding

Een interessant model dat emergent gedrag vertoont met behulp van een aantal eenvoudige premissen, werd eind jaren ’60 geı̈ntroduceerd door Thomas C. Schelling. Dit is een
ondertussen veelbesproken model, met tal van toepassingen. Recent heeft het ook de interesse van de fysica gewekt, en dit hoofdstuk is bedoeld om een introductie te geven tot
dit model en een aantal van zijn toepassingen en tegelijkertijd tot een aantal concepten uit
de statistische fysica die tevens in deze thesis gebruikt zullen worden. Voor een grondige
analyse zal telkens verwezen worden naar verwante literatuur.
Allereerst wordt het oorspronkelijke segregatie-model van Schelling bondig besproken. Een
interessante uitbreiding hierop is residientiële segregatie, waarbij de huurprijs van een residentie op endogene manier bepaald wordt. Vervolgens kan er een illustratief analogon
11
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getrokken worden naar fysische concepten, en zal ook de statistische fysica van het model
besproken worden.

3.2

Het Segregatiemodel van Thomas C. Schelling

Middels een heel simpel model was Thomas C. Schelling in staat om aan te tonen dat bepaald macroscopisch gedrag niet te voorspellen is aan de hand van individuele voorkeuren.
Hij beschouwt twee groepen, die elk een verschillende kleur hebben, en waarbij elk individu
bepaald discriminatoir gedrag vertoont. Schelling bedoelt het volgende met discriminatoir: “By ‘discriminatory’ I mean reflecting an awareness, conscious or unconscious, of
sex or age or religion or color or whatever the basis of segregation is, an awareness that
influences decisions on where to live, whom to sit by, what occupation to join or to avoid,
whom to play with, or whom to talk to.”1 . Ondanks mild discriminatoir gedrag blijkt dat
er volledige segregatie van beide groepen kan optreden.
Het Schelling-model bestaat uit de volgende onderdelen. Laten we een schaakbord nemen,
met afmetingen L x L. Een vakje op het schaakbord kan bezet worden door een wit (W)
of een zwart (Z) schaakstuk, of het kan leeg blijven. Vervolgens beschouwt Schelling het
lokaal netwerk van een schaakstuk, de neighbourhood. Schelling zelf maakt gebruik van
8 dichtste naburen, een zogenaamde Moore-neighbourhood, weergegeven in figuur 3.1b.
Elk schaakstuk heeft een bepaalde voorkeur of preferentie wat betreft de opvulling van
deze neighbourhood. Dit is waar het discriminatoir gedrag tot uiting komt. Een degelijk
startpunt en tevens een mooie illustratie van het Schelling-model, is de volgende preferentie.
Als een schaakstuk 1 buur heeft, moet hij van dezelfde kleur zijn; als hij 2 buren heeft,
moet 1 nabuur van dezelfde kleur zijn; bij 3, 4 of 5 buren moeten er 2 naburen van dezelfde
kleur zijn; bij 6, 7, of 8 moeten er minstens 3 naburen van dezelfde kleur zijn. Ontevreden
stukken dienen echter nieuwe plaatsen in te nemen op het bord; daarvoor zijn er lege velden
nodig. Het blijkt dat als er 25% tot 30% lege velden aanwezig zijn, dit voldoende is om
volledige segregatie te verkrijgen [36].
Vervolgens dient het schaakbord geı̈nitialiseerd te worden. Bij wijze van voorbeeld laten we
het schaakbord 8 rijen en 8 kolommen hebben, waarbij enkel de hoeken worden vrijgelaten.
O stelt een wit schaakstuk voor, # een zwart. Als startpunt nemen we evenveel witte als
1
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3.2. Het Segregatiemodel van Thomas C. Schelling

13

Figuur 3.1: Verschillende neighbourhoods. De grijze velden representeren de neigbhourhood
van het zwarte veld. Figuur overgenomen uit [22].

Figuur 3.2: Een mogelijke initialisatie van het Schelling-model op een 2-dimensionaal rooster.
Figuur overgenomen uit [37].

zwarte stukken, waarbij een stuk van elke kleur afwisselend op het bord wordt geplaatst.
De initialisatie is te zien in figuur 3.2.
In deze situatie kunnen de stukken enkel bewegen naar de hoeken; bovendien zijn ze tevreden wat betreft hun neighbourhood. Daarom worden er op een random manier 20 stukken
verwijderd, om er vervolgens weer 5 aan te vullen, waarbij de probabiliteit 12 is dat het een
O of een # is. Het resultaat is een schaakbord met 64 velden, waarvan er 45 bezet zijn en
19 leeg. In figuur 3.3 is links het resultaat te zien. Rechts zijn de stukken weergegeven die
ontevreden zijn wat betreft hun naburen; deze zullen willen verhuizen.
We hebben dus te maken met slechts 9 ontevreden stukken. Hoe is het mogelijk dat er
uiteindelijk volledige segregatie zal optreden? De interactie is subtiel. Een schaakstuk kan
ontevreden zijn wat betreft zijn positie. Dit stuk zal dus verhuizen. Zijn buur kan echter
tevreden zijn. Doordat het schaakstuk verhuist, kan hij ontevreden worden, en zal hij zelf
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Figuur 3.3: Uiteindelijke initialisatie van het Schelling-model. Op het rechtse bord zijn de
stukken te zien die ontevreden zijn wat betreft hun naburen. Figuur overgenomen
uit [37].

Figuur 3.4: 2 mogelijke stabiele eindconfiguraties van het Schelling-model. Elk schaakstuk is
nu tevreden. Het verschil tussen beide configuraties zit hem in het verschil in de
volgorde van het verhuizen. Figuur overgenomen uit [37].

willen verhuizen. Hierdoor is het systeem vrij dynamisch, en zal er heel wat geschoven
dienen te worden vooraleer er een configuratie verkregen wordt waarbij iedereen tevreden
is.
Een mogelijke eindconfiguratie is links te zien in figuur 3.4. Een andere volgorde van verhuizen levert een andere eindconfiguratie op. Een alternatief is te zien rechts in figuur 3.4.
Wat valt op aan deze eindconfiguraties? Alle schaakstukken zijn tevreden wat betreft
hun posities. Beide groepen zijn volledig gesegregeerd. De verhouding tussen buren met
dezelfde kleur ten opzichte van buren met de andere kleur is bij de linkse configuratie in
figuur 3.4 2.3:1. De rechtse configuratie heeft zelfs een verhouding van 2.8:1. Dit is meer
dan de vooropgestelde voorkeur van een schaakstuk, die hoogstens maar 1:1 was. Het
resultaat is dan ook verassend en zeer interessant. Ondanks een milde preferentie, treedt
er collectief een onvoorspelbaar en duidelijk gedrag op.

3.3. Residentiële Segregatie middels Huurprijzen
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Men kan nu natuurlijk veel meer mogelijke simulaties uitvoeren. Wat als het aantal O’s
maar de helft zo groot is als het aantal #’s? Wat gebeurt er als O en # een verschillende
preferentie hebben? Wat gebeurt er als er meer lege velden zijn? Wat gebeurt er als
men een bepaalde preferentiefunctie heeft? Al deze voorbeelden worden besproken door
Schelling in [36] en [37].

3.3

Residentiële Segregatie middels Huurprijzen

Een interessante benadering en uitbreiding van het Schelling-model werd in 2004 geplubiceerd door Junfu Zhang [45]. Hierin stelt een veld i op een rooster met afmetingen L x L
een residentie voor, die een bepaalde huurprijs Pi heeft. Zo een residentie heeft H naburen,
waarbij H de velden rond i zijn (H = 8 is een Moore-neighbourhood). Alle residenties zijn
hetzelfde; het enige verschil is de huurprijs.
De huurprijs wordt op een endogene manier bepaald. We beschouwen twee groepen inwoners, een groep met een rode kleur R en een groep met een blauwe kleur B. Ri laten
we het aantal buren zijn met een rode kleur van residentie i en analoog laten we Bi het
aantal blauwe buren zijn van residentie i. Residentie i kan bewoond worden door een rood
iemand, een blauw iemand of kan leeg staan. Vervolgens veronderstellen we dat elke agent
hetzelfde inkomen Y verdient. Deze aanname genereert dezelfde resultaten als een model
met een residentie-afhankelijk inkomen Yi .
Net als in het oorspronkelijke Schelling-model, hebben we een bepaalde hoeveelheid lege
residenties nodig. Het gemiddeld aantal lege residenties in een neighbourhood die zorgen
voor een ’normale’ huismarkt, noemen we V ∗ . Dit is een constante. De dichtheid kunnen
V∗
. vi laten we dan de lokale hoeveelheid leegstaande residenties
we dan schrijven als v ∗ = H+1
zijn in de neighbourhood van residentie i. Vervolgens stellen we een lineaire prijsregel op,
waarbij a en b constanten zijn:
Pi = a − b(vi − v ∗ ).

(3.1)

Deze prijsregel betekent dat als een residentie i omgeven wordt door veel leegstaande
residenties, de huurprijs laag zal zijn en vice versa. De prijsregel kan herschreven worden
als:

16

Hoofdstuk 3. Het Schelling-Model

Pi = a − b(

V∗
a(H + 1) − b(H − V ∗ ) b(Ri + Bi )
H − Ri − Bi
−
)=
+
.
H +1
H +1
H +1
H +1

(3.2)

Hierbij veronderstellen we dat i bewoond is. Zonder deze aanname is er een prijsverschil
voor en na dat er een agent zich vestigt op locatie i. Vermenigvuldigen we vergelijking 3.2
nu met H+1
, dan krijgen we:
b
Pi

a(H + 1) − b(H − V ∗ )
(H + 1)
= Pi0 =
+ Ri + Bi = cste + Ri + Bi .
b
b

(3.3)

In vergelijking 3.3 is duidelijk te zien dat de huurprijs bestaat uit een constante prijs
die iedereen moet betalen en een locatie-afhankelijk gedeelte. We kunnen daarom een
equivalent model opstellen waarbij Y ∗ = Y − cste het nieuw inkomen is van een agent (we
zouden dit het netto-inkomen van een agent kunnen noemen), en we kunnen daarom de
volgende regel voor de huurprijs voorop stellen, zonder aan algemeenheid te schaden:
Pi00 = Ri + Bi .

(3.4)

Nu de prijsregel is bepaald, dient de utiliteitsfunctie van een agent opgesteld te worden.
Een utiliteitsfunctie bepaalt de waarde of het nut van een agent op een locatie i op het
rooster. De utiliteitsfunctie in het Schelling-model heeft een simpele vorm. Deze is enkel
afhankelijk van de neighbourhood van een agent, en is gelijk aan 1 als aan de voorkeur van
een agent is voldaan en 0 als hieraan niet is voldaan. Deze functie is ook wel bekend als
de stapfunctie, weergegeven in figuur 3.5a. Andere utiliteitsfuncties zijn ook mogelijk, en
voorbeelden zijn weergegeven in figuren 3.5b en 3.5c.
Zhang gebruikt voor elke groep agenten een verschillende utiliteitsfunctie. Hij laat zien
dat het voldoende is dat slechts één enkele groep een bepaalde preferentie heeft wat betreft
zijn naburen. Als we stellen dat een rode agent het liefst door andere rode agenten wil
omgeven worden op locatie i, en het verschil tussen verschillende residenties wordt enkel
bepaald door de huurprijs, dan kunnen we voor deze agent de volgende utiliteitsfunctie
opstellen:
Uri = Y ∗ + λRi − Pi00 = Y ∗ + (λ − 1)Ri − Bi .

(3.5)
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Figuur 3.5: Verschillende utiliteitsfuncties u(s) uitgezet tegen s, de fractie van de neighbourhood die bestaat uit agenten die dezelfde eigenschap hebben. a) Utiliteitsfunctie
van het oorspronkelijke Schelling-model. b) Een lineaire utiliteitsfunctie. c) Een
asymmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie. Voor m = 0 is deze functie symmetrisch
gepiekt. Figuur overgenomen uit [18].

Als λ > 0 wil een rode agent door meer rode agenten omgeven worden (en dus door minder
blauwe). λ drukt de sterkte van deze preferentie uit; het is te zien als een bindingssterkte.
Als we nu, Zhang volgend, blauwe agenten kleurneutraal laten zijn, dan wordt hun utiliteitsfunctie enkel bepaald door de huurprijs:
Ubj = Y ∗ − Pj00 = Y ∗ − Rj − Bj .

(3.6)

Simulaties van bovenstaande uiteenzetting tonen inderdaad aan dat er volledige segregatie
optreedt, ondanks dat slechts één groep een bepaalde preferentie heeft. Dit is toe te
schrijven aan het feit dat de hogere prijs die de rode buurten veroorzaken, de blauwe
agenten wegduwen, aangezien zij niet geı̈nteresseerd zijn in wie hun naburen zijn, maar
enkel in de huurprijs van hun residentie. Zhang slaagde er bovendien in om dit op een
theoretische manier aan te tonen middels een potentiaalfunctie, een concept afkomstig uit
de game-theorie. Deze potentiaalfunctie is een functie van het gehele systeem, waarbij
een variatie van deze functie door een beweging van een enkel individu gelijk is aan de
verandering van de utiliteit van dit individu[17]. De potentiaalfunctie voor het model van
Zhang heeft de volgende vorm:
F =

1X
Ui (Y ∗ , Ri , Bi ).
2 i

(3.7)

Hierbij loopt de sommatie over alle individuele utiliteiten van de agenten op het rooster.
Via deze potentiaalfunctie kan de individuele dynamica genegeerd worden. Als de potentiaalfunctie toeneemt, hebben agenten een utiliteitstoenemende beweging gemaakt. Als de
potentiaalfunctie afneemt, hebben agenten een utiliteitsafnemende beweging gemaakt.
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3.4

Een Fysisch Analogon van het Schelling-Model

Het Schelling-model kan in een aantal stappen omgebouwd worden tot een fysisch model.
Dit wordt op intuı̈tieve wijze geı̈llustreerd door door D. Vinković en A. Kirman in [43].
Hierbij maken zij gebruik van de volgende analogieën:
 De schaakstukken of agenten op een rooster kunnen gezien worden als fysische deeltjes.
 In het Schelling-model maken agenten keuzes op basis van hun preferentie of utiliteit.
In het fysisch model worden keuzes gemaakt op basis van (het verlagen van) de interne
energie. Een toename in utiliteit is een afname van de interne energie.
 In het Schelling-model hangt de utiliteit af van de Moore-neighbourhood. In het
fysisch model hangt de interne energie af van de lokale concentratie aan (on)gelijke
deeltjes.

Men dient zich te realiseren dat dit systeem geen gesloten systeem is. Dit wil zeggen dat
de energie geen constante is van het systeem. Aangezien deeltjes van plaats veranderen,
verandert hun interne energie. Deze energie wordt echter niet overgedragen aan andere
deeltjes, maar verlaat het systeem. Men kan dus stellen dat er sprake is van een dissipatief
systeem. Zo een systeem bevindt zich niet niet in thermodynamisch evenwicht. Doordat
deeltjes geen energie verliezen door de bewegingen zelf, blijft de druk constant. Ook het
volume en het aantal deeltjes zijn constanten van het systeem.
Dit systeem zal trachten zijn totale energie te minimaliseren. Elk deeltje zal namelijk
proberen een utiliteitstoenemende en dus een energieverlagende beweging te maken. Dit
systeem zal een lage energie hebben wanneer deeltjes op zo een manier gerangschikt zijn dat
ze door dezelfde deeltjes omgeven worden. Hierdoor ontstaan clusters van gelijke deeltjes
voortkomend uit de krachten die tussen deeltjes werken. Aangezien enkel de energie van
de deeltjes aan de buitenkant van een cluster zal veranderen, volstaat het om naar de
oppervlaktespanning van zo een cluster te kijken. Deze spanningskracht zal in wat volgt
afgeleid worden.
Een essentieel onderdeel van de afleiding is om van het gediscretiseerd rooster een continuum te maken. De oppervlakte ∆A van een veld op het rooster wordt vervangen door een
differentiële oppervlakte dA in het continuüm. Normaal gezien wordt een veld bezet door
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één agent of door geen enkele agent. In het algemene geval is dit ∆N . Als we overgaan
naar een continue situatie wordt dit dN . De dichtheid aan deeltjes op een punt ~r kan dan
geschreven worden als:
n(~r) =

dN
.
dA

(3.8)

Een volgende stap die uitgevoerd dient te worden is de utiliteitsfunctie omzetten naar
een functie die de interne energie uitdrukt. Aangezien we ons nu in een continu rooster
bevinden, is het een stuk makkelijker om de utiliteit, die gebaseerd is op de neighbourhood
van een deeltje, te bepalen aan de hand een hoek θ die de verschillende clusters innemen
in een oppervlak dA. De utiliteit wordt vervangen door de energie-functie (θ(~r)), waarbij
een hoge utiliteit correspondeert met een lage energie en vice versa. De hoeveelheid energie
die opgeslagen zit in dA wordt dan bepaald door:
dE = n(θ(~r))dA.

(3.9)

Als een differentiële lengte dL genomen wordt, kan de hoeveelheid energie per eenheidslengte dΣ geschreven worden als dΣ = n(θ(~r))dL. dL wordt zo klein gekozen dat het
een contactpunt is tussen twee clusters. Hieruit volgt dat dΣ enkel afhangt van de lokale
curvatuur.
De totale oppervlakte-energie kan berekend worden als men de integraal neemt over dΣ.
Zoals eerder vermeld, zal een cluster proberen zijn interne energie zo laag mogelijk te
houden. Dit betekent dat een cluster zijn oppervlakte-energie zal proberen minimaliseren.
De spanningskracht van het oppervlak gericht langs de vector e~L kan dan berekend worden
door de gradiënt langs dL van de oppervlaktespanning te nemen:
~ ~ Σ(~r) = −n(θ(~r))e~L .
F~ (~r) = −∇
L

(3.10)

Uit vergelijking 3.10 kan men concluderen dat als men een utiliteitsfunctie kiest, men hierdoor een functie voor de energie kiest, en men dus de spanningskracht langs het oppervlak
bepaalt. Dit wil zeggen dat wanneer een utiliteitsfunctie wordt gekozen, het gedrag van
een cluster voorspeld kan worden. Het Schelling-model is een eindige discrete versie van
een differentiaalvergelijking die krachten tussen deeltjes beschrijft.
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Dynamica-Regels
Als men de deeltjes wil simuleren op een rooster, dienen er nog een aantal regels gespecifieerd te worden wat betreft de beweging van de deeltjes; deze regels zullen het tempo van
de segregatie bepalen.
 Mag een deeltje bewegen als zijn energie constant blijft, of enkel als zijn energie
afneemt? In het eerste geval spreekt men van een vloeistof, in het tweede geval van
een vaste stof.
 Hoe ver mag een deeltje bewegen? Mag hij enkel verhuizen naar een van zijn dichtste
naburen, of mag hij vrij over het hele rooster bewegen? Kan hij van plaats verwisselen
met een buur (Kawasaki-dynamica), of kan hij zich enkel verplaatsen naar een leeg
veld (Glauber-dynamica of Metropolis-dynamica)? Fysisch gezien zal deze keuze
bijdrage tot een traag of snel diffusie-tempo.
 Wordt er gekozen voor periodieke of niet-periodieke randvoorwaarden?

Ter illustratie is een simulatie bijgevoegd in figuur 3.6 waarbij bovenstaande vragen zijn
beantwoord. Verdere variaties en mogelijkheden zijn gesimuleerd en besproken in [43].
Hierbij maakt men net als in sectie 3.3 gebruik van de stapfunctie van het oorspronkelijke
Schelling-model.

Het Schelling-Model versus het Ising-Model
Wat men zich goed dient te realiseren is dat het Schelling-model op een aantal belangrijke
punten anders is dan het welbekende Ising-model:
 In het Schelling-Model veranderen deeltjes hun locatie op het rooster waarbij zij
niet hun interne toestand veranderen. In het Ising-model veranderen de deeltjes hun
interne toestand (zoals hun kleur, of de waarde van hun spin) waarbij zij geen andere
locatie innemen op het rooster.
 In het Ising-Model is de spin-interactie symmetrisch. De interactie tussen spin A en
spin B is dezelfde als tussen spin B en spin A. In het Schelling-Model is het echter
mogelijk om een asymmetrische preferentie tussen 2 groepen in te bouwen. Groep A
kan meer beı̈nvloed worden door groep B dan andersom.
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Figuur 3.6: Simulatie van fysische deeltjes op een 2-dimensionaal 100 x 100 rooster met
niet-periodieke randvoorwaarden. x is de fractie toegestane buren in de Mooreneighbourhood die een andere kleur hebben. In deze figuur is de simulatie voor
verschillende waarden x weergegeven. Als x = 1/2 worden er platte clusters verkregen. Voor x 6= 1/2 is dit niet het geval. ’empty’ geeft het aantal lege velden aan op
het rooster. De clustergrootte neemt toe naarmate het aantal lege velden afneemt.
In deze figuur zijn er evenveel rode als blauwe deeltjes. Figuur overgenomen uit
[43].

3.5

Statistische Fysica van het Schelling-Model

Uit secties 3.2, 3.3 en 3.4 blijkt dat het Schelling-model een bepaald kwalitatief gedrag
vertoont voor bepaalde waarden van verschillende parameters. Zo heeft de preferentie van
een agent wat betreft zijn naburen invloed op de uiteindelijke configuratie. Deze preferentie
kunnen we ook wel tolerantie T noemen.
Een andere parameter die invloed heeft is het aantal lege velden Nv op het rooster. Hoe
meer lege velden er zijn, des te meer mogelijkheden er bestaan voor agenten om zich te
verhuizen als ze ontevreden zijn wat betreft hun huidige locatie. Omdat het in de fysica
een stuk handiger is om in dimensieloze grootheden te werken, definiëren we de dichtheid
aan lege velden: ρ = NNv , waarbij N het totaal aantal velden is op het rooster.
Een waardevolle fysische strategie om het systeem te analyseren, is om het fase-diagram te
onderzoeken. Zo een fase-diagram geeft de grenzen aan van de verschillende kwalitatieve
gedragingen van het systeem onder variatie van de controle-paramaters, die een continue
of discontinue fasetransitie teweeg kunnen brengen.
Een uitgebreide analyse van het fase-diagram van een variant van het Schelling-Model
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waarin tevreden agenten ook kunnen bewegen over het rooster, is uitgevoerd door Gauvin,
Vannimenus en Nadal [12].
Het begrip tolerantie definiëren we nu meer precies als volgt: de tolerantie T is die waarde
van de verhouding tussen het aantal naburen afkomstig van de andere groep ten opzichte
van het totaal aantal naburen van een bepaalde agent waarvoor deze agent tevreden is
wat betreft zijn buren. Aangezien een grotere tolerantie een groter aantal configuraties
toelaat waarin agenten tevreden kunnen zijn, kan deze parameter gezien worden als een
temperatuurachtige parameter. Immers, bij een grotere temperatuur is er ook een groter
aantal configuraties toegelaten; er is ruimte voor meer ’randomness’.
Het blijkt dat wanneer het fase-diagram van dit Schelling-Model wordt onderzocht, er vier
soorten eindconfiguraties bestaan, namelijk een bevroren configuratie, een volledig gesegregeerde configuratie, een random of gemixte configuratie en een ’diluted’-gesegregeerde
configuratie. Deze configuraties zijn samenvattend weergegeven in een fase-diagram in
figuur 3.7.
De bevroren fase treedt op bij lage waarden T en ρ. Het systeem zal zich niet ontwikkelen
naar een configuratie die veel verschil toont met de oorspronkelijke configuratie. Als men T
nu gaat opvoeren tot een intermediaire waarde, blijkt dat er volledige segregatie optreedt.
De overgang tussen deze fasen wordt gekenmerkt door een dynamische lijn Tf (ρ).
De segregatie-fase wordt begrensd door een tweede transitielijn Tc (ρ). Deze lijn is voor
ρ . 50% een constante lijn bij een vaste T . Als men deze in dit regime overschrijdt,
dan komt men in een gemixte toestand terecht. Beide groepen zijn volledig door elkaar
gemengd, en men kan geen clusters onderscheiden.
Gaat men echter ρ opvoeren voor een T die zich onder Tc (ρ) bevindt, vindt er een transitie
plaats naar de diluted-gesegregeerde fase. Tc (ρ) loopt hierbij quasi parallel aan de T -as.
Tc (ρ) bestaat dus uit twee delen, een lijn voor constante T voor ρ . 50%, en een lijn bij
quasi constante ρ, voor ρ & 50%.
De diluted-gesegregeerde fase wordt gekenmerkt door een hoge fractie aan lege velden.
Hierdoor kunnen agenten zich verzamelen in kleine clusters, maar is het niet mogelijk om
één of enkele grote clusters te vormen. Als er een standaard renormalisatie-procedure wordt
uitgevoerd, te zien in figuur 3.8, dan blijkt dat er toch sprake is van segregatie.
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Figuur 3.7: Fase-diagram van het Schelling-model. De rode driehoeken en kruizen duiden op
de respectievelijke boven- en onderlimiet van Tc (ρ), de transitie tussen de bevroren
fase en de gesegregeerde fase. De rode lijn is het eerste gedeelte van Tc (ρ), de
overgang tussen de gesegregeerde fase en de gemixte fase. De blauwe kruisjes geven
het tweede gedeelte van Tc (ρ) aan, de overgang tussen de gesegregeerde fase en de
diluted-gesegregeerde fase. Figuur overgenomen uit [12].

(a) Standaard renormalisatieprocedure

(b) Resultaat na een renormalisatieprocedure van het volledige rooster. Op deze
manier is duidelijk te zien dat er segregatie optreedt.

Figuur 3.8: Renormalisatie van de diluted-gesegregeerde configuratie. Figuur overgenomen uit
[12]
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Orde-parameters
Aangezien we in het Schelling-model te maken hebben met verschillende fases, kan het
vruchtbaar zijn om een aantal orde-parameters te zoeken en onderzoeken. Typisch vertonen
deze discontinu gedrag rond een kritisch punt, het punt waar het systeem een transitie
tussen twee fases ondergaat.
Wat daarvoor eerst dient gedefinieerd te worden, is een grootheid die de mate van clustering
uitdrukt. Om er zeker van te zijn dat twee agenten tot dezelfde cluster behoren, rekenen we
twee agenten tot dezelfde cluster wanneer ze zich in elkanders Von Neumann-neighbourhood
bevinden. Zo een neighbourhood is te zien in figuur 3.1a.
Percolatie-theorie in ons achterhoofd houdende[15], definiëren we het gewogen gemiddelde
S van de grootte van clusters in een bepaalde configuratie:
S=

X

nc pc

(3.11)

{c}

Hierbij is nc het aantal agenten dat in een bepaald cluster leeft en pc = nNc . We kunnen dit
ook schrijven als N = (1 − ρ)L2 . Als we nu S normeren, rekening houdend met het feit
dat een cluster een grootte kan hebben van hoogstens N2 , kunnen we schrijven:
s=

X
2S
2
2
= 2
S= 2
n2c
2
N
L (1 − ρ)
(L (1 − ρ))

(3.12)

{c}

De segregatie-coëfficient < s > definëren we nu als het ensemble-gemiddelde na het bereiken
van evenwicht. Zijn waarde is 1 als volledige segregatie heeft opgetreden (i.e. er blijven
2 clusters over), en hij gaat naar 0 wanneer de clusters een eindige grootte hebben en L
oneindig wordt. < s > is een orde-parameter. Gauvin, Vannimenus en Nadal hebben deze
onderzocht, waarvan het resultaat te zien is in figuur 3.9. Hierin is duidelijk te zien dat de
segregatie-coëfficient een sprong maakt van bijna nul naar 1 voor verschillende waarden ρ.
Voor grote waarden T maakt deze weer terug een sprong van 1 naar bijna nul. Tijdens de
eerste sprong hangt het kritisch punt Tf erg af van ρ, tijdens de tweede sprong is dit niet
meer het geval.
Er is echter behoefte om te zoeken naar een tweede orde-parameter. < s > maakt immers
geen onderscheid tussen de gemixte configuraties bij lage en hoge tolerantie. Daarom
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Figuur 3.9: De segregatie-coëfficient voor verschillende waarden van ρ. Figuur overgenomen uit
[12].

introduceren Gauvin, Vannimenus en Nadal een nieuwe dichtheid ρr , die de dichtheid geeft
van het aantal lege velden waar rode agenten niet naartoe willen verhuizen. Deze kan ook
uitgezet worden tegen T , waarvan het resultaat te zien is in figuur 3.10. Het is duidelijk
te zien dat deze orde-parameter 2 sprongen ondergaat voor elke waarde van ρ. Op deze
manier kunnen we met behulp van ρr 3 verschillende configuraties onderscheiden, namelijk
de gemixte bevroren configuratie bij lage T , de gesegregeerde configuratie, en de gemixte
configuratie bij hoge T .

3.6

Verdere Toepassingen

Naast eerder vermelde toepassingen, zijn er nog tal van interessante werken te vinden in
de literatuur. Een paar van deze werken zullen kort aangestipt worden; de literatuur is
echter enorm uitgebreid.
Een natuurlijke uitbreiding van het Schelling-model is te vinden in het werk van C.
Schulze [38]. Hij beschouwt Q etnische groepen elk met een nummer q dat ligt tussen
1 en Q. Hoe kleiner het verschil is in q-waarde van twee etnische groepen, des te meer
vertonen deze groepen culturele overeenkomsten. Schulze onderzoekt of er in deze uitbreiding nog steeds sprake is van segregatie, in welke mate culturele overeenkomsten hier een
rol bij spelen, en wat de rol is van tolerantie, die ook wel sociale temperatuur wordt genoemd. Hierbij wordt er segregatie van de etnische groepen waargenomen. Als de sociale
temperatuur echter snel genoeg stijgt naarmate de tijd vordert, kan segregatie voorkomen
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Figuur 3.10: De dichtheid ρr uitgezet tegen de tolerantie T , voor een verschillend aantal dichtheden. Analoge resultaten zijn gevonden voor blauwe agenten. Figuur overgenomen
uit [12].

worden.
Een studie waarin het Schelling-model empirisch is getest, is te vinden in het werk van
W.A.V. Clark [9]. Aan de hand van telefoonondervragingen werd aan mensen van verschillende etnische groepen gevraagd in welke mate zij in buurten met gemixte bevolkingsgroepen zouden willen wonen. Dit is een andere studie dan het effectief nagaan of er segregatie
voorkomt in steden. De preferenties van verschillende bevolkingsgroepen worden namelijk onderzocht. Clark vindt dat de resultaten overeenstemmen met het Schelling-model;
verschillende bevolkingsgroepen hebben een verschillende preferentie. Zo hebben blanke
mensen ruwweg liever een 80/20-verdeling wat betreft hun buurt, terwijl zwarte mensen
eerder een 50/50-verdeling prefereren. De gevonden curven zijn echter een stuk minder
rechtlijnig dan de lineaire curven die Schelling voorstelde.
In het werk van Henry, Pralat en Zhang beschouwt men niet het ontstaan van segregatie
in buurten op een 2-dimensionaal rooster, maar het ontstaan van segregatie in evoluerende
netwerken [19]. In dit model heeft een agent geen problemen om een link te vormen met een
agent waar het overeenkomsten mee vertoont, maar zal een agent bevooroordeeld zijn om
links te verbreken met agenten die afwijkingen vertonen. Aan de hand van deze premisse
blijkt dat ook sociale netwerken segregatie vertonen.
Grauwin, Gofrette-Nagon en Jensen hebben op een theoretische manier het Schelling-model
analytisch kunnen oplossen voor een algemene klasse aan utiliteitsfuncties. Hier zijn zij
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in geslaagd door het Schelling-model in de context van game-theorie te plaatsen. Door
bounded-neighbourhoods te beschouwen, slaagden zij erin om meer algemene utiliteitsfuncties te beschouwen, zowel de originele stapfunctie die Schelling zelf gebruikte, als ook
assymetrisch gepiekte utiliteitsfuncties (zie figuur 3.5), en om het globaal gedrag van het
systeem te voorspellen [17].
De manier waarop het Schelling-model gebruikt zal worden in deze thesis, wijkt echter af
van wat in dit overzicht besproken is geweest. Aangezien het doel van deze thesis is om een
model te bouwen dat paradigmadynamiek genereert, moeten wetenschappers in staat zijn
om van paradigma te veranderen. Als we dit vertalen naar het Schelling-model, betekent
dat een agent in staat moet zijn om van kleur te veranderen. Hoe dit concreet in zijn werk
gaat, zal besproken worden in de opbouw van het twee-stappen-model in sectie 4.2 en in
de opbouw van het inkomen-model in sectie 5.1.
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Hoofdstuk 4
Twee-Stappen-Model
True crises are those difficulties that
cannot be resolved within the
framework of the system, but instead
can be overcome only by going outside
of and beyond the historical system of
which the difficulties are a part.
Immanuel Wallerstein

In dit hoofdstuk wordt een model geı̈ntroduceerd dat gebruik maakt van zowel globale als
lokale dynamica-regels. Een wetenschapper kiest in twee stappen in welk paradigma hij
een bijdrage zal maken en vanuit welke locatie op het rooster dit gebeurt. Dit model maakt
simultaan gebruik van het competitie/coördinatie-model en van het Schelling-model.
In wat volgt wordt eerst een introductie tot het competitie/coördinatie-model gegeven.
Hierna zal de opbouw van het twee-stappen-model uiteengezet worden. Vervolgens wordt
de dynamiek van het model besproken, gevolgd door een meer uitgebreide analyse van de
ontwikkeling van het rooster. Hierna volgt een bespreking van de statistische fysica van
het model. Aansluitend wordt een analyse met behulp van returndistributies uitgevoerd,
waarbij getracht zal worden verschillende soorten wetenschap in het model op kwantitatieve wijze te karakteriseren. Ten slotte worden twee uitbreidingen besproken, waarna
gereflecteerd zal worden in welke mate het twee-stappen-model in staat is om Kuhniaanse
paradigmadynamiek te beschrijven, en wat zijn eventuele tekortkomingen zijn.
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Competitie/Coördinatie-Model

Het competitie/coördinatie-model (CC-model) is geı̈ntroduceerd door Jonathan Leliaert
in [27]. De kerngedachte in het CC-model is dat een wetenschapper een waarde-oordeel
velt over een paradigma. Hierbij kent hij een bepaalde waarde toe aan een paradigma
waarmee hij de waarde of het nut, anders gezegd, de utiliteit van dat paradigma inschat.
Deze waarde wordt bepaald aan de hand van het aantal bijdragen dat wetenschappers
leveren in een bepaald paradigma, waarbij een wetenschapper zich laat drijven door twee
principes.
Enerzijds wil een wetenschapper zoveel mogelijk coördineren met andere wetenschappers
om een zo waardevol mogelijk bijdrage te kunnen leveren in een bepaald paradigma. Anderzijds heeft een wetenschapper de drang om een zo origineel en innovatief mogelijke
bijdrage te leveren. Hij ervaart dus competitie van diezelfde wetenschappers, en wil dus
niet in een paradigma werken waarbinnen er al genoeg andere wetenschappers werken. De
utiliteit van een paradigma i op tijdstip t, vanaf nu geschreven als Ui (t), wordt in het
CC-model bepaald door de volgende formule:
Ui (t) =

(ni (t) + 1)N S
.
Ci (t) + 1

(4.1)

ni (t) stelt het aantal wetenschappers voor dat werkt binnen paradigma i op tijdstip t − 1.
N S kan gezien worden als een maat voor de coördinatiesterkte. Elke wetenschapper levert
een bijdrage met waarde 1 in het paradigma waarbinnen hij werkt. Ci (t) is de som van
het aantal bijdragen die ooit geleverd zijn in paradigma i tot aan het tijdstip t. Dit kan
geschreven worden als:
Z
t

ni (t0 )dt0 .

Ci (t) =

(4.2)

0

In vergelijking (4.1) komt zowel het competitie- als het coördinatie-aspect naar voren.
(ni (t)+1)N S stelt het coördinatie-aspect voor. Hoe meer wetenschappers binnen paradigma
i werken, hoe groter zijn utiliteit zal worden, en des te meer zal een wetenschapper op
tijdstip t ook binnen paradigma i willen werken. Ci (t) stelt het competitie-aspect voor.
Hoe meer bijdragen er zijn geleverd binnen paradigma i, des te lager wordt de utiliteit van
paradigma i, en des te onaantrekkelijker het wordt voor een wetenschapper om op tijdstip
t ook binnen paradigma i te werken. Een nieuw en onbestaand paradigma heeft ook een
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bepaalde utiliteit, namelijk een utiliteit met waarde 1:
(0 + 1)N S
Unieuw (t) =
≡ 1.
0+1

(4.3)

Dit betekent dat een wetenschapper ervoor kan kiezen om de overstap naar een alternatief
paradigma te maken wanneer het niet meer aantrekkelijk is om binnen paradigma i te
werken. Op deze manier beslissen wetenschappers zelf in welk paradigma ze werken en
ontstaat er een dynamiek tussen paradigma’s. De probabiliteit waarmee een wetenschapper kiest om binnen paradigma i te werken wordt bepaald aan de hand van de volgende
vergelijking, waarbij j loopt over alle beschikbare paradigma’s:
Ui (t)
.
Pi = P
j Uj (t)

(4.4)

Deze vergelijking geeft aan dat wetenschappers een afweging maken tussen verschillende
paradigma’s. Dit maakt hun in staat tot het occasioneel kiezen van een paradigma dat
niet het grootste potentieel heeft.

4.2

Opbouw Twee-Stappen-Model

In het twee-stappen-model worden wetenschappers op een tweedimensionaal rooster met
lengte L geplaatst. Een wetenschapper onderneemt twee stappen om zijn eigen utiliteit zo
groot mogelijk te maken, zodat hij een waardevolle bijdrage kan leveren. Hij kiest eerst
een paradigma om vervolgens een optimale locatie op het rooster te kiezen om binnen dit
paradigma te werken. Een centrale drijfveer bij alle modellen is de idee dat elke wetenschapper een zo waardevol mogelijke bijdrage wil leveren in een paradigma dat het meeste
potentieel heeft.
Allereerst bepaalt een wetenschapper in welk paradigma hij een bijdrage zal maken. Dit
doet hij door een bepaalde waarde toe te kennen aan het mogelijk potentieel dat een
paradigma bezit. Om een distinctie te kunnen maken tussen globale en lokale dynamiek,
zullen we vanaf nu deze waarde de globale utiliteit van een paradigma noemen. Deze is voor
alle wetenschappers dezelfde. De globale utiliteit van paradigma i op het tijdstip t schrijven
we analoog als in de vorige sectie als Ui (t), en wordt bepaald door vergelijking (4.1), de
utiliteitsformule van het oorspronkelijke CC-model.
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Ci (t) is net als in het CC-model de som van het totaal aantal bijdragen die ooit in paradigma
i zijn geleverd; we zullen dit vanaf nu de cumulatieve utiliteit noemen. N S blijft een maat
voor de coördinatiesterkte. Dit is een eigenschap van de wetenschappelijke gemeenschap.
ni (t) krijgt echter een andere betekenis dan in het oorspronkelijke CC-model; het is de som
van het aantal bijdragen in paradigma i op het tijdstip t − 1. ni (t) wordt vanaf nu de totale
individuele utiliteit genoemd.
Het CC-model gaat ervan uit dat elke bijdrage van een wetenschapper dezelfde waarde
heeft. In het twee-stappen-model laten we de individuele bijdrage van een wetenschapper
echter verschillen. De waarde van zijn individuele bijdrage wordt bepaald door zijn locatie
op het rooster. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Schelling-model. Aan de hand
van het aantal buren die binnen hetzelfde paradigma werken, kan de waarde van een
bijdrage van één enkele wetenschapper bepaald worden. Dit noemen we de individuele
utiliteit van een wetenschapper. Deze waarde wordt bepaald met behulp van een individuele
utiliteitsfunctie. Deze functie geeft de waarde van een bijdrage van een wetenschapper als
functie van het aantal buren die hetzelfde paradigma aanhangen; de waarden liggen tussen
0 en 1. Voorbeelden van deze functies zijn te zien zijn in figuur 3.5.
De definitie van de individuele utiliteit is net als die van de globale utiliteit geı̈nspireerd
op het competitie/coördinatie-aspect. We veronderstellen dat een wetenschapper op een
welbepaalde locatie ’beter’ onderzoek kan verrichten dan op een andere locatie. Deze
individuele utiliteit van een wetenschapper geven we een concrete waarde gebaseerd op
de mate waarin zich in de omgeving van een wetenschapper andere wetenschappers van
hetzelfde paradigma en van concurrerende paradigma’s bevinden. De waarde van een
wetenschappelijke bijdrage is gelijk aan de individuele utiliteit van een wetenschapper.
De idee erachter is de volgende. Een wetenschapper wil ook in zijn lokaal netwerk het
liefst zoveel mogelijk coördineren met wetenschappers die hetzelfde paradigma aanhangen.
Tegelijkertijd wil hij echter niet teveel competitie ervaren van diezelfde wetenschappers.
Een wetenschapper wil innovatief zijn. Deze dynamiek beı̈nvloedt de waarde van een
bijdrage van een wetenschapper. Dit kunnen we uitdrukken door te veronderstellen dat
een wetenschapper het liefst omgeven wordt door wetenschappers die hetzelfde paradigma
aanhangen, maar dat zijn omgeving niet enkel uit deze wetenschappers mag bestaan. In
dat geval ervaart hij teveel competitie.
In een situatie die gedreven wordt door deze lokale competitie en coördinatie, bestaat in
een ideale situatie de helft van de omgeving van een wetenschapper uit wetenschappers die
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hetzelfde paradigma aanhangen. De individuele utiliteit van een wetenschapper heeft dan
waarde 1. Als hiervan afgeweken wordt, zal de individuele utiliteit van een wetenschapper
lager zijn. Als er meer wetenschappers zijn die hetzelfde paradigma aanhangen, ervaart
een wetenschapper teveel competitie. Als er minder wetenschappers zijn die hetzelfde
paradigma aanhangen, kan een wetenschapper niet genoeg coördineren. Dit veronderstelt
een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie, te zien in figuur 3.5c, met m = 0.
Dit betekent wanneer een Moore-neighbourhood van een wetenschapper beschouwd wordt,
te zien in figuur 3.1b, in een ideale situatie een wetenschapper omgeven wordt door vier
andere wetenschappers die binnen hetzelfde paradigma werken. Een wetenschapper heeft
dan een individuele utiliteit met waarde 1. Als een wetenschapper omgeven wordt door
drie of vijf wetenschappers zal volgens de symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie deze wetenschapper een individuele utiliteit hebben van 0.75. Hoe groter m is, des te minder is de
invloed van lokale competitie op de bijdrage van een wetenschapper. De invloed van dit
lokale competitie/coördinatie-aspect zal besproken worden in paragraaf 4.3.5.
Bovenstaande beschrijving sluit aan bij een verschijnsel dat zich manifesteert in de academische wereld. Slechts een aantal publicaties worden ervaren als zeer waardevol, en worden
dan ook zeer veel geciteerd. Zij kunnen gezien worden als ankerpunten in een netwerk van
publicaties [11]. Een meerderheid aan publicaties wordt echter een stuk minder geciteerd.
Het gebruiken van een individuele utiliteitsfunctie is hier een simplificatie van, en zorgt ervoor dat slechts een beperkte groep wetenschappers een optimale bijdrage kunnen leveren.
Verder veronderstellen we net als in het CC-model dat een wetenschapper volledige kennis
heeft van de waarde van bijdragen die geleverd worden in paradigma’s. Hij kan echter
nog steeds een ’verkeerde’ keuze maken, waardoor hij niet altijd het paradigma met de
grootste utiliteit zal kiezen. De probabiliteit dat een wetenschapper binnen paradigma i
zal werken wordt bepaald door vergelijking (4.4). Dit sluit bovendien aan bij wat Kuhn
schrijft in SSR: ”The man who embraces a new paradigm at an early stage must often do
so in defiance of the evidence provided by problem-solving. He must, that is, have faith that
the new paradigm will succeed with the many large problems that confront it, knowing only
that the older paradigm has failed with a few. A decision of that kind can only be made on
faith.” 1
Een wetenschapper wordt vervolgens op een analoge manier de mogelijkheid geboden om
van locatie te veranderen op het rooster. Om dit te kunnen doen, worden er lege velden op
1

[25]: blz. 156-157
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het rooster geı̈ntroduceerd. De fractionele dichtheid aan lege velden zal vanaf nu geschreven
worden als v. Op elk tijdstip wordt aan elke wetenschapper een op random wijze gekozen
leeg veld aangeboden waar hij naartoe kan verhuizen. Een wetenschapper kiest met dezelfde
probabiliteitsregel als in vergelijking 4.4 tussen zijn huidige locatie en de nieuw aangeboden
locatie. De som bestaat uit de individuele utiliteit die een wetenschapper heeft op zijn
huidige locatie uh en de individuele utiliteit die hij zou hebben op de nieuw aangeboden
locatie un . De probabiliteit dat een wetenschapper verhuist wordt dus:
P (h → n) =

un (t)
.
uh (t) + un (t)

(4.5)

Elke tijdstap wordt elke wetenschapper de mogelijkheid geboden om van paradigma te
veranderen en zich te herloceren op het rooster. Hierna levert elke wetenschapper een
bijdrage in zijn paradigma, waarna Ui (t), ni (t) en Ci (t) van elk paradigma worden geupdatet. Het twee-stappen-model maakt gebruik van periodieke randvoorwaarden. De
wetenschappers starten in een periode van normale wetenschap, waarbij wetenschappers
op een random manier verdeeld zijn over het rooster, waarbij ze allen binnen hetzelfde
paradigma werken. In appendix A is een samenvattend schema van het algoritme van het
twee-stappen-model weergegeven.

De dynamiek van het model is van een aantal zaken afhankelijk. Zo kan men de fractionele
dichtheid aan lege velden v en de maat voor coördinatie tussen wetenschappers N S variëren.
Daarnaast kunnen ook verschillende individuele utiliteitsfuncties gebruikt worden. Ten
slotte kan ook de omgeving van een wetenschapper gevarieerd worden; men kan analoog als
in het oorspronkelijke Schelling-model een Moore-neighbourhood veronderstellen, waarbij
acht naburen van een wetenschapper worden beschouwd, maar men kan dit ook verkleinen
naar vier naburen, wat beter bekend is als een Von Neumann-neighbourhood. Men kan
echter ook de omgeving vergroten en bijvoorbeeld vierentwintig naburen beschouwen, een
zogenaamde extended Moore-neighbourhood.

Deze dynamiek, als ook de ontwikkeling van het rooster, de statistische fysica van het
twee-stapen-model en een analyse middels returnfuncties wordt in het resterende deel van
dit hoofdstuk besproken.
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Figuur 4.1: Tijdreeks van het twee-stappen-model waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is weergegeven; L = 100, v = 0.25, N S = 2.5, wetenschappers interageren
middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch
gepiekte utiliteitsfunctie.

4.3
4.3.1

Dynamiek
Analyse van een Tijdreeks

Een eerste resultaat van het twee-stappen-model is te zien in figuur 4.1. In deze figuur is een
tijdreeks weergegeven waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is uitgezet tegen
de tijd; L = 100, v = 0.25, N S = 2.5, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
Elke kleur stelt een ander paradigma voor.
Voor een lange tijd werkt een meerderheid van de wetenschappelijke gemeenschap binnen
hetzelfde paradigma, dat we van nu af aan het dominante paradigma zullen noemen. Verschillende paradigma’s volgen elkaar op als dominant paradigma, na wat telkens een vaste
periode lijkt. Als we het werken binnen een bepaald paradigma door een meerderheid van
de wetenschappelijke gemeenschap karakteriseren als een fase, dan kunnen we spreken over
een fasetransitie wanneer een alternatief paradigma dominant wordt. Het punt waar een
transitie plaatsvindt, definiëren we als een kritisch punt.

36

Hoofdstuk 4. Twee-Stappen-Model

Figuur 4.2: Tijdreeks van het twee-stappen-model waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is weergegeven met behulp van een logaritmische schaal; L = 100, v = 0.25,
N S = 2.5, wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en er is
gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Tijdens de levensduur van een dominant paradigma neemt het aantal wetenschappers dat
binnen dit paradigma werkt traag maar gestaag af, waarbij de fluctuaties groter worden
naarmate het kritisch punt wordt genaderd. De transities tussen dominante paradigma’s
zijn plots, vinden plaats op één of enkele tijdstappen en beslaan een groot deel van de
wetenschappelijke gemeenschap. Wat opvalt, is dat een transitie lijkt op te treden wanneer
het aantal wetenschappers dat het dominante paradigma aanhangt een bepaalde vaste
waarde Wc bereikt.
Wat echter niet goed wordt weergegeven in deze figuur, is wat er gebeurt met wetenschappers die het dominante paradigma verlaten en gaan werken binnen alternatieve paradigma’s; deze paradigma’s worden slechts door minderheden aangehangen. In figuur 4.2
wordt dit beter geı̈llustreerd, waarin het aantal wetenschappers per paradigma is weergegeven met behulp van een logaritmische schaal.
Uit deze figuur blijkt dat naarmate de tijd toeneemt er een toenemende hoeveelheid aan
wetenschappers beginnen te werken in een veelheid aan alternatieve paradigma’s. Deze
paradigma’s krijgen een toenemende aanhang, alhoewel deze aanhang bijna twee grootteordes kleiner blijft dan het aantal wetenschappers die binnen het dominante paradigma
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werken.
Deze beschrijving sluit aan bij wat we als proliferatie in Kuhniaanse paradigmadynamiek
omschrijven. Naarmate een paradigma zijn einde nadert, ontstaan er een veelheid aan
paradigma’s die licht afwijken van het huidige dominante paradigma, maar die wel elk een
andere anomalie in het huidige paradigma oplossen. Hierna ontstaat er een alternatief
paradigma dat op essentiële punten van het dominante paradigma verschilt, en deze wordt
op korte tijd het nieuwe dominante paradigma waarbinnen het grootste gedeelte van de
wetenschappelijke gemeenschap zal werken. Hierna breekt weer een periode van normale
wetenschap aan.
Pre-Paradigmatisch Stadium
Kuhn beschrijft in zijn SSR dat er voorafgaand aan de dynamiek tussen paradigma’s nog
een stadium plaatsvindt die hij het pre-paradigmatisch stadium noemt (zie sectie 2.1). In
deze initiële fase bestaat er een veelheid aan theorieën, en zijn wetenschappers het oneens
over de grondslagen van het paradigma.
Het twee-stappen-model is in staat om dit stadium te beschrijven. Als we, in tegenstelling tot wat we hiervoor hebben gedaan, wetenschappers laten starten in q verschillende
paradigma’s, waarbij alle wetenschappers op een random manier middels een uniforme
verdeling worden verdeeld over deze paradigma’s, dan zal er na verloop van tijd één enkel
paradigma dominant zijn. Deze tijdsduur is betrekkelijk kort, maar neemt toe naarmate q
toeneemt.

4.3.2

Overzicht Verschillende Utiliteiten

In figuur 4.3 is voor dezelfde parameterwaarden als in figuur 4.1 en 4.2 een tijdreeks weergegeven van de totale individuele utiliteit ni (t), de cumulatieve utiliteit Ci (t) en de globale
utiliteit Ui (t) van het dominante paradigma.
Uit deze figuur kunnen we concluderen dat wetenschappers in het eerste gedeelte van een
dominant paradigma hun eigen individuele utiliteit verhogen en dus gemiddeld gezien een
betere locatie op het rooster verwerven om binnen hun paradigma te werken. Dit stemt
overeen met de analogie tussen energie en utiliteit die in sectie 3.4 werd besproken. Wetenschappers verhogen hun individuele utiliteit, en verlagen hierdoor dus de totale energie
van het systeem.
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Totale Individuele Utiliteit n
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Figuur 4.3: Overzicht van de totale individuele utiliteit, cumulatieve utiliteit en globale utiliteit
van het dominante paradigma. L = 100, v = 0.25, N S = 2.5, wetenschappers
interageren middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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Hierna neemt ni (t) echter weer af. De afname verloopt trager dan de toename. Als we
in het vervolg van deze thesis kunnen aantonen dat normale wetenschap gevolgd wordt
door wetenschap in crisis, dan kunnen we concluderen dat tijdens normale wetenschap
wetenschappers hun eigen individuele utiliteit proberen verhogen, maar dat tijdens een
crisisperiode wetenschappers dit minder belangrijk lijken te vinden.
Als we kijken naar de cumulatieve utiliteit, dan zien we dat deze quasi lineair toeneemt
totdat er een transitie naar een nieuw dominant paradigma plaatsvindt. Dit sluit aan
bij de beschrijving van Kuhn dat een paradigma op cumulatieve wijze vooruitgang boekt,
maar dat deze groei niet meer oneindig is. Het feit dat de cumulatieve utiliteit op lineaire
wijze groeit, betekent dat er onomstotelijk een transitie zal plaatsvinden naar een nieuw
paradigma, aangezien de cumulatieve utiliteit in de noemer staat van de vergelijking (4.1).
Wanneer de globale utiliteit Ui (t) geanalyseerd wordt, dan zien we dat deze enorm toeneemt
nadat er een transitie heeft plaatsgevonden tussen dominante paradigma’s. Daarna neemt
deze geleidelijk af, tot er een minimum γ bereikt wordt. Wanneer deze waarde bereikt
wordt, zijn de globale utiliteiten van het temporale dominante paradigma en het paradigma
dat dominant zal worden van dezelfde grootteorde. De cumulatieve utiliteit zorgt er echter
voor dat de volgende tijdstap het nieuwe dominante paradigma een grotere globale utiliteit
heeft, waardoor deze dominant wordt.
In het vervolg van deze sectie wordt de invloed van verschillende parameters besproken.
Om de rol van deze parameters in het model te kunnen illustreren, wordt hun invloed
op de gemiddelde periode van een dominant paradigma onderzocht, van nu af aan geschreven als Tdom . Tdom wordt bepaald door telkens de gemiddelde levensduur te nemen
van 14 dominante paradigma’s, waarbij de levensduur van het initiële paradigma waarin
alle wetenschappers starten niet wordt meegerekend. In sectie 4.5.1 zal de invloed van de
parameters geı̈llustreerd worden middels een gemiddeld-veld benadering.
Aangezien de periodiciteit de grootste hindernis lijkt te zijn in het twee-stappen-model,
definiëren we een tweede grootheid die de periodiciteit van het systeem kenmerkt. Tdom is
gedefinieerd als de gemiddelde periode van een dominant paradigma. Deze heeft bijgevolg
een standaarddeviatie σTdom . Als we vervolgens de relatieve standaarddeviatie σTdom /Tdom
definiëren, dan zal deze ons informatie geven over de periodiciteit, en stelt het ons in
staat het gedrag van het systeem onder verschillende omstandigheden te vergelijken. Als
σTdom /Tdom een lage waarde heeft, dan vertoont het systeem een sterke periodiciteit. Als
σTdom /Tdom een grote waarde heeft, dan is de spreiding van Tdom ook groot, en kunnen we
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Figuur 4.4: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen v voor verschillende dimensies L. N S =
2.7, wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik
gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

concluderen dat het systeem een stuk minder periodiek is.
We zullen vanaf nu een onderscheid maken tussen paradigmadynamiek en Kuhniaanse paradigmadynamiek. Wanneer een systeem aan alle criteria voldoet die in sectie 2.3 zijn
opgesteld, behalve aan de stochasticiteit waarmee de levensduur van een dominant paradigma dient verdeeld te zijn, dan zullen we spreken over paradigmadynamiek. Wanneer
een systeem ook de periode van een dominant paradigma stochastisch verdeeld laat zijn,
zullen we spreken over Kuhniaanse paradigmadynamiek.

4.3.3

Fractionele Dichtheid aan Lege Velden v

Welke invloed de fractionele dichtheid aan lege velden v heeft op de dynamiek van het
model, wordt in deze paragraaf besproken. De fractionele dichtheid aan lege velden wordt
gevarieerd, terwijl de overige parameters constant worden gehouden. In figuur 4.4 is een
fasediagram te zien waarbij de gemiddelde periode van een dominant paradigma Tdom is
uitgezet tegen v voor verschillende dimensies L van het rooster.
De verschillende curves Tdom (v) lijken een curve te beschrijven die voor verschillende di-
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Figuur 4.5: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen N S voor verschillende dimensies L.
v = 0.25, wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en er is
gebruik gemaakt van een symmeterisch gepiekte utiliteitsfunctie.

mensies dezelfde kenmerken vertoont. We kunnen twee maxima en een minimum onderscheiden, die zich voor verschillende L bij dezelfde v lijken te bevinden. Voor grote v wordt
Tdom zeer klein; v mag dus niet te groot gemaakt worden. Hoe groter de dimensie van de
wetenschappelijke gemeenschap L is, des te groter is Tdom . In sectie 4.5.1 zal middels
een gemiddeld-veld benadering een parameter-afhankelijkheid tussen Tdom , v, N S en L
geı̈llustreerd worden. In sectie 4.5.3 zal de finite-size scaling van het twee-stappen-model
besproken.

4.3.4

Coördinatiesterkte N S

N S kan gezien worden als een maat voor de coördinatiesterkte tussen wetenschappers. In
figuur 4.5 is een fasediagram te zien waar Tdom is uitgezet tegen N S voor verschillende
dimensies L van het rooster.
In figuur 4.5 is duidelijk te zien dat voor een toenemende waarde van N S de periode waarna
een transitie tussen paradigma’s plaatsvindt groter is. Op deze manier kan men N S interpreteren als een maat voor de tijdsschaal waarop paradigmaverschuivingen plaatsvinden.
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Uit tijdreeksen blijkt dat voor een te kleine N S geen dominante paradigma’s voorkomen.
Vanaf een bepaalde waarde wisselen dominante paradigma’s elkaar elk tijdstap af. Pas
wanneer Tdom groter wordt dan 1 kan men spreken van een gevestigd dominant paradigma.
Aangezien we bovendien verschillende soorten wetenschap willen waarnemen tijdens de
levensduur van een dominant paradigma, leggen we onszelf als minimale vereiste op dat
Tdom een grootteorde groter is dan 1. Op deze manier kan men N S interpreteren als een
maat voor de coördinatie en kan aan de hand van figuur 4.5 bepaald worden welke waarde
N S minimaal dient te zijn. Om zeker te zijn dat er paradigmadynamiek gegenereerd wordt,
is vereist dat N S > N Sc . N Sc is in figuur 4.5 ongeveer gelijk aan 1.8 voor L > 20.

4.3.5

Individuele Utiliteitsfuncties

Naast een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie, kunnen er andere individuele utiliteitsfuncties gebruikt worden. De utiliteitsfuncties die te zien zijn in figuur 3.5 zullen met elkaar
vergeleken worden. Hierbij drukt m de invloed van lokale competitie uit op de bijdrage van
een wetenschapper. Hoe groter de waarde van m is, des te kleiner is de invloed van lokale
competitie op een wetenschappelijke bijdrage. Wetenschappers laten we interageren middels een Moore-neighbourhood op een rooster met dimensie L = 100, waarbij N S = 2.7. In
figuur 4.6 worden verschillende (a)symmetrisch gepiekte individuele utiliteitsfuncties met
elkaar vergeleken in een fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen v.
Dit levert een opvallend resultaat. Voor een v < 0.4 levert een utiliteitsfunctie met de
kleinste m en dus de grootste lokale competitie de kleinste Tdom , wat overeenkomt met de
notie dat m de invloed van lokale competitie uitdrukt. Dit betekent dat een paradigma
waar lokale competitie een kleine rol speelt op de bijdrage van een wetenschapper langer
in stand gehouden wordt dan een paradigma waar lokale competitie een grote rol speelt.
Dit verschil wordt groter wanneer het aantal lege velden beperkt is.
Voor v > 0.4 merken we een opvallend resultaat op. Tdom vertoont in dit regime een
universeel karakter, en is dus onafhankelijk van v. Voor v > 0.5 kan hiervoor een verklaring
gevonden worden. Het universeel karakter kan men toeschrijven aan het feit dat er in dit
regime zoveel lege velden dat het lokaal netwerk van een wetenschapper quasi nooit meer
dan de helft gevuld is met wetenschappers. Hierdoor wordt de individuele utiliteit van
een wetenschapper bepaald wordt door waarden uit het eerste regime (v < 0.5) van de
(a)symmetrisch gepiekte individuele utiliteitsfunctie, die voor elke waarde van m hetzelfde
is, zie figuur 3.5c. Door fluctuaties en het voorkomen van wetenschappers in alternatieve
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Figuur 4.6: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen v voor (a)symmetrisch gepiekte utiliteitsfuncties. L = 100, N S = 2.7 en wetenschappers interageren middels een
Moore-neighbourhood.

paradigma’s, is het aannemelijk dat bovenstaande beschrijving al van toepassing is wanneer
v > 0.4.
Wanneer tijdreeksen waarbij gebruik is gemaakt van een lineaire utiliteitsfunctie voor een
grote tijdsduur worden geanalyseerd, dan blijkt dat het systeem niet stabiel is. De periode
van een dominant paradigma neemt af en de fluctuaties voorafgaand aan een kritisch punt
doven uit naarmate er meer transities hebben plaatsgevonden. We besluiten dan ook
dat het niet mogelijk is om paradigmadynamiek te genereren met behulp van een lineaire
utiliteitsfunctie.
Schelling maakte zelf gebruik van een stapfunctie; deze geeft een waarde 0 als de neighbourhood van een wetenschapper door minder dan de helft gevuld is met wetenschappers
die binnen hetzelfde paradigma werken, en geeft waarde 1 als de neighbourhood voor de
helft of meer gevuld is met wetenschappers die binnen hetzelfde paradigma werken (zie
figuur 3.5a). Als deze functie als individuele utiliteitsfunctie wordt gebruikt, dan blijkt
uit simulaties dat er geen dominante paradigma’s kunnen gegenereerd worden met behulp
van het twee-stappen-model. De wetenschappelijke gemeenschap komt in een chaotische
situatie terecht waarbij er tal van paradigma’s naast elkaar bestaan, maar waarin men geen
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Figuur 4.7: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen v voor een Von Neumannneighbourhood en een Moore-neighbourhood. N S = 2.7, L = 100 en er is gebruik
gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

dominante paradigma’s kan onderscheiden.

4.3.6

Grootte van het Lokaal Netwerk

De grootte van het lokaal netwerk of, de neighbourhood, heeft een invloed op de dynamiek van het twee-stappen-model. Het kleinste netwerk dat beschouwd wordt, is een Von
Neumann-neighbourhood ; hierbij heeft een wetenschapper vier dichtste naburen. Een stap
groter is de Moore-neighbourhood ; een wetenschapper heeft dan acht dichtste naburen.
Nog een stap groter levert een netwerk waarbij een wetenschapper omgeven wordt door
vierentwintig andere wetenschappers, een extended Moore-neighbourhood. Deze netwerken
zijn weergegeven in figuur 3.1.
In figuur 4.7 is het fasediagram te zien voor L = 100 waarbij Tdom is uitgezet tegen v voor
een Von Neumann-neighbourhood en een Moore-neighbourhood.
Uit deze figuur blijkt dat wanneer het lokaal netwerk verkleind wordt, Tdom kleiner is voor
een kleinere neighbourhood tot een fractionele dichtheid aan lege velden v = 0.5 bereikt
wordt. Voor grotere v volgen beide curven dezelfde vorm. Een tekortkoming van het
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Figuur 4.8: σTdom /Tdom van de Von Neumann-neighbourhood vergeleken met σTdom van de
Moore-neighbourhood. L = 100, N S = 2.7 en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

twee-stappen-model is dat een transitie tussen dominante paradigma’s plaatsvindt na een
tamelijk vaste periode. Intuı̈tief kan men verwachten dat wanneer men het lokale netwerk
van een wetenschapper verkleint, wat de mogelijkheid biedt tot grotere fluctuaties, de fluctuaties op Tdom hierdoor zouden kunnen toenemen. Deze veronderstelling is gecontroleerd
met behulp van figuur 4.8. In deze figuur is de relatieve standaarddeviatie σTdom /Tdom
uitgezet tegen v voor beide neighbourhoods.
Naar aanleiding van deze figuur kunnen we concluderen dat σTdom /Tdom hetzelfde karakter
vertoont voor zowel een Von Neumann-neighbourhood als een Moore-neighbourhood. Dit
druist in tegen wat intuı̈tief wordt verwacht, en het verkleinen van de neighbourhood is
dus geen oplossing om de periodiciteit van het twee-stappen-model te doen verdwijnen.
Opvallend is dat σTdom /Tdom toeneemt voor v & vc , waarbij vc ≈ 0.5 voor deze set parameterwaarden. Dit dient echter van commentaar te worden voorzien. Vanaf v & vc zijn
de resultaten niet meer stabiel; dit blijkt uit simulaties die zijn uitgevoerd voor een grote
tijdsduur; de periodes vertonen, net als wanneer gebruik wordt gemaakt van een lineaire
utiliteitsfunctie, een afname in grootte waarbij de fluctuaties uitdoven naarmate er meer
transities hebben plaatsgevonden. Dit levert een grotere σTdom op. Dit verklaart de trend
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in figuur 4.8. vc blijkt afhankelijk te zijn van N S; hoe groter de coördinatiesterkte, des
te groter is vc . Het regime v > vc (N S) biedt dus geen uitkomst om de periodiciteit te
verhelpen, het is zelfs niet mogelijk om paradigmadynamiek in dat regime te genereren.
Hieruit kunnen we desalniettemin een interessante conclusie trekken. Hoe groter de coordinatiesterkte is van een wetenschappelijke gemeenschap, des te minder wetenschappers
zijn er vereist om paradigmadynamiek te laten plaatsvinden.
Beschouwen we een extended Moore-neighbourhood, dan blijkt dat men geen dominante
paradigma’s kan onderscheiden. De wetenschappelijke gemeenschap komt in een chaossituatie terecht, waarbij er een veelheid aan paradigma’s naast elkaar bestaan, zonder dat men
een dominant paradigma kan onderscheiden. Dit is een interessant resultaat. Ondanks dat
een wetenschapper wordt gedreven door een globaal belang, de globale utiliteit van een
paradigma, worden wetenschappers enkel verzameld in dominante paradigma’s wanneer ze
zich laten leiden door een beperkt lokaal netwerk. Als de grootte van de neighbourhood geschreven wordt als H, dan dient H < Hc om paradigmadynamiek te verkrijgen met behulp
van het twee-stappen-model. Het lokaal netwerk mag niet te groot gemaakt worden.

4.3.7

Samenvattend Overzicht

Tot dusver kunnen we besluiten dat het twee-stappen-model al een heleboel eigenschappen
bevat van paradigmadynamiek. Normale wetenschap lijkt over te gaan in wetenschap in
crisis. Er is sprake van een proliferatie-patroon. Er vinden transities plaats tussen dominante paradigma’s op betrekkelijk korte tijd, die duiden op wetenschappelijke revoluties.
Een kwantitatieve analyse met behulp van returndistributies zal hierover meer uitsluitsel
geven in sectie 4.6. Paradigma’s boeken vooruitgang op cumulatieve wijze, maar deze vooruitgang is niet meer oneindig. Wetenschappers lijken tijdens het eerste gedeelte van een
dominant paradigma gemiddeld hun individuele utiliteit te verhogen, terwijl deze tijdens
het tweede gedeelte weer langzaam daalt. Het criterium waar het twee-stappen-model niet
aan lijkt te voldoen, is de stochasticiteit die de levensduur van een dominant paradigma
dient te vertonen.
Om paradigmadynamiek te bekomen dient de fractionele dichtheid aan lege velden v <
vc (N S) te zijn. Als v > vc (N S) is, dan zijn de bekomen resultaten niet stabiel voor een
grote tijdschaal. Dit betekent dat wanneer een wetenschappelijke gemeenschap sterk coordineert, er minder wetenschappers benodigd zijn om paradigmadynamiek te genereren.
Hoe groter de dimensies van het rooster zijn, des te langer wordt een dominant paradigma

4.4. Ontwikkeling van het Rooster

47

in stand gehouden. Als N S > N Sc , is de coördinatiesterkte sterk genoeg om paradigmadynamiek te laten plaatsvinden. Wanneer een wetenschappelijke gemeenschap sterker
coördineert, zal ook de levensduur van een dominant paradigma toenemen; N S bepaalt de
tijdschaal waarop paradigmadynamiek zich manifesteert.
Er kan slechts met een (a)symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie paradigmadynamiek gegenereerd worden. Wanneer de fractionele dichtheid aan velden groot genoeg is, volgt Tdom (v)
dezelfde curve, onafhankelijk van de (a)symmetrie van de utiliteitsfunctie. Wanneer v klein
genoeg is, heeft de lokale competitie wel een invloed op Tdom . Wanneer de invloed van lokale
competitie laag is op de waarde van een wetenschappelijke bijdrage, neemt de levensduur
van een dominant paradigma toe.
Het is niet mogelijk om met behulp van een stapfunctie of een lineaire utiliteitsfunctie
paradigmadynamiek te genereren. Een stapfunctie levert een chaotische situatie op waarbij
er geen dominante paradigma’s kunnen onderscheiden worden. Een lineaire utiliteitsfunctie
levert resultaten die niet stabiel zijn op een grote tijdschaal.
Een wetenschapper mag maar beperkte lokale informatie hebben. Wanneer zijn lokaal
netwerk te groot gemaakt wordt, is het niet mogelijk om paradigmadynamiek te genereren.
Een groter lokaal netwerk levert een grotere Tdom .

4.4

Ontwikkeling van het Rooster

In figuur 4.9 is de ontwikkeling van een rooster met L = 100 te zien op verschillende tijdstippen. De zwarte velden representeren de lege velden, de kleur van een veld representeert
een bepaald paradigma dat een wetenschapper aanhangt op die locatie. Deze figuren zijn
gegenereerd voor dezelfde parameterwaarden als degene die gebruikt zijn om figuren 4.1,
4.2 en 4.3 te genereren. De eerste weergave van het rooster is op t = 3540, een periode
van rust aan het begin van een dominant paradigma, zoals ook te zien is in figuur 4.1. De
ontwikkeling van het rooster wordt vanaf dit tijdstip gevolgd tot er sprake is van een nieuw
dominant paradigma.
Na een lange periode van rust waarin er slechts een aantal andersdenkenden zijn en waarbij
het ’gele’ paradigma dominant is, vindt de transitie naar een nieuw paradigma op plotse
wijze plaats. Het aantal wetenschappers dat werkt binnen het nieuwe dominante paradigma, het ’paarse’ paradigma, groeit heel traag. Pas het tijdstip t = 4435, het tijdstip
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Figuur 4.9: Ontwikkeling van het rooster met lengte L = 100 tijdens een simulatie met v = 0.25
en N S = 2.5, waarbij een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie is gebruikt en de
wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood.
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voordat er een paradigmatransitie plaatsvindt, kan men een noemenswaardig deel paarse
wetenschappers onderscheiden. Op het volgende tijdstip, t = 4436, zijn er nog een aantal
achterblijvende wetenschappers die nog steeds binnen het gele paradigma werken. Het
volgende tijdstip t = 4437 zijn ook zij verdwenen, en is er terug een fase van volledige rust
aangebroken. Dit zal kwantitatief aangetoond worden in sectie 4.4.1, waar de clustering
van het twee-stappen-model wordt onderzocht
Ondanks dat er gebruikt wordt gemaakt van het Schelling-model, is er geen sprake van
segregatie.

4.4.1

Clustering

Met behulp van een variatie van het Hoshen-Kopelman algoritme [26], is nagegaan of
er een bepaalde vorm van clustering valt waar te nemen naarmate de wetenschappelijke
gemeenschap zijn kritisch punt nadert. Om er zeker van te zijn dat twee wetenschappers
tot dezelfde cluster behoren, wordt verondersteld dat zij hiervoor zich in de Von Neumannneighbourhood van elkaar moeten bevinden. In figuur 4.10 is de gemiddelde grootte van
een cluster aan lege velden, de gemiddelde grootte van een cluster aan wetenschappers die
binnen een alternatief paradigma werken, en de gemiddelde grootte van een cluster van de
additie van deze velden weergegeven.
Naar aanleiding van deze figuur kan men concluderen dat er geen toename in clustering
plaatsvindt wat de lege velden betreft. Als men gaat kijken naar wetenschappers die in
alternatieve paradigma’s werken, dan blijkt dat zij niet coördineren met andere wetenschappers die in hetzelfde alternatieve paradigma werken. Slechts vlak voor en na de transitie
naar een nieuw dominant paradigma vindt er een lichte toename in clustering en dus coordinatie plaats, en dit kan men toeschrijven aan de wetenschappers die zich verzamelen in
hetzelfde alternatieve paradigma vlak voor een transitie plaatsvindt en een tijdstap later
aan een minderheid wetenschappers die niet hebben deelgenomen aan de revolutie. Zij
maken echter hierna alsnog de overstap naar het nieuwe dominante paradigma.
De reden dat de gemiddelde clustergrootte van zowel lege velden als wetenschappers die
in alternatieve paradigma’s werken afneemt, valt toe te schrijven aan het feit dat het
aantal wetenschappers die in alternatieve paradigma’s werken toeneemt naarmate de tijd
vordert. Zoals hierboven blijkt, coördineren deze wetenschappers niet met elkaar, waardoor
de gemiddelde clustergrootte aan minderheden op het rooster afneemt.
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Figuur 4.10: Tijdsevolutie van de gemiddelde clustergrootte van lege velden, wetenschappers
in alternatieve paradigma’s en van de additie van deze velden van het 2-StappenModel op een 100x100 rooster; N S = 2.5, v = 0.25, wetenschappers interageren
middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch
gepiekte utiliteitsfunctie.
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Statistische Fysica van het Twee-Stappen-Model
Gemiddeld-Veld Benadering

Met behulp van een gemiddeld-veld benadering kan een theoretische afhankelijkheid tussen de verschillende parameters afgeleid worden. Zo een benadering houdt geen rekening
met fluctuaties, en vervangt bepaalde waarden die kunnen fluctueren door een typische
gemiddelde waarde die voor het hele systeem gelden.
Deze benadering gaat ervan uit dat er een transitie tussen paradigma’s plaatsvindt wanneer
de globale utiliteit van het dominante paradigma, zie vergelijking (4.1), terug een waarde
1 krijgt. Op dat moment heeft deze globale utiliteit dezelfde waarde als die van een nieuw
geı̈ntroduceerd paradigma. Het nieuwe paradigma zal in de volgende tijdstap de overhand
krijgen. De cumulatieve utiliteit in de noemer van vergelijking (4.1) zorgt er namelijk voor
dat de globale utiliteit van het temporale dominante paradigma dit tijdstip kleiner dan 1
zal zijn.
Verder gaan we ervan uit dat alle wetenschappers werken in het dominante paradigma, en
dus ook allemaal in dit paradigma een bijdrage leveren. We nemen aan dat wetenschappers zich homogeen verdelen over het rooster, waardoor elke wetenschapper gemiddeld
gezien door hetzelfde aantal wetenschappers en door hetzelfde aantal lege velden zal omgeven worden. Elke bijdrage kunnen we dan een gemiddelde waarde M toekennen. We
veronderstellen dus dat het systeem in evenwicht is en blijft tot er een transitie plaatsvindt naar een nieuw paradigma, wat niet overeenstemt met de realiteit. We negeren het
proliferatie-patroon dat we hebben kunnen waarnemen in figuur 4.2. M is dan afhankelijk
van de fractionele dichtheid aan lege velden v, de beschouwde neighbourhood en van de
gekozen individuele utiliteitsfunctie. Voor een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie, kan
M geschreven worden als:

M = 2v

(v < 0.5),

(4.6)

M = 2(1 − v)

(v > 0.5).

(4.7)

Het totaal aantal wetenschappers N kan geschreven worden als N = (1 − v)L2 . Hierdoor
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kan ni (t) op elk tijdstip benaderd worden als:
ni (t) ≈ N M ≈ (1 − v)L2 M .

(4.8)

Een volgende veronderstelling is dat alle wetenschappers in het dominante paradigma blijven werken tot er een transitie plaatsvindt naar een nieuw paradigma. Het totaal aantal
bijdragen in een paradigma Ci (t) kan bijgevolg geschreven worden als:
Z
Ci (t) =

t

ni (t0 )dt0 ≈ (1 − v)L2 M t.

(4.9)

0

Als we de periode van een dominant paradigma Tdom noemen, kunnen we de globale utiliteit
schrijven als:
((1 − v)L2 M + 1)N S
(ni (t) + 1)N S
≈
Ui (t) = R Tdom
.
(1 − v)L2 M Tdom + 1
ni (t0 )dt0 + 1
0

(4.10)

Er zal een nieuw paradigma dominant worden wanneer de globale utiliteit Ui (t) van het
huidige dominante paradigma i terug Ui (t) ≈ 1 wordt. Dit levert:
1≈

((1 − v)L2 M + 1)N S
.
(1 − v)L2 M Tdom + 1

(4.11)

Tdom kunnen we dan in functie van de andere parameters schrijven als:
Tdom ≈

((1 − v)L2 M + 1)N S − 1
≈ ((1 − v)L2 M )N S−1 .
(1 − v)L2 M

(4.12)

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie, bekomt
men voor Tdom met behulp van vergelijkingen (4.6) en (4.7) de volgende benaderingen:
Tdom ≈ (2(v − v 2 )L2 )N S−1

(v < 0.5),

(4.13)

Tdom ≈ (2(1 − v)2 L2 )N S−1

(v > 0.5).

(4.14)

In sectie 4.3.2 is gebleken dat de overgang naar een nieuw paradigma niet plaatsvindt
wanneer Ui (t) ≈ 1, maar wanneer Ui (t) een empirische waarde γ bereikt. Als men hiervoor
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wil compenseren, dient de gemiddeld-veld benadering in vergelijking (4.12) door een factor
γ gedeeld te worden:
1
(2(v − v 2 )L2 )N S−1
γ
1
≈ (2(1 − v)2 L2 )N S−1
γ

Tdom ≈

(v < 0.5),

(4.15)

Tdom

(v > 0.5).

(4.16)

Aangezien er gebruik is gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie, kan de
theoretische waarde waarvoor Tdom maximaal is bepaald worden door vergelijkingen (4.15)
en (4.16) af te leiden naar v. Dit levert voor v < 0.5:

en voor v > 0.5:

∂T
2
= (N S − 1)(2(v − v 2 )L2 )N S−2 (1 − 2v)L2 ,
∂v
γ

(4.17)

∂T
4
= − (N S − 1)(2(1 − v)2 L2 )N S−2 (1 − v)L2 .
∂v
γ

(4.18)

Dit betekent dat in de gemiddeld-veld benadering Tdom maximaal wordt bij v = 0.5, en
minimaal is bij v = 0 en v = 1. Deze minima komen overeen met de minima in figuur 4.4;
tussen deze twee minima komen echter nog twee maxima en één minimum voor waarmee
de gemiddeld-veld benadering geen rekening houdt.

4.5.2

Orde-Parameter

Een volgende stap in de analyse van het gedrag van het twee-stappen-model , is om een
orde-parameter te definiëren en onderzoeken. Een goed gekozen orde-parameter vertoont
discontinu gedrag in de buurt van het kritisch punt; in dit model is een kritisch punt gedefinieerd als het tijdstip waarop een alternatief paradigma het nieuwe dominante paradigma
wordt.
Een geschikte orde-parameter is de volgende definitie:
P
Wdom − i Wi,ndom
ξ=
.
Wtot

(4.19)

Hierbij is Wdom het aantal wetenschappers dat binnen het dominante paradigma werkt,
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Figuur 4.11: Orde-parameter van het twee-stappen-model uitgezet tegen de tijd. L = 100, v =
0.25, N S = 2.5, wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood
en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

P

Wi,ndom de som over het aantal wetenschappers die binnen alternatieve paradigma’s
werken, en het totaal aantal wetenschappers Wtot = (1 − v)L2 .
i

De orde-parameter ξ kan nu herschreven worden als:
P
Wdom − i Wi,ndom
ξ=
Wtot
Wdom − (Wtot − Wdom )
=
Wtot
2Wdom
=
− 1.
Wtot

(4.20)

In figuur 4.11 is een voorbeeld te zien waarbij ξ is uitgezet in functie van de tijd voor
dezelfde parameterwaarden die gekozen om figuren 4.1, 4.2 en 4.3 te genereren. Aan de
hand van deze figuur is het mogelijk de kritische punten in het systeem te onderscheiden.
Bovendien blijkt, zoals eerder ook al is opgemerkt, dat de fluctuaties toenemen naarmate
het kritisch punt wordt genaderd.
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Deze orde-parameter zal verderop in sectie 4.6 gebruikt worden om de verschillende soorten
wetenschap te karakteriseren aan de hand van returndistributies.

4.5.3

Finite-Size Scaling

Zowel theoretisch (zie de gemiddeld-veld benadering in sectie 4.5.1) als empirisch (zie
figuren 4.4 en 4.5 in secties 4.3.3 en 4.3.4 respectievelijk) is Tdom afhankelijk van v, N S
en L. In deze sectie wordt onderzocht of het voldoet aan de volgende finite-size scaling,
waarbij N S constant gehouden wordt:
Tdom (v, L) = L−b f [(v − vcr )L−a ].

(4.21)

In exogene systemen die een fasetransitie ondergaan, stelt vcr hierbij het kritisch punt voor
en a en b de kritische exponenten van een systeem. Finite-size scaling is een veelgebruikte
techniek om deze waarden voor een systeem te bepalen. Het kritisch punt geeft de grens aan
van een systeem waar het een fasetransitie ondergaat. Echter, dit punt is enkel geldig in de
thermodynamische limiet, met andere woorden, voor een systeem met oneindige grootte.
Het is echter onmogelijk om een systeem met oneindige grootte te simuleren. Om het
kritisch punt te bepalen, kan echter een systeem met verschillende grootte L gesimuleerd
worden, en gekeken worden of het aan de vorm in vergelijking 4.21 voldoet. Als men dit
voor verschillende L uitvoert, kan men L steeds groter laten worden, om zo de grens te
bepalen waar vcr zich bevindt. a en b typeren het schaalvrij gedrag nabij het kritisch punt.
Alhoewel de curven Tdom (v) in figuur 4.4 geen fasetransitie ondergaan, zouden ze wel moeten voldoen aan vergelijking (4.21). Het twee-stappen-model bestaat namelijk uit een rooster met een eindige lengte L. Naar aanleiding van de gemiddeld-veld benadering hebben
we kunnen besluiten dat L een rechtstreekse invloed heeft op Tdom , zie vergelijking (4.12).
Volgens deze vergelijking zou Tdom ∝ L2N S−2 moeten zijn. Als de curven in figuur 4.4
voldoen aan vergelijking (4.12), dan zouden de curven volgens vergelijking (4.21) op elkaar
dienen te liggen wanneer T L2−2N S wordt uitgezet tegen v. Dit betekent dat we zouden
moeten bekomen dat a = 0 en b = 2−2N S. De curven Tdom (v) bezitten geen kritisch punt,
maar hebben wel 2 maxima en een minimum waar het gedrag van de curve verandert. vcr
zou dus één van deze punten dienen aan te geven.
Om deze vaststelling te controleren, wordt gebruik gemaakt van het programma autoScale.
py; een gebruikersgids als ook referenties naar systemen waarvoor autoScale.py succes-
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vol is gebleken, zijn te vinden in [29]. Met behulp van data-collapse technieken geeft
autoScale.py een schatting voor a, b en vcr . Hierbij geeft het een waarde S terug die
zich min of meer gedraagt als een χ2 -test. Wanneer de curven op elkaar liggen en dus
vergelijking (4.21) volgen, zou S rond de waarde 1 moeten liggen. Een kleinere S betekent
een betere data-collapse. Als de curven geen finite-size scaling vertonen, is S veel groter
dan 1. Voor een meer technische uitleg over de waarde S wordt verwezen naar [21]. In
tabel 4.1 zijn a, b, vcr met bijbehorende S weergegeven, waarbij datasets bestaan uit een
aantal of alle curven uit figuur 4.4.
a
b
vc
S
Dataset
L = 20, 40, 60, 80, 100 0 −2.265671 0.030042 0.743550
0
−2.2756 0.029852 0.525207
L = 40, 60, 80, 100
L = 60, 80, 100
0 −2.281649 0.029393 0.449976
Tabel 4.1: Schatting van de paramters a, b en vcr met bijbehorende S-waarde, met behulp van
autoScale.py voor verschillende datasets.

Naar aanleiding van de resultaten tabel 4.1 besluiten we dat autoScale.py aangeeft dat
de curven Tdom (v) voldoen aan de finite-size scaling in vergelijking (4.21); S is namelijk kleiner dan of ongeveer gelijk aan 1 voor verschillende datasets. In figuur 4.14 is
Tdom L−2.2756 uitgezet tegen v; dit is de schatting voor b wanneer de curven Tdom (v) voor
een L > 20 beschouwd worden. Naar aanleiding van deze figuur en de resultaten in tabel 4.1, kunnen we concluderen dat het twee-stappen-model voldoet aan de schaling-vorm
in vergelijking (4.21). Enkel de curve voor L = 20 volgt de universele curve niet; dit is toe
te schrijven aan finite-size effecten.
Het is vreemd dat deze data-collapse plaatsvindt voor een waarde die willekeurig lijkt, en
niet voor de veronderstelde b = 2 − 2N S. De volgende verklaring biedt hiertoe echter een
mogelijke uitkomst. Zoals besproken in secties 4.3.2 en 4.5.1, blijkt een overgang naar een
nieuw dominant paradigma niet op te treden wanneer Ui (t) ≈ 1, maar wanneer deze een
bepaalde drempelwaarde γ bereikt. Deze blijkt geen constante te zijn, maar afhankelijk
van de dimensie L van het rooster. Als voor N S = 2.7 geldt dat b = −2.2756, dan volgt
na een simpele berekening dat γ ∝ L dient te zijn.
Deze vaststelling hebben we op volgende manier gecontroleerd. Voor verschillende dimensies L hebben we telkens de gemiddelde γ berekend van honderd dominante paradigma’s.
Als we deze punten uitzetten tegen de dimensie van het rooster, zal de curve die de punten
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Figuur 4.12: Fasediagram waarbij Tdom L−2.2756 is uitgezet tegen v voor verschillende dimensies L van het rooster met de gemiddeld-veld benadering (GVB) in vergelijkingen (4.15) en (4.16). N S = 2.7, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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Figuur 4.13: γ uitgezet tegen verschillende dimensies L van het rooster. v = 0.25 en N S = 2.7,
wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik
gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

beschrijven ons informatie geven over de afhankelijkheid van L. Het resultaat is te zien in
figuur 4.13.
Met behulp van een kleinste kwadraten-methode is de curve die de punten beschrijft bepaald, waarbij de data voor L < 25 is weggelaten om te voorkomen dat finite-size effecten
te zwaar zouden doorwegen. γ blijkt de vorm γ = αL − β te volgen; meer precies heeft γ
de volgende vorm voor L > 20:
γ = (5.05 ± 0.08)L − (75 ± 5).

(4.22)

Er kan met behulp van figuur 4.13 een schatting gemaakt worden voor de dimensie van het
systeem waarop finite-size effecten een grote rol spelen. In figuur 4.12 is de gemiddeld-veld
benadering in vergelijkingen (4.15) en (4.16) weergegeven met behulp van bovenstaande
relatie voor γ.
De vaststelling dat γ ∝ L kan daarbovenop met behulp van het fasediagram waarin Tdom
uitgezet is tegen N S geverifieerd worden. Als γ ∝ L, dan zou er een data-collapse vastgesteld dienen te worden wanneer Tdom L−2N S+3 wordt uitgezet tegen ((1 − v)M )N S−1 . Dit
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Figuur 4.14: T L−2N S+3 uitgezet tegen ((1 − v)M )N S−1 voor verschillende dimensies L van het
rooster; v = 0.25, N S = 2.7, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

criterium is gecontroleerd met behulp van figuur 4.14. Er is duidelijk sprake van een
data-collapse voor ((1 − v)M )N S−1 . 0.85 waarbij de curven voor kleine L licht afwijken;
opnieuw kan dit toegeschreven worden aan finite-size effecten.
Naar aanleiding van bovenstaande analyses en figuren kunnen we vaststellen dat het tweestappen-model voldoet aan de finite-size scaling. Bovendien bieden bovenstaande resultaten een bevestiging dat de parameterafhankelijkheid afgeleid middels een gemiddeld-veld
benadering klopt. Wanneer een empirische factor γ wordt toegevoegd, biedt dit de mogelijkheid om een schatting te geven voor Tdom . Bovendien kan er een schatting gemaakt
worden van de dimensie van het rooster waarop finite-size effecten een grote rol spelen.

4.6

Returndistributies

Het bestuderen van returndistributies is in het verleden een succesvol analyse-middel gebleken om het kritisch gedrag van diverse fenomenen te karakteriseren. Peng et al. hebben met
behulp van een gemiddelde fluctuatiefunctie longe-range correlaties en het niet-Gaussisch
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gedrag van de hartslag kunnen vaststellen [34]. Met behulp van returndistributies op de
windsnelheid en het ontstane vermogen zijn Milan, Wächter en Peinke erin geslaagd het
turbulent karakter van windenergie te karakteriseren [30]. In deze sectie volgen wij een
strategie geı̈nspireerd op het werk van Kiyono, Struzik en Yamamoto [24]. Zij hebben
returndistributies gebruikt om de criticaliteit aan te tonen van aandelenkoersen. Ons doel
is om op kwantitatieve wijze aan te tonen dat het twee-stappen-model zowel een stabiel als
een kritisch regime vertoont, gevolgd door een fasetransitie. Deze regimes kunnen we dan
respectievelijk typeren als normale wetenschap, wetenschap in crisis en een wetenschappelijke revolutie.

4.6.1

Definities

Deze strategie maakt gebruik van de returnfunctie; deze geeft het percentage aan winst of
verlies aan van een bepaalde grootheid over een bepaalde tijdschaal. Voor dit model zal
de returnfunctie van de orde-parameter ξ geanalyseerd worden.
Er zijn verschillende definities van de returnfunctie in omloop. De volgende twee definities
worden veelal gebruikt, de logaritmische returnfunctie:
G∆t (t) = ln(ξ(t + ∆t)) − ln(ξ(t)),

(4.23)

en de aritmetische returnfunctie:
r∆t (t) =

ξ(t + ∆t) − ξ(t)
.
ξ(t)

(4.24)

Wanneer de fluctuaties niet te groot zijn, wat vaak het geval is voor kleine ∆t, dan kan
aangetoond worden dat beide definities equivalent zijn:

G∆t (t) = ln(ξ(t + ∆t)) − ln(ξ(t)) = ln

ξ(t + ∆t) + ξ(t) − ξ(t)
= ln(1 + r∆t (t)) ≈ r∆t (t).
ξ(t)
(4.25)

Met behulp van de aritmetische returnfunctie trachten we aan te tonen dat het tweestappen-model de drie soorten wetenschap beschreven door Kuhn bevat. Wanneer er sprake
is van normale wetenschap, zal de returnfunctie kleine waarden teruggeven. Wetenschappers zijn tot nog toe op weinig tot geen anomalieën gestuit, en zijn bijgevolg tamelijk zeker
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van het paradigma waarbinnen ze werken. Hierdoor zal Wdom weinig fluctuaties ondergaan; de wetenschappelijke gemeenschap kent een stabiele periode van rust en exploitatie.
Wanneer de probabiliteitsdistributiefunctie (PDF) van de returnfunctie van normale wetenschap zou berekend worden, dan kan men deze beschrijven met behulp van een Gaussische
verdeling. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal de returnfunctie een waarde teruggeven
die niet klein is.
Als wetenschappers steeds meer anomalieën ontdekken in het paradigma waarbinnen ze
werken, dan worden zij meer en meer onzeker wat betreft dit paradigma. Wetenschappers
beginnen buiten hun paradigma te exploreren op zoek naar alternatieve paradigma’s die
één of een aantal anomalieën kunnen oplossen. Wdom zal bijgevolg grotere fluctuaties
ondergaan. Dit betekent dat de returnfunctie hogere waarden zal teruggeven. Zo een
crisisperiode kan gevolgd worden door een wetenschappelijke revolutie, waarbij op korte
tijd een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap kiest voor een nieuw paradigma.
Wanneer normale wetenschap en wetenschap in crisis beiden voorkomen, zal de PDF van
de returnfunctie rond zijn gemiddelde Gaussisch verdeeld zijn; de PDF zal echter bredere
staarten hebben dan een Gaussische verdeling. De probabiliteit dat de returnfunctie hogere
waarden teruggeeft is namelijk een stuk groter.
In wat volgt zal de PDF van de returnfunctie voor verschillende tijdschalen ∆t bestudeerd
worden. Hierbij zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de ruwe data, en data
waaruit de globale trend van het systeem is gefilterd.

4.6.2

PDF

Men heeft aangetoond dat een verdeling die niet-Gaussisch is en brede staarten heeft,
benaderd kan worden met behulp van een functie die de vergelijking van Castaing wordt
genoemd [6]. In diverse onderzoeksgebieden is deze vergelijking in staat geweest om een
niet-Gaussische verdeling met brede staarten te beschrijven, zoals het turbulent karakter
van valutamarkten [13], de criticaliteit van aandelenkoeren [24], het schaalvrij gedrag van
een gezonde hartslag [23] of het turbulent intermitterend patroon van de zonnewind [39].
Deze vergelijking gaat ervan uit dat de toe- of afname van r∆t (t) kan geschreven worden
als het product van random processen van de volgende vorm, waarbij u∆t en ω∆t random
2
Gaussisch verdeelde variabelen zijn met gemiddelde 0 en respectievelijke varianties σ∆t
en
λ2∆t :
r∆t (t) = u∆t (t)eω∆t (t) .
(4.26)
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Men kan vervolgens aantonen dat de PDF van r∆t (t) geschreven kan worden als [6]:
Z
P∆t (r∆t (t)) =

"
#
d ln σ∆t
1
1
−(r∆t (t)/σ∆t )2
− ln2 σ∆t
p
p
. (4.27)
exp
exp
2
2
σ∆t
2σ∆t
2λ2∆t
2πσ∆t
2πλ2∆t

Deze vergelijking wordt de vergelijking van Castaing genoemd. De breedte van de staarten
van de PDF van r∆t (t) hangt af van de grootte van de variantie λ2∆t van ω∆t . Als λ∆t → 0
convergeert deze distributie naar een Gaussisch verdeelde distributie. Hoe groter λ∆t is,
des te vetter zijn de staarten van P∆t (r∆t (t)).
In figuur 4.15a zijn PDF’s van r∆t (t) te zien voor verschillende tijdschalen ∆t, waardoorheen de vergelijking van Castaing is gefit. De dataset bestaat uit het aantal wetenschappers dat het dominante paradigma aanhangt voor honderd dominante paradigma’s,
waarbij N S = 2.7, v = 0.25, L = 100, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er gebruik is gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
De data vier tijdstappen voorafgaand aan kritische punten is weggelaten, aangezien een
transitie tussen dominante paradigma’s vanzelfsprekend een hoge return zal teruggeven.
Het filteren van slechts enkele tijdstappen is voldoende, aangezien we weten aan de hand
van de resultaten in sectie 4.3, 4.4 en 4.5.2 dat een transitie plaatsvindt in slechts één of
twee tijdstappen. Om zeker te zijn dat de kritische waarden uit de data zijn gefilterd, is
bovendien enkel de data gebruikt wanneer de (quasi) volledige gemeenschap zich na een
transitie heeft gevestigd in het nieuwe paradigma, zodat men terug kan spreken van normale wetenschap. De data van het initiele paradigma waar alle wetenschappers in starten
is niet meegerekend.
De PDF’s lijken een niet-Gaussische curve te beschrijven die vette staarten heeft. Deze
staarten breken af naarmate ∆t groter wordt; dit betekent dat de lokale fluctuaties uitdoven als men een grote tijdschaal neemt. De PDF’s schuiven in hun geheel naar links
naarmate ∆t toeneemt. Hieruit kunnen we afleiden dat we enkel de globale trend overhouden en dat deze een grote invloed heeft op de PDF’s. De PDF’s voor grote ∆t zijn
namelijk verdeeld rond een negatief gemiddelde zonder vette staarten, en een negatieve
return betekent een afname in het aantal wetenschappers dat binnen het dominante paradigma werkt. Aangezien er geen vette staarten zijn, betekent dat de afname traag maar
gestaag is.
De vergelijking van Castaing lijkt enkel de top van de buik van de PDF’s goed te beschrijven, maar het overige deel van de curves niet meer. De bekomen λ2∆t is uitgezet tegen ∆t
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in figuur 4.15b. Deze blijft een constante waarde groter dan 0 hebben tot ∆t een bepaalde
waarde bereikt. Vanaf dan gaat deze naar 0 naarmate ∆t groter wordt. Voor een ∆t > 128
is het onmogelijk om de vergelijking van Castaing te fitten aan de gegevens. Alhoewel de
vergelijking van Castaing de curve van de PDF’s niet goed beschrijft, kunnen we hieruit
concluderen dat de bekomen PDF’s niet-Gaussisch zijn. Als de PDF’s een Gaussische curve
zouden beschrijven, zou λ2∆t voor alle ∆t een waarde rond 0 teruggeven. Meer conclusies
kunnen hier echter niet uit getrokken worden.
De PDF’s lijken vette staarten te hebben die de crisissituatie van wetenschap kunnen
beschrijven. Naarmate er een grotere tijdschaal ∆t genomen wordt, doven de fluctuaties
uit en houdt men enkel de globale trend over die een grote invloed heeft op de PDF’s.
Aangezien we geı̈nteresseerd zijn in de stabiliteit van het systeem, willen we de lokale
fluctuaties op het globale patroon analyseren. Omdat de globale trend de data sterk beinvloedt, dient deze trend uit de data gefilterd te worden. Dit wordt gedaan met behulp
van een detrend-proces.

4.6.3

Detrended PDF

Naar aanleiding van voorgaande sectie en figuur 4.1, is er duidelijk sprake van een globale
trend die een grote invloed heeft op de returnfunctie en de lokale fluctuaties uitdooft.
Tijdens de levensduur van een dominant paradigma neemt het aantal wetenschappers dat
binnen dit paradigma werkt traag maar gestaag af. Aangezien we geı̈nteresseerd zijn in de
stabiliteit van een paradigma, willen we juist de lokale fluctuaties op het globale patroon
onderzoeken. Hiervoor dienen we de globale trend uit de data te verwijderen. We gebruiken
een detrend-proces analoog aan dat van Kiyono, Struzik en Yamamoto [24].
Als ∆t de tijdschaal is waarop de aritmetische returnfunctie r∆t (t) wordt beschouwd, dan
kan de volledige dataset verdeeld worden in k sub-intervallen, waarbij l de index is van een
sub-interval. Elk sub-interval heeft een lengte [1 + ∆t(l − 1), ∆t(l + 1)]. Aan ξ(t) wordt
in dit interval een lineaire functie f (t) gefit. Definiëren we vervolgens de gecorrigeerde
orde-parameter als:
ξ ∗ (t) = ξ(t) − f (t),
(4.28)
dan kan de gecorrigeerde aritmetische returnfunctie geschreven worden als:
∗
r∆t
(t) =

ξ ∗ (t + ∆t) − ξ ∗ (t)
.
ξ ∗ (t)

(4.29)
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(a) ξ(t) waaraan f (t) is gefit voor twee sub- (b) De resulterende ξ ∗ (t) voor het eerste subintervallen; ∆t = 128.
interval
Figuur 4.16: Detrend-proces

In figuur 4.16 is een voorbeeld te zien van het detrend-proces, waarbij in figuur 4.16a de
∗
(t).
gegenereerde data en f (t) zijn te zien, en in figuur 4.16b ξ∆t
∗
In figuur 4.17 zijn de PDF’s van r∆t
(t) te zien voor een verschillende ∆t na het hierboven
beschreven detrend-proces te hebben uitgevoerd. Opnieuw is een poging ondernomen om
de vergelijking van Castaing aan de gegevens te fitten. We kunnen opmerken dat dee
vergelijking van Castaing de curven uitermate goed beschrijft. De bijbehorende variantie
λ2∆t is te zien in tabel 4.2.

∆t
8
16
32
64
128
256
512
1024

λ2∆t
0.710625064603
0.713931019151
0.713838577958
0.706731284365
0.705304815231
0.699347736285
0.541862995679
1.02305364509

Tabel 4.2: λ2∆t voor verschillende ∆t.

Hieruit kunnen we afleiden dat de staarten van de PDF’s breed zijn, en geen Gaussische
curve volgen. Dit levert een eerste kwantitatief bewijs dat er duidelijk sprake is van twee
regimes, namelijk een Gaussisch regime, wat bestaat uit lage returns en dus normale we-
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Figuur 4.17: Verschillende PDF’s van r∆t
gedeeld door een factor tien lopend van boven naar beneden.

tenschap beschrijft, en een niet-Gaussisch regime met brede staarten die bestaan uit hoge
returns, en dus wetenschap in crisis beschrijven.

Bovendien kan men opmerken dat er sprake is van een quasi data-collapse voor ∆t ≤ 256,
wat ervoor zorgt dat de figuren een universeel karakter vertonen. Voor ∆t ≥ 512 geldt
dit echter niet meer. Dit levert een bewijs dat wetenschap expliciet overgaat van het ene
regime in het andere. Als er geen sprake zou zijn van een overgang tussen verschillende
regimes, dan zou λ2∆t > 512 een waarde moeten hebben die in of vlakbij bovengenoemd
interval ligt. Dit is duidelijk niet het geval.

Een extra argument dat aantoont dat normale wetenschap overgaat in wetenschap in crisis,
is door een tijdreeks van de lokale fluctuaties ξ ∗ (t) nader te bekijken. In figuur 4.18
is ξ ∗ (t) weergegeven voor dezelfde parameterset waarmee figuren 4.1, 4.2, 4.9 en 4.10 zijn
geconstrueerd. We kunnen concluderen dat, hoewel er geen sprake is van een zichtbaar punt
waar normale wetenschap overgaat in crisis, de fluctuaties duidelijk toenemen naarmate
een kritisch punt van een dominant paradigma wordt genaderd.
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Figuur 4.18: Tijdreeks van ξ ∗ (t); L = 100, v = 0.25, N S = 2.5, wetenschappers interageren
middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch
gepiekte utiliteitsfunctie.

4.6.4

Detrended CDF

Een interessant resultaat wordt bekomen wanneer de cumulatieve distributiefunctie (CDF)
wordt geanalyseerd. De CDF FX (x) geeft de probabiliteit dat een variabele X kleiner dan
of gelijk is aan een bepaalde waarde x:
FX (x) = P (X ≤ x).

(4.30)

FX (x) wordt berekend aan de hand van de PDF:
Z

x

PX (u)du.

FX (x) =

(4.31)

−∞

In figuur 4.19 zijn verschillende CDF’s weergegeven die berekend zijn aan de hand van de
PDF’s in figuur 4.17.
Uit deze figuur blijkt dat er een duidelijke opdeling is in twee soorten wetenschap, normale
wetenschap met lage returns, en wetenschap in crisis met hogere returns die een eindige
probabiliteit hebben. Dit regime lijkt een machtswet te beschrijven, tot deze wordt afge-
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Figuur 4.19: Verschillende CDF’s van r∆t

broken voor zeer hoge returns. Dit afbreken kan men toeschrijven aan finite-size effecten.
Het staarten van de PDF’s lijken power-law gedrag te vertonen.
Als een distributie power-law gedrag vertoont, wil dit zeggen dat de beschouwde grootheid
verdeeld is volgens een machtswet. De PDF heeft dan de volgende vorm:
p(x) ∝ x−α .

(4.32)

α is hierbij een constante parameter van de distributie, die de scaling-parameter genoemd
wordt. Een bekend voorbeeld dat volgens een power-law verdeeld is, is de frequentie waarmee magnitudes van aardbevingen voorkomen. Aardbevingen met een kleine magnitude
komen vaak voor, maar aardbevingen met een grote magnitude slechts zeer weinig. Een
ander voorbeeld is het inwoneraantal van steden. Heel veel steden hebben een relatief klein
inwoneraantal, slechts enkele steden hebben een inwoneraantal dat zeer groot is [10, 32].
Aardbevingen met een grote magnitude en steden met een groot inwoneraantal komen
echter wel degelijk voor, en hebben een grotere probabiliteit dan dat het geval is wanneer
ze volgens een Gaussische verdeling verdeeld zouden zijn.
Met behulp van een kleinste kwadraten-methode kan een eerste schatting gemaakt worden
van de machten van het tweede regime dat te zien is in figuur 4.19. De geschatte macht
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schrijven we als β̂LS . Doordat we de macht berekenen van de CDF, zal deze gelijk zijn aan
β = α −1 [32]. In tabel 4.3 zijn de bekomen schattingen voor β̂LS te zien voor verschillende
∆t.
∆t
8
16
32
64
128
256
512
1024

β̂LS
1.3283
1.3273
1.3080
1.3018
1.2955
1.2770
1.3710
1.6642

σβ̂LS
0.0010
0.0010
0.0011
0.0011
0.0009
0.0009
0.0011
0.0019

α̂M L
2.493
2.458
2.443
2.441
2.431
2.489
2.691
2.913

σα̂M L
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.005
0.005
0.006

Tabel 4.3: Geschatte β̂LS en α̂M L met bijbehorende σβ̂LS en σα̂M L voor verschillende ∆t.

Een meer betrouwbare methode wordt voorgesteld door M.E.J. Newman in [32]. Deze
methode maakt gebruik van de zogenaamde maximum likelihood methode, die een schatting
van de macht α maakt op basis van de volgende vergelijking:

α̂ = 1 + n

n
X
i=1

xi
ln
xmin

!−1
.

(4.33)

Hierbij is xmin de waarde waarvoor waarvoor alle xi ≥ xmin de voorgestelde power-law
distributie volgen, waarbij n het aantal datapunten is dat hieraan voldoet en i = 1, ..., n.
De geschatte fout op α wordt gegeven door:
α̂ − 1
σα̂ = √ + O
n

 
1
.
n

(4.34)

Beide vergelijking worden afgeleid in [10, 32]. De geschatte waarden worden geschreven
als α̂M L en zijn weergegeven in tabel 4.3. Deze test geeft schattingen α̂M L terug die van
dezelfde grootteorde als β̂LS , met bovendien een relatief kleine σβ̂LS en σα̂M L . Hierbij is
gebruik gemaakt van de software die is meegeleverd in [10]. Beide methoden lijken dus te
bevestigen dat de staarten in figuur 4.19 een machtswet beschrijven.
Het feit dat de geschatte machten in tabel 4.3 de data op gepaste wijze lijken te beschrijven,
hoeft nog niet te betekenen dat de staarten daadwerkelijk volgens een machtswet verdeeld
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zijn. Om dit te controleren, wordt een goodness-of-fit test uitgevoerd, die een p-waarde
teruggeeft die de plausibiliteit aangeeft van een gekozen distributie. Om deze waarde te
bekomen, worden met de geschatte distributie verschillende kunstmatige datasets gegenereerd. De p-waarde geeft de verhouding aan in welke mate de afstand groter is tussen deze
kunstmatige datasets en de empirische data dan de afstand tussen de gekozen distributie
en de empirische data; p ligt tussen 0 en 1. Als p dicht bij 1 ligt, dan kan claimen dat
het verschil tussen de empirische data en de gekozen distributie toe te schrijven is aan
statistische fluctuaties. Deze test bevestigt niet dat een gekozen distributie de empirische
data beschrijft, er kunnen namelijk nog andere distributies mogelijk zijn die de data nog
beter beschrijven; het biedt echter een mogelijkheid om distributies uit te sluiten. De
software meegeleverd in [10] biedt ook de mogelijkheid om de p-waarde te berekenen. Als
bevestiging van de power-law distributie volgen we de auteurs van de software, en leggen
we onszelf op dat p ≥ 0.1 dient te zijn.
Wanneer p berekend wordt voor de data in figuur 4.19, dan blijkt dat deze een stuk kleiner
is dan 0.1. De staarten volgen dus geen zuivere machtswet. Een mogelijke reden hiervoor
is de volgende. Wanneer de bovengrens van de staarten in figuur 4.19 steeds bij een lagere
r∆t (t) wordt gelegd, dan blijkt dat, onafhankelijk van deze grens, de hoogste returns een
probabiliteit hebben die lager is dan de vooropgestelde machtswet aangeeft. Dit betekent
dat er een dempingsterm optreedt, die sterker is naarmate de returns groter zijn.
De oorzaak van deze dempingsterm kan men toeschrijven aan de finite-size van het systeem.
Door de eindige grootte is het niet mogelijk om fluctuaties volgens een machtswet over verschillende grootteordes te genereren. Een zelfde parallel neemt men ook waar in de natuur.
Aardbevingen kunnen niet plaatsvinden met een oneindige kracht, maar hebben ergens een
zogenaamde cut-off. Deze cut-off geeft de grens aan van de magnitude waarmee een aardbeving kan voorkomen. Een mogelijke distributie die rekening houdt met zo een cut-off, is
een power-law distributie vermenigvuldigd met een exponentiële distributiefunctie. Deze
ziet er als volgt uit:
p(x) = x−α e−λx .
(4.35)
De exponentiële distributiefunctie bouwt een cut-off in, en zorgt ervoor dat grote waarden x
meer gedempt worden. Wanneer λ = 0 herleidt deze vergelijking zich tot een gewone powerlaw distributie. Deze vergelijking lijkt een goed alternatief te zijn om het kritisch regime
in figuur 4.19 te beschrijven. Deze aanname is getest met de software die is meegeleverd
in [44]. De bekomen resultaten zijn echter niet betrouwbaar om dit te kunnen bevestigen.
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Ondanks het feit dat de gegenereerde staarten in figuur 4.19 geen zuivere machtswet volgen,
kunnen we nog steeds concluderen dat er een duidelijke opsplitsing is in normale wetenschap en wetenschap in crisis. De lage returns volgen een andere distributie dan de hoge
returns. Alhoewel de staarten in de CDF’s geen zuivere machtswet beschrijven, vertonen
de geschatte machten α̂M L en β̂LS in tabel 4.3 net als λ2∆t afwijkende waarden wanneer
∆t ≥ 512 is.

4.6.5

Detrended PDF inclusief Kritische Punten

In het werk van Kiyono, Struzik en Yamamoto treedt er een data-collapse op voor alle
tijdschalen ∆t wanneer de kritische punten in de analyse worden meegenomen. Wanneer
de kritische punten van het twee-stappen-model in de analyse worden meegenomen, worden
figuren 4.20a en 4.20b bekomen. Ook nu is er vooraf een detrend-proces uitgevoerd op de
volledige dataset.
De returnfunctie blijkt waarden te hebben met een eindige probabiliteit die vele grootteordes groter zijn in vergelijking met returns die zijn gegenereerd zonder kritische punten. Op
deze manier kunnen we vaststellen dat er een derde soort wetenschap heeft plaatsgevonden,
namelijk wetenschappelijke revoluties. De buik van de verdeling volgt een universele vorm
voor alle ∆t.

4.6.6

Samenvattend Overzicht

Met behulp van een analyse van returndistributies zijn we erin geslaagd om verschillende soorten wetenschap kwantitatief te karakteriseren. We kunnen stellen dat het tweestappen-model de drie soorten wetenschap van Kuhn beschrijft:
 De PDF van de returnfunctie heeft over verschillende tijdschalen bredere staarten dan
een Gaussische verdeling. De buik van de verdeling duidt op normale wetenschap; de
brede staarten op wetenschap in crisis. De globale trend heeft echter een zeer grote
invloed op de PDF’s, terwijl de stabiliteit van het systeem juist gekenmerkt wordt
door lokale fluctuaties op het globale patroon. Er dient een correctie uitgevoerd te
worden voor deze trend; dit is gebeurd middels een detrend-proces.
 Wanneer de globale trend verwijderd wordt uit het twee-stappen-model, houden we
een PDF over die een (quasi) universele vorm volgt voor ∆t ≤ 256, waarbij de PDF’s

72

Hoofdstuk 4. Twee-Stappen-Model

P∆t(r∆t(t))

100
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
100000

50000

0

r∆t(t)/σ∆t

50000

100000

∗ (t) is weergegeven.
(a) PDF’s waarbij het volledige domein van r∆t

P∆t(r∆t(t))

100
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13 400

300

200

100

0

100

r∆t(t)/σ∆t

200

300

400

∗ (t) waarbij de buiken van de verdelingen beter zijn
(b) PDF’s van r∆t
weergegeven.
∗ voor ∆t = 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, telkens gedeeld door een
Figuur 4.20: PDF’s van r∆t
factor tien lopend van boven naar beneden, waarbij de kritische punten meegenomen zijn in de analyse.
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duidelijk brede staarten hebben. Het afbreken van de universaliteit na een eindige
∆t duidt op een zichtbare overgang tussen twee regimes wetenschap.
 Wanneer de CDF’s geanalyseerd worden, dan blijkt dat de staarten van de PDF’s
een duidelijk andere distributie volgen dan de buik van de PDF’s. Dit duidt op
een opdeling in twee regimes, een stabiel regime en een kritisch regime. We kunnen
concluderen dat het eerste regime met lage returns normale wetenschap beschrijft,
en dat het tweede regime met hoge returns wetenschap in crisis beschrijft.
 Het tweede regime lijkt verdeeld te zijn volgens een machtswet, maar dit is niet het
geval. Een kandidaat voor een mogelijke distributie zou een machtswet kunnen zijn
waarbij een exponentiële cut-off is ingebouwd.
 Als kritische punten in de analyse van returndistributies worden meegenomen, dan
stellen we vast dat de staarten van de PDF divergeren. De buiken van de PDF’s
verlopen volgens een universele vorm voor alle ∆t. Dit duidt op een derde soort
wetenschap, namelijk een wetenschappelijke revolutie.
 Aangezien het systeem zichzelf afwisselend in een stabiele en kritische toestand
brengt, kunnen we besluiten dat het twee-stappen-model zelf-georganiseerde criticaliteit vertoont.

4.7

Mogelijke Uitbreidingen

Het grote probleem dat vervat zit in het twee-stappen-model, is dat een transitie tussen
dominante paradigma’s plaatsvindt na een tamelijk vaste periode. Om het model te verhelpen van deze periodiciteit, zijn twee uitbreidingen geprobeerd, echter zonder succes. Beide
pogingen zijn geı̈nspireerd op de resultaten in sectie 4.3.3 en sectie 4.5.1. De idee is dat
als gepaste dynamica-regels worden gevonden die ervoor zorgen dat de wetenschappelijke
populatie in aantal fluctueert, de periodiciteit ook zal verdwijnen.
Zo een uitbreiding vraagt om twee extra dynamica-regels in te voeren; de eerste dient
wetenschappers toe te voegen aan de wetenschappelijke gemeenschap, de tweede dient
ervoor te zorgen dat een aantal wetenschappers verdwijnen.
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Uitbreiding 1: Wetenschappers Leveren Slechte Contributies
De eerste uitbreiding is gebaseerd op de idee dat wetenschappers bijdragen maken die een
beperkte waarde of utiliteit hebben. Een wetenschapper levert een ’slechte’ bijdrage wanneer hij een individuele utiliteit heeft met waarde 0. Wanneer een wetenschapper q slechte
bijdragen heeft geleverd, wordt hij uit de wetenschappelijke gemeenschap verwijderd. Dit
is een reëele aanname. In het echte leven zal een wetenschapper ook geen financiering krijgen als hij een aantal papers heeft gepubliceerd die niet worden geciteerd, of waar fouten
in staan. Een wetenschapper die ongelukkig is, kan zijn academische carrière stoppen.
Een leeg veld wordt in deze uitbreiding geı̈nterpreteerd als een vacature. Het is een mogelijkheid voor een wetenschapper om zich te vestigen in de wetenschappelijke gemeenschap,
en te werken binnen een bepaald paradigma. Een wetenschapper wordt toegelaten als de
omgeving er gemiddeld gezien beter van wordt, of anders gezegd, als de totale utiliteit van
de neighbourhood van vacature i omhoog gaat door het aannemen van een wetenschapper. Hierbij gaat elke wetenschapper ervan uit dat de sollicitant zich vestigt in zijn of
haar paradigma. Zij kunnen zich echter vergissen in het potentieel van een wetenschapper.
Een wetenschapper wordt aangenomen met behulp van een probabiliteitsregel gebaseerd
op vergelijking (4.5):
uW i
.
(4.36)
P (Aannemen) =
uW i + uOi
Hierbij stelt uW i de utiliteit van de neighbourhood van vacature i voor wanneer een wetenschapper wordt aangenomen, en uOi de utiliteit van de neighbourhood wanneer een
wetenschapper niet wordt aangenomen. Als een sollicitant wordt aangenomen, kiest hij
met behulp van vergelijking (4.4) een paradigma, waarbij hij zich enkel baseert op de
paradigma’s van zijn neighbourhood.
Wanneer deze dynamica-regels worden toegevoegd aan het twee-stappen-model, dan blijkt
dat de periodiciteit hierdoor niet verdwijnt. De populatie ondergaat een verandering ten
opzichte van de initiële situatie, maar fluctueert daarna rond een constante waarde. De
reden hiervoor is de volgende.
Beide dynamica-regels zorgen ervoor dat een tamelijk vast aantal wetenschappers wordt
toegevoegd aan en verwijderd van de wetenschappelijke gemeenschap. Gemiddeld gezien
zal elke tijdstap hetzelfde aantal wetenschappers een bijdrage leveren met een utiliteit die
een waarde 0 heeft. Analoog is er elke tijdstap een vast aantal vacatures beschikbaar voor
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wetenschappers waarin ze zich kunnen vestigen. Deze twee processen zorgen ervoor dat er
afgeweken wordt van de initiële situatie, maar daarna middelen deze processen elkaar uit
waardoor de wetenschappelijke populatie weer een vaste waarde bereikt.

Uitbreiding 2: Wetenschappers hebben een Eindige Academische
Carrière

De tweede uitbreiding is geı̈nspireerd op de premisse dat wetenschappers een eindige academische carrière hebben. De wetenschappelijke gemeenschap leidt wetenschappers op en
wetenschappers gaan na verloop van tijd met pensioen. Daarom wordt hun leeftijd bijgehouden, waarbij we aannemen dat de leeftijd van onderzoekers Gaussisch verdeeld is. Elke
tijdstap wordt dan middels een Gaussische verdeling gevraagd aan een wetenschapper of
hij met pensioen wil gaan of niet. Als hij met pensioen gaat, verlaat hij de gemeenschap,
en ontstaat er een vacature. Wetenschappers worden op een analoge manier toegevoegd
als in uitbreiding 1.
Dit idee sluit aan bij wat Kuhn zelf ook dacht. Dit kan geı̈llustreerd worden aan de hand
van een citaat uit de autobiografie van Max Planck dat Kuhn zelf ook gebruikte in het
voorlaatste hoofdstuk van SSR: ”A new scientific truth does not triumph by convincing its
opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die,
and a new generation grows up that is familiar with it.” 2
Ook deze uitbreiding is niet in staat om de periodiciteit die in het twee-stappen-model
vervat zit te laten verdwijnen. De dynamiek vertoont opvallend veel overeenkomsten met
de dynamiek van het twee-stappen-model. Het aantal wetenschappers dat werkt binnen
het dominante paradigma neemt geleidelijk af in aantal, en naarmate het kritisch transitiepunt wordt bereikt, ervaart de wetenschappelijke gemeenschap toenemende fluctuaties.
Echter, een transitie vindt nog altijd plaats na een tamelijk vaste periode. Het toevoegen van nieuwe wetenschappers zorgt voor te weinig fluctuaties, en ook nu fluctueert de
wetenschappelijke populatie rond een constante waarde.
2

[35]: blz. 33-34
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Conclusie

We kunnen concluderen dat het twee-stappen-model op tal van vlakken voldoet aan de
criteria van Kuhniaanse paradigmadynamiek. De wetenschappelijke gemeenschap verenigt
zich in één enkel paradigma. Lange tijd is dit paradigma dominant. Het aantal wetenschappers dat binnen dit paradigma werkt neemt traag maar gestaag af. Naarmate de tijd
verstrijkt, neemt het aantal wetenschappers dan ook toe dat in alternatieve paradigma’s
gaat werken. Er is sprake van proliferatie. Er ontstaan tal van alternatieve paradigma’s
die worden aangehangen door minderheden, tot er een nieuw paradigma dominant wordt.
Er heeft een wetenschappelijke revolutie plaatsgevonden.
Aan de hand van de cumulatieve utiliteit kunnen we vaststellen dat een wetenschap lineaire
groei doormaakt tot er een revolutie plaatsvindt. Zo een revolutie vindt plaats in slechts
enkele tijdstappen en wordt voorafgegaan door heviger wordende fluctuaties. Zoals Kuhn
beschrijft is de cumulatieve vooruitgang van wetenschap niet meer oneindig.
Het competitie/coördinatie-aspect geeft aanleiding tot deze dynamiek. Wetenschappers
bepalen aan de hand van deze drijfveren wat het potentieel is van een paradigma. Het feit
dat ze een zo waardevol mogelijke bijdrage willen leveren, maar dat het mogelijk is om
een slechte bijdrage te leveren, zorgt voor proliferatie wat leidt tot een wetenschappelijke
revolutie. Hierbij mag de bijdrage van een wetenschapper slechts door een beperkt lokaal
netwerk tot stand komen. Wanneer dit netwerk te groot is, vinden er geen wetenschappelijke revoluties plaats.
Met behulp van een analyse van returndistributies zijn we in staat geweest om kwantitatief
verschillende soorten wetenschap te karakteriseren en aan te tonen dat het twee-stappenmodel zowel normale wetenschap als wetenschap in crisis en wetenschappelijke revoluties
genereert.
In het twee-stappen-model hebben dominante paradigma’s echter een tamelijk vaste periode. Dit komt niet overeen met het criterium dat wetenschappelijke revoluties stochastisch
verdeeld dienen te zijn. Een mogelijke oplossing hiervoor kan echter wel gevonden worden. Als het lukt om de wetenschappelijke populatie in grootte te laten variëren, dan zou
dit aanleiding kunnen geven tot een variërende levensduur van een dominant paradigma.
Hiertoe zijn al twee pogingen ondernomen, beiden zonder succes.
Er zijn naast bovenstaande conclusies nog een aantal punten aan te stippen die niet recht-
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streeks van toepassing zijn op Kuhniaanse paradigmadynamiek, maar daarom misschien
niet minder interessant zijn. Ondanks dat dit model geı̈nspireerd is op het Schelling-model,
is er geen vorm van segregatie waar te nemen. Middels de utiliteitsfunctie die Schelling
zelf veronderstelde in zijn model, de stapfunctie, is het systeem niet in staat om paradigmadynamiek te genereren. Hoe lager de invloed van lokale competitie is op de waarde van
een wetenschappelijke bijdrage, des te groter is de periode van een dominant paradigma.
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Hoofdstuk 5
Inkomen-Model
And though people may care how it all
comes out in the aggregate, their own
decisions and their own behavior are
typically motivated toward their own
interests, and often impinged on by
only a local fragment of the overall
pattern.
Thomas C. Schelling

In dit hoofdstuk wordt een model gepresenteerd waarin wetenschappers zich tegelijkertijd
laten drijven door de globale utiliteit van een paradigma als zijn eigen individuele utiliteit.
Dit model maakt gebruik van het CC-model en een toepassing van het Schelling-model, en
kan gezien worden als een uitbreiding van het twee-stappen-model.
Dit hoofdstuk vertoont een opbouw die parallel is aan die van hoofdstuk 4. Allereerst
wordt de opzet van het model zelf besproken. Vervolgens zal de dynamiek van het model
uiteengezet worden, waarna de ontwikkeling van het rooster geanalyseerd wordt. Hierna zal
de statistische fysica van het model besproken worden. De invloed van de lokale dynamiek
zal apart uiteengezet worden. Aansluitend zal, analoog als in hoofdstuk 4, een analyse
met behulp van returnfuncties volgen, waarmee we kwantitatief trachten aan te tonen
dat het model de verschillende soorten wetenschap vooropgesteld door Kuhn beschrijft.
Er zal geëindigd worden met een sectie over de schaalfactoren in dit model, waarvan zal
blijken dat zij een grote invloed hebben op de dynamiek, en een mogelijkheid bieden om
de periodiciteit te verhelpen.
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Het Model

Het inkomen-model bestaat uit het toevoegen van lokale dynamiek aan de globale dynamiek
van het twee-stappen-model. Het is geı̈nspireerd op het model van J.F. Zhang, waarbij de
huurprijs van een residentie op het rooster op endogene wijze bepaald wordt, zie sectie 3.3.
Elke wetenschapper kent een bepaalde waarde toe aan een bepaald paradigma, de globale
utiliteit. Dit is het potentieel dat hij ziet in dit paradigma; deze is voor elke wetenschapper
hetzelfde. Elke wetenschapper heeft namelijk volledige informatie over welke en het aantal
bijdragen dat zijn geleverd in een bepaald paradigma. Dit kan gezien worden als de winst
dat elke wetenschapper vergaart als hij binnen dat paradigma werkt. We stellen voor dat
de winst Yi∗ (t) die elke wetenschapper uit paradigma i vergaart als volgt wordt bepaald
door de globale utiliteit Ui (t):
1/β

Yi∗ = αUi

(t).

(5.1)

De globale utiliteit van een paradigma heeft dezelfde betekenis als in het twee-stappenmodel in hoofdstuk 4. Hij wordt berekend met behulp van de ondertussen bekende formule
van het CC-model:
(ni (t) + 1)N S
.
(5.2)
Ui (t) =
Ci (t) + 1
Ook de variabelen in Ui (t) krijgen dezelfde betekenis; ni (t) is de totale individuele utiliteit en Ci (t) de cumulatieve utiliteit. De individuele bijdrage van een wetenschapper
wordt analoog als in het twee-stappen-model bepaald aan de hand van een individuele
utiliteitsfunctie; deze geeft de waarde van zijn bijdrage terug gebaseerd op het aantal wetenschappers die binnen hetzelfde paradigma werken in zijn neighbourhood.
We hebben in vergelijking (5.1) de schaalfactoren α en β ingevoerd. Met behulp van deze
schaalfactoren wordt bepaald op welke manier en in welke mate wetenschappers de globale
utiliteit ervaren. α zal ervoor zorgen dat de globale utiliteit en de lokale utiliteit van
dezelfde grootteorde kunnen zijn. β zorgt voor een herschaling van de globale utiliteit:
0

1/β
Ui (t)

(ni (t) + 1)N S/β
(ni (t) + 1)N S
=
=
.
(Ci (t) + 1)1/β
(Ci (t) + 1)EF

(5.3)

Dit herleidt zich tot het CC-model waarbij een macht EF is ingevoerd voor de cumulatieve
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utiliteit. Dit kan gezien worden als een maat voor de efficiëntie van een wetenschappelijke gemeenschap. Hoe groter EF is, des te sneller ondergaat een paradigma groei. De
coördinatie N S 0 is hierbij afhankelijk van de efficiëntie van een paradigma. Als een wetenschappelijke gemeenschap zeer efficiënt is, dan is de coördinatiesterkte N S 0 ook zeer
sterk.
De schaalfactor β zal een mogelijkheid bieden om de periodiciteit te laten verdwijnen. Als
β > 1 worden de grote waarden van Ui (t) uitgedoofd, en de kleine waarden vergroot. Op
deze manier hebben alternatieve paradigma’s een grotere probabiliteit om het dominante
paradigma te worden.
Analoog als in het model van Zhang hebben wetenschappers ook een lokale drang om
te coördineren met wetenschappers uit hetzelfde paradigma. Wetenschappers trachten
individueel een zo optimaal mogelijke locatie op het rooster te verwerven; ze willen met
zoveel mogelijk wetenschappers binnen het eigen paradigma in hun neighbourhood coordineren. We breiden daarom Yi∗ (t) uit met een lokale component wij (t); deze grootheid
stelt het aantal wetenschappers voor dat werkt binnen paradigma i in de neighbourhood
van locatie j op het rooster. De winst Yij∗ (t) die wetenschappers vergaren door op locatie
j binnen paradigma i te werken wordt:
1/β

Yij∗ = αUi

(t) + λwij (t).

(5.4)

λ is een maat voor de lokale coördinatiesterkte. Wetenschappers ervaren echter ook competitie op lokaal niveau van andere wetenschappers. Dit is een prijs pij (t) die ze betalen
om zich te vestigen op locatie j binnen paradigma i. In het meest algemene geval ervaren wetenschappers competitie van wetenschappers uit zowel het eigen paradigma, als van
wetenschappers in andere paradigma’s. De volgende prijsregel wordt daarom voorgesteld:
pij (t) = ζ(wij (t) + nwij (t)),

(5.5)

waarbij nwij (t) het aantal wetenschappers voorstelt dat niet binnen paradigma i werkt
in de neighbourhood van locatie j. ζ is een maat voor de lokale competitie. Men zou
kunnen argumenteren dat wetenschappers enkel competitie ervaren van wetenschappers
die werken binnen hetzelfde paradigma. Echter, voornamelijk tijdens wetenschap in crisis
en wetenschappelijke revoluties, kunnen wetenschappers ook competitie ervaren van wetenschappers in andere paradigma’s. Juist dan is men binnen alternatieve paradigma’s op
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zoek naar dat paradigma dat beter passende oplossingen biedt voor de ontstane anomalieen binnen het huidige dominante paradigma, en juist dan kan men competitie ervaren van
wetenschappers die binnen alternatieve paradigma’s werken.
Een variatie waarbij de lokale competitie van wetenschappers binnen het eigen paradigma
en wetenschappers in andere paradigma’s apart onderzocht kan worden, is om de volgende
prijsregel te gebruiken:
pij (t) = ζ1 wij (t) + ζ2 nwij (t).
(5.6)
Deze vergelijking biedt de mogelijkheid om uit te zoeken in welke mate competitie vanuit
het eigen paradigma (ζ1 ) en competitie vanuit andere paradigma’s (ζ2 ) belangrijk zijn. In
deze bespreking is er echter voor gekozen om vergelijking (5.5) te gebruiken, met de idee
het model in een zo simpel mogelijke vorm te houden.
Het inkomen Iij (t) dat een wetenschapper vergaart door te werken in paradigma i op locatie
j wordt bepaald door de winst die hij vergaart en de prijs die hij daarvoor betaalt:
Iij (t) = Yi∗ (t) − pij (t)
1/β

(t) + λwij (t) − ζ(wij (t) + nwij (t))

1/β

(t) + θwij (t) − ζnwij (t),

= αUi

= αUi

(5.7)

waarbij θ = λ − ζ is gesteld. θ kan gezien worden als een bindingssterkte tussen wetenschappers binnen hetzelfde paradigma. Als θ > 0 zullen wetenschappers van hetzelfde
paradigma graag gegroepeerd te werk gaan; als θ < 0 ervaren wetenschappers binnen
hetzelfde paradigma teveel competitie, en prefereren ze los van elkaar te werk te gaan.
Het uitgangspunt van het inkomen-model is dat een wetenschapper zal proberen een zo
hoog mogelijk inkomen voor zichzelf te vergaren. Een wetenschapper beslist tegelijkertijd
of hij verhuist naar een andere locatie en of hij verandert van paradigma. Hij doet dit
met een probabiliteitsregel gebaseerd op vergelijking (4.4). Het inkomen in alle mogelijke
paradigma’s op de huidige locatie h dient nu echter vergeleken te worden met het inkomen in
alle mogelijke paradigma’s op de nieuwe locatie n. De probabiliteit dat een wetenschapper
verhuist naar locatie n en zich vestigt in paradigma i wordt dan bepaald door de volgende
vergelijking:
Iin
P
.
(5.8)
P (h → n, i) = P
I
(t)
+
kh
k
k Ikn (t)
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Hierbij loopt de index k over alle mogelijke paradigma’s. Wetenschappers worden analoog
als in het twee-stappen-model geplaatst op een tweedimensionaal rooster, waar lege velden
zijn ingevoerd waar wetenschappers naartoe kunnen verhuizen. Alle wetenschappers starten in hetzelfde paradigma, en er wordt gebruik gemaakt van periodieke randvoorwaarden.
Om zo overzichtelijk mogelijk te werk te gaan, zal in het vervolg van het hoofdstuk eerst de
dynamiek van het model besproken worden, als ook de invloed van de globale componenten.
Vervolgens zal de ontwikkeling van het rooster wordt geanalyseerd. Deze secties zullen
veel overeenkomsten vertonen met de resultaten van het twee-stappen-model, en geven een
duiding van de robuustheid van het model. Er zijn echter ook enkele verschillen die zich
manifesteren; deze zullen telkens besproken worden.
Hierna zal de statistische fysica van het model besproken worden. Hieruit zal blijken dat
het inkomen-model als een uitbreiding van het twee-stappen-model gezien kan worden.
De invloed van de lokale dynamiek wordt apart uiteengezet. Een analoge analyse als in
hoofdstuk 4 met behulp van returndistributies zal uitgevoerd worden om aan te tonen dat
het inkomen-model in staat is drie verschillende soorten wetenschap te beschrijven. Ten
slotte zal de invloed van de schaalfactoren α en β besproken worden.

5.2
5.2.1

Dynamiek
Analyse van een Tijdreeks

In figuur 5.1 is een tijdreeks te zien, waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is
uitgezet tegen de tijd. Elke kleur stelt een ander paradigma voor.
Met behulp van het inkomen-model worden er dominante paradigma’s gegenereerd. Het
aantal wetenschappers dat binnen dit paradigma werkt neemt traag maar gestaag af. In
tegenstelling tot het twee-stappen-model, kunnen we aan de hand van deze tijdreeks opmerken dat tijdens de levensduur van een dominant paradigma na verloop van tijd een
tweede regime aanbreekt, waarbij het aantal wetenschappers dat binnen het dominante
paradigma werkt constant blijft, maar wel hevigere fluctuaties ondergaat. Aansluitend
aan dit tweede regime vindt er in zeer korte tijd een transitie plaats naar een alternatief
paradigma, waarbij de volledige gemeenschap kiest om binnen een alternatief paradigma
te werken.
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Figuur 5.1: Tijdreeks van het inkomen-model waarbij het aantal wetenschappers per paradigma
is uitgezet tegen de tijd. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6, α = 10, β = 1, θ = 1,
ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er
is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Aan de hand van deze simpele tijdreeks lijken we al een onderscheid te kunnen maken
tussen normale wetenschap en wetenschap in crisis. Het tweede regime gaat in telkens
wanneer een waarde Wc bereikt wordt. Er dient vastgesteld te worden dat de transities
tussen dominante paradigma’s nog altijd een repetitief patroon vertonen, en plaatsvinden
na een tamelijk vaste periode Tdom .
Met behulp van figuur 5.2 kan onderzocht worden of er sprake is van proliferatie. Het
aantal wetenschappers per paradigma is in deze tijdreeks weergegeven met behulp van een
verticale logaritmische schaal in functie van de tijd.
We kunnen vaststellen dat er sprake is van proliferatie. Naarmate tijd verstrijkt van
de levensduur van een dominant paradigma, neemt het aantal wetenschappers toe dat
binnen alternatieve paradigma’s werkt. Dit aantal blijft, net als in het twee-stappenmodel, twee grootteordes kleiner dan het aantal wetenschappers dat binnen het dominante
paradigma werkt. De regimes die onderscheiden kunnen worden aan de hand van het
aantal wetenschappers dat werkt binnen het dominante paradigma in figuur 5.1 zijn niet
zichtbaar in dit proliferatie-patroon.
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Figuur 5.2: Tijdreeks van het inkomen-model waarbij het aantal wetenschappers per paradigma
is uitgezet met behulp van een verticale logaritmische schaal tegen de tijd. L = 100,
v = 0.25, N S = 2.6, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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De lokale dynamiek die vervat zit in θwij − ζnwij lijkt ervoor te zorgen dat de globale
afname van wetenschappers in het dominante paradigma stopt na verloop van tijd, waardoor deze hierna fluctueert rond een constante waarde. In het twee-stappen-model blijft de
globale afname van wetenschappers in het dominante paradigma zich namelijk voortzetten
tot een transitie heeft plaatsgevonden. Het is opvallend dat de het proliferatie-patroon
voor wetenschappers in alternatieve paradigma’s dezelfde is als in het twee-stappen-model.
Men zou kunnen concluderen dat deze voornamelijk veroorzaakt wordt door de globale
dynamiek.

Pre-Paradigmatisch Stadium
Het inkomen-model is net als het twee-stappen-model in staat om het pre-paradigmatisch
stadium te beschrijven. Wanneer wetenschappers starten in q verschillende paradigma’s,
waarbij wetenschappers gelijkmatig worden verdeeld over de verschillende paradigma’s,
dan zal in een relatief korte tijd één paradigma dominant worden. Naarmate q groter is,
duurt dit langer.

5.2.2

Overzicht Verschillende Utiliteiten

In figuur 5.3 is een overzicht gegeven van de totale individuele utiliteit ni (t), de cumulatieve
utiliteit Ci (t), de globale utiliteit Ui (t) van het dominante paradigma en het inkomen van
een wetenschapper die binnen het dominante paradigma werkt op locatie (27, 17). Deze
zijn berekend voor dezelfde parameterset als dat figuren 5.1 en 5.2 geconstrueerd zijn.
Als we deze figuur vergelijken met figuur 4.3, dan kunnen we concluderen dat er veel
overeenkomsten zijn tussen het twee-stappen-model en het inkomen-model.
In de bovenste figuur van figuur 5.3 zien we dat ni (t) stijgt tijdens het eerste regime van een
dominant paradigma. Wetenschappers verhogen gemiddeld gezien hun individuele utiliteit.
Hierna fluctueert deze rond een constante waarde, in tegenstelling tot de resultaten voor
het twee-stappen-model, waar ni (t) traag afneemt na een intiële toename.
De cumulatieve utiliteit vertoont net als in het twee-stappen-model een lineaire groei tot
er een transitie tussen paradigma’s plaatsvindt. De lineaire groei heeft ook nu als gevolg
dat dit ervoor zorgt dat er onomstotelijk een transitie tussen paradigma’s zal plaatsvinden,
aangezien de cumulatieve utiliteit in de noemer staat van vergelijking (5.2).
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Figuur 5.3: Overzicht van de totale individuele utiliteit, cumulatieve utiliteit en globale utiliteit
van het dominante paradigma en inkomen van een wetenschapper die binnen het
dominante paradigma werkt op locatie (27, 17). L = 100, v = 0.25, N S = 2.6,
α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von
Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.
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Ook de globale utiliteit vertoont hetzelfde karakter als in het twee-stappen-model. Na een
transitie tussen dominante paradigma’s neemt deze ongelofelijk toe, waarna deze geleidelijk
afneemt tot er een minimum γ wordt bereikt. Deze heeft dan dezelfde waarde als die van
het alternatieve paradigma die op het punt staat om het dominante paradigma te worden.
Aangezien in het inkomen-model een wetenschapper tegelijkertijd gedreven wordt door
zowel globale als lokale informatie, is het inkomen van veld (27, 17) weergegeven in de
onderste figuur. Dit inkomen vertoont hetzelfde gedrag als dat van de globale utiliteit,
zij het vermenigvuldigd met één grootteorde. Dit kan men verklaren, aangezien Iij (t) ∝
1/β
αUi (t) is, en voor deze tijdreeks geldt dat α = 10 en β = 1.
De toevoeging van lokale dynamiek lijkt enkel invloed te hebben op ni (t). Terwijl deze
in het twee-stappen-model eerst een groei ondergaat gevolgd door een geleidelijke afname,
lijkt de lokale dynamiek in het inkomen-model ervoor te zorgen dat wetenschappers gemiddeld gezien geen afname wat betreft hun inkomen ondervinden. De toevoeging van
lokale dynamiek zorgt ervoor dat wetenschappers hun toename in inkomen kunnen blijven
behouden.
Analoog als in hoofdstuk 4, zal de rol van de verschillende componenten van het inkomenmodel geı̈llustreerd worden aan de hand van hun invloed op Tdom , de gemiddelde levensduur
van een dominant paradigma. Deze wordt bepaald door de gemiddelde levensduur van 14
paradigma’s te nemen, waarbij het paradigma waar alle wetenschappers initieel in starten
niet wordt meegerekend. Hierbij zal ook weer gebruik gemaakt worden van de relatieve
standaarddeviatie σTdom /Tdom , die periodiciteit van het systeem typeert.

5.2.3

Fractionele Dichtheid aan Lege Velden v

In figuur 5.4 is een fasediagram te zien, waarbij de gemiddelde periode van een dominant
paradiga Tdom is uitgezet tegen de fractionele dichtheid aan lege velden v voor verschillende
dimensies L van het rooster.
Voor kleine v neemt Tdom toe tot deze zijn maximum bereikt, waarna Tdom afneemt. Hoe
groter L is, des te groter is Tdom . Deze resultaten zijn analoog als die voor het tweestappen-model in sectie 4.3.3, enkel het domein voor zeer kleine v vertoont een afwijkend
patroon.
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Figuur 5.4: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen v voor verschillende L. N S = 2.6,
α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

5.2.4

Coördinatiesterkte N S

N S kan gezien worden als een maat voor de coördinatiesterkte van de wetenschappelijke gemeenschap. In figuur 5.5 is de invloed van N S te zien op Tdom voor verschillende dimensies
L van het rooster.
Net als in het twee-stappen-model, zie sectie 4.3.4, neemt Tdom toe voor een toenemende
N S; N S geeft de tijdschaal aan waarop paradigmadynamiek zich manifesteert. Ook wanneer de dimensie van het rooster L groter wordt, neemt Tdom toe wanneer N S > 1.6.
Wanneer N S < 1.6 kan men niet spreken over paradigmadynamiek. Aangezien een dominant paradigma verschillende tijdstappen dominant dient te zijn en we ons vooropgesteld
hadden dat we verschillende soorten wetenschap dienen waar te nemen tijdens de levensduur van een dominant paradigma, leggen we onszelf dat Tdom een grootteorde groter dan
1 dient te zijn. Tdom is bij deze N S niet noemenswaardig groter dan 1, en dit betekent
dat dominante paradigma’s zich zo goed als elke tijdstap afwisselen. Dit betekent dat dat
N S > N Sc moet zijn om paradigmadynamiek te genereren, waarbij voor deze parameterset
geldt dat N Sc ≈ 1.6.
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Figuur 5.5: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen N S voor verschillende L. v = 0.25,
α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

5.2.5

Individuele Utiliteitsfuncties

Een volgende stap om de dynamiek van het inkomen-model te analyseren, is om verschillende individuele utiliteitsfuncties te gebruiken. Analoog als in sectie 4.3.5 worden de
functies weergegeven in figuur 3.5 met elkaar vergeleken. Dit is te zien in figuur 5.6.
Wanneer we deze figuur vergelijken met figuur 4.6 in sectie 4.3.5, dan zien we dat er analoge
resultaten gegenereerd worden met behulp van een (a)symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie. Voor v < 0.5 speelt de mate van lokale competitie m een belangrijke rol. Hoe kleiner
m is, des te groter is de invloed van de lokale competitie op de waarde van een bijdrage van
een wetenschapper en des te groter wordt Tdom . m heeft een grotere impact naarmate v
kleiner wordt. Om analoge redenen als in sectie 4.3.5 vertonen de curven voor verschillende
m een universeel karakter voor v > 0.5.
Met behulp van een lineaire utiliteitsfunctie kan in er, in tegenstelling tot het twee-stappenmodel (zie sectie 4.3.5), wel paradigmadynamiek gegenereerd worden voor een v < 0.4.
Hierbij ligt de curve voor een lineaire utiliteitsfunctie boven die van de (a)symmetrisch
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Figuur 5.6: Fasediagram waarin Tdom uitgezet is tegen v voor verschillende individuele utiliteitsfuncties. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1 en
wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood.

gepiekte utiliteitsfuncties. Vanaf v > 0.4 wordt Tdom zeer snel zeer klein, en lijkt het niet
meer mogelijk om paradigmadynamiek te genereren.
Analoog als voor het twee-stappen-model, is het niet mogelijk om met behulp van een
stapfunctie paradigmadynamiek te genereren. Na een tijd te verblijven in het dominante
paradigma waarin elke wetenschapper initieel begint, komt de wetenschappelijke gemeenschap in een chaossituatie terecht, een situatie waarbij tal van alternatieve paradigma’s
naast elkaar bestaan, maar waarin men geen dominante paradigma’s kan onderscheiden.

5.2.6

Grootte van het Lokaal Netwerk

In sectie 5.4.1 zal middels een gemiddeld-veld benadering blijken dat de grootte van de
neighbourhood een rechtstreekse invloed heeft op Tdom in het inkomen-model. Analoog
als in sectie 4.3.6 zal met behulp van een fasediagram waarin Tdom uitgezet wordt tegen v
nagegaan worden wat de invloed is van de grootte van het lokaal netwerk. De invloed van
de Von Neumann-neighbourhood en Moore-neighbourhood op Tdom is te zien in figuur 5.7.
Als we deze figuur vergelijken met figuur 4.7 in sectie 4.3.6, dan kunnen we besluiten dat de
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Figuur 5.7: Fasediagram waarin Tdom uitgezet is tegen v voor zowel een Von Neumannneighbourhood als een Moore-neighbourhood. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6,
α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1 en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.

invloed van de neighbourhood in beide modellen dezelfde is. Hoe groter de neighbourhood,
des te groter is Tdom .
In figuur 5.8 is te zien dat de grootte van de neighbourhood geen verschillende invloed heeft
op σTdom /Tdom . Het toenemen van σTdom /Tdom vanaf v > 0.5 heeft een analoge oorzaak
als in sectie 4.3.6, en om dezelfde redenen biedt dit domein geen mogelijkheid om de
periodiciteit uit het model te verhelpen. Dit betekent dat, net als in het twee-stappenmodel, v > vc (N S) om paradigmadynamiek te creëren; σTdom /Tdom is hierbij een geschikte
parameter om deze grens aan te geven.
Wat het vermelden waard is, is dat het vergroten van de neighbourhood kleinere fluctuaties tot gevolg heeft voorafgaand aan een kritisch punt. Wanneer de neighbourhood zo
groot gemaakt wordt dat er geen fluctuaties meer mogelijk zijn, krijgt men een lock-in
in het intiële paradigma, waarbij de wetenschappelijke gemeenschap voor altijd binnen
hetzelfde paradiga zal werken. De invloed van de grootte neighbourhood op de lokale
fluctuaties kan men zien in figuur 5.9, waarin de gecorrigeerde orde-parameter ξ ∗ (t) (zie
vergelijking (4.28)) is uitgezet tegen de tijd voor een Von Neumann-neighbourhood en een
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Figuur 5.8: Fasediagram waarin σTdom /Tdom uitgezet is tegen v waarbij een Von Neumannneighbourhood vergeleken wordt met een Moore-neighbourhood. L = 100, v = 0.25,
N S = 2.6, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1 en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Moore-neighbourhood. De data nabij kritische punten is niet weergegeven.
Om paradigmadynamiek te genereren, dient het lokale netwerk van een wetenschapper niet
te groot gemaakt te worden. Hoe kleiner de neighbourhood is, des te groter zijn de fluctuaties voorafgaand aan een kritisch punt. Aangezien we een opdeling wensen in normale
stabiele wetenschap, en wetenschap in crisis die minder stabiel is, mag een wetenschapper
slechts met een beperkt aantal andere wetenschappers lokaal interageren.

5.2.7

Samenvattend Overzicht

Het inkomen-model beschrijft net als het twee-stappen-model een heleboel eigenschappen
van paradigmadynamiek. Normale wetenschap lijkt over te gaan in wetenschap in crisis,
waarbij we aan de hand van een simpele tijdreeks al beide regimes lijken te kunnen onderscheiden. We nemen een proliferatie-patroon waar, waarna transities plaatsvinden tussen
dominante paradigma’s op betrekkelijk korte tijd; deze representeren wetenschappelijke
revoluties.
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Figuur 5.9: Tijdreeks van ξ ∗ (t) voor een Von Neumann-neighbourhood en een Mooreneighbourhood. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6, α = 10, β = 1,θ = 1, ζ = 1 en er is
gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie. Het gedrag nabij
kritische punten is niet weergegeven.

5.3. Ontwikkeling van het Rooster

95

Dominante paradigma’s boeken cumulatieve vooruitgang, die lineair stijgt, maar hun vooruitgang is eindig en stopt als een wetenschappelijke revolutie plaatsvindt. Wetenschappers
verhogen tijdens het eerste gedeelte van een dominant paradigma gemiddeld gezien hun
individuele utiliteit, waarna deze constant blijft. Het inkomen-model laat net als het tweestappen-model wetenschappelijke revoluties na een vaste tijd te laten plaatsvinden. Echter,
in sectie 5.7 zal blijken dat de schaalfactor β hiertoe een mogelijke uitkomst biedt.
Om paradigmadynamiek te bekomen, dient de fractionele dichtheid aan lege velden v <
vc (N S). Een grotere N S levert een grotere vc . De curve die Tdom (v) beschrijft, bevat een
maximum. Wanneer N S > N Sc , is de coördinatiesterkte sterk genoeg om paradigmadynamiek te laten plaatsvinden. Als een wetenschappelijke gemeenschap sterk coördineert,
zal ook de levensduur van een dominant paradigma toenemen; N S bepaalt de tijdschaal
waarop paradigmadynamiek zich afspeelt. Hoe groter de dimensies van het rooster zijn,
des te groter is Tdom
Er kan met een (a)symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie en een lineaire utiliteitsfunctie
paradigmadynamiek gegenereerd worden. Voor een v > 0.5 volgen (a)symmetrisch gepiekte
utiliteitsfuncties dezelfde curve, wanneer v < 0.5 is dit niet het geval. Met behulp van een
lineaire utiliteitsfunctie kan er enkel paradigmadynamiek gesimuleerd worden voor een
v < 0.4. Het is niet mogelijk om met een stapfunctie paradigmadynamiek te genereren.
Een stapfunctie levert een chaotische situatie op waarbij er geen dominante paradigma’s
kunnen onderscheiden worden.
Een wetenschapper mag maar beperkte lokale informatie hebben. Wanneer zijn lokaal
netwerk te groot wordt gemaakt, is het niet mogelijk om paradigmadynamiek te genereren.
In het inkomen-model krijgt men een lock-in in het initiële paradigma. Een kleiner lokaal
netwerk levert een kleinere Tdom en grotere fluctuaties voorafgaand aan een kritisch punt.
Om verschillende soorten wetenschap te creëren mag een wetenschapper slechts lokaal
interageren met een beperkt aantal andere wetenschappers.

5.3

Ontwikkeling van het Rooster

In figuur 5.10 zijn verschillende weergaven te zien van een rooster met dimensie L = 100;
deze figuren zijn gegenereerd voor dezelfde parameterwaarden als dat figuren 5.1 en 5.2
zijn gegenereerd. Analoog als in sectie 4.4 representeert een zwart veld een leeg veld,
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en een gekleurd veld een wetenschapper die een bepaald paradigma aanhangt, waarbij
verschillende kleuren verschillende paradigma’s representeren.
De eerste weergave op t = 6896 is een periode van rust en normale wetenschap. Het blauwe
paradigma is dominant. Men kan weinig ’andersdenkenden’ onderscheiden. Naarmate de
tijd verstrijkt in de periode van het dominante paradigma kan men meer wetenschappers
onderscheiden die werken binnen alternatieve paradigma’s, toch zijn deze zeer verspreid en
zijn de paradigma’s waarbinnen ze werken zeer verschillend. Slechts het tijdstip voor een
alternatief paradigma dominant wordt, het ’oranje’ paradigma, kan men een noemenswaardig aantal van deze wetenschappers opmerken. Na de transitie blijven er nog een aantal
wetenschappers over die binnen het oude dominante paradigma werken, maar zoals blijkt
uit het rooster op t = 8306 zijn ook zij weer snel verdwenen. Na de transitie vangt er weer
een periode van normale wetenschap aan.
Net zoals bij het twee-stappen-model kan men ook nu geen segregatie van wetenschappers
onderscheiden. De clustering van minoritaire en lege velden wordt in de volgende paragraaf
besproken.

5.3.1

Clustering

In figuur 5.11 is de clustering van lege velden, wetenschappers in alternatieve paradigma’s
en de additie van deze velden weergegeven. Deze zijn onderzocht voor dezelfde parameterwaarden als in figuren 5.10. Om er zeker van te zijn dat wetenschappers zich in dezelfde
cluster bevinden, worden wetenschappers tot dezelfde cluster gerekend als ze zich in de
Von Neumann-neighbourhood van elkaar bevinden. Er is opnieuw gebruik gemaakt van
het Hoshen-Kopelman algoritme [20].
Wanneer figuur 5.11 vergeleken wordt met de clustering van het twee-stappen-model in
figuur 4.10, dan kunnen we vaststellen dat de gemiddelde clustergrootte van wetenschappers in alternatieve paradigma’s een analoog karakter vertoont. Enkel vlak voor en na de
transitie naar een nieuw paradigma is er sprake van een toename in clustering van wetenschappers in alternatieve paradigma’s. Deze toename representeert de wetenschappers die
zich voor een revolutie al hebben verzameld in een alternatief paradigma dat het dominante
pardigma zal worden, en de wetenschappers die de meerderheid niet zijn gevolgd tijdens
een revolutie. Zij maken echter alsnog de overstap naar het nieuwe dominante paradigma
een tijdstap later.

5.3. Ontwikkeling van het Rooster

97

(a) t = 6896

(b) t = 7000

(c) t = 7400

(d) t = 7800

(e) t = 8200

(f ) t = 8303

(g) t = 8304

(h) t = 8305

(i) t = 8306

(j) t = 8400

Figuur 5.10: Ontwikkeling van het rooster met dimensie L = 100 tijdens een simulatie van het
inkomen-model; N S = 2.6, v = 0.25, α = 10, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers
interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt
van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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Figuur 5.11: Gemiddelde clustergrootte van lege velden, wetenschappers in alternatieve paradigma’s en de additie van deze velden van het inkomen-model voor een rooster
met L = 100. N S = 2.6, v = 0.25, α = 10, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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Wanneer echter de gemiddelde clustergrootte van lege velden nader wordt bekeken, dan
kunnen we concluderen dat deze, in tegenstelling tot die in het twee-stappen-model, nu
wel een globale trend vertoont. Deze volgt een opdeling in regimes die we in figuur 5.1
hebben kunnen vaststellen. Tijdens het eerste regime neemt de clustering van lege velden
af, tijdens het tweede regime fluctueert deze rond een constante waarde. Dit betekent dat
tijdens een crisisperiode lege velden meer verspreid zijn dan dat het geval is tijdens normale
wetenschap.
De additie van deze velden vertoont dan ook een analoog karakter; hierbij zijn de fluctuaties
kleiner door de vele kleine clusters die worden toegevoegd door wetenschappers die steeds
meer binnen alternatieve paradigma’s werken.

5.4
5.4.1

Statistische Fysica van het Inkomen-Model
Gemiddeld-Veld Benadering

Aangezien de lokale dynamiek een directe rol speelt bij de beslissingsregels van wetenschappers, kan dit een invloed hebben op de periode van een dominant paradigma Tdom .
Middels een gemiddeld-veld benadering zal aangetoond worden op welke manier de lokale
dynamiek een invloed heeft op Tdom .
In sectie 4.5.1 is aangetoond dat de globale utiliteit benaderd kan worden door de volgende
vergelijking:
((1 − v)L2 M )N S−1
,
(5.9)
Ui (t) ≈
t
waarbij M de gemiddelde waarde van een bijdrage voorstelt die elke wetenschapper maakt.
Het inkomen dat een wetenschapper vergaart uit het dominante paradigma op locatie j
wordt bepaald door vergelijking (5.7). Deze kan bijgevolg geschreven worden als:

Idom,j (t) ≈ α

((1 − v)L2 M )N S−1
t

1/β
+ θwdom,j (t) − ζnwdom,j (t).

(5.10)

Wanneer we nu, analoog als in sectie 4.5.1, aannemen dat alle wetenschappers tot aan de
transitie werken binnen het dominante paradigma, dan kunnen we bij benadering veronderstellen dat elke wetenschapper gemiddeld gezien door hetzelfde aantal wetenschappers
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en hetzelfde aantal lege velden omgeven wordt. Als we de grootte van de neighbourhood
van een wetenschapper schrijven als H (e.g. voor een Moore-neighbourhood geldt H = 8),
dan kan vergelijking (5.10) verder benaderd worden als:

Idom,j (t) ≈ α

((1 − v)L2 M )N S−1
t

1/β
+ θH(1 − v).

(5.11)

In deze benadering zijn er namelijk geen wetenschappers in alternatieve paradigma’s, waardoor we kunnen stellen dat nwdom,j (t) = 0. Het inkomen dat een wetenschapper uit een
alternatief paradigma op locatie j vergaart, Ialt,j (t), kan daarom geschreven worden als:
Ialt,j (t) ≈ α − ζH(1 − v).

(5.12)

Voor een alternatief paradigma zonder aanhangers geldt namelijk dat Ualt = 1, walt,j = 0
en nwalt,j (t) = wdom,j (t) = H(1 − v). Hieruit blijkt een limiet voor α. Voor α < ζH(1 − v)
wordt Ialt,j (t) negatief, waardoor geen enkele wetenschapper een alternatief paradigma zal
kunnen kiezen. De gemiddeld-veld benadering geeft een motivatie voor het invoeren van
schaalfactor α. Hoe groter α is, des te sterker mag de lokale competitiesterkte ζ zijn die
wetenschappers ervaren, en des te groter mag het lokaal netwerk zijn waarin wetenschappers
interageren.
Er zal een transitie tussen dominante paradigma’s plaatsvinden wanneer Idom,j van dezelfde
grootteorde wordt als Ialt,j . Op deze manier kan een uitdrukking voor Tdom gevonden
worden. We kunnen nu schrijven:

α

((1 − v)L2 M )N S−1
Tdom

1/β
+ θH(1 − v) ≈ α − ζH(1 − v).

(5.13)

Hieruit kan een uitdrukking voor Tdom gevonden worden:
Tdom ≈

((1 − v)L2 M )N S−1
β ,
1 − λH
(1
−
v)
α

(5.14)

waarbij we opmerken dat θ gedefinieerd is als θ = λ − ζ. Aan de hand van deze vergelijking
kan de invloed van de lokale dynamiek als uitbreiding van het twee-stappen-model gezien
worden. Opvallend is dat volgens de gemiddeld-veld benadering enkel de lokale coördinatie
λ een rol speelt voor Tdom , en dat de lokale competitiesterkte ζ hier geen invloed op heeft.
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Wanneer α groot is en λ klein, neemt vergelijking (5.14) de vorm aan van vergelijking (4.12)
in het twee-stappen-model. Wanneer α klein wordt en λ groot zal Tdom toenemen. Dit
stemt overeen met de initiële betekenis die we aan deze parameters hebben gegeven. α is
een schaalfactor van de globale dynamiek. Hoe groter α is, des te belangrijker is de globale
dynamiek. Met andere woorden, hoe groter α wordt, des te meer het inkomen-model de
vorm aanneemt van het twee-stappen-model. λ is de sterkte aan lokale coördinatie. Als
deze hoog is, zullen wetenschappers met meer moeite hun paradigma verlaten en verhuizen
als ze omgeven zijn door andere wetenschappers die binnen hetzelfde paradigma werken.
Dit betekent dat Tdom toeneemt voor hoge λ. Wanneer λ zeer groot wordt, zal een wetenschapper eenmaal gevestigd binnen een dominant paradigma nooit meer dit paradigma
verlaten.
Er blijkt ook een limiet waarvoor de gemiddeld-veld benadering geldt. Wanneer de noemer in vergelijking (5.14) negatief wordt, wordt Tdom ook negatief. Dit betekent dat de
gemiddeld-veld benadering slechts geldt wanneer α ≥ λH(1 − v).
Het is interessant om op te merken dat de gemiddeld-veld benadering aangeeft dat de
grootte van de neighbourhood H een invloed heeft op Tdom . Uit vergelijking (5.14) blijkt
dat Tdom toeneemt als H toeneemt. Uit sectie 5.2.6 weten we dat als H zeer groot is,
er geen paradigmadynamiek gegenereerd kan worden; er is sprake van een lock-in. In
vergelijking (5.14) wordt Tdom negatief voor zeer grote H. Deze lock-in kan men ook intuitief inzien. Als het lokale netwerk groot is, is er maar een kleine coördinatiesterkte vereist
om ervoor te zorgen dat een grote groep van wetenschappers bij elkaar blijft.
Aan de hand van de resultaten in sectie 5.2.2 weten we dat er een transitie plaatsvindt
wanneer Udom (t) een empirische waarde γ bereikt, en niet wanneer Udom (t) ≈ 1. We kunnen
hiervoor vergelijking (5.13) herschrijven als volgt, waarbij we β = 1 nemen, aangezien in
sectie 5.7.2 zal blijken dat een toename in β de periodiciteit verstoort:
α

((1 − v)L2 M )N S−1
+ θH(1 − v) ≈ αγ − ζH(1 − v).
Tdom

(5.15)

Dit betekent dat de approximatie voor Tdom in vergelijking (5.14) kan uitgebreid worden:
Tdom ≈

((1 − v)L2 M )N S−1
.
γ − λH
(1
−
v)
α

(5.16)
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Bovendien weten we uit sectie 5.2.2 dat een transitie tussen dominante paradigma’s plaatsvindt wanneer het inkomen in een willekeurig veld een empirisch minimum γI bereikt. Dit
betekent dat Tdom benaderd kan worden door:
Tdom ≈ α

((1 − v)L2 M )N S−1
.
γI − θH(1 − v)

(5.17)

Dit biedt de mogelijkheid om een extra relatie te onderzoeken die moet gelden:
γI = αγ − ζH(1 − v).

5.4.2

(5.18)

Orde-Parameter

Om verschillende soorten wetenschap van het inkomen-model te karakteriseren, zullen we
net als in sectie 4.6 returndistributies van de orde-parameter analyseren. We gebruiken de
orde-parameter die in sectie 4.5.2 is gedefinieerd:
ξ=2

Wdom
− 1.
Wtot

(5.19)

In figuur 5.12 is een tijdreeks van ξ weergegeven met dezelfde parameterset die voor figuren 5.1, 5.2, 5.10 en 5.11 is gebruikt.
Aan de hand van deze orde-parameter kunnen we de kritische punten in het systeem
onderscheiden. Bovendien merken we een opsplitsing in twee regimes op, een eerste regime
waarbij er weinig fluctuaties voorkomen maar het aantal wetenschappers in het dominante
paradigma afneemt, en een tweede regime dat gekenmerkt wordt door hevigere fluctuaties
maar waarbij het aantal wetenschappers in het dominante paradigma een constante waarde
blijft behouden.

5.4.3

Finite-Size Scaling

Met behulp van het programma autoScale.py kan analoog als in sectie 4.5.3 onderzocht
worden of het inkomen-model voldoet aan de universele vorm in vergelijking (4.21). De
datasets bestaan uit verschillende of alle curven Tdom (v) uit figuur 5.4. Het resultaat is
weergegeven in tabel 5.1.
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Figuur 5.12: Tijdreeks van de orde-parameter ξ voor het inkomen-model. L = 100, v = 0.25,
N S = 2.6, L = 100, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Dataset
a
b
vc
S
L = 20, 40, 60, 80, 100 0 −2.315374 0.330691 1.185962
L = 40, 60, 80, 100
0 −2.382143 0.352118 0.889345
L = 60, 80, 100
0 −2.325638 0.328856 0.487182
Tabel 5.1: Schatting van de parameters a, b en vcr met bijbehorende S-waarde voor verschillende
datasets.

autoScale.py geeft aan dat er sprake is van een data-collapse, aangezien S kleiner of
ongeveer gelijk is aan 1. Wanneer enkel de grootste dimensies meegenomen worden in
de fit-procedure (L > 40), bekomen we het meest nauwkeurige resultaat. Het resultaat
van deze schatting is te zien in figuur 5.13. Hierbij is de gemiddeld-veld benadering in
vergelijking (5.14) toegevoegd.
We stellen vast dat er geen sprake is van een data-collapse; de curven liggen wel steeds
dichter bij elkaar voor een grotere dimensie L van het rooster. Dit kan men toeschrijven
aan de lokale dynamiek; deze dynamiek is namelijk onafhankelijk van de dimensie L van
het rooster.
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Figuur 5.13: Fasediagram waarbij Tdom L−2.325638 en de gemiddeld-veld benadering (GVB) in
vergelijking (5.14) is uitgezet tegen v. N S = 2.6, v = 0.25, α = 10, θ = 1, ζ = 1,
wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en er is gebruik
gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Ondanks de vaststelling dat er geen sprake is van een volledige data-collapse voor Tdom ,
kunnen we de resultaten in tabel 5.1 proberen te gebruiken voor een verdere analyse.
Wanneer de schatting voor b wordt gebruikt, dan kan nagegaan worden dat als er sprake
is van een data-collapse, de noemer in vergelijking (5.14) evenredig dient te zijn met L
voor β = 1, aangezien hoort te gelden dat b = 2 − 2N S. Met behulp van figuren 5.14a
en 5.14b is de afhankelijkheid van γ en γI ten opzichte van de dimensie L van het rooster
weergegeven. Hierbij is telkens de gemiddelde γ en γI berekend voor veertig verschillende
dominante paradigma’s.
Met behulp van een kleinste kwadraten-methode, vinden we voor γ:
γ = (4.78 ± 0.06)L − (94 ± 4),

(5.20)

γI = (47.8 ± 0.6)L − (9.4 ∗ 102 ± 4 ∗ 10).

(5.21)

en voor γI :
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(b) γI uitgezet tegen L met bijbehorende fit en vergelijking (5.18). De gefitte functie
en vergelijking (5.18) overlappen elkaar volledig.
Figuur 5.14: Overzicht γ en γI voor v = 0.25, N S = 2.6, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1,
waarbij wetenschappers interagen middels een Von Neumann-neighbourhood en
er gebruikt gemaakt is van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.
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Figuur 5.15: Fasediagram waarbij Tdom L−2N S+3 is uitgezet tegen ((1 − v)M )N S−1 . v = 0.25,
α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Uit figuur 5.14 en bovenstaand resultaat kunnen we besluiten dat zowel γ als γI evenredig is
met L. Deze figuur vormt bovendien een bevestiging dat γI ∝ αγ (zie vergelijking (5.18)),
aangezien vergelijking (5.18) en vergelijking (5.21) elkaar volledig overlappen. Over de
evenredigheid met ζH(1 − v) kan geen uitspraak gedaan worden, aangezien ζH(1 − v) een
zeer lage waarde heeft in deze parameterset. Het is echter niet mogelijk om de invloed voor
een grote ζH(1 − v) te testen. Volgens de gemiddeld-veld benadering hoort α ≥ ζH(1 − v)
te zijn, en voor dimensies waar de invloed van finite-size effecten niet te groot is, is γ een
grootteorde of meer groter dan 1, waardoor de invloed van ζH(1 − v) op γI beperkt is.
Naar aanleiding van bovenstaande bespreking, kunnen we onderzoeken of deze afhankelijkheden naar voren komen wanneer N S gevarieerd wordt. Aangezien de noemer in vergelijking (5.14) dient te schalen met L voor β = 1, kunnen we analoog als in sectie 4.5.3
nagaan of er een data-collapse plaatsvindt wanneer Tdom L−2N S+3 wordt uitgezet tegen
((1 − v)M )N S−1 . In figuur 5.15 is dit gecontroleerd voor verschillende dimensies L van het
rooster.
We stellen vast dat er een data-collapse plaatsvindt voor L ≥ 60 en ((1−v)M )N S−1 . 0.85.
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Figuur 5.16: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen θ voor α = 8, 20 en 50. N S = 2.6,
v = 0.25, L = 100, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

Dit is een bevestiging van de lineaire afhankelijkheid van γ en γI van de dimensie L voor
β = 1, en van de gemiddeld-veld benadering in sectie 5.4.1.

5.5
5.5.1

Invloed Lokale Dynamiek
Lokale Coördinatiesterkte λ

De invloed van de lokale dynamiek zal in de volgende paragrafen uiteengezet worden. Eén
van de parameters die een invloed heeft op de dynamiek van het inkomen-model is de
lokale coördinatiesterkte λ. Aangezien θ gedefinieerd is als θ = λ − ζ, is Tdom in figuur 5.16
uitgezet tegen θ, aangezien de maat voor lokale competitie ζ constant is gehouden.
Als deze figuur nader bekeken wordt, dan kunnen we opmerken dat naarmate λ groter
wordt, Tdom afneemt. Dit is een opvallend resultaat. Naar aanleiding van de gemiddeldveld benadering die de invloed van λ illustreert in vergelijking (5.14), zouden we verwachten
dat Tdom toeneemt naarmate λ groter wordt. Dit is dus niet het geval. Hoe sterker een
wetenschapper coördineert met wetenschappers in zijn lokaal netwerk, des te korter is de
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Figuur 5.17: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen ζ voor verschillende λ. N S = 2.6,
v = 0.25, L = 100, α = 10, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

levensduur van een dominant paradigma. Hoe groter de schaalfactor α is, des te langzamer
neemt Tdom af voor een toenemende λ.
λ blijkt geen invloed uit te oefenen op de periodiciteit van het systeem. Wanneer σTdom /Tdom
wordt berekend, dan blijkt deze een vaste waarde van ongeveer 0.1 te hebben.

5.5.2

Lokale Competitiesterkte ζ

In deze paragraaf zal de invloed van de lokale competitiesterkte ζ onderzocht worden. In
figuur 5.17 is een fasediagram te zien waarin Tdom is uitgezet tegen ζ voor verschillende λ.
Wat opvalt aan deze figuur is dat het domein waarvoor er paradigmadynamiek gegenereerd
kan worden eindig is. Hoe kleiner de lokale sterkte aan coördinatie is, des te beperkter is
het domein van ζ om paradigmadynamiek te genereren. Wanneer ζ te groot wordt, kunnen
er geen dominante paradigma’s onderscheiden worden.
In het domein waar er wel paradigmadynamiek mogelijk is, neemt Tdom toe naarmate ζ
toeneemt. Ook dit is een opvallend resultaat, en dient van commentaar voorzien te worden.
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Figuur 5.18: Fasediagram waarbij σTdom /Tdom is uitgezet tegen ζ voor verschillende λ. L = 100,
v = 0.25, N S = 2.6, L = 100, α = 10, β = 1, wetenschappers interageren middels
een Moore-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.

Dit commentaar steunt op het gedrag van σTdom /Tdom in functie van ζ, weergegeven in
figuur 5.18.
Aan de hand van deze figuur kunnen we opmerken dat σTdom /Tdom toeneemt voor een
toenemende ζ; deze is echter onafhankelijk van λ. Na het onderzoeken van verschillende
tijdreeksen, blijkt de toename in en Tdom en σTdom /Tdom de volgende verklaring te hebben.
Het systeem brengt zichzelf in een bistabiele toestand, waarbij een paradigma met een
korte levensduur en een paradigma met een lange levensduur elkaar simultaan afwisselen.
Gemiddeld gezien stijgt Tdom hierdoor en zorgt dit vanzelfsprekend voor een toename in
σTdom /Tdom . σTdom /Tdom gedraagt zich hierbij als een soort orde-parameter, waarbij het de
overgang tussen de periodieke en bistabiele toestand aangeeft.

5.6

Returndistributies

Aan de hand van figuren 5.1, 5.11 en 5.12 lijken we al een onderscheid te kunnen maken
tussen normale wetenschap, gekenmerkt door een trage maar gestage afname in het aantal
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wetenschappers dat het dominante paradigma aanhangt, wetenschap in crisis, gekenmerkt
door hevigere fluctuaties rond hetzelfde aantal wetenschappers dat werkt binnen het dominante paradigma en een wetenschappelijke revolutie, gekenmerkt door een transitie van de
volledige wetenschappelijke gemeenschap naar een nieuw dominant paradigma. In deze sectie zal getracht worden deze verschillende regimes op kwantitatieve wijze te karakteriseren
en onderscheiden als verschillende soorten wetenschap.
Er zal op analoge wijze te werk gegaan worden als in sectie 4.6. Hierbij zullen de aritmetische returndistributies van de orde-parameter in vergelijking (5.19) geanalyseerd worden
over verschillende tijdschalen. De dataset bestaat uit het aantal wetenschappers dat voor
elke tijdstap het dominante paradigma aanhangt tijdens de levensduur van honderd dominante paradigma’s, exclusief het paradigma waar alle wetenschappers initieel in starten.
Hierbij is N S = 2.6, v = 0.25, L = 100, α = 10, β = 1, θ = 1, ζ = 1, interageren wetenschappers middels een Von Neumann-neighbourhood en is er gebruik gemaakt van een
symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie. De data nabij een kritisch punt is in eerste instantie
is uit de dataset gefilterd, omdat deze vanzelfsprekend een hoge return zullen teruggeven.

5.6.1

PDF

In figuur 5.19 zijn de PDF’s van r∆t (t) te zien, waardoorheen getracht is de vergelijking
van Castaing te fitten (zie vergelijking (4.27)). Deze vergelijking karakteriseert het nietGaussisch gedrag van een verdeling. Hoe groter de spreiding λ2∆t is, des te vetter zijn de
staarten van een verdeling.
Analoog als in sectie 4.6.2 merken we op dat de vergelijking van Castaing enkel de buik
van de PDF’s adequaat lijkt te beschrijven, en dat voor een ∆t ≤ 32. Voor de overige
curves is de vergelijking van Castaing niet weergegeven, omdat het niet mogelijk is deze
vergelijking op correcte wijze aan de PDF’s te fitten. Dit is ook de reden dat de PDF voor
∆t = 256 een afwijkende vorm beschrijft; de fit-procedure levert een foute σ∆t .
De PDF’s lijken vette staarten te hebben die kunnen duiden op wetenschap in crisis. Net
als in sectie 4.6.2 is er echter ook nu sprake van een globale trend die een grote invloed
heeft op de returndistributies, waarbij de invloed groter wordt naarmate ∆t groter wordt.
De fluctuaties doven uit en de PDF’s verschuiven naar links naarmate ∆t groter wordt.
Aangezien we geı̈nteresseerd zijn in de lokale fluctuaties die de stabiliteit van een systeem
aangeven, zal er daarom vooraf een detrend-proces dienen te worden uitgevoerd.
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Figuur 5.19: Verschillende PDF’s van r∆t (t) voor ∆t = 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 telkens gedeeld door een factor tien lopend van boven naar beneden, waarbij voor ∆t ≤ 32
is gepoogd de vergelijking van Castaing aan de gegevens te fitten.

Wat we wel al kunnen concluderen is dat de PDF’s een niet-Gaussische curve beschrijven.
Voor ∆t ≤ 32 is namelijk λ2∆t noemenswaardig groter dan 0. De PDF’s van de lokale
fluctuaties zullen echter meer informatie verschaffen in de volgende sectie.

5.6.2

Detrended PDF

Aangezien de globale trend een te grote invloed heeft op de PDF’s, voeren we een detrendproces uit op de dataset alvorens de PDF’s opgesteld worden. Het detrend-proces wordt
volledig analoog uitgevoerd als het proces dat beschreven is in sectie 4.6.3. De PDF’s
∗
van de gecorrigeerde aritmetische returnfunctie r∆t
(t) zijn weergegeven in figuur 5.20 voor
verschillende tijdschalen ∆t. De levensduur van een dominant paradigma is te kort om
dezelfde analyse te doen voor een ∆t = 1024.
Voor een ∆t ≤ 256 vertonen de figuren een universele vorm; wanneer ∆t ≥ 512 is, wijkt de
PDF af van deze vorm. Aan de PDF’s is getracht de vergelijking van Castaing te fitten.
De bijbehorende λ2∆t is voor elke ∆t weergegeven in tabel 5.2.
De vergelijking van Castaing lijkt de buiken van de PDF’s op passende wijze te beschrij-
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deeld door een factor tien lopend van boven naar beneden.

ven, maar de staarten zijn te breed om te kunnen beschrijven met deze vergelijking. Dit
betekent dat de PDF’s niet-Gaussische curven zijn met zeer vette staarten. Hieruit kunnen we concluderen dat het inkomen-model zowel normale wetenschap met lage returns als
wetenschap in crisis met hoge returns beschrijft.
Het feit dat de curve voor ∆t = 512 afwijkt van de universele vorm en dat voor ∆t ≥ 256
de variantie λ2∆t meer afwijkt van voorgaande waarden, is een eerste bewijs dat er sprake is
van een duidelijke overgang van normale wetenschap in wetenschap in crisis. Een tweede
argument kan gegeven worden aan de hand van figuur 5.9 in sectie 5.2.6, waar we hebben
kunnen besluiten dat de lokale fluctuaties toenemen naarmate een kritisch punt wordt
genaderd. Een nadere analyse van de CDF’s zal ons bijkomende informatie verschaffen.

5.6.3

Detrended CDF

∗
Analoog als in sectie 4.6.4 construeren we de CDF’s van r∆t
(t). Deze zijn te zien in
figuur 5.21. De CDF’s vertonen een opdeling in twee regimes die elk een verschillende
distributie beschrijven. De hoge returns lijken verdeeld te zijn volgens een machtswet. Het
∗
afbreken van deze distributie voor zeer grote r∆t
(t) is toe te schrijven aan finite-size effecten.
De curve die afwijkt van de overige CDF’s, is de curve waarvoor ∆t = 512. Aangezien
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∆t
8
16
32
64
128
256
512

λ2∆t
0.718841632467
0.7205122029
0.710264377053
0.701348722057
0.694518295966
0.6526088199
0.636212591146

Tabel 5.2: λ2∆t voor verschillende ∆t.

normale wetenschap gekenmerkt wordt door lage returns en wetenschap in crisis door hoge
returns, geven de CDF’s een duidelijk bewijs dat het inkomen-model twee verschillende
regimes beschrijft die overeenkomen met normale wetenschap en wetenschap in crisis.
Aangezien de staarten van de PDF’s een machtswet lijken te beschrijven, worden dezelfde
stappen gevolgd als in sectie 4.6.4 om de macht α te bepalen en om de plausibiliteit na te
gaan in welke mate een machtswet daadwerkelijk de distributies beschrijft.
In tabel 5.3 is de schatting voor de scaling-parameter β met bijbehorende σβ te zien met
behulp van een kleinste kwadraten-methode, en een schatting van α met bijbehorende
σα met behulp van een maximum likelihood-methode (zie vergelijkingen (4.33) en (4.34))
voor een verschillende ∆t. Deze schattingen zijn respectievelijk geschreven als β̂LS en α̂M L ,
waarbij α̂M L en σα̂M L berekend zijn met de software meegeleverd in [10].
∆t
8
16
32
64
128
256
512

β̂LS
1.3049
1.3000
1.2842
1.2659
1.2463
1.2514
1.8554

σβ̂LS
0.0011
0.0010
0.0010
0.0007
0.0008
0.0003
0.0019

α̂M L
2.443
2.492
2.504
2.442
2.550
2.706
3.37

σα̂M L
0.006
0.007
0.007
0.007
0.008
0.007
0.03

Tabel 5.3: Geschatte β̂LS en α̂LS met bijbehorende σβ̂M L en σα̂M L voor verschillende ∆t.

Deze gegevens geven op het eerste zicht een macht terug die nauwkeurig geschat lijkt te
zijn. Als de bekomen schattingen nader bekeken worden, dan illustreren ze het feit dat er
sprake is van een duidelijke overgang tussen normale wetenschap en wetenschap in crisis.
Als er geen sprake zou zijn van een overgang, dan zouden voor alle ∆t de bekomen waarden
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Figuur 5.21: Verschillende CDF’s van r∆t

β̂LS en α̂M L rond dezelfde waarde dienen te fluctueren, aangezien in dat geval alle staarten
dezelfde curven dienen te beschrijven. β̂LS,∆t=512 en α̂M L,∆t≥256 nemen echter ongelofelijk
toe in vergelijking met andere tijdschalen. Dit stemt overeen met de afwijkende curve die
we hebben vastgesteld in figuur 5.21 voor ∆t = 512, en duidt op het feit dat we kunnen
spreken van een overgang van normale wetenschap in wetenschap in crisis.
We dienen een goodness-of-fit test uit te voeren om te valideren of de staarten in de CDF’s
een zuivere machtswet volgen. Hiertoe berekenen we de p-waarde (zie alweer sectie 4.6.4),
waarbij we onszelf opleggen dat p ≥ 0.1 dient te zijn. De p-waarde wordt berekend met
behulp van de software in [10].
Wanneer de p-waarde wordt berekend, dan blijkt deze een stuk kleiner dan de vooropgestelde 0.1. De staarten in de CDF’s zijn dus niet verdeeld volgens een zuivere machtswet.
Ook hier lijken finite-size effecten een rol te spelen voor de distributie die wetenschap in
crisis beschrijft, en een machtswet met een exponentiële cut-off (zie vergelijking (4.35))
lijkt om analoge redenen als in sectie 4.6.3 een geschikte distributie om de staarten te
beschrijven.
Ondanks dat de staarten geen zuivere machtswet beschrijven, kunnen we na bovenstaande
analyses een aantal belangrijke conclusies trekken. Er is sprake van een opsplitising in
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regimes, namelijk in een stabiel regime met kleine returns en een kritisch regime met hogere
returns die duidelijk een verschillende distributie volgen; deze representeren respectievelijk
normale wetenschap en wetenschap in crisis, waarbij er sprake is van een overgang tussen
beiden.

5.6.4

Detrended PDF inclusief Kritische Punten

Wanneer de kritische punten niet uit de dataset gefilterd worden, bekomen we de PDF’s
die te zien zijn in figuren 5.22a en 5.22b. Deze figuren karakteriseren net zoals in het
twee-stappen-model in figuren 4.20a en 4.20b een wetenschappelijke revolutie.
∗
In figuur 5.22a zien we dat er een eindige probabiliteit is dat r∆t
divergeert. De staarten
geven aan dat er returns mogelijk zijn die een aantal grootteordes groter dan de returns in
figuur 5.20. Wanneer de buik van de verdeling beter wordt bekeken, kunnen we besluiten
dat deze voor alle tijdschalen ∆t een universele curve volgen.

Het is niet mogelijk om voor elke set parameterwaarden deze opdeling in regimes te creëren.
Naar aanleiding van sectie 5.2.6 hebben we kunnen vaststellen dat een vergroting van de
neighbourhood kleinere fluctuaties tot gevolg heeft. Wanneer de neighbourhood te groot is,
zal er een lock-in ontstaan in het initiële paradigma. Aangezien we een duidelijke opdeling
in een stabiel en kritisch regime wensen, waarin het mogelijk moet zijn om fluctuaties
van een verschillende grootte te hebben, dient het lokaal netwerk van een wetenschapper
beperkt gehouden te worden.

5.6.5

Samenvattend Overzicht

Met behulp van een analyse van returndistributies zijn we erin geslaagd drie verschillende
soorten wetenschap kwantitatief te karakteriseren in het inkomen-model:
 De PDF’s van de returnfunctie hebben voor het inkomen-model brede staarten voor
verschillende ∆t. Net als in het twee-stappen-model dient de globale trend uit de
data gefilterd te worden, aangezien deze de PDF’s te zwaar beı̈nvloeden.
 Wanneer de globale trend verwijderd wordt, houden we een PDF over die een universele vorm volgt voor ∆t ≤ 256, waarbij de PDF’s duidelijk zeer vette staarten
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hebben. De buik van de verdeling representeert normale wetenschap, de vette staarten duiden op wetenschap in crisis. Het afbreken van de universaliteit na een eindige
∆t geeft een duidelijke overgang aan tussen deze twee soorten wetenschap.
 Uit een nadere analyse van de CDF’s blijkt dat het inkomen-model duidelijk twee
verschillende soorten regimes beschrijft, een stabiel regime en een kritisch regime.
Deze regimes zijn equivalent aan respectievelijk normale wetenschap en wetenschap
in crisis.
 De staarten van de CDF’s verlopen niet volgens een machtswet. Een machtswet met
een exponentiële cut-off lijkt een geschikte kandidaat om de staarten te beschrijven.
 Aangezien de staarten van de PDF’s divergeren, kan geconcludeerd worden dat het
inkomen-model in staat is om wetenschappelijke revoluties te beschrijven. De buiken
van de PDF’s verlopen volgens een universele vorm voor alle ∆t.
 Het inkomen-model beschrijft een wetenschappelijke gemeenschap die zichzelf afwisselend in een stabiele en kritische toestand brengt. Dit betekent dat het systeem
zelf-georganiseerde criticaliteit vertoont.

5.7
5.7.1

Schaalfactoren
Schaalfactor α

Naar aanleiding van vergelijking (5.12) dient volgens de gemiddeld-veld benadering α >
ζH(1−v) te zijn om een transitie tussen paradigma’s te kunnen laten plaatsvinden. Om de
invloed van α te bespreken is in figuur 5.23 een fasediagram te zien waarin Tdom is uitgezet
tegen α voor een Von Neumann-neighbourhood (HV ) en een Moore-neighbourhood (HM ).
In deze figuur zijn de grenzen aangegeven voor beide neighbourhoods waar volgens de
gemiddeld-veld benadering het inkomen-model een transitie ondergaat van een configuratie
waar er geen transities tussen paradigma’s plaatsvinden, naar een configuratie waar er wel
transities tussen paradigma’s mogelijk zijn.
Naar aanleiding van de resultaten in figuur 5.23 kunnen we concluderen dat er inderdaad
sprake is van een opsplitsing in regimes voor α = ζH(1 − v). Wanneer α < ζH(1 − v)
vinden er nog steeds transities tussen paradigma’s plaats, maar Tdom neemt sterk toe voor
afnemende α. Als α > ζH(1 − v) bevindt Tdom zich rond een constante waarde. Dezelfde
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Figuur 5.23: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen α voor een Von Neumannneighbourhood en een Moore-neighbourhood. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6,
β = 1, θ = 1, ζ = 1 en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.

opsplitsing in regimes is te zien wanneer de relatieve standaarddeviatie σTdom /Tdom wordt
uitgezet tegen α. Dit is te zien in figuur 5.24.
Aan de hand van deze figuur stellen we vast dat wanneer α > ζH(1−v), het inkomen-model
nog steeds een grote periodiciteit vertoont; σTdom /Tdom schommelt rond 0.1. Het gedrag
van het systeem ondergaat echter een verandering wanneer α < ζH(1 − v); σTdom /Tdom
neemt toe, wat betekent dat de periodiciteit afneemt. Hieruit kunnen we afleiden dat de
gemiddeld-veld benadering een grens aangeeft tussen een regime waar er periodieke paradigmadynamiek mogelijk is, en een regime waar Kuhniaanse paradigmadynamiek mogelijk
lijkt; dit is echter niet het geval, en wel om de volgende redenen.
Wanneer tijdreeksen worden onderzocht voor α < ζH(1−v), blijkt echter dat er een nieuwe
vorm van periodiciteit naar voren komt. Het systeem brengt zichzelf in een bistabiele
toestand waarbij een dominant paradigma met een lange levensduur wordt afgewisseld
met een dominant paradigma dat een korte levensduur heeft. Dit zorgt voor een toename
in σTdom /Tdom . De opsplitsing tussen normale wetenschap en wetenschap in crisis is echter
een stuk minder zichtbaar; de fluctuaties zijn zeer klein voorafgaand aan een kritisch punt.
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Figuur 5.24: Fasediagram waarbij σTdom /Tdom is uitgezet tegen α voor een Von Neumannneighbourhood en een Moore-neighbourhood. L = 100, v = 0.25, N S = 2.6,
β = 1, θ = 1, ζ = 1 en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.

Op deze manier kan de grens α = ζH(1 − v) op een andere manier geı̈nterpreteerd worden;
het geeft een grens aan voor het inkomen-model waarbij het systeem overgaat van een
periodieke configuratie naar een bistabiele configuratie. Aangezien de bistabiliteit geen
gewenste uitkomst is en we wel degelijk fluctuaties wensen waar te nemen voorafgaand aan
een kritisch punt, volgt hieruit dat de lokale competitiesterkte ζ en het lokale netwerk van
een wetenschapper niet te groot gemaakt mogen worden.

5.7.2

Schaalfactor β

De invloed van de schaalfactor β is belangrijk voor het inkomen-model. β herschaalt de
globale utiliteit van een paradigma. β drukt de efficiëntie uit van een wetenschappelijke
gemeenschap; een lage β betekent een zeer efficiënte gemeenschap en vice versa. Een
hoge efficiëntie leidt tot een sterke coördinatie. Wanneer β > 1 is, zal dit ervoor zorgen
dat de globale utiliteit van paradigma’s die een grote waarde hebben uitgedoofd zullen
worden in vergelijking met paradigma’s die een lage globale utiliteit hebben. Alternatieve
paradigma’s krijgen hierdoor een grotere probabiliteit om dominant te worden. Dit zal
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Figuur 5.25: Fasediagram waarbij Tdom is uitgezet tegen β. N S = 3.0, v = 0.25, L = 100, α =
8, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Moore-neighbourhood en
er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

een uitkomst blijken te zijn om de periodiciteit te doen verdwijnen die tot nu toe in de
modellen vervat blijkt te zijn.
Allereerst is in figuur 5.25 de invloed van β op Tdom weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat
Tdom afneemt naarmate β toeneemt. Hoe kleiner de efficiëntie van een wetenschappelijke
gemeenschap is, des te meer neemt Tdom af.
In figuur 5.26 is σTdom /Tdom uitgezet tegen β. In deze figuur kunnen we vaststellen dat
σTdom /Tdom toeneemt voor toenemende β tot er een regime bereikt wordt waar deze maximaal is en tegelijkertijd hevig fluctueert. Hierna neemt σTdom /Tdom weer af tot een waarde
die hoger is dan bij kleine β. Het domein waar σTdom /Tdom maximaal wordt bevindt zich
ruwweg in het domein [2.5 : 3.5]. Dit betekent dat er een domein mogelijk is waar σTdom
toeneemt, en de periodiciteit kan verdwijnen. In figuur 5.25 zien we echter dat Tdom niet
zo groot is in dit domein. Echter, aangezien we uit sectie 5.2.4 weten dat de parameter
N S de tijdschaal aangeeft waarop paradigmadynamiek plaatsvindt, kunnen we deze laten
toenemen tot Tdom groot genoeg is, terwijl aan de andere kant β aanleiding geeft tot een
grote σTdom /Tdom .
In figuren 5.27 en 5.28 zijn tijdreeksen te zien waarbij het aantal wetenschappers per
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Figuur 5.26: Fasediagram waarbij σTdom /Tdom is uitgezet tegen β. N S = 3.0, v = 0.25,
L = 100, α = 8, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Mooreneighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

paradigma uitgezet is tegen de tijd voor een respectievelijk lineaire en logaritmische schaal.
In deze figuren vindt is dezelfde tijdschaal beschouwd als de tijdschaal die tot nu toe in
deze thesis is gebruikt voor het analyseren van tijdreeksen. De parameterset is telkens bij
de figuren vermeld.
In deze figuren kunnen we dominante paradigma’s onderscheiden waarbij de levensduur
sterk varieert. Men lijkt niet te kunnen voorspellen wanneer er een transitie tussen dominante paradigma’s plaats zal vinden. Er is in figuur 5.28 nog steeds sprake van een
proliferatie-patroon. De periode van normale wetenschap lijkt van korte duur te zijn, en
het is het regime waarbij het aantal wetenschappers dat binnen het dominante paradigma
werkt constant is maar hevig fluctueert, dat soms zeer lang lijkt te duren en soms tamelijk
snel voorbij is. Aansluitend aan dit regime beslist de wetenschappelijke gemeenschap in
enkele tijdstappen om gezamenlijk binnen een alternatief paradigma te werken.
Naar aanleiding van deze figuren kunnen we concluderen dat een herschaling met β ervoor
zorgt dat de periodiciteit verdwijnt uit het model. De reden hiervoor is de volgende. β
regelt samen met α de mate waarin de globale utiliteit van een paradigma doorweegt
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Figuur 5.27: Tijdreeks waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is uitgezet tegen de
tijd. L = 100, v = 0.25, N S = 3.6, α = 4, β = 3.3, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers
interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt
van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

ten opzichte van de lokale dynamiek. Wanneer deze op een meer ’optimale’ manier op
elkaar worden afgesteld, kan dit aanleiding geven tot meer fluctuaties aangezien soms de
globale dynamiek de doorslag zal geven en op het andere moment de lokale dynamiek.
De lokale dynamiek is echter noodzakelijk. Als een herschaling met β wordt ingevoerd
voor het twee-stappen-model, dan zorgt dit er niet voor dat de periodiciteit verdwijnt; de
wetenschappelijke gemeenschap komt na een aantal periodieke paradigmatransities terecht
in een chaossituatie. Kortom, om Kuhniaanse paradigmadynamiek te genereren, laten
wetenschappers zich simultaan leiden door globale informatie en lokale informatie, waarbij
ze enerzijds willen bijdragen in het paradigma dat het meeste potentieel heeft en anderzijds
zoveel mogelijk hun individuele positie willen verbeteren.
Wat nog rest, is het kwantitatief aantonen dat ondanks deze herschaling met β het inkomenmodel nog steeds in staat is om verschillende soorten wetenschap te laten plaatsvinden.
Als dit lukt, dan is het inkomen-model in staat om Kuhniaanse paradigmadynamiek te
genereren. We bestuderen hiervoor analoog als in secties 4.6.3, 4.6.4, 5.6.2 en 5.6.3 de
returndistributies van de lokale fluctuaties. Dit betekent dat we vooraf een detrend-proces
dienen uit te voeren zoals beschreven staat in sectie 4.6.3. In figuur 5.29 zijn PDF’s
voor verschillende tijdschalen ∆t weergegeven voor de dataset waarmee figuren 5.27 en
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Figuur 5.28: Tijdreeks waarbij het aantal wetenschappers per paradigma is uitgezet tegen de
tijd met behulp van een verticale logaritmische schaal. L = 100, v = 0.25, N S =
3.6, α = 4, β = 3.3, θ = 1, ζ = 1 wetenschappers interageren middels een Von
Neumann-neighbourhood en er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte
utiliteitsfunctie.
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P∆t(r∆∗t(t))
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deeld door een factor tien lopend van boven naar beneden voor een parameterset
waarbij L = 100, v = 0.25, N S = 3.6, α = 4, β = 3.3, θ = 1, ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en er is gebruik
gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

5.28 zijn gegenereerd. In figuur 5.30 zijn voor dezelfde tijdschalen en gegevens de CDF’s
weergegeven.
Op basis van figuur 5.29 kunnen we concluderen dat er sprake is van twee soorten wetenschap die voorafgaan aan een wetenschappelijke revolutie. De PDF’s hebben namelijk
vette staarten die aanleiding geven tot een λ2∆t ∈ [0.700099545801 : 0.876474575669]. De
vergelijking van Castaing beschrijft echter de vette staarten niet voldoende; deze zijn namelijk nog breder. De CDF’s geven een duidelijke opdeling in verschillende regimes aan,
waarbij hoge returns een andere distributie beschrijven dan lage returns. We kunnen bijgevolg op analoge wijze als in sectie 5.6.2 concluderen dat er sprake is van een opdeling in
normale wetenschap en wetenschap in crisis. Dit betekent dat wanneer de globale en lokale
dynamiek op een ’optimale’ manier worden afgesteld, het inkomen-model voldoet aan alle
criteria om te kunnen concluderen dat het in staat is om Kuhniaanse paradigmadynamiek
te genereren.
De notie dat wetenschap binnen een paradigma lineaire groei ondergaat, gaat hierbij niet
meer op. Aangezien de periodiciteit verdwijnt voor β > 1, betekent dit dat een wetenschappelijke gemeenschap minder efficiënt is (EF = 1/β) , en dus ook minder coördineert
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Figuur 5.30: Verschillende CDF’s van r∆t
parameterset waarbij L = 100, v = 0.25, N S = 3.6, α = 4, β = 3.3, θ = 1,
ζ = 1, wetenschappers interageren middels een Von Neumann-neighbourhood en
er is gebruik gemaakt van een symmetrisch gepiekte utiliteitsfunctie.

(N S 0 = N S/β) dan tot nu toe gedacht. Dit heeft als gevolg dat als de noemer in vergelijking (5.2) de cumulatieve vooruitgang voorstelt van een paradigma, dat een paradigma
bij zijn geboorte relatief gezien snelle groei zal ondergaan, maar nog maar langzaam vooruitgang boeken wanneer het een langere tijd bestaat.

5.8

Conclusie

Het inkomen-model kan gezien worden als een extensie van het twee-stappen-model. De
toevoeging van een lokale dynamiek zorgt ervoor dat er aan de hand van simpele tijdreeksen
al een onderscheid kan gemaakt worden tussen normale wetenschap en wetenschap in crisis.
Bovendien is er net als in het twee-stappen-model sprake van een duidelijk proliferatiepatroon.
Met behulp van een analyse van de returndistributies zijn we in staat geweest om op
kwantitatieve wijze aan te tonen dat het inkomen-model in staat is om drie verschillende
soorten wetenschap te beschrijven. Hier dient aan toegevoegd te worden dat dit niet geldt
voor elke set parameterwaarden. Met name de grootte van de neighbourhood van een
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wetenschapper is hierbij belangrijk. Bij voorkeur wordt deze zo klein mogelijk gehouden.
Dit resulteert namelijk in grotere fluctuaties tijdens wetenschap in crisis. Wanneer de
neighbourhood groter gemaakt wordt doven de fluctuaties uit; wanneer de neighbourhood
te groot wordt gemaakt, is het inkomen-model niet in staat om wetenschappelijke revoluties
te genereren. Dit is een bevestiging en zelfs een sterker bewijs van wat in het twee-stappenmodel al werd verondersteld. Om paradigmadynamiek te kunnen laten plaatsvinden dienen
wetenschappers slechts beperkte lokale informatie te hebben.
De invloed van de lokale coördinatiesterkte λ lijkt niet zo sterk te zijn. Opmerkelijk is dat
de levensduur van een dominant paradigma korter wordt voor een grotere λ. Dit wil dus
zeggen dat wanneer wetenschappers sterk coördineren met hun nabije omgeving er sneller
wetenschappelijke revoluties zullen plaatsvinden.
Wanneer wetenschappers een zeer sterke lokale competitie ervaren, die wordt uitgedrukt
middels ζ, is het niet mogelijk om paradigmadynamiek te genereren. Wetenschappers zijn
niet in staat om zich te verzamelen binnen één enkel paradigma. Wanneer ζ echter niet
te sterk is maar wel sterk genoeg, brengt het systeem zichzelf in een bistabiele toestand.
Paradigma’s met afwisselend een korte en lange levensduur volgen elkaar op als dominant
paradigma.
De invloed van de schaalfactoren α en β is zeer belangrijk in het inkomen-model. Wanneer
α te klein gemaakt wordt is het zeer moeilijk om paradigmadynamiek te genereren. Hoe
kleiner α, des te groter is de tijdschaal waarop de dynamiek zich afspeelt. Voor kleine α
brengt het systeem zich bovendien in een bistabiele periodiciteit; hierbij nemen de fluctuaties voorafgaand aan een kritisch punt af voor kleine α. α dient dus groot genoeg gemaakt
te worden om ervoor te zorgen dat er verschillende soorten wetenschap gekarakteriseerd
kunnen worden op een tijdschaal die niet te groot is.
De invloed van schaalfactor β is zodoende net zo belangrijk als die van α. Ook al is het
systeem in staat om paradigmadynamiek te genereren zonder β expliciet in te voeren,
het invoeren van β biedt een mogelijkheid om de periodiciteit te verstoren die zo in het
competitie/coördinatie-model vervat zit. Deze verdwijnt namelijk wanneer β toeneemt.
Bovendien blijft het systeem bij het variëren van β nog steeds normale wetenschap en
wetenschap in crisis vertonen. De uitbreiding naar het inkomen-model is echter vereist
om dit te bekomen; een herschaling met β van het twee-stappen-model zorgt ervoor dat
het twee-stappen-model niet meer robuust is en in een chaotische situatie terechtkomt.
Dit betekent dat de lokale dynamiek een belangrijke rol speelt in het bijeenhouden van
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wetenschappers binnen een dominant paradigma. Met behulp van het inkomen-model
kan er een stap gezet worden naar een model dat heel dicht aanleunt bij de beschrijving
Kuhniaanse paradigmadynamiek.
Het toenemen van β impliceert dat we een wetenschappelijke gemeenschap minder efficiënt laten zijn. Het minder efficiënt zijn zorgt er ook voor dat een wetenschappelijke
gemeenschap minder sterk met elkaar coördineert. Dit betekent dat een wetenschappelijk
paradigma bij zijn start relatief gezien een snelle groei ondergaat, maar dat een paradigma
op het einde van zijn bestaan nauwelijks nog vooruitgang boekt.
Een mogelijke kritiek op het inkomen-model is dat het uit een redelijk aantal parameters
bestaat. Een volgende stap zou kunnen zijn om na te gaan welke parameters noodzakelijk
zijn en welke parameters minder belangrijk zijn om Kuhniaanse paradigmadynamiek te
simuleren.
Concluderend kunnen we stellen dat het inkomen-model een geschikte uitbreiding is van
het twee-stappen-model om een stap te zetten richting een model dat Kuhniaanse paradigmadynamiek genereert. De schaalfactor β lijkt de belangrijkste kandidaat te zijn om
stochasticiteit in het model te bouwen. Opvallend is dat het invoeren van deze parameter
voor het twee-stappen-model niet werkt. Hieruit kunnen we concluderen dat wetenschappers zich simultaan laten leiden door globale afwegingen en door een lokaal eigenbelang.
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Hoofdstuk 6
Besluit
I take it the job can and will be done.
Thomas S. Kuhn

Deze thesis had als doel een model te bouwen dat bestaat uit een aantal simpele regels
die aanleiding geven tot Kuhniaanse paradigmadynamiek. Hiertoe zijn twee modellen
voorgesteld, het twee-stappen-model en het inkomen-model, waarbij de laatste als een
uitbreiding van de eerste gezien kan worden.
Het twee-stappen-model voldoet aan een meerderheid van de vooropgestelde criteria die
Kuhniaanse paradigmadynamiek karakteriseren. Wetenschappers werken gezamenlijk binnen een paradigma. Na verloop van tijd gaat normale wetenschap over in wetenschap in
crisis. Het twee-stappen-model beschrijft een proliferatie-patroon dat hierbij aansluit. Na
een crisis vindt er een wetenschappelijke revolutie plaats, waarbij in een paar tijdstappen
de quasi volledige wetenschappelijke gemeenschap beslist om in een alternatief paradigma
te werken. Er heeft een wetenschappelijke revolutie plaatsgevonden.
In deze thesis is een methode geı̈ntroduceerd die gebruik maakt van returndistributies om
de criticaliteit aan te tonen van een systeem. Met behulp van deze methode hebben we
kwantitatief kunnen aantonen dat het twee-stappen-model zowel stabiele als kritische wetenschap beschrijft die gevolgd worden door wat we kunnen zien als een fasetransitie. Deze
verschillende regimes komen respectievelijk overeen met normale wetenschap, wetenschap
in crisis en een wetenschappelijke revolutie, de drie soorten wetenschap die Kuhn onderscheidt. Aangezien het twee-stappen-model zichzelf afwisselend in een stabiele en kritische
toestand brengt, vertoont het zelf-georganiseerde criticaliteit.
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Als we de achterliggende principes willen achterhalen van het model van Kuhn, dan zouden
we kunnen zeggen dat wetenschappers een waarde-oordeel maken over de theorie waarbinnen ze werken. Hierbij baseren ze zich op de mate waarin ze met andere wetenschappers
kunnen coördineren binnen een bepaald paradigma, en de competitie die ze van diezelfde
wetenschappers kunnen ervaren. Wetenschappers willen werken binnen een theorie die volgens hun het meeste potentieel heeft. Hierbij maken ze een afweging, en kunnen ze soms
een verkeerde keuze maken. Een wetenschapper zal proberen een zo waardevol mogelijke
bijdrage te leveren; niet elke bijdrage is echter even waardevol. Deze variatie in bijdragen
is nodig om een proliferatie-patroon te creëren.
Het criterium waaraan het twee-stappen-model niet voldoet, is de stochasticiteit waarmee
wetenschappelijke revoluties dienen plaats te vinden. Een wetenschappelijke revolutie vindt
plaats na een tamelijk vaste periode.
Het twee-stappen-model lijkt hiertoe een oplossing te kunnen bieden. De levensduur van
een dominant paradigma is namelijk heel erg afhankelijk van de grootte van de populatie
en van de hoeveelheid aan lege velden op het rooster. Hoe groter de wetenschappelijke
populatie, des te langer kan een dominant paradigma overleven. Dit biedt de mogelijkheid om twee extra dynamica-regels toe te voegen aan het model die een invloed hebben
op de grootte van de wetenschappelijke gemeenschap. Als deze de wetenschappelijke gemeenschap laten variëren, kan dit leiden tot een variërende levensduur van een dominant
paradigma. De auteur heeft hier zelf een poging toe ondernomen, maar is hier niet in
geslaagd.
Het inkomen-model is een uitbreiding van het twee-stappen-model waarbij een component
lokale dynamiek is toegevoegd aan de drijfveer van een wetenschapper. Ook op lokaal
niveau ervaart een wetenschapper een tweestrijd, waarbij hij enerzijds wil coördineren
met andere wetenschappers en anderzijds niet teveel competitie van hun wil ervaren. Het
inkomen-model is op dezelfde manier als het twee-stappen-model in staat om paradigmadynamiek te beschrijven. Het biedt echter meer mogelijkheden om het systeem in een regime
te plaatsen waar de periodiciteit lijkt te verdwijnen.
Met name de schaalfactor β heeft een grote invloed op de periodiciteit. β geeft de maat
van efficiëntie en coördinatie aan van een wetenschappelijke gemeenschap. β vermindert
de periodiciteit wanneer β > 1. Dit betekent dat een systeem dat aanleiding geeft tot Kuhniaanse paradigmadynamiek een wetenschappelijke gemeenschap omschrijft die minder
efficiënt is, en bijgevolg, ook minder sterk coördineert. Dit zorgt ervoor dat een weten-
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schappelijk paradigma bij zijn start relatief gezien een snelle groei zal ondergaan, maar
wanneer het zijn einde nadert is de relatieve groei echter marginaal. Opvallend is dat
het invoeren van β voor het twee-stappen-model niet de periodiciteit doorbreekt. Het
zorgt er zelfs voor dat de wetenschappelijke gemeenschap uiteindelijk in een chaossituatie terechtkomt. Dit betekent dat de uitbreiding naar het inkomen-model noodzakelijk is.
Wetenschappers die onderdeel zijn van Kuhniaanse paradigmadynamiek laten zich leiden
door het globaal nut van een paradigma en door het proberen verbeteren van de individuele
situatie.
Analoog als voor het twee-stappen-model zijn we in staat geweest om op kwantitatieve wijze
verschillende soorten wetenschap te karakteriseren. Het inkomen-model is in staat om deze
verschillende soorten wetenschap te genereren. Hierbij is het nog eens het vermelden waard
dat een klein lokaal netwerk van een wetenschapper betere resultaten geeft. Dit betekent
dat om paradigmadynamiek te genereren een wetenschapper slechts een lokaal netwerk van
een beperkte grootte mag hebben.
We kunnen besluiten dat het inkomen-model aan alle vooropgestelde criteria voldoet en
op gepaste wijze Kuhniaanse paradigmadynamiek kan genereren. Een volgende stap zou
kunnen zijn om na te gaan in welke mate de verschillende componenten van het model
noodzakelijk zijn, zodat het inkomen-model naar een zo simpel mogelijke vorm herleid kan
worden.
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Bijlage A
Schema Twee-Stappen-Model
- Er worden twee lijsten bijgehouden: list_scientist en list_empty;
Deze houden posities van wetenschappers en lege velden bij.
- paradigma[i][j]: houdt het paradigma bij op locatie (i,j).
- paradigmcounter: houdt de beschikbare paradigma’s bij.
Initialisatie

Dynamiek

Output

- Elke wetenschapper wordt een random veld toegewezen op het rooster.
- Elke wetenschapper start in paradigma ’1’.
- calculate_paradigmutilities(): bereken globale
utiliteit en bijbehorende variabelen op basis van vergelijking (4.1).
Loop elke wetenschapper in list_scientist af:
- scientist.get_position() en scientist.get_paradigm(i,j)
- Stap 1 : scientist.change_paradigm(): biedt een wetenschapper
aan om te veranderen van paradigma op basis van vergelijking (4.4)
- Stap 2 : scientist.move(): biedt een wetenschapper aan om te verhuizen
naar een random gekozen veld uit list_empty op basis van vergelijking (4.5).
Na het overlopen van elke wetenschapper:
- calculate_paradigmutilities(): update globale utiliteit
en bijbehorende variabelen op basis van vergelijking (4.1).
- Bepaal het dominante paradigma.
- Aantal wetenschappers per paradigma
- Dominant paradigma
- paradigm[i][j]
- ni (t), Ci (t), Ui (t)
133

134

Bijlage A. Schema Twee-Stappen-Model

Bijlage B
Schema Inkomen-Model
- Er worden 2 lijsten bijgehouden: list_scientist en list_empty;
Deze houden posities van wetenschappers en lege velden bij.
- paradigmcounter: houdt de beschikbare paradigma’s bij.
- paradigma[i][j] houdt het paradigma bij op locatie (i,j).
Initialisatie

Dynamiek

Output

- Elke wetenschapper wordt een random veld toegewezen op het rooster.
- Elke wetenschapper start in paradigma ’1’.
- calculate_paradigmutilities(): bereken globale
utiliteit en bijbehorende variabelen op basis van vergelijking (4.1).
Loop elke wetenschapper in list_scientist af:
- scientist.get_position() en scientist.get_paradigm(i,j)
- scientist.move(); biedt een wetenschapper
aan om te verhuizen naar een random gekozen leeg veld, waar hij kan kiezen
uit de beschikbare paradigma’s op basis van vergelijkingen (5.7) en (5.8).
Na het overlopen van elke wetenschapper:
- calculate_paradigmutilities(): update globale utiliteit
en bijbehorende variabelen op basis van vergelijking (4.1).
- Bepaal het dominante paradigma.
- Aantal wetenschappers per paradigma
- Dominante paradigma
- paradigm[i][j]
- ni (t), Ci (t), Ui (t)
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