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Woord van de redactie
In de wereld van ‘publishing’ zijn er een aantal ‘tricks of
the trade’ om als een serieus blad over te komen. Men
moet met Engelse termen smijten, een thema hebben en
een rubriek. In dit nummer hebben we onszelf
overtroffen: ‘Scoop’ wordt nu op zijn Engels uitgesproken,
het thema is ‘Ruimte en tijd’ en we hebben het geweldige
idee voor een rubriek: ‘de Scoop vult de gaten in onze
kennis’. De docenten lijken soms samen te zweren om
ons sommige dingen niet aan te leren. Ze verwijzen door
en blijven doorverwijzen, totdat je het uiteindelijk opgeeft.
De Scoop pikt dit niet. Heb je een vraag die je nooit hebt
durven stellen, of waar je nog nooit fatsoenlijk antwoord
op hebt gehad, mail het naar scoop@science.uva.nl. We
zullen onze experts erop loslaten.
Een voorbeeld: wat is nou het keuze-axioma? Deze
vraag hebben we in de vorige Scoop beantwoord. Een
veel prangendere vraag is: waarom kan men voor twee
commuterende hermitische operatoren een
gemeenschappelijke set eigentoestanden vinden? En wat
is nou spin? Wat is het vermoeden van Poincaré?
Waarom slaan tv shows als Big Brother en Idols zo goed
aan in Nederland?
Nu over de scoop in-your-hands. We verwelkomen
Lydwin als nieuwe redacteur. En over de inhoud: we
hebben twee artikels die mieren en dronken mannetjes
rond laten lopen in één, twee of meerdere dimensies en
kijken wat de consequenties daarvan zijn (‘Extra
dimensies’ en ‘Random Walk’). Voor mensen met een
mystieke penchant: de ‘Banach-Tarski paradox’ vertelt
over de duistere kant van de wiskunde die zich probeert
te mengen met de echte wereld. Don't try this at home.
Jan de Boer vertelt over de toekomst van de theoretische
fysica. De oproep in de vorige Scoop naar Ollekebollekes
heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd en
een saga. Voor pers onen met een literaire kant
(penchant is al gebruikt) is er een boekbespreking: ‘The
Measure of All Things’, een boek over de meter. En
natuurlijk, de puzzels. Als je bereid bent om een maand
vakantie te nemen, dan raad ik de puzzel ‘The wheels on
the bus’ aan. Los je hem op dan zullen er velen deuren
tot elitaire clubs open zwaaien of glijden.
Charles Mathy
Hoofdredacteur
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3 Extra dimensies
Fysici gooien extra dimensies in de strijd om
onder andere de zwakte van de zwaartekracht te
begrijpen. Ook wiskundigen weten raad met extra
dimensies. Let op: je voorstellingsvermogen
wordt zwaar op de proef gesteld.
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Een wiskundige leert ons dat
kennis soms gevaarlijk kan
zijn, zeker als je van één
sinaasappel twee kunt
maken. Stel je voor hoe zo’n
vaardigheid de wereld zou
veranderen...

14 Ollekebollekes II
Geniet van de gedichten van je
studiegenoten. Er wordt nogal
cynisch gekeken naar de bètawereld
waar wij zo vertrouwd mee zijn.
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Extra dimensies
Jorn Mossel

Extra dimensies
Een oplossing voor het darkmatter-probleem; opereren zonder te hoeven
snijden; probleemloos een leeuw vangen; zwaartekracht verenigen met de
elektromagnetische kracht; een begrensde euclidische ruimte; een ketting die
onbeschadigd uit elkaar valt; een fles zonder binnen- of buitenkant. Het kan
allemaal met extra dimensies.
Inleiding
Deze inleiding is bedoeld voor degenen die nog niet zo vertrouwd zijn met
meerdere dimensies. Heb je hier al enige ervaring mee dan kun je dit stuk
probleemloos overslaan.
Omdat het lastig is om iets voor te stellen bij vier of meer dimensies, bekijken
we eerst de verschillen tussen twee en drie dimensies. Daarna zal op analoge
wijze de stap van drie naar vier dimensies worden gemaakt.
We nemen een tafel waar een mier op loopt. De tafel is zodanig begrensd dat
de mier altijd in het platte vlak blijft. De mier kan maar in twee richtingen
bewegen, voor het gemak gaan we ervan uit dat die mier alleen recht vooruit
kan kijken. De mier is dus bij benadering een twee-dimensionaal object
2
3
geworden. De mier leeft in de
wat in dit geval een deelruimte van de
is.
3
De mier heeft geen enkele aanwijzing dat hij zich in de
bevindt en zal dus
2
denken dat hij zich in de
bevindt. In het algemeen: een n-dimensionaal
n+1
object in de
kan de (n+1)de dimensie niet direct waarnemen (door
bijvoorbeeld zien of voelen) omdat het geen ‘lengte’ heeft in die richting. Dit
3
4
betekent dat onze wereld (de ) een deelruimte van de
(met de coördinaten
x,y,z,w) zou kunnen zijn, zonder dat daar directe aanwijzingen voor zijn.
Een gevolg van zo’n deelruimte is dat voorwerpen plotseling kunnen
verdwijnen. De Eiffeltoren zou geruisloos kunnen verdwijnen en even later op
de Dam kunnen verschijnen. Het verdwijnen kost geen tijd, het ene moment
heeft het x,y,z,w-coördinaten het volgende moment heeft het x,y,z,w+dwcoördinaten en is het voor ons onzichtbaar.
Stel er zit een tennisbal in een voetbal. Dan is het voor ons onmogelijk om de
tennisbal eruit te krijgen zonder de voetbal de beschadigen. Voor iemand in
vierdimensies is het echter geen probleem; hij hoeft de tennisbal alleen over de
vierde dimensie te bewegen en ze zijn uit elkaar. Het analoge geval met een
dimensie minder: Als we een balletje op tafel leggen met daarom heen een ring
is het voor de mier onmogelijk om ze uit elkaar te halen. Voor ons is het echter
geen probleem, we hoeven het balletje alleen op te tillen.
Het zien van dimensies
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Wat ziet de mier? Wij mensen kunnen alleen twee-dimensionale vlakken
waarnemen (ons netvlies is immers twee-dimensionaal). Doordat we twee ogen
hebben kunnen we diepte (de derde dimensie) zien. De mier ziet dus lijnen en
diepte. Het is dus erg aannemelijk dat je voor het waarnemen van n dimensies
een (n-1)-dimensionaal netvlies nodig hebt. Stel je voor, je staat in de
oorsprong van een bolcoördinatensysteem: De hoekdimensies (ϕ1 ,..., φ n −1 ) kun
je direct waarnemen, de r-dimensie construeer je er bij.
Een paar gevolgen
In een ééndimensionale ruimte is het leven wel heel erg saai, je hebt altijd
dezelfde buurman/vrouw. Want twee deeltjes op één lijn kunnen elkaar niet
passeren. In twee dimensies worden het leven al iets spannender maar het blijft
behelpen, want twee lijnen kunnen elkaar niet kruisen. Dit kan drastische
gevolgen hebben. Ingewikkelde adersystemen of molecuulstructuren kunnen
niet bestaan. Ook belangrijke elektrische netwerken kunnen niet bestaan,
bijvoorbeeld de flipflopschakeling (deze is onmisbaar in de chiptechnologie).
Het lijkt erop dat drie dimensies wel het minimum zijn voor enig interessant
leven. Als wij een driedimensionale deelruimte van een hoger dimensionale
ruimte zijn, heeft dat vele voordelen. Een vierdimensionale arts kan direct in
ons lichaam kijken zonder te snijden, opereren wordt een eitje. Ook topologen
zijn zich van de voordelen bewust. Om een leeuw te vangen transformeren ze
hem naar de vierdimensionale ruimte. En transformeren hem daarna terug naar
drie dimensies zodanig dat zijn poten en tanden in de knoop zitten. Een simpel
voorbeeld is hieronder weergegeven:
Figuur 1 Links: we hebben een touw in twee dimensies
Midden: we leggen de uiteinden van het touw over elkaar
door gebruik te maken van de derde dimensie.
Rechts: We transformeren het touw terug naar twee
dimensies en het zit in de knoop.
Maar extra dimensies brengen ook problemen met zich mee, een stabiel
zonnestelsel kan bijvoorbeeld niet bestaan. Als in drie dimensies de aarde een
zetje krijgt (bijvoorbeeld door een komeetinslag) zal de baan van de aarde
nauwelijks veranderen. Dit komt omdat de centrifugaalkracht meer afneemt dan
de zwaartekracht. In vier dimensies neemt juist de zwaartekracht meer af
waardoor zo’n komeetinslag de aarde uit haar zal baan laten vliegen, en zo van
de zon verwijderd zal raken. Omdat leven zonder zonnestelsel haast niet is
voorstellen, lijkt het erop dat alleen drie dimensies enig interessant leven voor
kunnen brengen.
Meer dimensionale objecten
We willen ons een vier (of hoger) dimensionale wereld proberen voor te stellen.
Dit is min of meer onmogelijk, maar we kunnen een eind in die richting komen.
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Als eenvoudig voorbeeld laten we zien hoe je een vierdimensionale kubus
twee-dimensionaal kunt projecteren. We beginnen met een punt: nul dimensies.
We verschuiven dit punt over een lengte l over de x-as, we hebben nu een
ééndimensionale lijn. We verschuiven de lijn nu over een lengte l over de y-as,
we hebben nu een vierkant. Dit proces kun je voortzetten tot n dimensies. In het
figuur hieronder is een vierdimensionale kubus geconstrueerd.
Figuur 2 Een vierdimensionale
kubus.
0-dim

1-dim

2-dim

3-dim

4-dim

Het aantal k-dimensionale kubussen dat een n-dimensionale kubus bevat wordt

 n
2 n−k   Het aantal hoeken is dus: 2 n , lijnstukken: 2 n−1 n ,
k 
n −3
vlakken : 2 n( n − 1) . Een n-dimensionale kubus bevat:
1
2 n−4 n( n − 1)( n − 2) drie dimensionale kubussen, als n = 4 dan is dit 8.
3
gegeven door:

Een wat interessanter object is een bol. Een vierdimensionale bol tekenen gaat
wat lastig, dus zullen we de formele aanpak kiezen. Een driedimensionale bol is

x 2 + y 2 + z 2 = R 2 . Dit is gemakkelijk uit te breiden tot n
2
2
2
2
dimensies: x1 + x2 + ... + xn = R
gedefinieerd als:

Het oppervlak van een n-dimensionale bol wordt gegeven door:

Sn =

2π n / 2 n −1
R . Waarbij: Γ ( n / 2) = ( n / 2 − 1)! als n / 2 ∈ en
Γ( n / 2)

( n − 2)! π
als (n + 1) / 2 ∈
2 ( n−1) / 2
R
π n/ 2
Het volume is: Vn = ∫ S n dr =
Rn
Γ
(
n
/
2
+
1
)
0
Γ ( n / 2) =

Een vijfdimensionale bol heeft dus een vier-dimensionaal oppervlak. In figuur 3
is het volume als functie van n voor de eenheidsbol geplot. Raar genoeg blijkt
er een maximum te zijn bij n = 5.257... (Dit is een numerieke oplossing,
analytisch oplossen is niet mogelijk) Je had misschien verwacht dat het volume
toeneemt als het aantal dimensies toeneemt. Maar het volume van een
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driedimensionale bol is in
en van een nn
dimensionale bol in
. Echt vergelijken kun
je het dus niet.

Dimensies oprollen (Kaluza-Klein
compactificatie)
In 1919 probeerde de toen onbekende
wiskundige Theodor Kaluza de zwaartekracht met het
Figuur 3 elektromagnetischveld te verenigen. Hij ging hierbij uit
Het volume van een
van een vierdimensionale ruimte. Vibraties in het
n-dimensionale bol.
zwaartekrachtsveld in de vierde dimensie zouden voor
driedimensionale waarnemers vibraties in het elektromagnetischveld lijken. Dit
was een vroege poging voor het maken van een geünificeerde theorie, helaas
bleek deze theorie niet te werken.
Zomaar een extra dimensie vond men echter een probleem. Enige jaren later
ging Oskar Klein er vanuit dat de vierde dimensies is opgerold. Dit oprollen
wordt Kaluza-Klein compactificatie genoemd. Omdat het oprollen misschien wat
vaag klinkt is het verstanding om een paar dimensies terug te gaan. Neem een
twee-dimensionaal xy-vlak. Rol de y-as op als een cirkel met straal R. We
hebben nu een cilinder (nog steeds twee-dimensionaal). Als de straal R klein
genoeg is doet de y-as er niet meer toe. De cilinder lijkt nu één-dimensionaal,
de extra dimensie lijkt verdwenen. De extra dimensie is overal maar zo klein dat
hij niet is waar te nemen met de huidige instrumenten.
Figuur 4 - Kaluza-Klein compactificatie: Op een afstand
E
zien we een ééndimensionale lijn. Zoomen we in dan zie
e we een twee-dimensionaal oppervlak.
n
paar gecompactificeerde ruimten
Als gevraagd wordt of een euclidische ruimte begrensd kan zijn zullen de
n
meesten ‘nee’ antwoorden. Oké de
is natuurlijk niet begrensd maar een
compactificeerde ruimte met de euclidische metriek is wel mogelijk. Het idee is
als volgt: bij (oude) computerspelletjes is het vaak zo dat als de mier rechts van
het scherm verdwijnt, hij links weer verschijnt. Ditzelfde geldt voor boven en
onder. Als we in drie dimensies de randen van een papiertje zoals in het
computerspelletje aan elkaar plakken, dan krijgen we een torus (zie figuur 5).
Dit is natuurlijk geen euclidische ruimte, omdat we het papier uit hebben
moeten rekken. Met als resultaat dat de binnenkant van de torus hyperbolisch
is en de buitenkant sferisch gekromd. Maar in vier dimensies kan het wel: als
we het papiertje tot een cilinder rollen (in de derde dimensie) blijft het
euclidisch, we hoeven het papier niet uit te rekken. Om een torus te krijgen
moeten we de uiteinden naar elkaar toe rollen. Dat doen we in de vierde
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dimensie, en zo blijft het euclidisch. Dit wordt ook wel de Euclidean 2-torus
genoemd. Er is ook een driedimensionale variant de Euclidean 3-torus. Deze
verkrijg je door de zijvlakken van een driedimensionale kubus op bovenstaande
wijze aan elkaar te plakken.
Figuur 5 Het oprollen van een
platvlak tot een torus.
We kunnen de randen van een papiertje ook op een andere manier aan elkaar
plakken. We plakken eerst A1 en A2 tegen elkaar zodat we een cilinder krijgen.
Vervolgens plakken we B1 en B2 aan elkaar als een Möbiusband (hiervoor
moeten we de ene kant van het papiertje een halve slag draaien). De
belangrijkste eigenschap van een Möbiusband is dat hij geen voor of achterkant
heeft. Als je aan de ene kant begint te lopen kom je vanzelf aan de andere
kant. Ook bij de Fles van Klein zit de binnenkant vast aan de buitenkant (er is
dus eigenlijk geen binnen of buitenkant). Om de Fles van Klein juist af te
kunnen beelden heb je twee extra dimensies nodig. Het figuur hieronder is dus
ook geen goede weergave omdat het oppervlak zich zelf snijdt, in vier
dimensies is dit niet zo.
Je kunt je nu afvragen of je in vier dimensies wijn uit de Fles van Klein kunt
schenken.
Figuur 6 De Fles van Klein. (links)
en de constructie ervan
(rechts).
Zwaartekracht
−2

3

In de
neemt de zwaartekracht over een afstand r met r af. Het blijkt dat
als we een puntmassa nemen, de zwaartekrachtsflux door een bolschil (met de
puntmassa in de oorsprong) constant is. Het is dus aannemelijk dat in de Rn de
n
zwaartekrachtsflux constant is over een (n-1)dimensionale bolschil. In de
valt de zwaartekracht over een afstand r met
gravitatie wet van Newton als volgt:

Fn =

r −( n−1) af. In de

n

luidt de

GN m1m2
. Hier staat d voor het aantal ruimtelijke dimensies. G N is de
r n −1

gravitatieconstante in de Planck-eenheden, gedefinieerd als volgt:

LnPlanck
GN =
. Als we d = 3 invullen vinden we inderdaad de bekende
2
M PlanckTPlanck
gravitatiewet met bij behorende gravitatieconstante terug. Laten we eens kijken
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naar de twee uitersten. In de
is de zwaartekracht voor elke r hetzelfde! In
een oneindigdimensionale ruimte is de zwaartekracht overal nul!
Gaan we uit van n compacte dimensies met straal R dan zal als r << R de
−( n −1 )

zwaartekracht in 3+n dimensies afvallen als r
. Als r >> R dan lijkt de
zwaartekracht alleen in de drie bekende dimensies af te vallen, de compacte
dimensies zijn verwaarloosbaar (zie figuur 7).
Figuur 7 - Als r << R dan zal de zwaartekracht in alle
richtingen werken. (In dit voorbeeld zal de zwaartekracht
zich over het tweedimensionale oppervlak verspreiden.) Als r
>> R dan lijkt de zwaartekracht alleen nog in de drie
bekende dimensies te werken. (In dit voorbeeld werkt de
zwaartekracht alleen in de lengte.)
Sinds 1998 wordt er veel onderzoek gedaan naar zwaartekracht in meer
dimensies onder andere door Nima Arkani-Hamed. Men gaat er vanuit dat wij
een driedimensionale deelruimte zijn van een hoger dimensionale ruimte. De
extra dimensies zijn gecompactifieceerd en alleen de zwaartekracht kan in
deze extra dimensies werken. Deze theorieën worden BraneWorlds genoemd.
Onze wereld ligt zegt maar op een membraan (brane). Braneworlds zouden
kunnen verklaren waarom de zwaartekracht zoveel zwakker is dan de overige
drie krachten. Doordat de zwaartekracht ook in de extra dimensies werkt zal zij
daarom sterker zijn dan wij kunnen waarnemen. Voor een geven aantal extra
dimensies kun je uitrekenen wat de straal R moet zijn van die compacte
dimensies zodat de zwaartekracht in dezelfde orde van grootte is als de overige
drie krachten. Als we één compacte dimensie nemen moet R in de orde van de
afstand tussen de aarde en de zon zijn. Dit is duidelijk niet wat wij waarnemen.
Als er twee compacte dimensies zijn hoeven ze maar een straal van ongeveer
een millimeter te hebben. Dit is tevens de grens waar onze directe kennis (door
middel van waarnemingen) van zwaartekracht ophoudt. Bij zeven compacte
−14

dimensies moet R = 10 m zijn, dit is ongeveer de omvang van een
uraniumkern.
Ook zouden Braneworlds een verklaring kunnen geven voor het darkmatter1
probleem . Er zou dan nog een ander membraam zijn waar de darkmatter zich
bevindt. We kunnen die darkmatter niet waarnemen door middel van fotonen
maar wel door middel van de zwaartekracht.
Lisa Randall oppert dat de extra dimensies kunnen ook oneindig groot zijn.
De ruimtetijd van de extra dimensies is dan sterk ‘gekromd’ zodanig dat de
−2

zwaartekracht nog steeds als r
afvalt in onze drie dimensies. Deze theorie
zou ook kunnen verklaren waarom de kosmologische constante zo klein is.
1

Om het gedrag van sterrenstelsels te verklaren moet er meer materie aanwezig zijn dan
wij tot nu toe waarnemen. De ontbrekende materie wordt ook wel dark matter genoemd.
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Stringtheorie
De momenteel meest populaire kandidaat voor een geünificeerde theorie (een
theorie die de algemene relativiteitstheorie verenigt met de quantummechanica)
is de stringtheorie. In de quantummechanica kunnen we de interactie tussen
deeltjes beschrijven met Feynman-diagrammen (zie figuur 8a.) Een interactie
tussen twee deeltjes levert een singulariteit op, de algemene relativiteitstheorie
staat niet dit toe. De stringtheorie gaat er vanuit dat deeltjes niet nuldimensionaal (punten) zijn, maar één-dimensionaal de zogenaamde strings. Er
zijn twee type strings: open en gesloten (hierbij zijn de uiteinden aan elkaar
‘geknoopt’). Een string heeft eigenschappen van een deeltje doordat het
vibreert. Als twee strings verschillend vibreren komt dat overeen met twee
verschillende deeltjes. In de stringtheorie zien Feynman-diagrammen er als
figuur 8b uit, hier is geen singularitiet. De natuurkunde is in elk punt hetzelfde
(en even moeilijk). De stringtheorie gaat er wel vanuit dat wij niet in een vier
maar in een tien dimensionale ruimtetijd leven. De overige dimensies zijn
‘opgerold’ door middel van Kaluza-Klein compactificatie. Een 6-dimensionale
compacte ruimte, wordt ook wel een Calabi-Yau ruimte genoemd (zie figuur 9).
Figuur 8 Links(a): Een Feyman-diagram in de
quantummechanica met singulariteit
Rechts(b): Een Feyman-diagram in de
stringtheorie zonder singulariteit.
De extra dimensies kunnen op velen manieren worden
opgerold. In het figuur 10 zie je een simpel voorbeeld: een
vierdimensionale ruimte, waarbij de twee compacte
dimensies op verschillende manieren zijn opgerold.
Natuurlijk zijn dit slecht versimpelde weergaven, in
werkelijkheid bevinden zich op elk punt opgerolde
dimensies.
Het grote probleem in de stringtheorie is dan ook het
vinden van een Calabi-Yau ruimte die de juiste
natuurkunde beschrijft. Dit is niet gemakkelijk omdat er wel
meer dan 10.000 Calabi-Yau ruimtes bestaan. Inmiddels is
het aantal stringtheorieen dat voldoet gereduceerd tot vijf.
Deze zouden samen weer verenigd kunnen worden in de Mtheorie. Hier is dan wel weer een extra dimensie voor nodig.
Er is nog een groot verschil tussen strings en puntdeeltjes.
In een opgerolde dimensie kan een string op het oppervlak
zitten, of het kan er omheen zitten (een elastiekje om een
paaltje) (zie figuur 11). Voor een puntdeeltje is er maar één
mogelijkheid.

9

Figuur 9 - Een
tweedimensionale
doorsnede van een
zesdimensionale
Calabi-Yau ruimte.
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Figuur 10 - Een
vierdimensionale ruimte met
twee compacte dimensies. De
compacte dimensies zijn op
twee verschillende manieren
opgerold.

Een string kan meerde malen om een dimensie gerold zijn en heeft een
zogenaamd windingsgetal. Een string bezit twee typen energie: vibratie-energie
en windingsenergie. Vibratie-energie is te vergelijken met de energie die een
vioolsnaar heeft en is dus afhankelijk van de golflengte waarmee hij trilt. Een
string heeft een minimale lengte (en ook een minimale energie volgens
E = mc 2 ). Hoe hoger het windingsgetal van een string hoe langer hij is en hoe
meer energie hij heeft. Als we de straal R van de compacte dimensie groot
nemen dan is de vibratie-energie klein en de windings energie groot. Als we de
straal R klein maken is juist de vibratie-energie groot en de windingsenergie
klein. Het blijkt dat als de compacte dimensie een straal R of 1/R heeft de string
dezelfde totale energie en dezelfde eigenschappen heeft. Als je met ‘lichte
strings’ (strings die niet omwonden zijn, bijvoorbeeld fotonen) de omvang van
61
het heelal zou meten, vind je 10 maal de Plancklengte. Maar als je het heelal
met ‘zware strings’ (strings met een hoog windingsgetal) zou observeren zou je
61
een omvang van 10 maal kleiner als de Plancklengte kunnen meten. Gelukkig
meten wij in het dagelijks leven maar één afstand omdat bijna al onze
waarnemingen door middel van fotonen gaan.
De stringtheorie heeft de stap van nul dimensies naar één dimensie gemaakt.
Maar waarom zouden deeltjes niet bijvoorbeeld drie-dimensionaal kunnen zijn.
Gelukkig blijkt de stringtheorie over meer dan alleen strings te gaan. In de
stringtheorie komen p-branes voor. Dit zijn p-dimensionale objecten (p kan
variëren tussen 0 en 9, uitgaande van een tien dimensionale ruimtetijd). Het
kan ook voorkomen dat het uiteinde van een open string aan een membraan
vast zit, we noemen het membraam in dat geval een D-brane. Met deze branes
is de Braneworld theorie beter te verklaren. De meeste strings zijn open strings
en zitten vast aan een D-brane. Hierdoor kunnen strings maar in een beperkt
aantal dimensies bewegen, terwijl ze in alle dimensies kunnen vibreren. In dit
geval is het graviton (de drager van de zwaartekracht) een gesloten string.
Deze zit niet vast aan een D-brane en kan dus door alle dimensies bewegen.
Figuur 11 Een string kan in een
opgerolde dimensie
liggen (links). Of hij kan
er (meerdere malen)
omheen zitten (rechts).
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Random walk
Misja Nuyens

Random Walk

Iedereen heeft plekken waar hij of zij vaak komt, bijvoorbeeld de plaatselijke
supermarkt, een sportveld, een café, etcetera. Ook een stochastische
wandelaar heeft plaatsen waar hij vaak komt. Deze heten favoriete punten. Een
vermoeden van Erdös uit 1985 zegt dat er oneindig vaak precies drie favoriete
punten zijn. Onlangs is bewezen dat het er in elk geval maar eindig vaak meer
dan drie zijn.
Dronkemanswandeling
Om iets te kunnen zeggen over de favoriete punten van de stochastische
wandelaar, begeven we ons naar de wereld van de kansrekening, naar het
continent van de zogenaamde stochastische wandelingen en het land van de
simpele symmetrische stochastische wandelingen in d dimensies. Hier beweegt
d
een fictieve wandelaar over het rooster
door vanuit een punt naar één van
de 2d buurpunten te lopen. Bij elke stap die hij doet zijn alle 2d richtingen even
waarschijnlijk. Bovendien zijn alle stappen onafhankelijk van elkaar. De
stochastische wandeling wordt ook wel eens de dronkemanswandeling
genoemd, omdat de stappen van een (echt) dronken man goed gemodelleerd
zouden kunnen worden met toevallige gebeurtenissen.
Eén van de mooiste stellingen in de kansrekening is de stelling van Pólya over
stochastische wandelingen. Beschouw een wandeling die begint in de
oorsprong. De stelling van Pólya zegt dan het volgende:
STELLING (P ÓLYA): De kans dat de wandelaar ooit terugkomt in de oorsprong is
1 als en alleen als d ∈ {1,2} .
De stelling van Pólya is ook wel eens als volgt geformuleerd: a drunken man
will always come home, but a drunken bird never will. De stelling zegt echter
niets over het tijdstip van de eerste terugkomst in de oorsprong. Een
berekening leert dat zelfs in het geval d=1 de verwachting van terugkeertijd
oneindig is. Een belangrijk gevolg van de stelling van Pólya is het volgende:
GEVOLG: Als d ∈ {1,2} zal de stochastische wandelaar uiteindelijke elk punt op
de lijn respectievelijk in het vlak bereiken. Sterker nog, de wandelaar zal elk
punt oneindig vaak bereiken.
Het hierboven beschrevene gebeurt met kans 1. Voor het gemak zullen we
vanaf hier de toevoeging ’met kans 1’ weglaten en gebeurtenissen die met kans
1 optreden beschrijven alsof met zekerheid gebeuren. Verder zullen we ons
vanaf nu beperken tot de één-dimensionale simpele stochastische wandeling.
Hiervoor gebruiken we de volgende notatie. De stappen die de wandelaar doet
geven we aan met X 1, X 2 ,... . Het zijn onafhankelijke gelijk verdeelde
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stochasten met P( X k = 1) = P( X k = −1) = 1 / 2 voor alle k . Als de wandeling
begint in een punt a, dan is de plaats waar de wandelaar zich op tijdstip n ∈ Í
bevindt S n = a + X 1 + K + X n .
Favoriete punten
Op elk tijdstip n kunnen we bekijken welk punt of welke punten er het vaakst
zijn bezocht door de wandelaar. Dit is zijn de favoriete punten van de wandeling
op tijdstip n. We tellen het grootste aantal keer dat een punt bezocht is tot op
tijdstip n als volgt:
n

M (n ) = max{∑ δ k ,S i }
k

waarbij

i =1

δ i, j = 1 ⇔ i = j . De verzameling van favoriete punten op tijdstip n is

dan
n

V ( n) = {k : ∑ δ k , Si = M ( n)}
i =1

We kunnen nu het vermoeden van Erdös uit 1985 formuleren. Zij η (k ) nu de
kans dat er oneindig vaak precies k favoriete punten zijn. Dus
η ( k ) = P(| {n :| V ( n) |= k} |= ∞ ) . Het vermoeden luidt dan als volgt:
VERMOEDEN (E RDÖS)

η ( k ) = 1 als en alleen als k ∈ {1, 2,3} .

Onlangs bewees Tóth, net als Pólya en Erdös een Hongaar, dat η ( k ) = 0 als
k ≥ 4 . De gevallen k=1 en k=2 zullen we hieronder afleiden. Het geval k=3 is
tot op heden onopgelost, dus wie eeuwige roem wil vergaren....
Als k=1...
Het geval k=1 is het simpelste. De stelling van Pólya zegt dat de wandelaar de
oorsprong (maar ook elk ander punt) oneindig vaak bezoekt. Voor elke n in Í is
er dus een tijdstip k n waarop er voor het eerst een punt is dat n keer bezocht
is. Dan geldt | V ( kn ) | en | {n :| V (n ) |= 1} |≥| {k n } |= ∞ . Hiermee is het geval
k=1 klaar.
Als k=2...
In het geval k=2 moeten we harder werken. We zullen het vermoeden bewijzen

| {n :| V (n ) |= 2} |< ∞ . Dan is er
een tijdstip n0 zodat voor alle n ≥ n0 geldt dat | V ( n) |= 1 . Met andere
woorden: vanaf tijdstip n0 is er precies één punt dat favoriet is.
Noodzakelijkerwijs is dit de hele tijd (vanaf n0 ) hetzelfde punt. We noemen dit
punt b. Aangezien b vanaf n0 het enige favoriete punt is, zal het vanaf n0 altijd
door middel van een tegenspraak. Stel dat
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vaker bezocht zijn dan zijn buurpunt b+1. We zullen nu laten zien dat dit
onmogelijk is, waarmee we de tegenspraak hebben gevonden.
Laat D(n) het aantal bezoeken van de wandelaar aan b min het aantal
bezoeken aan b+1 zijn. Stel dat

D( n0 ) = m en dat de wandelaar zich op

n0 in het punt b bevindt (deze aanname is niet van wezenlijk belang).
Laat nu n1 het eerste tijdstip na n0 zijn waarop de wandelaar zich in b of b+1
bevindt, n 2 het eerste tijdstip na n1 , etcetera. De stelling van Pólya zegt dat de
tijdstippen n1, n2 , K bestaan en eindig zijn. Als de wandelaar op tijdstip n0 + 1
een stap naar links doet, is hij op tijdstip n1 in b en geldt dat D( n1 ) = m + 1 Dit
tijdstip

gebeurt met kans 1/2. Als de wandelaar echter naar rechts gaat, geldt

D( n1 ) = m − 1 . Ook dit gebeurt met kans 1/2. Als de wandelaar op tijdstip
n1 + 1 naar links gaat - dit gebeurt weer met kans 1/2 - komt hij op tijdstip n 2 in
het punt b en geldt D( n2 ) = D( n1 ) + 1 Gaat hij echter naar rechts, dan vinden
we D( n2 ) = D( n1 ) − 1 .
Als we het bovenstaande goed bekijken, zien we dat Ti = D (n i ) een simpele
symmetrische stochastische wandeling is die begint in het punt m. Maar een
gevolg van de stelling van Pólya zei dat zo’n wandeling elk punt bereikt met
kans 1. Het verschil D(n) zal dus ook ooit nul worden. Dan zijn er echter twee
favoriete punten en hebben we de tegenspraak gevonden. We concluderen dat
er oneindig vaak twee favoriete punten zijn.
Het bewijs dat η ( 4) = 0 beslaat een slordige zestien pagina’s en is niet
geschikt voor een korte uitleg. En η ( 3) ? Daar kunnen we voorlopig slechts
naar gissen...
Meer vragen en vermoedens over favoriete punten
Samen met het vermoeden over het aantal tijdstippen dat er precies k favoriete
punten zijn, stelde Erdös in 1985 een aantal andere vragen over favoriete
punten. Een aantal daarvan zijn nog steeds niet opgelost:
• Laat T(n) het totaal aantal punten zijn dat tot op tijdstip n favoriet is geweest.
c
Geldt dan T ( n) ≤ (log n) voor een bepaalde c>0 en grote n? Onlangs is
bewezen dat T (n ) ≥ d log n voor een bepaalde d>0.
• Wat is de langste periode dat een punt favoriet is?
• Bestaan grillige favoriete punten? I.e. zijn er stijgende rijtjes a i < bi < ci zo
dat V (a i ) ∩ V(b i ) = . maar V (a i ) ∩ V(c i ) ≠ voor alle i? Er valt dus nog
veel uit te ontdekken over favoriete punten!

13

Scoop mei 2003

Ollekebollekes

Vincent van der Noort

Ollekebollekes II
Medische Fysica
Fysische Optica
Thermodynamica
Wiskunde 2....

Wacht maar, straks worden het
irreducibele
representaties.
En dat is niet fijn.

Ja met één blik op het
UvA -curriculum
valt heel dat schrijven
van versjes wel mee!

Scherp, creatief, sociaal…
Dat hebben bèta’s te
bieden; wat wil een
werkgever nog meer?

Althans, dat dacht ik toen ik de
vorige Scoop een oproep voor
Ollekebollekes plaatste. De
allesverslindende hype waar ik
op gehoopt had, is het niet
geworden, maar we hebben toch
een aantal leuke inzendingen
binnengekregen. Een overzichtje
van de hoogtepunten:

Loop een keer mee op de
bètabedrijvendag:
weet u wel hoe u een vloer schrobt,
meneer?
Lydwin van Rooyen:
Kosmische speeltuin der
hemelmechanica
wordt opgesierd door een
waarschuwingsbord:

Charles Mathy:
"Hoi, sterrenkundige,
zeg eens, hoe kàn c + c
nou in godsnaam
gelijk zijn aan c?"

"Overtreedt hier nooit de
Chandrasekharlimiet
daar het ons onderzoek
hevig verstoort."

"Nou," zegt hij, "binnen de
meetonnauwkeurigheid
is veel keer één ongeveer
veel keer twee."

Hendrik van Eerten:
Dimensioneel gezien
is zesentwintig wat
veel voor die snaren,
maar och: geen verdriet.

Laat die natuurkundestudie maar vallen, nu
deeltjes nog simpelweg
golffuncties zijn.

Want het begrijpen van
tachyonscattering
was eerder ook al
zo simpel nog niet!
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Yan Grange:

Charles: Tsja je kent katten wel

Bij overtreding van
de tweede hoofdwet der
thermodynamica
volgt voorts een straf.

hij werd echt pissig en
stopte heer Schrödinger
zelf in een doos.
Volgens de wetten der
sociaalgehoorzaamheid
werd deze fysicus
heel errug boos.

Dan, in een saunabad,
verhit men u totdat
het entropieniveau
terug is bij af.

V. Toen hij dit hoorde sprak
Werner K. Heisenberg
innig tevreden en
zonder veel spot:

Verder schreef Charles een
vervolg op mijn Ollekebolleke
over de Kat van Schrödinger (die
Erwin J. R. A. bleek te heten
i.p.v. Allard P. zoals ik dacht),
waarop ik weer reageerde en hij
daarop etc. Onderstaande vijf
gedichtjes vormen een eerste
voorzichtige poging om de hele
geschiedenis van de
quantummechanica in
Ollekobollekes te vangen, maar
voor het zover is moeten er nog
heel wat gaten worden gedicht.
Stuur al uw inzendingen dus
naar scoop@science.uva.nl.
Ook voor andere Ollekebollekes,
bijvoorbeeld over de grote
ontbrekende van deze Scoop:
de Wiskunde.

”Tsja wie de wetten der
matrixmechanica
niet serieus neemt
verdient zo een lot.”
V. “Potverdrie-dobbelsteen!”
bulderde Schrödinger,
“Wie denkt die rotkat
wel niet dat hij is?
Als hij soms denkt dat zo’n
huis-tuin-en-keukenproef
Einsteins gelijk bewijst
heeft hij het mis!”
En hoe gaat het nu met de kat?

Schrödingers Kat: the sequel.
Vincent: Raadselen raadselen.
Erwin J. Schrödinger
deed in een doos
een atoom en een kat.

C. Hij werd nieuwsgierig,
studeerde natuurkunde
èn na zijn master
vond hij het wel mooi.
Dankzij zijn kennis van
tunnelverschijnselen
is hij nu werkzaam
bij Siegfried en Roy.

Volgens de wetten der
quantummechanica
moest er iets spinnen
maar wist hij niet wat.

15

Scoop mei 2003

Hoogleraar

Jan de Boer

De toekomst van theoretische natuurkunde
Er heerst onder sommige natuurkundestudenten nogal wat
onrust: “Is er straks nog wel wat te doen voor mij in de
theoretische fysica?” is een veel gestelde vraag. Daarom
heeft de Scoop prof. Jan de Boer, stringtheoreticus aan het
front, gevraagd naar zijn visie over de toekomst van de
theoretische natuurkunde.
Hoe ziet de toekomst van de theoretische natuurkunde
eruit? Dat is een ontzettend moeilijke vraag. In de hele verre
toekomst ziet het er in ieder geval niet al te best uit. Volgens
recente waarnemingen dijt het heelal steeds sneller uit en
over tien miljard jaar zijn er waarschijnlijk geen theoretisch
fysici in het heelal meer te bekennen. Ook geen andere
fysici overigens, dit probleem is niet specifiek aan een
bepaalde tak van wetenschap gekoppeld.

Figuur 1 - Jan de
Boer.

Dus laten we een wat minder lange termijn nemen, zeg vijfhonderd jaar.
Vijfhonderd jaar geleden bestond theoretische natuurkunde als vak nog niet
eens. Het is dus zeer de vraag of het er over vijfhonderd jaar nog wel zal zijn.
De centrale vraagstelling van de theoretische natuurkunde: "beschrijf
kwantitatief de werking van de natuur", zal ongetwijfeld nog niet in zijn geheel
beantwoord zijn, maar het is goed mogelijk dat de methode van werken
behoorlijk zal verschillen van die van tegenwoordig. Maar aangezien
ondergetekende geen familie van Nostradamus is zal ik mij beperken tot de
meer nabije toekomst.
De stand van zaken
Waar staan we nu in de theoretische natuurkunde? Staan we midden in een
opwindende periode waarin van alles gebeurd, of heeft de theoretische
natuurkunde zijn beste tijd gehad? Dat laatste is een gevaarlijke conclusie om
te trekken. Een soortgelijk idee circuleerde aan het einde van de 19e eeuw,
toen het leek alsof de toen bekende natuurkunde alles wel zo'n beetje kon
verklaren, op een paar onbeduidende details na. Die onbeduidende details
zouden later aanleiding geven tot de speciale en algemene relativiteitstheorie,
en de quantummechanica. We moeten dus vooral geen ondoordachte
uitspraken doen en zorgvuldig nagaan of er ergens nog niet wat onbeduidende
details op ons liggen te wachten.
Hoe staat het bijvoorbeeld met de gecondenseerde materie? Een vraag die
direct in het oog springt is of er al een verklaring is gevonden voor hoge Tc
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supergeleiding. Het antwoord daarop is nee. Interessant is dat er wel een
microscopisch model bestaat, het zogenaamde Hubbard-model, waarvan velen
geloven dat het in principe in staat is om hoge Tc supergeleiding te verklaren,
maar nog niemand heeft dat echt kunnen bewijzen. (Ik moet uitkijken met wat ik
hier zeg, dit vakgebied is vol controverse en werd door een collega vergeleken
met "swimming in a toilet"). Dit brengt ons bij een nogal onbevredigende
situatie, die ook elders in de theoretische natuurkunde voorkomt. Aan de ene
kant menen we een precieze beschrijving van een stuk natuurkunde te hebben,
maar aan de andere kant kunnen we dat stuk natuurkunde er niet exact of zelfs
numeriek uithalen. Dat kan te maken hebben met de onmacht van ons fysici; de
vergelijkingen kunnen te ingewikkeld zijn om op te lossen en de huidige
computers zijn niet snel genoeg om de vergelijkingen betrouwbaar numeriek op
te lossen. Het kan ook zijn dat de fysica een heel ingewikkeld collectief
fenomeen is in een simpele onderliggende theorie, waarvoor de taal die
gebruikt wordt om de onderliggende theorie te beschrijven volstrekt
ontoereikend is. In dat geval moeten er een nieuwe taal en een nieuw model
gevonden worden die wel toepasbaar zijn. Hoge Tc supergeleiding lijkt in deze
laatste categorie te vallen, en het is nog steeds een formidabele uitdaging om
deze nieuwe taal te vinden.
Er zijn natuurlijk ook systemen waarvoor zo'n nieuwe taal gewoon niet bestaat.
Dat zijn chaotische systemen, en alhoewel die ook aan diverse wetmatigheden
voldoen is het precies voorspellen van het langetermijngedrag van zo'n
systeem totaal onmogelijk. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het weer.
Met de komst van steeds krachtigere computers worden de voorspellingen
weliswaar steeds ietsje beter, maar echte goede langetermijnvoorspellingen
zullen er waarschijnlijk nooit komen.
Nu we het toch over computers hebben, computers spelen een steeds
belangrijkere rol in de wetenschap. Als er gerekend moet worden zijn
computers veruit superieur aan de mens. Met behulp van computers kunnen
gecompliceerde resultaten uit simpele modellen verkregen worden, en op deze
manier kan een model aan de werkelijkheid getoetst worden. Critici zouden
kunnen aanvoeren dat je op deze manier nooit de resultaten en dus de fysica
echt goed kunt "begrijpen", maar het is duidelijk vooruitgang als we een model
in ieder geval numeriek kunnen verifiëren.
Wat nog in de kinderschoenen staat is het gebruik van computers om exacte
symbolische manipulaties uit te voeren. Programma's zoals Maple en
Mathematica kunnen dat tot op zekere hoogte, maar er is nog een lange weg te
gaan voordat programma's ook zelfstandig oplossingen kunnen leveren voor
wiskundige of fysische vraagstukken. Wellicht zullen computers nooit de
menselijke geest en zijn creativiteit kunnen evenaren, maar mocht dat wel het
geval zijn dan zal er een moment komen dat we de wetenschap maar beter aan
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computers kunnen overlaten. Met wat fantasie leidt dit tot science fictionachtige beelden van computers die de wereld overnemen en dat is niet de kant
die ik met dit betoog op wil. Voor een interessante discussie zie
www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html.
De ontwerper van Mathematica, Stephen Wolfram, is overigens van mening dat
computers van fundamenteel belang zijn. Hij probeert in een recent verschenen
zeer dik boek "A New Kind of Science" (met, het dient gezegd, prachtige
plaatjes erin) te beargumenteren dat de toekomst van de theoretische fysica ligt
in zogenaamde cellulaire automaten. Dat zijn relatief eenvoudige discrete
systemen die zich via eenvoudige regels in de tijd voortplanten. Een van de
simpelste niet-triviale voorbeelden is het spelletje life. Hij illustreert in zijn boek
dat je met simpele regels al heel ingewikkeld gedrag kunt creëren, wat vooral
goed te zien is in computersimulaties. Hij gaat echter zover om te stellen dat dit
uiteindelijk de manier is om over de wereld na te denken. Volgens hem zijn
situaties waarin we wel goede vergelijkingen hebben om dingen te beschrijven,
zoals de algemene relativiteitstheorie, een toevalstreffer, en bestaan zulke
regels in het algemeen niet. Er is op de wereld met zeer matig enthousiasme
op dit idee gereageerd. De theorieën die de natuurkunde heeft voortgebracht
zijn toch echt te mooi om allemaal toevalstreffers te zijn, bovendien lijkt zijn
belangrijkste bewijsmateriaal uit mooie plaatjes te bestaan. Het is echter goed
om toch af en toe bij dit soort mogelijkheden stil te staan. Interessant genoeg is
één van Neerlands bekendste fysici, Nobelprijswinnaar 't Hooft, zelf ook aan het
nadenken over cellulaire automaten in een poging een theorie te vinden die nog
fundamenteler is dan de quantummechanica. Waarvan quantummechanica
slechts een nadering is.
Na deze zijsprong naar computers keren we weer terug naar het
oorspronkelijke verhaal. Ik heb al iets gezegd over gecondenseerde materie,
maar hoe zit het in andere disciplines in the theoretische natuurkunde? Een
trend die duidelijk zichtbaar is de neiging om meer multidisciplinair onderzoek
te gaan doen, zoals biofysica, levenswetenschappen en dergelijke. Dit zijn bij
uitstek voorbeelden van vakgebieden waar modelvorming cruciaal is. Als we
bijvoorbeeld willen begrijpen hoe een moleculaire motor werkt, dan is de
precieze microscopische theorie in principe voorhanden, het is echter
onmogelijk om daaruit de werking van een moleculaire motor te destilleren en
de kunst is om een eenvoudig model te vinden dat het essentiële mechanisme
beschrijft. Ook hierbij speelt de computer weer een belangrijke rol. Een enkele
purist zou kunnen klagen dat dit niets meer met de fundamentele
oorspronkelijke doelstellingen van de theoretische natuurkunde te maken heeft.
Zonder deze discussie te willen aangaan laten we daarom de rest van de
theoretische natuurkunde nu achter ons en kijken naar de discipline die wellicht
de meest fundamentele vragen pretendeert te bestuderen, namelijk de
theoretische hoge-energiefysica.
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Hoge-energiefysica: de ultieme vragen
De centrale doelstelling van de theoretische hoge-energiefysica is om een
beschrijving te geven van alle fundamentele deeltjes en krachten in de natuur,
waaruit alles verder is opgebouwd. In principe, maar absoluut niet in de praktijk,
zou alle bekende hedendaagse fysica uit deze fundamentele ingrediënten af te
leiden moeten zijn.
Voor drie van de vier natuurkrachten, namelijk elektromagnetisme en de
zwakke en sterke kernkracht, bestaat een uitstekende theorie, het zogenaamde
standaardmodel. Dit model is met zeer grote precisie experimenteel
geverifieerd, nauwkeuriger dan welke andere theorie dan ook. Met enige
regelmaat verschijnen berichten in de media dat er een meting is gedaan
waarvan het resultaat niet met het standaardmodel overeenkomt, het laatste
voorbeeld hiervan is een meting van het anomale magnetische moment van het
muon in Brookhaven. Deze discrepantie is nog niet helemaal weggewerkt,
maar bleek voor het grootste gedeelte te liggen aan een minteken in een
computerprogramma. Vooralsnog staat het standaardmodel als een huis.
De experimenten die gedaan worden om het standaardmodel te testen maken
gebruik van grote en erg dure versnellers. Om telkens hogere energieën te
kunnen bereiken zijn steeds grotere en duurdere versnellers nodig. Op dit
moment lopen grote experimenten in Desy bij Hamburg in het Fermilab bij
Chicago. De eerstvolgende stap in energie wordt niet voor 2007 verwacht,
wanneer de LHC (Large Hadron Collider) in CERN in werking gesteld zal
worden. Er zijn plannen om een tiental jaren later ergens een grote lineaire
versneller te bouwen, maar het is niet ondenkbaar dat het daarna economisch
niet meer op te brengen valt om nog een stap verder te gaan. Het einde van de
experimentele hoge-energiefysica en daarmee ook van de theoretische?
Ook dat is een wat overhaaste conclusie. Er zijn goede redenen om te
verwachten dat de komende versnellers resultaten zullen produceren die niet
door het standaard model verklaard kunnen worden, "physics beyond the
standard model". Er zijn grofweg drie types resultaten te verwachten.
Het eerste heeft te maken met het Higgs-deeltje. Dit deeltje is een cruciaal
onderdeel van het standaardmodel, het is nodig om symmetrieën te breken en
massa's aan andere deeltjes te geven, maar het is nog niet waargenomen. Het
gedeelte van het standaardmodel dat het Higgs-deeltje beschrijft is het meest
lelijke gedeelte van het model, we weten bijvoorbeeld niet of er slechts één
Higgs deeltje is of meer, en of het wel echt een fundamenteel deeltje is.
Wellicht zullen deze vragen in de nabije toekomst beantwoord worden.
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Het tweede type resultaat heeft te maken met supersymmetrie. Dat is een
symmetrie die bosonen en fermionen aan elkaar relateert, en in de natuur nog
niet is waargenomen. Eén van de fascinerende eigenschappen van het
standaardmodel is dat als je het zodanig uitbreidt dat het supersymmetrisch
wordt, de drie krachten die het beschrijft een gemeenschappelijke oorsprong
lijken te hebben. Zo'n unificatie van krachten is esthetisch erg aantrekkelijk, en
er is goede hoop dat supersymmetrie de komende jaren experimenteel
aangetoond kan worden.
Het derde type resultaat kan samengevat worden als ????. We meten iets,
maar de resultaten zijn erg exotisch. In de context van stringtheorie, waarover
zodadelijk meer, is het denkbaar dat onze wereld ingebed is in een
hogerdimensionale ruimte. Wij kunnen niet ontsnappen in die extra dimensies,
maar energie wel. Als we dus in een experiment bijvoorbeeld energie in het
niets zien verdwijnen zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor dit scenario. Een
gerelateerde mogelijkheid is dat in versnellers zwarte gaten in de hogere
dimensies gecreëerd kunnen worden, en ook dit zou duidelijke experimentele
consequenties hebben. Kortom, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
In al deze gevallen is er werk aan de winkel voor de theoretische hogeenergiefysica, en het kan heel lang duren voordat we het standaardmodel
vervangen hebben door iets beters met een vergelijkbare voorspellende kracht.
Zelfs als die stap gezet is, blijven er genoeg vragen over. Zijn alle parameters
in zo'n model willekeurig of kunnen die verklaard worden in termen van een
kleiner aantal parameters? Hoe reken je ingewikkelder grootheden, zoals de
massa van het proton, uit in termen van deze parameters? Dit soort vragen
alleen al biedt genoeg materiaal om de theoretisch fysici een groot gedeelte
van de komende eeuw van de straat te houden. En afgezien van
bovengenoemde versnellerexperimenten zijn er nog genoeg andere
experimentele resultaten om mee te werken, zoals metingen van
neutrinomassa's, kosmologische observaties, etc.
Het verhaal is echter nog lang niet af met alleen het standaardmodel. Een hele
belangrijke fundamentele kracht, de zwaartekracht, is nog niet in het verhaal
meegenomen. Er bestaat een hele goede theorie van zwaartekracht, de
algemene relativiteitstheorie van Einstein. Ook deze theorie staat als een huis.
Er is echter een conceptueel probleem, de algemene relativiteitstheorie is een
klassieke theorie, terwijl het standaardmodel een quantumtheorie is. Het
samenvoegen van deze twee theorieën gaat daarom niet. Voor experimenten
die we op aarde kunnen doen is zo'n gecombineerde theorie niet nodig, maar
als we hele extreme situaties in het heelal willen begrijpen, zoals zwarte gaten
en de big bang, dan is zo'n theorie wel degelijk noodzakelijk. Een veel
fundamentelere vraag dan die van de oorsprong van het heelal is moeilijk
denkbaar.
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Stringtheorie
Stringtheorie is een veelbelovende kandidaat theorie die zowel zwaartekracht
alsmede de drie krachten zoals die in het standaardmodel voorkomen bevat. In
het bijzonder is het een quantumtheorie van zwaartekracht. Het zou kunnen
lijken of de theoretische natuurkunde hiermee af is, maar het tegendeel is waar,
het is slechts het begin van een nieuw hoofdstuk in de natuurkunde.
Stringtheorie heeft reeds een lange reeks conceptuele successen geboekt. We
begrijpen nu veel meer van de vrijheidsgraden die een rol spelen in
quantumgravitatie, van de manier waarop we een zwart gat moeten
beschrijven, van processen waarbij de geometrie van ruimte-tijd verandert, van
de verschillende manieren waarop een vrijheidsgraad zich kan manifesteren,
soms als deeltje, soms als string, soms als membraan, enzovoorts. Er is echter
heel veel dat we nog niet begrijpen. We begrijpen nog niet precies hoe we het
standaardmodel uit stringtheorie moeten halen, of hoe het kan dat
supersymmetrie geen exacte symmetrie van onze wereld is. Gek genoeg is er
een nog fundamenteler probleem: het is erg moeilijk om ons heelal met behulp
van stringtheorie te beschrijven. Uit de recente waarnemingen waarnaar in het
begin gerefereerd werd blijkt dat het heelal een positieve kosmologische
constante heeft. Deze kosmologische constante, soms ook wel donkere
energie genaamd, zorgt ervoor dat het heelal steeds sneller uitdijt. Het is
relatief eenvoudig om in stringtheorie een negatieve kosmologische constante,
of een constante gelijk aan nul te beschrijven. Maar een positieve
kosmologische constante is zeer problematisch. Het zou kunnen zijn dat dit
slechts een technisch probleem is, maar het zou er ook op kunnen wijzen dat
de manier waarop we tegen stringtheorie aankijken nog niet helemaal deugt.
Iets soortgelijks geldt voor singuliere situaties zoals de big bang. Het idee dat
het heelal op een bepaald moment begon is waarschijnlijk veel te naïef. Een
van de eigenschappen van een theorie van quantumzwaartekracht is dat ruimte
en tijd quantumobjecten zijn, die net zoals alle andere quantumobjecten niet
altijd een precieze betekenis hebben. Vooralsnog begrijpt niemand hoe we de
begrippen tijd en ruimte los kunnen laten terwijl we nog wel zinnige fysica
bedrijven.
Al met al is theoretische fysica een onderwerp dat volop in beweging is en nog
lang niet af. Dat zal ook nog wel even zo blijven. Wat mij betreft ziet de
toekomst van de theoretische fysica er dan ook zeer rooskleurig uit.
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Vincent van der Noort

Don’t Try This at Home
De Banach-Tarski Paradox: zwarte magie, maar dan wiskundig.
Vrijwel alle wiskunde blijkt toepasbaar te zijn in de natuurkunde. Je kan het als
wiskundige zo gek niet verzinnen of de natuur lijkt hetzelfde al een paar miljard
jaar eerder verzonnen te hebben. Een beetje frustrerend is het wel. Zo creatief
zijn wij mensen dus ook weer niet... Of toch? Af en toe duiken er geruchten op
dat er een wiskundig bewijs bestaat van een stelling die echt onzin is: namelijk
dat je een massieve bol in vijf stukken kan hakken en deze stukken vervolgens
weer kunt samenvoegen tot twee bollen die net zo groot en net zo massief zijn
als de oorspronkelijke bol. Deze stelling bestaat inderdaad echt. Hij heet de
Banach-Tarski Paradox en werd in 1924 bewezen door, jawel, Banach en
Tarski, die op hun beurt voortbouwden op een idee van Hausdorff. Hebben we
hiermee het definitieve bewijs in handen dat wiskunde niet deugt, of hebben we
hier te maken met een fundamentele eigenschap van de ruimte-tijd, die het
energieprobleem zou kunnen oplossen? Wiskundige stellingen zijn immers
‘echt waar’. De Scoop, altijd op zoek naar de waarheid achter de
spectaculairste wis- en natuurkunde-roddels werpt licht op deze donkere zijde
van de wiskunde.
Het bewijs van de Banach-Tarski paradox is een mooie illustratie van hoe
wiskunde werkt: je begint met de wereld om je heen en maakt hem abstracter,
abstracter en abstracter. Van echte objecten naar voorstelbare wiskundige
objecten naar moeilijk voorstelbare wiskundige objecten tot je in een wereld zit
die niks meer met de werkelijkheid te maken lijkt te hebben. Daar bewijs je een
vertaalde versie van je stelling en vervolgens maak je alles weer concreter,
concreter en concreter en opeens zit je met een wonder in de echte wereld. In
dit artikel springen we met zevenmijlslaarzen door deze rondreis heen,
overgeslagen bewijzen en details zijn terug te vinden in [1].
Wie is wie in de Banach-Tarski paradox?
Zoals altijd in wiskunde moet je bij alle begrippen die je gebruikt netjes
definiëren wat je ermee bedoelt. In dit geval zijn dat 'bol', 'in vijf stukken snijden'
en ‘weer samen voegen'. We beginnen met 'bol'.
Het is, ook in de natuurkunde, niet ongebruikelijk de ruimte waarin we leven
3
te beschouwen als een
. Ieder voorwerp, zoals een bol, dat we daarin
3
tegenkomen is dan een deelverzameling van . Laat ||.|| de gebruikelijke norm
3
op
zijn. Dan kunnen we zeggen:
3
Definitie: een verzameling B heet een bol als er een punt a in
is (het
3
'middelpunt') en een getal r in (de straal) zodat B = {x in
| ||x – m|| r }.

22

Scoop mei 2003

Banach-Tarski paradox

Dit klinkt niet onredelijk, vind ik persoonlijk. Merk op dat de rand van de bol bij
de bol hoort.
Vervolgens 'het in stukken snijden'. De stukken zijn uiteraard
deelverzamelingen van de bol. De enige eisen die we opleggen zijn dat ze
paarsgewijs disjunct zijn en dat hun vereniging precies de hele bol is. Over het
snijden maken we ons voorlopig nog niet zo druk, zolang we maar kunnen
zeggen wat de vijf verzamelingen zijn.
Tot slot 'het samenvoegen'. Je mag de stukken natuurlijk een beetje draaien
3
en verschuiven. Deze bewegingen vatten we op als afbeeldingen van
naar
3
. De vraag is welke afbeeldingen we toestaan. Als we uitrekken (bijvoorbeeld
door alle coördinaten met twee te vermenigvuldigen) toestaan, is het natuurlijk
een koud kunstje om het volume van de bol te verdubbelen. Dat willen we dan
ook uitsluiten. Voor het gemak laten we alleen draaiingen, verschuivingen en
samenstellingen van die twee toe. Merk op dat al deze afbeeldingen samen
een ‘groep’ vormen (zie bijvoorbeeld [2]). Deze noemen we even G3. Hiermee
kunnen we een wiskundige formulering van de Banach-Tarski Paradox (BTP)
geven:
3

BTP versie 1: Er zijn disjuncte deelverzamelingen B1, B2, B3, B4, B5 van
en
afbeeldingen f1, f2, f3, f4, f5 in G3 zodat B:= B1 B2 B3 B4 B5 een bol is en
f1(B 1) f2(B 2) f3(B 3) f4(B 4) f5(B 5)de vereniging is van twee disjuncte bollen
die elk de zelfde straal als B hebben.
Abstracter en Abstracter...
3
We zien dat we hier te maken hebben met een verzameling
, en een groep
3
G3 van afbeeldingen van
naar zichzelf. Dat kan natuurlijk algemener. De
wiskunde zou de wiskunde niet zijn als we niet naar het algemene geval
zouden kijken met een abstracte verzameling X en een abstracte groep G van
afbeeldingen van X naar X. We zeggen ook wel dat G werkt op X. Het leuke
van de abstracte wereld is dat je zelf je definities kunt verzinnen. We noemen
een deelverzameling C van X G-paradoxaal als er disjuncte verzamelingen A1,
A2, ... Am en B1, B2, ... Bn en afbeeldigen f1, f2, ..., fm en g1, g2, ..., gn in G bestaan
zodat Ai
Bi = C, maar fi(A i) = C en gi(B i) = C. Je kunt C dus opdelen in
twee helften die allebei te ‘verknippen’ zijn tot heel C. Ga na dat we de BanachTarski Paradox kunnen herformuleren tot:
BTP versie 2: Iedere bol in

3

is G3-paradoxaal.

Nu we niet meer vastzitten aan specifieke verzamelingen en groepen moet het
haast wel een stuk makkelijker zijn om een voorbeeld van een paradoxale
verzameling te vinden. De vraag is alleen: waar begin je met zoeken. Groepen
en verzamelingen heb je in overvloed maar of ze op elkaar werken is niet altijd
even duidelijk. Een overzichtelijk geval is een groep die werkt op zichzelf. Dat
scheelt weer een zoektocht naar een verzameling. Bovendien werkt iedere
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groep op zichzelf: een element a uit een groep definieert een afbeelding fa van
de groep naar zichzelf via fa (x) := ax. Tijd dus om er nog maar eens een
definitie tegenaan te smijten: een groep G heet paradoxaal als hij als
verzameling G-paradoxaal is onder bovenstaande werking.
Een eerste resultaat
Dit is het moment waarop je denkt: de wiskunde heeft weer eens ieder contact
met het oorspronkelijke doel en de werkelijkheid uit het oog verloren en is
gewoon vrolijk gaan ronddansen in haar eigen zelfverzonnen wereldje. Maar de
definitie van een paradoxale groep heeft wel degelijk nut, dankzij de volgende
stelling.
Stelling: Zij G een paradoxale groep die werkt op een verzameling C. Dan is C
zelf ook G-paradoxaal.
Het bewijs loopt ongeveer als volgt. Deel C op in G-banen. De baan van een
punt x in C bestaat uit alle punten waarop x kan worden afgebeeld door een
element uit G. Afbeeldingen in G beelden de banen op zichzelf af en de banen
snijden elkaar niet. Bijvoorbeeld, bij de groep van rotaties rond de oorsprong
die werkt op het platte vlak zijn de banen de cirkels rond de oorsprong en de
oorsprong zelf.
Vervolgens maken we met behulp van het keuze-axioma (zie vorige Scoop)
een verzameling M die uit iedere baan precies één punt bevat. (Zie figuur 1)
Voor een afbeelding f uit G is f(M) een “kopie” van M, ergens in C. Voor een
deelverzameling A van G definiëren we A(M) als de vereniging van alle kopieën
f(M) met f in A (zie figuur 2). In het bijzonder is G(M) = C, door de manier
waarop we M gekozen hebben.
Omdat G paradoxaal is zijn er deelverzamelingen A = A1 A2 ... Am en B =
B1 B2 ... Bn die allebei verknipt kunnen worden tot heel G. Op de zelfde
manier kunnen A(M) en B(M) nu ook ieder tot heel G(M) = C verknipt kunnen
worden, dus C is G-paradoxaal. (Als je dit bewijs wiskundig netjes probeert te
maken zul je zien dat je eigenlijk nog moet eisen dat de afbeeldingen in G geen
dekpunten op C hebben (behalve de identiteit dan)).
Concreter en concreter...
Met behulp van dit resultaat kunnen
we de Banach-Tarski Paradox weer
herformuleren (dit keer iets sterker):
BTP versie 3: De groep G3 heeft een
paradoxale ondergroep die werkt op
3
een bol in
.

Figuur 1 – Voorbeeld: Als X het
platte vlak is en G de groep van
rotaties om de oorsprong (niet
paradoxaal overigens), dan is
iedere cirkel rond de oorsprong een
baan. Voor M zijn verschillende
keuzes mogelijk. Hiernaast zijn er
twee getekend.
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Nu is een ondergroep vinden die op een bol
werkt (d.w.z. de bol op zichzelf afbeeldt) niet zo
moeilijk. De groep van alle rotaties die het
middelpunt van de bol op zijn plaats houden is
er een voorbeeld van. Het is echter nog niet zo
makkelijk om na te gaan of die ook paradoxaal
is. Daarom houden we het nog een beetje
algemeen en vragen we ons af of er
Figuur 2 – Stel X en G zijn dezelfde
überhaupt wel paradoxale groepen bestaan.
als in figuur 1. A is een
Het antwoord is ja. Een voorbeeld is de
deelverzameling van G bestaande
“vrije groep met twee voortbrengers”.
uit rotaties over 0 tot 60 graden.
Dan ziet A(M) er voor de twee
Een vrije groep is een beetje een uitwas van
keuzes van M in figuur 1 er zo uit.
de definitie van een groep: het is een groep
met zo weinig mogelijk structuur als de
definitie toestaat. De vrije groep met twee voortbrengers bestaat uit alle
-1
-1
woorden van eindige lengte die je kunt maken met de 'letters' {a, a , b, b }
-1
waarin de letters a en a niet direct naast elkaar voorkomen en de letters b en
-1
b ook niet. Vermenigvuldigen is gewoon het achter elkaar plakken van de
-1
-1
-1
woorden: aaba maal bb wordt aaba bb, en aaba maal aa wordt aaba omdat
-1
a en a elkaars inverse zijn en elkaar opeten.
Om te laten zien dat de vrije groep met twee voortbrengers paradoxaal is
-1
delen we hem op in vier disjuncte deelverzamelingen: W(a), W(a ), W(b),
-1
W(b ) waar W(x) gedefinieerd is als de verzameling van alle woorden die
beginnen met de letter x.
Omdat de letters na de eerste letter a van een woord in W(a) in principe ieder
-1
-1
-1
woord kunnen vormen dat niet met a begint, is a W(a) = W(b) W(b ). En
-1
-1
-1
-1
dus is W(a ) a W(a) de hele groep. Op dezelfde manier is W(b ) b W(b)
-1
-1
de hele groep. Met A = W(a ) W(a) en B = W(b ) W(b), is de vrije groep
met twee voortbrengers dus een paradoxale groep (Zoals je misschien ziet is
hier een beetje gesjoemeld met het eenheidselement van de groep – een nette
versie van dit bewijs is te vinden in [1]).
Rest de vraag: heeft de groep van rotaties van een bol dan een vrije
ondergroep? Het antwoord is ja. Je kunt twee rotaties a en b kiezen die zo
volkomen onafhankelijk zijn dat iedere samenstelling van deze twee en hun
inverses niet ook op een kortere manier te schrijven is. In de loop van de
negentiende en twintigste eeuw zijn er veel verschillende voorbeelden bedacht.
Een mooi exemplaar is het volgende van de Poolse wiskundige Sierpinski:
neem voor a een rotatie om de x-as en voor b een rotatie om de z-as, allebei
over een hoek arccos(1/3). Dat dit inderdaad een vrije groep oplevert wordt
bewezen in [1] en [3]. Als je alle stappen in dit bewijs (of in de nettere versie in
[1] langsloopt valt het misschien op dat we wel wat meer dan vijf stukken
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gebruiken. Met allerlei slimme trucs is dit aantal echter tot minimaal 5 omlaag te
brengen. Hoe dit in zijn werk gaat wordt beschreven in [3].
Do try this at home
Nu we het volledige recept voor de paradox hebben, blijve n we natuurlijk met
een prangende vraag zitten: kan ik dit ook met een gewone sinaasappel? Een
van de problemen waar je op zal stuiten is de onsnijdbaarheid van de groep M.
Als je een viltstift pakt en op een sinaasappel de baan onder bovenstaande
vrije groep van een punt op de sinaasappel tekent, dan zul je zien dat hij
behoorlijk “dicht” komt te liggen in het sinaasappeloppervlak. Voor je
verzameling M wil je echter maar één punt uit deze verzameling hebben en zul
je om al de andere punten heen snijden. Dat is nogal een gepriegel. Voor zover
ik weet is het nog een open vraag of je ook een vrije groep kunt vinden waarbij
je een verzameling M kunt kiezen die aan allerlei schoonheidseisen voldoet,
bijvoorbeeld dat hij topologisch samenhangend is, of dat hij een gladde rand
heeft. Een van de nadelen van het keuze-axioma is dat het niet erg
mededeelzaam is over hoe het tot zijn keuzes komt. Maar het kan nooit kwaad
om het toch te proberen. De voordelen als het lukt zijn natuurlijk onafzienbaar
groot.
Voor wie meer wil lezen.
Een uitgebreidere versie van dit artikel waarin alle dubieuze stappen netjes
bewezen of omzeild worden is:
[1] ‘De Banach-Tarski Paradox – de meest ongeloofwaardige stelling uit de
wiskunde’ door Vincent v.d. Noort. Het is op te vragen door een mailtje naar
scoop@science.uva.nl te sturen.
Alle benodigde wiskundige voorkennis hiervoor is te vinden in:
[2] ‘Symmetrie’ - Syllabus door Robbert Dijkgraaf, behorend bij het gelijknamige
eerstejaarsvak voor wis- en natuurkundigen.
Alles wat je ve rder zou kunnen willen weten over de Banach-Tarski Paradox
(analogen in hoger dimensionale en niet-euclidische ruimtes, consequenties
voor maattheorie) is te vinden in het boek:
[3] ‘The Banach-Tarski Paradox’ van Stan Wagon, wat wel een stuk meer
wiskundige voorkennis veronderstelt.
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The Measure of All Things
Het lijkt tegenwoordig bijna vanzelfsprekend dat zo goed als iedereen op de
wereld hetzelfde meetsysteem gebruikt. Toch is er een lange weg afgelegd
voordat het zover was. De meter is oorspronkelijk gedefinieerd aan de hand
van de omtrek van de aarde. Het opmeten van die omtrek door Franse
wetenschappers aan het eind van de 18e eeuw was geen gemakkelijke opgave.
Ken Alder heeft een boek geschreven waarin deze expeditie wordt beschreven.
Hij schetst een beeld van twee moedige astronomen die de turbulente tijden na
de Franse revolutie trotseren in dienst van de wetenschap.
Revolutie
Parijs, 14 juli 1789. Na een periode van groeiende onrust onder de
burgerbevolking over de problemen in het koninkrijk Frankrijk en de
neerbuigende houding van de bourgeoisie, nemen de stedelingen het heft in
eigen hand. De Bastille, de zwaarbeveiligde gevangenis in Parijs, wordt
bestormd en politieke gevangenen en criminelen worden vrijgelaten. Liberté,
Egalité et Fraternité. Die drie woorden symboliseren het nieuwe denken in
Frankrijk. Geen onderdrukking meer door de adellijke klasse, maar vrijheid,
gelijkheid en broederschap voor alle burgers. De Franse revolutie is
uitgebroken. De sociale en politieke situatie is instabiel, maar zo goed en zo
kwaad als het gaat, probeert men door te gaan met het normale leven. Ook het
wetenschappelijke werk gaat door. In 1992 gaat een bijzondere
wetenschappelijke expeditie van start. Twee leden van de Académie des
Sciences vertrekken uit Parijs in noordelijke en zuidelijke richting om de omtrek
van de aarde te meten. De expeditie heeft tot doel om een nieuwe standaard
van lengte te definiëren, die gebaseerd zal zijn op niets minder dan de grootte
van de aarde zelf!
Net als in andere landen waren er in Frankrijk vele meetsystemen naast elkaar
in gebruik. Iedere streek had zijn eigen maten. Een pouce (duim) uit Orleans
kon niet worden vergeleken met een pouce uit Nancy; standaardisatie was niet
aan de orde. Het bestaan van deze vele meetsystemen was echter nooit een
groot probleem. In de loop der tijden was in iedere gemeenschap een “eerlijk”
meetsysteem ontstaan. Een voorbeeld is het meten van oppervlakte in het
aantal man-uren dat nodig was om een betreffend stuk land te bewerken. Een
dergelijke maat geeft voor een landeigenaar goed weer wat de waarde van het
stuk land is, een objectieve maat als de hectare biedt deze duidelijkheid niet.
Toen Frankrijk langzaam maar zeker tot één natie werd, begonnen de
verschillende maten een probleem te worden. Belastinginners konden niet
controleren op fraude en de toenemende handel tussen verschillende steden
maakte standaardisatie gewenst. De regering van Frankrijk besloot daarom een
standaard van lengte te definiëren, waarvan vervolgens andere maten, zoals de
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liter, konden worden afgeleid. Zij besloten om niet een arbitraire standaard op
te leggen, maar een nieuwe lengte te bepalen, de meter. De meter werd
gedefinieerd als één tienmiljoenste deel van de lengte van een meridiaan van
de pool tot aan de evenaar. Aangezien de nieuwe maat direct gerelateerd zou
zijn aan de aarde zelf, zou niemand de regering kunnen beschuldigen van
vooringenomenheid. Als men bijvoorbeeld simpelweg de Parijse maten tot
nationale standaard had willen uitroepen, was er zeker veel protest geweest
van andere stadsbesturen.
Wetenschap in moeilijke tijden
Om nu de lengte van de meter voor eens en voor altijd nauwkeurig vast te
leggen, werd de hulp van de Académie ingeroepen. Bepaald werd dat als
uitgangspunt de meridiaan door Parijs zou worden opgemeten, van de
Noordzee tot aan de Middellandse Zee. Twee astronomen met een grote
reputatie werden op pad gestuurd. Jean Baptiste Joseph Delambre zou vanaf
Parijs naar het noorden reizen. Pierre François André Méchain vertrok in
zuidwaardse richting. Door middel van driehoeksmetingen (zie kader) zouden
zij de exacte afstand bepalen van Dunkerque naar Barcelona. Vervolgens werd
de breedtegraad van beide plaatsen bepaald en kon men de totale lengte van
de meridiaan berekenen en daarmee de meter vastleggen. Hoewel dit vrij
eenvoudig klinkt, was de onderneming verre van gemakkelijk. Ten eerste was
Frankrijk nog niet zo gemakkelijk begaanbaar als nu het geval is. Reizen
duurden lang, plattelanders spraken geen Frans, maar dialect en de
wetenschappers werden met veel wantrouwen bejegend. Als zij probeerden uit
te leggen dat zij de aarde kwamen opmeten, jaagden zij de boerenbevolking
schrik aan. Ten tweede werd koning Louis XVI afgezet, juist toen de twee
wetenschappers op weg waren gegaan. De paspoorten en geloofsbrieven die
zij meedroegen waren voorzien van het koninklijk zegel. Dit was voor de Franse
bevolking ruimschoots voldoende om een vijandige houding te rechtvaardigen.
De expeditie van Delambre en Méchain is te vergelijken met andere grote
expedities van wetenschappelijke academies, zoals de bepaling van de
afbuiging van het licht door de zon, door Arthur Eddington in 1919 in opdracht
van de Britse Royal Academy. Zijn expeditie bracht hem naar equatoriaal
Afrika, om daar waarnemingen te kunnen doen aan een zonsverduistering en
zodoende de algemene relativiteitstheorie van Einstein te testen. De missie van
de Fransen was zeker niet minder belangrijk en zij moest worden voltooid
zonder de moderne technieken waar Eddington in de twintigste eeuw de
beschikking over had.
De missie van de wetenschappers sloot gelukkig naadloos aan bij het
ideaalbeeld van de revolutie: gelijkheid voor iedereen. Een nationale
lengtestandaard paste hier natuurlijk goed bij. Delambre en Méchain konden
dus doorgaan met hun missie nadat de koning was afgezet. Het zou echter
zeven jaar duren voordat de missie zou worden afgerond. Om
driehoeksmetingen te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat er gebruik
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gemaakt kan worden van hoge punten in de omgeving. Veel van deze punten
waren al eerder bij cartografische expedities geïdentificeerd. Helaas sneuvelde
een groot deel van deze punten (bijvoorbeeld kerken) in het geweld van de
revolutie. Na verloop van tijd begonnen de oorlogen die werden gevoerd tegen
de Spanjaarden en de koningsgezinden hun tol te eisen. Voedsel werd schaars
en het geld dat Delambre en Méchain bij zich droegen werd in snel tempo
minder waard door hyperinflatie. Politiek was het land verre van stabiel.
Regeringen kwamen en gingen en het meridiaanproject stond een aantal maal
op losse schroeven. De belangrijkste vertraging werd echter niet veroorzaakt
door externe omstandigheden, maar door Méchain zelf. Een anomalie in de
bepaling van de lengtegraad in Barcelona bracht hem bijna tot waanzin. Hij
stelde zichzelf volledig verantwoordelijk voor wat hij als een meetfout
beschouwde en bleef jaren talmen in Spanje en later in Zuid-Frankrijk. In 1799
was het werk eindelijk gedaan. Een internationale conferentie van
wetenschappers controleerde de verzamelde data en de meter kon definitief
worden vastgesteld. De anomalie van Méchain werd echter door hemzelf
geheim gehouden. Deze fout heeft er toe geleid dat de meter niet exact gelijk is
aan één veertigmiljoenste van de aardomtrek.
De meter voor iedereen
Nu het wetenschappelijke werk gedaan was, moest het moeilijkste deel nog
komen. Het land moest overschakelen op de nieuwe maat. De verwachtingen
waren hooggespannen. Napoleon merkte op: “Veroveringen zullen komen en
gaan, maar dit werk zal blijven.” De werkelijkheid bleek weerbarstig. Geen
burger wilde overschakelen op het nieuwe systeem. Zelfs het nationale bureau
voor standaarden werd betrapt op het gebruik van oude eenheden. In 1812
werd de meter weer afgeschaft. Het project leek mislukt.
Achteraf gezien, kunnen we concluderen dat het Franse initiatief wel degelijk
zijn vruchten heeft afgeworpen. We gebruiken niet alleen wereldwijd het
metrieke stelsel, zelfs een afgeleid idee dat al tijdens de revolutie werd
bespoken, één munt, is in Europa verwezenlijkt. Amerika is het enige grote land
dat de meter niet gebruikt, maar zoals bekend gedragen de VS zich wel vaker
vreemd.
Terwijl de Fransen de meter net hadden verworpen, werd het systeem in 1820
in de Nederlanden juist ingevoerd, om nooit meer te verdwijnen. In 1840 gingen
de Fransen alsnog overstag en sinds 1965 zijn ook de Engelsen over de brug.
Dit is voorlopig het laatste land dat de meter officieel heeft ingevoerd. Birma,
Liberia en de VS zullen wellicht nog volgen. Dan is het ideaalbeeld
werkelijkheid geworden: één maat voor de gehele mensheid.
Het boek dat Ken Alder schreef over de totstandkoming van het metrieke
systeem gaat niet alleen in op de zaken die ik hierboven heb geschetst. Het
boek is niet alleen een wetenschapsgeschiedenis, ook de persoonlijke
worsteling van Méchain komt uitgebreid aan bod, dankzij de vele brieven die
Alder uit archieven wist op te duiken. Daarnaast is het boek een interessante
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geschiedenis van de invloed van de Franse revolutie op de wetenschap, het is
fantastisch om te lezen hoe wetenschappers door heel Europa hun werk
proberen voort te zetten temidden van de puinhopen van oorlogen en politieke
onrust. Terwijl Frankrijk en Spanje in oorlog zijn, probeert Méchain zijn
driehoeksmetingen voort te zetten, dwars over de Pyreneeën heen. Voor
iedereen die zich interesseert voor de mens en maatschappij die achter grote
wetenschappelijke prestaties staan, is dit boek een aanrader. In prettig
leesbaar proza neemt Alder ons mee op een reis die laat zien dat het niet
vanzelfsprekend is dat wij nu allen de meter gebruiken als lengtemaat. Het feit
dat het boek door het slechte bindwerk niet uit zichzelf open blijft liggen is wat
mij betreft een kleine prijs voor een schat aan wetenswaardigheden en
leesplezier.
Ken Alder
The Measure of All Things
Free Press
ISBN 0-7432-4431-1 (hardback 0-743-21675-X)
Driehoeksmeting
Om de lengte van de meridiaan door Parijs te bepalen, maakten Delambre en
Méchain gebruik van driehoeksmetingen. Deze methode wordt door landmeters
nog steeds gebruikt en is oorspronkelijk uitgevonden door de Nederlander
Snellius. Het principe is zeer eenvoudig. Als twee hoeken van een driehoek en
de lengte van één van zijn zijdes bekend zijn, kunnen de andere zijdes worden
berekend. In de praktijk worden alle drie de hoeken opgemeten, zodat er een
extra nauwkeurigheidsmarge wordt ingebouwd. Uitgaande van één bekende
zijde (de basis) kan men door driehoeken met elkaar te verbinden grote
afstanden bepalen. Aangezien de aarde zeker geen plat vlak is, moesten
Delambre en Méchain rekening houden met verschillende afwijkingen.
• De metingen werden gedaan vanaf hoge plaatsen. Er moest dus
worden teruggerekend naar “zeeniveau”.
• De meetinstrumenten konden niet altijd precies op het focuspunt
worden geplaatst, bijvoorbeeld exact onder de torenspits van een kerk.
• Door breking in de atmosfeer zal buiging van het licht optreden. Ook
hier werd rekening mee gehouden.
• De kromming van de aarde zorgt er voor dat de hoeken van een
driehoek niet precies tot 180o sommeren.
Deze vier effecten zijn erg klein, maar de metingen van de twee astronomen
waren nauwkeurig genoeg om ze in de berekeningen te moeten meenemen.
Om de metingen met zo een hoge precisie te kunnen uitvoeren, hadden
Delambre en Méchain de beschikking over een nieuw instrument, de cercle
répétiteur, uitgevonden door Borda. Dit instrument bestond uit twee
concentrische schijven, die onafhankelijk van elkaar konden draaien en die
beide waren voorzien van een schaalverdeling. Door steeds één van de twee
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schijven vast te zetten en vervolgens een hoek op te meten met behulp van de
andere schijf, was het mogelijk de meetwaarde op te tellen bij de al eerder
gedane metingen. Aan het eind van een meetsessie waren de individuele
metingen niet meer te achterhalen, maar was er slechts een totaalcijfer, dat de
som was van alle metingen. Het gemiddelde gaf de gezochte uitkomst. Het
grote voordeel van deze methode was, dat alle toevallige fouten zouden
worden uitgemiddeld. De nauwkeurigheid van het instrument werd daarom
alleen bepaald door het geduld van de waarnemer.
Helaas gaat dit verhaal slechts deels op. De wetenschappers hadden eind 18e
eeuw nog geen benul van systematische fouten. Uiteindelijk zouden
systematische fouten de precisie van de metingen bepalen. De ‘meetfout’ van
Méchain is waarschijnlijk ook een gevolg geweest van zo’n systematische fout.
Door langdurig gebruik verschoven de onderdelen van zijn Borda-cirkel iets ten
opzichte van elkaar. De anomalie die Méchain zoveel schuldgevoel bezorgde,
was door hem nooit te voorkomen geweest.
Figuur 1 – Links: De Bordacirkel. Deze illustratie komt uit
Base du système métrique
décimal, het boek dat
Delambre schreef als verslag
van de expeditie.
Figuur 2 – Rechts: De
meridiaan door Parijs. De
driehoeken die op deze kaart
zijn ingetekend geven een
globaal beeld van de
metingen die gedaan
werden, maar in detail was
de geometrie van de
landmeting vele malen
complexer. Het aantal
driehoeken dat vanuit één
punt werd opgemeten, kon
gemakkelijk een stuk of
twaalf bedragen.
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Charles Mathy

Puzzles & Riddles
De winnaar van de vorige keer is Paul Friedel, vijfdejaars
natuurkundestudent. Paul mag dan wel redacteur zijn, maar hij heeft zeker
geen enkele hulp ontvangen. Hij heeft een nette en volledige uitwerking van
alle puzzels ingeleverd. Gefeliciteerd!
De zomer komt eraan en daarom heb ik hier één van de moeilijkste puzzels
die ik ken uitgekozen. Als je de puzzel “The wheels on the bus” oplost, dan
moet je dat zeker op je cv zetten.
De beste inzending wordt beloont met € 7,50 contant. Stuur je oplossing voor
1 augustus 2003 op naar cjmmathy@science.uva.nl.
* Weet ik veel
123456789
Wat is de rest van 3
na deling door 7?
** Recht voor z’n raap
Binnen een rechthoek ABCD ligt P zodanig dat PA=13, PB=14, PC=6.
Bepaal PD.
**** The wheels on the bus
Een beroemde blinde wiskundige, B, wordt herkend in een bus door een
andere wiskundige, A.
A: Goedemorgen. U heeft nooit eerder van me gehoord, maar ik ben ook
een wiskundige en mijn kinderen hebben allemaal verschillende moeders.
Het product van hun leeftijden (als gehele getallen) is mijn leeftijd en de
som van hun leeftijden is het nummer van deze bus.
B: Mischien als je mij jouw leeftijd en het aantal kinderen die je hebt zou
vertellen, dan zou ik hun leeftijden kunnen achterhalen.
A: Dat zou je niet kunnen.
B: In dat geval weet ik jouw leeftijd.
Wat is het nummer van de bus waarin ze zaten?
** Matrices
Neem een matrix in SL(2, ). Dat betekent, een 2x2 matrix met waarden in
en met determinant 1. Noem de orde van een matrix de kleinste macht
waartot je deze matrix moet verheffen om de éénheidsmatrix te krijgen. De
orde kan oneindig zijn. De vraag is: Wat zijn de mogelijke eindige ordes
van 2x2 matrices in SL(2, )? Zoveel zijn het er niet!
** Rest
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Bepaal alle natuurlijke getallen die 144 maal zo groot zijn als de som de
cijfers waaruit het getal is samengesteld.
Oplossingen van de puzzels van het februarinummer
* Dat klinkt voordelig
Robert 1

Kop

Kop

Kop

Kop

Munt

Munt

Munt

Munt

Robert 2

Kop

Kop

Munt

Munt

Kop

Kop

Munt

Munt

Carolina

Kop

Munt

Kop

Munt

Kop

Munt

Kop

Munt

Winnaar

Robert

Robert Carolina Robert Carolina Robert Carolina Carolina

De kans om te winnen is 4/8 = 1/2 voor Robert.
** Cijfers, en nog meer cijfers
Maak van de getallen de volgende paren:
0 en 999.999.999, 1 en 999.999.998, 2 en 999.999.997, ...,
499.999.999 en 500.000.000.
De som van de cijfers van elk paar is 9 x 9 = 81. Er zijn 500.000.000 van
zulke paren. De som van de cijfers van de getallen 1 t/m 1.000.000.000 is
dus 81 x 500.000.000 + 1 = 40.500.000.001.
*** Knippen en plakken
Eerst een leuke stelling. Teken een doorsnede van een cirkel en een lijn
2
loodrecht erop. Dan geldt (zie fig. 1) dat c = ab.
Bewijs: Kijk naar fig. 2. De dikke punt ligt in het midden van de cirkel. De
straal is dan ( a + b ) 2 . Pythagoras toegepast op de driehoek A levert

[( a + b ) / 2] 2 = [( a − b ) / 2] 2 + c 2 ⇒ c 2 = ab
c is dus de zijde van het vierkant dat geconstrueerd moet worden. Nu
moet we nog het papiertje in stukken knippen (fig.3).
Gelijkvormigheid va n de grote en kleine driehoek geeft

c / b = x /( b − c ) ⇒ x = c − (c 2 / b) = c − a = x'
De kleine driehoek past linksboven en de grote driehoek rechtsboven.

Figuren 1,2,3
(van links
naar rechts)
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** Miauw, dring, miauw miauw
De geluidssnelheid is ongeeveer 300 m/s, of 1800 m/min. Nadat de poes
zeven keer haar snelheid heeft verhoogt loopt ze met een snelheid van
12.800 meter/minuut. Ze hoort het belletje en versnelt naar 25.600 m/min.
Ze gaat nu sneller dan het geluid, hoort het belletje niet meer en komt dus
met die snelheid Groningen binnen.
** Geef haar een hand
Toen ik aan de negen mensen vroeg hoeveel handen ze hadden gegeven,
kreeg ik negen verschillende antwoorden. Daar niemand zijn eigen partner
de hand had geschud, kon men van 0 t/m 8 verschillende handen hebben
geschud. Dus de negen verschillende antwoorden moeten 0, 1, 2, ..., 8 zijn
geweest. Noem “persoon i” de persoon die i handen heeft geschud,
i ∈ {0,1,...,8} .
Persoon 8 moet aan ieder der vier andere paren een hand hebben
gegeven. Deze mensen hebben dus dan al één hand geschud. Persoon 0
moet dan de partner van persoon 8 zijn.
Persoon 7 kon geen hand hebben gegeven aan persoon 0 en ook niet aan
zijn eigen partner. Dus alle andere mensen komen aan bod. Die mensen
hadden al een hand met persoon 8 geschud en hebben nu dus 2 handen
geschud. Dus is persoon 1 de partner van persoon 7. Zo gaat het door, en
de paren zijn dus 8-0, 7-1, 6-2, 5-3, 4-4. Als ik het paar 4-4 had gevraagd
hoeveel handen ze geschud hadden, had ik geen verschillende antwoorden
gekregen, maar twee keer hetzelfde antwoord (4). Ik ben dus paar 4-4 en
mijn vriendin schudde dus 4 handen.
* Lees eerst “IJstijd”, dan is dit een eitje
De afname van het volume is evenredig met de oppervlakte. Dan nemen
de stralen van de sneeuwballen even snel en evenredig met de tijd af.
Bewijs: Noem r de straal van een bal, V het volume en c een constante.

dV
d 4
dr
= −cOpp = −c4πr 2 ⇒ ( πr 3 ) = −c 4πr 2 ⇒ 4πr 2 = −c 4πr 2 ⇒
dt
dt 3
dt
We hebben dus

dr
dt

= −c

r (t ) = −ct + r0 met r0 de beginstraal. De sneeuwballen

hebben begin stralen x en 2x. De grote bal is voor de helft gesmolten op

1
4
14
( 2 x − r1/ 2 ) , met π ( r1/ 2 ) 3 =
π ( 2 x) 3 ⇒ r1 / 2 = 2 2 / 3 x
c
3
23
2 /3
2/3
Dus ct 1 / 2 = x( 2 − 2 ) . De kleine bal heeft dan straal rk ,1 / 2 = x − x( 2 − 2 )
t1 / 2 =

Met x = 3.5 cm (de doorsnede van de kleine bal was 7 cm, dus haar straal
was 3.5 cm), levert dit

4
4
V1/ 2 = π (rk ,1 / 2 ) 3 = π (3,5 − 3,5( 2 − 2 2 / 3 )) 3 ≈ 36,40cm 3
3
3
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