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Complexe netwerken vanuit fysisch perspectief

Voor veeldeeltjessystemen geldt in de regel dat de
mikro-kanonieke beschrijving in termen van ener-
gie equivalent is aan de kanonieke beschrijving in
termen van temperatuur, in de thermodynamische
limiet wanneer het aantal deeltjes naar oneindig
gaat. Echter, wanneer de deeltjes over lange af-
standen met elkaar wisselwerken, dan kan deze
equivalentie worden gebroken. Voor complexe net-
werken – grote toevallige grafen met topologische
randcondities – doet zich eenzelfde verschijnsel
voor. In dit artikel geven we diverse voorbeelden
en kwantificeren we de mate van niet-equivalentie
met behulp van het begrip entropie.

1. Statistische fysica

In de statistische fysica wordt voor het bestuderen van de
eigenschappen van veeldeeltjessystemen in evenwicht ge-
bruik gemaakt van zogenaamde ensembles, d.w.z. kans-
verdelingen op de verzameling van deeltjesconfiguraties
(Boltzmann [1]). Welk ensemble wordt gekozen hangt
af van de informatie die over het systeem beschikbaar is
(Gibbs [3]). Zo correspondeert het mikro-kanonieke en-
semble met de uniforme kansverdeling op de deelverzame-
ling van al die deeltjesconfiguraties waarvoor de energie
een voorgeschreven waarde heeft. De keuze voor de uni-
forme kansverdeling drukt daarbij uit dat van het systeem
geen andere informatie beschikbaar is dan dat het de voor-
geschreven energie heeft, zodat elke configuratie met deze
energie een a priori gelijke kans heeft. Echter, het reke-
nen met een ‘harde randconditie’ is in het algemeen las-
tig. In de praktijk is het handiger om te werken met een
‘zachte randconditie’. Het kanonieke ensemble correspon-
deert met de kansverdeling met maximale entropie op de
verzameling van alle deeltjesconfiguraties, zonder restric-
tie op de energie, maar zodanig dat de gemiddelde energie

een voorgeschreven waarde heeft. De keuze voor de maxi-
male entropie drukt daarbij uit dat van het systeem geen
andere informatie beschikbaar is dan dat het de voorge-
schreven gemiddelde energie heeft. Er wordt een geschikte
temperatuur gekozen, die wiskundig gezien de rol speelt
van een Lagrange multiplicator die de zachte randconditie
realiseert. Het kanonieke ensemble kan gezien worden als
de oplossing van een probleem van statistische inferentie
op basis van de partiële informatie die verpakt zit in deze
randconditie (Jaynes [6]).

Voor systemen waarin de deeltjes over korte afstanden
met elkaar wisselwerken is aangetoond dat de beide ensem-
bles equivalent zijn in de thermodynamische limiet, d.w.z.
wanneer het aantal deeltjes naar oneindig gaat. Het idee
hier achter is dat in het kanonieke ensemble de energie wel-
iswaar fluctueert, maar op een schaal die verwaarloosbaar
klein is ten opzichte van de gemiddelde energie, zodat het
zich effectief gedraagt als het mikro-kanonieke ensemble.
Er zijn echter voorbeelden van systemen waarin de deeltjes
over lange afstanden met elkaar wisselwerken waarvoor de
equivalentie wordt gebroken. De achtergrond van dit ver-
schijnsel is nog niet goed begrepen.

Vanuit wiskundig perspectief zijn er diverse manieren
om niet-equivalentie te kwantificeren (Ellis, Touchette en
Turkington [2], [10]). Een recente suggestie is om te kijken
naar de relatieve entropie van de twee ensembles per deel-
tje en te laten zien dat die niet naar nul convergeert in de
thermodynamische limiet (Touchette [11]). Relatieve en-
tropie is een pseudo-afstand op de ruimte van kansverdelin-
gen en kan derhalve kansverdelingen van elkaar onderschei-
den. Onder bepaalde aannamen kan worden aangetoond
dat deze vorm van kwantificeren van niet-equivalentie de
scherpste is.
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