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VOORWOORD 

Die filosofiese begronding van die wiskundige en ander konsepte van die 

chaosteorie wat veral in die natuurwetenskappe ontwikkel het, en sedertdien ook 

in die ander wetenskappe toegepas word, was vir my 'n uitdaging. Die 

kornpleksiteit van 'n geskape werklikheid wat ordelik funksioneer, beklemtoon 

opnuut die norme van respek en verantwoordelikheid wat die rnens jeens sy 

omgewing opgel6 is. 

Eie aan die gekose tema, het hierdie studie met tye "chaoties" verloop. Die kern- 

idee en die navorsing van die gestelde hipoteses, is goed deur my studieleier, 

prof. J.J. Venter, in die Filosofie begrond. Die studieveld moes telkens rneer en 

rneer ingeperk word, orndat die chaosteorie oor 'n bree front van vakdissiplines 

ontstaan en ontwikkel het, en toegepas word. 

Ek dank die Drie-enige God vir kreatiwiteit, helderheid van insig en 

deursettingsvermoe! wat in genade aan my gegun is om hierdie studie te kon 

voltooi. 

'n Baie spesiale woord van dank aan my vroutjie, Francien. Sy was nie net die 

geesgenoot en steunpilaar in die wording van hierdie verhandeling nie, maar ook 

die taalkundige en bibliografiese versorger wat gesorg het vir professionaliteit. 

Aan al my kollegas en vriende van die Potchefstroorn-karnpus van die Noordwes- 

Universiteit: U bemagtiging en voortgesette aanmoediging en ondersteuning 

word waardeer. 

November 2005 



UITTREKSEL 

Relasies in die chaosteorie 

Sleutelterrne: attraktor, chaosteorie, deterministies, dinamies, orde, relasie, 
samehang, self-eenders, web-chaost, willekeurig. 

Die sentrale doel van hierdie studie is die integrering van moderne filosofiese 
denke met verskillende chaosteoretiese beginsels en definisies om relasionele 
perspektiewe te vorm. Relasies is in verskillende kontekste gebruik om die 
oorsake van deterministiese chaos (chaost) te begrond in die natuurwette wat 
orde konstitueer. Die chaost-attraktor is as subjektiewe denkbeeld aangewend 
word om die moontlikhede van verskuilde orde in 'n skynbaar chaotiese toestand 

van die objektiewe werklikheid te ondersoek. 

Relevante definisies van die chaosteorie is metodies en transendentaal met 
behulp van begrippe van orde en relasies geanaliseer. Aandag is gegee aan die 
bree verbande en analogiee uit die filosofie en ander vakdisiplines wat betrekking 
het op die samehang van objekte wat sisteme vorm. Subjektiewe model- 
ontwikkeling is gedoen waarmee enkele stellings uit gepubliseerde navorsing wat 
chaostbeginsels toepas het, konsekwensieel te analiseer. 

Dit word beredeneer dat: die intrinsieke eienskappe van objekte die kousaliteit 
van kragte bepaal wat objekte tot saamgestelde sisteme bind; 'n web van 

interaktiewe bindings onderhewig aan natuurwette wat bepaal of 'n sisteem in 'n 
toestand van orde, chaost of werklike chaos funksioneer; 'n dinamiese oordrag 
van baie intrinsieke en asimmetriese eienskappe deur interne bindings, 

konstitueer 'n nie-lini6re orde van samehang wat 'n sensitiwiteit vir 
begintoestande veroorsaak. 

Dit is bevind dat die chaost van die chaosteorie nie dieselfde is as reele chaos 
nie. Die willekeurig-lykende evolusie van 'n deterministiese sisteem word bepaal 
deur die voorkomswyse van onreelmatighede en onsekerhede in sy interne orde. 
'n Web van interaktiewe bindings versprei klein veranderinge self-eenders en 
skaalverwant. Die ingewikkeldheid om die komplekse gedrag van saamgestelde 
entiteite te beskryf en te verklaar, word deur die voorgestelde web-chaost model 

vereenvoudig. 
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ABSTRACT 

Relations i n  the chaos theory 

Key terms: attractor, chaos theory, deterministic, dynamic, order, relation, 
connectivity, self-similar, web-chaost, random. 

The central purpose of this study is the integration of modem philosophical 

thinking with different chaos theory principles and definitions to form relational 
perspectives. Relations are used in different contexts to base the causes of 

deterministic chaos (chaost) in the laws of nature which constitutes order. The 
chaost-attractor is used as subjective conception to investigate the possibilities of 
hidden order in a seemingly chaotic state of the objective reality. 

Relevant definitions of the chaos theory were analysed methodically and 

transendentally with the aid of concepts of order and relations. Attention is given 
to the broad associations and analogies from philosophy and other dissiplines 

which relate to the connectivity of objects to form systems. Subjective model 
development was done which is used to consequentially analyse some 
statements from published research which applied principles of chaost. 

It is argued that: the intrinsic properties of objects determine the causality of 
forces which bind objects to compose systems; a web of interactive bonds 

functions subjective to laws of nature which determine whether a system is in a 
state of order, chaost or real chaos; a dynamical transfer of many intrinsic and 
asymmetric properties via internal bonds constitutes non-liniar connectivity which 
causes a sensitivity for initial conditions. 

It is found that the chaost of the chaos theory is not the same as real, objective 
chaos. The random-like evolution of a dynamic system is determined by the 
occurence of irregulariies and uncertainties in its internal order. A web of 
interactive bonds distribute small changes self-similar and scale-relevant. The 

difficulty in describing and explaining the complex behaviour of composed entities 
is simplified by the proposed web-chaost model. 
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HOOFSTUK 1 

1.1 Agtergrond en tema 

Ten opsigte van elke aspek van die skeppingswerklikheid waarna 'n mens kan 

kyk en wat 'n mens kan ervaar of oor kan nadink, kom die begrip van "orde" voor. 

Die natuur kan byvoorbeeld as objektief reelmatig begryp word. Subjektief kan 

die mens byvoorbeeld orde ervaar as 'n klassifikasiesisteem waarin dinge van 

die natuur vir horn ordelik inpas. Die eenvoudigste teenoorgestelde van orde is 

die afwesigheid van orde, wat "chaos" genoem, en as "chaoties" ervaar word. 

Meer komplekse ervarings van "chaos", soos verskuilde orde of selfs die 

leegheid, kan ook deur die mens as chaoties ervaar word. Daar kan selfs gevra 

word of die skeppingsdaad op sigself nie 'n aksie was om orde uit nie-orde, af 

dan orde uit 'n oorspronkilke (primeval) chaos daar te stel nie. 

'n Heel ou betekenis van die woord "chaos" kom in Genesis 1:2 van die Bybel 

voor, waarin die skeppingsdaad van die aarde beskryf word. Die aarde was 

"woes en leeg". Die begrip wat die woord "chaos" hier besit, is iets van 'n 

donker, vormlose leegheid wat deur middel van 'n skeppingsdaad omvorm is tot 

iets wat nie woes, leeg en vormloos is nie. 

Die vroeere begrip van "chaos" as 'n afwesigheid van orde het egter later, 

volgens Davis en Hersh (1981:172), gehumaniseerd geraak. "Chaos" het die 

betekenisse aangeneem van "deurmekaar, verwarde of wanordelike toestande 

wat betrekking het op menslike kwaliteite". "Chaoties" kan in sulke gevalle 

beteken dat 'n mens in harwar verkeer, of ervarings deurgaan wat willekeurig 

(random) en onreelmatig (irregular) voorkom. Die teenoorgestelde van "chaos" is 

"orde" (order), wat die volgende ervarings by die mens tot gevolg het: reeling of 

rangskikking (arrangement), patroon (pattern), reelmaat (regularity), 

voorspelbaarheid (predictability), en verstaanbaarheid (understanding). Die 
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mens ervaar nie net subjektief orde in homself nie, maar ook in die natuur om 

hom, byoorbeeld simmetriee. Rangskikking van dinge in die natuur deur onder 

andere die translasie- en rotasie-operatore, het simmetriee tot gevolg waarin 

ikone reelmatig herhaal word om patrone ordelik te vertoon. Hierdie ervaring van 

simmetrie is egter onderhewig aan die voorwaarde dat afstand linigr in die fisiese 

ruimte versprei is, en dat hierdie ruimte uniform van aard is. Op so 'n wyse 

funksioneer fisiese afstand as 'n relasie of verbinding om 'n orde-skeppende 

simmetrie daar te stel. 

Tereg merk Davis en Hersh (1981:172) op dat dit as gevolg van die 

alomteenwoordigheid (ubiquify) van chaos in alle kontekse van die realiteit, baie 

moelik is om 'n algemeen geldende definisie van "chaos" daar te stel. Eweneens 

is dit vir mens nie altyd ewe maklik om eenduidig te oordeel of daar objektiewe 

ordeparameters soos rangskikking, patrone, reelmaat en andere in 'n bepaalde 

realiteit of situasie voorkom nie. Hier kan dus gevra word of orde slegs subjektief 

daar is omdat die mens dit so waarneem, want die orde verdwyn klaarblyklik nie 

as die waarnemiug daarvan onderbreek word nie. Aan die anderkant kan die 

stelling gemaak word dat orde onafhanklik van die mens se ervaring daarvan 

bestaan. Orde as sodanig is deur 'n skeppingsdaad daargestel. 

In die (fisikale) kosmologie wat orde beskryf, word 'n kousale relasie tussen 

natuurwet en strukturele orde veronderstel. Die natuurwet beskryf die 

meganisme van wisselwerking tussen dinge deur middel van die uitwerking van 

kragte. Uit die wyse waarop natuurkragte inwerk om verandering in dinge of 'n 

versameling van dinge (sisteme) teweeg te bring, word verskillende soorte ordes 

gekonstitueer. Verderaan word verskillende uitbreidings van die konsep 

"wisselwerking", byvoorbeeld "kragtewerking", "energiewerking", "web van 

koppelings" en "funksioneer", gebruik om wyses van interaksie in die chaosteorie 

uit ander perspektiewe toe te lig. Hierdie natuurkragte kan op 'n linigre of nie- 

linigre wyse funksioneer. By 'n liniere funksionering, soos in die klassieke 

meganika van Newton, word 'n voorspelbare reelmaat daargestel wat orde 
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genoem word. 'n Nie-linigre funksionering veroorsaak nie noodwendig chaos nie, 

wat weer aansluit by Davis en Hersh se opmerking dat dit moeilik is om 'n 

algemeen geldende definisie van werklike chaos te gee. 

Ten opsigte van die chaos van die chaosteorie se Williams (1997:229) tereg: 

"Chaos looks erratic. However, it isn't just a vast sea of disorder .... At the very 

least, chaos consists of various types of order camouflaged under random-like 

behaviour." Hier moet in gedagte gehou word dat die chaosteorie hoofsaaklik te 

make het met die verandering in die opeenvolgende globale toestande van 'n 

sisteem oor tyd heen. Die toestand van 'n sisteem kan op een oomblik baie 

wisselvallig en sonder struktuur of patroon (chaoties) lyk, om op die volgende 

oomblik onder sekere toestande we1 'n soort orde te vertoon. Hierdie orde 

ontstaan as gevolg van sekere insette wat in die sisteem ingevoer word. Dit 

veroorsaak 'n veld van stabiele, sigbare orde waarbuite daar geen orde is nie. 

Wanneer orde die onbetwyfelbare gevolge van spesifieke oorsake is, word van 

"deterministiese orde" gepraat. Wanneer die opkomende (emergent) orde nie as 

gevolg van direkte oorsake voorspel of vooraf vas bepaal kan word nie, het ons 

die "chaos" waarvan die chaosteorie praat. Daar mag we1 'n objektiewe orde 

verskuil wees, of in die sisteem aan die ontwikkel wees, maar die mens kan dit 

op daardie oomblik nie waarneem of voorspel nie. 

Omgekeerd van bostaande, kan wesenlike chaos verskuil wees in 

deterministiese sisteme wat die voorkoms het van absolute bepaaldheid. 

1.2 Begripsomskrywing 

Onder "sisteem" verstaan Williams (1997:469) 'n geheel bestaande uit 'n 

rangskikking van onderdele, eenhede, veranderlikes en ander dinge wat in 

wisselwerking (interacting) met mekaar is. Hierdie studie wil juis fokus op die 

onderlinge wisselwerking tussen dinge en dit as 'n sleuteloorsaak kies van die 

skynbare willekeurige (random) voorkoms van orde of chaos in 'n sisteem. 



Sodanige onderlinge wisselwerking (interacting) kan plaasvind tussen dinge wat 

alreeds in relasies as onderlinge verbintenisse (interconnectedness)) met mekaar 

staan. Deurdat daar in 'n komplekse sisteem onderling tussen elke komponent 

verbindings kan bestaan, kan klein veranderings in die kwailteite van een van sy 

komponente groot veranderinge in die sisteem veroorsaak. Deurdat die klein 

verandering nie altyd as oorsaak gei'denitfiseer word nie, kom die gevolglike 

groot verandering dan willekeurig (random) voor. 

Die konsep van "wisselwerking" hierbo, is 'n sleutelbegrip van Williams se 

definisie van 'n sisteem wat dinamies ordelik of chaoties kan funksioneer. In 

heelwat dissiplines waarin die chaosteorie toegepas word, byvoorbeeld die nie- 

linigre dinamika, word sulke interaktiewe funksionering in wiskundige modelle 

beskryf. Sodanige modellering dui egter steeds slegs die roetes na die 

verskillende vorme van chaos aan, maar verduidelik nie die grondoorsake nie. 'n 

Nuttige instrument wat gebruik gaan word om ontologiese begronding in te voer, 

is Hart se konsep van "funktore wat in relasies funksioneer". Basies is 'n funktor 

"an existing entity which acts without itself being a function", dit is die ding wat in 

die realiteit bestaan (Hart, 1984:445). 

Onafhanklike funktore soos atome en planete, word in relasies met mekaar 

verbind om met sekere eienskappe, of in sekere toestande as 'n groter geheel te 

funksioneer. Die funktore het self ook eienskappe wat verderaan gebruik gaan 

word met die essensialistiese "intrinsieke eienskappe" van Ellis. So 'n 

gekoppelde geheel vorm die soort "sisteme" van die chaosteorie wat baie goed 

deur Hart se "eienskappe" en "toestande" gefundeer word. Hierdie konsepte sal 

veral help om die dinamiese oorgang tussen orde en chaos in die realiteit te 

verklaar. Inherent aan hierdie gereedskap van funktore is vermoens soos 

koherensie van funksionering. Baie handig is ook dat Hart se funktore gebaseer 

is op Dooyeweerd se onherleibare modale synswyses (Hart, 1984:150), wat ook 

met Staffleu se kategoriee van relasies in verband gebring kan word. 



Die dinamiese betekenis van die woord interacting word vir die doeleindes van 

hierdie studie geneem uit Hart (1984:l) se konsep van "functors functioning in 

relation". Hierdeur word nie net kwaliteite bepaal nie, maar ook onderlinge 

verbindings. Daar is 'n gedurige wisselwerking (funksionering), waartydens een 

komponent (een funktor) van 'n sisteem dinamies op 'n ander komponent ('n 

ander funktor) inwerk, byvoorbeeld in die relasie van oorsaak en gevolg. 'n Klein 

verandering aan die funksionele kwaliteite van enige funktor(e), kan groot 

veranderinge in die samehangende sisteem tot gevolg he. Wanneer die 

verandering in die sisteem stabiliteit in sy globale verbinde kwaliteite tot gevolg 

het, kan dit as ordelik beskryf word. Wanneer 'n sisteem se toestand onstabiel is 

en die globale kwaliteite sonder reelmaat verander, waarskynlik as gevolg van 

veranderinge in hulle verbindings, word dit "chaoties" genoem. 

Williams (1997:449) definieer "chaos" as 'n "largely unpredictable long-term 

evolution occuring in a deterministic, nonlinear dynamical system because of 

sensitivity to initial conditions". 

Die grondeienskap van die realiteit waarna chaos in die bogenoemde definisie 

verwys, word soos volg deur Crutchfield et al. (1 986:38) verwoord: 

"Simple deterministic systems with only a few elements can generate random 

behaviour. This randomness is fundamental; gathering more information does 

not make it go away. Randomness generated in this way has come to be called 

chaos." 

Hierdie willekeurigheid, voortgebring deur deterministiese sisteme, word 

aangedui deur skrywer se nuwe term "chaost". "Chaost" is verbuig vanaf die 

woord "chaos", om die begrip "chaos" van die chaosteorie weer te gee. Om 

konsekwent te wees, sal geykte terme uit die vakliteratuur, soos die Engelse 

woorde chaotic attractor ook verbuig na chaostic attractor, wat in Afrikaans die 

term "chaostiese attraktor" vorm. 
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1.3 Inleiding tot die probleemstelling 

Davies (1984:145) beskou die reelmaat en komplekse organisasie wat in die 

natuur voorkom, as uitdrukkings van orde. Dinge soos atome en molekules is in 

die werklikheid in higrargiee in strukture gerangskik, soos by mineraalkristalle, 

planetere sisteme en lewende dinge. Die gedrag van sulke sisteme is nie 

willekeurig nie, maar vind sistematies plaas volgens natuurwette. Sulke 

natuurwette, byvoorbeeld sterk teenoorstaande elektriese polariteitskragte, 

beheer die reglmatige en simmetriese (dus ordelike) pakking van ione in 'n 

kristalstruktuur om 'n mineraal te vorm. Die natuurwette beskryf in hierdie 

voorbeelde die onderlinge verbintenisse as relasies tussen die komponente van 

die strukture wat aan hierdie wette subjek (onderworpe) is. 

Bogenoemde toestande van orde of chaos wat deur die mens ontdek word, 

bestaan alreeds in en tussen die dinge in die objektiewe werklikheid. Die totale 

saamgestelde werklikheid of gedeeltes daarvan, besit alreeds die eienskappe 

van patrone en organisasie voordat die mens dit kan ervaar. 

Wanneer die mens in sy denkbeeld van die werklikheid 'n patroon raaksien, is die 

patroon die resultaat van die verwerking deur sy verstand. Hierdie patroon kan 

hy dan kategoriseer en klassifiseer en benoem om 'n beter begrip van die 

werklikheid te kry. Die orde wat alreeds in die natuur bestaan, resulteer dan in 'n 

verdere ontwikkeling van orde in die mens se denkbeeld. Skrywer se aanname 

is dat die konstruktiwistiese standpunt van byvoorbeeld Kant en andere, 

waarvolgens natuurwette soos die swaartekragwet aan die natuur opgele word, 

nie vir die menslike verstand nie volhoubaar is nie. Ook word aanvaar dat 

menslike weergawes van natuurwette deur middel van abstraksie geskonstrueer 

kan word. 



Gekende en geformuleerde natuurwette is ook relasioneel ten opsigte van die 

orde in die werklikheid. hierdie relasie (die kenverhouding) is ook baie kompleks 

en hou reeds eeue lank die ondersoekende aandag van epistemoloe, psigoloe, 

leerteoretici, logici, en in die jongste tyd ook biolod en fisici, gevange. 

Die vraag kan nou gevra word: Is die werklikheid dan chaoties van aard indien dit 

nie oor enige onderlinge verbindingsvermod beskik nie? Hierdie vraag kan 

uitgebrei word deur te vra of die werklikheid dan ophou bestaan sodra dit nie 

meer verbindingsvermod besit nie? Verder kan navraag gedoen word oor die 

wese en aard van die onderlinge verbindingsvermoe wat dinge in die werklikheid 

aanmekaar koppel om in wisselwerking relasies te vorm. Hoe kan sodanige 

relasies help om die wese van die onbepaalde aard (randomness) en ander 

eienskappe van die chaosteorie te verklaar? 

Bostaande en aanverwante vrae dui slegs die rigting van hierdie studie aan. 

Meer spesifiek, word die onderstaande probleemstellings aan die orde gestel, 

wat bogenoemde objektiewe uitgangspunt en vrae verder oorkoepelend omdop 

om subjektief na denkbeeldige relasies in die choasteorie te kyk. 

1.4 Sentrale vraagstelling 

Is chaost, dit is die chaos van die chaosteorie - volgens standaardliteratuur - 
(slegs) 'n subjektiewe relasionele denkbeeld van die realiteit enlof bevat hierdie 

denkbeeld dinamiese chaost-/chaos-Iorde-relasies wat met analog relasies in die 

realiteit verband hou? Hoe word die dinamies-relasionele denkbeeld (die 

chaosteoretiese "ordening") van skynbaar nie-ordelike prosesse (of moontlik 

super-ordelike kompleksiteite) wetenskaplik hanteerbaar gemaak, en is daar rede 

om aan te neem dat die teoreties-gekonstrueerde relasies tog werklike relasies 

benader? 



1.4.1 Subvrae 

1. Wat is die algemene doel en metodologie van die chaosteorie? 

2. Wat is die objektiewe en subjektiewe chaost-lorde-relasies in terme van die 

chaosteorie en in terme van meer algemene asook filosofiese opvattings 

van chaos en orde? 

3. Het die chaost-lorde-relasie betrekking op (louter) subjektiewe denkbeelde 

van die realiteit? 

4. Bestaan daar 'n chaost-/chaos-relasie in die subjektiewe denkbeeld, met 

ander woorde is daar 'n verband tussen chaost en chaos? 

5. Bestaan daar 'n chaost-/ode-relasie (chaos-tlorde-t) binne die chaosteorie, 

en spesifiek: verteenwoordig chaost 'n ordening? 

1.5 Doelstellings 

1.5.1 Sentrale doelstelling 

Die sentrale doelstelling is om 'n aantal reeds beskrewe chaost-/chaos- en 

chaost-lorde-relasies in die literatuur metodies na te vors ten opsigte van die 

definisie van die chaost van die chaosteorie, asook om in die lig van moderne 

filosofiese denke, integrerende relasionele perspektiewe te vorm. 

1.5.2 Subdoelstellings 

1. Die bekendstelling en toeligting van die chaosteorie-terminologie en -definisies 

ten opsigte van navorsingsmetodes en toepassingsmoontlikhede waar 

relevante relasies voorkom. 

2. Die nagaan van enkele spesifieke relasies wat verskillende denkers subjektief 

en objektief aan die chaos-lorde-relasie van die realiteit toegeken het. 

3. Om metodologiese en fenomenologiese ondersoeke te doen om vas te stel of 

die chaost van die chaosteorie as 'n subjektiewe denkbeeld van die 

werklikheid figureer. 



4. Om uit subdoelstelling 3 se resultaat vas te stel of die chaosteorie se 

gedefinieerde chaost ook geleentheid bied om 'n subjektiewe denkbeeld van 

die reOle chaos te vorm. 

5. Om te hipotetiseer of daar 'n orde-t in die chaosteorie gedefinieer kan word, 

wat analoog en moontlik teenoorstaande is aan chaost. 

1.6 Hipoteses 

Die chaost van die chaosteorie is nie dieselfde as reele, objektiewe chaos nie. 

Die onderlinge interaktiewe verbindingsvermoe van dinge in die werklikheid 

vorm relasies wat orde-genererend is. 

Die chaost van die chaosteorie is 'n subjektiewe relasionele voorstelling van 

ordeverskynsels van die realiteit wat weergegee word in chaost-lchaos-lorde- 

relasies. 

Deterministiese chaos (dit is chaost) kan bestaan, wat deur natuurwette 

bepaal word. 

Die chaosteorie is 'n gereedskap om reele orde mee te verklaar. 

1.7 Metode van ondersoek 

Om die eerste subdoelstelling te bereik, is relevante terme en definisies in 

standaard verwysingswerke geraadpleeg. Hierdie definisies en terme is 

transendentaal (d.w.s. in terme van 'n vooronderstellingsondersoek) en 

konsekwensieel (d.w.s. in terme van konsekwensies vir die chaos-orde- 

probleem) 

geanaliseer om ondersoek in te stel na verskillende reOle chaos-lorde-relasies. 

Aandag is veral gegee aan bree verbande en analogiee uit die filosofie en ander 

vakdissiplines (wat literatuurstudie beteken), wat betrekking het op subjektiwiteit, 

objektiwiteit en determinisme. lnternetsoektogte is spesifiek daarop gerig om 

navraag te doen na verskillende relasies in die interdissiplinkre toepassingsvelde 

hierbo genoem. Hierdie studie na relasies van die chaosteorie het nie die hoer 

wiskunde van nie-linigre dinamiese sisteme ondersoek nie. Heelwat nuwe 



publikasies in 'n verskeidenheid van vakdissiplines het interpretasie deur middel 

van relasionele verbande vergemaklik. 

Deurdat hierdie ondersoek op 'n metafisiese wyse navraag gedoen het na die 

werklike wese en aard van chaost, veral in terme van relasies in die domein van 

die chaosteorie, word gedeeltes van bogenoemde definisie met verloop van tyd 

wyer bespreek. Dit was belangrik om eers die begrippe van orde en wanorde 

rondom die tema van aktiewe onderlinge wisselwerking in terme van relasies 

(interconnectedness) aan die hand van filosofiese denkgrepe te begrond. Daar is 

veral gelet op die verskil tussen die statiese "wese" en "bestaan" (being) en die 

meer dinamiese "wording" (becoming). Dit is gedoen met die oog op die 

deurgronding van die wese van chaost, wat onderliggend in werklike chaos en 

orde verskuil is. Die grondliggende rol wat onderlinge relasies in die chaosteorie 

kan speel, is veral ondersoek aan die hand van Hart (1984: l )  se konsep van 

"functors functioning in relation". Dit is waar dinge wat in hulle funksionaliteit 

toegeskrewe kenmerke (attributes) besit. Elke ding se kenmerk staan in relasie 

met di6 van 'n ander, wat dan 'n onderlinge verbinding, gevolg deur 

wisselwerking in hierdie verbinding, daarstel. 



HOOFSTUK 2 

DIE BESTAAN EN WORDING VAN ORDE EN CHAOS 

2.1 Inleiding: Ewaring van orde 

Op 'n manier ervaar en oordeel die mens die realiteit waarin hy leef, as chaoties 

of as ordelik. 

Die wyse van bestaan van die realiteit kan met verloop van tyd verander, omdat 

die realiteit dinamies van aard is. Ewaring het die mens geleer dat hy nie altyd 

presies kan voorspel wanneer, waar en hoe die toestand van 'n dinamiese 

sisteem gaan verander nie. Volgens Kellert (2000:512), voorsien die chaosteorie 

'n begrip van die verskyning van onvoorspelbare gedrag ("chaos") deur modelle 

te konstrueer wat orde ontbloot. Hierdie onvoorspelbare gedrag wil die mens 

deur midddel van modelle probeer interpreteer en verklaar deur orde daarin te 

vind. Wanneer so 'n "chaosw-toestand onderliggende orde bevat wat ontbloot 

kan word, is dit die deterministiese chaos (chaost) van die chaosteorie. 

Tese 2 van Herholdt (1992%) lui: " ... chaos and order provide a meaningful way 

to depict reality; that order is also a common denominator between mind and 

object, between mental and physical domains of reality". Omdat orde vir 

Herholdt 'n kategorie van die verstand en 'n aspek van die realiteit is, gebruik hy 

dit as kriterium in beide domeine. Hierdie epistemologiese posisionering 

identifiseer hy as realisties, wat orde nie verabsoluteer as 'n eienskap (attribute) 

van realiteit nie, en dat orde ook nie 'n "mere fiction of the mind" is nie (Herholdt, 

1992:88). Hierdie onafhanklike bestaan van orde stel skrywer ook as aanname 

verderaan, en onderskryf dit ook die gebruik van Ellis se essensialisme in hierdie 

studie. 



Bogenoemde tese maak dit sinvol om die oorgangsgedrag tussen die orde- 

chaost-chaos- toestande van die dinamiese realiteit objektief en subjektief te 

ondersoek. Chaosteoretiese konsepte soos "deterministies", "attraktor" en 

"fraktaal" sal baie nuttig wees om gemeenskaplike funktore (dinge wat sodanig 

funksioneer dat dit "in wording is" en "bestaan") te vind tussen die denkbeeldige 

wereld van die verstand en die fisiese domeine van die realiteit. So kan die 

dendritiese vloeipatroon van 'n rivier wat fisies deur 'n land se topologie bepaal 

word, op 'n fraktale wyse beskryf word om deterministiese chaos in sy 

ontwikkeling te demonstreer. In hierdie voorbeeld is die dendritiese vloeipatroon 

die objek en die fraktale voorstelling daarvan die subjek. In die algemeen kan 

gestel word dat die chaosteoretiese funktore soos sisteme (rivierstelsel) hier in 

objektiewe-subjektiewe relasies funksioneer (fisiese sisteme gemodelleer). Dit is 

Herholdt se gemeenskaplike denominator tussen "mind and object", Sulke 

relasies sal daartoe bydra om die onvoorspelbare en onreelmatige gedrag van 'n 

saamgestelde, dinamiese realiteit denkbeeldig voor te stel en te verklaar. 

Vervolgens gaan nou eers nagevolg word hoe die verstand van die mens orde as 

'n gemeenskaplike funksionaliteit ervaar en interpreteer. Daarna word die 

bestaanswyse van orde filosofies vanuit die literatuur begrond en die 

onafhanklike bestaan daarvan gekontroleer. 

2.2 Die bestaanswyses van orde 

2.2.1 Inleiding 

Chaosteorie wentel veral om die bestaanswyse (being) en wording (becoming) 

van dinge en saamgestelde sisteme. Daarmee word bedoel strukture en 

ordepatrone wat skynbaar willekeurig in 'n sisteem verskyn en verdwyn en wat 

moontlik aangedryf word deur die totale en komplekse web van onderlinge 

verbindings van die komponente van die sisteem. Wat is die wese en dryfkrag 

van verskuilde ordepatrone (chaost) wat die mens nie raaksien nie, en wat is 

gedetermineerde chaos? Hoekom verdwyn ordestrukture skielik en ontstaan 
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daar chaos? Kan die verdwyning en verskyning van orde en chaos, en die 

willekeurigheid daarvan, nie eerder veroorsaak word deur verandering in die 

bestaanswyse van dinge in sisteme nie, eerder as deur 'n gedurige 

wordingsaksie? 

Hart (1984:444-445) se omvattende definisie hieronder van dinge wat bestaan 

(exist) en funksioneer ("funktore"), gaan verderaan met behulp van Herholdt se 

orde- en Plato se "being"- en "becoming"-konsepte gebruik word om 'n sintese te 

maak wat chaosteoretiese konsepte ontologies begrond. Normering van die 

sintese vind plaas deur dit met Aristoteles se interpretasie van veral die begrip 

van "kortsondigheid" te vergelyk. 

Hart (1984:444-445) definieer "bestaan" soos volg: "Whatever does exist has 

properties, is in relation, occurs in time and space, and cannot exist unless it is 

directly material or related to what is material. Existence is always individual and 

unique. But what exists also shows that the nomic conditions to which it is 

subject hold for it universally. The evidence for this is that individual existents 

display order. They have structure and pattern. There is regularity in what 

existentially occurs. Existence will be referred to as our world, the ordered world, 

the space-time world, the actual-concrete world, the emperical world, actual 

circumstances, events and states, and the like. That existence is subjective is 

evident in the consideration that, whereas nomic conditions hold universally and 

determine without exception whatever they determine, the existents so 

determined can and do deviate. Not only are they individual and unique within 

their limits, but they also deviate from their limits." 

Hierdie studie beoog om sekere basiese konsepte, wat deur die chaosteorie 

gebruik word, te begrond, soos "bestaan", "wording", "reelmaat", "toestande", 

"orde" en "determinisme". 'n Filosofiese begronding van die wese van hierdie 

konsepte sal help om moontlike verklarings vir die verskynsels van chaost in die 

essensies van die realiteit te vind. Veral die konsepte "bestaan", "relasie" en 
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"orde" het betrekking. Vervolgens word enkele fasette van Hart se definisie van 

bestaan met die ontologieg van Plato en Aristoteles vergelyk. Dit is sodat daar 

begryp kan word hoe "orde" homself manifesteer in die ruimte-tyd-realiteit van die 

e~aringswgreld. Vanuit hierdie begrip sal dan beter onderskei kan word tussen 

voorkomste van orde, chaost en chaos in die verskillende toepassingsvelde. 

2.2.2 Wyses van bestaan en wording 

Om uitsluitsel op bogenoemde vrae te kan gee ten opsigte van die voorkomste 

van chaos en orde, gaan eers gekyk word na hoe Plato (circa 428 - circa 348) 

en Aristoteles (gebore 384) die wese van bestaan (being) en die wordingsproses 

(becoming) in die kosmos probeer verstaan het. Hulle konsepte van 

bestaanswyse en wording gaan deurentyd vergelyk word met Hart se definisie 

van bestaan (existence) wat gedeeltelik hieronder aangehaal word, om dan later 

aan te sluit by sy konsep van funktors wat in relasie funksioneer. 

Stumpf (1982:74) verduidelik Plato se kosmologie soos volg: "What we call 

matter, whether in the form of earth or water, is a reflection of an Idea or Form, 

and these Forms are expressed through a medium. Things are generated out of 

what Plato calls the receptacle, which he considered the 'nurse of all becoming.' 

The receptacle is a 'matrix' or a medium that has no structure but that is capable 

of receiving the imposition of structure by the Demiurg. Another word Plato uses 

for the receptacle is space, which he says, is 'everlasting, not admitting 

destruction; providing a situation for all things that come into being ...." 

Vir Plato bestaan die realiteit uit twee werelde. In die "hoer" wereld kan slegs 

volmaakte vorme 'n bestaanwyse (being) he, waarvan daar dan in die tweede, 

laer konkrete wereld, onvolmaakte kopiee! of afbeeldinge van die vorme in 

wording korn (becoming). Die aksie van afbeelding vind vir Plato in 'n 

ontvanklike, ongestruktureerde ruimte plaas wat die vermoe het om gevorm te 

kan word. Dit beteken dat dit die ruimte self is wat gevorm word tot strukture en 



orde wat in wording kom. Hierteenoor word Hart se bestaande ruimte gevul met 

materiele dinge wat bestaan en eienskappe het wat in relasie met ander dinge 

kan gaan om strukture en orde te vorm. 

Plato (Cornford, 1948:23) onderskei in sy Timaeus 27D tussen die wQreld van 

vorme waarin volmaakte idees permanent en onveranderlik bestaan (being) en 

die konkrete wQreld waarin die sigbare dinge gedurig in wording (becoming) is, 

maar nooit permanent en vas bestaan nie; die afbeelding word inderdaad as 'n 

fleeting semblance beskv; kortstondig van duur voordat dit weer vergaan. Die 

plooibare ruimte (receptacle) word in die proses van wording gedurig 

gestruktureer as kopiee van die permanente vorme. Die kopiee verander gedurig 

en verdwyn na 'n tyd weer. Uit die drie aannames waarop Plato sy 

wordingsproses bou, is dit duidelik dat die wordingsproses 'n beginpunt en 'n 

oorsaak moet he, anders is daar niks. Nie die vorme en ook nie die ruimte kan 

as die oorsaak van beweging optree nie. Cornford (1948:197) maak die 

gevolgtrekking dat die oorsaak van beweging wat Plato aan die mistieke 

"Demiurg" toeskryf, waarskynlik die mens se rede in die "World-Soul" kan wees. 

2.2.3 Orde-chaos-oorgang metafories beredeneer 

Daar kan nou gespekuleer word dat die fluktuasie in sigbaarheid, dit is die 

wisseling tussen orde en chaos wat die chaosteorie voorstel, te danke is aan die 

gedurige wordingsproses wat Plato voorgestel het. In die chaosteorie is daar ook 

'n soort van wordingsproses aan die gang waar orde uit chaos ontstaan, en 

chaos uit orde te voorskyn kan tree. Ooreenkomste sal wees dat die chaos-orde- 

wisseling we1 begin- en eindpunte in tyd en ruimte het, soos by Plato se sigbare 

afbeeldinge van vorme. Kenmerke van die chaos-orde-wisseling is dat dit 

willekeurig plaasvind, met toestande tussenin van geen wisseling nie. Plato se 

afbeeldinge verskyn en verdwyn ook soos chaos-en-orde, maar op 'n gereelde 

basis, waartydens die afbeelding slegs 'n kortstondige bestaan het. 



Aristoteles het egter, volgens Cornford (1948:96), 'n probleem met die 

kortstondigheid van die afbeeldinge van vorme op die ruimtemateriaal. Die 

vorme, byvoorbeeld mooiheid, se kwaliteite sowel as die ruimtemateriaal waaruit 

die afbeeldinge gevorm word, is tog permanent. Aristoteles kritiseer vir Plato se 

teorie in die Phaedo soos volg: "If the Forms are causes why is their generating 

activity intermittend instead of perpetual and continuous?" (Cornford, 1948:196- 

197.) Plato ken aktiewe kragte inherent aan primere liggame toe wat as 

bykomstige oorsaak beweging kan veroorsaak. Deurdat hulle sonder 

intelligensie optree sal beweging willekeurig (random) voorkom en as wording 

ge-interpreteer word. Hierteenoor stel Aristoteles dat materie passief is en slegs 

deur kragte van buite af beweeg kan word. 

Beide Plato en Aristoteles het alreeds die feit van kortstondige bestaan en 

diskontinue genererende vermoe tussen bestaan en wording van vorme van 

dinge met verloop van tyd, waargeneem en probeer verdiskonteer. Plato skryf 

die dryfkrag vir die wording van materigle afbeeldinge vanuit vorme toe aan 'n 

bonatuurlike mag, die Demiurg. Vir Aristoteles bestaan daar materiele dinge wat 

deur eksterne kragte beweeg kan word, waartydens hierdie dinge se materie in 

rangskikking en voorkoms kan verander. 

Plato en Aristoteles se konsepte kan verder gebruik word in die moderne konteks 

waarin Hart werk. Die konsep van "being" wat vir Plato 'n bestaanswyse is, kan 

vergelyk word met Hart se "eksisteer" omdat beide subjektief is aan kondisies 

van bestaan. Wanneer die kondisies van die eksistant verander, verander sy 

bestaanswyse, wat verderaan in die verandering van sy eienskappe weerspieel 

sal word. 

Plato se universele vorme wat onveranderlik vas is, word in Hart verdiskonteer 

deur sy subjekte wat in relasie met ander subjekte onder kondisies eksisteer. 

Hierdie kondisies is, volgens Hart, universeel nomies van toepassing op alle 

subjekte wat eksisteer, om sodoende sigbaar te word as ordestrukture wat die 
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eksistante vorm. Wanneer die kondisies waaronder die eksistante subjektief 

funksioneer (bestaan) egter verander, sal dit in die relasiekoppeling met ander 

eksistante ook verander, om nuwe of geen ordestrukture te vorm. Wanneer geen 

ordestrukture sigbaar is nie, sal die werklikheid chaoties vertoon. 

Hart se existence-definisie stel dat "bestaan" individueel en uniek is. Dit dui op 'n 

partikuliere bestaan wat altyd subjektief is aan kondisies wat algemeen geldend 

is. Hierdie kondisies is dus universeel vir alle partikuliere. Die bewys hiervan is 

dat die individuele eksistante orde vertoon in die vorm van struktuur en patroon 

wat reelmatig voorkom. Hierdie orde-generende parameters word deur middel 

van interaksies tussen die individuele eksistante daargestel wat interaktief met 

mekaar in relasie koppel om strukture en patrone te vorm. 

Hart se definisie stel egter ook duidelik dat die eksistante wat deur nomiese 

"kondisies" bepaal word, afwykings kan vertoon. Hart gee sinonieme vir die 

konsep "kondisie", naamlik "wet", "norm", "reel", "nomiese realiteit", "limiet", 

"determinasie" en "standaard". Hy definieer "kondisies" as "a reality determining 

what things essentially are, a reality setting the limits of what is proper for 

something to be, making necessary whatever is necessary" (Hart, 1984:441). 

Deurdat die manier waarop materie eksisteer afhanklik is van die kondisies van 

sy ruimte, gaan hulle eienskappe (properties) ook verander wanneer die 

kondisies verander, binne perke, volgens die existence-definisie. Die onderlinge 

relatiewe tussenverbindinge wat relasies is tussen die verskillende dinge, gaan 

ook verander om struktuur of patrone te vorm waar daar miskien eers chaos was. 

2.2.4 Gevolgtrekkings uit orde-chaos metafore 

In die chaosteorie is dit waargeneem dat klein veranderinge in die 

begintoestande van 'n sisteem, later groot veranderinge in die toestand van 'n 

hele dinamiese sisteem kan veroorsaak. Analoog aan die interpretasie van Hart 



se existence-definisie, is dit moonlik dat die chaosteoretiese afhanklikheid van 

veral begintoestande om chaos-orde wisseling te ondergaan, waarskynlik te 

danke is aan die dinamiese "eksisteer" van die sisteem se onderlinge 

komponente. 'n Klein verandering in die kondisie en gevolglik ook die 

eienskappe van 'n komponent, word tydens interaksie oorgedra aan ander 

komponente. Die interaksie is egter nie net beperk tot een relasie tussen twee 

komponente nie, dit is 'n web van relasies met veelvuldige onderliqge interaksies. 

Daardeur sal klein veranderinge in die kondisies van 'n aantal komponente 

saamtel tot groot veranderinge in die kondisie van die onderling interaktiewe, 

gekoppelde geheel. 

In die analogie van Hart hierbo sal daar dus in die chaosteorie funktore voorkom 

wat op sodanige wyses eksisteer (funksioneer) dat dit spesifieke relasies met 

ander funktore het. Hierdie web van interaktiewe relasies vorm die kondisies wat 

die totale eienskappe van die saamgestelde entiteit as geheel bepaal. 

Hierteenoor wil skrywer Plato se begrip van bestaanswyse (being) stel en daarop 

wys dat dit nie kondisie-afhanklik is nie, maar eerder universeel as die werklike 

wese van sy ideale vorme is. Die wording-idee (becoming) van Plato help nie 

met die "wording van orde of chaos" nie. Skrywer wil eerder die idee van 

universele bestaanswyse (being) kombineer met Hart se definisie van "subjektief 

eksisteer". Wanneer hierdie kombinasie op die chaosteorie toegepas word, stel 

dit dat die bestaanswyse van materigle dinge onveranderd is, maar dat die 

kondisies die basiese eienskappe en kwaliteite verander. 

Die interaktiewe koppelingvermoe wat neerslag vind in 'n vermoe om 'n relasie 

met 'n ander ding te vorm wat op sy eie wyse bestaan, is 'n basiese 

bestaanswyse being-eienskap van elke ding. Die meervoudige onderlinge 

koppelinge tussen 'n aantal dinge bepaal dan die eksistansie van 'n komplekse 

saamgestelde entiteit. Dit is die saamgestelde entiteit wat as 'n sisteem 

funksioneer en met tyd sy eienskappe kan verander soos kondisies verander. 
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Hierdie veranderinge het dan tot gevolg dat so 'n dinamiese sisteem wat 

onderworpe aan kondisies verander, ook sy saamgestelde struktuur kan 

verander, wat vir die mens dan as oorgange tussen chaos- en ordetoestande 

vertoon. 

Die wyse van funksionering van dinge in onderlinge relasies gaan in hoofstuk 3 

verder ondersoek word deur na die vorming van bindings te kyk. Die verskillende 

tipes bindings wat tydens interaktiewe wisselwerkinge in saamgestelde enititeite 

("sisteme" soos in hoofstuk 1) optree, is bepalend ten opsigte van sy 

gedragstoestande van ordelik of wanordelik. As voorbeeld van verbinding tot 

ordelike ruimtebesetting, gaan simmetriese relasievorming van kristalgroei 

beskryf word. Verskillende tipes van bindings as gevolg van sekere 

kragtewerkinge op verskillende grootheidskale, gaan ondersoek word. 

Relasionele kragtewerkinge wat tot orde aanleiding gee, word nou kortliks 

beskryf. 

2.3 Kragtewerkinge vorm reelmaat 

Davies (1984:145) beskou die reelmaat en komplekse organisasie wat in die 

natuur voorkom, as uitdrukkings van orde. Atome en molekules, byvoorbeeld, is 

in hierargieg van strukture gerangskik, soos by kristalle, planetere sisteme en 

lewende dinge. Die gedrag van sulke sisteme is nie willekeurig nie, maar vind 

sistematies plaas volgens natuurwette. Sulke natuurwette, soos sterk 

teenoorstaande elektriese polariteitskragte, beheer die reelmatige en 

simmetriese (dus ordelike) pakking van ione in 'n kristalstruktuur om 'n mineraal 

te kan vorm. Die natuurwette beskryf dan die onderlinge verbindings as relasies 

tussen die strukture se komponente wat aan hierdie wette onderworpe is. 

Die wisselende reelmaat in die groter natuur kan ook tot op subatomiese vlak 

raakgesien word in die bestaande en wordende simmetriee, en in die beweging 

van kerndeeltjies soos protone, neutrone en selfs kwarke (quarcks). Rothman en 
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Sudarsharn (1998:45) beskou die konsep van sirnmetrie op die rnees basiese 

vlak as dat verskillende dele van 'n objek dieselfde voorkorn. Protrone en 

neutrone volgens die Bohr-atoornrnodel, het naastenby dieselfde massa 

(ooreenkoms), rnaar verskil in die sin dat dit teenoorgestelde elektriese ladings 

bevat en in teenoorstaande rigtings kan spin. Die verandering wat spontaan 

intree in die oorgang van orde tot chaos, kan gesneller word deur 'n klein 

beweging soos die verandering in die rigting waarin 'n elektron in 'n atoorn spin. 

So 'n spontane verandering op klein skaal kan 'n oorsaak wees wat verandering 

van kwaliteite op 'n groot skaal sneller. In die chaosteorie word dit die 

skoenlapper-effek genoern wat met die gemiddeld van die al die kwaliteite wat 'n 

toestand verteenwoordig. 

Die denkbeelde wat die rnens genereer om die werklikheid wat hy ervaar mee te 

begryp, is nie altyd in staat om alle eienskappe van 'n fenomeen in een model 

weer te gee nie. Met die verskynsel van lig is twee verskillende rnodelle nodig. 

Die aard van lig is so dat dit voortgeplant word in diskrete pakkies (kwanturns) 

van energie deur rniddel van deeltjies met zero rnassa, genaamd fotone. Tog 

gehoorsaarn lig ook die natuurwette van golwe wat deur die rnens wiskundig 

beskryf word. Die golwe kan deur waterdruppels in 'n regnboogspektrurn van 

verskillende kleure (verskillende golf-frekwensies) opgebreek word. Dieselfde 

zero rnassa vir al die ligkwanta is 'n basiese sirnrnetrie, terwyl die opbreek van 

wit lig in sy verskillende inherente kleure, 'n asirnrnetriese verskynsel is. Die 

essensie van een entiteit kan dus twee verskillende intrinsieke eienskappe 

vertoon waarvan die een 'n simrnetrie en die ander 'n asirnrnetrie bevat wat op 

rnikroskaal ontstaan. 

Soos lig dualisties voortgeplant kan word as golwe in 'n kontinue 

energiespektrum en as deeltjies met gekwantifiseerde hoeveelhede energie, 

word spesifieke kragtevelde geskep deur die vloei van hierdie energie. 'n Krag 

kan relasie veroorsaak tussen verskillende dinge of dorneine wanneer daar 'n 

potensiaalverskil is, en energie van 'n hoe potensiaal na 'n lae potensiaal volgens 
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die natuur se aard (beskryf deur die mens as 'n natuurwet) wil vloei. 'n Hoe 

potensiaal kan byvoorbeeld wees wanneer 'n groot aantal elektrone wat 

saamgegroepeer is, 'n groot elektriese lading veroorsaak. In die saamgroepering 

van die elektrone is daar ook relasionele onsekerhede, wat asimmetriee en 

chaosgenererende faktore kan wees. 

Volgens die onsekerheidsbeginsel van Heisenberg, kan 'n deeltjie se posisie en 

spoed (energievlak) nie gelyktydig bepaald wees nie. Saamgegroepeerde 

elektrone beweeg in werklikheid in 'n wolk rondom 'n atoomkern, eerder as in 

spesifieke bane soos die Bohr- atoommodel voorstel. Hier is daar simmetrie in 

die elektrone se onderlinge relasies met mekaar, omdat die wolke se energiee 

spesifieke gebiede het, asook die wolke se vorme wat bepaal word deur die 

relasies tussen al die naburige atome self. Asimmetriee is egter gelyktydig 

teenwoordig deurdat elektronbane nie presies voorgeskryf (gedetemineer) word 

deur die atoomkragte nie, maar varieer om as 'n wolk (versameling) van 

verskillende gelyktydige bane te funksioneer. Dit is duidelik dat simmetriee in die 

algemeen afhanklik is van beide ruimte en tyd. Kragtewerkinge vind in 'n 

tydsverloop plaas wat simmetriee dinamies laat verander. 

Fisici het vroeer die werking van vier verskillende basiese soorte kragte op dinge 

in die natuur beskryf wat ook daartoe kan bydra om orde staties te handhaaf of 

dinamies te verander. Daar is die elektro-magnetese kragte tussen deeltjies van 

teenoorstaande ladirlgs. Dan is daar die sterk kernkrag wat atome bymekaar 

hou en die swak kernkrag wat optree tydens die radioaktiewe verval van kerne. 

Dan bestaan daar ook gravitasiekrag wat as wedersydse aantrekkingskrag 

funksioneer tussen enige twee of meer deeltjies of liggame wat massa het. 

Teoreties kan sodanige kragte verder volgens hulle energiewerkinge en 

toepassingsvelde beskryf word. Die wyse van funksionering van kragte gaan in 

die volgende hoofstuk verder beskryf word as globaal en kousaal van aard. 



2.4 Orde word deur relasies gekonstitueer 

Die mens se verstand besit die vermoe om te kan selekteer, rangskik, 

kategoriseer, harmoniseer en patrone te herken. Hierdie is nie net 'n vermoe nie, 

maar "...a need to discover order, the subtle interconnectedness of things for the 

sake of intelligibility. By order we mean a pattern, relations, an organization, an 

interconnectedness" (Herholdt, 1992:56). Op grond van hoe sekere 

komponente (byvoorbeeld objekte) van die realiteit relasioneel tot ander 

komponente staan en funksioneer, is die mens dan in staat om sekere patrone 

en strukture te kan herken. Volgens parameters soos patrone, strukture en 

andere, kan hy dan oordeel of daardie realiteit in sy spesifieke toestand chaoties 

of ordelik vertoon. 

Skrywer wil graag by Herholdt se siening hierbo aansluit dat vir die doel van 

menslike verstaanbaarheid van die realiteit, die mens 'n "interconnectedness", dit 

is 'n sekere verbindingsvermoe, tussen dinge van die realiteit, kan ervaar. 

Skrywer wil hierdie konsep van verbindingsvermoe tussen dinge egter uitbrei 

sodat dit ook as relasies tussen objekte in die realiteit kan bestaan sonder enige 

konstituerende inmenging van die mens. Die mens se eie noodsaak en 

funksionering in die wgreld dryf hom dan daartoe om sulke reeds bestaande 

onderlinge verbindings in die realiteit te gaan ontdek. Hierdie aanname hou in 

dat dinge in die werklikheid objektief en onafhanklik van die mens bestaan, en 

wat met mekaar verbind kan wees om relasies te vorm. Op hulle beurt verbind 

hierdie relasies sodanig dat hulle patrone van orde of nie-orde vorm. Hierdie 

orde van dinge in die realiteit is dus 'n objektiewe orde wat die mens kan herken. 

Waar daar nie orde bestaan nie, ervaar die mens die werklikheid as chaoties. 

Bogenoemde aanname van selfstandige objektiewe orde kan dan verder 

gekwalifiseer word deur te stel dat die betrokke relasionele verbindings met 

verloop van tyd dinamies funksioneer. Dit volg uit die vorige gedeelte se 

voorbeeld waar 'n kristal in 'n statiese toestand van orde kan verkeer, maar 
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tydens die proses van smelting met verloop van tyd stadig kan oorgaan in 'n 

vloeibare toestand. Hierdie tydsverloop word dan weerspieel in die denkbeeldige 

model waar die ruimtetralie nie meer simmetries en ordelik vertoon nie. Die 

verloop van reele tyd word dus oorgedra na die model wat vir orde geevalueer 

moet word. Dit kan gestel word dat in hierdie voorbeeld verskillende soorte 

relasies dinamies funksioneer. Tussen die komponente (atome in 'n ruimtetralie) 

is daar 'n verbindings wat die een atoom relatief tot die ander rangskik. Dit is 'n 

objek-objek-relasie wat in 'n staat van objektiewe orde (of wanorde) verkeer. Die 

denkbeelde van sodanige orde bestaan op sy beurt as objekte in die mens se 

brein wat dit subjektief evalueer vir orde. 

In aansluiting by hierdie aanname, moet die soort relasies spesifiek vir hierdie 

ondersoek gedefinieer word wat chaost, net soos orde, as selfstandig en 

objektief laat funksioneer. Die gestelde hipotese wil graag die interaktiewe 

verbindingsvermoe ondersoek van die objektiewe relasies wat chaost 

veroorsaak. Om hierdie doe1 te bevredig, wil skrywer Stafleu (2002:37) se 

definisie kies van "algemene relaties tussen natuurlijke dingen en processen zijn 

te groeperen in een zestal relatiekaders, het kwantitatieve, het ruimtelijke, het 

kinematische, het fysiche en chemische, het biotische en het psychische kader". 

Dit sluit al die bestaanswyses ("modaliteite") en funksionerings van die realiteit in 

wat die web van onderlinge interaksies volgens intrinsieke eienskappe in die 

chaosteorie, nodig het. 

Die wyse waarop die mens die werklikheid as chaoties ervaar, kan afgelei word 

uit die omgekeerde van Herholdt se tese hierbo. Daar kan gestel word dat die 

werklikheid vir die mens chaoties voorkom wanneer sy verstand nie in staat is om 

relasies in die werklikheid te kan sien nie. Ook wanneer hy nie die werklikheid 

kan kategoriseer nie, nie kan harmoniseer nie, nie patrone kan herken nie, nie 

organisasies raaksien nie. Omgekeerd aan bogenoemde definisie van orde, is 



nie-orde (chaos) dus geen patrone, geen relasies, geen organisasie en geen 

onderlinge verbinding nie. 

Wanneer die mens nie die eienskappe van orde soos patrone, strukture en 

relasies in die werklikheid kan raaksien nie, ervaar hy dit nie as ordelik nie. Hy 

beskryf die werklikheid dan as chaoties. Dit beteken egter nie noodwendig dat 

die verbindingseienskap van die werklikheid op daardie oomblik nie bestaan nie. 

Die vermod om te kan bind, kon 'n verandering in sy eienskappe ondergaan het 

soos vermindering in sy bindingsintensiteit. Sodanige verandering kan die 

bindingsvermod na 'n ander gebied verplaas wat vir die mens se 

ervaringsvermoe! onsigbaar is. In so 'n geval sal daar we1 nog patrone, strukture 

en ander orde-verskynsels bestaan waarvan die mens nie bewus is nie. Die 

mens sal dan in staat wees om onderliggende, verborge orde te kan ervaar en 

raaksien, maar dit sal nie vir hom enige sin uitmaak binne sy geykte 

interpretasieparadigma nie. 

2.5 Simmetriegroepe vorm orde 

Volgens Rothman en Sudarsham (1998:54), gehoorsaam nie net atome se 

kerndeeltjies sekere reels van simmetrie nie, maar ook die kragte wat optree in 

die natuur. Elke krag word voortgeplant deur 'n kerndeeltjie (particle). Materiele 

deeltjies soos die proton en die neutron word fermione genoem, terwyl deeltjies 

van kragte soos die foton van lig, bosone genoem word. Bosone funksioneer 

wanneer hulle 'n elektromagnetiese krag voortplant om die ordeskeppende 

relasie van simmetrie te vorm. "Symmetry principles are, by their very nature, 

principles of simplicity; they introduce order and design into what before seemed 

unstructured and chaotic (Rothman & Sudarsham, 1998:55)". Die simmetriee 

van kerndeeltjies en atome wat in kristalle gerangskik word, is volgens die 

beginsel hierbo, ordeskeppend van aard. Al is die orde wat simmetriee afdwing, 

in die kristal se geval op mikroskaal, kan dit nog steeds die onderliggende 

meganisme wees wat die "verskuilde orde" van chaost is. (Hierdie verskuilde 



orde word verderaan ook deur "globale" en "kousale" natuurwette ten opsigte van 

chaost beskryf.) 

Wallace (2003:166) onderskei tussen "globale en lokale simmetriegroepe". 'n 

Globale simmetriegroep is 'n aantal ("groep") transformasies, soos rotasie en 

translasies waarvan "the form of the transformation on the given path does not 

depend on the initial and final times on that path". Wanneer 'n globale krag die 

onderlinge rangskikking van deeltjies verander, verander die simmetrie van die 

geheel (sisteem) van gekoppelde deeltjies ook. Die netto resultaat word egter 

sodanig gedefineer dat dit tydsonafhanklik voltooi word. (Vergelyk hierdie 

simmetrie-operasies van Wallace met die energiewerkinge wat deur Ellis se 

"globale" natuurwette verderaan (in hoofstuk 4) toegepas word.) Die analogie 

tussen die twee "globale" konsepte van groepe en kragwerkinge is dus daarin 

gelee dat die vorme van beide vorme toestande van orde veroorsaak. 

Wallace beskryf sy "lokale simmetriegroepe" soos volg: "A local symmetry group 

is a group of symmetry transformations whose action is time-dependant: that is, a 

group of transformations which can act independently on different segments of a 

path.: (Wallace, 2003:166). (Vergelyk Wallace se lokale simmetriegroep met die 

"kousale" kragte en natuurwette van Ellis se essensialisme in hoofstuk 4 van 

hierdie werkstuk.) Die werking van die kousale kragte word veral bepaal deur die 

intrinsieke eienskappe van die sisteem se elemente wat sy relasie met die 

volgende element en sy eie eienskappe bepaal. Hierdie relasionele 

verbindingskrag werk slegs op daardie "lokale segment" soos by Wallace se 

lokale simmetriegroep. 'n Groot aantal sulke "lokale segmente" vorm 'n web van 

segmente wat enige dinamika van so 'n kousaal-gevormde sisteem van elemente 

se toestand tydsafhanklik gaan bepaal. Die verandering van enige "lokale 

simmetriegroep" (Wallace), sal self-eenders skaalverwant vergroot word deur die 

web van "kousaal gebinde" elemente (Ellis), wat die sisteem van orde na chaost 

toe kan laat verander. Al is die sisteem se toestand skynbaar choaties, sal die 



orde nog grondliggend in die simmetrie gelee wees, soos die aanhaling uit 

Rothman en Sudarsham (1 998:55) hierbo dit stel. 

Wallace se definisie van lokale simmetriegroepe stel dat die segmente van 

transformasies tydsafhanklik is. Vergelyk nou hierdie tydsafhanklikheid met die 

tydsverloop van 'n sisteem se attraktor-voorstelling in die faseruimte, soos in 

hoofstuk 4 van hierdie verhandeling behandel. Die fisiese toestande word op die 

verskillende ruimtelike asse gespesifiseer. Die ontwikkelingsbaan van die 

sisteem word as 'n kontinue lyn voorgestel volgens die opeenvolgende tydstippe. 

Die tydsverloop in die faseruimte stem ooreen met Wallace se lokale 

simmetriegroep-verspreiding, wat weer ooreenstem met Ellis se kousale kragte. 

lndien die sisteem ordelik funksioneer, sal 'n nie-chaotiese attraktor oor tyd heen 

ontwikkel. lndien die sisteem oor 'n tyd skynbaar chaoties verander, sal dit te 

wyte wees aan die determinisme van die verskuilde orde, soos by Wallace se 

"lokale simmetriegroepe" waar 'n chaostiese attraktor in die faseruimte sal 

ontwikkel. lndien die sisteem werklik chaoties optree, sal daar geen orde 

onderliggend wees nie, wat egter nie met Wallace se globale simmetriegroepe 

ooreenkom nie, want daarin is nog steeds orde teenwoordig. 

Wallace (2003:166) stel dat "the crucial difference between global and local 

symmetries is that global symmetry changes any segment of a history (the 

generic); it will change all of that history, whereas local symmetries may act non- 

trivially on only one segment of a history". Daar is 'n ooreenstemming in die 

funksionering van kousale wette (Ellis), wat wetmatig veroorsaak dat lokale 

simmetrie-veranderinge in die geskiedenis van 'n sisteem se simmetrie-orde 

(Wallace) toestande (watter soort toestande?) kan veroorsaak. Die "nie-triviale 

wyse" waarmee spesifiek opeenvolgende lokale simmetriee plaasvind, dui op die 

wetmatige determinisme waarmee kousale wette die veranderinge bewerkstellig 

het. So 'n geskiedenis van simmetriee in 'n sisteem se faseruimte word 

voorgestel deur die ontwikkelingslyn oor tyd heen uit te stip. Deterministiese 



chaos sal segmente in die sisteem se geskiedenis wees wat deur sy chaost- 

attraktor aangedui word. 

Rothman en Sudarsham (199855) stel ook dat simmetrie in werklikheid 

"beginsels van eenvoud" is wat orde en struktuur uitdruk. Huggett (2003:287) 

definieer die eenvoud van relasionele ruimte met behulp van drie kriteria. Vir hom 

is die belangrikste kriterium dat die eenvoudigste ruimte die een is met die 

kleinste aantal dimensies waarin relasionele geskiedenis ingebed kan word. 

Hierop volg dan dat in twee ruimtes van dieselfde dimensies, die eenvoudigste 

ruimte die een is waarin geometriese veranderinge op 'n reelmatige wyse 

plaasvind. Sy laaste kriterium is dat indien "two spaces are otherwise equally 

simple, then the simpler is the one whose curvature varies in the smoothest way 

(Huggett, 2003:287)". 

Huggett se konsep van die ruimtelike realiteit waarin die relasies van liggame 

reelmatig evolusioneer in die eenvoudigste ruimte moontlik, kan 'n mens nou 

verder uitbrei na 'n ruimtelike orde. Rothman en Sudarsham se simmetriee, 

gegrond op beginsels van eenvoud, konstitueer strukture van relasionele orde in 

'n voorheen chaotiese synswyse. Hugget se "veranderinge op 'n reelmatige 

wyse" bring ook dinamiek by wat nie deur Rothman en Sudarsham direk gestel 

word nie. 

Huggett se kriteria hierbo wat die konsep van "eenvoud" aan 'n reele ruimte en sy 

inhoud toeken, kan toegepas word op die chaosteorie se faseruimte en attraktors 

wat die evolusie van sisteme modelleer. Chaost kom geredelik voor in 

eenvoudige sisteme, soos die geforseerde pendulum, al word sy limiet-attraktor 

met min fisiese parameters van sy faseruimte uitgebeeld. Die limiet-attraktor is 'n 

eenvoudige nie-chaotiese attraktor in die eenvoudigste ruimte moontlik. 

Wanneer die pendulum se gedrag onreelmatige word met verstelling van sy 

kontrole parameter, is sy ruimte nie meer eenvoudig nie, wat ooreenstem met 

die meer ingewikkelde vorm van 'n chaost-attraktor in die faseruimte. Nie- 
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chaotiese attraktors is eenvoudige voorstelllinge in die faseruimte van sisterne 

waarvan die ontwikkelingslyne met gladde kurwes ooreenstem met Hugget se 

ruimtes van eenvoud. Eweneens stem ruimtes van "nie-eenvoud" ooreen met 

die teruggevoude en komplekse voorkomste van chaostiese attraktors. In die 

algerneen kan die gevolgtrekking hier gemaak word dat ordelike sisterne in 

eenvoudige ruirntes, en chaostiese sisteme in rninder eenvoudige sisteme 

funksioneer. Beide ruimtes is wetmatig bepaal, en dus deterministies van aard. 

2.6 Gevolgtrekkings 

Die gevolgtrekkings uit bogenoernde argurnentasie is dat die verskynsel van 

chaost nie net in die mens se denkbeelde van die natuur voorkorn nie. Die 

oorsaak van chaost kan ook gesoek word in die verbindings van materiedeeltjies 

tot op sub-atomiese vlak. Op hierdie wyse funksioneer relasies objektief as 

onderlinge verbindings tussen al die funktore (rnateriedeeltjies) om in sy geheel 

'n dinamiese sisteem te vorm. In so 'n sisteem sal 'n verandering in die 

essensiele eienskappe van 'n funktor verder voortgeplant word deur sy 

verbindings met ander funktore. 'n Web van verbindings sal neig om een 

verandering in 'n funktor met voorplanting te vergroot. Verskeie veranderings by 

'n aantal deeltjies sal veelvuldige vergrotings deur die web van verbindinge met 

verloop van tyd opeenvolgende vergrote effekte veroorsaak wat skynbaar 

willekeurig in die geheel voorkom. 

Ten opsigte van die funksionering van 'n sisteem, is dit 'n wesenseienskap om 

klein veranderinge nie-linier te verander en te vergroot, wat chaost veroorsaak. 

Die waarnerner verwag spesifieke ordelike parameters soos 'n sirnrnetrie, orndat 

dit 'n deterrninistiese sisteern is. Orde-parameters word egter dikwels eers 

herken wanneer die waarnemings denkbeeldig gemodelleer, geinterpreteer en 

geevalueer. lndien geen orde-parameters herken word nie word chaos 

aangedui, wat verskynsels impliseer wat onverwags en ongedeterrnineerd 

voorkorn. Skrywer vermoed dat dit veroorsaak word deur 'n inherente (lokale) 



wanordelike parameter, soos 'n asimmetrie. lndien so 'n asimmetrie deur die 

werking van 'n natuurkrag plaasvind en kousaal wetmatig beskryf kan word, 

veroorsaak dit deterministiese chaos (chaost van die chaosteorie). 



HOOFSTUK 3 

SKAALVERWAN'TE MANIFESTERING VAN ORDE EN CHAOST 

3.1 Inleiding 

Die mens ervaar die realiteit waarin hy leef en vorm denkbeelde van sy 

ervarings. Hierdie denkbeelde gebruik hy dan om te kan onderskei of die 

werklikheid vir hom ordelik, of sonder orde, dit is chaoties, voorkom. Nie net 

vorm hy dan oordele oor sy waarneming en ervaring van die werklikheid nie, 

maar sien hy ook sekere verbande (relasies) in die werklikheid raak wat dit vir 

hom as ordelik kenmerk. Tussen objekte in die werklikheid word ook verbindings 

gevorm wat hulle saambind tot 'n groter entiteit. Sodanige verbande funksioneer 

dan objektief tussen die interne elemente van 'n groter saamgestelde entiteit wat 

'n globale eksterne uitdrukkingsvorm tot gevolg het. Minerale wat per definisie 'n 

vaste kristallyne stof is, is 'n voorbeeld van so 'n entiteit waar die kristalvlak 

(crystal face) uitdrukking gee aan die rangskikking van sy interne elemente. 

'n Kristal word gevorm wanneer atome of groepe atome tydens 'n stollingsproses 

deur die natuur se kragte ordelik in 'n driedimensionele ruimtetralie gerangskik 

word. Die elektrostatiese bindingskragte balanseer mekaar wetmatig uit totdat 

die rangskikking stabiel is, wat veroorsaak dat dit staties bly en as 'n vaste stof 

funksioneer. lndien die toestande tydens die kristallisasieproses (stolling) 

gunstig is, byvoorbeeld genoeg tyd en ruimte, sal goed gevormde vlakke buite- 

om sodanige rangskikking gevorm word. Sulke kristalvlakke funksioneer dan as 

'n eksterne uitdrukking van die interne rangskikking van atome. Wanneer die 

interne rangskikking van atome op reelmatige afstande in drie dimensies gepak 

word, sal perfek gevormde euedriese vlakke aan die buitekant van so 'n 

simmetriese kristalstruktuur manifesteer (Klein 2002:170-171). Die eienskappe 

van betrokke verbindings tussen elemente veroorsaak dat sekere simmetrieg tot 

stand kom. 



Verskillende wyses van bestaan en wording van orde, meestal op mikrovlak, 

word vervolgens kortliks beskryf. Na elke beskrywing word aangedui op welke 

wyse die betrokke orde-faset skaalvewant steeds orde determineer in die "web- 

chaostV- model wat in hierdie verhandeling ontwikkel word. 

3.2 lnterne en eksterne simmetriee 

lnterne en eksterne simmetriee staan in relasionele verbinding met mekaar in 

uitdrukkings van orde. Die translasie-operator waarmee 'n motief oor spesifieke 

afstande herhaal word, is 'n operator wat gebruik word om 'n denkbeeldige model 

van 'n ruimtetralie te vorm wat voorstel hoe die atome simmetries as elemente 

van objekte in die reele ruimte van 'n kristalstruktuur gepak word. Klein 

(2002:171) stel dat "the internal order or crystal structure of a mineral can be 

thought of as motif (or group of atoms) repeated on a lattice (which is a periodic 

array of points in space). The lattice expresses the translation component of the 

internal order. The motif, or groups of atoms, has a certain symmetry (or lack 

thereof) that may be reflected in the crystal's external shape." Hiervolgens word 

die objektiewe interne rangskikking van atome as elemente van die kristal 

subjektief as 'n ruimtetralie voorgestel. Dit word dan as ordelik beoordeel deur 

die mens wat die translasie-afstandsoperator in 'n denkbeeldige model toepas. 

Die model sal dan motiewe in 'n ordelike relasie vertoon wat reelmatig op gelyke 

afstande herhaal word om simmetriee te vertoon. In hierdie relasie word 'n 

aantal motiewe oor reelmatige afstande met mekaar verbind. Hierdie verbinding 

is denkbeeldig (virtueel) deurdat dit in 'n model van die realiteit funksioneer 

Hierdie virtuele simmetrie, gegenereer deur die translasie-operator, laat die 

model in 'n virtuele ordelike toestand funksioneer. 

Hoe meer simmetrie-operasies, soos byvoorbeeld rotasies en andere daar op 'n 

kristalmodel uitgevoer kan word, hoe groter is die mate van orde wat aan die 

model toegeken kan word. lndien daar weinig afstandsrelasies as simmetriee in 



'n ruimtetralie voorkom, sal die model virtuele wanorde vertoon, wat aandui dat 

die stof intern nie kristallyn is nie. Hierdie interne wanorde vind ekstern 

uitdrukking met die afwesigheid van morfologiese kristalvlakke aan die buitekant 

van die gestolde massa, wat amorf genoem word. Hierdie is ook 'n voorbeeld 

waar die relasie funksioneer vanaf die subjektiewe virtuele model wat wanorde 

vertoon, na die objektiewe werklikheid wat 'n amorfe vlak vir die mens aanbied 

om ervaar te kan word. Dit toon die wyse waarop moontlike ordelike 

bestaanswyses uit 'n teoretiese model afgelei kan word om in die werklikheid 

getoets te word. Voorheen het die mens eers ervaar en toe sy model van die 

werklikheid gebou. Die subjek-objek-relasie funksioneer dus na weerskante en 

word deur die mens se ervaring gekonstitueer. 

Hierdie ervaring van hoe interne elemente in 'n kristal gerangskik is, kan slegs 

indirek en instrumenteel tot die mens kom deur middel van X-straal- 

diffraksietegnieke, omdat die atoomrangskikkings te klein is om direk gesien en 

ervaar te kan word. Diffraksie van gefokusde X-strale vind volgens die wet van 

Bragg plaas op interne vlakke van die kristal, en kan dan op fotografiese film as 

Laue-patrone vasgelg word. Op hierdie afbeelding kan die spasiering van die 

kristal se spektraallyne van elemente gemeet word om 'n denkbeeldige model 

van die kristal te rekonstrueer. 

3.3 Bronne van onsekerheid 

Uit eksperimentele waarnemings kan geoordeel word of die interne rangskikking 

van kristalelemente ordelik is. So 'n orde sal die mens dan van buite af in 'n 

geheelbeeld as euedriese kristalvlakke ervaar. Die kwaliteit van die kristalvlak 

staan dan in 'n direkte oorsaak-gevolg-relasie tot sy interne orde of wanorde 

(chaos). In die verbondenheid (connectedness) van hierdie relasie begin egter al 

'n element van onsekerheid by die werking van die elektrostatiese kragte wat die 

kristal se atome in 'n ruimtetralie pak. Klein (2002:312) stel dat "we have seen 

that the faces most likely to apear on crystals are those parallel to atomic planes 



having the greatest density of lattice nodes". 'n Wanordelike pakking van atome, 

of defekte in die kristal se ruimtetralie, sal die interne knooppunte van die tralie 

asook die waarskynlikheid dat eksterne kristalvlakke gevorm kan word, verlaag. 

Die kwaliteit van kristalvlakke kan ook verlaag deurdat riffels en ander 

onreelmatighede skynbaar willekeurig op die oppervlak voorkom. 

Hierdie onsekerheidsfaktor (gemodelleer as "waarskynlikhede") in die voorkoms 

van eksterne vlakke van 'n kristal, sal verder tot subatomiese grootheidskale 

teruggevoer kan word. Onsekerhede in die posisie en energievlakke van 

elektrone en kerndeeltjies word deur die onsekerheidsbeginsel van Heisenberg 

gestel (Prigogine & Stengers, 1984:224). As gevolg van wisselende intensiteite 

(wat onvoorspelbaar is) versamel daar verskillende onsekerhede in die 

elektrostatiese aantrekkingskragte, wat uiteindelik as onreelmatige kristalvlakke 

weerspieel word. Interne defekte in die pakking van die ruimtetralie vind op so 'n 

wyse ekstern uitdrukking. Die kwaliteit en voorkoms van kristalvlakke sal deur so 

'n onsekerheidsfaktor bei'nvloed word. Die oorsake van makroskaal- 

onsekerhede is dus te vinde op die mikroskaal-energiewerkings en -strukture van 

'n saamgestelde entiteit. 

Daar moet ook daarop gelet word dat indien 'n eksterne kristalvlak nie deur die 

mens ervaar kan word nie, interne orde steeds in die ruimtralie van die kristal kan 

voorkom. Die mens kan dit net nie ervaar nie omdat die interne orde nie ekstern 

uitgedrukword nie. Die interne orde van die kristal bestaan wel, maar is net vir 

die mens verskuil. 

3.4 Web van bindings 

Die verbindingsvermoe van die interne elemente van 'n objek funksioneer 

gelyktydig na weerskante toe. So word die atome wat reglmatig (ordelik) pak om 

'n kristal te vorm, in hulle spesifieke posisies gehou deur 'n web van 

elektrostatiese aantrekkingskragte wat die een op die ander het. Dit lyk dus of 



kragtewerkinge relasioneel wedersyds tussen alle elemente van 'n objek 

plaasvind, wat die basis is van 'n ordelike pakking van atome. In 'n model van so 

'n pakking, vorm die ordening van al die elemente deur die totaal van 

kragtewerkings 'n web van onderlinge kragte wat deur simmetriee in 'n 

ruimtetralie voorgestel word. 

Dit begin nou duidelik word dat wanneer so 'n web van onderlinge kragte mekaar 

uitbalanseer, daar 'n interne verbondenheid heers wat stabiel bly. In plaas 

daarvan om een vir een verbinding tussen elke paar elemente te beskou, kyk ons 

eerder na die gemiddeld van alle verbindings ('n "web" van verbindings) in 'n 

sisteem. So 'n gemiddeld word dan as die toestand van die sisteem beskryf. In 

die voorbeeld van die kristal bestaan daar 'n toestand van interne orde wat in sy 

eksterne vlakke uitdrukking vind. By 'n geslote sisteem wat uit gasmolekules 

bestaan, word die toestand van die sisteem deur die termodinamiese grootheid 

van "entropie" beskryf. 

3.5 Die bindingsweb vergroot veranderings 

Die skaal van die oorsaak-gevolg-relasie kan tot op atoomvlak nagevolg word in 

terme van die bindingskragte wat die orde-genererende simmetriee in die realiteit 

veroorsaak. In die chaosteorie word hierdie self-eenderse herhaling van patrone 

dwarsoor verskillende grootheidskale as skaalvennrant beskryf. Eintlik kan gese 

word dat die oorsake van die eenduidigheid en stabiliteit van kristalvorme 

skaalvetwant afgewentel kan word tot die simmetriese pakking van atome in 'n 

kristalruimte. Die wyse waarop subatomiese elektron-, proton- en neutron- 

deeltjies as 'n dinamiese sisteem balanseer, vind dan verder uitdrukking in die 

vorming van simmetriese kristalvlakke, wat orde impliseer. 

Wanneer 'n kristal begin smelt, verlaag die toestand van interne orde, wat 

ekstern weerspieel word deurdat die vlakke hulle morfologiese eienskappe 

verloor. "Begin smelt" beteken dat daar in die statiese sisteem 'n dinamiese 



werking plaasvind wat verandering in sy toestand veroorsaak. Hierdie 

verandering hou ook in dat die effek van die Heisenberg-beginsel, wat reeds op 

subatomiese skaal in die statiese sisteem aktief is, ook op groter skaal sal geld. 

Enige interne verandering gaan nou as gevolg van die web van verbindings op 

vergrote skaal ekstern plaasvind om 'n globale toestand weer te gee. Die 

voorbeeld van kristalvlakke kan beskou word as die globale uitdrukking van die 

gemiddelde toestand van interne orde. 'n Arnorfe kristalvlak daarenteen sal 'n 

gemiddelde toestand van interne wanorde verklap. 

Die vergrotingseffek van die chaosteorie in die oorgang van orde na chaos, is 

gelee in die onsekerheidsbeginsel van Heisenberg en ook in die rnultipleksiteit 

van onderlinge interne verbondenhede tussen die elemente van 'n sisteem. 

Hierdie vergrotingsverskynsel word in die chaosteorie die skoenlapper-effek 

(buttefly effect) genoem. Dit sluit in die sensitiwiteit vir begintoestande, wat die 

hoofkenmerk van gedermineerde chaos is (Willams, 1997:218). In die voorbeeld 

van die kristal is dit die oorgang van interne orde na chaos op kriptokristallyne 

skaal wat ekstern op makroskaal 'n morfologiese uitdrukking vind. 

Die vorming van kristalle uit vloeistof (magma) is 'n voorbeeld van chaos wat in 

orde oorgaan. Atome word volgens die balans van elektrostatiese kragte 

sodanig gepak dat dit in 'n model simmetries sal vertoon. Die gemiddelde 

energie van die gepakte atome in die kristalstruktuur van die sisteern moet in 

elektrostatiese balans kom om interne orde te kan vertoon. Hierdie pakking, wat 

'n verbindingsweb in wording is, is egter steeds onderworpe aan die 

onsekerheidsbeginsel Alhoewel orde nou uit chaos te voorskyn getree het, is 

daar steeds 'n potensiele onsekerheid saam ingepak wat onvoorspelbaar is 

(Heisenberg) en wat in wanorde kan oorgaan soos in die chaosteorie. 

Die "potensiele onsekerheid" wat in die beginsel van Heisenberg begrond is, 

word op hierdie wyse ingebed in die "intrinsieke eienskappe" van dinge waardeur 

verdere kragtewerking plaasvind. Al vind sodanige wisselwerkinge volgens 
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kousale wette plaas, sal daar dus 'n onsekerheid in die determinisme daarvan 

betrokke wees. Ook rnoet in gedagte gehou word dat sirnmetrie wat hier as 

voorbeeld gebruik word, nie die enigste orde-generator in die werklikheid is nie. 

Ander orde-generators sal ook potensiele onsekerhede op mikroskaal bevat wat 

vergroot te voorskyn kan tree. 

3.6 Die skaalvariansie van chaost 

Die voorkorns (eksteme uitdrukking) van deterrninistiese chaos, wat ons as 

chaos ervaar, word bepaal (gedetermineer) deur die interne ordelike toestand 

van die elemente van 'n sisteem. Hierdie interne orde kan die rnens egter, soos 

die Laue X-straalpatrone, nie direk ervaar nie. Die rnens se ervaringsvermoe is 

nie sensitief genoeg nie, of die onderliggende orde is werklik verskuil sodat op 

rnakroskaal slegs wanorde waargeneem kan word. Daar is dus in die objek 'n 

potenside orde verskuil wat onwillekeurig deur 'n klein gebeurtenis in die sisteem 

(byvoorbeeld 'n tralieverskuiwing volgens die Heisenberg-beginsel) sal 

veroorsaak dat interne orde ook ekstern uitdrukking vind. Hierdie orde wat 

homself verskuil en volgens die skoenlapper-effek skielik in 'n see van chaos 

vergroot te voorskyn kan tree, is die chaost (gedetermineerde chaos) wat in 

hierdie studie bespreek word. 

Die mees waarskynlike plek waar so 'n orde te voorskyn sal kom, word in die 

chaosteorie die attraktor genoern. Die attraktor spesifiseer die waardes van die 

fisiese toestande wat 'n sisteem nodig het om stabiel te kan funksioneer. 

Alhoewel die genoemde fisiese waardes presies in die realiteit bepaal en in die 

model op die faseruirnte se asse afgerneet kan word, funksioneer die sisteem nie 

orals stabiel nie. Die inherente onsekerhede uit die chaost-web (van 

wisselwerkinge) veroorsaak onder andere onstabiliteit. Die attraktor dui 'n 

ingeslote gebied in die faseruirnte aan waarbinne die betrokke sisteern stabiel 

funksioneer. Die grafiese voorstelling van 'n tipiese attraktor is 'n kol wat 

ronderig lyk. 



Daar moet egter daarteen gewaak word dat hierdie fisiese relasies 

(kragtewerkinge) nie direk na die relasies in die faseruimte-model gereduseer 

word nie. Volgens Hart (1984:118) se konsep van relasies, is reduksie tussen 

fisiese realiteite en wiskundige modelle nie toelaatbaar nie. 'n Sisteem se 

attraktor is bloot 'n wiskundige model, terwyl 'n sisteem Hart se funktor in die 

realiteit is wat in relasie tot sy elemente funksioneer om ordelik of chaoties deur 

die mens ervaar te word. 

Tot dusver is aan die hand van 'n voorbeeld van ideale kristalvorming verduidelik 

hoe die rnens orde, chaost en chaos ervaar. Die oorgang van een statiese 

bestaanswyse (being) na 'n ander statiese of dinamiese toestand, impliseer 'n 

dinamika van wording (becoming). Die translasie-operator wat gebruik is om 

simmetrie in 'n model wat lini2rr van aard funksioneer te verduidelik, is 'n 

voorbeeld van so 'n oorgang. Die oorgange tussen orde-chaost-chaos vind nie 

noodwendig in dieselfde grootheidskale plaas nie. Die chaosteorie is veral van 

toepassing by nie-liniere, dinamiese sisteme met verskillende ordes van 

grootheidskale (skaalvariansie) en kompleksiteite. 'n Eenvoudige voorbeeld van 

'n dinamiese sisteem wat linier optree en onvoorspelbaar chaoties kan raak, is 'n 

pendulum wat swaai. (Voorbeelde van chaost-sisteme wat in verskillende 

domeine funksioneer, word in hoofstuk 4 bespreek.) 

Die wyses van bestaan en wording ("being" en "becomirrg") het 'n besondere 

ontologiese aanloop, soos in die vorige hoofstuk bespreek. Hierdie konsepte 

beTnvloed die wyses waarop chaos en orde ervaar en gei'nterpreteer word, soos 

deur die volgende voorbeeld in die geologie aangetoon. Wanneer 'n magma 

stadig afkoel, is daar genoeg tyd om groot kristalle te vorm. In hierdie dinamiese 

proses van wording (becoming), word atome volgens chemiese elemente 

wetmatig tot spesifieke minerale in 'n ordelike ruimtetralie gepak. Wanneer 

toestande gunstig is, word die begrensing van die ruimtetralie, naamlik die 

kristalvlak, so gevorm dat dit baie glad is, met min defekte of afwykings. So 'n 
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kristalvlak, wat die wetrnatige uitdrukking is van hoe interne orde met rnin defekte 

in sy ruirntetralie, word "hoe kwaliteit" genoern. Kristallisasie is hier 'n proses van 

"wording" waar kwaliteite skaalverwant ontstaan. In hierdie wordingsproses sal 

defekte in die ruirntetrallie ook skaalverwant oorgedra word. Wordingsprosesse 

(byvoorbeeld kristallisasie) is self ook 'n bron van defekte wat dinarniese 

onreelrnatighede veroorsaak. 

Die mens se ervaring van orde en chaos word ook sterk bepaal deur die skaal 

waarop sy sintuie gestandaardiseer is om te kan waarneern en relasies te vorrn. 

So word die model van die kristal wat vanaf kriptokristallynevlak tot rnakrovlak 

ervaar is, steeds volgens verbande skaalverwant gemodelleer. Die ervaring 

eindig nie daar nie, want 'n magma wat kristalliseer, vorrn nie net enkele korrels 

nie rnaar 'n versarneling van korrels wat in die proses saarnbind tot die groter 

geheel van 'n gesteente. Die kwaliteit van een kristal kan ook in relasie staan tot 

'n tweede, (voorspruitend uit sy eie interne sirnmetriee) wanneer die gehalte 

daarvan met rnekaar vergelyk word. Dit sal egter 'n denkbeeldige relasie wees 

wat deur rnenslike oordeel en ervaring geevalueer word. 

Of 'n toestand ordelik of chaoties lyk, berus daarop hoe die mens die werklikheid 

ervaar en hoe hy dit relasioneel sonder reduksie interpreteer. Is die bestaan en 

wording van entiteite met verskuilde orde in die realiteit onafhanklik van die 

mens, wat reduksie verbied? Om te kan oordeel of daar verskuilde orde is, sal 

die rnens na rnodelle van chaost rnoet kyk, soos die chaost-attraktor wat uit sy 

ervarings saarngestel is. Uit relasies in sy rnodelle, sal die rnens kan oordeel of 

die nie-orde (chaos) wat waargeneern word, deterrninisties is. lndien wel, korn 

daar chaost in die saamgestelde entiteit voor. 



3.7 Die bestaan van orde op mikroskaal 

3.7.1 Inleiding 

Die elektron is 'n fundamentele bousteentjie van materie. Nou gaan aan die 

hand van verskillende modelle gekyk word hoe die atoom se bindingskrqgte 

intern funksioneer om ordeskeppende simmetriee in die atoom self daar te stel, 

wat ook skaalverwant koppel na die eksterne uitdrukkingsvorme van strukture 

(soos kristalvlakke). Hierdie simmetriee verteenwoordig ook die onderliggende 

orde wat die determinant van chaostiese gedrag vorm. 

Die uitwendige simmetriese eienskappe van minerale word veroorsaak deur die 

ordelike rangskikking en pakking van die bousteentjies daarvan(atome en ione), 

om spesifieke strukture te vorm. Hierdie strukture verkeer weer in wisselwerking 

met hulle atome en be'invloed die vorm, grootte en elektronverspreiding van elke 

atoom in die struktuur. Die kragte waardeur hierdie wisselwerkinge plaasvind, is 

sekere vorme van chemiese bindings wat deur verskillende elektron- 

konfigurasies rondom die atoom se kern bewerkstellig word. Hierdie 

samestellings bepaal die fisiese en chemiese eienskappe van die element, asook 

die eienskappe van die groter mineraalstrukture. 

Enkele teoretiese bindingsmodelle word nou bespreek ten opsigte van die 

generering van simmetriee. Hierdie simmetriee! kan self-eenders en 

skaalverwant verder bind, om strukture van orde te vorm. 

3.7.2 Die Bohr atoornrnodel 

In sy eenvoudigste vorm stel hierdie model die waterstofatoom voor wat bestaan 

uit 'n proton in die kern en 'n elektron wat op 'n groot afstand daaromwentel. 

Elektries is hierdie atoom neutraal, waar die negatiewe lading van die elektron 

deur die positiewe lading van die kern geneutraliseer word. Die massa van die 

proton is 1 837 keer die van die elektron, en saam vorm hulle die atoom se totale 
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massa. Die neutron is 'n kerndeeltjie met dieselfde massa as die proton, maar 

elektries is dit neutraal. Die kerne van swaarder atome bevat meestal eweveel 

neutrone as protone, net soveel soos die elektrone wat buite-om wentel. Hierdie 

getal bepaal dan die tipe en eienskappe van die element. (Die kousale wette van 

hoofstuk 4 het onder andere op hierdie intrinsieke eienskappe betrekking.) 

Elemente word in 'n tabel gerangskik volgens die aantal elektrone en eienskappe 

in periodes wat herhaal.. 

Elke element beskik oor 'n karakteristieke lynspektrum wat met verhitting 

uitgestraal word. Hieruit het Bohr afgelei dat elektrone in spesifieke diskrete 

energievlakke op spesifieke afstande van die kern af wentel omdat dit die 

basiese vergelyking E=hv bevredig. Aan hierdie diskrete energievlakke, van die 

kern af straalvormig na buite, het Bohr die hootkwantumgetalle van n=1,2, ... 
toegeken (Klein, 2002:45). 

Volgens hierdie hootkwantumgetalle in die Bohr-model, is daar atome met 

elektrone wat op spesifieke afstande sferies-simmetries funksioneer. In die 

praktyk is dit ook 'n ordelike funksionering, wat onder andere met diskrete 

spektraallyne geldentifiseer kan word. 

3.7.3 Die dualiteitsteorie 

Omdat die lynspektra van swaarder elemente nie met behulp van die Bohr-model 

verklaar kan word nie, is 'n teorie later ontwikkel wat bewys dat deeltjies 

gelyktydig (duaal) golf- en materie-eienskappe vertoon. Dit is die dualiteitsteorie 

wat veral poog om die eienskappe van lig te beskryf en verklaar (Prigogine & 

Stengers, 1984:220). Volgens Schrijdinger se vergelyking, hou in dat 'n 

statistiese waarskynlikheid uit die massa en energie van 'n elektrondeeltjie 

bereken kan word om 'n elektron op 'n spesifieke posisie ten opsigte van die kern 

te vind. 



Die kwadraat van die amplitude van die staande elektromagnetiese golwe wat 

met die elektron se energiewaarde geassosieer word, word deur Maxwell as die 

digtheidsverspreiding bereken. Dit dui die waarskynlikheid aan om 'n elektron 

binne sy baan op 'n spesifieke punt ten opsigte van sy atoomkern te vind. Die 

drie-dimensionele vorm en simmetrie van 'n elektron se orbitaal is nie altyd 

sferies, soos die Bohr-model voorstel nie. Die tydelike afwyking van hierdie 

sferisiteit is 'n vorm van onreelmatigheid wat self-eenders deur die web van 

bindings kan koppel om chaost-effekte op groter skale te veroorsaak. Die 

statistiese waarskynlikhede soos deur Shrodinger se vergelyking beskryf word, 

koppel dan ook skaalverwant, met groter effekte. 

3.7.4 Die ruimtelike verspreiding van elektrone 

Die ruimtelike verspreiding van elektrone om 'n atoomkern word so deur die 

verskillende atoom- bindingskragte (hierbo genoem) bepaal dat dit ordelik 

voorkom. Die radiale spreidingskurwe op 'n afstand, r, vanaf die kern van 'n 

waterstof atoom, neem van nu1 af toe om by die berekende grootte van die 

atoom, 'n maksimumwaarde te bereik. Dan neem dit weer geleidelik af. Die 

pieke van hierdie energiespreidings word opeenvolgend die name K-skil, L-ski1 

("K-orbit", ...) genoem. Die effektiewe radius van 'n atoom of ioon in 'n 

kristalstruktuur word deur die statistiese spreiding van elektrone bepaal, soos 

deur Schrodinger beskryf. Die aantal elektrone van die atoom asook die 

elektronspreidings van die buuratome, het 'n bepalende invloed op die radius van 

die atoom (Klein, 2002:46). 

Bohr se hoofkwantumgetal (n=1,2,3,..) vir die K, L, M, ... hoofskille word aangevul 

met die asimutale kwantumgetal (I=1,2, ..., n-1) vir sub-skille s,p,d,f, ... In elke 

subskil word spesifieke elektronbane deur die magnetiese kwantumgetal m=O; - 
1,0,+1; -2,-1, 0, + I  ,+ 2; .... aangedui. As gevolg van die spin van die elektron om 



sy eie as wat 'n klein magneet vorm, is 'n spin kwantumgetal van +% of -% 

verder moontlik (Klein, 2002:48). 

Volgens Planck se beginsels, sal die elektrone met 'n hoer kinetiese energie teen 

'n hoer frekwensie vibreer. Elektrone sal dus verder van die atoomkern af gevind 

word. Die hoofkwantumgetalle van n=1,2, ... wat die grootte van die atoom 

bepaal, sal die elektrone se geassosieerde staande golwe volgens die 

gekwantifiseerde knooppunte bepaal (Klein, 2002:45). Die verskillende waardes 

van I=1,2, ..., 17-1, veroorsaak ook dat die elektrondigthede om die kern, as gevolg 

van die hoeksmomentum van die elektrone, nie-sferiesnie maar simmetries om 

die kern versprei is. 

Uit die bostaande gegewens is dit duidelik dat die spreiding van elektrone 

rondom 'n atoomkern nie sommer willekeurig gebeur nie, maar dat dit wetmatig 

volgens verskillende atoomkragte plaasvind. In die realiteit word die 

spreidingsvorme bepaal deur die atoomkern self en nabygelee atome. Die 

spreiding van elektrone wissel dinamies, met waarskynlike posisies in die bane. 

Modelle van elektronspreiding dui op heelwat verskillende parameters, soos 

skille (orbitale) en kwantum- en spingetalle wat wetmatigheid en simmetrie 

aandui. 

Die binding van atome met ander atome om groot eenhede soos kristalle en dan 

verder gesteentes te vorm, vind juis deur middel van elekrone plaas (Klein, 

2002:56). Die inherente orde wat deur die atome se simmetriese 

elektronspreiding geskep word, word verder deur hulle eie bindingsaksies 

ingebou in die groter geheel van materie wat bestaan. In die geheel sal 

statistiese fluktuasies en veranderinge in die spreiding van elektrone op 'n groter 

skaal as 'n gemiddelde toestand van 'n sisteem weergegee word (in wording 

kom). Of fluktuasies en veranderinge deur 'n web van chemiese verbindinge in 



die elektronspreiding om 'n atoom tot verskynsels van chaost aanleiding kan gee, 

sal verder nagevors moet word. 

3.7.5 Die periodisiteit van atoomeienskappe 

Die periodisiteit van atoomeienskappe funksioneer ook as ordeskeppende 

simmetrie-element (Klein, 2002:213). Soos die atoomgetal telkens vir die 

volgende element met een vermeerder, word daar een elektron meer vanaf die 

laagste energievlak rondom die ooreenstemmende kern gevind. Volgens Pauli 

se uitsluitingsbeginsel (Klein, 2002:49), kan daar nie meer as twee elektrone in 

elke baan gevind word nie. 

Hund se reel (Klein, 2002:165) bepaal verder dat eers een elektron van dieselfde 

energiewaarde in elke baan geplaas word, voordat die tweede elektron daarin 

geplaas word. So word die periodes van die periodieke tabel opgebou. Die 

kolomme stel groepe elemente met dieselfde fisiese eienskappe voor wat bepaal 

word deur dieselfde elekronsamestellings in die buitenste bane. 

Uit die bogenoemde wetmatighede van Pauli en Hund is dlt duidelik dat die 

periodisiteit van atoomeienskappe wetmatig bepaal wat determinisme inhou. In 

die betrokke model, naamlik die "Periodieke tabel van elemente", beskik die 

elemente in die vertikale kolomme oor dieselfde fisiese eienskappe, en die 

atoomgetal (aantal elektrone) in opeenvolgende horisontale rye vermeerder 

stapsgewys (Klein, 2002:60). Die elektronspreiding om die atoomkern is ook 

bepalend vir die fissiese eienskappe van die element, wat weer die 

kousaliteitbindings in chemiese sisteme bepaal. Asimmetriee in die periodisiteit 

van atome ontstaan wanneer daar in die atoomkern minder neutrone as protone 

met radio-aktiewe verval aanwesig is. Die interne orde van sulke atome bly egter 

behoue, al sou chaost-verskynsels intree. 



3.8 Chemiese bindings koppel skaalvetwant 

3.8.1 Inleiding 

Chemiese bindings is een van die verskillende soorte energiewerkings wat 

komponente bind om sisteme te vorm. Chemiese bindings is een van die 

meganismes wat samehang ("connectivity") in relasies daarstel en wat in sisteme 

orde skep. Vervolgens word in enkele modelle gekyk hoe die 

bindingsmeganismes van atome funksioneer om chemiese sisteme te vorm. 

Sulke chemiese sisteme kan wissel tussen ordelik, chaosties of chaoties, 

3.8.2 Die ioniese model 

Die ioniese binding(s) tussen een of meer atome ontstaan wanneer die buitebaan 

volkome gevul word deur die aanvul of wegneem van elektrone (Klein, 2002:56). 

Met die oorplasing van meestal een elektron, word die gewer-atoom positief 

(katioon) en die ontvanger-atoom negatief (anioon) gelaai . 

Atome wat in sy buitenste baan maklik 'n elektron kan opneem, word elektron- 

negatief genoem. Hoe groter die verskil in die elektron-negatiwiteit van die 

betrokke atome, hoe sterker is die ioniese binding tussen die atome. Sodanig 

gelaaide atome word dan deur die resulterende elektriese Coulombkragveld na 

mekaar toe aangetrek en deur 'n weerstand teen hoer energie 

elektronoorvleuelings afgestoot. Hierdie Wee eletrodinamiese kragvelde kom in 

balans wanneer die somtotaal van beide se energie geminimaliseer is (Klein, 

2002:65). 

Hierdie aantrekkingskrag hou die ione aanmekaar gebind en neig om soveel 

teenoorgesteld gelaaide ione as moontlik simmetries langs mekaar te rangskik. 

Hierdie simmetriese rangskikking van gebinde ione in strukture, vorm dan 

byvoorbeeld kristalle soos natriumchloried (gewone tafelsout). Die 

bindingspatroon bepaal die kristal se fisiese eienskappe. Die fisiese eienskappe 
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weer, is deel van die intrinsieke eienskappe wat kousaal koppel om 

saamgestelde entiteite te vorm (soos in hoofstuk 4 verduidelik). 

Verandering vind maklik in die ioniese binding plaas omdat dit swak is. 'n Klein 

chemiese verandering kan veroorsaak dat byvoorbeeld 'n tafelsoutkristal ioniseer 

wanneer dit in water oplos. Die gevolg is dat die twee soorte ione, naamlik die 

anione en die katione, nie meer 'n fisies gebinde sisteem vorm nie. Die ione sal 

vry en chaoties in die water kan beweeg. In die proses van in-oplossing-gaan, 

het die soutkristal van ordelik na 'n gei'oniseerde chaotiese toestand gegaan. Dit 

het gebeur deurdat die web van swak ioniese bindings maklik ontbind is, en 

werklike chaos ontstaan (ge-"word") het. Vir die doeleindes van die voorgestelde 

web-chaost-model sal verder ondersoek moet word hoe onderliggende orde deur 

swak bindingskragte aan 'n sisteem oorgedra kan word om chaost te veroorsaak. 

3.8.3 Die kovalente model 

Elemente waartussen daar 'n lae negatiewe elektronverskil is, plaas nie maklik 

elektrone na mekaar toe oor om ione te vorm nie. Bindings tussen hierdie 

elemente is egter moontlik deur die buitenste baan vol te maak met elektrone wat 

om beide kerne wentel. Sodanige elektrone wat gedeel word, moet van 

teenoorgestelde spin wees. 'n Enkele hibriedbaan word nou uit die oorspronklike 

twee aparte bane wat tussen die twee kerne oorvleuel, gevorm (Klein, 2002, 58). 

In plaas van die oorvleueling van aparte bane, veroorsaak die hibriedbaan 'n 

verhoogde waarskynlike elektrondigtheid in die gebied tussen die twee 

atoomkerne. By die kovalente binding van twee atome ontstaan een 

gesamentlike baan wat soos 'n handgewig (dumbelf) lyk, in plaas van die ioniese 

stereopaar van twee aparte bane met twee teenoorstaande lobbe van 

elektronspreidings langs dieselfde as (Klein, 200258). 



By die kovalente model is daar ook dumbellelektronverspreidings van 'n aantal 

hibriedbane 'n baie sterk stabiele kristalstruktuur vorm. Die rigting van hierdie 

hibriedbane bly dieselfde om 'n onveranderde simmetrie van bane te behou, al 

sou die atome roteer (sigmabindings). Die sterkte van die kovalente bindings sal 

veroorsaak dat onderliggende orde, byvoorbeeld die reelmatige pakking van 

atome in 'n ruimtetralie, fisies aan die sisteem oorgedra word. Die atome van 

harde minerale, soos diamante, word kovalent gebind (Klein, 200259). Die 

kristalvlak van 'n diamant sal nie so maklik tot onreelmatighede versteur (gekrap) 

kan word nie. In die voorgestelde web-chaost-model word die onderliggende 

orde baie goed deur die web van kovalente bindings oorgedra, om ekstern te 

manifesteer. Die onderliggende orde op mikroskaal is nie "verskuil" nie; dit 

vertoon op makroskaal en so 'n sisteem sal nie maklik chaoties optree nie. 

By die komplekse spreidings van elektrone in "dinamiese sisteme van atome" 

waarom kovalente bindings nie-linigr vorm, vetwag skrywer heelwat chaotiese 

verskynsels wat aan die definisie van chaost sal voldoen. Verdere ondersoek is 

nodig om die voorgestelde web-chaost-model op elektronspreidings in kovalente 

bindings toe te pas. 

3.8.4 Die metaalbindingsmodel 

Hierdie model probeer om fisiese eienskappe wat nie deur ander modelle 

behandel word nie, soos die smeebaarheid en elektriese geleidingsvermoe van 

minerale, te verklaar. 'n Metaalbinding tussen atome waar die resulterende, 

buitenste valensie-elektrone van die molekule nie goed gelokaliseer is nie en 

swak deur die atoomkerne aangetrek word, sal meebring dat vrye elektrone 

beskikbaar sal wees om tussen die atome en molekules te beweeg (Klein, 

2002:61). 



Metaalbindings vind gewoonlik plaas tussen atome waar elk oor een elektron in 

sy buitenste baan beskik wat maklik losgemaak kan word. Beskou byvoorbeeld 

twee natriumatome (elkeen se 3s-ski1 bevat een elektron) wat oor 'n groot 

afstand nader aan mekaar gebring word: Die bane van die twee enkel buite- 

elektrone word versteur en vorm 'n enkele molekulgre (hibried-) baan rondom 

beide atome. Dit is die teenoorgestelde van wat in kovalente bindings gebeur, 

waar een elektron vir die hibriedbaan gedeel word. Die energievlak van die 

eersgenoemde hibriedbaan verskil effens van die buitenste valensieband van 

enkel atome, omdat Pauli se uitsluitingsbeginsel twee elektrone met dieselfde 

spin verbied. Meer energievlakke is nou gevorm, naamlik die gewone 3s- 

valensiebaan en die molekulQre (Na+Na) 3s-geleidingsbaan. 

Die kans op die vorming van die hibriedbane sal statisties verbeter as met 'n 

aggregaat van natriumatome gewerk word. Dit is omdat meer atome beskikbaar 

is waarvan die 3s-elektrone identiese kwantumgetalle besit. In so 'n geval vorm 

die atome 'n bree elektriese geleidingsband, soos die 3s-band wat baie 

energievlakke beskikbaar het. 

In die hibriedbane van sulke geleidingsbande (byvoorbeeld 1-s, 2-s, 2-p, 3-s, 3- 

p,..) is meer energievlakke beskikbaar en al die valensie-elektrone word so yl 

moontlik oor al die vlakke van die geleidingsband gesprei. In die geleidingsband 

is daar dus genoeg swak gebinde elektrone en genoeg plek vir migrerende 

elektrone om onder 'n aangelegde potensiaal, 'n vloei van elektrone te 

veroorsaak. 

Die gesamentlike elektrostatiese velde van die dig gepakte atoomkerne verbuig 

ook die hoer kwantumorde-bane in hibriedbane, wat dan geleidingsbande vorm, 

al is hulle leeg. Die mineraal is 'n elektriese isolator wanneer die energiegaping 

tussen die valensiebande met die enkele elektrone (wat in 'n potensiele 

energieput verkeer) en die gevormde geleidingsbande baie groot is. Hierdie 

energiegaping kan verklein word deur hoer druk en temperatuur, wat die 
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valensie- en geleidingsbande sal laat oorvleuel. loon-irnplanterings plaas 

onsuiwerhede in die kristalstruktuur in, wat hierdie energiegapings vergroot of 

verklein. So ontstaan halfgeleiers wat in transistors gebruik word. 

Elke paragraaf hierbo beskryf scenario's waar vry elektrone in 'n rnetaal, 

elemente kan vorm van 'n deterministiese, nie-linibre sisteem wat dinamies met 

tyd verander. Heelwat wiskundige forrnules is deur navorsers ontwikkel om die 

gedrag van vry elektrone in die rnetaalbindingsmodel tegnologies te benut. Daar 

is egter nog baie ruirnte in verdere navorsing om die beginsels van die 

chaosteorie ten opsigte van die rnetaalbinding te gebruik . Die voorgestelde 

web-chaost-model sal goed toegepas kan word om die bestaande beskrywings 

van kornpleksegedrag-elektrone in die geleidingsbande verder te verklaar. 

3.8.5 Die molekulQre bindingsmodel 

Die bindingskragte in hierdie model is die van der Waals-aantrekkingskragte van 

stabiele edelgaskonfigurasies wat atorne by baie lae temperature in 'n 

kristalstruktuur kan saarnbind. Dit is veral die edelgasse soos neon asook 

waterstof, stikstof en suurstof wat by karnerternperatuur in die gasvorm verkeer. 

Met die wegvat van energie deur die verwydering van elektrone om 'n edelgas te 

vorrn, sal die oorspronklike nie-edelgas rnolekules "collapse into a close-packed, 

liquid chaotic state" (Klein, 2002:62). 

Van der Waals-kragte ontstaan wanneer die sarnevoeging van sulke atorne met 

geen-valensie- elektrone onder lae temperature 'n asirnrnetriese 

ladingsverspreiding in die massa bewerkstellig. Dit werk dan elektrostaties in op 

van die atorne om hulle momenteel in 'n elektriese dipool te verander as gevolg 

van die elektrondigtheid wat skeefgedruk word. 

Sodanige beweging van elektrondigthede veroorsaak 'n elekriese veld wat op sy 

beurt dipole in nabygelee atome veroorsaak. Die netto resultaat van al hierdie 



momentele klein elektrostatiese kragtevelde wat as gevolg van kontinu- 

fluktuerende dipooltjies ontstaan, is belangrik vir bindings binne-in molekules, 

waar atome daardeur in 'n stabiele kristalstruktuur vasgevang en gehou word. 

Die kontinue fluktuasies van dipooltjies in edelgasse hierbo beskryf, is 'n ideale 

plek om noukeuriger op te let na moontlike chaotiese verskynsels om die 

voorgestelde web-chaost-model toe te pas. 

3.9 Opsomrning 

Hierbo is gesien dat die bindingskragte in die natuur ook op baie presiese wyses 

tussen die deeltjies van 'n atoom funksioneer. Dit kan gestel word dat hierdie 

funksionering op 'n deterministiese wyse plaasvind, byvoorbeeld deur die 

wetmatige pakking van elektrone rondom die kerne. Hierdie pakking vertoon 

simmetrieg op subatomiese skaal, wat die mens uit sy direkte en indirekte 

metings as ordelik ervaar. 

Die voorkomste en oorgange tussen orde en nie-orde wil skrywer tot op 

subatomiese vlakke terugvoer, waar die bindingskragte die wyse bepaal waarop 

atoomdeeltjies in dinamiese sisteme in ordelike relasies funksioneer. Sodanige 

orde op mikroskaal word deur 'n web van bindings soos hierbo beskryf, self- 

eenders na makroskale oorgedra. Defekte word ook oorgedra. 'n Skaalvariansie 

kan met oordrag van orde of wanorde plaasvind. Wanneer orde op mikrovlak 

bestaan, al is dit verskuil, sal chaotiese gedrag op makrovlak steeds 

deterministies wees. Dit is die sogenaamde "web-chaostn-model wat uit hierdie 

studie ontwikkel is. 

Funktors sal relasioneel dwarsoor 'n groot aantal grootheidskale funksioneer en 

word veral gemodelleer in skaalverwante voorstellings van die werklikheid. 

Eweneens sal 'n rnens dan die tydsdirnensie vanaf rnikrosekondes tot in rniljoene 

jare soos in geologiese tyd moet kan modelleer, wat die basis vorm van 

dinamiese prosesse. Die probleem is egter dat 'n verskynsel sy betekenis vir die 



mens verloor wanneer dit vanaf 'n groter afstand beskou word. Die mens 

ondervind dat hy dinge moeiliker ervaar en dit selfs onverstaanbaar vind wanneer 

dit klein word, soos by atoombindings. Die mens interpreteer dit dan as chaoties. 

Fisiese natuunvette het nie hier goeie antwoorde voorsien nie (Gleick, 1989:163), 

vandaar die ontstaan van komplekse wiskundige modelle wat die realiteit wil 

naboots. 

Die indrukke, data en modelle van orde of chaos wat die mens van sy ervarings 

in die realiteit opgegaar het, moet deur horn geevalueer word. Hierbo is gesien 

dat grootheidskale sy evaluering van die toestande van orde of chaos bel'nvloed. 

In die volgende afdeling word gekyk hoe die individu sy ervarings subjektief 

hanteer en evalueer. Hierdie individuele aanslag word dan verderaan uitgebrei 

deur bekende filosofiese en natuunvetenskaplike denkers se begrippe van orde, 

chaos en hulle wisselwerking ontologies te ondersoek ten opsigte van vroeere en 

heersende wereldbeelde en paradigrnas. 



HOOFSTUK 4 

DIE ESSENSIE VAN CHAOST 

4.1 Inleiding 

"Chaost" is in werklikheid verskuilde orde, daarom is dit belangrik om via orde by 

die essensie van chaost uit te kom. Schad (1996:4) stel die rol wat "orde" speel 

in die wetenskap wat die fisiese wereld ondersoek en beskryf, baie mooi: 

"Scientists search for order and regularity in natural phenomena. Some of the 

things we study in the physical sciences are dynamic and beautifully symmetric, 

such as the wave emanating from the site of a fallen droplet." Die konsepte 

"orde", "reelmaat", "dinamies" en "simmetrie" in hierdie aanhaling is ook 

belangrike rolspelers in die chaosteorie ten opsigte van die fisiese wereld wat die 

outeur wil beskryf. Die reelmaat van opeenvolgende vallende druppels water kan 

oor tyd heen baie ordelik voorkom. Tog kan hierdie reelmaat skielik verander en 

die orde oorgaan in 'n skynbaar wanordelike tempo, om daarna weer na 'n 

reelmatige tempo van val oor te gaan. Hierdie vallende druppels is orde wat in 'n 

dinamiese sisteem heers, wat met 'n klein verandering in 'n sisteemparameter 

(die kontrole-parameter) oorgaan na 'n onreglmatige toestand wat vertolk word 

as chaost. Met 'n verdere verandering van sy kontrole-parameter, kan die 

sisteem weer na die vorige ordelike toestand terugkeer. Die term "chaost" 

impliseer dat 'n onderliggende orde nog steeds funksioneer wat die wanordelike 

voorkoms spesifieke eienskappe volgens intrinsieke relasionele eienskappe van 

die sisteemelemente voorskryf. (op 'n hoer vlak is die chaos wat ontstaan deur 

die klein verandering, waarskynlik ook 'n nuwe orde wat nie op die laer valk 

ordelik voorkom nie.) 

Kellert (2000:512) vra 'n basiese filosofiese vraag, naamlik: Watter lig w e p  die 

chaosteorie op die funksionering van orde en chaos in die natuur? Met sy 

ondersoeke na die objek, metode en aard wat die chaosteorie karakteriseer, 



beantwoord hy die vraag soos volg: "...chaos theory provides an understanding 

of the appearance of unpredictable behaviour, by constructing models which 

reveal order". Die chaosteorie beskryf veral hoe onvoorspelbare gedrag begryp 

kan word, rnaar nie soseer waarorn chaos gebeur nie. Volgens Kellert 

(2000:512) dui die chaosteorie die roetes in die verskillende oorgange tussen 

orde, chaost, en chaos aan, asook die beperkinge in die voorspelbaarheid van 

eenvoudige chaotiese sisteme. 

Die gestelde hipotese in hierdie studie, naamlik dat deterministiese chaos deur 

natuurwette bepaal word, wil verder gaan as net 'n roetebeskrywing soos hierbo 

genoem. Hierdie studie wil 'n oorsaak probeer vind in die essensiele wese van 

objekte en die wette wat daarrnee saam funksioneer. Hoe objekte in interaksie 

met mekaar funksioneer en hoe die mens sulke aksies deur rniddel van 

natuurwette modelleer, mag dalk dui op die oorsake van chaost. 

Filosowe het met verloop van tyd heelwat idees en rnetafisiese teoriee ontwikkel 

om die interaksies tussen reele objekte te beskryf en te verklaar. Veral die 

essensialistiese teorie van globale en kousale wette dui volgens skrywer aan 

hoe die aandryfkragte tydens die oorgang van orde na chaost funksioneer: 

wetmatig of nie-wetmatig. lndien wetrnatig, hou sodanige wette in dat daar 'n 

noodsaaklikheid van orde is in 'n sisteern wat willekeurige optrede verbied. Die 

vraag kan dan nou gevra word: Hoe ontstaan die skynbare willekeurigheid 

(randomness) en ander kenrnerkend chaosteoretiese verskynsels in sisterne 

onder die werking van wette wat norrnaalweg deterrninistiese gedrag 

veroorsaak? Skrywer wil hierdie vraag probeer beantwoord deur ondersoek in te 

stel hoe die essensiele (intrinsieke) eienskappe van die elemente van 'n sisteem 

die toestand daarvan be'invloed onder die werking van die natuur se energie en 

kragte. 



4.2 Die essensitile oorsake van chaost 

Met verloop van tyd het denkers verskeie opvattiugs oor die werking en 

uitwerking van natuurwette geformuleer. Enkele sodanige idees word nou 

genoem om die wese van die oorsake van chaost te begrond. Bigelow (1 999:45) 

beskryf Ellis se wetenskaplike essensialisme (ook genoem "Ellisianisme") soos 

volg: "Among the essential properties of many different natural kinds of things, 

we must include certain important dispositional properties". Skrywer wil die 

vermoe van dinge om 'n sekere geneigdheid in hulle eienskappe (dispositional 

properties) te toon, objektief soek in die "wese" van die natuurlike objekte, asook 

subjektief in die modelle van die mens, waar geneigdhede die orde-genererende 

aandrywing van die reele objekte uitbeeld. 

Ellis (1999:19) verdedig sy nuwe essensialistiese teorie van kousale wette 

teenoor die vroeere siening van die Britse empiriste en meganiste en teenoor die 

huidige siening van die neo-meganiste wat passiwiteit in objekte voorstaan. Die 

funksionering wat die neo-meganiste aan die intrinsieke eienskappe van objekte 

toeken, is volgens Ellis dieselfde as die van die primere kwaliteite wat Locke 

voorgestel het. Volgens Locke ondergaan die objekte aksies volgens hulle 

passiewe aard van natuurkragte wat toevallig daar is om op hulle in te werk. Vir 

hom is daar geen interne geneigdheid by die objekte self om die geaardheid en 

manier waarop die inwerkings plaasvind, te bepaal nie. Ook bestaan daar geen 

eie geneigdheid by 'n aantal sulke objekte om op ordelike of wanordelike wyses 

in onderlinge interaksies in 'n sisteem in rangskikking te gaan nie. lndien so 'n 

ordelike rangskikking sou plaasvind, sal dit volgens natuurwette gebeur wat 

toevallig saamwerk om op 'n sekere manier te sinkroniseer. In terme van so 'n 

intrinsieke passiwiteit van Locke se meganistiese siening, bestaan daar geen 

noodsaaklikheid om in interaksie of relasies met 'n ander objek te gaan nie. 

Vir Newton en ander filosowe van sy tyd was natuurwette veronderstel om 

konstant, uniform en universeel te wees, wat gevolglik op meganistiese wyse 'n 



inherente noodsaaklikheid tot orde gelmpliseer het. Slegs God kon op 'n heilige 

manier inmeng en die gang van sake saam met en teen die natuurwette 

verander. God het sy skepping regdeur ordelik geskape wat Hy deur middel van 

natuurwette ordelik hou. Die filosoof Hume het egter enige goddelike en 

menslike vermoe tot inmenging in die optrede van die natuur verwerp, asook die 

werking van enige oorsaaklike kragte of magte. Volgens Hume, is die wette van 

die natuur slegs universele wette wat op dieselfde manier vir alle dinge geld. Hy 

het volgehou dat dinge hulle volgens hulle natuur gedra. Vir Hume is die mens 

se denke oor die natuur se gedrag slegs universele stellinge (propositions) wat 

toevallig waar is. 

In die gevalle hierbo genoem, is daar verskillende idees oor veral die werking van 

natuurwette. Daar is egter geen aanduiding van enige wesenlike aktiwiteit of 

passiwiteit van dinge wat moontlik kan bydra tot die bestaan van orde of wanorde 

in die natuur nie. Ellis (1999:21) tipeer die siening van hierdie denkers as dat 

objekte slegs neutrale entiteite is wat subjektief onder bestaande natuurwette 

funksioneer. 

Let op hoe die konsep van "toevalligheid" (contingency) hierbo op Wee 

verskillende maniere te voorskyn tree. By Locke is daar 'n "toevallige" 

kombinasie van natuurwette wat op objekte inwerk. By Hume is dit stellinge in 

die mens se denkbeeld wat "toevallig" waar is. Die toeval vind dus objektiewe en 

subjektiewe neerslag in hierdie Wee verskillende sienings van die wette. 

Toevalige verskynings van kragte wat op objekte en sisteme inwerk, of die 

wispelturigheid of onakkuraatheid van die mens se denkbeelde, is volgens 

skrywer die ongedetermineerde willekeurigheid van wanorde of gewone chaos. 

Dit is egter nie die oorsaak van die gedetermineerde willekeurigheid van chaost 

nie. By chaost is daar eerder inherente relasionele eienskappe in 'n sisteem wat 

sy spesifieke toestand van deterministiese willekeurigheid bepaal. Die 

bepaaldheid van die skynbare toevalligheid van chaost wil skrywer via die 

onderlinge relasies tussen die elemente van die sisteem, terugvoer tot die 
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intrinsieke kousale wette van Ellis. Dit in teenstelling met die sienings van Locke 

en Hurne. 

Ellis (1 999:21) skryf die oorsaaklikheid van sy essensialistiese teorie van kousale 

wette toe aan die intrinsieke aktiewe eienskappe van die strukture van die dinge. 

Sulke aktiewe eienskappe "include the causal powers, capacities and 

propensities which determine how the various natural kinds of things are 

disposed to behave and interact with each other". Skrywer stem hier saarn met 

Ellis, en stel verder dat elernente van die geskape werklikheid intrinsieke 

eienskappe bevat wat relasies soos oorsaak-gevolg wetrnatig bei'nvloed. In 

onderlinge interaktiewe relasies bind die geneigdhede van die elernente saarn 

om die groter, gerniddelde geneigdheid 'n toestand van orde van 'n struktuur te 

vorrn. Wanneer so 'n struktuur dinarnies ontwikkel met die tyd, vorrn so 'n 

struktuur 'n "sisteern" met intrinsieke eienkskappe wat afgelei word van sy 

elernente. Enige skynbare toevalligheid of willekeurigheid wat dui op chaos wat 

die denkers hierbo op ander wyses hanteer, wil ek op 'n wetrnatige wyse verder 

interpreteer. 

Skrywer wil Ellis se konsepte verderaan verwerk na die elernente waaruit 

dinarniese sisterne bestaan. Die dinarniek van 'n fisiese sisteern hou in dat die 

elernente daarvan fisies beweeg. Strauss (1 995:310) onderskei tussen "die 

fisiese energiewerking en die daarvoor funderende kinernatiese aspek - dit is die 

aspek waarin ons slegs na eenparige beweging verwys sonder dat daar &ens 

sprake is van 'n oorsaak van die beweging. Beweging as die rnodus van 

kontinuering (konstansie) - is 'n oorspronklike gegewe, net soos getal, ruirnte, 

die ekonorniese of die estetiese". 'n lntrinsieke eienskap van 'n natuurlike objek, 

is sy verrnoe en potensiaal om te kan beweeg. Die "fisiese energiewerkingn 

waarvan Strauss praat, is die vloei van energie, soos hitte wat vloei, of die 

inwerking van 'n fisiese krag soos gravitasiekrag wat die oorsaak is dat die objek 

beweeg. Die wyse van oorgang van 'n dinarniese sisteern van 'n toestand van 

orde na 'n toestand van chaos, word bepaal deur die spesifieke kinernatiese 
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aspek van elke element. Elke objek se kinernatiese aspek funksioneer op sy eie 

rnanier, wat die beweging van die objek in relasie met die ander objekte se 

kinernatiese verrnoens bepaal. 

Strauss se "fisiese energiewerking" hierbo irnpliseer die inwerking van fisiese 

kragte (byvoorbeeld gravitasiekrag) wat objekte laat beweeg. Wanneer so 'n 

beweging van 'n objek wetrnatig beskryf kan word, is hierdie beweging eenduidig 

bepaal deur die betrokke wet, en dus deterrninisties. Die natuurkrag is in 'n 

kousale (oorsaaklike) relasie tot die bewegende objek. Die natuurkrag dryf die 

objek aan om te beweeg. 

Daar is egter 'n inherente onsekerheid waarrnee 'n versarneling van objekte wat 

'n sisteern vorrn, aangedryf kan word. Die toekornstige toestand van 'n sisteem 

word deur die som van die onderlinge inwerkings van alle natuurkragte bepaal en 

beskryf. Waar meer as een objek betrokke is, en daar 'n web van onderlinge 

aandryfkragte bestaan, is die som van die objekte se bewegings nie presies die 

beweging van die sisteem as sodanig nie. Daar is 'n onsekerheid in die oorsaak- 

gevolg-relasie soos deur Heisenberg beskryf. Dit impliseer 'n onsekerheid in die 

deterrninisme van so 'n sisteem. Onder die fisici van die twintigste eeu het 

verskillende opvattings ontstaan oor die vraag of die "deterministiese 

kousaliteitsbegrip van die klassieke fisika nog gehandhaaf behoort te word. 

Planck en Einstein wou vashou aan deterrninisrne terwyl Heisenberg en Bohr vir 

die ander uiterste, die indeterminisme van kousaliteit gekies het". (Strauss, 

1995:313). 

Skrywer wil by Plack en Einstein aansluit en stel dat die elemente van 'n 

dinarniese sisteem elkeen interne kousale kragte, vermoens en geneigdhede kan 

besit wat gaan bepaal hoe hulle onderling met mekaar interaksie sal he op 'n 

deterrninistiese wyse. Die werking van sulke interne kragte word gedetermineer 

deur elke element se intrinsieke eienskappe. Die intrinsieke eienskappe kan 

egter onsekerhede bevat, volgens Heisenberg. Sulke onsekerhede sal bydra tot 
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die voorkoms van willekeurigheid in die toestand van 'n sisteem tydens interne 

interaksies van sy elemente. Die sisteem bly egter steeds deterministies omdat 

kousale wette tussen sy elemente geld. Die web van interaksies met intrinsieke 

onsekerhede van al die elemente van die hele sisteem sal met verloop van tyd 

die willekeurigheid in die gedrag van die sisteem bepaal. So 'n sisteem kan dan 

in die volgende moontlike toestande verkeer: ordelik met geen willekeurigheid 

nie, wanordelik of bepaald-wanordelik (deterministies wanordelik - chaosties) met 

wisselende mates van willekeurigheid. Die determinant sal dan die geneigdheid 

of rangskikkingsvermoe van die kousale kragte wees, met 'n bepaalde intrinsieke 

onsekerheid in die toestand van die sisteem. Met 'n klein eie intrinsieke 

onsekerheid sal die sisteem ordelik optree. 'n Groot eie intrinsieke onsekerheid 

bepaal die skynbare willekeurigheid in die optrede van 'n sisteem in die vorm van 

deterministiese chaos. 

Verder onderskei skrywer in die genoemde Ellissianisme hierbo, die verskillende 

rolle wat kousale en globale wette in die chaosteorie speel. Kousale kragte is die 

gevolg van die intrinsieke eienskappe van 'n ding, terwyl globale kragte van buite 

af op 'n ding of 'n sisteem inwerk. Soos gestel, postuleer skrywer dan dat 

elementale kousale wette verskillende toestande van 'n sisteem kan determineer, 

soos orde, chaost of chaos. Die inwerking van 'n globale wet weer, kan die 

heersende toestand van die sisteem versteur om byvoorbeeld van ordelik na 

chaosties oor te gaan. Die potensiaal of kinematiese vermoe van 'n sisteem om 

van toestand te verander, word egter slegs bepaal deur die kousale wette wat op 

intrinsieke eienskappe berus. Die verandering van die kontrole-parameter van 'n 

sisteem sal geen toestandsverandering na choast teweeg kan bring indien die 

sisteem nie die kousaal-bepaalde kinematiese aspek daartoe besit nie. 

'n Globale krag kan 'n klein verandering in 'n sisteem-parameter (kontrole- 

parameter) veroorsaak, wat die interne balans van kousale kragte in die hele 

sisteem omvergooi, en op groot skaal chaos in die sisteem veroorsaak. Dit is wat 

gebeur tydens die "klein oorsaak na groot gevolg" van die skoenlapper-effek. Die 
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skoenlapper-effek rnanifesteer hornself byvoorbeeld in 'n klein verandering in die 

kontrole-parameter van 'n weerstelsel wat interaktief terugkoppel in 'n sisteern 

van 'n groot aantal lugdeeltjies in die vorrn van turbulente lugstrorne wat elders 'n 

groot orkaan kan veroorsaak. Wanneer die kousale kragte in die sisteern nog 

deterrninisties funksioneer, sal daar steeds verskuilde orde teenwoordig wees en 

sal die sisteern in chaost verkeer. lndien die kousale kragte nie rneer kousaal 

kan funksioneer nie, sal die sisteem in werklike chaos sonder enige determinante 

verval. 

Hierbo het ons in die algemeen kragte as die energiewerking tussen objekte 

voorgestel. In die hulle besonder is die kousale wette die oorsaaklike wette wat 

deur die intrinsieke eienskappe van objekte sekere interaktiewe relasies tot 

gevolg het. Hierdie begronding van die oorsake van die voorkornste van 

gedetermineerde chaos berus op die essensiele bestaanswyses van die 

verskillende rnodaliteite, soos die kinernatiese. Hierdie uitbreiding van 

Ellissianisrne noem skrywer "chaost-essensialisrne". 

Ellis begrond die oorsprong van kousale kragte en rnagte slegs deur die 

uitwerking van sy wette te beskryf. Vroeere filosowe het hulle teen dieselfde 

grense vasgeloop. God was vir Descartes ook die oorsaak en rede agter die wet 

wat op die realiteit en deur die rnens gewerk het. Die rnens se denkende 

verstand was vir horn die oorsaak (cause) van alle fenomene en verandering wat 

in die realiteit plaasgevind het. Die fisiese realiteit het dan bestaan as 'n logiese 

sisteern, met ruirntelike ekstensie ,wat op 'n meganiese wyse gefunksioneer het, 

rnaar a priori as wiskundige sisteern van wette ook in die bewussyn aanwesig 

was. Elke fenorneen en verandering, byvoorbeeld orde of chaos, het vir 

Descartes 'n oorsaak gehad wat onder die natuurwette gefunksioneer het 

(Venter, 2001:13). Die verandering van 'n ordelike sisteem se kontrole- 

parameter sou, volgens Descartes, wetrnatig gewerk het om verandering in die 

toestand van die sisteern te veroorsaak. Hy sou die oorgang van orde na chaos 

wetrnatig kon beskryf. Die oorsaak (cause) van die fenorneen van verskuilde 
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orde wat skynbaar willekeurig optree, sou hy nie kon verklaar nie, want volgens 

horn was die wette so vas, dat God hulle nie anders sou kon uitgedink het nie. 

Waarskynlik sou hy gese dat as iets wanoordelik lyk, ons ons begrippe verder 

moet verhelder om die orde te verkry. 

Belangrik is dit om daarop te let dat Boyle (1627-1691) die personifikasie van die 

natuur verwerp, maar we1 die essensie van dinge in die natuur erken. Volgens 

Venter (2001:16), onderskei Boyle drie betekenisse van die konsep "natuur", 

naamlik "as a creative divine force; as the essence of things; and as the orderly 

and fixed processes or system of the universe". Boyle erken hierbo die werking 

van 'n "kreatiewe, heilige mag" in die natuur, maar wil dit nie soos Newton en 

Descartes aan 'n spesifieke godheid toeskryf nie. Chaost-essensialisme ontplooi 

baie goed in die laaste twee van Boyle se konsepte oor die natuur. Die manier 

van oorsaaklike optrede is kousaal wetlik, wat ooreenstem met Boyle se derde 

konsep hierbo van 'n sisteem met "ordelike en vaste prosesse". (Boyle het egter 

sterk vasgehou aan die meganistiese beeld van die wereld, en dus sou orde vir 

horn altyd die oorheersende realiteit wees.) 

Boyle was in staat om chemiese elemente en chemiese reaksies baie presies te 

definieer. Sy tweede konsep hierbo ("the essence of things") sluit mooi aan by 

Ellis (1999:21) se essensialisme wat dui op die natuur se kragte en vermoens tot 

geneigdhede as die oorsaak van hoe natuurlike dinge interaktief in relasie met 

mekaar, en as geheel optree. Boyle se konsep oor die natuur is dat dit as 'n 

aggregaat van deeltjies (liggame) wat op 'n meganiese wyse beweeg onder die 

werking van 'n sisteem van reels baie nou aansluit by W~lliams (1997:469) se 

moderne definisie van 'n sisteem in die chaosteorie. In Boyle se meganiese 

teorie het hy die wetmatighede betrokke by chemiese reaksies probeer verklaar 

deur na die essensie van "liggaampies" (corpuscles) te kyk (Venter, 2001 :16). 

Die intrinsieke geaardheid van Boyle se "liggaampies of stofdeeltjies" begrond 

baie goed die essensie betrokke by die ordelike pakking van atome in 'n 
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ruimtralie volgens grootte en lading, wat in hoofstuk 2 en verderaan beskryf is. 

Verder begrond dit die gekoppelde uitruiling van ione (atoom-"liggaampies") en 

chaostiese sonering van plagioklaaskristalle, wat verderaan beskryf word. Ook 

kon Boyle alreeds in die sewentiede eeu die beginsel formuleer dat die volume 

van 'n gas by 'n spesifieke temperatuur omgekeerd eweredig met die druk 

daarvan varieer. Hierdie sogenaamde "wet van Boyle" ten opsigte van 'n sisteem 

bestaande uit 'n "aggregaat" (sisteem) van lugmolekules is 'n belangrike 

begronding van die vloei van entropie (mate van chaos) in die moderne 

termodinarnika 

Wanneer Ellis dus van die intrinsieke eienskappe van 'n ding praat, wil skrywer 

daarrnee saamgaan - die "chaost-essensialisme". Die beginsel wat skrywer van 

Ellis en ander essensialiste wil gebruik, is dat die oorsaaklikheid en 

noodsaaklikheid wat in bindings en interaksies optree, we1 geleb is in die 

intrinsieke eienskappe van 'n ding. Die idee dat die modale funksionering van 'n 

ding of 'n sisteern afhanklik is van 'n "intelligente wese" wat Boyle vereis 

(Venter,2001:17), aanvaar skrywer nie, indien daarmee 'n rasionalistiese 

standpunt, dat die mens die konstituerende wese is, bedoeel sou word nie. n 

Sisteern behoort te kan bestaan en funksioneer sonder die konstituering daarvan 

deur die mens. Dit is egter wsaarskynlik dat Boyle met "intelligente wese" God 

bedoel het. Verder wil skrywer Ellis se definisies en onderskeid van kousale en 

globale kragte, in die chaosteorie toepas as 'n grondliggende orde-skeppende 

meganisme. Sekere optredes van sodanige meganisrne kan veroorsaak dat 'n 

sisteem in gedetermineerde chaos kan gaan. 

Skrywer is hom daarvan bewus dat daar wysgerige probleme vassit aan die 

Aristoteliese term "essensie" of "wese", veral ten opsigte van die aard en kennis 

van universele begrippe, soos die uitgebreide debat sedert veral die elfde eeu 

aandui, maar vind hier geen plek om daardie debat te verwerk nie. Vandaar dat 

hy volstaan met die ornskrywing van "essensie" soos nog onlangs deur Ellis ('n 

internasionaal bekende fisikus), gebruik. 
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4.3 Die self-eenderse skaalvariansie van essensies 

Kellert (2000:518) stel dat die soort begrippe wat die chaosteorie in die 

wetenskap gebruik, nie kwantitatiewe detail kan voorspel nie, maar eerder 

kwalitatiewe eienskappe. Volgens hom, kan die teorie ook nie verskuilde 

oorsaak-gevolg-relasies raaksien waaruit enige wetlike noodsaaklikhede afgelei 

kan word nie. Die chaosteorie maak eerder van geometriese meganismes 

gebruik wat die voorkoms van chaos in sisteme op verskillende wyses aandui. 

Vir Kellert is dit dus nie noodsaaklik dat daar 'n oorsaak-gevolg-relasie hoef te 

bestaan om die patrone van chaost daar te stel nie. (Die verskuiwing wat Kellert 

se interpretasie van chaosteorie te weeg kan bring, sou dit volhoubaar blyk, moet 

nie onderskat word nie. Sedert Newton het die fisika volledig kwantitatief probeer 

werk, en het 'n tendens ontstaan om "wetenskaplikheid" met kwantifisering te 

assosieer. Reduksie van die hele werklikheid (inklusief lewensverskynsels) tot 

kousale verhoudinge het telkens voorgekom, onder andere by Einstein.) 

Volgens Kellert is wetlike noodsaaklikheid nie ter sprake in die chaosteorie nie. 

Hiervan wil skrywer egter verskil in die sin dat natuurwette we1 deeglik 

operasioneel is op 'n nie-sigbare wyse vir die mens. Sodanige wette kan 

byvoorbeeld op mikroskopiese skaal funksioneer wat vir die mens te klein is om 

waar te neem. Dit kan egter we1 makroskopiese gevolge, byvoorbeeld 

kristalvlakke, vertoon. Volgens skrywer is chaost gedetermineerde chaos juis 

omdat wetmatige orde onderliggend daaraan verskuil is. Hierdie orde word deur 

natuurwette gereel, soos ons probeer aantoon het met behulp van die voorbeeld 

van atomiese bindingskragte wat bepaal hoe kristalle gevorm word. Kellert kan 

gelyk hQ dat op teoretiese vlak sommige beskrywings steeds na die kwalitatiewe 

kant neig, maar dit sluit nie uit dat in die toekoms verdere kwantifisering moontlik 

sal wees nie. 



Soos hierbo aangedui, onderskei Ellis (1999:19) tussen die globale en die 

oorsaaklike wette (causal laws). Globale wette is oorkoepelende wette wat vir 

die ruimte-tyd-strukture geld. Oorsaaklike wette is gelee in die intrinsieke 

eienskappe en strukture van die natuurlike dinge van die wereld. Aan dinge en 

strukture ken hy aktiewe intrinsieke eienskappe toe, wat die Britse empiriste se 

idee van passiewe eienskappe weerspreek. Skrywer wil aansluit by die idee van 

Ellis oor essensie81 aktiewe eienskappe, maar wil dit dan verder uitbrei met 'n 

vorm van mikroskopiese oorsaaklikheid wat uitdrukking vind op 'n makroskopiese 

skaal van dinge. 

Soos in die vorige hoofstuk gestel, geld natuurwette ook op mikroskaal, waar die 

orde-patrone op gedetermineerde wyse ontstaan. Uit die definisie van chaost, 

naamlik dat dit onderliggende, gedetermineerde orde insluit, volg dan dat die 

oorsaak van chaost op mikroskaal we1 'n wetlike noodsaaklikheid bevat. Die 

chaostiese patrone wat deur die fraktale atttraktor uitgebeeld word, vind op alle 

grootheidskale plaas. Die fraktale (chaostiese) attraktor bevat juis die eienskap 

dat dit dimensies op verskillende grootheidskale weerspieel, van mikroskopies tot 

makroskopies. Selfs die faktore wat kousaal is aan die skynbare chaos wat op 

eksterne vlak in strukture vertoon word, is onderhewig aan die globale 

natuurwette. Die globale wette self funksioneer elk ordelik op mikroskaal, maar 

die resultaat van 'n interaktiewe web van 'n aantal sulke wette kan chaoties 

wees. Die som van al die globale wette is die oorsaak (kousale funksionering 

van globale wette) van so 'n "chaostiese" toestand. "Chaostiese toestand", 

omdat dit deur die aksie van die wette sodanig bepaal (gedetermineer) is. 

Ellis (1999:22) postuleer verder die aard van oorsaaklike wette soos volg: "... the 

laws of action and interaction concerning natural kinds of things depend entirely 

upon the causal powers, capacities and propensities that these sorts of things 

have essentially. ... The laws I am calling causal laws describe certain kinds of 

causal processes, and are to be distinguished from other kinds of laws, such as 

equilibrium and conservation laws". Dit is duidelik dat die gevolge van kousale 
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wette bepaal word deur die essensie van die ding waarop die energiewerking 

(byvoorbeeld 'n krag) plaasvind. Die "other kinds of laws" het Ellis vroegr 

"globale wette" genoem. 

Ellis se postulaat toegepas op ons kristalmodel van ordelik gerangskikte atome, 

maak staat op die essensie van die atome wat die oorsaaklike wette van aksie en 

interaksie tussen die atome bepaal. Die essensie van 'n atoom van die kristal 

weer, word deur die aksie en interaksie van sy samestellende elektrone, protone, 

neutrone en ander kerndeeltjies bepaal. Elke deeltjie het 'n bepaalde grootte, 'n 

elektriese lading, sy synswyse kan as golf of as partikel wees, en ander basiese 

eienskappe wat sy essensie en geneigdheid tot aksie en interaksie bepaal 

volgens die kousale wette soos Ellis dit sien. Die kristalpakking in sy ruimtetralie 

word hoofsaaklik deur die grootte-essensie en lading-essensie van die 

verskillende soorte atome bepaal. 

Nadat die ruimtetralie ordelik gepak is met ('n sisteem van) atome om 'n kristal te 

vorm, is dit volgens Ellis hierbo, nie die "kousale wette" wat die kristal in ewewig 

hou nie, maar eerder die "globale wette". In werklikheid is die kragte wat die 

verskillende atome nog in hulle ordelike posisies in die ruimtetralie hou, steeds 

dieselfde. Die essensies van die atome het nie verander nie. Die interne en 

eksterne simmetriee van die kristal het nie verander nie, want daar is ewewig. 

Die definisies van wette in die model wat die kristal beskryf, het we1 funksioneel 

verander volgens die betrokke prosesse. In die proses van pakking van atome in 

sy ruimtetralie (tydens die stolling van 'n magma), word die werking van die 

ladingskragte op 'n kousale wyse beskryf. Die essensie van die atome wat 

gepak word, speel hier 'n dinamiese rol, wat bepaal hoe die atome op mikroskaal 

gepak word. Wanneer statiese ewewig bereik word, is dit steeds dieselfde 

ladingskragte wat die funksionering van die ruimtetralie ordelik hou. Maar nou is 

dit 'n web van kragte wat "self-eenders" (dit is "op dieselfde wyse") op 'n 

gesamentlike wyse en op 'n groter skaal funskioneer. Hierdie web van kragte 

wat op makroskaal funksioneer, word deur "globale wette" beskryf. Hierdie 
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globale wette beskryf dan die bindingskragte wat die sisteem in ewewig hou. Die 

essensie van die gei'ntegreerde sisteem in sy geheel kan dan beskryf word as 'n 

globale geneigdheid tot 'n "orde van samehang" (connectivity), wat weer die 

essensie is van relasies tussen sy makro-elemente. Die funksionering van 

essensies bou self-eenderse (self similar) ordes van samehang op vanaf 

mikroskaal tot makroskaal, wat dan as "self-eenderse skaalvariansie van 

essensies" beskryf kan word. 

Wanneer 'n sisteem van elemente dinamies verander, sal die eksterne en interne 

energiewerkings op die sisteem ook in wyse van funksionering verander. Die 

effekte van die vloei van energiee en die inwerkings van kragte, sal volgens die 

heersende self-eenderse funksionering van essensies globaal en kousaal oor die 

verskillende grootheidskale plaasvind. Deurdat die funksionering van essensies 

van oomblik tot oomblik dinamies verander, kan 'n mikroskaalverandering 

veroorsaak dat die sisteem 'n groot verandering (die skoenlapper-effek) 

ondergaan wat die sisteem op makroskaal skynbaar chaoties laat optree. 

Deurdat die web van onderlinge verbindings die betrokke energiewerkings 

gelyktydig voortplant, vind die verandering van funksionering in essensiele 

eienskappe ook op alle grootheidskale ("skaalvariant") gelyk plaas. lndien 'n 

energiewerking nie oor alle skale voortgeplant word nie, word die sisteem "skaal- 

invariant" genoem, wat sal impliseer dat dit nie sensitief vir begintoestande is nie. 

'n Voorbeeld is die smelting van 'n gesteente wat uit kristalle bestaan. Elke 

kristal bestaan weer uit atome. Met die toevoeging van hitte sal die sisteem van 

ordelik na chaoties oorgaan. Nie net sal die tekstuur van die gesteente begin 

verander wanneer die kristalle hulle eksterne vlakke begin verloor nie - die atome 

se interne ordelike pakkings sal ook verander. Die atome sal met die toevoeging 

van hitte wyer vibreer en die grootte-essensie verander. Ook sal die 

bindingskragte dan as gevolg van die groter afstande nie meer sterk genoeg kan 

funksioneer nie en sal die sisteem nie meer in balans verkeer nie. Die essensies 

van die elemente sal dan in die aksies te voorskyn kom om nuwe relasies te 
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vorrn wat gedurig met die tyd verander. Die essensie van elke element 

funksioneer dan op sy eie, en daar is nie meer relasionele orde soos in die 

pakking van 'n kristal nie. Die sisteern sal dan in 'n toestand van chaos 

funksioneer orndat die onderlinge interaksies nog steeds wetlik funksioneer rnaar 

nie meer onderlinge orde kan genereer nie. 

Wanneer bogenoemde gesrnelte gesteente weer afkoel en kristalliseer sonder 

dat die mengsel chernies verander het, sal dieselfde minerale weer te voorskyn 

kom. Omdat die intrinsieke eienskappe van die elemente nie verander het nie, 

sal elke mineraal weer in sy eie essensiele ruirntetralie (byvoorbeeld triklinies vir 

plagioklaas), kristalliseer. Dit demonstreer die kousale funksionering van die 

wette op mikroskaal (atoornvlak), wat die toestand van interne orde determineer, 

wat as kristalvlakke met relasionele eksterne simmetriee uitdrukking vind. 

Alhoewel dieselfde minerale weer in hulle kenmerkende kristalvorme kristalliseer, 

sal die afkoeltempo en die beskikbare ruimte vir elke kristal die tekstuur van die 

wordende gesteente bepaal. 'n Vinnige afkoeltempo sal kleiner kristalle lewer. 

Ruimtelike besetting deur 'n nabygelee groeiende kristal kan verhoed dat 'n 

tweede kristal se vlakke sy wetmatige uitdrukking vind. Alhoewel die intrinsieke 

eienskappe van 'n kristal sy kousale invloed in die globale web van kragte 

probeer uitoefen, kan 'n ander globale wetmatigheid verhoed dat dit gebeur. 

Uit die voorbeeld hierbo is dit duidelik dat die uitdrukkingsvorrne van 

opeenvolgende prosesse van smelting en herkristallisasie kan verskil. Die 

verandering in toestande van vastestof tot vloeistof tot weer vastestof, bly egter 

essensieel omkeerbaar vir hierdie geval, wat dan 'n lirnietsiklus, nie-chaotiese 

attraktor in sy faseruirnte sal vertoon. Alhoewel uitdrukkingsvorrne van ordelik tot 

chaoties kan verskil, kan essensies op mikroskaal nog steeds orde-bepalend 

wees, al is hierdie orde op makroskaal verskuil om chaoties te lyk. 



4.4 Determinisme as gevolg van kousale wette 

Ellis (1999:23) maak die gevolgtrekking dat "all causal laws describing natural 

kinds of processes are necessary. The Humean conviction that they are all 

contingent must therefore be an illusion ..." Ellis verwys hier na die essensiele 

eienskappe soos "kousale kragte", "kapasiteite" en "geneigdhede" van atome en 

molekules wat inherent is wat die noodsaaklikheid van interaksies bepaal. 'n 

Anioon, wat 'n atoom is met 'n enkel negatiewe elektriese lading, sal nie 'n 

katioon met 'n enkel positiewe lading kan uitlos nie. Daar is 'n wetmatige 

noodsaak dat die twee atome chemies verbind om 'n elektries neutrale molekule 

te vorm. Die elektriese aantrekkingskrag tussen die twee ione is 'n bepaalde 

kousale krag wat op 'n wetmatige wyse, dus op 'n deterministiese wyse, 'n 

chemiese verbinding laat gebeur. In hierdie chemiese reaksie is geen 

toevallligheid betrokke nie. Uit hierdie voorbeeld kan die noodsaak veralgemeen 

word dat kousale wette deterministies funksioneer. 

Die gevolge van wette wat kousaal funksioneer, is dus nie toevallig (contingent) 

of willekeurig (random) van aard nie, maar eerder deterministies soos bepaal 

deur die essensie van die betrokke dinge wat in interaksie verkeer. Toevalligheid 

en willekeurigheid kom voor wanneer daar geen kousaliteit inherent aan 'n 

sisteem is nie. 

Die funksionering van 'n sisteem word intern deur die essensies van die 

individule elemente en die web van onderlinge interaksies bepaal. Die resultaat 

van die web van interaksies kan die sisteem as geheel deterministies laat optree, 

wat beskou word as 'n essensiele funksionering van die sisteem. Dit is 'n 

noodsaaklike optrede van kousale wette, wat die grondoorsaak is van orde, al is 

die orde verskuil soos by chaost. In die geval van werklike chaos met geen 

determinisme onderliggend nie, is daar ook geen kousale wette wat funksioneer 

nie. Dit sal beteken dat die intrinsieke eienskappe van die betrokke elemente 

sodanig is dat daar nie enige wetmatige interaksies met hulle moontlik is nie. So 



'n sisteem sal willekeurig funksioneer omdat daar geen determinante werksaam 

is nie. 

Deurdat skrywer die voorkoms van chaost kousaal terugvoer tot by die essensies 

van die elemente van 'n sisteem, word die betrokke denkbeeldige modelle wat 

deterministiese interaksies beskryf, net kortliks genoem. Newton se drie wette 

van beweging en die gravitasiewet het saam orde en voorspelbaarheid in 'n 

meganistiese wereldbeeld ingebou. Hierdie is 'n deterministiese model 

waarmee, byvoorbeeld, die posisies van planete en komete op enige tydstip met 

behulp van die wiskundige formulering van die betrokke globale wette bereken 

kan word. Hierdie model besit egter inherente onakkuraathede en werk net goed 

op sy eie makroskopiese skaal (Schad, 1996:184). 

Die globale natuurwette laat akkurate voorpellings toe, byvoorbeeld wanneer die 

bewegings van hemelliggame beskryf word. Dit kan egter nie toegepas word op 

sub-mikroskopiese skaal nie, omdat sulke interaktiewe elemente op baie klein 

skaal, ander mikro-essensies het, met hulle eie kousale werking. Dit is die 

gebied van die kwantummeganika, waar die elemente tot sub-atomies klein is. 

Die onsekerheidsbeginsel van Heisenberg en die uitsluitingsbeginsel van Pauli, 

weer, is spesifieke wetmatighede wat die kousale of globale mikroskaal- 

funksionering beskryf van klein elemente beskryf. In die kwantummeganika word 

eerder gepraat van waarskynlikhede as die beste uitdrukking van determinisme 

op sub-mikronskaal. Die model van die relatiwiteitsteorie weer, het betrekking op 

grootskaalse interaksies, veral naby die spoed van lig. 

Oat verskillende modelle nodig is om funksionering op verskille skate te beskryf, 

is dus ook 'n duidelike aanduiding dat die ouer visie van universaliteit, naamlik 

die idee dat die mikro- en die makrokosmos eksak op mekaar lyk, en wat ook 

tans nog in die New Age tradisie (Capra byvoorbeeld) verwerk word, selfs nie in 

die fisika volhoubaar is nie. Dit is eerder so dat uit die essensie van 'n sisteem se 



elemente die natuurwette kousaal funksioneer om noodsaaklik die verskuilde 

orde van chaost te determineer. 

4.5 Faseruirnte en chaost-attraktors 

Die toestand waarin 'n dinamiese sisteem verkeer, kan beskou word as die 

gemiddelde waarde van die effekte van al die verskillende kragte en invloede wat 

intern en van buite af daarop inwerk. Van die grootte van die verskillende kragte 

wat op 'n sisteem inwerk, kan 'n denkbeeld gevorm word deur die kragte en 

ander fisiese parameters op 'n ruimtelike assestelsel grafies voor te stel. Hierdie 

ruimtelike voorstelling is eers genoem die sisteem se toestandsruimte (state 

space), wat ooreenkom met die latere benaming van faseruimte (phase space). 

Crutchfield eta/. (1986:41) stel dat "state space is a useful concept for visualizing 

the behaviour of a dynamical system. It is an abstract space whose coordinates 

are the degrees of freedom of the system's motion". Hierdie voorstelling kan 'n 

lyn, 'n tweedimensionele plat vlak, 'n drie- of meerdimensionele ruimte wees. Die 

toestand van die sisteem word vir elke diskrete tydstip telkens as 'n punt 

voorgestel. Die ontwikkeling, of dan evolusie, van 'n sisteem in hierdie abstrakte 

faseruimte word dan as die verbindingslyn tussen al hierdie punte voorgestel. 'n 

Lyn sal die evolusie van die toestande van 'n sisteem met 'n kontinue tydsverloop 

voorstel. 

Die ontwikkeling van die toestand van 'n sisteem kan verder "aangetrek" word na 

'n sekere gebied wat stabiliteit in die faseruimte voorstel. Hierdie gebied word 

die "attraktor" (attract00 genoem. Die gemiddeld van die gevolge van al die 

inwerkende "oorsake" (kragte en energiewerkings) op 'n sisteem, neig om na 'n 

afwyking weer terug te keer - of dan "aangetrek" te word - na die stabiele 

toestande wat die attraktor uitbeeld. 



Williams (1997:447) definieer 'n attraktor as die faseruimtepunte wat al die 

verskillende moontlike bestendige-toestand (steady state) toestande van 'n 

sisteem verteenwoordig. 'n Dinamiese sisteem sal in sy ontwikkeling 'n hele 

reeks toestande beleef waarin hy of bestendig (nie-chaoties) of nie-bestendig 

(chaoties) funksioneer. Die algemeenste gewone (familiar, classical, standard) 

nie-chaotiese attraktors is die punt-, limiet-siklus- ('n sirkel), en die torus. 

Chaost-attraktors (chaotic, strange, fractal) word deur topoloe "vreemd" 

(strange), en deur chaotici as skaalvariant genoem omdat dit, in teenstelling met 

die klassieke attraktors (skaal-invariant), struktuur op verskeie grootheidskale 

bevat. 

Die bestaan van 'n attraktor wat 'n nie-ordelike toestand (chaos) wil vertoon, 

word deur die definisie van 'n gewone attraktor uitgesluit. 'n "Bestendige 

toestand" is nie choas nie; dit spel orde uit. Bestendige chaos het geen ordelike 

struktuur nie, wat ook deur sy definisie uit die attraktor uitgesluit word. In die 

termodinamika beeld die attraktor bestendige (standhoudende) 

ewewigstoestande uit. 

Die eenvoudigste nie-chaotiese attraktor is byvoorbeeld die toestand van 'n 

eenvoudige pendulum wat onder 'n enkel-impuls begin swaai, met 

kleinetwordende afstande uitswaai, en tot stilstand kom. Die evolusie van sy 

toestand met verloop van tyd, word voorgestel deur 'n spiraal wat in 'n punt 

eindig, op 'n plat 2-D vlak. Hierdie punt is 'n punt-attraktor. Elke keer wat die 

pendulum 'n impuls ontvang, sal spirale van verskillende grotes afgebeeld word, 

afhangend van die intensiteit van die impuls. Dieselfde ruspunt sal egter telkens 

bereik word. 

Met die ritmiese toediening van impulse by 'n pendulumhorlosie, sal sekere 

toestandswaardes so 'n sisteem bestendig laat funksioneer. In die ideale geval 

kan dit in die faseruimte voorgestel word deur 'n sirkel op 'n plat vlak in die 

faseruimte. 'n Minder ideale geval sal 'n lus vorm wat geslote is, en herhaal word 
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soos die sisteem ossilleer. Hierdie sirkel en lus is voorbeelde van 'n limiet-siklus- 

attraktor, omdat die vorm daarvan as 'n geslote lus vertoon. Sorg moet gedra 

word dat die vertoon van die geslote baan (sirkel in die swaaiende pendulum se 

geval) in die algemeen verstaan word as die toestand van die sisteem wat 

periodies ossileer. Die ossilasie is periodies omdat die verteenwoordiger 

bewegende punt in die faseruimte, elke keer presies dieselfde reeks van gebeure 

in volgorde voorstel. 

Na die enkel impuls, verloor die pendulum op 'n liniere wyse hoekmomentum as 

gevolg van weerstandskragte. In die faseruimte beweeg die opeenvolgende 

toestande van die pendulum ook op 'n linigre wyse na die punt-attraktor toe. 

Netso benader die pendulum-horlosie wat ritmiese ossilasies uitvoer, sy limiet- 

attraktorlus op 'n IiniQre wyse. Die lus van die attraktor is ook IiniQr van aard. 

Wanneer 'n sisteem 'n aantal van mekaar onafhanklike bewegings uitvoer, 

byvoorbeeld die aarde wat om die son wentel, en die maan om die aarde) elk 

met sy eie periode wat 'n volledige siklus uitvoer, word die resulterende 

beweging 'n kwasi-periodiese (quasi-periodic) beweging genoem. 'n Voorstelling 

van die evolusie van so 'n sisteem se opeenvolgende toestande in 'n faseruimte, 

sal die vorm aanneem van 'n torus, indien daar bestendigheid teenwoordig is. 

Nog 'n voorbeeld van so 'n saamgestelde, nie-chaotiese sisteem is 'n 

elektroniese ossilator, wat ook 'n nie-chaotiese attraktor is 

Die vorm van attraktors kan in die algemeen gebruik word om kwalitatief aan te 

dui of 'n sisteem chaosties kan optree of nie. Hoe komplekser 'n sisteem se 

attraktor in sy faseruimte lyk, hoe waarskynliker is die voorkoms van chaost in sy 

evolusie. 'n Chaostiese attraktor is tipies een waar die vorm op homself 

terugvou, of meer as kolle besit soos die skoenlapper-attraktor. 'n Nie-chaotiese 

attraktor is byvoorbeeld die Rossler-attraktor, wat slegs een kol van bestendige 

toestande bevat. 



4.6 Die oorgang tussen orde en chaost 

Die oorgang van die opeenvolgende toestande van 'n deterministiese sisteem 

met sy onderliggende orde, sal sodanig plaasvind dat dit altyd konvergeer na die 

attraktor toe. A1 vind die beweging buite die parameters van die attraktor plaas 

en lyk die sisteem chaoties, verteenwoordig die attraktor die onderliggende orde 

en stabiliteit in die sisteem. McRobert (1995:816) beskryf die lyne wat die omtrek 

van die vreemde attraktor in die faseruimte definieer, as 'n grens tussen stabiele 

en onstabiele toestande. 'n Sisteem funksioneer onstabiel wanneer sy fisiese 

veranderlikes buite die attraktor is, en stabiel wanneer sy veranderlikes binne die 

attraktorgebied beweeg. 

'n Onstabiele sisteem sal altyd na die stabiele gebied binne die attraktor 

"aangetrek" word. Met so 'n oorgang van onstabiel na stabiel, vind daar 'n 

oorgang van chaos of chaost na orde plaas. Die attraktor onderskei nie 

kwantitatief tussen gedetermineerde chaos (chaost) en chaos nie. Beide chaost 

en chaos 16 in die onstabiele gebied buite die attraktor. Kwalitatief sal die chaost- 

attraktor meer kompleks vertoon as die nie-chaotiese attraktor, met chaost buite 

die grens en orde daarbinne. By die eenvoudige attraktor sal chaos buite die 

grens voorkom, met orde binne. 

Die skynbare chaos wat die sisteem buite die chaost-attraktor vertoon, is 'n 

deterministiese chaos. Die parameters van die bindingskragte van die relasies 

wat tussen sy elemente heers, sal deur die natuurwette geneig word om die 

sisteem naby sy attraktor te laat stabiliseer. In die geheel, kan die gemiddelde 

bewegings wat so 'n sisteem uitvoer, getipeer word as 'n bestendigheidsoekende 

proses wat gedryf word deur relasionele bindingskragte wat volgens kousale 

wette optree. Die sisteem sal met verloop van tyd bewegings uitvoer wat 

gedetermineerd (die determinante is die verskillende teenwoordige kragte in 

werking) in die rigting van die attraktor beweeg. 



Die relasie tussen Wee elemente van 'n sisteem is, volgens 'n vorige hoofstuk, te 

danke aan die bindingkragte wat tussen hulle aktief is. Hierdie bindingskragte 

kan wetmatig beskryf word, byvoorbeeld die ioniese of kovalente bindingskragte 

in 'n atoom, of die gravitasie-aantrekkingskrag wat deur Newton wiskundig (as 

denkbeeldige model) geformuleer is. Die voorafbepaaldheid van wiskundig 

geformuleerde natuurwette vorm 'n determinisme wat kom van die web van 

kragte wat relasioneel tussen die elemente van die sisteem funksioneer. Die 

manier van funksioneer deur die kragte is wetmatig, wat 'n gegewe is. Wanneer 

die wetmatige funksionering van hierdie kragte oor tyd heen sodanig is dat dit 

nie-linier, en dus ook eksponensieel verloop, kan die uiteindelike toestand van 

die sisteem nie meer net vanuit die beginwaardes bepaal word nie. lndien elke 

parameter van elke element van die web van elemente van die sisteem op elke 

tydstip bekend sou wees, sou daar teoreties steeds 'n model gestruktureer kan 

word wat die uiteindelike toestand van die sisteem wiskundig sal kan bereken. 

Dit is omdat die wetmatighede onderling nog geldig is. 

Kyk na 'n sisteem wat orde vertoon iewers binne 'n gebied van 'n attraktor waar 

die web van kragte onderling naby aan die sisteem se gemiddelde balans is. 

lndien een parameter effens sou verander, wat veroorsaak dat die evolusie van 

die sisteem buite die attraktor beland, kan daar al hoe vinniger 'n groter 

wordende mate van wanorde begin intree. Hierdie verandering in die sisteem se 

gemiddelde toestand van orde na choas, word juis baie vinnig groter omdat die 

evolusie met verloop van tyd nie-linier plaasvind (Williams, 1997:209). So 

ontstaan ook die sogenaamde skoenlapper-effek (buttemy effect), waar klein 

veranderings in 'n parameter van die sisteem, groot veranderirlgs in die toestand 

van die sisteem teweeg kan bring, wat in wanorde kan oorgaan. Hierdie 

verandering, weg van die attraktor af, veroorsaak meestal groot 

toestandsveranderinge in die sisteem, aangesien die evolusielyne eksponensieel 

en baie steil verander. "Eksponensieel" is 'n beskrywing van nie-liniere 

wiskundige parameters wat hoer mag-ordes in sy terme bevat. Die evolusielyne 

naby die attraktor vertoon die meer liniere eienskappe, wat 'n groter mate van 
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stabiliteit en orde uitspel. Die evolusielyn is heeltyd eenrigting, deurdat die 

sisteem nie terugwaarts in tyd kan verander nie.. 

By die skoenlapper-effek veroorsaak 'n klein verandering in die 

kontroleparameter 'n nie-linigre (vinnige en groot) oorgang van orde na chaost in 

die toestand van 'n sisteem. 'n Klein verandering in die balans (termodinamiese 

orde) tussen die see- en lugtemperature kan byvoorbeeld grootskaalse 

atmosferiese verskynsels soos tropiese siklone (orkane) tot gevolg hg. Orkane is 

'n voorbeeld van waar nie-linigre lugvloeisnelhede en turbulensies betrokke is. 

Dit is 'n sisteem van gasdeeltjies wat in chaost-toestand verkeer omdat die wette 

van termodinamika wat die onderliggende orde bepaal, nog steeds geldig is. 

lndien 'n sisteem van orde na skynbaar chaoties verander soos byvoorbeeld by 

'n orkaan, is dit 'n gedetermineerde chaos (chaost) wat dit dan vertoon, juis 

omdat die onderliggende wetmatighede in sy aandrywing nog geldig is. Dit hou 

ook in dat steeds 'n onderliggende orde of balans teenwoordig is. 

Wanneer elke waarde van elke paramater egter so drasties verander dat die 

toestand van 'n sisteem ver van sy attraktor af verkeer, sal die sisteem 'n 

werklike chaos met geen determinisme daarin nie, beleef. Die sisteem sal dan 

ook groot veranderinge moet ondergaan om naby die attraktor te kan kom. Dit is 

die teenoorgestelde van die skoenlapper-effek, waar groot parameter- 

veranderinge nie noodwendig orde sal veroorsaak nie, omdat die evolusieproses 

van so 'n sisteem met tyd slegs eenrigting vorentoe sal kan beweeg. 

Met die oorgang van die sisteem van een fase na die volgende, kan die 

voorkoms van orde te voorskyn tree (emerge, become), of verdwyn. Wanneer 'n 

onderliggende orde egter steeds teenwoordig is terwyl dit chaoties lyk, sal die 

veranderinge in die toestand van die sisteem altyd neig om na hierdie orde te 

ontwikkel. Die toestand van die sisteem word dan aangetrek (attracted) na die 

omgewing waarin al sy parameters gelyktydig stabiel kan bestaan. Die 

aantrekking tot toestande van stabiliteit kan beskou word as 'n dinamiese proses 
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wat vergelyk met die ontologiese wording (becoming) van die realiteit wat besig 

is om in aansyn te kom. Wanneer dit in aansyn gekom het, bly die onderlinge 

relasies tussen sy elemente onveranderd stabiel. Hierdie stabiele bestaanswyse 

van sisteme vergelyk egter nie met die tydlose bestaanswyse (being) van Plato 

en Aristoteles nie, omdat dit meer as net die wysgere se voorkomste 

(appearance) veronderstel. Volgens Prigogene en Stengers (1984:310), stem 

die begintoestande van 'n sisteem soos volg ooreen met Plato se idee van 

"bestaan": "Let us notice that initial conditions, as summarized in a state of the 

system, are associated with Being; in contrast, the laws involving temporal 

changes are associated with Becoming." Die ontwikkeling van 'n sisteem se 

toestande kan dus beskryf word as 'n gedurige wordingsproses. Die 

onomkeerbare rigting van "wording" in die rigting van die sisteem se attraktor, 

word bepaal deur die kousale wette op mikrovlak, wat relasioneel koppel na die 

makrovlak-verskynsels van chaost. 

Buite die gebied van die attraktor funksioneer elke veranderlike en krag nog 

steeds wetmatig en deterministies tussen individuele elemente van die sisteem. 

Sodanige funksionering vind egter nie meer in harmonie met al die ander 

veranderlikes se oorsaak-gevolge plaas nie, en die sisteem as geheel begin dus 

met verloop van tyd willekeurig (random) op te tree. Die aandrywing van die 

sisteem om gedurig van fase te verwissel, is omdat die onderlinge bindingskragte 

nie in balans kom en die sisteem nie stabiliseer nie. Hier moet dus daarop gelet 

word dat willekeurigheid nie gelykstaande is aan afwesigheid van determinisme 

nie. 'n Sisteem kan nog steeds deterministiese chaos (chaost) bevat, al tree dit 

willekeurig op. Hierdie chaost bevat onderliggende orde, al vertoon dit chaoties. 

lndien dit geen onderliggende orde bevat nie, sal dit willekeurig optree. Geen 

gestruktureerde web van relasionele kragte sal dan meer 'n bindingsrol speel nie. 

Die interne relasies van die sisteem sal dan onafhanklik van mekaar wil 

funksioneer, die sisteem sal nie meer 'n gemiddelde toestandswaarde kan besit 

nie, wat alles aandui dat die sisteem in werklike chaos verkeer. In die faseruimte 
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sal daar dan ook geen strukture soos attraktors sigbaar wees wat opeenvolgende 

toestande van orde sal aandui nie. Daar is geen relasies tussen punte van 

stabiliteit (punt-attraktors) wat opeenvolgend in tyd met rnekaar verbind nie. Die 

toestand van sodanige sisterne is oorheersende chaos wat willekeurig in enkele 

toestande van orde by sekere punt-attraktors kan gaan. Werklike chaos is 

willekeurigheid sonder enige determinisme. 

Elke krag en fisiese parameter wat die faseruirnte van 'n sisteern definieer, kan 

nie onbeperk verander nie. Daarorn is die evolusie van die sisteern wat in 'n 

faseruirnte voorgestel word, beperk tot daardie spesifieke ruimte. Die attraktor se 

vorrn en posisie sal van sisteern tot sisteem verskil. lndien die faseruirnte nie 'n 

attraktor vertoon nie, is daar geen langterrnynorde teenwoordig nie, en sal die 

sisteem slegs chaoties wees. 'n Sisteern waar oorgange tussen chaos en orde 

bestaan, bevat eenvoudige nie-chaotiese attraktors soos 'n punt, 'n sirkel of 'n kol 

van stabiliteit. So 'n sisteern bereik ordelike stabiliteit en bly daar. Die attraktors 

van 'n sisteem waarvan die toestande tussen orde en chaost kan wissel, is 

kornpleks, met dikwels rneer as een attraktor-kol in sy faseruimte. 

4.7 Skaalvariansie van wette en bindings 

In sy rnodelle gebruik die mens wette soos die van Newton om te kan beskryf 

hoe dit in sisteme balanseer om orde te kan skep. Ellis (1999:21) noem hierdie 

wette wat die ruirnte-tyd-struktuur van die wereld in brei! verbande beskryf, 

"globale" wette. Die globale wette het betrekking op alle maniere van bestaan en 

funksionering van 'n struktuur of 'n sisteem, op mikroskaal of op makroskaal. 

Hierdie globaliteit impliseer 'n skaalvariansie van wette oor alle grootheidskale 

heen. Daarom gaan skrywer die wyse van funksionering van globale wette wat 

self-eenders (self similar) op rnikroskaal en makroskaal funksioneer, as 

"skaalverwant" beskryf. Die kousale wette is deel van hierdie groter versarneling 

van globale wette, rnaar het net betrekking op die aksies en interaksies wat 

bepaal word deur die intrinsieke eienskappe van dinge. 



Schad (1996:iii) groepeer telkens 'n aantal kleiner natuurwetenskaplike 

wgreldbeelde (teoretiese rnodelle) wat funksioneel volgens hulle aksies en 

kwaliteite wil integreer in groter groepe saarn, om uiteindelik in 'n unifiserende 

paradigma te pas. 

Sy eerste funksionele groep dien as 'n oorsig van die fisiese wQreld waarin 

die materie ruimte-tyd kwaliteite bevat wat ook kwantifiseerbaar is. Hierdie 

groep bevat die funktors (objekte) waarop die natuurwette op globale of 

kousale wyse in relasies funksioneer. Die volgende funksionele groepe 

hieronder, beskryf die wetmatige maniere waarop die bindings van orde- 

relasies gevorm word. 

Die tweede funksionele groep van Schad is die rneganiese wQreld, in terme 

waarvan die aard van die verskillende oorsaak-gevolg-relasies op die dinge 

van die eerste en derde groepe beskryf word. Dit sluit in die 

interaksievelde van beweging en gravitasie, energie, hitte en golwe. 

Die derde wgreld - die van die atoom - bevat die konsepte van elektriese 

lading, elektrisiteit en magnetisrne, lig en die atoom, en die binneste van 

die atoom. Let op hoe die skaal van dinge en aksies van groep een na 

groep drie verklein. 

In die konteks van die vierde groep gebruik Schad 'n aantal wetenskaplike 

konsepte as oorbruggingsmeganisme om al die genoemde rnodelle in 'n 

paradigma te verenig. Hierdie konsepte bevat die teoriee van relatiwiteit, 

kwantumeganika, die periodieke tabel, plaattektoniek en kosrniese 

evolusie. 

Chaosteorie het op saambindende wyse raakvlakke in al die bogenoernde velde 

dwarsoor die grootheidskale van al bogenoemde dorneine. Een rnakroskopiese 
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toepassing is in die meganiese wereld van beweging, waarin daar 'n 

gravitasiekragteveld is wat energiewerking tussen liggame bewerkstellig. Die 

aantrekkingskragte (gravitasie) tussen twee groot liggame, soos planete wat om 

'n son wentel, se onderlinge samehange in ordelike relasies sal deur die 

"makroskaal-wette" van Newton beskryf word. Die aantrekkingskragte 

(gravitasie) tussen twee klein liggame, byvoorbeeld elektrone wat om 'n 

atoomkern wentel, se onderlinge verbintenisse in ordelike relasies sal deur die 

"mikroskaal-wette" van kwantummeganika beskryf word. In elkeen van die 

bogenoemde Wee gevalle funksioneer die gravitasiewet saambindend in sy eie 

domein om deur middel van aantrekkingskragte 'n sekere orde in die 

rangskikking van 'n aantal massas in 'n ruimte daar te stel. 

Meer algemeen, neem die mens op makroskaal waar dat gravitasievelde onder 

die werking van globale wette funksioneer. Twee voorbeelde daarvan is die 

voorkoms van choast tydens die swaai-aksie van 'n horlosie-pendulum, en die 

beweging van planete in die hemelruim. Dit kan beskou word dat elke model sy 

eie "intrinsieke eienskappe" het waaraan elke betrokke oorbruggingsteorie 

kousaal kan koppel in relasionele verbinding met die model langsaan. Die orde 

van die struktuur van 'n hipotetiese eenheidsteorie wat alles in die werklikheid wil 

verklaar en beskryf, kan dalk ook onderhewig wees aan gedetermineerde 

toestande wat die model chaoties sal laat optree. Die attraktor van 'n model wat 

unifiserend wil wees, behoort te soek na die basiese kragte wat in die natuur 

optree, en die globale wette wat dit op verskillende maniere beskryf. Die 

funksionering van 'n natuurwet op verskillende wyses, byvoorbeeld oorkoepelend 

soos globaal, of spesifiek wyse soos kousaal, bly steeds die dryfkrag agter die 

dinamika van die realiteit. 

Dan is daar ook 'n wyse van binding van basiese kragte met ooreenstemmende 

interaksies dwarsoor die verskillende grootheidskale heen. 'n Voorbeeld is die 

wyse waarop 'n groot aantal elektrone in 'n klein gebied versamel, wat 'n 

molekulere dipool kan veroorsaak. Wanneer die bipolere ystermolekules van 'n 
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kompasnaald almal in dieselfde rigting gerig is, sal dit die intrinsieke eienskap 

van magnetisme op die groter skaal van die naald self tot gevolg he. Magnetiese 

wisselwerking met die aarde se magneetveld sal die kompasnaald volgens 

parallelle lyne rig, wat orde uitspel. 'n Orde wat deur 'n aantal verskillende 

bindings op mikroskaal ontstaan het, het dus deur middel van kousale bindings 

(intrinsieke eienskappe) opgebou tot makroskaalwerking. Dit is 'n sisteem 

bestaande uit die aarde se magneetgenerator in sy kern en die kompasnaald. 'n 

Verstelling in sy kontrolefaktor sal so 'n sisteem in 'n chaotiese toestand dompel 

en die kompasnaald willekeurig laat rondswaai. 

In die voorbeeld hierbo moet daarop gelet word dat 'n groot aantal deeltjies 

"saamwerk" om relasionele orde te vorm wat in slegs enkele verskynsels 

uitdrukking vind. Voorbeelde hiervan is dat baie gerigte yster-dipoolmolekules 

die magnetisme van een kompasnaald veroorsaak; baie atome wat ordelik in 'n 

ruimtetralie gepak is, veroorsaak 'n beperkte aantal eksterne vlakke van een 

kristal. Dit is die klein versteurings in die mikroskaal-orde van baie saamgebinde 

elemente van 'n sisteem wat groot, skynbaar chaotiese effekte het op die 

makroskaal se uitdrukkings en interaksies, en wat die oorsaak is van die 

skoenlapper-effek. Die grondliggende orde word net effens versteur, maar bly 

steeds ordelik funksioneer. Al tree die makroskaal-orde skynbaar chaoties op, 

word hierdie optrede nog steeds deur die komplekse werking van bindings aan 'n 

verskuilde orde gekoppel. Gedetermineerde chaos word dus waargeneem Met 

geen bindings en geen terugkoppeling na 'n onderliggende orde nie, sal 'n 

sisteem slegs wanordelik (chaoties) funksioneer. 

Wanneer 'n web van onderlinge kragte tussen elemente die toestand van 'n 

sisteem as ordelik handhaaf, funksioneer die betrokke natuurwette op 'n globale 

wyse. Newton se eerste wet van beweging (Schad, 1996:194) bepaal 

byvoorbeeld die handhawing van die traaagheidsmomentum wat opgesluit is in 

die beweging van liggame. 'n Liggaam sal in rus bly of gelykmatig aanhou 

beweeg, tensy kragte op hom inwerk wat sy beweging verander. Wanneer kragte 
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op liggame inwerk en die beweging of optrede daarvan verander, is sodanige 

inwerking die oorsaak van die aksies van die verandering. Wanneer sodanige 

aksies belnvloed word deur die intrinsieke eienskappe van die liggame self, 

funksioneer die kragte nie meer algemeen globaal nie, maar baie meer spesifiek 

kousaal. Spesifieke kousale optredes beskryf die oorgang van orde en chaost en 

omgekeerd, omdat dit spesifiek deur die intrinsieke eienskappe en kousale 

wetsbeskrywings bepaal word. 

Die groot aantal natuurkragte wat betrokke is by die verskillende wyses van 

funksionering soos beskryf word deur globale en kousale wette, reduseer tot vier 

basiese kragte wat op elk in verskillende grootheidskale effektief is. "All forces, 

and all changes, are traceble to the four fundamental forces of nature: the strong, 

weak, electromagnetic and gravitational forces." (Schad, 1996:196.) Die sterk en 

swak atomiese kragte en die elektromagnetiese kragte werk slegs tussen 

funktore op sub-molekulere afstande. Gravitasiekragte kan oor groot afstande 

beweeg, byvoorbeeld tussen die aarde en sy maan. Hipoteties kan hier gestel 

word dat die invloed wat kragte op liggame in 'n dinamiese meganiese sisteem 

het, volgens die eerste wet van Newton, klein veranderinge veroorsaak wat die 

sisteem self verder vergroot. 'n Voorbeeld is die vergroting van beweging met 'n 

eenvoudige hefboomsisteem. 

Die somtotaal van die gevolge van die gesamentlike bydrae van alle kragte in 'n 

sisteem, word bepaal deur die wyse van funksionering van elk op sy eie 

grootheidskaal. Hierdie skaalvariansie van energiewerkinge en kragte dra ook by 

tot die self-eenderse voorkomste en modelle van die wetlik-gedermineerde chaos 

(chaost) van die chaosteorie. Die voorkomste van die skaalvariante 

funksionering van sisteme kan deur "fraktale" uitgebeeld word, wat 'n aanduiding 

is van chaost. 



4.8 Skaalvariansie in Newton se wette 

Peitgen et a/. (1992:3) skryf ten opsigte van chaost dat "an apparent paradox is 

that chaos is deterministic, generated by fixed rules which do not themselves 

involve any elements of change". Vaste reels wat self nie verander nie, en 

skynbaar nie willekeurige gedrag toelaat nie, is byvoorbeeld die wette van 

Newton. Die reels van die klassieke meganika, soos die wette van Newton, is in 

sy tyd gereken as die uiteindelike presiese instrumente van voorspelling. Vanuit 

Newton se dinamiese beginsels, kon die toekomstige optrede van die natuur 

teoreties voorspel word uit die voorafgaande gegewens. Newton se wette is 

oorspronklik geformuleer vir dinamiese sisteme wat gewoonlik globaal in 'n 

oorsaak-gevolg relasie funksioneer. Om die oorgang van orde na chaos met 

behulp van Newton te ondersoek, beskou skrywer hieronder ook die spesiale 

geval van 'n liggaam in rus, wat in 'n diskrete tydsinterval 'n dinamiese 

toestandsverandering ondergaan. Ons gaan ook kortliks enkele oorsaak-gevolg 

relasies en hulle moontlike skaalvariansies ondersoek in toepassings van 

Newton se drie dinamiese wette en sy gravitasiewet. Dit mag dui op 

mikroskopiese faktore wat effekte tydens onderlinge energiewerkings oor skale 

heen vergroot om makroskopiese toestande van chaost tot gevolg te h6. 

Newton se eerste wet stel dat 'n liggaam in sy spesifieke wyse van beweging sal 

volhard tensy 'n inwerkende krag op hom verandering teweeg bring (Schad, 

1996:196). Hierdie wet het betrekking op 'n enkel liggaam wat in linigre 

beweging verkeer. lndien hierdie liggaam deel is 'n sisteem van liggame, soos 'n 

sonnestelsel, sal elke planeet hierdie wet steeds gehoorsaam en in sy betrokke 

baan om sy son beweeg. Wanneer 'n groot meteoriet met 'n planeet bots, sal die 

bane en bewegingsparameters van beide liggame verander. Chown (2004:34) 

stel die moontlikheid dat die sporadiese chaostiese gedrag van die planete 

Jupiter en Saturnus se bewegings (onreelmatige afwykings van hulle gewone 

bane) moontlik as gevolg van kragtewerkinge met verbygaande astero'ides kan 

wees. 



'n Sisteem waarvan die interne elemente geen onderlinge beweging ondergaan 

nie, is op so 'n wyse in ewewig. Daar sal dan 'n statiese orde heers in die interne 

rangskikking van die liggaam, wat self as 'n geheel relatief tot ander soortgelyke 

liggame in die ruimte kan beweeg. Wanneer 'n krag egter van buite af op so 'n 

sisteem inwerk, bei'nvloed dit alle elemente wat relasioneel aan mekaar verbind 

is, byvoorbeeld bakstene in 'n gebou se mure. So 'n energiewerking sal regdeur 

die web van onderlinge verbintenisse versprei word, met varierende gevolge hoe 

verder dit van die kontakvlak af gaan. Die eerste wet van Newton begin op 

hierdie klein skaal op kousale wyse funksioneer omdat dit deur die intrinsieke 

eienskappe van elke element bepaal word. Die web van verbindings sal deur die 

som van intrinsieke eienskappe bepaal hoe die eerste wet van Newton die 

oorgang tussen orde en chaos deterministies gaan bepaal. Die onderstaande is 

'n spesiale toepassing van Newton se eerste wet, waarin die ewewig van 

mikroskaal dinamika vir 'n oomblik versteur is om 'n toestandsverandering op 'n 

statiese makroskaal teweeg te bring. 

Die inwerking van kragte kan die toestand van dinamiese ewewig, wat in sy 

geheel statiese orde handhaaf, versteur, byvoorbeeld wanneer seismiese 

skokgolwe op 'n gebou inwerk. Die intrinsieke eienskappe van so 'n gebou, soos 

bakstene en sement, sal bepaal of die gebou staande bly of inmekaar tuimel. 

lndien laasgenoemde, sal die oorspronklike simmetrie ('n relasie) verander na 'n 

rangskikking met geen skynbare simmetrie nie, wat dan wanordelik voorkom. 

Die verbygaan van die seismiese skokgolwe kan nie die oorspronklike simmetrie 

van die gebou herstel nie. Die evolusie van die toestande waarin die gebou 

verkeer, is dus onomkeerbaar, wat die "eenrigtingW-eienskap van die tydspyl 

(amw of time) demonstreer. Beide die statiese orde van die gebou voor 

intuimeling, en die statiese orde van chaos na intuimeling, word deur globale 

wette gehandhaaf. Met die versteuring van ewewig van die sisteem se elemente, 

het Newton se eerste wet kousaal gefunksioneer. Die oorgang van orde na 



chaos het nie lukraak gebeur nie, maar is wetlik op globale en op kousale wyse 

gedetermineer. 

Newton se tweede wet van beweging (Schad, 1996:197) stel dat die tempo van 

verandering van die momentum van 'n liggaam gelykstaande is aan die netto 

eksterne krag uitgeoefen op die liggaam, en dat die verandering plaasvind in die 

rigting van die toegepaste krag. Toegepas op ons voorbeeld van die gebou wat 

inmekaar tuimel, is die tempo van verandering van orde na chaos ook nie lukraak 

nie, maar afhangend van die intensiteit van die seismiese skokgolf en die 

intrinsieke eienskappe van die gebou. Ook bepaal die onderlinge 

bewegingrigtings van die aardoppervlak tydens 'n aardbewing die posisie van die 

puin na die intuimeling. Die tempo en rigting van verandering van die toestande 

van sisteme is nie willekeurig nie, maar word ook deur kousale wette bepaal. 

Newton se derde wet van beweging (Schad, 1996:203) stel dat wanneer 'n 

liggaam 'n krag op 'n tweede liggaam uitoefen, die tweede liggaam 'n gelyke krag 

in grootte maar teenoorstaande in rigting, op die eerste liggaam uitoefen. Hierdie 

wet beskryf die konsep van interaksie deur middel van kragte wat tussen liggame 

kan gebeur. Sodanige aksie en reaksie is die agens van verandering wat op 

kousale wyse in die kwaliteite van liggame aangebrirrg kan word deur middel van 

die inwerking van kragte op die liggame. Kragwerking is die basiese voorkoms 

van energie-interaksie in die meganiese wgreld wat tussen liggame en ook in 

sisteme kan funksioneer om relasie as 'n verbondenheid (connectedness) tussen 

die kornponente van 'n sisteern daar te stel. Sou kragte verandering in 'n 

sisteern se interne toestand teweeg bring, vind dinamika in die sisteem plaas. 

Hierdie dinarnika is die energie-aandrywing van die wordingsproses (becoming), 
wat nuwe toestande uit vorige toestande in aansyn bring. Voor, tydens en na 

verandering bly die kragte voortbestaan (die wet van behoud van energie), sodat 

die rangskikking van elernente in die sisteern wetlik gedetermineer is. Al is die 

voorkorns van die sisteern nie ordelik nie, kan daar onderliggende orde wees wat 

deur globale wette gehandhaaf word. 
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Newton se wet van gravitasie (Schad, 1996:215) stel dat daar 'n interaksie van 

aantrekkingskragte is tussen enige twee rnateriele liggarne wat in die ruirnte 

bestaan. Die grootte van hierdie aantrekkingskrag op elke liggaarn is direk 

eweredig aan die produk van die liggarne se rnassa, en orngekeerd eweredig aan 

die kwadraat van die afstand tussen hulle. Die krag tussen die twee liggame 

verswak dus met 'n nie-lini9re kwadratiese funksie soos die afstand toeneern, en 

omgekeerd. Ook is die krag eweredig aan die produk van die twee betrokke 

liggame se massas. Uit hierdie wet is dit duidelik dat daar 'n nie-lini9re 

skaalvariansie is in die funksionering van die gravitasiewet - volgens Williams se 

definisie een van chaost se essensiele eienskappe. 

Newton se wette is nie geskik om die dinarnika van uiters klein deeltjies te 

beskryf nie. Die soort krag wat tussen twee atoorndeeltjies wat sekere massas 

en afstande tussen hulle het, is dieselfde gravitasiekrag wat op makroskaal 

planete en hernelligarne na rnekaar toe aantrek. Gravitasiekrag is 'n intrinsieke 

eienskap van 'n groot of klein liggaarn met rnassa. Die interaksie gaan egter 

verskillend wees, wat deur verskillende rnodelle en teorieg op verskillende wyses 

beskryf word. lntrinsieke eienskappe, soos die rnassa van 'n liggaarn, bepaal 

ook watter wetmatige model op hom van toepassing gaan wees. Newton se 

derde wet is byvoorbeeld geldig in klassieke rneganika vir groot rnassas, rnaar 

glad nie in die kwanturnrneganika vir atoorndeeltjies nie. 

Die wQreld van die atoorn is die derde hoofveld van wetenskaplike ondersoek wat 

Schad onderskei. Die interaksies om verbindings te vorm, vind deur rniddel van 

elektriese lading, elektrornagnetisrne en liggolwe plaas. Die wyse van sodanige 

energiewerkings tussen sub-rnikroskopiese deeltjies word deur die fundarnentele 

eienskappe van atorne en atoomkerne bepaal. Deur rniddel van die swak en 

sterk atoornkragte en elektrornagnetiese kragte (drie van die vier fundamentele 

kragte), funksioneer al die atoorn- en atoornkerne sodanig dat daar 'n web van 

onderlinge relasies tussen hulle bestaan. Die genoemde kragte verander hierdie 
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funktore gedurig, byvoorbeeld elektrone wat 'n atoomdeeltjie is, se dinamiese 

gedrag sodat die atoom as 'n sisteem van deeltjies hoogs dinamies is. Met sulke 

veranderinge sou atorne as sodanig chaotiese eienskappe kan verkry, of dit kan 

met ander atome koppel om molekules te vorrn wat op hulle eie weer. 

gedeterrnineerde chaostoestande kan bevat. 

Die gevolgtrekking wat uit die toepassing van Newton se wette op ons gebou- 

voorbeeld gemaak word, is dat die toestandsverandering van orde na skynbare 

chaos op 'n deterministiese wyse plaasgevind het. Die gevolge van kragte wat 

op 'n makroskaal ingewerk het, is deur determinante op 'n mikroskaal bepaal. 

Die globale wese van Newton se wette het op 'n self-eenderse (self-similar) wyse 

dwarsoor grootheidskale ook kousaal gefunksioneer. Die wyse van kousale 

funksionering word deur die intrinsieke eienskappe van die elemente van die 

sisteem bepaal. Die skynbare chaos is dus chaost wat gedetermineer is deur 'n 

energiewerking wat deur Newton se wette kousaal beskryf word. 

Die essensie van die energiewerkings tussen dinge wat wette soos di6 van 

Newton gedeeltelik beskryf, is op soortgelyke wyses op verskillende 

grootheidskale geldig (op 'n self-eenderse wyse). Die wette wat dit beskryf, is 

egter beperk tot spesifieke grootheidskale en moet aangevul word met ander 

wette of oorbrug word deur sekere konsepte. Baie sulke metodes moet op 'n nie- 

liniere wyse gedoen word, wat dit in die dornein van die chaosteorie bring. 

Schad (1996:iii) onderskei ook oorbruggingskonsepte wat gebruik word om 

verskillende modelle en teoriee vanuit die eersgenoemde drie werelde van die 

fisiese, die meganiese, en die atoom tot 'n eenheidsteorie te integreer. Die 

relatiwiteitsteorie is die gebied van "absolute" tyd en ruimte. Die 

kwantummeganika is die fisiese gedrag van die uiters klein deeltjies. Die 

periodieke tabel rangskik die voorkorns van elemente ordelik volgens elke 

element se eienskappe. Plaattektoniek is 'n unifiserende teorie van globale 

geologiese prosesse. Kosrniese evolusie het te doen met hoe die heelal in 
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geheel ontwikkel en probeer kyk na waar die mens vandaan kom en waarheen 

hy gaan. Elkeen van die bogenoemde konsepte help om deterministiese relasies 

in skynbare chaotiese toestande met behulp van die chaosteorie raak te sien en 

te beskryf. 

4.9 Chaost-essensies by die pendulum 

4.9.1 lnleiding 

Die chaosteorie het raakvlakke in al die bogenoemde velde van modellering wat 

Schad onderskei. Een makroskopiese toepassing is in die meganiese wgreld 

van beweging, waarin die gravitasie-energiewerking tussen liggame 'n draer 

vorm van intrinsieke variansies wat die voorkoms van chaost kan sneller. Twee 

voorbeelde van gravitasiewerking as agense van chaost, is die swaai-aksie van 

'n pendulum en die beweging van planete in die hemelruim. Die funksionering 

van Newton se wette vind hier op 'n kousale wyse plaas. Die gravitasiekragte 

werk kousaal as orde-generator, waartydens die verskillende massas van die 

liggame volgens elkeen se intrinsieke eienskappe, in 'n web van spesifieke 

onderlinge relasies funksioneer. Die fisiese eienskappe van elke liggaam, soos 

massa, digtheid en posisie-swaartepunt, bepaal hoe dit deur die ander liggaam 

aangetrek gaan word. Newton se gewone gravitasiewet beskryf hierdie 

interaksie ook korrek, al is dit kousaal afgestem op die intrinsieke eienskappe 

van elke liggaam, meestal op mikrovlak. Globaal funksioneer die gravitasiewet 

soos deur deur Newton se wette beskryf word. Die essensie van die gravitasie- 

energiewerking funksioneer skaalverwant om die self-eenderse 

verbindingsvermoe van relasies te vorm. Hieronder word die swaai van 'n 

pendulum in die gravitasie-kragteveld van die aarde kortliks bespreek om die 

essensie van drie chaosteoretiese eienskappe te demonstreer. 



4.9.2 Begintoestande sneller chaos 

'n Voorbeeld van die mees algemene pendulum is 'n gewiggie G, wat eers 

bewegingloos aan 'n lyntjie vanaf 'n sentrale ondersteuningspunt vertikaal 

afwaarts hang. Beweging van die gewig in enige rigting is dus moontlik, beperk 

deur die lengte van die toutjie. Volgens Newton se gravitasiewette, is die sterkte 

van die krag F waarmee die aardbol A en die gewiggie G mekaar onderling 

aantrek, direk eweredig aan die produk van die twee betrokke massas, en 

omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand D tussen hulle. Die 

aantrekkingskrag F wat funksioneer as 'n verbinding tussen die twee funktore A 

en G, veroorsaak 'n relasie tussen hulle met twee veranderlikes, F en D, terwyl 

daar aangeneem word dat hulle onderskeie massas dieselfde bly. Deurdat die 

twee massas met verloop van tyd eers nie relatief ten opsigte van mekaar 

beweeg nie, heers daar 'n statiese relasie en 'n statiese simmetrie tussen hulle. 

Hierdie relasie funksioneer staties tussen die twee funktore, wat 'n statiese orde 

tot gevolg het. lndien niks in hierdie sisteem met verloop van tyd verander nie, 

sal die genoemde orde eers bly voortbestaan. 

Die pendulum besit 'n eie, natuurlike vry-swaai-frekwensie soos bepaal deur die 

lengte van die arm en die grootte van die gewig. Hierdie frekwensie is 'n 

intrinsieke eienskap wat die aard van alle kousale interaksies sal bepaal. 'n Klein 

kragimpuls op die gewiggie sal dit aan die swaai sit. Daar kan egter ook 'n 

aandryfkrag met sy eie frekwensie op die pendulumsisteem aangewend word wat 

dit aan die swaai sal hou, in die vlak van die aandryfkrag. lndien die aandryfkrag 

met presies dieselfde frekwensie as die van die pedulum plaasvind, kan 

resonansie plaasvind waarby die amplitudes oorvleuel en mekaar versterk, met 

maksimum uitswaai van die gewig. 

Volgens Tritton (1986:37), kan die pendulum ook bewegings begin uitvoer in die 

rigting loodreg op die vlak van ossillasie soos die pendulum en die aangewende 

krag gedefinieer word. So 'n afwyking van die normale pendulumswaai is 'n 



insident van chaost. Dit vind veral plaas wanneer die frekwensie van 

aanwending van die krag baie naby is aan die natuurlike frekwensie van die 

pendulum. In plaas daarvan dat die gewiggie van die pendulum slegs in die vlak 

van ossillasie beweeg, voer dit nou sirkelvormige bewegings uit. Met verdere 

geringe verstellings in die aandryf-frekwensie (die sisteem se kontrole 

parameter), sal die vorrn van die sirkel met verloop van tyd verander om meestal 

as 'n ellips van verskillende origntasies te vertoon. Hierdie verskillende elliptiese 

vorme beeld voorkomste van wanordelike bewegingstoestande van die 

pendulum uit. Hierdie toestande word bepaal deur die sisteem se intrinsieke 

eienskappe wat in interaksie met die aangewende ritmiese impulse plaasvind. 

Die effek van die interaksie is kousaal wetmatig bepaal, wat dit deterministiese 

chaotiese bewegings maak. 

Tritton (1986:39) skryf die afwyking van die pendulum se ordelike beweging toe 

aan sensitiweit vir begintoestande. Die begin van die sirkelbeweging kan egter 

lukraak linksom of regsom begin. Hierdie lukrake begin kan nie voorspel word 

nie, asook nie die vorm van die sirkelbeweging nie. Daar is geen inherente 

eienskap van die pendulum wat die draairigting sal bepaal nie; dus is daar hier 

ook geen kousale wetmatigheid in werking nie. Die begin van die draairigting is 

geheel en al willekeurig bepaal, sonder determinante wat dit 'n werklike 

chaotiese verskynsel maak. Dit is in teenstelling met die voorwaardes wat die 

definisie van chaost stel (hoofstuk 1). Daar is geen oorsaak-gevolg-relasie vir die 

draairigting nie, maar we1 vir die vorm van die sirkelbeweging. Die draairigting is 

dus chaoties en die sirkelvorm chaosties. 

Die beweging van die pendulum is egter steeds op globale wyse onderhewig aan 

die natuurwette soos deur Newton geformuleer. Die sisteem is 'n deterministiese 

sisteem, soos Newton se wette sy bewegings gaan bepaal en voorspel. In so 'n 

deterministiese sisteem kan egter bewegings ontwikkel, soos die 

sirkelbewegings van die pendulum wat nie volgens die betrokke kragte verander 

nie. Die pendulum wat ordelike swaaibewegings uitgevoer het, kan meteens 
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wanordelik begin beweeg. Die relasies tussen die komponente verander 

teenstrydig met die teenwoordige kragte wat orde-relasie verbindings daarstel. 

Deterministiese chaos (chaost) soos gedetermineer deur die aangewende kragte 

(impulse) en die sisteem se eienskapppe self, het dus begin optree. 

Die sensitiwiteit van die begintoestande wat werklike chaos veroorsaak, moet 

dus onderskei word van die deterministiese chaost wat kan optree met 

verstellings van die kontrole-parameter van die sisteem. 

4.9.3 Bindingsvariansie veroorsaak chaost 

Die inwerkirlg op 'n sisteem van eksterne kragte in die vorm van impulse of 

konstante kragte uit die omgewing, kan veroorsaak dat die onderlinge 

bindingsterktes tussen die elemente van die sisteem gedurig verander soos die 

relasies verander. Ons gebruik hier weer die voorbeeld van die pendulum met sy 

gewiggie G wat deur die aarde A aangetrek word. Hierdie wedersydse 

funksionering van die gravitasiekrag vorm 'n kontinue energiewerkende binding 

tussen die twee liggame. 

Gestel dat daar op enige gegewe tydstip t, 'n krag-impuls aan die stilhangende 

gewiggie van 'n pendulum gegee word. Dan sal, volgens Newton se derde wet, 

'n teenoorstaande reglynige verplasing van die gewiggie veroorsaak word. Die 

resulterende swaaibeweging sal beperk word deur die lengte van die toutjie wat 

nie kan verander nie. Die pendulum ('n gewiggie wat vry swaai aan 'n toutjie) sal 

volgens natuurwette heen en weer swaai, met opeenvolgende korter 

slagafstande wat wiskundig deur 'n enkelvoudige harmoniese beweging beskryf 

word. Die vertragingselement is as gevolg van inherente wrywingskragte, wat 

veroorsaak dat die swaaibeweging met verloop van tyd kleiner word en stop. In 

hierdie geval het daar vanuit 'n statiese relasie, 'n ekstra dinamiese relasie 

tussen die twee massas bygekom, waartydens die verbindingsterkte tussen die 

twee liggame gedurig kan verander. 



In hierdie geval van die pendulum, het 'n klein impulskraggie aan die gewiggie G 

tot gevolg dat daar groot wisselende veranderings in die afstand tussen die twee 

liggame A en G plaasvind. Hierdie wisselinge in afstande veroorsaak dat die 

sterkte van die aantrekkingskrag tussen die twee liggame ook in pas met die 

swaaibeweging wissel. Die relasie het van staties na dinamies verander, en 

daarvolgens ook die ordepatroon wat vertoon word. Op 'n daaropvolgende 

tydstip t mag die verbindingsterkte- en vorm met 'n volgende impuls weer 

verander. Dan sal 'n volgende stel relasies geldig wees, met sy eie graad van 

orde wat volgens die sterkte en intrinsieke geaardhede die nuwe verbondenheid 

(connectedness) bepaal. Die graad van simmetrie en orde kan, afhangend van 

die eienskappe van bindingsenergie kontinu of met diskrete tydstappies 

verander. Of die orde kan so "laag" daal dat wanorde heers en die sisteem 

chaoties vertoon. 

In die voorbeeld van die pendulum waarin die wisselende energie deur middel 

van kragteverbindings oorgedra word, word die resulterende effekte in die 

opeenvolgende toestande vergroot. Dit veroorsaak dan dat 'n klein variasie in 

die impulssterkte of -rigting 'n groot verandering in die ordelikheid van die 

swaaibeweging tot gevolg het - vandaar die pendulum se sensitiwteit vir 

begintoestande. Deurdat die verbindingsterkte in die aantrekkingskrag met tyd 

varieer, verander die relasie tussen die twee liggame en kan die paramaters wat 

orde konstitueer, met verloop van tyd sodanig verander dat die sisteem se 

toestand op 'n volgende tydstip wanordelik is. Deterministiese wanorde (chaost) 

ontwikkel dan uit 'n toestand van orde in die sisteem. 

4.9.4 Simmetriese relasies voorspel orde 

Die relasies wat tussen die oorsaaklike fisiese parameters van 'n sisteem 

funksioneer, kan grafies voorgestel word. Die begintoestande, bindingsvariansie 



en opeenvolgende relasies van 'n sisteem vertoon dan as 'n ontwikkelingslyn in 

so 'n grafiese voorstelling. 

Die ontwikkeling van 'n pendulum se opeenvolgende toestande kan byvoorbeeld 

beskryf word deur 'n plat tweedimensionele figuur. Dit word sy toestandruimte 

(state pace) genoem, met koordinaat-asse loodreg op mekaar. Met die swaai 

van die pendulum, verander die gewiggie se posisie en snelheid gedurig, wat 

ooreenkomstig op 'n tydslyn uitgestippel kan word in sy toestandsruimte. Vir 'n 

ideale, wrywingslose pendulum sal die uitbeelding 'n perfekte sirkel wees. 

Wrywing veroorsaak egter 'n afremming van die beweging van die gewiggie, en 

dus vertraging in die swaai van die pendulum. In die toestandsuimte sal die 

afbeelding na 'n punt spiraal waarby die sisteem geen beweging in sy 

komponente vertoon nie. Hierdie vaste punt word in die toestandsruimte 'n punt- 

attraktor (point attractor) genoem. In die algemeen, stel 'n punt-attraktor die 

toestand van 'n sisteem voor wat na ontwikkeling in ewewig is. Dan is daar geen 

onderlinge beweging tussen sy komponente nie. 

Later in die geskiedenis van die chaosteorie het die term "toestandsruimte" wat 

uit die dinamiese sisteemteorie kom, na "faseruimte" (phase space)verander. 

Williams (1 997:463) definieer die term phase space as "an abstract mathematical 

space in which the coordinates represent the variables needed to specify the 

phase (or state) of a dynamical system at any time". In die uitbeelding van die 

fisiese parameters van 'n dinamiese sisteem in 'n faseruimte, word inherent ook 

die verandering van relasies met tyd tussen sy komponente as 'n 

ontwikkelingslyn uitgebeeld. Neern byvoorbeeld die pendulum waarvan die 

gewiggie se posisie en snelheid elk deur 'n as van die fasediagram voorgestel 

word. Deur hierdie koordinate vir elke oomblik in die faseruimte te verbind, word 

'n ontwikkelingslyn van die sisteem verkry. 

Choast ontwikkel of kom dikwels te voorskyn (emerge) in 'n eenvoudige 

dinamiese sisteem, waarvan die pendulum 'n tipiese voorbeeld is. Volgens 
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Crutchfield (1986:41), kan so 'n dinamiese sisteem deur middel van twee 

komponente beskryf word, naamlik die verandering van die sisteem se toestand 

en die dinamika van die kragte wat die verandering van toestand volgens 

natuurwette veroorsaak. By die pendulum, funksioneer hierdie twee 

veranderlikes relasioneel met mekaar. Die relasie tussen die twee 

aantrekkingsliggame, naamlik die aarde en die pendulumgewig, verander gedurig 

met die swaai-aksie. Die effek van geringe wrywingskrag op die sisteem,is ook 

die oorsaak daarvan dat relasies tussen die komponente van die sisteem met tyd 

verander. 

Hiervolgens wil skrywer die afleiding maak dat dieselfde natuurkragte wat optree 

om 'n verbinding, dit is die relasie, te inisieer en te onderhou, ook 

verantwoordelik is vir die verandering in die verbinding. En dus ook in die relasie. 

In die geval van die pendulum, bring die klein veranderings wat as gevolg van 

wrywingskragte intree, die groot verandering mee dat die pendulumsisteem tot 

stilstand gedwing word. Die swaai van 'n pendulum is deterministies van aard 

deurdat die beweging en die snelheid van die sisteem bepaal en voorspel kan 

word. Selfs die invloed van die wrywingskragte wat te klein is om op sy eie 

gemeet te word, kan voorspel word in die toestand van ewewig wat die sisteem 

in sy punt-attraktor gaan bereik. 

Wanneer die interne beweging van die sisteemkomponente met verloop van tyd 

nie meer voorspelbare en simmetriese bewegings uitvoer nie, verander die orde- 

genererende relasies en kom die sisteem in 'n toestand van skynbare wanorde. 

Die funktore funksioneer dan op 'n ander manier in relasie. Die sisteem het dan 

oorgegaan van 'n toestand van wanorde na 'n toestand van bepaalde wanorde 

en dan heers 'n deterministiese chaos, of chaost. Die wanorde bevat egter 

steeds 'n verbinding tussen sy komponente, deurdat die natuurkragte nie 

opgehou het met funksioneer nie. Die relasies tussen die sisteem se 

komponente bestaan nog, maar nie meer op 'n lini6re wyse nie. 



Hierdie sisteem funksioneer dus ordelik omdat sy interne en eksterne relasies 

voorspel kan word vanuit sekere sirnrnetriee in die dinamiese gedrag van die 

pendulum. 

4.10 Entropie kwantifiseer chaost 

Entropie is 'n mate van terrniese wanorde. Die entropie van sisterne in 'n 

ordelike toestand is relatief laag, teenoor 'n relatief hoe entropie in 'n 

wanordelike toestand. 'n Sisteern bestaande uit deeltjies wat elk in willekeurige 

rigtings en met willekeurige spoed beweeg, bevat geen waarneernbare interne 

orde nie, wat dan in 'n toestand van maksirnum entropie is. Die bewegende 

deeltjies van so 'n dinarniese sisteern van hoe entropie bevat kinetiese energie 

wat 'n gerniddeld is vir al die deeltjies en wat deur ternperatuur aangedui word 

(Schad, 1996:342). Ott (2002:145) onderskei "rnetriese" entropie wat 

kwantifiseerbaar is, en topologiese entropie wat die voorkorns en vorrn van die 

betrokke attraktor in sy faseruirnte bepaal. Beide die rnetriese en topolgiese 

entropiee het positiewe waardes vir chaotiese sisteme en 'n nulwaarde vir nie- 

chaotiese sisterne. 

Die kragte wat in relasies funksioneer om statiese sisteme ordelik te hou, of om 

dinarniese sisteme in en uit toestande van orde te beweeg, gebruik energie op 

sodanige aksies. Die vloei van energie is egter nie so eenvoudig soos die 

stelling hierbo dit wil rnaak nie. Die rnodelle van sisterne waar energiee vloei, is 

onder andere die van die klassieke rneganika van Newton wat die beweging van 

rnakroskopiese liggame beskryf, en die kwanturnmeganika wat die beweging van 

rnikroskopiese deeltjies beskryf. Die model wat energievloei in die 

makroskopiese geheel van sisterne bestaande uit 'n groot aantal mikroskopiese 

deeltjies formuleer, is die termodinamika. Die vraag is nou: Watter effek het 

hierdie vloei van energie in die orde-chaos- relasie tydens enige energievloei, en 

die dinarniese voortgang (evolusie) in die toestande (fases) van so 'n deeltjie- 

sisteern? 



Die verandering in die toestand van 'n deeltjie-sisteern kan deur rniddel van 

energievloei beskryf word, aangesien dit 'n funksie is van hitteverandering wat 

deur die meet van die verskillende temperature waargeneern kan word. Clausius 

het ook 'n ander soort funksie geskep, naarnlik entropie, wat die bewaring (of 

verlies) van energie beskryf. (Prigogene & Stengers, 1984: 1 17). Alhoewel die 

beginsel van behoud van energie reeds deur Mayer (1842) en Helmholtz (1847) 

geforrnuleer is, dra dit rneer by tot die latere konsepte van entropie as net dat dit 

nie tydens enige transforrnasieproses geskep of vernietig kan word nie (die 

eerste wet van terrnodinarnika). 

Heelwat van die rneganiese sisterne kan terugkeer na hulle oorspronklike 

toestand terwyl die wet van behoud van energie geld. By sekere geslote 

terrnodinarniese sisterne is die ornkeerbaarheid, of 'n sikliese terugkeer na sy 

oorspronklike toestand, rnoontlik. By die meeste "oop" sisterne is dit nie rnoontlik 

nie, orndat energie of deeltjies in of uit die sisteern verplaas is, wat die proses 

onornkeerbaar rnaak. Clausius het die ontwikkeling van entropie kwantitatief 

uitgedruk in terrne van die hitte wat ontvang of verloor is. Uit die rneetbaarheid 

van die hitte-energie wat "gevloei" het, is die mate en ontwikkelling van chaos 

dus kwantifiseerbaar in die vloei van entropie. By geslote sisterne is die "vloei" 

van entropie na buite per definisie nul. lndien daar dus geen energiewisseling 

met die orngewing is nie, kan die entropie van 'n sisteern konstant bly of intern in 

die sisteern "geproduseer" word, wat ooreenstem met die opeenvolgende 

toestande van 'n sisteern se spontane evolusie. "Entropy thus becomes an 

'indicator of evolution' or an 'arrow of time' as Eddington aptly called it." 

(Prigogene & Stengers, 1984:119.) 'n Basiese eienskap van rneeste 

terrnodinarniese sisterne is dus dat dit onornkeerbaar ontwikkel in die rigting van 

toenernende chaos. 

Die dornein van die terrnodinarnika is die van kornplekse sisterne met sy 

intrinsieke rigting van energievloei, en evolusievloei in die rigting van 
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toenernende entropie. Die wette van terrnodinarnika beskryf veral die interne 

gedrag en ordelikheid van geslote sisterne in terrne van gerniddelde waardes 

waarbinne energiee vloei. Die tweede wet van die termodinarnika stel dat in 'n 

ge'isoleerde sisteern, van die hitte-energie van 'n bron in rneganiese energie 

orngesit kan word. Tydens die ornsettirlg van energie van een soort na 'n ander, 

sal daar egter altyd verlies van energie wees (Schad, 1996:338). Entropie 

kwantifiseer die mate en die rigting van sodanige energieverlies. Energie vloei 

altyd vanaf 'n hoer na 'n laer potensiaal totdat ewewig bereik is. Die energie wat 

verlore gegaan het, is dus nie rneer beskikbaar om arbeid te verrig nie. Dit hou 

in dat 'n sisteern al hoe ondoeltreffender en w~llekeuriger raak, en chaoties begin 

optree. Entropie is 'n mate van die orde of chaos van die toestand van 'n 

sisteern. Die konsep van entropie vind veral toepassing in kornplekse sisterne, 

waar energie-transforrnasies gedurig die prosesse van herrangskikkings van 

elernente tot nuwe relasies aandryf. 

Verskillende energietransforrnasies wat herrangskikkings van elernente en 

veranderings in entropie veroorsaak, vind byvoorbeeld plaas tydens die 

geologiese proses van metarnorfose van gesteentes. Die tekstuur en cherniese 

samestelling van 'n bestaande gesteente verander diep onder die oppervlak van 

die aarde onder hoe heersende druk en ternperatuur terwyl dit in sy vaste 

toestand verkeer. Tydens die rnetarnorfose van so 'n gesteente word kristalle 

wat willkeurig in 'n gesteente gerangskik was, onder hoe druk en ternperatuur 

sodanig geherrangskik dat hulle parallel gerig is ('n groter mate van orde) en die 

gesteente daarna foliasie toon. Die hoe druk en ternperatuur het van buite af op 

die sisteern ingewerk, wat dit 'n oop sisteem maak wat energie ontvarlg het. Dit 

het veroorsaak dat 'n aantal willekeurig gerigte kristalle geroteer word na 'n 

voorkeurrigting van orientasie, loodreg op die aangelegde druk van buite af. In 

hierdie geval het die statiese toestand van die sisteem skynbaar ordeliker geword 

as gevolg van foliasievorming, wat die globale gesteente se sirnrnetrie 

verrneerder het. Die interne entropie van die rninerale self het ook tydens die 



prosesse van rotasie en herkristallisasie verander om uit te balanseer met die 

entropieverandering van die gesteente. 

'n Meganisme van herrangskikking van die mineraalkristalle van 'n gesteente se 

chemiese samestelling terwyl dit in die vaste toestand verkeer, is gekoppelde 

ioonvervanging tydens die proses van metamorfose. lone wat dieselfde lading 

en grootte het, byvoorbeeld di6 van yster en magnesium in die mineraal olivien, 

kan mekaar in die kristalstruktuur direk uitruil, om sodoende 'n vaste 

oplossingsreeks te vorm. By hierdie proses bly die simmetrie en orde, en dus die 

entropie van die kristal voor, tydens en na die uitruiling dieselfde. 'n Tweede 

voorbeeld van 'n mineraal wat 'n vaste oplossingsreeks vorm, is die mineraal 

plagioklaas-eindpunte albiet (natriumtyk) en anortiet (kalsiumtyk). By die 

kristalstruktuur van plagioklaas ruil ione van verskillende ladings en grootte, 

naamlik kalsium en natrium, mekaar in gekoppelde prosesse uit deur middel wat 

balansering van lading en herrangskikking van silikon en aluminium ione (Klein, 

2002:91). In hierdie geval het die simmetriel! voor en na herrangskkking ook nie 

verander nie deurdat die plagioklaas heeltyd in sy trikliniese struktuur gebly het. 

Die interne entropie van die kristal het hier nie verander nie, maar die entropie 

van die gesteente het vergroot deurdat hitte- en druk-energie van buite die 

gesteente na binne gevloei het om die herrangskkking aan te dryf. Die kristal 

kan dus op sy eie funksioneer as 'n mikrosisteem met goeie interne orde. 

Die ideale termodinamiese geval om te modelleer, is 'n eenvoudige geslote 

sisteem wat met verloop van tyd 'n ewewigstoestand bereik. Uit die bostaande 

voorbeelde van geologiese metamorfose is dit egter duidelik dat daar in die 

werklikheid 'n kompleksiteit van verskillende ineengestrengelde prosesse en 

relasies is wat dinamies in gedurige wisselwerking met mekaar is. Hierdie 

wisselwerkings vind byvoorbeeld plaas deur middel van 'n krag wat druk uitoefen, 

of hitte-energie wat vloei (temperatuutwisseling). 'n Goeie voorbeeld van 'n 

komplekse omgewing waarin verskillende soorte chaossisteme en oorgange 

tussen chaost, chaos en orde kan plaasvind, is 'n magmakamer gevul met 
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gesmelte gesteentes. In sy geheel is dit 'n oop sisteem wat tydens afkoeling 

kristalliseer om gesteentes te vorm. 

Williams (1 997:449) definieer kompleksiteit as 'n tipe dinamiese gedrag van baie 

onafhanklike agense, wat op eienaardige maniere optree om met verloop van 

tyd spontaan te organiseer en te herorganiseer in groter en ingewikkelder 

patrone Verder stel Prigogene en Stengers (1 984:121-122) dat komplekse 

sisteme uit 'n baie groot aantal partikels (soos die Avogrado-getal molukes) 

bestaan, wat beskryf word deur "thermodynamics, the science of complex 

systems with intrinsic direction of evolution towards increasiqg entropy". Die 

ontwikkeling van so 'n komplekse sisteem word aangedtyf deur die hogr 

potensiaal van energie en volgens die intrinsieke eienskappe van die sisteem wat 

die rigting van toenemende entropie relasioneel sal bepaal. Die ontwikkeling van 

die komplekse web van interne dinamiese relasies tot intrinsieke dinamiese 

eienskappe sal onderling tussen die elemente deur globale wette bepaal word vir 

'n geslote sisteem. Die interaksie met eksterne dinge en kragte sal kousaal 

volgens die intrinsieke eienskappe van 'n komplekse oopsisteem bepaal word, 

maar nog steeds in die rigting van toenemende entropie. Die chaos wat in 

komplekse sisteme (entropie) heers, is dus kompleks deterministies. 

'n Kristal bestaan egter in 'n omgewing waarmee dit in energie- en chemiese 

balans wil kom deur middel van globale en kousale interaksies. 'n 

Plagioklaaskristal byvoorbeeld, wat in 'n magmakamer gevorm word tydens 

afkoeling van die magma, wil graag in chemiese balans met die magma self kom. 

Die vloei van energie tydens afkoeling vind weg van die magma na die omgewing 

plaas. Die mineraal plagioklaas bestaan uit 'n vaste oplossingsreeks waarvan 

die eindpunt van die hoer temperatuur kalsiumryk (anortiet) en die van die laer 

temperatuur natriumryk (albiet) is. Soos die magma afkoel, reageer die reeds 

geskristalliseerde plagioklaas volgens die reaksiereeks van Bowen (Klein, 

2002:108) met die magma om meer natriumryk te word. Gekoppelde 

ioonuitruilings vind plaas tussen die magma en die kristal, gedtyf deur 
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energievloei van hoog na laag, aangetrek in die rigting van chemiese ewewig. In 

hierdie proses word plagioklaaskristalle gevorm met verskillende opeenvolgende 

chemiese sones. (Kyk hoofstuk 4.) 

Die toestand van die sisteem bestaande uit gevormde plqgioklaaskristalle en die 

magma word na spesifieke fisies-chemiese toestande aangetrek deur die 

behoefte om in ewewig te verkeer. Hierdie toestande kan relasioneel in 'n 

faseruimte voorgestel word met 'n moontlike attraktor. Hoe laer die temperatuur 

van die magma daal, hoe groter sal die kristalsimmetriee word, en hoe laer die 

entropie. Daar is 'n teoretiese toestand van volledig "georden" wees met 'n 

teoretiese entropiese nulwaarde by die absolute temperatuur van nu1 grade 

Kelvin. 

Wanneer die temperatuur styg, soos by die smelting van gesteentes om magma 

te vorm, verhoog die entropie en die sisteem se toestand van chaos. Alhoewel 

die prosesse van kristallisasie en smelting opmekaar volg, of gelyktydig in 

dieselfde ruimte kan plaasvind, word dit as twee verskillende prosesse 

gemodelleer. Die ewewigsposisie word deur 'n sisteem se verskillende domeine 

van fisiese paramaters afgebaken. Dit is baie belangrik hoe so 'n sisteem 

beperkend gedefinieer word ten opsigte van die fisiese parameters van beide 'n 

oop of geisoleerde sisteem. So 'n definisie sal bepaal hoe die attraktor van 'n 

gekose sisteem in sy faseruimte naby ewewig funksioneer. 

In geslote sisteme vind die vloei van energie slegs intern plaas. By oop sisteme 

is daar interaksie met die omgewing waartydens energie toegevoeg of 

weggeneem word van die sisteem. Temperatuur is 'n maatstaf van die twee 

kompeterende faktore, naamlik energie en entropie waartussen die sisteem dryf 

om balans te bereik. By lae temperature met 'n lae vloei en lae transformasie 

van energie, bestaan geordende, lae-energie strukture met swak entropie, soos 

kristalle. By hoe temperature is hoe entropie egter dominant, wat groot 

molekulere wanorde vertoon. Die groter wanorde is as gevolg van meer 
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beweging. In die geval van die kristal, sal die ordelike reelrnaat van molekulgre 

rangskikking in 'n ruimtetralie verlore gaan, en relasionele wanorde sal ontstaan 

(Prigogene & Stengers, 1984: 126). 

By eenvoudige rneganiese sisterne, waar energietransforrnasies omkeerbaar is, 

kan chaotiese toestande veroorsaak word deur 'n klein verandering in die 

"kontrole parameter". Ordelike toestande, of selfs die oorspronklike toestand, 

kan eweneens weer bereik word deur 'n verdere verstelling van hierdie 

parameter wat beheer het oor die begintoestande van die sisteem. Netso kan 'n 

terrnodinarniese sisteern, waarvan druk-, ternperatuur- en volurneveranderlikes 

beheer word om deur verskillende fases van ekwilibriurn te gaan, weer by sy 

begintoestande gebring word. So 'n beheerde sisteern is dus ook ornkeerbaar. 

"But inversely, irreversible, processes may be considered as the last remnants of 

the spontaneous and intrinsic activity displayed by nature ... unlike dynamic 

objects, thermodynamic objects can only be partially controlled. Occasionally 

they 'break loose' into spontaneous change." (Prigogene & Stengers, 1984:120.) 

Wanneer spontane verandering in 'n geTsoleerde sisteern plaasvind, sal dit in sy 

faseruirnte altyd aangetrek word na sy attraktor waar die sisteern in balans is. 

Alle onewewig toestande sal dus aangetrek word en beweeg na die gebied van 

ekwilibriurn, ten koste van interne orde van die sisteem. Hierdie attraktor van 

groter wordende chaostoestande waar die sisteern in ekwilibriurn wil wees, word 

gedeterrnineer deur die tweede wet van terrnodinarnika. Gedetermineerde choas 

het hier dus spontaan en onornkeerbaar ontstaan, sonder die invloed van enige 

begintoestande soos 'n kontroleparameter. 

Die konsep "entropie" het met verloop van tyd heelwat ontwikkel vanaf die 

oorspronklike begrip van onvolledige hitte-na-meganiese energietransforrnasie. 

W~lliams (2997:452) dui in sy definisie van die konsep entropie ten opsigte van 

die chaosteorie verskillende terme aan. Dit kan wees 'n mate van nie-beskikbare 

energie, 'n mate van wanorde of disorganisasie, waarskynlikheid, onsekerheid, 
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willekeurigheid, verandering van keuse, verrassing, of informasie. Die term 

"waarskynlikheid" het in verskillende dissiplines 'n geykte term geword, soos by 

weerstelsels om die onsekerheid van voorspellings van sekere toestande weer te 

gee. Stengers en Prigogene (1984:123) stel dat Boltzmann die konsep van 

"waarskynlikheid" (probability) nie gebruik het as 'n mate van benadering van die 

fisiese parameters van enkel liggame nie, maar as 'n metode om die gedrag van 

'n groot aantal deeltjies in sy geheel te verklaar. 

Volgens Williams (1997:386) beskryf Boltzmann se begrip die waarskynlike 

gedrag van 'n sisteem se deeltjies in sy geheel. Daar is byvoorbeeld 'n sekere 

waarskynlikheid dat deeltjies op sekere plekke aangetref kan word. Daar is 

voorts 'n sekere waarskynlikheid dat so 'n sisteem se interne deeltjies in ewewig 

met mekaar is, en dat die sisteem as geheel in balans kan verkeer. Die kans dat 

so 'n sisteem 'n verandering kan ondergaan, stel so 'n waarskynlikheid voor. 

Neem byvoorbeeld 'n toe houer (geslote sisteem) gevul met 'n groot aantal 

willekeurig bewegende gasmolekules. Die geheel van die versameling is dus in 

'n toestand van lae interne orde, wat hoe entropie impliseer. Daar bestaan 'n 

gelyke kans om enige molekule uit die versameling te kies, wat die 

waarskynlikheid van so 'n keuse eweredig maak. Die kans om 'n spesifieke 

molekule uit hierdie versameling te kies, is egter uiters laag. Wanneer alle 

moontlike uitkomste ewekansig is, is die kans vir 'n enkele spesifieke gebeurtenis 

laag, en die entropie hoog. Daar is dus 'n omgekeerde relasie tussen entropie 

en waarskynlikheid. Boltzmann het die gevolgtrekking gemaak dat die 

onomkeerbare toename in entropie geneem kan word as 'n uitdrukking van 

groeiende molekulere wanorde (Prigogene & Stengers, 1984:124). 

Dit is belangrik om hier te let hoe Boltzmann die eksterne, makroskopiese 

uitdrukking van 'n termodinamiese sisteem terugkoppel na sy interne molekulgre 

toestand op mikroskaal. Die begrip van entropie doen die denkbeeldige 

terugkoppelling en vorm die oorsaak-gevolg-relasie tussen die interne toestand 
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en die eksterne uitdrukking daarvan. Dit koppel egter nie terug na die sisteem 

begintoestand van die sisteem se evolusie nie. Die sensitiwiteit vir 

begintoestande in die ontwikkeling van gedetermineerde meganiese chaos kan 

dus nie hier van toepassing wees nie. 

Prigogene en Stengers (1984:124) stel dat "Boltzmann's results signify that 

irreversible thermodynamic change is a change toward states of increasing 

probability and that the attractor state is a macroscopic state corresponding to 

maximum probability". 'n Termodinamiese sisteem se begintoestand hoef dus 

nie beskryf te word nie. Wat ook al die evolusiepatroon van 'n sisteem, dit sal lei 

na 'n makroskopiese toestand van wanorde en maksimum simmetrie 

(termodinamiese balans) wat ooreenstem met die grootste aantal van moontlike 

mikroskopiese toestande. Hierdie maksimumwaardes waarin al die betrokke 

elemente in onderlinge ewewig kan verkeer, vorm 'n attraktor in die faseruimte 

van so 'n termodinamiese sisteem. Sodra hierdie mees waarskynlike toestand 

van termodinamiese ewewig bereik is, kan slegs klein statistiese afwykings 

voorkom as gevolg van die interne willekeurigheid van dinamiese parameters 

soos die beweging van molekules. Die sisteem sal geneig wees om slegs met 

klein afstande en vir kort oomblikke weg van die attraktor te fluktueer. 

Hierdie soort termodinamiese attraktor funksioneer soos volg: "Boltzmann's order 

principle implies that the most probable state available to a system is the one 

which the multitude of events taking place simultaneously in the system, 

compensates for one another statistically." (Prigogene & Stengers, 1984:124.) 

Die interne hitte-energie van die molekules sal hulle nog aandryf om gedurig 

intern rond te beweeg. Hierdie geslote sisteem sal egter as geheel in ewewig 

wees, wat uitrukking vind in makroskopiese ekwilibriumstrukture. Die web van 

onderlinge, interaktiewe dinamiese relasies in byvoorbeeld ons houer met 

gasmolekules, sal dus uiteindelik 'n statistiese ewewig bereik omdat daar so baie 

molekules is wat die gemiddelde entropie in stand kan hou. Statistiese ewewig 

word beskou as wanordelik, met 'n groot entropiewaarde. Sodanige strukture 
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vertoon makropies kompleks, en word ook gei'dentifiseer deur chaotiese 

attraktors. 

Dit is duidelik dat al die moontlike eienskappe en voorkomste van deterministiese 

chaos nie vir alle soorte sisteme waarin dit voorkom, in een oorkoepelende 

teorie saamgevat kan word nie. In Newton se klassieke meganika is 

begintoestande en kontroleparameters bepalende faktore in die sisteem se 

evolusie vanuit orde op pad na chaost of chaos. Omkeerbaarheid van dinamiese 

prosesse is in 'n meganiese makrosisteem moontlik. In termodinamiese sisteme 

wat bestaan uit 'n baie groot aantal mikroskopiese deeltjies, word chaos met 

behulp van die kwantifiseerbare entiteit van entropie bepaal. Entropie wat 'n 

indikator is van chaos in 'n sisteem, is onafhanklik van enige beginwaardes van 

die fisiese parameters van die sisteem. Die evolusie van prosesse van 

termodinamiese sisteme is onomkeerbaar, volgens die tweede wet van 

termodinamika en die ordebeginsel van Boltzmann. 

Die chaostiese attraktor van termodinamiese sisteme is nie so kenmerkend of 

ingewikkeld is soos die van die meganiese sisteme nie, daarom is dit nie so 

suksesvol om die voorkoms van gedermineerde chaos aan te dui nie. Die 

meganiese sisteme word in hulle faseruimtes aangetrek deur toestande van 

stabiliteit, terwyl by termodinamiese sisteme slegs 'n waarskynlikheid van 

ewewigtoestande deur hulle attraktors aangedui word. Die attraktors van 

termodinamiese sisteme kom dus nie so "vreemd" en kompleks voor nie. 

Die koppeling van die ewewigstoestande op mikroskaal (termodinamies) na 

stabiliteitstoestande op makroskaal (meganies) is besonder insiggewend, 

deurdat dit die relasies byna op fisiese wyse (globaal wetmatig oor 

grootheidskale heen) koppel met behulp van kragtewerking en energievloei. Die 

denkbeeldige "oorbrugging"-meganisme tussen Schad (1996:iii) se meganiese 

(makro) en atomiese (mikro) modelle word kousaal bepaal deur die wette van die 

kwatummeganika wat koppel op die intrinsieke eienskappe van elke sisteem. 
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4.11 Gevolgtrekkings 

Die voorkoms van onreelmatighede in verskillende statiese of dinamiese 

rangskikkings van gekoppelde elemente in sisteme, word deur die mens as 

chaoties ervaar. Wanneer bepaalde reels hierdie voorkomste bepaal, word van 

gedetermineerde chaos, dit is "chaost", gepraat. Sonder enige determinante is 

dit gewone chaos. Meestal word slegs die "roetes na chaos beskryf', omdat 

verklarings van choast problematies skyn te wees. Hierdie hoofstuk speur die 

essensie van chaostiese verskynsels na op soek na beter verklarings daarvan. 

'n Sisteem is 'n rangskikking van interaktiewe elemente om 'n groter funksionele 

geheel te vorm. Onderlinge interaksie deur middel van kragte wat die elemente 

van 'n sisteem in balans hou, saL 'n statiese balansering van die sisteem tot 

gevolg he. Wanneer kragte sodanig koppel dat interne relasies tussen die 

elemente gedurig verander, is dit 'n dinamiese sisteem wat stabiel (reelmatig en 

ordelik) of onstabiel (onreelmatig en chaoties) kan funksioneer. Die koppeling 

kan sodanig wees dat skaalvariansies onreelmatighede in energiewerkinge 

wetmatig vergroot of verklein, wat veroorsaak dat chaotiese gedrag 

gedetermineer is. Die sisteem funksioneer dan chaosties, met eksterne 

uitdrukkings soos 'n pendulumswaai wat aritmies van sy baan afwyk. 

Die energieke inwerking van kragte op 'n sisteern en sy elernente kan op 'n 

globale of kousale wyse plaasvind. Die essensie van die krag bly dieselfde, dit is 

die wyse van die energie-oordrag wat die effek daarvan bepaal. Daar bestaan 

verskillende soorte kragte wat elk volgens sy grootheidskaal en energiewerkinge 

wetmatig deur verskillende teoriee en rnodelle beskryf word. 

Die oorsaak van chaost kan kousaal wees wat deur die intrinsieke eienskappe 

van die elernente bepaal word, of globaal wat die hele sisteem se toestand kan 

laat verander. Heisenberg se beginsel veroorsaak dat onsekerhede wat 



intrinsiek op mikroskaal optree, self-eenders en wetmatig vergroot word met 

oordrag na makroskaal en die eksterne uitdrukkingsvorme daarvan. Hierdie 

onsekerhede vergroot self-eenders op 'n wetmatige wyse, wat 'n deterministiese 

geneigdheid in die sisteem vorm om chaoties op te tree. Ook veroorsaak dit dat 

hierdie chaostiese sisteem se attraktor kompleks is en met meer as een kol van 

stabiliteit in sy faseruimte uitgebeeld word. 

Wanneer die kinetiese energie van 'n sisteem se deeltjies bindingsenergiee 

oorskry, besit elke deeltjie 'n "vryheid" om willekeurig die bewegings van Brown 

uit te voer. Tog besit so 'n "sisteem" van gasdeeltjies 'n inherente 

waarskynlikheid om deterministies te kan optree. Die uitbeelding op 'n 

fasediagram van ewewig (soortgelyk aan 'n attraktor) van 'n mengsel van 

verskillende "vry" gasmolekules in 'n geslote sisteem, onderskei nie so duidelik 

tussen orde en chaos nie. Die waarskynlikheid van voorkomste van 

gedetermineerde chaos in 'n termodinamiese sisteem word deur die 

kwantifiseerbare eenheid van "entropie" aangedui, wat groter word met 

toenemende chaost. 

Die verskynsels wat orde of chaos vir die mens tipeer, is almal eksterne 

uitdrukkings van interne toestande van 'n komplekse entiteit soos 'n dinamiese 

sisteem. Die veranderinge in die rangskikkings wat sodanige tiperings definieer, 

koppel skaalvewant regdeur 'n sisteem. Die koppeling tussen 'n sisteem se 

elemente is energiewerkings van kragte wat kousaal of globaal funksioneer. 

Inherent aan die koppeling van veranderinge, is 'n skaalvariansie wat vergrote 

verskynsels soos die skoenlapper-effek en fraktale veroorsaak Chaost is 'n 

manifestering van gedetermineerde onsekerhede op mikroskaal wat op 

makroskaal uitdrukking vind. 



HOOFSTUK 5 

DIE ESSENSIE VAN CHAOST TOEGEPAS 

5.1 Inleiding 

Die ondersoeke in hierdie studie na denkbeelde wat 'n rol speel in die 

chaosteorie, sluit nou aan by Kellert (2000:521) se ondersoeke en modelle na die 

aard van begrip en roetes na chaos, naamlik "chaos theory includes theoretical 

hypotheses that asserts relationships of qualitative (or topological) similarity 

between its abstract models, and the actual systems it studies". Soos in hoofstuk 

1 aangedui, is daar in heelwat toepassingsvelde van die chaosteorie navorsing 

gedoen. Verslae hieroor is meestal in die vorm van abstrakte modelle. Deur 

kortliks eers die relevante gegewens van 'n werklike geval van 'n chaotiese 

sisteem wat 'n outeur beskryf het, weer te gee, wit ek ten opsigte van enkele 

stellings krities met die outeur in gesprek tree. 

Deur so in gesprek met 'n aantal outeurs te tree, word die hipotese van intrinsiek 

gedetermineerde relasies wat kousaal funksioneer om chaost in sisteme te 

veroorsaak, getoets. Die volgende gevolgtrekking van Peitgen et a/. (1 992:7) 

word gebruik om met 'n aantal navorsers in gesprek te tree: "In other words, one 

of the lessons coming out of chaos theory is that the validity of the causality 

principle is narrowed by the uncertainty principle from one end as well as by the 

intrinsic instability properties of the underlying natural laws from the other end." 

Die gesprekslyn met die outeurs se stellings gaan veral verwys na beide die 

onsekerheidsbeginsel en die natuurwette as intrinsieke oorsake van chaostiese 

verskynsels. 

Daar is 'n aantal indikators waarna opgelet kan word vir wanneer 'n sisteem van 

'n ordelik na wanordelik of deterministies-wanordelik oorgaan. Die chaotiese 

attraktor wat kompleks van aard is, is so 'n indikator van hoe so 'n funktor ('n 



sisteem van elemente in onderlinge relasies) met verloop van tyd relasioneel 

funksioneer. Die oorgang van die een fase (toestand) van 'n sisteem in 'n 

volgende fase is juis hoe die web van onderlinge relasies tussen al die elemente 

van 'n sisteem verander. So 'n oorgang kan plaasvind vanaf toestande van orde 

na orde, orde na chaos, chaos na orde, en chaos na chaos. In en in die 

nabyheid van 'n attraktor sal die oorgange groter mates van orde besit. Hoe 

verder dit wegbeweeg van die attraktor, hoe vatbaarder sal die sisteem vir 

chaotiese toestande wees. 

5.2 Metode van analise 

Deurdat skrywer die voorkoms van deterministiese chaos (chaost) kousaal wil 

terugvoer tot by die essensies van die elemente van 'n sisteem, is enkele 

relevante temas uit artikels geselekteer waarin sulke relasies duidelik is. Deur 'n 

gepaste stelling aan te haal en te analiseer ten opsigte van betrokke intrinsieke 

elenskappe, kan vasgestel word of kousale wette verband het met die beskrewe 

chaotiese optredes. 'n Gevolgtrekking gaan uit elke analise gemaak word. 

5.3 Tema: ossilerende kristalsonering 

Die toepassingsveld van hierdie tema is die petrologie in die aardwetenskappe. 

Hieronder word nou krities in gesprek getree met die outeurs Perugini et al. 

(2005482-497) ten opsigte van twee stellings in hulle artikel, Strange attractors 

in oscillatory zoning: Petrological implications. Een stelling handel oor die lokale 

kinetika teenoor die globale dinamika van 'n magmakamer. In 'n tweede stelling 

word die vorming van plagioklaaskristalle met opeenvolgende chemiese sones 

uit 'n magma as chaosties beskryf. 

5.3.1 Tema-inleiding: Kristallisasieprosesse in 'n magmakamer 

Plagioklaas vorm kristalle wanneer dit uit gesmelte gesteente (magma) stol om 'n 

vaste stof te vorm, wat dus 'n oorgang van 'n wanordelike na 'n ordelike 



rangskikking van atome in 'n ruimtetralie beteken. Die tipe ruimtetralie waarin 

plagioklaas kristalliseer is triklinies, waarvan die hoeke tussen die drie ruimtelike 

asse onderling van mekaar verskil, en ook die aslengtes van die eenheidselle. 

Dit is 'n sisteem van lae simmetrie, waarvan die eenheidsel geen beperkinge 

bevat nie (Klein, 2002:233). 

Die chemiese samestelling van die mineraal, plagioklaas, verander volgens die 

reaksiereeks van Bowen gedurende kristallisasie met die afkoeling van 'n 

magma. Die plagioklaaskristal kan natriumryk wees met geen kalsium in nie, en 

word dan albiet genoem. Wanneer dit kalsiumryk is met geen natrium in nie, 

word dit anortiet genoem. Tussen hierdie twee eindpunte vorm dit 'n vaste 

oplossingsreeks waarin beide die elemente natrium en kalsium in wisselende 

hoeveelhede in die kristal vasgevang kan word. Die parameters van die 

chemiese kristallisasieproses en die veranderende samestelling en temperatuur 

van die magma bepaal die tekstuur en albiet-anortiet-inhoud van die gesoneerde 

kristallagies, wat met verloop van tyd groei. 

As 'n denkbeeldige model, kan die kristallisasieproses deur die soliduslyn op 'n 

grafiek met twee asse van temperatuur en Ab-An-inhoud (albiet-anortiet) 

voorgestel word, waar die kristalle in interne ekwilibrium verkeer. Daar is ook 'n 

ooreenstemmende smeltingskutwe, die likwidus, waarby die omgekeerde proses 

voorgestel word (Hyndman, 1972: 16-1 7). 

Die solidus- en likwiduskutwe in die temperatuurgrafiek (Ab-An) stel 'n faseruimte 

van die chaosteorie voor waarin die kutwes twee verskillende soorte nie- 

chaotiese attraktors vorm. Die soliduskutwe vorm 'n punt-attraktor waaraan vir 

elke temperatuurlesing 'n spesifieke chemiese Ab-An-waarde toegeken word; dit 

is 'n punt in die faseruimte. Netso bestaan daar fasepunte vir die likwiduskutwe 

met die omgekeerde proses van smelting. Die kombinasie solidus-likwidus- 

kutwe stel 'n limietsiklus-attraktor voor waarby spesifieke Ab-An- inhoude en 

temperatuurlimiete betrokke is. 
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Williams (1997:450) definieer 'n siklus as 'n reeks gebeure of waarnemings wat 

in 'n vaste volgorde voorkom en terugkeer na die oorspronklike toestand, en wat 

hulleself in 'n reelmatige patroon herhaal. Volgens Stewart (1 996:219), 

konvergeer die paaie van 'n limietsiklus-attraktor in 'n geslote lus, soos die 

solidus-likwidus-kuwe hierbo vertoon. Verder stel Stewart (1 996:219) dat "this 

closed loop corresponds to a periodic oscillation of the state of the system; 

periodic because the representative point keeps tracing out exactly the same 

sequence of events as it goes round and round the loop". 

Vir Williams (1997:462) beteken die konsep "periode" 'n reglmatige herhaling wat 

presies of naastenby kan plaasvind soos tydens die vorming van 

plagioklaaskristallle. Tydens afkoeling van die magma reageer die magma 

gedurig met die meer kalsiumryke plagioklaaskristalle (An) om die kristalle meer 

natriumryk (Ab) te maak, sodat daar chemiese balans by elke temperatuurpunt 

sal heers. lndien die temperatuur vinnig daal, sal hierdie reaksies egter net by 

die rand van die kristal plaasvind waar meer samestellings meer natriumryk sal 

wees, Hierdie sones kom in konsentriese lae rondom die middelste kristal voor 

(Hyndman, 1972:17). lndien die temperatuur aanhou daal, sal daar 'n periodiese 

herhaling van chemiese sones kristalliseer. Hierdie herhaling van chemiese 

sones kan, volgens die redenasie hierbo, ossilatoriese sonering genoem word. 

Onder 'n mikroskoop vertoon die verskillende chemiese sones van 'n 

plagioklaaskristal as verskille in sy grys kleur. Die herhaling van sones is sigbaar 

konsentriese ringe met dieselfde grysintensiteit vir elke ring wat periodies (of 

siklies) herhaal word. Met behulp van moderne apparatuur soos die 

elektronmikrosonde, kan die chemiese samestelling van die verskillende sones 

nie-destruktief bepaal word en spesifieke Ab- en An-waardes bepaal word. 'n 

Lynskandering kan oor 'n dwarsseksie van 'n kristal op 'n slypplaatjie gedoen 

word wat die kalsium- en natriuminhoud oor die dikte van elke sone bepaal. 

Perugini et a/. (2005483) het bevind dat 'n groot aantal sones (tussen 100 en 
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300 per kristal) mikroskopies sigbaar is, waarvan die verskillende AnlAb- 

verhoudinge bepaal kon word. 

Volgens Perugini et al. (2005:482), het navorsers soos Haase et a/. (1980), 

Ortoleva et a/. (1987) en Higgman en Pearce (1993) aangetoon dat die 

opeenvolging van verskillende diktes van AblAn-sones in plagioklaaskristalle dui 

op 'n algemeen chaotiese gedrag en komplekse kinetika by die kristallsmeltsel- 

interfase. Perugini et a/. (2005:483) het plagioklaaskristalle kwantitatief 

geanaliseer en dit gebruik om numeriese simulasies te doen om kristalgroei in 'n 

chaotiese dinamiese sisteem te demonstreer. Die resultaat het die ossilatoriese 

sonering in plagioklaaskristalle baie goed verklaar. 

5.3.2 Outeurstelling 1: Lokale kinetika teenoor globale dinamika van 

magma 

Alhoewel die ooreenstemming tussen natuurlike en gesimuleerde plagioklase 

goeie resultate opgelewer het, is daar nog steeds probleme wat onopgelos is. "In 

particular, most studies and models were concentrating on local kinetic effects 

and did not consider the role of magma dynamics in controlling the development 

of oscillatory zoning. In addition, one of the most important unanswered 

questions is related to the occurrence at very short-length scale, of the order of a 

single thin section, of crystals displaying extreme variability of zoning." (Perugini 

et al., 2005:483.) 

5.3.2.1 Analise 

Die gemiddelde deursnit van plagioklaaskristalle is in die orde van enkele 

millimeters, terwyl die van magmakamers baie kilometers kan wees. Die 

dinamika van magmakamers sal dan uiteraard op 'n baie groter skaal wees as 

die kinetiese effekte waar klein kristalletjies in wording is. Die klein kristalletjies 

wat begin vorm en aanwas, sal elk oor sy eie intrinsieke eienskappe beskik, soos 

'n trikliniese ruimtetralie waarin spesifieke atome soos kalsium, natrium, silikon 
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en ander gepak word. Baie intrinsieke faktore in beide die kristal en die 

onmiddellike rnagrnatiese vloeistof bepaal hierdie pakking, met die gevolg dat 

chemiese sones beskikbaar is. 

Bogenoemde intrinsieke faktore van kristalgroei wat resulteer in ossilerende 

sones, wil skrywer vergelyk met die intrinsieke eienskappe waarvoor die kousale 

wette van Ellis (vroegr genoem) geld. Hierdie kousale kragte mag die oorsaak 

wees waarorn die cherniese sarnestelling van plagioklaaskristalle ossilerende 

sones op chaotiese wyse laat voorkorn. Die voorkoms van hierdie sones vind 

juis op mikroskaal plaas, wat dit 'n lokale ossilerende, kinetiese effek rnaak. 

Faktore wat die dinarnika van die groot rnagmakamer en sy inhoud sal belnvloed, 

is die cherniese rnengsel van komponente van die gesteentes wat oorspronklik 

gesrnelt het, die druk en temperatuur teenwoordig, die water teenwoordig, en die 

aard van die newegesteentes wat die rnure van die kamer vorm. Die 

geheeldinarnika van 'n magrnakarner wil skrywer vergelyk met Ellis se globale 

wette wat in die vorm van die termodinamiese wette werk, en wat die 

waarskynlikhede van die gerniddelde toestandswaardes sal weergee en 

rnodelleer. Volgens die tweede wet van die terrnodinarnika, sal die entropie, wat 

'n maatstaf is vir die oorgang van orde na chaos, al hoe groter word as in ag 

geneern word dat 'n rnagrnakarner 'n geslote sisteem is. 

Die globale wette wat in die dinarnika van die magmakarner geld, is dus nie direk 

die oorsaak van die chaotiese ossilasies van die sonerings in 'n plagioklaaskristal 

nie. Die kousale wette van die wordende (becoming) kristal se intrinsieke 

eienskappe gaan relasioneel koppel aan die chernie en kinetika van die 

onrniddellike rnagrnatiese vloeistowwe, wat die diktes van die sones gaan 

bepaal. Die tekort wat Perugini et a/. aangedui het, kan aangevul word deur die 

relasies tussen die globale wette (natuurwette op makroskaal) en kousale wette 

(intrinsiek-bepaalde wette op mikroskaal) in die praktyk verder te ondersoek. 



Die woorde van Perugini et a/. (2005:483) som die funksionering van hierdie 

denkbeeldige model soos volg op: "Numerical simulations of plagioclase growth 

in a dynamical system consisting of chaotic advection and diffusion are 

performed with the aim to reproduce the oscillatory zoning in plagioclase 

crystals." In regle tyd het 'n dinamiese sisteem van magmatiese vloeistowwe om 

die kristal se reaksierand beweeg en deur middel van diffusieprosesse ione 

uitgeruil om in chemiese ewewig te probeer kom. Die model bevat dus 'n 

historisiteit deurdat dit die ossilerende magmatiese proses uit waargenome feite 

(sonering) simuleer. 

5.3.2.2 Gevolgtrekking 

Die probleem wat Perugini et a/. (2005) hierbo stel en wat nog nie opgelos is nie, 

is die groot verskil in gesoneerde kristalle wat millimeters van mekaar in dieselfde 

gesteente gelee is (op dieselfde dun seksie van die gesteente). Dit hou in dat 

elkeen van die kristalle wat so naby aan mekaar is, sy eie periodisiteit van 

gesoneerde diktes vertoon. Hier sal skrywer se hipotese van kousale wette wat 

deur elke kristal se eie intrinsieke eienskappe bepaal word, die antwoord kan 

voorsien. Dit sal inhou dat elke kristal kousaal 'n effense variasie in sy eie 

chemiese kontrolefaktor kan gee, wat dan vir homself 'n gedetermineerde 

chaotiese chemiese toestand sal bepaal. Hierdie toestand sal dan 'n 

periodeverskil met sy buurkristalle vertoon. Elke kristal sal op sy eie manier 

chaosties wees, met sy eie stabiele fasetoestande. Deurdat die faseruimte deur 

dieselfde parameters gedefinieer word, sal elke kristal sy eie unieke attraktor in 

dieselfde faseruimte vertoon. 

Uit die bogenoemde paragraaf is dit duidelik dat wetenskapsfilosofiese navorsing 

soos vir hierdie studie uiters noodsaaklik is, wat waardevolle bydraes lewer om 

tekorte aan te vul en probleme te help oplos. Probleme word opgelos gebeur 

wanneer nuwe perspektiewe, denkrigtings en selfs paradigmaskuiwe deurbrake 



veroorsaak wat die standaard wetenskaplike navorsingsmetodologie nie regkry 

nie. 

5.3.3 Outeurstelling 2: Die skaalvariansie van rnagrnatiese tydreekse 

Die vorming van nie-reelmatige chemiese sones wat konsentries in 'n 

plagioklaaskristal voorkom, vind met verloop van tyd plaas. 'n Magma wat afkoel 

en stol, vorm soos volg 'n sisteem met globale en lokale neigings: "The key to 

understand if a given time series is random or chaotic resides in the study of the 

long-tern behaviour of the system. This means that in the study of time series, 

the attention has to be focused on their global features rather than on local 

fluctuations. " (Perugini et a/. , 2005:485.) 

5.3.3.1 Analise 

Die opeenvolgende sones in 'n plagioklaaskristal verteenwoordig 'n tydreeks 

(time series) in die kristallisasieproses van 'n magma. So 'n tydreeks korrelleer 

byvoorbeeld die verskillende temperature en An-Ab konsentrasies van die 

kristalsones vir opeenvolgende tydstippe met mekaar en beeld dit dan op die 

soliduslyn van 'n fasediagram uit. Perugini et a/. (2005:485) se metings op 

plagioklaaskristalle is op drie verskillende maniere bereken en vergelyk met 

tipiese tydreekse, naamlik die willekeurige (wit geraas met 'n Gauss-spreiding), 

chaotiese (Lorentz- attraktor) en deterministiese (sinusgolf) tydreekse. 

Perugini et al. (2005:484) definieer 'n tydreeks as willekeurig wanneer die 

opeenvolgende getalwaardes van 'n parameter nie op enige manier afhanklik is 

van die voorafgaande waarde nie. 'n Willekeurige tydreeks word in die algemeen 

geassosieer met 'n dinamiese sisteem wat baie grade van vryheid bevat. 

lndien die waardes in 'n tydreeks numeries opmekaar volg, sal die volgende 

waarde in daardie enkele stap voorspelbaar wees. Hierdie voorspelbaarheid 



volg uit 'n wiskundige berekening volgens 'n wetmatigheid, wat dit dan ook 

deterministies maak. 

'n Enkele stap impliseer 'n klein domein. So 'n voorspelling sal dus met die 

daaropvolgende stappe oorgedra kan word, en 'n sisteem sal dus uiteindelik op 

'n kort termyn voorspelbaar wees. lndien die wetmatigheid aanhou geld, sal die 

opeenvolgende berekeninge oordraagbaar voorspelbaar bly. Hierdie 

voorspelbaarheid behoort dus oordraagbaar te wees vir 'n langtermyn-evolusie, 

wat ooreenstem met Ellis se globale wetmatigheid. 

lndien daar in die tussenstappies van 'n tydreeks op mikroskaal interaksies 

plaasvind, sal determinisme nog steeds geld omdat dit kousaal wetmatig gebeur. 

Die uitkoms van hierdie interaksies sal egter die skyn van onvoorspelbaarheid in 

die groter skaal van gebeure vertoon. Die toepaslike kousale interaksies sal in 

ons plagioklaaskristal sy mikroskopiese reaksierand wees wat in chemiese 

balans met die magmavloeistof wil kom, met die gevolg van sonering. Die 

voorkoms van verskillende diktes van kristalsones skyn uit eksperimentele 

metings onvoorspelbaar te wees - dit impliseer chaotiese interaksies. Die 

intrinsiek-bepaalde chemiese wetmatighede op sub-atomiese skaal determineer 

die diktes van die plagioklaas-sones op 'n groter skaal. Die onreelmatigheid in 

die opeenvolging van sones op die groter skaal is chaosties omdat die vorming 

daarvan wetmatig gedetermineer is. 

Al blyk die voorkoms van verskillende diktes-sones in die voorbeeld van die 

plagioklaaskristal volgens globale wette onvoorspelbaar te wees, is dit nie 'n 

willekeurige (random) optrede van die sisteem nie. Dit is nie willekeurig nie 

omdat globale, maar veral kousale wette steeds geldig is. 'n Eienskap van 

willekeurige optrede is juis dat dit voorkom wanneer daar geen kousale wette is 

wat aksies bepaal nie. 



Williams (1997:449) gee twee definisies van chaos, waarvan een in hooftsuk 1 

aaugehaal is. In die tweede definisie, hieronder weergegee, word chaost 

getipeer met willekeurig-lykende gedrag, wat onderstreep dat dit net so lyk maar 

nie so is nie. "Chaos is sustained and random-like longterm evolution that 

satisfies special mathematical criteria and that happens in deterministic, 

nonlinear dynamical systems." Die optrede van chaotiese sisteme kan 

willekeurig lyk, maar is beslis nie willekeurig van aard nie. Teoreties behoort die 

optrede van so 'n sisteem voorspelbaar te wees omdat dit deterministies is. 

lndien twee parameters betrokke is, sal die sisteem oor 'n kort tydperk en kort 

afstand voorspelbaar wees maar met 'n kleiner waarskynlikheid, omdat daar nou 

twee veranderlikes betrokke is. lndien daar baie verandelikes betrokke is, elk 'n 

oor klein domein, sal die waarskynlikheid van 'n akkurate voorspelling so gering 

wees dat dit nie meer as voorspelling geld nie. Langtermyn-voorspelbaarheid 

moet dan eerder volgens sisteem-aard gedefinieer word, soos by 

termodinamiese sisteme (weerstelsels) waar dit in terme van waarskynlikhede 

uitgedruk word. 

Volgens Perugini (2005:484), is 'n tydreeks chaoties wanneer dit min grade van 

vryheid bevat en komplekse gedrag verteenwoordig. 

In die voorbeeld van die magmakamer is die daling van die temperatuur 'n 

parameter wat op groot en klein skaal kan verander. Die temperatuur van die 

massiewe hoeveelheid gesmelte gesteente wat 'n magmakamer vul, is tussen 

800 OC en 1200 OC afhangend van die tipe gesteente wat gesmelt het. Die 

gesteente besit ook 'n baie groot warmtekapasiteit wat enige groot fluktuasies sal 

demp. Globaal gesien, sal die afkoeling linier en oor 'n baie lang tydperk verloop. 

Op kleiner skaal gesien, bestaan daar in 'n magma vloeivelde waar die 

magmavloeistowwe beweeg. Sulke vloeivelde bevat turbulensie, wat weer op 

lokale mikroskaal fluktuerende temperatuurskommelinge in die hand werk 

(Perugini et a/. ,  2005485). 
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Die aantal grade van vryheid stem ooreen met die spesifieke fisiese parameters 

wat verandering kan ondergaan. Dit is ook hierdie parameters wat die faseruimte 

van die dimensies van die betrokke geval vorm. In Perugini et a/. (2005:485) se 

resultate in die vorming van plagioklaaskristalle op 'n mikroskaal, dui die 

komplekse Lorentz-attraktor op 'n chaotiese dinamiese sisteem. Volgens 

Williams (1997:259), bevat die Lorentz-attraktor twee komplekse lobbe in drie 

dimensies. Die getal drie is 'n lae aantal vryheidsgrade wat, saam met die 

komplekse voorkoms van die attraktor, Perugini et a/. (2005) se voorwaardes vir 

'n chaotiese tydreeks bevredig. 

5.3.3.2 Gevolgtrekking 

Perugini et a/. (2005) se eksperimentele voorwaardes en tegnieke is besonder 

goed gedefinieer om te verhoed dat chaotiese tydreekse volgens horn (Perugini 

et a/. 2005:485) verkeerdelik as willekeurig geklassifiseer kan word. So 'n fout 

sal ook veroorsaak dat willekeurigheid met onvoorspelbaarheid verwar kan word. 

In hulle studie is die mikroskaal kristalsone-ossilasies wat ooreenstem met lokale 

magmavloeistof-fluktuasies, in hulle numeriese model geekstrapoleer na 

makroskaal magrnakamer-eienskappe om die oorheersende determinisme te kan 

raaksien. Die verrassing is egter dat die voorkoms van kristalle met ossilerende 

plagioklaas-sones op hulle beurt skynbaar chaoties deur die gestolde 

lawavloeiings verspreid is - 'n dubbele chaotiese verskynsel dus. 

5.4 Tema: Waterdruppels val chaoties 

Die toepassingsveld van hierdie tema is die fisika. Hieronder word nou krities in 

gesprek getree met die outeur Carlson (1 999:96-97) ten opsigte van 'n stelling in 

sy artikel Falling into chaos. Die stelling gaan oor onreelmatighede by vallende 

waterdruppels (die geval van die "druppende kraan") word geanaliseer. Die 

analise word gedoen met behulp van die konsep van intrinsieke eienskappe, wat 

skaalverwant toegepas word om die sisteem se chaostiese gedrag te verklaar. 
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5.4.1 Tema-inleiding: Variansie in druptempo sneller chaost 

'n Dinamiese sisteem van reelmatig vallende waterdruppels uit 'n lekkende 

kraan, is die klassieke geval van 'n eenvoudige sisteem met min parameters wat 

ordelik of chaoties kan optree. Die posisie van die kraan en die begingrootte van 

elke druppel wat val, bly konstant vir 'n spesifieke vloeitempo. By die eindpunt 

van die druppel se baan kan waargeneem word dat die trefpunt en grootte van 

elke druppel kan varieer. Hierdie valpatroon kan ordelik en voorspelbaar of 

chaoties en onvoorspelbaar wees. Die sisteem se kontroleparameter wat 

verander kan word om oorgang tussen orde en chaos te veroorsaak, is 

verandering in die vloeitempo. Die tempo waarteen druppels val, word dus 

verander. 

Die voorkoms van hierdie vallende druppel-sisteem as ordelik of chaoties, word 

as 'n denkbeeldige model op 'n grafiek teenoor tydsverloop voorgestel, wat as 

die "terugkeerkaart" (return map) bekend staan. Teen 'n konstante lae vloei val 

die druppels almal baie naby aan een plek. Teen 'n effens hoer tempo val groter 

druppels op willekeurige posisies, wat chaoties is. Teen 'n nog hoer vloeitempo 

val druppels van verskillende groottes, maar meer gegroepeer in nie-ordelike 

(chaostiese) valpatrone. Soos die vloeiternpo toeneern, word die sisteern minder 

voorspel baar. 

5.4.2 Outeurstellings: Willekeurigheid en voorspelbaarheid 

Die volgende drie stellings van Carlson (1999) ten opsigte van orde-chaos- 

chaost-relasies word hier as 'n eenheid geanaliseer om vas te stel wat 

gemeenskaplik en fundamenteel is in die verskillende gedragspatrone van 

vallende druppels water. 

a) "At even faster rates, all heck breaks loose, with data that are not 

predictable, but aren't random either." (Carlson, 1999:97.) 
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b) "A truly random process, however, is completely unpredictable; whatever 

you observe one instant has no relation to what came before and no effect 

on what comes after." (Carlson, 1999:97.) 

c) "The fact that each state affected the next but that the outcomes became 

rapidly less certain is the hallmark of chaos." (Carlson, 1999:97.) 

5.4.3 Analise 

Volgens Crutchfield et al. (1986:48), is 'n onderliggende nie-chaotiese attraktor 

betrokke wanneer waterdruppels teen 'n konstante lae tempo val. Hierdie 

attraktor word voorgestel deur die limiet-siklus-attraktor in die faseruimte van die 

sisteem. Wanneer die tempo van vallende druppels verhoog word, sal daar 'n 

stadium kom wanneer hierdie attraktor se hoefystervorm wat op homself wil 

terugvou, dui op 'n chaotiese attraktor, analoog aan 'n snit van die Rbssler- 

attraktor. Struktuur kom in die terugkeerkaart voor, wat dui op 'n deterministiese 

onderbou in die skynbaar willekeurige verspreiding van die trefpuntposisies van 

vallende druppels. 

Beide Carlson (1999) en Crutchfield et al. (1986) beskryf ander moontlike 

oorsake uit die omgewing wat die sisteem se toestand weg van die ordelike kan 

beinvloed. Dit is oorsake soos interne vibrasie vanwee oppervlakspanning 

tydens die skeiding van die druppel van die waterbron, varierende toevoerdruk, 

en lugstrome wat die druppel se val bei'nvloed. In sulke gevalle sal daar geen 

spesifieke relasie wees tussen die een interval en die volgende nie. Carlson 

(1999:97) skryf die "onvoorspelbare, maar onwillekeurige" valtempo's en 

valpatrone van die druppels aan bogenoemde faktore toe, wat hierdie 

"hardnekkige" chaost veroorsaak. Die effek van genoemde steurniskragte word 

self-eenders oor skale heen vergroot. 

Crutchfield et al. (1986:48) se mening is egter anders as die van Carlson, 

naamlik dat die genoemde faktore hierbo juis nie die oorsaak van die nie-ordelike 



valpatroon is nie. Die blote feit dat daar struktuur in die valpatroon is, en 'n 

onderliggende chaostiese attraktor, bewys dat die willekeurigheid van die patroon 

bepaal word deur faktore anders as omgewingskragte wat toevallig op die 

sisteem inwerk. Die chaostiese attraktor en gestruktureerde valpatroon dui 

daarop dat daar onderlinge relasies tussen die opeenvolgende vallende druppels 

moet bestaan. 

Die teenwoordigheid van onderlinge relasies tussen die vallende druppels word 

nie net aangedui deur attraktors in die sisteem se faseruimte nie, maar ook in sy 

terugkeerkaart. 

Volgens Williams (1997:256) modelleer die terugkeerkaarte, ook genoem 

Poincare-kaarte, op 'n grafiese wyse hoedat die ontwikkelingsbaan van die 

sisteem se attraktor gereeld die dwarsnitte in die faseruimte besoek wat sones 

van valpatrone aandui. Hierdie gereeldheid van besoeke dui op 'n tydsorde in 

die valpatroon. Hierdie sones waarin die vallende druppels gereeld verkeer, is 

snitte wat dwars met die vloeiparameter in die faseruimte gelee is, en word 

Poincark-snitte genoem. Die tydelike orde wat so op die terugkeerkaart 

aangedui word, vind volgens spesifieke reels (rules) plaas wat wiskundig uit die 

vorige druppel se val bereken kan word. 

Tot dusver is die roete na chaost in die realititeit as denkbeeldige model van die 

vallende druppel chaost aangedui. Die kontroleparameter is die kraan self wat 

die vloeitempo beheer. Die prosesse wat die kraan se vallende druppels water 

aandryf, is globale natuurwette soos waterdruk en gravitasiekrag, wat konstante 

faktore is en nie die oorsaak van die wisselinge is nie. Die omgewingsfaktore 

soos lugstrome, kan egter so oorheersend wees dat dit 'n besonder hoe 

steurnisvlak (noise) veroorsaak sodat die determinisme nie so opvallend in die 

chaost-indikators is nie. Geen attraktor of terugkeerkaart sal dan waargeneem 

kan word nie. 



Skrywer stem nie saam met Carlson wat klein omgewinsgfaktore die oorsaak wil 

maak nie. Die verklarings vir die oorsake van chaost-toestande in die sisteem 

van die vallende druppels, kom egter nie verder as wat Crutchfield et a/. en 

Williams hierbo stel, naamlik attraktor-soekende, onderlinge relasies in die 

opeenvolgende vallende druppels. Hulle onderlinge relasies sluit aan by die 

gestelde hipoteses in hierdie studie, wat skrywer verder wil onhvikkel deur dit in 

verband te bring met Ellis se kousale wette. Elke druppel se intrinsieke 

eienskappe sal die onderlinge relasies tussen die opeenvolgende vallende 

druppels volgens sy eie, kousale wette bepaal. 

Die ontstaan van die druppel se intrinsieke eienskappe is as gevolg van 

natuurkragte, wat deur Ellis as globale kragte geklassifiseer word. Die grootte en 

terminale valspoed van elke druppel water is globaal deterministies, omdat dit 

beskryf word deur die gravitasiewet en die wette van Newton. Die na onder 

gepunte sferiese vorm, is 'n eksterne uitdrukking van intrinsieke eienskappe van 

elke vallende druppel water. Dit is 'n balans tussen die eksterne gravitasiekragte 

op die druppel en die oppe~lakspanning as gevolg van interne kohesiekragte op 

mikroskaal. Hie~olgens word maksimum volume en minimum 0ppeNlak gesoek 

deur die polere vloeistof, dus 'n sfeer, as eksterne uitdrukking (Schad, 1996:407). 

Hierdie is na analogie van die vroeere voorbeeld en definisie van kousale kragte 

wat atome op submikroskopiese vlak intern rangskik om 'n kristal met eksterne 

vlakke te vorm. Net soos in die geval van die kristal, funksioneer die interne 

kohesiekragte in 'n waterdruppel kousaal om 'n wetlik-bepaalde vorm aan die 

waterdruppel te gee. Die determinisme van 'n reeks vallende waterdruppels 

ontstaan alreeds kousaal by die intrinsieke eienskappe van elke druppel self. 

Hoe die opeenvolgende tydreeks van vallende druppels 'n kousale web van 

onderlinge relasionele verbindings met mekaar vorm, is nog hoogs spekulatief. 

'n Mens kan spekuleer dat met verhoogde tempo, elke druppel so na aan mekaar 

val dat elkeen se mikro-gravitasieveld sterk genoeg is om die vorige en volgende 

druppels te bei'nvloed. In so 'n geval kan druppels wat mekaar gedurende die val 
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aantrek, saamsmelt tot een groot druppel met 'n nuwe baan. Die 

samesmeltingsproses sal dan kousaal bepaald wees volgens die groter druppels 

se kohesiekragte. 

5.4.4 Gevolgtrekking 

Onderlinge kragtevelde tussen die reeks van vallende druppels moet dus 

bestaan volgens die intrinsieke aard en vloeitempo van die druppels. Hierdie 

kragte vorm 'n kousale web van onderlinge relasies, wat veroorsaak dat die 

waterdruppels by 'n spesifieke valtempo in 'n toestand van deterministiese chaos 

verkeer. 

5.5 Samevatting 

Die stollingproses van 'n magma is deterministies van aard, waar die natuur se 

wette van termodinamika, die gewone fisikawette soos die hittegeleiding tydens 

afkoeling, en die atoomwette soos die Bohr-atoommodel, geldig is. Sodanige 

wette sal globaal regdeur die magmakamer geld wat skaalverwant in chemiese 

en fisiese wisselwerkinge bepaal. Byvoorbeeld spesifieke atome wat in 'n 

trikliniese ruimtetralie op submikronskaal gepak word om 'n plagioklaaskristal met 

sones op mikroskaal te kan vorm. Die kristalisasieproses is deterministies van 

aard deurdat die natuurwette die proses so bepaal. Tydens die wording 

(becoming) van die plagioklaaskristal, kom die Ellisiaanse kousale wette wat ook 

verdere interaksie kanbei'nvloed, ook in wording, saam met die kristal. 

lnderdaad kan die mens numeriese modelle van die komplekse 

kristallisasieprosesse bou en met behulp van die chaosteorie, goeie verklarings 

bereik. By elkeen van die stappe in die wetenskaplike metode, naamlik ervaar 

en waarneem, analiseer en sintetiseer, modelbou en toepas, tree foute in. Ook is 

dit 'n indirekte beeld wat historisiteit gebruik om afleidings te maak uit wat reeds 

gebeur het. Die mens kan die magmakamer-chemie net uit die voorkoms van 

sonerings in 'n plagioklaaskristal chemie aflei. Geen direkte waarnemings in 
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reele tyd is moontlik nie. Ook neem die mens hier aan dat die beginsel van 

uniformiteit van prosesse en tyd geldig is - 'n filosofiese aanname wat gegrond is 

in die waarnemingsvenster van die mens, maar dit nogtans ver oorskrei. 

Die druppende kraan veroorsaak 'n tydreeks van vallende waterdruppels wat vir 

sekere parameters in willekeurige patrone val wat deterministies gemodelleer 

word. Die variasies in druppelgrootte en valpatrone van ritmies vallende 

druppels water, dui op wisselende toestande waarin hierdie eenvoudige 

dinamiese sisteem kan verkeer. Met opeenvolgende verstellings van die 

vloeitempo, wissel die verskillende valpatrone op 'n Poincare-kaart tussen orde, 

chaos en chaost. Dit is egter nie duidelik hoe enkel, opeenvolgende druppels se 

intrinsieke eienskappe in kousale verband met mekaar kan gaan nie. Hierdie 

onduidelikheid veroorsaak dat die model van kousale chaost in hierdie geval 

slegs spekulatief van aard is. 

Alhoewel noukeuriger meetmetodes nie die skynbare willekeurigheid van chaost 

verminder nie (omdat dit 'n inherente eienskap is), kan dit tog help om spekulasie 

by die "vallende waterdruppel" te verminder. Deur byvoorbeeld moderne 

hoespoed fotografie met behulp van 'n stroboskoop te gebruik, kan die vorming 

van die druppels beter bepaal word. Alle fisiese parameters kan met moderne 

elektroniese meetaparatuur baie beter beheer en gemonitor word. Die 

aanduidings is dat hierdie spekulatiewe resultate van die outeurs eksperimenteel 

verbeter kan word. Groter noukeurigheid gaan egter nie die voorkoms van 

choast by die druppende kraan wegneem nie, omdat die betrokke oorsaak- 

gevolg relasies 'n eie deterministiese willkeurigheid bevat (Crutchfield et a/., 

1986:48) 



HOOFSTUK 6 

Soos beplan in die sentrale doelstelling van hoofstuk 1, is die literatuur metodies 

nagevors ten opsigte van die definisie en implementering van die konsep "chaos" 

van die chaosteorie. Daar is gepoog om, in die lig van antieke filosowe se 

konsepte van "bestaan" en "word" sowel as moderne filosofiese denke, 

integrerende relasionele perspektiewe te vorm. Daar is ook veral gebruik 

gemaak van voorbeelde uit die natuurwetenskappe soos die geologie, as 

toeligting en om nuwe relasies wat "skaalverwant" funksioneer as model te 

ontplooi. 

Die hoofstukke van hierdie verhandeling is volgens die subdoelstellings van 

hoofstuk 1 georden. In hierdie hoofstuk word die samevattende gevolgtrekkings 

teenoor die voorafgestelde hipoteses gestel en geevalueer. Verdere 

implementerings- en navorsings-moontlikhede word ook aangedui. 

6.1 Begronding van chaosteoretiese navorsingsmetodes 

Die chaosteorie se benaming is verwarrend, want eintlik beskryf dit verskillende 

wyses waarop onreelmatighede in 'n reelmatige (basies ordelike) sisteem kan 

verskyn. Gewone chaos is in werklikheid 'n afwesigheid van orde, wat verskil 

van deterministiese chaos in die sin dat laasgenoemde 'n negatiwiteit is waar 

orde nie waarneembaar is nie. Die chaosteorie het veral betrekking op die 

lar~gtermyn-ontwikkeling van die funksionele parameters van saamgestelde 

(komplekse) entiteite wat hulle toestand bepaal. 'n Komplekse entiteit 

funksioneer as 'n sisteem deur middel van die onderlinge wisselwerking 

(relasionele bindings) van sy interne komponente. So 'n entiteit kan dan verder 

in sy geheel weer met ander entiteite of kragte eksterne energiewerkings 

ondergaan. Sodanige wisselwerkings kan linier of nie-IiniQr ten opsigte van 



veranderinge in tyd en relasies plaasvind, wat die dinamika van die sisteem as 

sodanig bepaal. Alle wisselwerkings vind wetmatig plaas. 

In hierdie verhandeling is die term "chaost" (Engels: chaost) geskep om die 

konsep van deterministiese chaos in die chaosteorie te onderskei van die 

betekenis van gewone chaos (wanorde). Chaost is 'n toestand waarin 'n sisteern 

kan verkeer, en wat deur sekere reels bepaal word. Deur die web van onderlinge 

relasies van 'n aantal sisteemkomponente wetmatig te beskryf en determinante 

te identifiseer, word die toestande waarin 'n sisteem verkeer, as ordelik, 

chaosties, of chaoties geklassifiseer. Hierdie toestande kom gewoonlik as 

opvallende patrone van onreelrnatighede voor wat ook met behulp van die 

konsepte van die chaosteorie beskryf kan word. 

Meestal word slegs die "roetes na chaost" in die verskillende toepassingsvelde 

aangedui. Die velerlei wiskundige forrnulerings wat die toestande en gedrag van 

sisterne beskryf, gebruik chaosteoretiese konsepte soos "vreernde" attraktors in 

faseruimtes. Die leernte in so 'n navorsingsrnetodologie is dat die konsepte van 

hierdie teorie in die praktyk toegepas word sonder dat dit behoorlik begrond is. 

Die vraag waamm chaost ontstaan, het nog nie goeie antwoorde nie. Dit hou 

dan in dat die chaosteorie wat al 'n paar dekades lank aktief is, nou eers meer en 

rneer nie net as 'n gereedskapstuk gebruik word in rnultidissiplingre navorsing 

nie, rnaar ook as 'n rnetode. 

Deurdat chaostverskynsels op verskillende wyses in 'n groot aantal velde van die 

realiteit voorkorn, het die behoefte vir verdere begronding van die oorsake 

daarvan duidelik geword. Deur filosofiese perspektiewe van wat orde en 

wanorde (chaos) is te gebruik, is deurgedring na die essensie van relasionele 

orde en sy dialektiese teenpole van chaos/chaost. Op hierdie wyse is rneer 

perspektiewe ontbloot wat die bogenoernde leerntes aanvul van waarorn chaost 

by sisterne optree, en wat nie net die roetes daarna aandui nie. Deur rniddel van 

die ken (episternologie) van die essensies van chaost, is dit rnoontlik om die 
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basiese beginsels van objektiewe manifestasies asook die subjektiewe modelle 

van chaost (ontologies) beter te begryp en toe te pas op gevalle in die realiteit. 

Maar op hierdie punt is verdere intensiewe filosofiese bespreking nodig, veral 

van die verhouding wet tot subjek, universeel tot individueel, geheel tot dele, 

makro tot mikro, ensovoorts. 

In hierdie verhandeling is ten doel gestel om, in die lig van die filosofiese orde- 

chaos-dialektiek, 'n aantal objektiewe en subjektiewe relasies ten opsigte van 

chaost in die literatuur na te gaan, en om die wese daarvan beter te begrond. 

Daar is voorsien dat die objektiewe wyse van bestaan en wording van orde en 

chaost in die realiteit, subjektief en wetmatig volgens die essensies van dinge in 

die realiteit beskryf kan word. Subdoelstelling 1 van hoofstuk 1 is hiermee 

bereik. 

6.2 Subjektiewe en objektiewe interaksies in die orde-chaos-relasie 

Uit die filosofiese ondersoek na hoe Plato, Aristoteles en Newton statiese en 

dinamiese orde begryp, was dit duidelik dat "orde" en "chaos" alleen nie 'n 

sinvolle wyse is om die realiteit mee voor te stel nie. Die konsepte van "orde" en 

"chaos" behoort ook uitgebrei te word na sekere fasette van "chaost". Herholdt 

se tese 2 kon metafories met Plato en Aristoteles se konsepte van "bestaan" en 

"wording" vergelyk word, asook met die oorgange tussen "orde", "chaost" en 

"chaos". Die vermoi? van dinge om onderlinge interaktiewe bindings (relasies) te 

vorm, het die begrip van hulle essensiele bestaanswyse uitgebrei om die wording 

en bestaan van saamgestelde sisteme in te sluit. 

Uit die ondersoeke na hoe sisteme relasioneel funksioneer, word die volgende 

gevolgtrekkings gemaak ten opsigte van die "bestaan" en "wording" van orde en 

chaost in sisteme. 

In die realiteit vind interaksies tussen objekte plaas deur middel van 'n sekere 

verbinding tussen die objekte. Hierdie verbinding kan iets wees soos die 



aantrekkingskrag wat een objek vir 'n ander het, wat deur wet van Newton 

beskryf kan word. So 'n wetmatigheid impliseer determinisme. 

Sulke interaksies vind op sekere maniere plaas, wat bepalend is vir die soort 

relasie wat gevorm word Sekere wyses van interaksie tussen twee 

komponente van 'n sisteem met spesifieke gevolge, konstitueer 'n oorsaak- 

gevolg-relasie. (Daar bestaan ook ander soorte relasies wat nie hier 

ondersoek is nie, soos die van deel versus geheel, meganistiese 

reduksionisme versus organismiese sisteme, en "emergentisme".) Die subjek- 

objek-relasie is we1 gebruik in die vorming van denkbeelde van chaost. 

Die mens beskryf hierdie relasies deur middel van natuurwette. Wanneer 'n 

interaksie deur 'n natuurwet beskryf kan word, is dit vir die mens die basiese 

vorm van orde. Dit beteken dat die mens in staat is om 'n sekere reelmaat in 

die interaksie te herken wat hy universeel kan uitbrei. Die verbindingsvermol! 

tussen objekte tot relasies is vir die mens orde-genererend. 

Wanneer die mens nie orde kan herken nie, beteken dit nie dat daar geen 

interaksies tussen die objekte in die realiteit plaasvind nie. 'n 

Verbindingsvermoe mag steeds bestaan wat interaksies moontlik maak, en 

dus relasies vorm. As gevolg van sekere interaksies, sal daar sekere gevolge 

wees, wat die oorsaak-gevolg-relasie deterministies maak. Die gevolge is 

egter nie reelmatig van aard nie, en kom dus vir die mens chaoties voor. 

Hierdie chaos is deterministies, daarom is dit chaost per definisie. 

Volgens die metodologiese en fenomenologiese ondersoeke in hierdie 

verhandeling is kan die chaost van die chaosteorie we1 deeglik figureer as 'n 

subjektiewe denkbeeld van onreelmatighede in die ordelike werklikheid. Dit 

figureer so sterk dat 'n nuwe model van die chaostiese werklikheid ontwikkel is, 

met voorstelle van hoe dit verder nagevors en in die werklikheid toegepas kan 

word. Subdoelstelling 2 en 3 van hoofstuk 1 is hiermee bereik. 



Verdere studie in die lig van die moderne ontologiese stroming van 

"emergentisme" wat die vroegre konsepte van "bestaan" en "wording" met orde- 

chaost-relasies in verband kan bring, word deur hierdie resultate nodig gemaak.. 

Dit sal help om die idee van die "web van skaalverwante interaksies" ("web- 

chaostM-model) van hierdie verhandeling verder toe te lig ten opsigte van die 

oorgange tussen orde en chaost. 

6.3 Die web-chaost-model as subjektiewe denkbeeld van die werklikheid 

Die idee van 'n nuwe denkbeeldige model wat die oorsake van chaost probeer 

verklaar, is verder ontwikkel met die ondersoeke na hoe verskillende bindings in 

die natuur funksioneer om orde te laat "word" (becoming) en te onderhou (being). 

Verder is gekyk na hoe orde "verskuild" op mikroskaal bestaan en hoe 'n web 

van bindings die draer kan wees om onreelmatigheid elders op 'n ander skaal as 

chaost te laat verskyn. 

Die interaksie tussen objekte wat 'n sisteem vorm, vind deur middel van 

verskillende bindingskragte plaas. Die intrinsieke eienskappe van die objekte en 

die aktiewe aard van hierdie bindings, bepaal die wyse van wording en bestaan 

van orde en chaost. Orde tree onder andere ook in die objektiewe en 

subjektiewe relasies van simmetrieeir op. Chaost, wat deterministiese chaos is, is 

gebaseer op die voorkoms van orde wat onder spesifieke voorwaardes 

onreelmatig optree. So 'n onreelmatigheid word ervaar, gemeet en geeirvalueer 

ten opsigte van die verskuilde orde wat reeds bestaan. 

Williams (1997:449) se definisie van "chaost" word hier herhaal: Chaost is 

grootliks onvoorspelbar??, langtennyn-evolusie wat in 'n detenninistiese, nie- 

linier?? sisteem voorkom as gevolg van sensitiweit vir begintoestande. 

Die voorwaarde van "onvoorspelbaarheid" in hierdie definiesie is verantwoord in 

die web-chaost-model omdat dit gebaseer is op die onsekerheidsbeginsel van 
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Heisenberg wat op mikroskaal optree. Die webverbindings dra hierdie 

onsekerhede skaalverwant oor aan die sisteem as geheel, om as 

waarskynlikhede en onvoorspelbaarhede van die sisteem se gedrag te voorskyn 

te tree. Daar is 'n onsekerheid in die fisiese posisies en energieg van 

deelnemende deeltjies, asook in die wyse waarop die bindings van die web 

interaktief funksioneer. 

Die konsep van "langtermyn-evolusie" van die fisiese toestande van 'n sisteem in 

die werklikheid, word baie goed as subjektiewe denkbeeld in die faseruimte van 

'n sisteem voorgestel. Die ontwikkelingslyn van die gekombineerde fisiese 

toestande, wat 'n sisteem se "evolusie" definieer, vertoon kontinu met verloop 

van tyd. So 'n evolusielyn baken 'n denkbeeldige sone, naamlik die "attraktor", in 

die faseruimte af wat die fisiese parameters van stabiele funksionering van 'n 

sisteem voorstel. Wanneer daar onreelmatighede in die stabiele sone plaasvind, 

word die voorstelling van die attraktor nie-lini6r en kompleks. So 'n attraktor word 

die "chaost-attraktor" of die "vreemde attraktor" (strange attractor) genoem. 

Omdat die faseruimte se asse fisiese parameters aandui wat op die werking van 

bindings gebaseer is, is die evolusielyn van 'n sisteem netso van toepassing op 

die web-chaost-model. Die web-chaost-model beeld nie net die "roete na chaos" 

uit nie, maar kan ook uitgebrei word om die oorsake van chaost op nie-lini6re 

asseskale skaalvariant uit te beeld. 

Die sterk punt van die voorgestelde web-chaost-model is sy hantering van die 

chaost-definisie se eis van "deterministiese sisteem". Die beskrewe 

bindingsvermoens van atome en ander komponente konstitueer 'n sisteem, soos 

dit vroe8r gedefinieer is. Die verskillende manifesterings van orde soos die 

ruimtelike verspreiding van elektrone, periodisiteit van elemente en al die vorme 

van simmetriee, word bepaal deur die intrinsieke eienskappe van mikroskaal- 

deeltjies soos atome. Elke deeltjie se intrinsieke orde-eienskappe word deur die 

beskrewe web van bindings self-eenders na makroskaal oorgedra. Die bestaan 

en wording van orde op makroskaal word dus wetmatig op mikroskaal bepaal. 
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So 'n "verskuilde" orde en die wetmatigheid van die energiewerkings daarvan, 

konstitiueer die determinisme waarmee chaost plaasvind. Wanneer hierdie 

wetmatigheid en skaalvetwante energiewerkings op 'n nie-linigre wyse plaasvind, 

voldoen dit aan die definisie van chaost. 

Williams se definisie van "chaost" (hierbo aangehaal), dui die vereistes aan wat 

die mens gestel het om die realiteit te kan modelleer vir hierdie soort analise. 

Hieronder hoort: (i) dat daar suksesvol aangetoon is dat materiedeeltjies bind om 

die fisiese werklikheid te vorm. Ook is (ii) aangetoon dat 'n web van wetmatige 

energiewerkings van bindings, onreelmatighede op mikroskaal self-eenders op 

makroskaal as chaost laat manifesteer. Die gevolgtrekking hieruit is dat die 

konsep "chaost", vewerf uit die chaosteorie, die epistemologiese kapasiteit het 

om 'n volhoubare subjektiewe denkbeeld van die deterministiese chaos van die 

werklikheid te help vorrn. Subdoelstelling 4 van hoofstuk I is hiermee bereik. 

6.4 Die intrinsieke essensiele oorsake van chaost 

Die essensiele oorsake van chaost kan tot op mikrovlak teruggevoer word, waar 

die mees basiese en "ondeelbare" subatomiese deeltjies bestaan. 'n Deeltjie 

beskik oor intrinsieke eienskappe, al is dit hoe klein. 

Enkele aannames is implisiet gemaak in die voorafgaande mikroskaal 

begronding van die essensie van chaost, naamlik: 

(1) Die intrinsieke eienskappe van elke basiese deeltjie onherleibaar is uit iets 

anders. Tot dusver berus hierdie aanname op eksperimentele waarnemings 

en is dit deel van die mens se ervarings wat tot sy denkbeelde en modelle van 

die realiteit lei. 

(2) Volgens die definisie van 'n sisteem, naamlik dat dit uit "interaktiewe" 

deeltjies bestaan,. word as gegewe aanvaar word dat die vermoe tot 

"interaksie" 'n intrinsieke eienskap is wat so 'n deeltjie in energiewisselling laat 
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tree. So 'n energiewisseling word gesien as die werking van 'n krag wat 

wetmatig optree en verder gemodelleer word Die wette waarvan die gevolge 

oorsaaklik deur die intrinsieke eienskappe van 'n entiteit (deeltjie) bepaal 

word, word kousale wette genoem. 

(3) Dit is ook aanvaar dat die werking en beskrywing van wette uniform 

funksioneer. 

Sisteme bestaan uit 'n aantal deeltjies, genaamd elemente of komponente, wat 

deur middel van onderlinge wisselwerking met mekaar koppel om 'n geheel te 

vorm. Deurdat die enkel deeltjies oorspronklik vryheid van beweging besit, 

veroorsaak onderlinge wisselwerking sisteembewegings wat daarvan 'n 

dinamiese sisteem maak. Die intrinsieke eienskappe van elke deeltjie dra deur 

middel van al die onderlinge energiewerkings by tot die eienskappe van die 

geheel. 

Wanneer kwaliteite soos "onsekerhede", "waarskynlikhede" en "defekte" as 

intrinsieke eienskappe van 'n elementgre deeltjie voorkom, word dit netso en 

dikwels vergroot, deur die koppelings van energiewerking aan die sisteem 

oorgedra. Ook kan die proses van energiewerking tussen deeltjies, inherent 

bostaande kwaliteite asook andere (soos bindingsvariansie), bevat wat tydens 

werking gei'nisieer word. Vergrote veranderings deur bindings kan chaost in 'n 

sisteem sneller. 

Die "deeltjies" hierbo genoem, is relatief klein entiteite wat wetmatig funksioneer 

om groter saamwerkende gehele (sisteme) te vorm. Sodanige sisteme kan dan 

weer op 'n globaal-wetmatige wyse in wisselwerking met ander sisteme kom om 

groter gehele te vorm. Die samevoeging van 'n aantal sisteme kan tot 

deterministiese kompleksiteite opbou. Deurdat die wisselwerking volgens 

gegewe reels (wette) plaasgevind het, is die oordrag wetmatig. Die essensies 

van 'n sisteem en groter kompleksiteite is dus skaalve~lant deterministies van 

aard. 
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Die toestand van die sisteem as geheel kan ordelik, bepaald wanordelik 

(chaosties), of wanordelik (chaoties) wees. Die essensie van die objektiewe 

toestand van chaost ('n gevolg) word dus gefundeer in die intrinsieke 

oorsaaklikheid van elke deeltjie en sy wisselwerking met ander deeltjies. Hierdie 

soort deeltjie-oorsaaklikhede funksioneer weer gesamentlik en self-eenders op 

verskillende skale om die toestande waarin 'n sisteem kan verkeer, te 

veroorsaak. So 'n sisteem (funktor) funksioneer dan as geheel as 'n web van 

deterministiese oorsaak-gevolg- relasies. Hierdie relasies is die 

uitdrukkingsvorm van die onreelmatige kwaliteite wat die chaost- toestand van 

gekoppelde entiteite kenmerk. 

Die denkbeelde wat gebruik word om die essensie en voorkomste van chaost 

mee te modelleer, is hoofsaaklik die verskillende nie-linigre attraktors (chaost- 

attraktors), fraktale en wiskundige stellings en formules. Die chaost-attraktors se 

voorkoms word gekenmerk deur topologiese vervormings, met veelvuldige plooie 

oor die verskillende dimensies van sy betrokke faseruimte. Hierdie plooie stet die 

dinamiese sisteem se aandrywingsbane (ook ontwikkelingslyne genoem) voor op 

soek na langtermyn stabiele toestande. Die fisiese eienskappe wat meestal 'n 

faseruimte definieer en as maatlyne op sy assestelsel gebruik word, beskryf die 

toestande van oomblik tot oomblik. 

Die gebruike van attraktors, fraktale en ander chaostmeganismes is op die 

oomblik baie beperk. Hierdie meganismes dui meestal die roetes na en die 

voorkomste van chaost aan en funksioneer as chaost-indikators in sisteme. Ook 

word die eienskappe van chaost daarmee toegelig. Nie-linigre wiskundige 

bewerkings word gebruik om die roetes na chaost wetmatig te beskryf. Die 

ontwikkeling van die "web-chaost"-teorie ("webn van skaalvenvant-gekoppelde 

oorsake van chaost) in hierdie verhandeling behoort by te dra tot verdere aandag 

aan die onderstaande idees, ten einde die oorsake van chaost beter te begryp. 



'n Nuwe en innoverende toepassing sal wees om die web-chaost-teorie in 'n 

faseruimte wat sensitief is vir skaalvariante-energiewerking voor te stel. Die 

ontwikkelingsbaan behoort dan die veranderinge in die kontoleparameter van 'n 

sisteem uit te beeld. In die geval van die druppende kraan is hierdie parameter 

die verandering van die vloeitempo van druppels. Analoog aan chaost-attraktors 

van "gevolge", behoort daar 'n veld van "oorsaaklikhede" te wees waarin die 

funksionering van faktore wat onreelmatighede genereer, voorgestel word. In 

teenstelling met fraktale waarin patrone op verskillende skale self-eenders 

uitgebeeld word, sal die herhaling van choast-oorsake skynbaar lukraak 

voorkom. 

Die voorkoms van chaost-oorsake sal ooreenstem met die terugkeerkaart van die 

vallende druppels, wat in werklikheid 'n "gevolg-faseruimte" is waarin die 

druppelpatrone gegroepeerd land. Netsoos die groepering van hierdie duppels 

determinisme aantoon, behoort 'n analoe "oorsaak-groepering" op 'n groepering 

van oorsake te dui. Daar sal dan getoets moet word of die chaost-oorsake neig 

om na so 'n groepering aangetrek te word, met ander woorde of dit 'n oorsaak- 

soekende attraktor van chaost is. So 'n innovasie kan byvoorbeeld 'n chaost- 

oorsaak-attraktor genoem word. lndien 'n chaost-oorsaak-attraktor gevind word, 

sal die essensie van voorspellings in die wetmatige oorsaak-gevolg-relasies van 

chaost beter begryp kan word. 

Die voorstelling deur chaost-oorsaak-attraktors kan in beginsel gebruik word om 

'n onopgeloste probleem te help oplos, soos die voorkoms van verskillende 

gesoneerde kristalle op kort afstande (in hoofstuk 5 bespreek). Die dubbele 

insidensie van die chaotiese verspreiding van kristalle in die gestolde 

magmaliggaam met (chaosties) ossilerende plagiklaas-sones, dui daarop dat 

oorsake moontlik ruimtelik gegroepeer kan wees in die realiteit, soos hierdie 

voorstelling dit modelleer. 



Analoog aan die definiering in hoofstuk 1 van die term "chaost", mag die konsep 

"teenoorgestelde van chaost" die naam "orde-t" dra, indien dit bestaan. Volgens 

die definisie van chaost, funksioneer die ordelike oorsake sodanig dat die 

gevolge chaoties lyk. Teenoorgesteld behoort "orde-t" "chaotiese" oorsake te h6 

wat sodanig funksioneer dat die gevolge ordelik lyk. 'n ldee om ondersoek in te 

stel na die bestaan van 'n hipotetiese "orde-t" sal wees om die bogenoemde 

voorstel van "chaost-oorsaak-attraktor" te probeer implimenteer. Hipoteties sal 

die topologie van 'n "oorsaak-attraktor" in 'n "determinante-faseruimte" kan 

aandui of iets soos "orde-t" kan bestaan. Subdoelstelling 5 van hoofstuk 1 is met 

die hipotese van hierdie laaste paragraaf bereik. 

6.5 Die toepassings van chaost is multidissiplini5r 

Die tema oor ossilerende kristalsonering tydens kristallisasieprosesse in 'n 

magmakamer het Perugini et a/. (2005) se stelling met betrekking tot lokale 

kinetika teenoor globale dinamika, asook die met betrekking tot tydreekse se 

skaalvariansie van magmaliggame aangespreek. Die onderstaande afleidings uit 

die toepassing van die web-chaost-model in hoofstuk 5 op die betrokke stellings, 

word hier gegee en 'n gevolgtrekking daaruit gemaak. 

Tema: Kristallisasieprosesse in 'n magmakamer: In 'n baie groot liggaam van 

kubieke k~lometers bestaande uit gesmelte gesteentes, kan 'n hele aantal 

sisteme in mekaar of langs mekaar funksioneer. Die interaksies kan makroskaal 

wees, sodat die hele magmakamer as een reuse sisteem beskryf kan word. Die 

soorte dinamiese sisteme betrokke, is onder andere, verskillende chemiese 

prosesse soos kristallisasie en smelting, ioonuitruiling, magmaflui'edes wat 

turbulent beweeg, fisiese afbouing en die verbrokkeling van die wande van die 

magmakamer. Meetbare parameters sluit in: druk en temperatuur, seismisiteit, 

afstande en chemiese analises. Gereedskap om modelle mee te bou, is 

byvoorbeeld termodinamika, fasediagramme, attraktors, grafieke, statistieke en 

chemiese formules wat balanseer. Gereedskap uit die chaosteorie dui aan dat 



daar in 'n magmakamer sisteme is wat chaosties optree. Dit moet hier in 

gedagte gehou word dat die sonering van plagioklaaskristalle 'n gevolg is wat oor 

tyd heen, baie lank na die werklike kristallisasieproses, waargeneem is. Die 

beginselaannarne wat hier gebruik is, is dat die betrokkke prosesse vandag nog 

volgens dieselfde wette plaasvind as toe sonerings gevorm is. Wette bly dus met 

tydsverloop geldig. 

Deurdat die magmaliggaam so groot is met so baie dinamiese sisteme in 'n 

geslote ruimte, kan verwag word dat die web-chaost-model goeie toepassings sal 

vind. Soos duidelik blyk uit die kristalsonerings wat millimeters groot is, teenoor 

die skaal van warm turbulente strome wat meters of selfs kilometers groot is, sal 

daar groot skaalvariante wisselwerkings tussen sisteme wees. Daar kan 

inderdaad gepraat word van lokale kinetika en globale dinamika wat 

chaostsisteme op all skale dwarsdeur die liggaam bei'nvloed. Die chaosteorie in 

die algemeen, en spesifiek hierdie verhandeling se konsep van web-chaost, sal 

nog heelwat toepassings vind om ver- en naby-ewewigstoestande van dinamiese 

sisteme in magmas te beskryf en te verklaar. 

Die web-chaost-teorie wat in hierdie verhandeling uit wetenskapsfilosofiese 

beginsels en -navorsing ontwikkel is, is baie nuttig om komplekse entiteite van 

baie gekoppelde sisteme, soos 'n magmakamer, beter te beskryf. 

Die tema: waterdruppels val chaoties: Hierdie tema fokus op die onderskeid 

tussen willekeurigheid en voorspelbaarheid, en die moontlikheid dat druktempo- 

variansie chaost kan sneller. Die eksperiment van die "druppende kraan" is al 

baie in die praktyk met verskillende kombinasies van fisiese parameters 

uitgevoer en beskryf. Verstellings in die vloeitempo van die vallende druppels tot 

'n sekere waarde is tot dusver aangedui as die meganisme om chaost te sneller. 

Daar is egter nog nie 'n bevredigende oplossing gevind van hoe die 

determinisme wat deur die valpatrone aangedui word, skynbaar terugwaarts in 'n 

tydreeks kan werk nie. Die web-chaost-teorie sal met behulp van moderne 
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sensor-tegnologie verder die moontlike oorsake na intrinsieke druppel 

eienskappe kan terugvolg. 

Die multidissiplinQre aard van die chaosteorie blyk duidelik uit die temas wat 

hierbo bespreek is. Die toepassing van die chaosteorie in die wetenskaplike 

navorsingsmetodologie in verskillende dissiplines, wen al hoe meer veld soos die 

mens dieper delf in die kompleksiteit van die realiteit. Die roete na een groot 

unifiserende teorie wat veronderstel is om "alles te verklaar", is nog nie voltooi 

nie. "Plaattektoniek" is 'n voorbeeld van 'n unifiserende teorie wat meeste teorieg 

van die interne en eksterne dinamiese prosesse van die aarde saamvat. Die 

chaosteorie word baie goed deur Perugini et a/. (2005) in die globale paradigma 

van plaattektoniek gebruik om verskillende geologiese kompleksiteite op twee 

ekstreme skaalgroottes wetenskaplik te beskryf en die voorkoms van chaost te 

identifiseer. 

In hierdie voorbeelde uit die verskillende temas sal die uitgebreide web-chaost- 

model nie net die roetes van chaost aandui nie, maar ook baie handig wees om 

die oorsake van chaost na te vors. Die bespreekte toepassings dui aan dat die 

gebruik van die chaosteorie noodsaaklik is in die navorsing van nie-liniere, 

dinamiese sisteme wat al hoe komplekser raak hoe dieper daar gedelf word. 

6.6 Die evaluering van vooraf gestelde hipoteses 

As samevatting en toetsing van die gevolgtrekkings van hierdie verhandeling, 

volg 'n kort evaluering van elk van die gestelde hipoteses in hoofstuk 1, 

Hipotese: Die chaost van die chaosteorie is nie dieselfde as reele, objektiewe 

chaos nie. 

Evaluering: As uitgangspunt is in die begin van hierdie verhandeling gestel dat 

werklike chaos en orde as teenoorgesteldes (dialekties) van mekaar funksioneer. 

'n Ooreenkoms tussen chaos en chaost is byvoorbeeld dat beide willekeurig en 
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onreelmatig voorkom. Die groot onderskeid wat per definisie aangedui word, is 

dat chaost 'n toestand is waarin 'n deterministiese sisteem kan verkeer. By 

werklike chaos is daar geen ordegenererende wetmatighede nie. lndien sisteme 

in werklike chaos sou kon bestaan, sou hulle nie deterministies kon funksioneer 

nie. Die hipotese hierbo word dus as korrek aanvaar. 

Hipotese: Die ondeflinge interaktiewe verbindingsvennoe van dinge in die 

werklikheid v o m  relasies wat ordegenererend is. 

Evaluering: Die antieke filosowe Plato en Aristoteles het die konsepte van 

"bestaan" en "wording" daargestel, wat die konstituering van orde uitdrukbaar 

maak. VroeBr in hierdie verhandeling is besluit dat relasies die basiese kenmerk 

van verbindingsvermoe ("connectedness") besit. In hoofstuk 2 word Hart se 

definisie van existence deur middel van bindings wat die vermoe besit om 'n web 

van interaksies te vorm, uitgebou om by die "bestaan" en "wording" van orde te 

kom. Bindings funksioneer tussen eksistante om interaktief met mekaar in 

relasie te koppel om strukture en patrone te vorm. Hieruit is dit dus duidelik dat 

die hipotese hierbo as korrek aanvaar kan word. 

Hipotese: Die chaost van die chaosteorie is 'n subjektiewe relasionele 

voorstelling van ordeverskynsels van die realiteit wat weergegee word in relasies 

van chaost, chaos en orde. 

Evaluering: Die konsepte "faseruimte" en "choast-attraktot" is voorbeelde waarin 

objektiewe "chaost" in die realiteit subjektief in 'n grafiese voorstelling 

gemodelleer word. Die asse van die betrokke faseruimte stel werklike fisiese 

parameters voor wat die operasionele gebied afbaken en die attraktor definieer. 

Die attraktor stel voor watter waardes die fisiese parameters moet aanneem vir 

stabiele funksionering van die betrokke sisteem. 'n Chaost-attraktor bepaal 

eweneens spesiale fisiese waardes van "kontroleV-parameters wat 

onreelmatighede in die stabiele funksionering sal laat voorkom. Buite die gebied 

van die attraktor funksioneer die sisteem chaoties. 'n Attraktor is 'n subjektiewe 



voorstelling van ordeverskynsels in die realiteit wat - volgens Hart se "funktore" 

wat in hoofstuk 2 bespreek is - in verskillende relasies (orde-chaost-chaos) 

funksioneer. Die hipotese hierbo word dus as korrek aanvaar. 

Hipotese: Deterministiese chaos (dit is chaost) kan bestaan, wat deur 

natuunvette bepaal word. 

Evaluering: In al die hoofstukke van hierdie verhandeling is die beskrywings, 

argumentasie en gevolgtrekkings gebaseer op die werking van natuurwette in die 

realiteit. Die afwesigheid van natuurwette impliseer volgens die eerste hipotese 

hierbo, chaos. Voorbeelde van natuurwette is die gravitasiewet en dinamiese 

wette van Newton, om die optrede van bindings in sisteme te besktyf wat 

chaosties kan optree. Die "beginsel" van Heisenberg is wetmatig gefundeer, wat 

in die web-chaost-model gebruik word om subatomiese onsekerhede te besktyf 

as 'n oorsaak van die skynbare willekeurigheid van chaost. Die web-chaost- 

model gebruik ook skaalverwante bindings en interaksies volgens bestaande 

wetmatighede. Die enkele voorbeelde wat in hoofstuk 5 bespreek is, bevestig 

dat die chaosteorie op unifiserende wyse goed inpas in die wetenskaplike 

metodologie wat natuurwette as uitgangsbasis gebruik. Die hipotese hierbo word 

dus as korrek aanvaar. 

6.7 Slotwoord - chaosteorie as roete na kompleksiteit 

Die chaosteorie het die volle paadjie van die wetenskaplike metode gevolg. Eers 

was dit 'n abstrakte wiskundige teorie. Feigenbaum was in die sewentigerjare 

van die 20ste eeu 'n teoretiese fisikus by die Los Alamos Laboratoriums, waar 

die atoombom ontwikkel is (Gleick, 1989:l). Hy het die vermoede gehad dat 

komplekse chaosrelasies in die realiteit gevind kan word, en ondersoek ingestel. 

Met die publikasie van sy boek Chaos: Making a new science, het Gleick in 1988 

sy konsepte oor die verskuilde, voorafbepaalde chaos gestel. Die formele 

wetenskaplike gemeenskap het hierdie idee eers verwerp, maar dit we1 later as 'n 

hipotese aanvaar. Alhoewel 'n paradigmaskuif nog nie plaasgevind het wat die 
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chaosteorie as unifiserend aanvaar nie, word dit vandag in forrnele dissiplines 

soos nie-liniere dinamika, fraktale, randwaardeprobleme en turbulensie 

grSinkorporeer. Toepassingsvelde van die chaosteorie is legio, waaronder ook 

die komplekse weerkundige stelsels. Die toestand van deterrninistiese chaos is 

'n verdere "roete" en metode van hoe kompleksiteit begryp kan word. 

Saam met die ernergensie-idee is daar ook pogings om die gedagte van 'n nie- 

meganistiese teorie oor die oorsprong van lewende spesies te probeer 

aanvaarbaar maak. In die vroee vorrne van organismiese evolusiteoriee, soos die 

van JC Smuts en Pierre Teilhard de Chardin, het die entropiebeginsel in 

dialektiese spanning verkeer met die gedagte dat kornplekser ordes uit rninder 

komplekses sou kon ontwikkel. "Chaost" sou egter 'n brugkonsep in hierdie 

konteks kon wees. 

Die finale gevolgtrekking in die slotwoord is dat die chaosteorie as 'n "roete" vir 

verdere navorsing, veral in die kompleksiteite van die realiteit, gebruik kan word. 

In hierdie verhandeling is gekonsentreer op daardie komplekse verbande wat as 

funktore binne die fisiese realiteit optree. Hierdie analises behoort verdiep te 

word deur in-diepte-ondersoeke oor die betekenis van "orde", "wet", en 

"universaliteit" as sodanig. Gegee die aaanvaarding dat die beginelemente 

inherente, deterrninerende eienskappe besit wat die intrede in kornpliserende 

relasies bepaal, sou hier sprake kon wees van 'n "spontane'iteit" wat tot 

verhoogde ordening kan lei? En is so 'n spontane ontwikkelingsoorsprong dan 'n 

laaste rnetafisiese verklaringsgrond, of slegs 'n aannarne wat verdere soektog 

aanmoedig? Verder - gegee die feit dat fisici soos Newton Einstein, Bohr, en 

andere - gemaklik vanuit hulle fisikale teoriee geekstrapoleer het na ander 

terreine, soos die biotiese en die sosiale - is dit ook belangrik om die vraag na 

die grense van die chaosteorie te vra: mag ons die wetmatighede wat deur die 

chaosteorie sigbaar gemaak word, oorplaas na die terreine van die biotiese en 

die sosiale, of geld daar eie-wetlikhede waarvan die chaosteorie analogiee en 

rnetafore mag bied, rnaar nie rneer as dit nie? Tans word die chaosteorie gebruik 
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om die meer-komplekse uit die begintoestande van die minder-komplekse te 

verduidelik. Die vraag is egter of kompleksiteit self slegs in terme van "meer-en- 

minder" bedink moet word, of dalk ook in terme van anderssoortige 

kompleksiteit? Byvoorbeeld: Is komplekse sosiale sisteme net ingewikkelder 

fisiese kompleksiteite, of het hulle 'n eie aard, wat korreleer met eie wette? 

Omdat "chaost" steeds in deterministiese terme beskryf word, beteken dit ook dat 

die "vryheid" waarvan hierbo sprake was, vergelyk moet word met daardie 

"vryhede" wat veronderstel is om saam met die menslike wil te kom - wat sou die 

ooreenkomste en verskille tussen hulle wees, en dus die moontlikhede om 

"chaost" as verklarende metafoor ten opsigte van die laasgenoemde te gebruik? 

Binne 'n terrein soos die fisika, in alle teorieg, tree "tyd" op 'n besondere wyse op. 

Dit is trouens algemene kennis binne die vakgebied dat Einstein se 

relatiwiteitsteorie ondenkbaar is sonder die inkorporering van "tyd" by "ruimte" as 

'n bykomende dimensie. Van oudsher het die term, "physis", verband gehou met 

beweging en verandering (byvoorbeeld in Aristoteles se werke wat onder die titel 

"Physika" bekend is. En binne ons menslike kenwbreld vind beweging en 

vernadering oor tyd plaas. In die Griekse en Hellenistiese denke, sedert 

Xenophanes van Kolophon, soos verwerk deur Parmenides, Plato, en 

Aristoteles, en veral deur die Neo-Platonisme en die Corpus Hermeticum, is "tyd" 

dus met uitgebreidheid, veelheid, verdeelbaarheid, en verganklikheid 

geassosieer, en "ewigheid" met bo-ruimtelike, enkelvoudige eenheid, 

ononderskeibaarheid, en onverganklikheid. In die Middeleeuse Christelike 

tradisie (vergelyk maar Augustinus en Thomas van Aquino), asook in die 

parallelle Arabiese en Joodse denke, is hierdie kontras tussen "tyd" en "ewigheid" 

met "skepsel" versus "skepping" gelyk gestel. In verskeie vorme van Christelike 

denke (Rooms-Katoliek, Grieks-Ortodoks, en selfs by die reformatoriese Herman 

Dooyeweerd), asook in die Joods-Kabbalistiese denke, is hierdie kontras in 

verskillende grade behou. Wanneer nuwe, pretensieuse hedendaagse 

denkvorme verskyn, soos die verskeidenheid "theories of everything", wat 'n 

epistemologiese Archimedespunt buite of bokant "everythingn impliseer, dan verg 
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dit ook 'n nuwe kyk op die idee van "tyd". In die huidige konteks is die 

teenstelling tussen "eenheid" en "veelheid" omgekeer - nie meer "God" versus 

"skepsel" nie, maar 'n vloeibare materiele eenheid word omskep in hoer 

verskeidenheid, deur katastrofale en meer gelykmatige veranderinge oor makro- 

"tyds"-verlope. Is daar nog plek vir 'n "ewigheidsn-idee in hierdie konsepsie? 

lndien nie, hoe word tyd dan verstaan? Is daar verskillende tydskategoriee, in 

samehang met die mens se tydservaring? Moet ons byvoorbeeld die gevoel dat 

die tyd baie "stadig" verloop as 'n mens in die nag in jou bed rondrol en nie kan 

slaap nie, terwyl dit heeltemaal te vinnig hardloop as jy teveel het om voor 'n 

teikendatum af te handel, sien as 'n anderssoortige tyd - "psigiese" tyd - as die 

fisiese vergelykende tyd van die horlosie. Newton het in die lyn van Plato se 

Timaeus aan "absolute" tyd en ruimte bly vashou; Einstein het dit relatief gemaak 

in terme van die beweging van liggame ten opsigte van mekaar, en uiteindelik in 

vergelyking met die spoed van lig. Wat is die implikasie van ons tydsverstaan, 

minstens van meetbare, fisiese tyd, indien goed begrond kan word dat onder 

bepaalde omstandighede groot variasies in die spoed van lig sou voorkom (as 

onlangse persberigte dat lig bevries kan word nie "science fiction" is nie)? En 

wat sou die implikasies hiervan wees vir evolusion6re, geologiese tydsverstaan? 

Dit is uiteraard nie moontlik om in 'n beperkte verhandeling soos hierdie, die 

meer grondliggende debatte van eeue te verwerk en daaroor gemaklik 

standpunte in te neem nie. Die verhandeling se fokus draai om "chaost" in die 

konteks van sekere fisiese verskynsels, en die mees naby-gelee filosofiese 

implikasies daarvan. In 'n groter studie, soos vir 'n Ph. D., sal we1 hieraan 

aandag gegee moet word. 
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