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De tweede jeugd van entropie

Daan Frenkel

De meeste technologieen zijn de kin-
deren van een wetenschappelijke revo-
lutie: elektromotoren, radio en televi-
sie zijn het uityloeisel van de weten-
schappelijke ontdekkingen van Fara-
day en Maxwell. Maar omgekeerd
wordt ook wetenschap geboren uit
nieuwe technologieen. Een voorbeeld
hiervan is de thermodynamica (warm-
teleer), die in de vorige eeuw voort-
kwam uit pogingen om het maximale
rendement van stoommachines te be-
rekenen.

Tegen het einde van de vorige eeuw was
de thermodynamica grotendeels 'af'. En
hoewel wij sindsdien het stoomtijdperk
voor het siliciumtijdperk hebben ver-
ruild, worden de wetten van de thermo-
dynamica nog dagelijks gebruikt om het
maximale rendement van turbines, van
automotoren en zelfs van spieren te bere-
kenen.

Iedere belangrijke theorie dringt, in
verkorte vorm, door tot het brede publiek.
Als u een willekeurige middelbare scho-
lia vraagt om de essentie van de relativi-
teitstheorie te noemen, dan komt in het
antwoord ongetwijfeld E = mc2 aan bod.
Als u vraagt naar de quantummechanica,
dan zal de onzekerheidsrelatie worden
vermeld. Ms de warmteleer ter sprake

komt, is de kans op een antwoord kleiner,
omdat het hier een 'oude' tak van weten-
schap betreft die niet tot de verbeelding
spreekt. Maar als u geluk hebt bij uw steek-
proef, dan zal onvermijdelijk het woord
entropie vallen: 'entropie neemt toe, en
dat betekent dat alles steeds wanordelijker
wordt'.

Entropie is het onderwerp van dit arti-
kel. Het lijkt vreemd om in 1994 te schrij-
ven over een begrip dat honderd jaar ge-
leden al niet meer zo jong was. Waarom
dan toch?

Dat brengt mij bij de tweede weten-
schap die een kind is van een technologi-
sche revolutie. De invoering van de tran-
sistor en de daaropvolgende explosie in
het vermogen van rekenapparatuur heeft
geleid tot het ontstaan van nieuwe takken
van onderzoek die uitsluitend op een
computer worden bedreven. In het bij-
zonder is het nu mogelijk om de eigen-
schappen van bestaande, nog niet be-
staande en zelfs fictieve materialen op een
computer te berekenen. Dit soort bereke-
ningen heeft ertoe bijgedragen dat onze
kijk op entropie de laatste decennia aan-
zienlijk is veranderd. Daarnaast zijn er be-
langrijke ontwikkelingen geweest op ex-
perimenteel en theoretisch gebied. En het
gevolg is dat we nu een heel ander gezicht
kennen van entropie: entropie die verant-
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woordelijk is voor het ontstaan van geor-
dende kristallen, entropie die zorgt dat ro-
de bloedlichaampjes elkaar aantrekken,
entropie die waakt over de kwaliteit van
slasaus en verf.

ALLES WORDT STEEDS WANORDELIJKER!

Dit artikel gaat over het nieuwe gezicht
van entropie. Maar om het nieuwe te kun-
nen begrijpen, moeten we eerst het oude
kennen. Daarom begint dit artikel in de
negentiende eeuw.

Als een film achteruit wordt afgedraaid
kunnen we dat meestal snel herkennen.
Allereerst natuurlijk omdat we mensen
achteruit zien lopen en dingen omhoog
zien vallen. Maar er zijn ook minder tri-
viale, en toch minstens even duidelijke in-
dicaties dat de film achteruit loopt: we zien
bijvoorbeeld dat een wolkje melk in de
koffie zich onder het roeren concentreert
in plaats van zich gelijkmatig over de kof-
fie te verdelen. Of stel dat we een film ma-
ken van iemand die een juist gelegde puz-
zel opruimt. Ms we die film achteruit ver-
tonen maakt dat een vreemde indruk:
door flunk schudden ordenen de stukjes
van de legpuzzel zich spontaan tot een af-
bedding van de Zwitserse Alpen die op de
deksel is weergegeven. Het laatste voor-
beeld illustreert een belangrijk aspect: het
is niet zo dat het volstrekt uitgesloten is
dat de stukjes van een puzzel door schud-
den op de goede plaats komen te liggen,
net zo min als het uitgesloten is dat een aap
op een schrijfmachine met een reeks wil-
lekeurige aanslagen toevallig het gehele
oeuvre van Willy Corsari produceert. Het
zou kunnen, maar het is wel extreem on-
waarschijnlijk. Dit geeft ons een moge-
lijkheid te omschrijven wat er vreemd is
aan de scene met het zich verdichtende
wolkje melk of de stukjes van de puzzel die

door even schudden op de goede plaats
komen te liggen: in beide gevallen treedt
er spontaan een verandering op van een
`waarschijnlijke' toestand naar een 'on-
waarschijnlijke'. Het is een ervaringsfeit
dat dit soort veranderingen niet plaats-
vindt: dus als we het op een film toch zien
gebeuren, dan weten we dat die film ach-
teruit draait.

DE TWEEDE HOOFDWET

Het bovenstaande voorbeeld is bedoeld
als inleiding tot een regel die bekend staat
als de tweede hoofdwet van de thermody-
namica, vaak kortweg aangeduid als `de
tweede hoofdwet'. Zoals alle natuurwet-
ten, drukt ook deze een ervaringsfeit uit.
En je zou kunnen zeggen: hoe evidenter
het ervaringsfeit, des te belangrijker de
wet. Daarmee bedoel ik dat iemand die
een 'belangrijke' natuurwet onderuit-
haalt, tegelijk aantoont dat er iets mis is
met onze omtrent de werking
van de natuur. De tweede hoofdwet van
de thermodynamica drukt het ervarings-
feit uit dat spontane veranderingen in de
natuur nooit resulteren in een eindsitu-
atie die veel minder waarschijnlijk is dan
de beginsituatie. Deze uitspraak klinkt re-
delijk, maar heeft alleen betekenis als we
de relatieve waarschijnlijkheid van ver-
schillende situaties ook echt kunnen be-
palen. Dat blijkt inderdaad mogelijk: een
toestand wordt `waarschijnlijker' naar-
mate er meer manieren zijn waarop deze
toestand kan worden gerealiseerd. Om het
voorbeeld van de puzzel te nemen: er is
een manier om de puzzel goed te leggen
en er zijn heel veel manieren om hem
lout' te leggen. Daarom kunnen we zeg-
gen dat het, na willekeurig neerleggen van
de stukken, veel waarschijnlijker is dat de
puzzel lout' ligt dan `goed'. Voor puzzels
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luidt de tweede hoofdwet dus: je kunt
door schudden een goed gelegde puzzel
wel in de war krijgen, maar het omge-
keerde zal je nooit lukken.

Nu zult u terecht opmerken: la, het is
natuurlijk waarschijnlijker dat de puzzel
door schudden fout komt te liggen, maar
er is een kans dat hij, geheel bij toeval, goed
terechtkomt'. En, inderdaad, die kans is
er. Om precies dezelfde reden is het ook
niet uitgesloten dat het eerder genoemde
wolkje melk in de koffie zich spontaan
concentreert. En toch zegt de tweede
hoofdwet dat dat `nooie gebeurt. Om te
begrijpen waarom we er een natuurwet op
na houden die, in principe, niet helemaal
juist is, is het goed om na te gaan hoe on-
waarschijnlijk het is dat we in het dagelijks
even iets zien gebeuren dat tegen de twee-

de hoofdwet ingaat. Om dat te schatten
kijken we weer naar de melk in de koffie.
Stel voor het gemak dat ik een druppel
melk in de koffie heb gedaan en dat de in-
houd van mijn koffiekopje duizend drup-
pels is. Hoe groot is nu de kans dat, na ver-
loop van tijd, alle melk-`moleculen' weer
spontaan in een volume ter grootte van
een druppel terechtkomen? Laten we eerst
naar het nog eenvoudiger geval kijken dat
er maar een melk-`molecuur in de koffie
zit (ik schrijf `molecuul' tussen aanha-
lingstekens, want melk bestaat eigenlijk
uit kleine druppeltjes die zelf weer vele
miljarden moleculen bevatten). De kans
dat dat ene melkdeeltje zich in het aange-
geven volume bevindt is een op duizend.
Dat is weinig, maar niet erg weinig. Stel
nu dat er twee melkdeeltjes in de koffie zit-
ten. De kans dat die allebei tegelijk spon-
taan in het aangegeven volume terechtko-
men is dan een op miljoen. Bij drie deel-
tjes wordt de kans een op miljard. Maar in
een echte melkdruppel zitten miljarden
melkdeeltjes. De kans dat die allemaal bij

toeval in het aangegeven volume terecht-
komen is een gedeeld door een getal dat
zo groot is dat een miljoen dichtbedrukte
bladzijden (zeg, duizend telefoonboeken)
nodig zijn om het op te schrijven. De kans
dat alle melkdeeltjes weer spontaan bij el-
kaar komen is zo ontzettend klein, dat het
bijna een understatement is om te zeggen
dat die kans nul is. Dus als u op de film een
wolkje melk ziet dat zich spontaan con-
centreert tot een melkdruppel, dan loopt
die film achteruit. Heus.

De beroemde Britse fysicus Maxwell
noemde in de vorige eeuw de tweede
hoofdwet een 'statistische zekerheid': af-
wijkingen zijn 'in principe' mogelijk. De
natuurkunde (in tegenstelling tot de wis-
kunde) houdt zich echter niet bezig met
wat in principe, maar wat echt mogelijk is.
Daarom is de tweede hoofdwet een
pisch fysische wet.

ty-

BOLTZMANN EN CLAUSIUS

Nu moet ik iets bekennen: in boeken over
thermodynamica zult u de tweede hoofd-
wet niet terugvinden in de vorm waarin
die hierboven is gepresenteerd. Sterker
nog, toen de tweede hoofdwet in het mid-
den van de vorige eeuw door de Duitse
fysicus Clausius werd geformuleerd, werd
deze helemaal niet in verband gebracht
met waarschijnlijke of onwaarschijnlijke
toestanden, maar met een schijnbaar on-
gerelateerd ervaringsfeit, namelijk dat
warmte nooit spontaan van een koud
voorwerp naar een warmer voorwerp
stroomt. Dat is ook een ervaringsfeit: als
u een film ziet van een glas water met daar-
in een ijsblokje en een thermometer, en
u ziet dat het ijsblokje groeit terwijl het
water steeds warmer wordt, dan weet u
meteen dat die film achteruit loopt. Toch
is de relatie tussen de oorspronkelijke
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(Clausius)formulering van de tweede
hoofdwet en de vorm waarin ik de wet hier
heb gepresenteerd, niet evident. Het is de
grote verdienste geweest van de Oosten-
rijkse fysicus Ludwig Boltzmann dat hij
een verband heeft gelegd tussen deze twee
ervaringsfeiten.

Om het verband te zien tussen de
'Boltzmann'- en de 'Clausius'-interpreta-
tie van de tweede hoofdwet, moeten we ge-
bruik maken van de eerste hoofdwet van
de thermodynamica. De eerste hoofdwet
gaat over energie. We kennen veel vormen
waarin energie kan zijn opgeslagen: de
meeste vormen kunnen we niet 'zien',
maar sommige zijn aanschouwelijk, zoals
bijvoorbeeld de energie die ons bedreigt
wanneer een zwaar bankstel tijdens een
verhuizing, hoog boven de grond, in een
ondeskundig geknoopte strop hangt. Dit
soort energie heet, om begrijpelijke rede-
nen, 'potentiele' energie. Als het bankstel
uit de strop schiet, wordt de potentiele
energie omgezet in bewegingsenergie. En
als het bankstel uiteindelijk op de stoep
belandt, wordt de bewegingsenergie om-
gezet in weer een andere energievorm:
warmte. Iedereen die weleens een gat in
een harde houten balk heeft geboord weet
uit ervaring dat bewegingsenergie kan
worden omgezet in genoeg warmte om het
hout te doen roken. De eerste hoofdwet
van de thermodynamica zegt dat er welis-
waar veel vormen van energie zijn, maar
dat er bij de omzetting van de ene vorm in
de andere nooit energie verloren gaat of
bijkomt. Men zou energie kunnen verge-
lijken met een groep reizigers: het ene mo-
ment manifesteren zij zich als treinpassa-
giers en even later als busreizigers, fietsers
of wandelaars: de aantallen in deze cate-
gorieen veranderen voortdurend, maar
het totaal aantal reizigers is constant.

De eerste hoofdwet is minder evident

dan de tweede, en dat blijkt ook wel als we
kijken hoe vaak er plannen worden ge-
presenteerd om een machine te bouwen
die alleen kan werken als de eerste dan wel
de tweede hoofdwet niet zou gelden. Een
dergelijke machine heet een 'perpetuum
mobile' omdat hij, zonder dat wij brand-
stof hoeven te leveren, eeuwig in beweging
kan blijven. Een voorbeeld van een per-
petuum mobile dat in strijd is met de eer-
ste hoofdwet is een fiets die wordt aange-
dreven door een elektromotor die gevoed
wordt door stroom u it de dynamo van die-
zelfde fiets. Een perpetuum mobile in
strijd met de tweede hoofdwet is bijvoor-
beeld een ontwerp voor een stoommachi-
ne die wordt aangedreven door water aan
de kook te brengen met warmte die spon-
taan van het koelwater naar het hete wa-
ter stroomt. Een voorstel voor een perpe-
tuum mobile kan worden opgevat als een
motie van wantrouwen tegen een van de
hoofdwetten van de thermodynamica.
Hoe meer moties van wantrouwen, des te
minder 'evident' is de betreffende wet. Bij
mijn weten zijn er veel meer van zulke mo-
ties van wantrouwen tegen de eerste
hoofdwet dan tegen de tweede.

Maar nu terug naar Clausius en Boltz-
mann. Clausius zei dat warmte alleen maar
spontaan van een warm naar een kouder
voorwerp stroomt. En Boltzmann zei dat
een spontane verandering (waaronder dus
ook het stromen van warmte van het ene
voorwerp naar het andere) alleen optreedt
als de eindtoestand waarschijnlijker is dan
de begintoestand. Als warmte van een
warm naar een koud voorwerp stroomt,
ontstaat dus blijkbaar een situatie die
waarschijnlijker is dan de begintoestand,
net als in het geval van de melkdruppel die
zich verspreidt in een kop koffie. Wat ge-
beurt er als warmte van een voorwerp naar
een ander voorwerp stroomt? De eerste
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hoofdwet zegt dat warmte een vorm van
energie is en dat de totale energie van de
twee voorwerpen samen constant is (ik
veronderstel even dat de voorwerpen gel-
soleerd zijn van hun omgeving). Dus als
er warmte stroomt, dan neemt de energie
van het warmere voorwerp af en de ener-
gie van het koudere voorwerp neemt met
precies dezelfde hoeveelheid toe. Wat is nu
de meest waarschijnlijke toestand? Om dat
te kunnen voorspellen is het belangrijk om
te weten dat het aantal mogelijke toestan-
den van een voorwerp heel sterk van de
energie afhangt.

Om een concreet voorbeeld te geven:
stel dat ik twee moleculen heb die samen
een bepaalde hoeveelheid bewegingsener-
gie kunnen delen. Als die energie nul is,
dan is er maar een mogelijke bewegings-
toestand: namelijk beide moleculen staan
stil. Maar als ik een eindige hoeveelheid
energie heb te verdelen, dan kan ik bij-
voorbeeld één molecuul laten bewegen en
het andere laten stilstaan, of omgekeerd.
Of ik kan een gedeelte van de energie aan
het ene molecuul geven en de rest aan het
andere. Het aantal manieren om energie
te verdelen wordt nog veel groter als ik niet
twee moleculen heb, maar vele miljarden.
Het is alsof je geld moet verdelen over de
wereldbevolking: als je niets te verdelen
hebt, dan kan dat maar op één manier.
Maar als je een groot bedrag hebt, dan zijn
zeer veel verdelingen mogelijk. Er is nu een
analogie tussen geld en energie enerzijds
en tussen rijkdom en temperatuur ander-
zijds. Een situatie waarbij een persoon al-
les heeft en de rest niets, correspondeert
dan met een situatie waarbij een voorwerp
heel heet is en het andere ijskoud. Het is
ook duidelijk dat deze situatie uiterst on-
waarschijnlijk is: dat wil zeggen, de kans
dat het geld toevallig allemaal bij eén per-
soon terechtkomt is verwaarloosbaar

klein. Wiskundig gezien is de meest waar-
schijnlijke toestand die waarbij iedereen
ongeveer evenveel heeft. Om die `waar-
schijnlijke' toestand te bereiken moet
er geld stromen van de 'have's' naar de
'have-not's'. Bij geld gaat dat zelden spon-
taan, maar bij warmte wel: als ik warmte
laat stromen van een glas warm water naar
een glas koud water, dan neemt het aan-
tal beschikbare toestanden van het warme
water af, maar het aantal toestanden van
het koude water neemt met een veel gro-
tere factor toe.

Maar deze vergelijking lijkt mank te
gaan: het aantal manieren waarop geld
over een groep mensen kan worden ver-
deeld is uit te rekenen: het is misschien een
astronomisch groot getal, maar het is een
getal. Het aantal manieren om geld
te verdelen is eindig omdat geld bestaat uit
discrete 'brokjes': bankbiljetten en mun-
ten. In Nederland is een stuiver de mini-
male hoeveelheid die we kunnen betalen.
Ms er geen kleinste geldeenheid bestond,
dan kon geld op oneindig veel verschil-
lende manieren over een groep mensen
worden verdeeld. Maar hoe zit het met het
aantal manieren waarop energie over mo-
leculen kan worden verdeeld? Is er ook bij
energie een Ileinste munteenheid'? In de
tijd van Boltzmann dacht men van niet.
Maar tegenwoordig weten we, dankzij de
quantummechanica, dat ook energie al-
leen maar in discrete hoeveelheden kan
worden 'betaald'. Deze 'energie-muntjes'
noemen we quanta. En omdat energie ge-
quantiseerd is, kunnen we het aantal ma-
nieren tellen waarop energie over mole-
culen verdeeld kan worden.

Nu kunnen we weer verder met ons
voorbeeld van warmte die stroomt van
een glas warm naar een glas koud water.
Deze verandering verloopt spontaan. Het
totale aantal beschikbare toestanden, dat
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is dus het produkt van het aantal beschik-
bare toestanden van het warme en het
koude water, neemt dus toe. Dit gaat net
zolang door totdat de factor waarmee het
aantal toestanden in het warme glas bij
warmteoverdracht afneemt, precies gelijk
is aan de factor waarmee het aantal toe-
standen in het koude glas toeneemt. Ms
dat punt bereikt is, zal warmte niet langer
spontaan van het ene glas naar het ande-
re stromen. En volgens Clausius moet dit
het punt zijn waarop de temperatuur in
beide glazen gelijk is.

ENTROPIE

Het zal de lezer wellicht zijn opgevallen dat
ik tot nu toe de tweede hoofdwet van de
thermodynamica heb besproken zonder
het woord 'entropie' te gebruiken. Dat heb
ik met opzet gedaan: het heeft weinig zin
om een nieuw woord in te voeren als het
achterliggende idee niet eerst duidelijk is.
Maar nu kan het wel: de entropie van een
voorwerp is een maat voor het aantal be-
schikbare toestanden. Om precies te zijn:
de entropie is gelijk aan de logaritme van
het aantal beschikbare toestanden. Waar-
om de logaritme? Dat lijkt weer een truc
van de fysici om het leven moeilijk te ma-
ken. De reden is dat het totaal aantal toe-
standen van twee voorwerpen het produkt
is van het aantal toestanden van de twee
voorwerpen afzonderlijk. Maar omdat de
logaritme van een produkt van twee ge-
tallen gelijk is aan de som van de logarit-
men van de afzonderlijke getallen, is de
entropie van twee voorwerpen samen ge-
woon de som van de entropieen van de af-
zonderlijke lichamen. Ms we energie toe-
voegen aan een voorwerp, dan moeten we
het aantal beschikbare toestanden verme-
nigvuldigen met een factor die afhangt van
de toegevoegde warmte. Maar de entropie

neemt gewoon toe met een hoeveelheid
die evenredig is met de toegevoerde war-
mte. De verhouding tussen de toegevoer-
de warmte en de verandering in entropie
hangt af van de temperatuur. Sterker nog,
deze verhouding definieert de absolute
temperatuurschaal (dat is de schaal waar-
van het nulpunt op -273,15 °C ligt).

In het vervolg zal ik steeds de entropie
gebruiken als maat voor het aantal be-
schikbare toestanden van een systeem:
hoe groter de entropie, des te meer be-
schikbare toestanden. In deze taal heeft
een puzzel die goed ligt een veel lagere en-
tropie dan een puzzel die door de war ligt.
En de tweede hoofdwet van de thermody-
namica zegt dat in een geisoleerd systeem
de entropie nooit spontaan kan afnemen.
Dus als de puzzel eenmaal door de war ligt,
dan komt het nooit meer spontaan goed.

En toch zien wij dagelijks hoe puzzels
worden opgelost die vaak heel wat inge-
wikkelder zijn dan een legpuzzel: niemand
zal geloven dat bloemen of vlinders door
een toevallige fluctuatie ontstaan en het is
ook ondenkbaar dat DNA `toevallig' in
precies de juiste sequentie wordt ge-
vormd. Het is dan ook vaak gesuggereerd
dat de tweede hoofdwet niet voor levende
organismen geldt. Toch is daarvoor hele-
maal geen aanwijzing: bij zorgvuldige me-
ting blijkt steeds weer dat de entropie-
boekhouding van de natuur wel degelijk
klopt. Zeker, de entropie van een DNA -ke-
ten is veel lager dan die van de samenstel-
lende moleculen. Maar bij de synthese van
DNA komt warmte vrij: die warmte
stroomt naar de omgeving en doet daar de
entropie stijgen. En die entropietoename
is groter dan de entropieafname die het ge-
volg is van de vorming van het DNA. Dus:
tegen 'betaling' van energie aan de rest van
de wereld kan lokaal de entropie wel de-
gelijk worden verlaagd. Om maar weer het
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voorbeeld van onze puzzel te nemen: door
schudden krijgen we de puzzel niet spon-
taan geordend. Maar stel nu dat we aan al-
le stukjes magneetjes bevestigen, die zo ge-
plaatst zijn dat de noord- en zuidpolen van
verschillende magneetjes alleen met el-
kaar in contact kunnen komen als alle
stukjes `goed' naast elkaar liggen. Dan is
het wel degelijk voorstelbaar dat de puz-
zel, na lang schudden, spontaan goed
komt te liggen: de entropie van de puzzel
is verlaagd, maar we hebben ervoor be-
taald' met de energie die vrijkomt wan-
neer twee magneetjes bij elkaar komen.

HOE ONTSTAAT 'ORDE'?

Dit laatste voorbeeld brengt mij bij de
kern van mijn verhaal: de vorming van
kristallen. Kristallen zijn materialen waar-
in de moleculen keurig zijn gerangschikt
in een driedimensionaal rooster: een reus-
achtige, zij het ietwat saaie driedimensio-
nale puzzel. Het is te begrijpen dat de
spontane vorming van zulke bijzonder
geordende structuren een bron van fasci-
natie is voor iedereen die de moeite neemt
om erover na te denken wat het betekent
dat een korreltje zout een regelmatig
bouwwerk is dat toch al gauw een miljoen
identieke eenheden lang, breed en hoog is.
Zelfs de meest verstokte Bauhaus-archi-
tect kan alleen maar dromen van een flat-
gebouw van vergelijkbare proporties. Het
lijkt evident dat de entropie van een kris-
tal veel lager moet zijn dan die van de
vloeistof waaruit het kristal bij bevriezing
ontstaat. Immers, in de vloeistof hebben
de moleculen geen vaste posities. Toch is
de vorming van een kristal niet in strijd
met de tweede hoofdwet, want die zegt dat
er helemaal niets mis is met het vormen
van een structuur met een lage entropie
als er maar voor betaald wordt, dat wil zeg-

gen als er maar energie vrijkomt die elders
kan worden gebruikt om de entropie zo
sterk te verhogen dat de totale entropie
niet afneemt. Maar om dat te bereiken is
het nodig dat moleculen elkaar aantrek-
ken, net als magneetjes. Voor wie de
beschikking heeft over een handvol iden-
tieke staafmagneetjes, is het een leuk
experiment om te zien dat deze staafles
inderdaad spontaan een vormen.
Gelukkig weten we, uit heel veel experi-
menten, dat ook tussen moleculen aan-
trekkende krachten bestaan. En daarmee
leek het probleem opgelost: kristalvor-
ming is niet in strijd met de tweede hoofd-
wet, omdat moleculen elkaar aantrekken.

Als ik hier zou stoppen, dan zou ik
een redelijk beeld hebben geschetst over
de vorming van kristallen en andere ge-
ordende structuren. Een beeld dat heel
bruikbaar is en dat, in de eerste helft
van deze eeuw, algemeen werd aanvaard.
Maar tevens een beeld dat niet compleet
is. Wij weten inmiddels dat er geordende
structuren bestaan die gevormd worden
uit ongeordende structuren zonder dat
daarvoor energie wordt 'betaald' aan de om-
geving. Dat kan alleen maar als de entropie
toeneemtondanks het feit dat ook de zicht-
bare orde toeneemt. Het is alsof er puzzels
zijn die spontaan `goed' gaan liggen, zon-
der magneetjes. Het zal u niet verbazen dat
dit idee aanvankelijk op veel weerstand
stuitte. In het onderstaande zal ik trach-
ten de geschiedenis van entropische orde-
ning kort te schetsen. Maar daartoe moet
ik eerst iets anders uitleggen, namelijk de
rol van computer-'experimenten'.

COMPUTEREXPERIMENTEN

Om te begrijpen welke rol computerbere-
keningen spelen in de beta-wetenschap-
pen, moet men zich realiseren dat er een

`kristal'
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grote kloof gaapt tussen kennis van de
wetten der natuur en het daadwerkelijk
kunnen voorspellen van het gedrag van
een systeem dat aan die wetten voldoet: de
ons bekende natuurwetten leiden vrijwel
nooit tot exacte voorspellingen. Stel dat
we de wetten van de klassieke mechanica
van Newton willen gebruiken om de be-
weging uit te rekenen van drie of meer
deeltjes die krachten op elkaar uitoefenen.
Dan kan dat niet exact. Dat wil zeggen, niet
met potlood en papier. Het kan ook niet
exact met de computer. Maar met een
computer kunnen we wel het exacte ant-
woord tot iedere gewenste nauwkeurig-
heid benaderen. Met potlood en papier is
dat ondoenlijk.

Nu is het zo dat de materialen die wij
bestuderen in de fysica zijn opgebouwd uit
heel veel atomen of moleculen. Stel nu dat
we de fysische eigenschappen van, bij-
voorbeeld, een vloeistof willen uitreke-
nen, dan is het volstrekt onmogelijk om
het exacte antwoord te vinden met behulp
van potlood en papier. Ik moet hierbij op-
merken dat vloeistoffen wel een bijzonder
moeilijk geval zijn. Zo moeilijk dat ook
ye& de komst van de computer al duide-
lijk was dat je er met potlood en papier al-
leen niet uitkwam. Daarom werd al sedert
de jaren twintig gezocht naar alternatieve
technieken om iets te weten te komen over
de microscopische structuur van vloei-
stoffen. De meest succesvolle aanpak in de
pre-computertijd was het bouwen van
schaalmodellen van vloeistoffen. Om een
handzaam model te krijgen, moeten we de
schaal met een factor tien miljoen vergro-
ten. Dan kunnen we atomen vervangen
door rubberballetjes of kogellagerkogel-
tjes. Het meest uitvoerige onderzoek aan
mechanische modellen voor vloeistoffen
is uitgevoerd door de Engelsman J. D.
Bernal, onderzoeker en vriend van de ver-

drukten en zwakken dezer aarde, in het
bijzonder het zwakke geslacht. Eerlijk-
heidshalve moet ik hieraan toevoegen dat
het meest tijdrovende werk, namelijk het
analyseren van de gebouwde driedimen-
sionale structuren, werd uitgevoerd door
Bernals talrijke assistentes, zoals bijvoor-
beeld de beklagenswaardigejuffrouw Wil-
kinson, die moest nagaan op hoeveel ver-
schillende manieren samengeperste balle-
tjes van schuimplastic lokaal geordend
kunnen zijn: zij vond dat er ten minste 197
verschillende configuraties mogelijk wa-
ren. Het is verhelderend om te lezen hoe
Bernal zijn mechanische modellen con-
strueerde. In het volgende citaat beschrfift
hij hoe hij met behulp van stokjes en rub-
berballetjes een model voor een vloeistof
bouwde:

lk nam een aantal rubberballetjes en
verbond die met stokjes die in lengte vari-
eerden tussen de 2,75 en 4 inch. lk probeer-
de dit zo slordig mogelijk te doen door op

mijn eigen kamer te werken. 1k werd daar
namelijk iedere vijf minuten of zo ge-
stoord, zodat ik mij niet herinnerde waar
ik voor de onderbreking was gebleven.

Maar...

en dan bespreekt Bernal enkele nadelen
van het aldus gebouwde model. Een bete-
re methode was om duizenden stalen ko-
geltjes in een rubberballon te stoppen en
te kijken hoe die zich rangschikken. Een
groot bezwaar van mechanische modellen
is echter dat het, zonder de hulp van Ber-
nals assistentes, heel moeilijk is om naast
mooie plaatjes ook echt kwantitatieve in-
formatie te verkrijgen. En dat brengt me
dan uiteindelijk bij de computer.

De eerste computersimulaties dateren
van het begin van de jaren vijftig, en ze
vonden plaats daar waar de eerste elek-
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tronische computers stonden, namelijk in
de Amerikaanse regeringslaboratoria. De
eerste computers die vrijkwamen voor
niet-militaire research werden ingezet op
onderzoeksgebieden waar groot gebrek
bestond aan exacte theoretische resulta-
ten. De studie van vloeistoffen was daar
een van, juist omdat dit een gebied was
waar men met potlood en papier alleen
veel minder kon beginnen dan bijvoor-
beeld bij de studie van gassen of vaste stof-
fen. De eerste numerieke simulatie van
een vloeistof werd in 1953 uitgevoerd door
Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth,Tel-
ler (inderdaad, Edward, de vader van de
waterstofbom) en Teller (Augusta, zijn
vrouw; boven het artikel is de volgorde
overigens omgekeerd) op de MANIAC-
computer in Los Alamos. Zij gebruikten
bij deze berekeningen een numerieke
techniek die bekendstaat als de Monte
Carlo-methode. De naam 'Monte Carlo-
simulatie' is een verwijzing naar het feit
dat in dit soort berekeningen intensief ge-
bruik wordt gemaakt van willekeurig ver-
deelde getallen. Een alledaagse man ier om
dit soort getallen te genereren is het gooi-
en van een dobbelsteen of het draaien van
een roulettewiel. Dit laatste verklaart de
naam van de Monte Carlo-techniek. De
'toevalsgetallen' in Monte Carlo-bereke-
ningen worden gebruikt om steeds nieu-
we posities voor de moleculen in het sys-
teem te kiezen, net zoals een avontuurlij-
ke vakantieganger zijn volgende reisbe-
stemming uitkiest door met gesloten ogen
een pijltje naar een wereldkaart te gooien.

Ik wil hier niet verder ingaan op de
Monte Carlo-methode. Waar het mij om
gaat is, dat met behulp van deze techniek
de aggregatietoestand (gas, vloeistof of
vast) van een bepaalde stof kan worden
voorspeld: de enige 'input' die we nodig
hebben is de temperatuur van het systeem,

de dichtheid en, ten slotte, kennis van de
krachten waarmee moleculen elkaar aan-
trekken dan wel afstoten. Die kennis ha-
len we uit andere delen van de natuur-
kunde of scheikunde.

In 1956 introduceerde Berni Alder, die
verbonden was aan het Lawrence Liver-
more National Laboratory, een nieuwe si-
mulatietechniek, die het mogelijk maakte
om moleculaire bewegingen in vloeistof-
fen te simuleren. Deze techniek werd, ta-
melijk prozaisch, de moleculaire-dyna-
micamethode genoemd. In de moleculai-
re-dynamicatechniek rekent men gewoon
de beweging uit van een groot aantal ato-
men of moleculen, gebruik makend van
de eeuwenoude bewegingswetten van
Newton. In principe leveren Monte Car-
lo- en moleculaire-dynamicasimulaties
gelijkwaardige resultaten op. De keuze
van de techniek is meestal een kwestie van
smaak.

KRISTALLEN VAN KNIKKERS

Laat ik nu weer terugkeren naar het pro-
bleem van spontane kristalvorming. Zo-
als ik al eerder zei, leek de vorming van
kristallen niet in strijd met de tweede
hoofdwet van de thermodynamica: om-
dat moleculen elkaar aantrekken komt er
bij kristallisatie warmte vrij die kan wor-
den gebruikt om de entropie van de om-
geving te verhogen. Maar kan een kristal
ook ontstaan in een vloeistof van molecu-
len die elkaar niet aantrekken? Een voor-
beeld van een dergelijk systeem is een
vloeistof bestaande uit harde, ondoor-
dringbare bolletjes, zeg maar: knikkers.
Dat lijkt een bizarre vraag, want molecu-
len zijn immers geen knikkers. Maar toch
is de vraag niet louter academisch. In de
natuur kennen we zogeheten colloidale
suspensies: melk is daarvan een voor-
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beeld, maar ook bloed en verf en nog veel
meer vloeistoffen waarmee wij dagelijks te
maken hebben. In deze vloeistoffen drij-
ven deeltjes rond die een diameter hebben
die honderd- tot duizendmaal groter is
dan die van een atoom. Deze colloidale
deeltjes kunnen, net als moleculen, wan-
ordelijk door elkaar bewegen in een col-
loIdale of ze kunnen zich orde-
nen in een colloidaal kristal (opaal bestaat
uit een dergelijk kristal). En er bestaan
zelfs colloidale deeltjes die zich gedragen
als kleine, harde knikkertjes. Maar deze
laatste materialen bestonden nog niet op
het moment dat men zich, in het begin van
de jaren vijftig, begon af te vragen of een
vloeistof bestaande uit harde, bolvormige
deeltjes spontaan kon kristalliseren. Om
dit te onderzoeken werden computer-'ex-
perimenten' gedaan door Alder, Wain-
wright, Wood en Jacobson. Deze bereke-
ningen lieten zien dat een vloeistof van
harde bollen bij voldoende hoge concen-
tratie spontaan overging in een kristal. Dat
was een hele schok, want als deze overgang
optreedt, dan komt er geen warmte vrij.
Er wordt dus geen energie 'betaald' voor
de kristallisatieovergang. En de conclusie
kon dan ook alleen maar zijn dat de en-
tropie van het harde-bollenkristal hoger is
dan de entropie van de vloeistof bij de-
zelfde dichtheid.

Dat resultaat is inmiddels algemeen
aanvaard, maar dertig jaar geleden stuitte
het op ongeloof. Dat kan ik illustreren aan
de hand van het verslag van een discussie
over dit onderwerp uit 1957. Zeventien
eminente onderzoekers, onder wie twee
Nobelprijswinnaars, bespraken de gloed-
nieuwe computersimulaties. Op voorstel
van onze landgenoot Uhlenbeck werd er,
na een lange discussie, gestemd over de
vraag of harde bonen nu wel of niet kon-
den kristalliseren.

Afgelopen herfst hadden we een vergelijk-
bare situatie een ronde-tafeldiscussie
over statistische mechanica in Seattle en
daar sloot ik de discussie over harde bollen
af met een stemming. De stemming ging er
gewoon over of je, op basis van wat je hebt
gehoord, nu wel of niet gelooft in de kris-
tallisatieovergang van harde bollen; in Se-
attle staakten de stemmen. Nu hebben we
vandaag natuurlijk de heer Kirkwood (de
grote voorvechter van het idee van en-
tropische kristallisatie, DF) erbij, en dus
is het bewijsmateriaal niet geheel even-
wichtig gepresenteerd. Mag ik dan nu het
panel vragen om hun hand op te steken als
zij in deze overgang geloven... En nu dege-
nen die er niet in geloven... De stemmen
staken wederom!

De uitslag van de stemming onder de zes-
tien panelleden was dus 50-50. Maar hoe
zat het nu met Uhlenbeck zelf? Dat krij-
gen we even later te horen:

stel voor deze discussie af te sluiten,
want ik ben ervan overtuigd dat deze
(kristallisatie)overgang een beetje tegen
onze intuitie ingaat; daarom hebben zo-
veel mensen er moeite mee. En ik reken
mij daar zeker onder.

Maar hij eindigt met een voorzichtige uit-
spraak:

Maar die overgang het zou toch nog wel-
eens waar kunnen blijken en ik denk niet
dat je op grond van algemene argumenten
het antwoord kunt vinden.

Hoewel stemmen natuurlijk niet de me-
thode is om een wetenschappelijk pro-
bleem op te lossen, kan men toch wel be-
grijpen waarom men met zoveel reserve
reageerde op de computerberekeningen.

vloeistof,

1k
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Computersimulatie was een geheel nieu-
we techniek, waarvan de toepasbaarheid
en zelfs de principiele juistheid in 1957 niet
voor iedereen duidelijk was. En als dan
een dergelijke techniek een schokkend re-
sultaat levert, dan kan men verwachten
dat daar met enige scepsis op wordt gere-
ageerd.

We moeten dus proberen te begrijpen
hoe het mogelijk is dat een vloeistof een
geordende toestand (het kristal) vormt en
toch, tegelijk, een hogere entropie ver-
krijgt. De reden waarom dit vreemd lijkt
is dat we, mede dankzij Boltzmann, heb
ben geleerd dat entropie een maat is voor
wanorde: hoe groter de wanorde, des te
hoger de entropie. En nu is er plotseling
een voorbeeld van een geordende kristal-
lijne structuur die een hogere entropie
heeft dan de wanordelijke vloeistof. Het is
alsof het kristal `wanordelijker' is dan de
vloeistof. En dat is precies de kern van het
probleem: onze intuItieve ideeen over de
orde en wanorde die we kunnen zien zijn
niet betrouwbaar als maat voor de entro-
pie. Entropie wordt echt alleen bepaald
door het aantal beschikbare toestanden
van een systeem. En dat aantal toestanden
kunnen we niet zien.

Toch wil ik niet suggereren dat we alle
hoop moeten opgeven om de harde-bol-
lenkristallisatie te begrijpen. Een analogie
kan weer als illustratie dienen. U komt op
een warme zomerdag 's ochtends vroeg op
het strand. Het strand is leeg en er is dan
ook een zeer groot aantal beschikbare
plaatsen waar u uw handdoek kunt neer-
leggen. Ook de volgende strandbezoeker
zal zijn of haar handdoek vrijwel overal
kunnen neerleggen, alleen niet over die
van u. Naarmate de ochtend vordert ko-
men er steeds meer badgasten, die alle-
maal een willekeurig vrij plekje kiezen.
Maar na een tijdje wordt dat steeds moei-

lijker. En op een gegeven moment is er
nergens meer plaats. Toch is dan het
strand niet volledig bedekt met handdoe-
ken. Maar alle vrije stukjes zijn te klein om
een handdoek neer te leggen en niemand
kan meer verschuiven zonder met zijn
handdoek het domein van een ander te be-
dekken. Hoe anders zou het zijn geweest
als het strand van tevoren was opgedeeld
in een rooster van vierkante vakjes en als,
vanaf het begin, iedere badgast een plekje
toegewezen had gekregen. Het zou dan
mogelijk zijn om meer bezoekers op het
strand toe te laten. Of, bij een zelfde aan-
tal bezoekers, de regelmatig gerangschik-
te badgasten zouden meer bewegings-
ruimte voor hun handdoek hebben dan de
badgasten die willekeurig waren neerge-
streken. Dit voorbeeld maakt het plausi-
bel dat een kristal een hogere entropie kan
hebben dan een vloeistof. Weliswaar zit-
ten de moleculen in een kristal 'gevangen'
tussen hun buren, maar in hun `cer
hebben ze toch meer bewegingsvrijheid
dan ze in de vloeistof zouden hebben ge-
had.

Het gevolg is dat spontane kristallisatie
mogelijk is, ook zonder dat moleculen el-
kaar aantrekken. Inmiddels is het, mede
dankzij het werk van onze landgenoot
A. Vrij van de Rijksuniversiteit Utrecht,
mogelijk gebleken om colloidale deeltjes
te maken die zich vrijwel als harde bollen
gedragen. En inderdaad, deze colloIdale
systemen vertonen een overgang van de
vloeistof- naar de kristalfase, precies bij de
dichtheid die in de computersimulaties
was gevonden.

Het bovenvermelde voorbeeld van
spontane kristallisatie van harde bonen
betrof een heel simpel kristalrooster op-
gebouwd uit identieke deeltjes. Maar re-
cente experimenten van Pusey en me-
dewerkers in Edinburgh laten zien dat
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Voorbeeld van een geordende kristal-
structuur die een hogere entropie heeft dan
een vloeistof van dezelfde samenstelling.
Het kristal bestaat uit een mengsel van grote
en kleine bolletjes. Er zijn dertienmaal zoveel
kleine als grotere bolletjes. De straal van de
kleine bolletjes is 58 procent van de straal van
de grote. De grote bollen bevinden zich steeds
op de hoekpunten van een kubus. De kleine
bolletjes zitten in het midden van die kubus.
Een echt kristal is wel een miljoenmaal zo
groot in lengte, breedte en hoogte.

tzfr

4

ADA, .ff

N

a V

.r



RADAR 157

mengsels van grote en kleine colloklale
deeltjes uiterst complexe kristallen kun-
nen vormen. Uit computerberekeningen
is gebleken dat ook dit kristalrooster, dat
qua ordening zeker niet voor een puzzel
onderdoet, uitsluitend ontstaat doordat
de entropie van dit kristal hoger is dan van
een vloeistof bestaande uit dezelfde deel-
tjes bij dezelfde dichtheid. De toename in
zichtbare orde gaat gepaard met een toe-
name in moleculaire wanorde'.

ATTRACTIE DOOR REPULSIE

Zoals ik al in het begin heb beschreven, zal
men koffie en melk niet spontaan zien ont-
mengen: de entropie van de gemengde
toestand is veel hoger dan die van de ge-
concentreerde melk en de zwarte koffie.
Toch zijn er genoeg voorbeelden in de na-
tuur van stoffen die wel spontaan ont-
mengen. Dat is niet in strijd met de twee-
de hoofdwet. De gebruikelijke verklaring
voor het feit dat stoffen kunnen ontmen-
gen lijkt op die voor de vorming van kris-
tallen uit de vloeistof: als twee stoffen
('melk en koffie') ontmengen, dan neemt
de entropie af. Maar zolang bij het ont-
mengen warmte vrijkomt (dat wil zeggen,
zolang de moleculen sterker worden aan-
getrokken door moleculen van de eigen
dan van de andere soort), kan de entropie
van de omgeving bij ontmenging toene-
men. Dus alweer is het argument dat voor
entropieverlies wordt 'betaald' met ener-
gie. Deze verklaring is redelijk en, in de
meeste gevallen, juist. Maar er zijn uit-
zonderingen: er bestaan mengsels die
spontaan ontmengen, zonder dat daarbij
warmte vrijkomt. Dat betekent dus dat de
entropie van de ontmengdetoestand hoger
is dan de entropie van de gemengde toe-
stand. En dit lijkt weer tegen onze intui-
tieve interpretatie van entropie in te gaan.

Toch is, ook hier, een simpele verklaring
mogelijk.

Om te begrijpen hoe een mengsel de
entropie (dat wil zeggen het aantal be-
schikbare toestanden) kan verhogen door
te ontmengen, moeten we eerst iets meer
weten over de mengsels waarin dit ver-
schijnsel optreedt. Het eenvoudigste
voorbeeld van dergelijke mengsels komt,
wederom, uit de studie van colloklen. We
gaan uit van een oplossing van 'harde',
bolvormige, colloklale deeltjes (dezelfde
deeltjes die konden kristalliseren zonder
dat er warmte vrijkwam). Aan een oplos-
sing van deze bolletjes voegen we nu po-
lymeren toe: lange ketenmoleculen, die
vele tienduizenden atomen kunnen be-
vatten. Afhankelijk van hun chemische
structuur kunnen polymeren in veel vor-
men voorkomen: staafies, netwerken of
kluwens. Hier gaan we uit van het (vrij
normale) geval dat de polymeren als klei-
ne, bolvormige kluwens (een soort mi-
croscopische knotten wol) door de oplos-
sing bewegen. De polymeren kunnen zich
overal in de vloeistof bevinden, behalve
waar de colloklale bolletjes zitten. Om
precies te zijn: het midden van een poly-
meerkluwen kan zich niet binnenin een
colloklaal bolletje bevinden. Sterker nog:
het 'verboden gebied' begint waar de po-
lymeerbol het oppervlak van het colloid-
deeltje raakt. Dus om ieder colloklaal
deeltje is een schil waar polymeren niet
kunnen komen. De straal van een poly-
meerkluwen bepaalt de dikte van deze uit-
gesloten zone.

Het aantal beschikbare toestanden
voor een polymeer in deze oplossing
wordt eenvoudigweg door het vo-
lume dat beschikbaar is voor dit polymeer.
Het is duidelijk dat ieder colloklaal deel-
tje dit beschikbare volume verlaagt, en dus
is de entropie van polymeren in een op-
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B

lossing van colloidale bolletjes lager dan
in de zuivere vloeistof. Als de colloklale
deeltjes ver uit elkaar zitten, dan ontneemt
ieder colloklaal bolletje een zelfde hoe-
veelheid volume aan de polymeren. Maar
stel nu dat twee colloklale deeltjes elkaar
raken. Dan overlappen de uitsluitingszo-

Deze illustratie laat
een volume zien
waarin zich twaalf
(zwarte) colloidale
deeltjes bevinden.
Het zwarte en
gearceerde gebied is
niet toegankelijk
voor polymeren die
aan de bolletjes
worden toegevoegd.
Het is duidelijk dat
het volumedat
beschikbaar is voor
de polymeren veel
kleiner is in geval A
dan in geval B.
De entropie van
toegevoegde
polymeren zal dan
ook hoger zijn in
geval B.
Het resultaat is
'attractie door
repulsie' (zie tekst):
de polymeren
duwen de bolletjes
naar elkaar toe.

nes voor polymeren elkaar. Het gevolg is
dat het totale volume dat beschikbaar is
voor de polymeren toeneemt als de col-
loklale bolletjes dichter bij elkaar komen.
Kortom, als de colloidale bolletjes aan el-
kaar gaan klitten, dan neemt de entropie
van de polymeren toe! Natuurlijk verlie-

A



RADAR 159

zen de colloklale bolletjes zelf entropie als
ze dichter op elkaar komen te zitten. Maar
zolang de entropiewinst van de polyme-
ren maar groter is dan het entropieverlies
van de colloklen, zullen deze deeltjes toch
`spontaan' naar elkaar toe bewegen: het
lijkt wel alsof de colloklen elkaar aantrek-
ken. Toch is er nergens sprake van aan-
trekkingskrachten, alleen van repulsie: de
colloklen stoten niet alleen elkaar af, maar
ook de polymeren. Maar de colloid-poly-
meerrepulsie veroorzaakt een 'entropi-
sche' aantrekking tussen de colloklen.
Men krijgt dus 'attractie door repulsie'.
Het is deze vorm van attractie die ervoor
verantwoordelijk is dat een mengsel van
colloklen en polymeren kan ontmengen
zonder dat er warmte vrijkomt.

Het verschijnsel van attractie door re-
pulsie zal de meeste lezers vreemd voor-
komen, en ik ben mij ervan bewust dat de
verklaring die ik heb gegeven niet bij ie-
dere lezer onmiddellijk de reactie '0, zit
dat zo!!' zal oproepen. Daarom wil ik ter
illustratie nog een voorbeeld uit het dage-
lijks leven geven. Een voorbeeld dat laat
zien dat ideeen die nieuw zijn in de fysica,
daarbuiten vaak al zo oud zijn als de weg
naar Rome. ledereen weet dat tafels in een
restaurant voor de bezoekers ondoor-
dringbaar zijn. De taille van de eetgasten
bepaalt hoe dicht zij bij het middelpunt
van de tafel kunnen komen. Tafels stoten
elkaar onderling ook af, net als colloklale
bolletjes. Ms u, op een gewone avond, een
restaurant binnenkomt, dan staan de ta-
fels verspreid door de ruimte, liefst zo ver
mogelijk uit elkaar. Hoe anders is de situ-
atie als er in hetzelfde restaurant een druk-
ke receptie wordt georganiseerd. Het lijkt
wel alsof de tafels zijn samengeklonterd en
tegen de muur zijn geplakt. Bestaat er dan
toch een mysterieuze attractie tussen ta-
fels beladen met slaatjes, sherry en pin-

da's? Het antwoord is natuurlijk dat hier
sprake is van attractie door repulsie! De
tafels zijn aan de muur geschoven om de
beschikbare ruimte voor de bezoekers zo
groot mogelijk te maken.

WAT HEBBEN WE ERAAN?

Hopelijk heb ik de lezer ervan kunnen
overt u igen dat de tweede hoofdwet van de
thermodynamica een aantal onverwachte
en interessante gevolgen heeft. Maar heeft
deze kennis ook maatschappelijk nut?
Laat ik vooropstellen dat ik vind dat in-
zicht, in tegenstelling tot feitenkennis,
vrijwel altijd nuttig is, omdat inzicht in een
probleem, hoe esoterisch ook, op de meest
onverwachte manieren van toepassing
kan blijken op een ander, mogelijk veel
'relevanter' probleem. Maar laat ik mij be-
perken tot de vraag of we iets kunnen be-
ginnen met ons begrip van, bijvoorbeeld,
entropische attractie tussen colloklen, ten
gevolge van de aanwezigheid van polyme-
ren. Ik denk dat dit begrip nuttig is om
twee redenen. Ten eerste bestaan er veel
systemen van groot praktisch belang,
waarin colloklen en polymeren een rol
spelen. Vooral in biologische systemen
zijn de mogelijkheden legio: de colloklen
kunnen cellen zijn (of onderdelen daar-
van) en de polymeren kunnen grote ei-
witmoleculen zijn of zelfs losse stukken
DNA. De eerste experimentele aanwijzin-
gen voor attractie door repulsie (hoewel
toen niet als zodanig herkend) kwamen
dan ook, bijna driekwart eeuwgeleden, uit
de medische wetenschap: rode bloedli-
chaampjes van zwangere vrouwen bleken
sneller te bezinken dan die van een con-
trolegroep. De verhoogde bezinkingssnel-
heid bleek samen te hangen met een gro-
tere eiwitconcentratie in het bloedplasma
die ertoe leidde dat rode bloedlichaampjes
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aan elkaar gingen plakken. Attractie door
repulsie is zeker niet de enige kracht die
een rol speelt in biologische systemen,
zelfs niet voor rode bloedlichaampjes.
Maar het is wel een belangrijke kracht, en
toch relatief onbekend.

Naast het feit dat het begrip van entro-
pische krachten ons beter in staat stelt om
bestaande systemen te begrijpen, stelt het
ons ook in staat om materialen met nieu-
we eigenschappen te 'ontwerpen'. Om dat
te begrijpen moet men bedenken dat col-
loklen eigenlijk niets anders zijn dan heel
grote 'atomen' of `moleculen'. Net als ato-
men kunnen colloklen kristallen vormen,
en 'vloeistoffen' en `gassen'. Toch zijn er
ook belangrijke verschillen met atomen.
Allereerst, natuurlijk, zijn colloklen veel
groter dan atomen. Maar een belangrijker
verschil is het volgende: de manier waar-
op de kracht tussen twee atomen van de
onderlinge afstand afhangt, ligt vast. De
kracht tussen twee colloklale bolletjes
daarentegen kunnen we varieren: als we
grote polymeren toevoegen, trekken de
colloklen elkaar al op lange afstand aan,
met kleine polymeren krijgen we attractie
op kortere afstand. Bij colloklen kunnen
we dus de `drache van de aantrekkings-
krachten varieren. Het blijkt dat dit heel
belangrijke consequenties heeft voor de
aggregatietoestand waarin colloiden kun-
nen voorkomen.

OVER VLOEISTOFFEN EN GASSEN

Ruim 120 jaar geleden heeft onze beroem-
de landgenoot J. D. van der Waals laten
zien dat de overgang van de gasvormige
naar de vloeistoftoestand (zeg maar van
stoom naar water) een gevolg is van de
aantrekkingskrachten tussen de molecu-
len. Hij kon als eerste verklaren waarom
die plotselinge overgang alleen optreedt

voor niet al te hoge temperaturen: boven
een bepaalde temperatuur (de Iritieke'
temperatuur) kan men damp continu
verdichten tot vloeistof. De titel van het
proefschrift van van der Waals was dan
ook: Over de continuiteit van den gas- en
vloeistoftoestand. Voor water is de kritie-
ke temperatuur 374 °C. Bij lage tempera-
turen is de overgang van gas naar vloeistof
ook niet meer mogelijk, omdat de vloei-
stof dan bevriest. De laagste temperatuur
waarbij gas nog in vloeistof kan worden
omgezet heet het `tripelpune. Voor water
ligt het tripelpunt 0,01 onder het ge-
wone vriespunt. Tussen het tripelpunt en
het kritieke punt ligt het gebied waar een
abrupte overgang tussen vloeistof en
damp mogelijk is: de kooklijn.

Wat hebben wij er, sinds de tijd van
Van der Waals, bijgeleerd over koken? Het
belangrijkste is dat we weten dat de leng-
te van de kooklijn (dat is het tempera-
tuurtraject tussen het tripelpunt en het
kritieke punt) afhangt van de afstand
waarover de attractiekrachten tussen mo-
leculen werkzaam zijn. Hoe korter deze
afstand (vergeleken met de afstand waar-
op de moleculen elkaar beginnen afte sto-
ten omdat hun 'harde' kernen elkaar ra-
ken), des te korter is de kooklijn. Tot op
een bepaald moment de kooklijn hele-
maal verdwijnt. Dit gebeurt als de aan-
trekkingskrachten werkzaam worden op
een afstand die slechts twintig procent
groter is dan de afstand waarop de harde
kernen van de moleculen elkaar raken.
Bestaan er dan stoffen die niet kunnen ko-
ken? Bij mijn weten is daarvoor, tot nu toe,
experimenteel geen bewijs gevonden. De
reden is dat, voor vrijwel alle moleculen
die wij kennen, de aantrekkingskrachten
al op grotere afstand belangrijk worden
en, zoals ik al eerder zei: de krachten tus-
sen moleculen zijn een gegeven waaraan

°C
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je niet veel kunt veranderen. (Een moge-
lijke uitzondering is C,.. Recente compu-
tersimulaties voorspellen dat dit materi-
aal geen kooklijn heeft, of hoogstens een
extreem korte. Maar experimenten zijn
nog niet gedaan omdat de kooklijn, als die
bestaat;in de buurt van 1500 °C ligt.) Maar
bij colloiden ligt dat anders. Ook colloi-

Voorbeeld van het effect
van het toevoegen van
polymeer op de aggregatie-
toestand van collolden. De
bovenste figuur laat een
(computersimulatie van
een) systeem van collolden
in de `dampfase' zien. De
onderste figuur laat
dezelfde colloiden zien,
nadat er polymeer is
toegevoegd (omwille van
de duidelijkheid van de
plaatjes zijn de polymeren
niet getoond).
De polymeren veroorzaken
'attractie door repuisie'
tussen de collolden en als
gevolg daarvan
concentreren de collolden
zich in een grillig gevormd
'vloeistof '-druppeltje.

den kennen een vloeistof-dampovergang,
een tripelpunt en een kritiek punt. Maar
nu kunnen we de dracht van de attractie-
krachten tussen de colloiden veranderen
door de grootte van de toegevoegde poly-
meren te wijzigen. En als we die polyme-
ren maar klein genoeg maken (zodanig
dat hun doorsnede minder wordt dan on-
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geveer een derde van de diameter van de
colloklale bolletjes), dan verdwijnt de
kooklijn. Dit verschijnsel is inderdaad ex-
perimenteel waargenomen.

Maar dat is niet het einde van het ver-
haal. Als we de polymeren nog veel klei-
ner maken (ongeveer twintigmaal kleiner
dan de colloiden), dan gebeurt er iets on-
verwachts: de kooklijn komt terug! Niet in
het vloeistofgebied, maar in de kristalfa-
se. Er ontstaat een abrupte overgang tus-
sen een geconcentreerd kristal en een
meer verdund kristal. Ook deze `kooklijn'
eindigt in een kritiek punt waarboven het
kristal geleidelijk kan worden samenge-
perst. Het is misschien verwarrend om het
woord ook te gebruiken voor
een faseverandering in een kristal: er kookt
immers niets. Ik gebruik de naam 'kook-
lijn' dan ook alleen maar bij gebrek aan
beter, om de analogie met de gas-vloei-
stofovergang te benadrukken. Eerlijk-
heidshalve moet ik hier nog aan toevoe-
gen dat deze kristal-kristalovergang tot nu
toe alleen in computerberekeningen is
waargenomen. Maar ik twijfel er niet aan
dat de experimenten snel zullen volgen.

Wat dit voorbeeld laat zien is dat we,
door de entropie voor ons te laten werken,
materialen kunnen maken die geheel an-
dere eigenschappen hebben dan de mate-
rialen die we kennen. Dat is, op zichzelf,
nog niet nuttig, want wat 'nuttig' is hangt
af van wensen van de gebruiker. Maar er
is niet veel fantasie voor nodig om te be-
denken dat er veel toepassingen bestaan
voor materialen waarin de krachten tus-
sen de deeltjes aan- en uitgeschakeld kun-
nen worden, simpelweg door de poly-
meerconcentratie te veranderen. Het aan-
tal variaties is feitelijk nog veel groter dan
ik hier heb aangegeven, want het is ook
mogelijk om polymeermoleculen met een

uiteinde te binden aan een colloklaal deel-
tje. Zo ontstaan colloklale deeltjes die een
'yacht' van polymeren hebben. En deze
'behaarde' deeltjes trekken elkaar niet aan,
maar stoten elkaar juist af! En het is alweer
de entropie van de polymeren die verant-
woordelijk is voor deze kracht.

Het beheersen van al deze entropische
krachten is van groot belang voor veel in-
dustriele processen. In het bijzonder bij de
produktie van verf en voedingsmiddelen
wordt dagelijks gebruik gemaakt van en-
tropische attractie of repulsie. Maar ook
in levende organismen spelen entropische
krachten een rol. Al eerder noemde ik het
voorbeeld van rode bloedlichaampjes die
aan elkaar plakken, mede onder invloed
van de 'attractie door repulsie' veroor-
zaakt door bloedplasma-eiwitten. Het is
inmiddels bekend dat entropische effec-
ten ook een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de krachten tussen membra-
nen. En het ligt voor de hand dat de na-
tuur op veel meer plaatsen gebruik maakt
van de trucs die ik hier heb beschreven.
Toch is er een belangrijk verschil. In een
computer kan ik alle andere krachten even
`uitschakelen' en zo zuiver entropische ef-
fecten bekijken. Maar de natuur is geen
computer en beperkt zich niet tot een
soort kracht: het is juist het complexe sa-
menspel van verschillende effecten dat le-
vende organismen zo fascinerend maakt.
Maar hoe complex en `uitgekiend' deze
mechanismen ook zijn, de entropie neemt
toe. Altijd.

Prof. dr. D. Frenkel (1948) onderzoekt, met be-
hulp van computersimulaties, het fasegedrag van
moleculen. Hij is hoofd van de afdeling gecon-
denseerde materie op het Fom-Instituut voor
Atoom- en Molecuulfysica en hoogleraar in de
faculteit chemie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.


