Modellen van de werkelijkheid
waarom een model?
wat is werkelijkheid?
is het evolutiemodel steekhoudend?
Waarom een model?
• Wat wij waarnemen is dikwijls zo complex, dat we het slechts kunnen bevatten door
middel van een model (een soort afbeelding).
• Het model is niet de werkelijkheid.
• Men stelt het model op met een bepaald doel.
1. Een voorbeeld
• Is dit Nederland?

Het zijn afbeeldingen van Nederland met een doel:
• provincies en bepaalde steden
•

waterwegen

Kan dit model getest worden ?
•

Men kan dit ter plekke, in het heden,
verifiëren door ernaartoe te gaan.

•

De tom-tom is er mee uitgerust.

2. Wat is licht?

wit?

kleuren? ? ? ?

Een model ter verklaring

Golven, die verschillend gebroken worden in het prisma

Licht kan nog meer

Licht geeft elektrische stroom in zonnepanelen!
Hoe is dat te verklaren?

Een model ter verklaring

Licht voorgesteld als fotonen (bundeltjes energie).

Twee modellen voor licht

Licht als golfbeweging

Licht als fotonen

Het model kan in het heden getest worden door leerlingen op school.
zie bv op internet schoolpracticum:

Fotocel
Experimenteren met licht
• Dit is natuurwetenschappelijke bewijsvoering
Samenvatting model licht
• het model wordt opgesteld om
– werkelijkheid te kunnen bevatten
– mee te kunnen werken/rekenen
– voorspellingen te kunnen doen
•

Het model is praktisch te controleren (verifiëren)

3. Het evolutiemodel

Vraag: Waar komt de energie vandaan om vanuit moleculen een complex organisme op te
bouwen?
Soorten energie

De volgende vraag:
• Waar komt de bruikbare energie vandaan ?

Energie van de zonnestraling wordt omgezet in energierijke moleculen

Dit proces wordt genoemd: Fotosynthese

Bruikbare energie in ons lichaam
• De via zonlicht opgeslagen energie (in bv zetmeel) kan in ons lichaam gebruikt
worden door stapsgewijze afbraak.
• Daarvoor is o.a. nodig: de citroenzuurcyclus

(een biochemisch model)
Citroenzuurcyclus
• Voor de citroenzuurcyclus zijn vele enzymen nodig (ingewikkelde eiwitmoleculen)
• De enzymen moeten in een nauwkeurige volgorde vastgelegd zijn
Nog meer vragen:
– Waar werden de eiwitten gevormd
– Waar kwam de daarvoor bruikbare energie vandaan?

Fotosynthese: vereist complexe moleculen
Een onderdeeltje van het complexe molecuul
P680
Weer een vraag:
Hoe ontstonden deze moleculaire complexen ?

Mysterie

Conclusie evolutiemodel
•

•

De vraag:
“Waar komt de energie vandaan om vanuit moleculen een complex organisme op te
bouwen?”,
is niet beantwoord, maar roept meer vragen op.
Het evolutiemodel is biochemisch niet steekhoudend.
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