
TEADUSFILOSOOFIA

Loogilis-rekonstruktsionistlik teadusfilosoofia

Biograafiad

Percy Williams Bridgman (1882-1961) füüsik, Nobeli preemia võitja, kes juhtis teedrajavat uurimistööd aine 

omadustest  suure  rõhu  tingimustes.  Tema  eksperimentaalsed  määratlused  sisaldasid  elektrilisi  ja 

soojusomadusi erinevatest ainetest nii kõrge rõhu kui 100 000 kgf/cm² (10 GPa) all. 1939.aastal sulges ta 

oma  kõrgrõhu  laboratooriumi  totalitaarsete  riikide  esindajatele,  teguviis,  mis  tekitas  akadeemilistes 

ringkondades  vastuolusid.  Bridgman  esindas  metodoloogilist  orientatsiooni,  mida  tuntakse  kui 

operatsionalismi, milles asetatakse tähelepanu operatsioonidele, mis peaksid andma väärtuse teaduslikele 

kontseptsioonidele.

Carl  Gustav  Hempel  (1905-1997)  sünnilt  saksamaalane,  õppis  Göttingenis,  Heidelbergis  ja  Berliinis. 

Hempel  oli  Berliini  ringi  liige,  mis  toetas Viini  ringi  seisukohti  1930.aastate  alguses.  1937.aastal  läks ta 

Ühendriikidesse ja õpetas Yale’is ja Princeton’is. Hempel on kirjutanud olulisi esseesid teadusliku seletuse 

loogikast ja teooriate struktuurist, millest suur osa on lülitatud raamatusse Aspects of Scientific Explanation 

(1965).

Ernest  Nagel  (1901-87)  Sündis  Tsehhoslovakkias,  sattus  1911.aastal  USA-sse  ja  veetis  valdava  osa 

akademilisest  karjäärist  Columbia Ülikooli  filosoofiaprofessorina.  Oli  üks esimesi  Ameerika filosoofe,  kes 

tõsiselt arvestas Viini ringi töid. Tema raamat The Structure of Science (1960) sisaldab teadusliku seletuse 

loogikat, noomilisi universaalsuste, kausaalsuse ja teooriate kognitiivse staatuse ja struktuuri üksikasjalikku 

analüüsi.

Keeletasandite hierarhia

Pärast II maailmasõda muutus teadusfilosoofia eraldi akadeemiliseks distsipliiniks, 

mida  sai  ülikoolides  õppida,  regulaarselt  ilmuvate  eriala  ajakirjadega.  Arvati,  et 

teadusfilosoofial on reaalsele teadustegevusele midagi anda. Sõjajärgselt püüti ellu viia 

Norman Campbelli poolt Foundations of Science’s esitatud programmi. Campbell arvas, 

et empiiriliste “aluste” uurimine on sama väärtusega kui teadusega tegelemine. “Aluste” all 

mõtles ta mõõtmise loomust ja teaduslike teooriate struktuuri.  Teadusfilosoofid püüdsid 

enda  ülesannet  näha  sarnaselt  matemaatikale  –  pakkuda  teatavat  vundamenti,  võttes 

aluseks  Reichenbachi  eristuse:  1.  teadusliku  avastuskonteksti  ja  2.  õigustuskonteksti 
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vahel.  Teadusfilosoofial  oli  viimane  ülesanne.  Ühtlasi  üritati  reformuleerida  formaalse 

loogika näidiste abil teaduslikke seadusi ja teooriaid, nii et seletusega ja konfirmatsiooniga 

seatud  küsimustega  saaks  tegeleda  kui  loogiliste  probleemidega.  Loogiliste 

rekonstruktsionistide  suurim  saavutus  oli  teaduskeele  vaatlemine  keeletasandite 

hierarhiana – vaatlusandmed all ja teoreetilise tasandi keel üleval. Hierarhia loomusesse 

kuulub:

• 1.    allpoolse tasandi “interpretatsioon”;

• 2.    väidete ennustuslik jõud suureneb alusest tipupoole,

• 3.    printsipiaalne jaotatud teaduskeele sees on “vaatlusliku tasandi” kolme alumise 

tasandi  –  ja “teoreetilise  tasandi”  – tipus  oleva  tasandi  vahel,  vaatluslik  tasand 

sisaldab  väiteid  “vaadeldavast”: rõhk,  temperatuur.  Teoreetiline  tasand  sisaldab 

väiteid “mitte-vaadeldavast” sellistest nagu “geenid” ja “kvarkid”;

• 4.    vaatlusliku tasandi väited tagavad kontrollaluse teoreetilise tasandi väidetele.

Operatsionalism

1927.aastal  rõhutas  Percy  Williams  Bridgman  (1882-1961), et  iga  heauskne 

teaduslik  kontseptsioon peab olema ühendatav instrumentaalsete protseduuridega,  mis 

määratleksid selle väärtuse. Tõuke edasisele huvile andis Einsteini kahe üheaegselt aset 

leidva  sündmuse  otsustusoperatsioonide  analüüs.  Einstein  märkas,  et  üheaegsuse 

määratlemine  eeldab  informatsiooni  ülekandmist  küsimuse  all  olevatest  sündmustest 

mõningate  signaalide  teel  vaatlejale.  Ent  info  ülekanne  vaatlejale  võtab  kindla 

ajavahemiku. Kui aga sündmus leiab aset süsteemis, mis on teise suhtes liikumises, siis 

sõltub  üheaegsuse  otsustamine  süsteemi  ja  vaatleja  suhtelisest  kiirusest.  Seega  võib 

juhtuda,  et  vaatleja  B  (süsteemis  I)  peab  sündmust  x  süsteemis  I  üheaegseks 

sündmusega y süsteemis II.  Ent vaatleja süsteemis II  võib arvata teisiti.  Einstein pidas 

silmas, et üheaegsus on suhe kahe või enama sündmuse ja vaatleja vahel, ja pole sugugi 

“objektiivne” sündmustevaheline seos. Bridgman tuletas siit mõtte, et operatsioonide teel 

omistatakse väärtusi,  mis omistavad empiirilist  tähtsust teaduslikele  kontseptsioonidele. 

Tema  arvates  operatsionaalsed  definitsioonid  ühendavad  kontseptsioone  esialgsete 

eksperimentaalsete  andmetega  ((x)/Ox=(Cx=Rx):  “kui  operatsiooni  O  kasutada,  siis  
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kontseptsioon C vaid siis ja ainult siis, kui tulemus R esineb”). Seega operatsionaalsed 

skeemid  seovad  selle  lähenemise  kohaselt  esialgseid  eksperimentaalseid  andmeid  ja 

väiteid,  mis omistavad väärtusi  teaduslikele kontseptsioonidele.  Ja kui  operatsionaalset 

definitsiooni ei saa kontseptsioonile anda, siis tuleb see teadusest välja heita. Selline oli 

teaduse seisukohalt  ka “absoluutne  üheaegsuse” saatus ja  Bridgeman’i  arvates peaks 

sama  saatust  jagamma  ka  Newtoni  “absoluutne  ruum”. Sõjajärgselt  rõhus  Bridgman 

kahele piirangule:

1.    pole võimalik välja tuua kõiki olemasolevaid tingimusi, kui operatsiooni teostatakse – 

kompromissina tuleb laveerida intersubjektiivse korratavuse nõude ja tingimuste,  milles 

operatsiooni esitatakse, täieliku üksikasjalikkuse soovitavuse, vahel;

2.    on vaja aktsepteerida mõningaid analüüsimata operatsioone. Praktilistel põhjustel ei 

saa  operatsioonide  analüüs  veel  fundamentaalsemate  operatsioonide  varal  minna 

lõpmatuseni.  Teatud  asjad  või  operatsioonid  on  iseenesestmõistetavad  ja  neid  pole 

mõttekas analüüsida (näide “raskem kui” mõistega).

Nii  ka  operatsioone,  millega  mõõdetakse  “kohalikku  aega”  ja “pinna/paiga  pikkust” 

peetakse  analüüsimatuteks  operatsioonideks  nii  klassikalises  füüsikas  kui  ka 

relatiivsusfüüsikas. Näiteks sündmus “kohalik aeg” on kokkusobivus osutiasendiga kellal. 

Ent  Bridgman  sedastab,  et  teadmiste  laienedes  peaksid  ka  seni  analüüsimata 

operatsioone revideerima.

Seletuse deduktiivne muster

Operatsionalism  sidus  esmatasandit  nn  ortodokses  programmis  ehk 

eksperimentaalseid  andmeid  teaduslike  kontseptsioonidega  (1.astet  2.astmega). 

Järgmistel tasanditel s.o kontseptuaalse ja seaduste (2.-3.) spetsifitseeriti loogilist suhet 

seletus-deduktiivse mustriga. 1948.aastal ilmus sellel teema väga mõjukas artikkel  Carl 
Hempel’ilt ja  Paul Oppenheim’ilt. Nähtumuse seletus-deduktiivne muster oli järgmise 

vormiga:
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Võtame  näiteks  sõudja  tähelepaneku  –  aer  justkui  paindub  vees  -,  siis  adekvaatse 

seletuse saamiseks sõudja vaatlustest,  on üldseaduses valgusmurdumise seadused ja 

seadus, et vesi on optiliselt palju tihedam kui õhk. Vastavates tingimustes on aer sirge ja 

see pistetakse teatud nurga all vette. Loogiline juhtmõte peitus tõigas, et nähtumuslauseid 

ei saa tuletada ainuüksi üldseadustest. Alati on vaja lisada eeldusi tingimustest, millistes 

sündmus  aset  leiab.  “Vastavatesse  tingimustesse”  lülitatakse  nii  piirtingimusi,  millistes 

usutakse seadusi toimivat kui ka neid algtingimusi, mida mõistetakse enne või samal ajal 

kui nähtumust seletatakse.

Noomilised vs aksidentsiaalsed üldistused

Ortodokse vaate  kohaselt  hõlmab edukas teaduslik  seletus  oma eksplanandumi 

üldiste  seaduste  alla.  Ent  kuidas  me  saame  olla  kindlad,  et  vastaval  juhul  eeldused 

sisaldavad seadusi. Esitatakse kaks näidet:

1.

Kõik baariumi leegid on rohelised

See on baariumi leek.

See leek on roheline.

2.

Kõik mündid minu taskus sisaldavad vaske

See münt on praegu minu taskus.

See münt sisaldab vaske.

Esimesele saab omistada seletavat jõudu, teisele mitte, kuigi neil on sama vorm. 
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Ometigi on viimane juhusliku iseloomuga. Siin pöördutakse taas Hume’i juurde.  Richard 
Richard Bevan Braithwaite (1900-1990) nõustub Hume’iga seadustavad universaalid on 

lihtsalt  fakti-universaalid  ja  looduses  puuduvad  paratamatud  seosed.  Ometi  Hume’i 

analüüs ei küündi selge seaduspäraste universaalide ja juhuslike universaalide eristuseni. 

Braithwaite toob näite kahest kellast, mis on pandud ühemoodi tiksuma. Kui teaduslikud 

seadused pole midagi rohkemat kui vastavuses väidete seos (konjunktsioon), siis ka “kõigi 

x puhul, kui x on ühe kella tiksatus, siis X on on tiksatus, mis järgneb 2.kella tiksatusele” 

on loodusseadus. Ent kui kella pendlid seisata – kas siis see kehtiks? Kas seadus toetab 

faktivastaseid tingimusi? Tõelised teaduslikud faktid seevastu toetavad ka faktivastaseid 

tingimusi (näiteks baariumi leek on alati roheline). Pealegi mitte kõik olulised teaduslikud 

seadused pole vastavuskonjuktsioonid, kuna nad viitavad idealiseeritud situatsioonidele, 

mida ei eksisteeri. Seega seaduspärased universaalid toetavad fakti-vastaseid universaale 

ja  juhuslikud  universaalid  mitte.  Braithwaite  arvates  tähendab  “toetama”  tagajärge 

deduktiivsest  suhtest  seaduspäraste  universaalide  ja  kõrgemate  üldistuste  vahel. 

Universaalne  konditsionaal  h  on  seaduspärane,  kui  h  esineb  kindlas  deduktiivses 

süsteemis  kui  deduktsioon  kõrgematasemelistest  hüpoteesidest,  mida  toetatakse 

empiiriliste tõenditega, mis ei ole otsesteks tunnistusteks h endale. Baariumi leegi taga on 

näiteks tõhus süsteem, mida kella näitel pole.

Ernest  Nagel väitis,  kaitstes  humeniaanlikku  positsiooni,  et  seaduspäraseid 

üldistusi  saab  eristada  aktsidentsiaalsetest  osutamata  modaalsetele  markeritele  nagu 

“paratamatu” ja “võimalik”. Seaduspärastel universaalidel on tema arvates neli joont:

1.    seaduspära staatust ei omata ainuüksi olemaks tühiselt tõene. Kui pole “martiaane”, 

siis ei ole tõene omistada neile mingeid omadusi. On olemas samuti tühje seaduspärasusi, 

ent  nende  staatus  seadustena  on  määratletud  nende  loogilise  suhtena  teistesse 

seadustesse teaduslikus teoorias.

2.  seaduspäraste  universaalide  predikatsiooni  hõlme  ei  ole  suletud  edasiseks 

laiendamiseks. Müntide näite korral oli see suletud.

3.    seaduspärased universaalid ei piiritle nende individuaalide erilisi ruumi või aja areaale, 

mis rahuldavad eelnevaid ja järgnevaid tingimusi.

4.     seaduspärased  universaalid  saavad  sageli  otsest  tuge  tõenditelt,  mis  otseselt 

toetavad teisi seadusi samas teaduslik-deduktiivses süsteemis. Kui seadused L1, L2 ja L3 

on  ühiselt  tuletatavad  interpreteeritud  aksiomaatilise  süsteemi  sees,  siis  tõend,  mis 
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otseselt toetab L1 ja L2, toetab ka L3: kineetiline gaaside teooria osaleb Boyle seaduse, 
Charles’i  seaduse  ja  Grahami  difusiooni  dedutseerimises,  pakkudes  üksteisele 

kinnitavat tuge vastastikku sõltumatust tõendusmaterjalist. Aktsidentsiaalsed universaalid 

ei suuda sellele näitele vastata.

Teaduslike hüpoteeside konfirmatsioon

1945.aastal väitis Hempel, et teaduslike hüpoteeside hindamisel on kolm faasi:

1. Vaatlusandmete kogumine,  millega sõnastatakse/fikseeritakse eksperimentide või 

vaatluste tulemused;

2. tuvastatakse,  kas  need  vaatlusandmed  kinnitavad-mittekinnitavad  või  on 

hüpoteeside suhtes neutraalsed;

3. otsustakse  kas  aktsepteerida,  kummutada  või  keelata  otsustust  hüpoteesist 

konfirmeeriva või mittekonfirmeeriva tõendi valguses.

Hempel andis uurimisprogrammi 2. ja 3.tarvis, 2. faasi puhul on tegemist konfirmatsiooni – 

kasutatud loogika – probleemiga. Nii vaatlusandmed kui ka hüpoteesid on laused ja suhet 

nende  vahel  võib  väljendada  formaalse  loogika  varal.  S.t  teatava  vaatluse  sobivusest 

hüpoteesi kinnitamiseks tuleb relatsiooni näidata loogiliste mõistete varal.

Kvalitatiivne konfirmatsioon: Varese paradoks

Hempeli  arvates  on  “kvalitatiivne  konfirmatsioon”  paradoksaalne  mõiste.  Näiteks 

hüpoteesi  “kõik varesed on mustad” ja  lause,  mis märgistab tõendite vahekorda.  Meie 

intuitsioon  ütleb,  et  iga  must  vares  kinnitab  hüpoteesi  ja  oranzh  kummutab. 

Operatsionaalselt vaadeldes on kõik järgnevad väited loogiliselt ekvivalentsed:

• (1) (x) (Rx=Bx)

• (2) (x) (Bx˅¬Bx)

• (3) (¬Bx= ¬Rx)

Järelikult, kui iga vaatlus kinnitab üldistust, siis kinnitavad need ka lauseid, mis on sellega 

loogiliselt  ekvivalentsed.  Samas,  kui  ekvivalentsustingimust  aktsepteerida,  siis  varese 

hüpoteese  saab  kinnitada  nii  musta  kinga  kui  ka  kummutada  valge  kindaga.  See  on 
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paradoksaalne.  Hempel  kinnitab,  et  “varese  paradoks”  järeldub  kui  mööndakse  nelja 

jrgnevat printsiipi:

• 1. Näite konfirmatsiooni printsiip ehk  Nicod kriteerium (Jean Nicod’i järgi (1893-

1924));

• 2. Ekvivalentsustingimus;

• 3.  Eeldus,  et  paljud  olulised  loodusseadused  on  kohaselt  sümboliseeritud 

universaalkonditsionaalid “(x) (Ax=Bx)”,

• 4. Meie intuitsioon sellest, mis tuleb arvesse kui konfirmeeriv näide.

Paradoksi  lahendamiseks tuleb kõrvale heita üks või  enam neljast  printsiibist.  Hempeli 

arvates ei  tohiks need olla 1.  ja  2.  mainitud – ehk need,  mis on sügavalt  teaduslikku 

praktikasse juurdunud. Varese paradoks aga tulenevat meie eksitatud intuitsioonist:

• 1.  kasutame  sõna  “must”  vaid  vareste  kohta,  samas  loogiliselt  kehtivana  viitab 

kõigile mustadele objektidele,

• 2.  tihti  kasutab  inimene  sõnatult  seal,  kus  küsimus  on  kas  tõendlause  kinnitab 

üldistust, taustteadmist.

Seega leiab Hempel lõpuks, et suhe üldistuste ja nende kinnitavate näidete vahel ei ole 

paradoksaalne  korralikult  kultiveeritud  intuitsioonile.  Universaalüldistuste  ja  suhteliste 

(mõiste-)klasside mahtude taustteadmise korral suudetakse paradokse vältida.

Rudolf Carnap kvantitatiivsest konfirmatsioonist

Rudolf  Carnap püüdis  kvalitatiivse  konfirmatsiooni  teooria  asemel  arendada 

teooriat, mis mõõdaks konfirmatsiooni määra esitatud hüpoteesi H tõendi e poolt:

• 1.     spetsifitseerida  tehiskeele  struktuur  ja  sõnavara,  milles  “c(H,  e)=K”  saab 

defineerida.

• 2.    fikseeritud matemaatilise tõenäosusteooria võimalused omistada väärtusi k-le.

• 3.     välja  selgitada,  et  välja  arvestatud  väärtused  on  kokkusobivad  meie 

intuitsiooniga konfirmatsiooni kohta.

Ent Carnap omistas c-funktsiooniga väärtuse “c=0” nendele universaalkonditsionaalidele, 

mille  jaoks  on  võimalik  lõpmatult  palju  lisanäiteid  –  see  on  intuitsioonivastane.  Sest 

vastupidiselt  gravitatsioonijõu konfirmatsiooniaste on tunduvalt  kõrgem kui  null.  Carnap 
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teadis  seda,  ent  kinnitas,  et  piisab  sellest  kui  üldistus  osutub tõeseks järgmises näite 

korral. Seega nihe “konfirmatsioonilt” “järgmise juhtumi konfirmatsioonile”.

Teaduslike teooriate struktuur

Sõjajärgne  teooriastruktuuri  analüüs  põhines  Campbelli  eristusel  aksiomaatilise 

süsteemi  ja  selle  kogemusele  rakendamise  vahel.  1939.aastal  esitas Rudolf  Carnap 
“hüpotees+sõnastik” teadusteoreetilise vaate, mille kohaselt iga füüsika teooria ja ka terve 

füüsika  võib  olla  esitatud  interpreteeritud  süsteemi  kujul,  mis  sisaldab  aksiomaatilist 

süsteemi  ja  semantiliste  reeglite  süsteemi  selle  interpreteerimiseks.  Hempeli  versioon 

“hüpotees+sõnastik” arusaamast omas ühisjooni turvavõrguga, mida kasutavad tsirkuse 

artistid.  Aksiomaatiline  süsteem  on  võrk,  mis  tugineb  altpoolt  juurtele,  mis  on 

klammerdunud teadusliku  keele  vaatlustasandisse.  Seejuures iga ülevalpoolne  sõlm ei 

pea omama vastet  allpool,  ent sellest  mööndusest tulenevad küsimused, millised neist 

peavad  suhteid  omama  ja  mil  määral,  et  koguehitus  oleks  teadusena  adekvaatne. 

Klammerdumissuhte osas on parimateks näideteks  matemaatilised teooriad, eriti füüsiline 

geomeetria, milles iga arvutuslik mõiste on seotud semantilsie reegliga. Teises äärmuses 

on  mehaaniline  teooria,  mille  arvutused  on  seotud  vaadeldavaga  läbi  ühe  semantilise 

reegli.  Kas  saab  see  “teooria”  olla  empiiriliselt  märkimisväärne?  Hempel  otsib  abi 

adekvaatsest konfirmatsiooniteooriast, mis sisaldaks selliseid reegleid, et iga teoreemi (T) 

ja iga vaatluskeele lause, esitades tõendi (E) oleks reegel, s.o et need reeglid annavad 

teatud konfirmatsiooniastme T-le E abil. Teooria, millega saab nii toimida, on empiiriliselt 

oluline.  Samas  ta  möönis,  et  sellist  empiirilist  arvutuse  interpretatsiooni  adekvaatsuse 

mõõtmisteooriat pole, olles seega programmiline mõiste.

Teooria asendamine: juurdekasv inkorporatsiooni teel

Klassikalise  lähenemise  puhul  tähendas  fenomeni  seletamine  osutust,  et  selle 

kirjeldus tuleneb loogiliselt (tavaliselt deduktiivselt) loodusseadustest ja lähtetingimuslikest 

väidetest.  Rakendatuna  teadusajaloole  mure  seadustevahelistest  suhete  loogilisest 

rekonstruktsioonist peegeldati rõhusasetuseks “juurdekasv” inkorporatsiooni teel. 
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Ernest Nagel eristas kahte loodusseadustest teooriasse redutseerimise tüüpi:

1.  homogeenne  reduktsioon –  loodusseadus,  mis  inkorporeeritakse  järgnevalt 

teooriasse,  mis  kasutab olemuslikult  sama kontseptsiooni,  mis  esineb loodusseaduses 

(Galilei langevate kehade absorbtsioon Newtoni füüsikasse oli seda tüüpi);

2. heterogeenne reduktsioon – deduktiivne loodusseaduse subsumptsioon teooria poolt, 

millel  puudub  mõni  kontseptsioonidest,  mille  varal  seadust  väljendatakse. 

Subsummeeritud  loodusseadus  viitab  objektide  makroskoopilistele  omadustele  ja 

redutseerivad teooriad viitavad objektide mikrostruktuurile (Nagel toob näiteks klassikalise 

termodünaamika redutseerimise statistilisele  mehaanikale).  Selleks,  et  ühte teadusharu 

teisele redutseerida, peavad need teadusharud olema formaliseeritud – vaid siis saab ka 

reduktsiooni  tingimusi  formuleerida.  Peale  selle  peavad  mõisted  erinevates  teooriates 

olema selgelt ja üheselt reeglitega sätestatud.

Formaalsed tingimused reduktsiooniks

1. Seotavus/ühendatavus: igale mõistele, mis esineb küll T-s, ent mitte T1, on olemas 

siduv väide, mis ühendab vastava mõiste teoreetilise mõistega T1.

2. Tuletatavus: T2 eksperimentaalsed seadused on T1 teoreetiliste eelduste deduktiivsed 

tuletised.

Mitte-formaalsed tingimused reduktsiooniks

3.  Empiiriline tugi:  T1 teoreetilised eeldused,  mis toetavad tõendit  on hõlvavamad ja 

kõrgemal tõendist, mis toetab T2.

4.  Viljakus:  T1  teoreetilised  eeldused  on  T2  edasiseks  arendamiseks  kõlblikud  ja 

juurdekasvu andvad.

Progress inkorporatsiooni teel
Edukas  reduktsioon  on  inkorporatsioon.  Teooria  absorbeeritakse  laiemasse 

teooriasse,  sarnaselt  hiina  toosile,  mis  mahutub  suurema  toosi  sisse,  sisaldades 

väiksemaid endas. 1920.aastal väitis  Niels Bohr, et hiina toos lähtub  korrespondentsi 
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postulaadi  tarvitusest.  Selle  kasutamine  aktsepteeritavuse  kriteeriumina  tähendab  iga 

järgnevusele pretendeeriva Tn korral nõuda:

• 1.    uus teooria T(nova) omaks suuremat kontrollitavat sisu kui T(veta),

• 2.    uuel teoorial on eelduslik kooskõla T alal, mille jaoks T on hästi konfirmeeritud.

Josep Agassi (1927- ) on korrespondentsi postulaati selgitanud kui:

1.    nõuet, et uus teooria suudab ära seletada edu, mida omas eelnev teooria;

2.    nõuet, et uus teooria peab olema üldisem ja sõltumatult kontrollitav.
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