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Kaucsár Márton

A természeti és társadalmi jelenségek
egyetemes törvényszeruségérol
Bizonyára sokan elgondolkoztunk már azon, hogy általános és középiskolai tanulmányaink során a sokak által mumusnak tekintett fizika viszonylag kevés, egyszeru
egyenlettel írja le a körülöttünk lévo világot. Elég fellapozni a függvénytáblát, vagy
bármelyik fizikai összefoglalót – el kell ismernünk, az általunk használt összefüggések
néhány noteszlapnál többet nem tesznek ki. Mégis leírják az univerzumban a csillagok
és égitestek mozgását, a kémiai reakciókat, a radioaktív jelenségeket éppúgy, mint az
optikai csodás világát.
A fizika nagyszeru, mert egyszeru – emlékezzünk Teller Ede könyvének címére, s
igazat kell neki adnunk. Még akkor is, ha fizikai törvényeink matematikai valósága csodöt is mond. Mint pl. a három test probléma esetén, amikor a gravitáció newtoni törvényeit három egymással kölcsönható égitestre akarjuk alkalmazni. A fizikai törvénnyel
semmi baj, matematikai gondjaink miatt kell szuperszámítógépekhez fordulni ahhoz,
hogy legalább közelíto eredményre jussunk.
A fizika eme sikerét redukcionizmusának, a végletekig leegyszerusíto képességének köszönheti.
Ez a redukcionizmus és az „egyszeru” törvények még olyan esetekben is kiválóan muködnek, ahol nagy számú részecske csatolt mozgását kell leírnunk, pl. az elektronokét a
szilárd testekben, kristályokban, ahol tökéletes „rend” (periodicitás) uralkodik. Ugyankkor
a teljes „rendezetlenség” láttán sem esünk kétségbe, hiszen minden nap igazolják egyszeru
törvényeink érvényességét a gáztörvények, vagy a hidrodinamika törvényei, amely nagyszámú egyedi részecskékbol álló sokaság átlagos jellemzoit írja le – tökéletesen.
Azonban a világ, ahol élünk, se nem a tökéletes „rend”, se nem a tökéletes rendezetlenség világa. A mindennapi szituáció nem ekvivalens a fáról leeso almával. Körülöttünk
hegyek, völgyek, sík vidékek folyókkal, tavakkal tarkított világa mutatja magát, ahol a
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közvetlen környezet helyrol-helyre változik. Ez a változékonyság jellemzo a nagy méretekre (univerzum) ugyanúgy, mint a legkisebbekre (elemi részek világa), ugyanakkor az
idobeni változás is fennáll. A ma más, mint a tegnap volt, s a holnap sem ismétli meg a
mát. Ez a változékonyság (minden skálán) az, amit komplexitásnak nevezhetünk. Olyan,
mint egy matrjoska baba – minden babán belül újabb baba. A biológiai valóság még
adekvátabb példája a változékonyságnak, a komplexitásnak. Mi, emberek csak azért
tudjuk megkülönböztetni egymást, mert változékonyak – komplexek vagyunk. Az agy
talán a legkomplexebb szerkezet a világon. De ez a változékonyság beszurodik a humán
tudományok, a szociológia, a történelem és foleg a közgazdaság világába.
Az alábbiakban arra a kérdésre próbálunk választ kapni, hogy miképp lehetséges ez
a változékonyság a viszonylag egyszeru törvények alapján?
Eloször is tekintsünk néhány olyan jelenséget, jelenségcsoportot, amelyek elegendoen bonyolultak, komplexek, s mégis egyszeru törvénnyel leírhatók.
A földrengések gyakorisága
Régi megfigyelés, mondhatnánk mindennapi tapasztalat, hogy a földrengések gyakorisága és erossége (magnitúdója) között összefüggés van. Ritkák a nagyon pusztító földrengések, míg sokkal gyakoribbak a gyenge földrengések. Tekintsük az 1. a és 1. b ábrákat.

1. a ábra
A New Madrid (USA) környékén
1974-1983 között bekövetkezett
földrengések amplitúdó szerinti eloszlása

1.b ábra
Az adott tartományba eso földrengések eloszlása
a magnitúdó függvényében a kétszeres logaritmikus skálán; Gutenberg-Richter törvény

Az 1. a ábrán az USA-beli New Madrid környékén bekövetkezett földrengések eloszlását látjuk. A vizsgálat az 1974-83 idoszakra korlátozódott. A fekete foltok mérete
arányos a földrengés erosségével, magnitúdójával.
Láthatóan rendezetlen struktúrával van dolgunk. Azonban, ha ábrázoljuk egy adott
magnitúdónál nagyobb erosségu földrengések számát a magnitúdó függvényében (1. b),
csodálatosan egyszeru összefüggést kapunk a kétszer logaritmikus skálán, bizonyítván,
hogy a földrengések eloszlása hatványtörvénynek tesz eleget, amely a szakirodalomban
Gutenberg–Richter szabály néven ismeretes. Elbuvölo az eredmény. Hogyan lehetséges
az, hogy ez a bonyolult képzodmény, a Föld, hegyeivel, völgyeivel, változékony geológiai struktúrájával ilyen végtelenül egyszeru összefüggést képes produkálni?
Másik példánkat egy teljesen eltéro területrol vegyük. B. Mandelbrot, a fraktál-elmélet atyja
valaha azzal foglalkozott, hogy vajon a New York-i gyapot tozsde áringadozásaiban felfedez2002-2003/6
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heto-e valami szabályosság. Éveken keresztül, havi bontásban figyelte a gyapotárak alakulását.
A 2.a ábra egy 30 hónapos idoszakra vonatkozó megfigyelés eredményét tartalmazza.

2.a ábra
A gyapot-ár változása 30 hónap alatt

2.b ábra
A gyapot-ár relatív változása

Az ábra elso pillanatra semmilyen szabályosságot nem árul el. Azonban, ha ábrázoljuk kettos logaritmikus skálán azt az összefüggést, amely megmutatja, hogy a vizsgált
periódusban az árváltozás hányszor esett az 5-10, 10-20%-os tartományba (s így tovább), rendkívül egyszeru ábrát kapunk (2.b ábra). Az elozohöz hasonlóan egy hatván ytörvény áll elo, amely ráadásul „skálamentes”, ugyanaz az összefüggés érvényes bármekkorára is választjuk az árváltozás mértékét.
Következo példánk az élettudományokból származik. 600 millió éves idotartamra
megvizsgálták a biológiai élolények kihalási törvényszeruségeit (3.a, 3.b ábra).
A 3.a ábrán azt az összefüggést ábrázolták, amely 4
millió éves szakaszokra bontva
ábrázolja a kihalt fajok száz alékos arányát. Majd ábrázolták
azt a függvényt, amely
megmutatta, hogy hány olyan
4 millió éves periódus volt,
amelyben a kihalt fajok relatív
gyakorisága esett az 5-10, 103.a ábra
20 stb. százalékértékek közé
Az állatvilág egyes fajainak kihalási
(3.b ábra). Az így kapott
dinamikája 600 millió éves idotartam alatt
hisztogram lenyugözo szabályszeruséget mutat.
Következo példánk a földrajz-geomorfológia területérol származik. A 4.a ábra a
fjordokkal szabdalt Norvégia nyugati-déli partszakaszának térségét mutatja.
Annak becslésére, hogy mennyire szabdalt, szakaszos ez a partvidék, különbözo (oldalélu) méretu négyzetrácsokkal fedték le a vizsgált szakaszt, majd megszámolták a
lefedéshez szükséges négyzetek számát. Ezt az eljárást egyre kisebb oldalú nég yzetekkel
ismételve jutottak a 4.b ábrához. Csodálatosan egyszeru összefüggést kaptak. A D-vel
jelzett mennyiség a hatványfüggvényben a partszakasz „fraktál” dimenziója (D = 1,52),
ami azt mutatja, hogy e csodálatos összeszabdaltság eredményeképpen már nem vonallal, de még nem is síkkal (Dv = 1 és D s = 2) állunk szemben.
Hasonló eredményt (nem egész fraktál dimenzió) kaphatunk, ha akár a felhok méreteloszlását, akár a hegyek-völgyek morfológiáját vizsgáljuk.
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3. b ábra
Egyes fajok kihalási hisztogramja

4. a ábra
A norvég nyugat-déli partvidék

A továbbiakban néhány olyan
jelenséget igyekszünk bemutatni,
amely explicit idobeli változással
kapcsolatos, tehát bizonyos ért elemben a problémát evolúciós jellegunek tekinthetjük.
Az 5. ábrán egy kvazár fénykibocsátásának intenzitásváltozását
mutatjuk be közel 100 éves megfigyelésekre alapozva. Rendszert elennek tuno gyors és lassú, inten4.b ábra
zív és gyenge jelek sokaságát
Norvégia
fjordjainak
fraktál-dimenziója
mutatja az ábra, mintha sok-sok
különbözo amplitúdójú jel szuperpozíciójával állnánk szemben.
Valóban, a Fourier-analízis segítségével kimutatható, hogy a jel frekvencia összet evoi nagyon jó közelítéssel kielégítik az ún. 1/f törvényt, azaz a frekvencia növekedés ével az intenzitás (amplitúdó) reciprok módon csökken.
Hosszú idointervallumokon át
végzett megfigyelések alapján kim utatták pl., hogy a Nílus vízszintjének
ingadozása hasonló törvényt követ.
Alapvetoen fontos tudnunk,
hogy az elobb említett 1/f típusú zaj
lényegesen különbözik az elektronikus eszközökben megfigyelheto ún.
fehér zajtól, amely spektrumában
nincs korreláció a jel két különbözo
idopontban mért értéke között. Az
I/f zaj-spektrumhoz hasonló „viselkedés” tapasztalható néhány – az
5. ábra
elobbiektol teljesen eltéro – probléEgy kvazár fénykibocsátásának intenzitásváltozása
ma esetén.
1887-1967 között (1 /f j el)
2002-2003/6
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Egyik legegyszerubb példa erre a következo. Ha ábrázoljuk a világ (1920-as állapot)
városainak számát a lakosság függvényében, a 6. ábrához jutunk. Jól látható a hasonlóság a fentiekben közölt megállapításokkal. Az ilyen típusú függvényt tradicionálisan
Zipf „törvénynek” hívjuk. Teljesen hasonló eredményt hozott az a kutatás, amely az
angol nyelv szógyakoriságát vizsgálta (7. ábra).

6. ábra
Zipf törvény:
A Föld városainak rangsora (1920-as állapot)

7. ábra
Az angol nyelv szógyakorisága

Ha az elobb vázolt eredményeket egymás mellé helyezzük, akkor a jelenségek teljesen eltéro volta ellenére valami igazán közöset azért lehet látni, nevezetesen mindegyik
görbe tipikusan hatványfüggvény
N(s)=s-?
lg N(s)=-?logs
(s – mindig a vízszintes, N – a függoleges helyek paramétere, ? pedig az ábrázolt egyenes
meredeksége).
A fent leírt jelenségek, tulajdonságok mindegyikére elmondható, hogy komplex. A
komplex jelenség leírására vállalkozó elméletnek tehát kelloen absztraktnak kell lennie,
hogy az egymástól teljesen eltéro jellegu jelenségcsoportokat egységesen tudja kezelni, s
kelloen statisztikusnak kell lennie, hogy a nagy elemszámok, széles skálát átölelo magnitúdók átfogják az egyedi jelenség probabilisztikus, statisztikus, egyedi voltát.
Mindezek mellett a rendszernek még nemegyensúlyinak is kell lennie. Tudniillik, ha
egy egyensúlyi rendszer perturbációja esetén a relaxáció exponenciális függvény szerint
valósul meg, bizonyos, nagyon specifikus körülmények között a zárt egyensúlyi rendszer
is mutathat komplex viselkedést (hatványfüggvény). A nyitott, nem egyensúlyi rendszerek képesek komplex viselkedésre (ahol megvan a lehetoség a rendszer és környezete
közötti anyag/energia (és információ) cserére).
A fenti állítás alátámasztására elegendo arra utalni, hogy zárt rendszerekben –
beleértve a biológiai, szociológiai és közgazdasági rendszereket – a kis perturbációk csak
kis zavarokat okoznak, amelyek mindig anélkül lézengenek, hogy drámai változásokat
okoznának. Másképpen szólva, ha a „lineáris tudomány” keretein belül maradunk (a
rendszer válasza arányos a perturbációval), akkor a véletlenszeruség okozta drasztikus
változás irreleváns.
A szeszélyes, ámbár kicsi változások sohasem vezetnek drámai következményekhez.
Tehát az „egyensúlyi” elmélet nem is lehet képes értelmezni pl. a tozsdés árak fluktuációit.
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Önszervezodés, kritikus állapot (SOC)
A fentiekben bemutatott jelenségek (katasztrófák, fraktál, 1/f zaj, Zipf törvény, stb.)
egy sokszínu világ sokoldalú arcát mutatják, de csodálatra méltóan egyszeru kvantitatív
összefüggés hozza közös nevezore oket; egy duplalogaritmikus skálán érvényesülo
egyenes. Felmerül a kérdés, hogy milyen elvet akar a természet ebben a hatványtörvényben kifejezni?
A felelet az önszervezodo kritikus rendszerállapot (selt=organied criticality) elmélet e
Ez az elmélet sikeresen leírja a komplex rendszerekben megfigyelheto kritikus viselkedést, anélkül, hogy külso környezet hatását figyelembe kellene vennie. Minden rendszert
dinamikai szempontból figyel, s a rendszer önszervezodését egy hosszú, átmeneti, tranziens folyamatnak tekinti. A kritikus viselkedést akár a geológiában, akár a biológiában,
s másutt is hosszú fejlodési folyamat elozi meg. S ez a folyamat nem tanulmányozható
olyan idorelációban, amely rövidebb, mint az evolúciós folyamat maga.
Történelmi analógiával élve „a jelen nem
értheto meg a múlt ismerete nélkül”. A
legegyszerubben ezt a homokvárat építo
gyerekek példáján érthetjük meg. A homokhegy no, s mindaddig kvázi egyensúlyi
állapotban van, amíg egy parányi homokszem, a közben kritikus állapotba (méret,
dolésszög, stb.) jutott homokpiramis oldalán el nem indít egy katasztrófális leomlást.
Egyik homokszem magával ragadva a
másikat, láncreakciószeruen felgyorsul a
folyamat. Majd a nyugalomba jutott rend8. ábra
szer egy hosszabb evolúciós folyamat révén
Homokvárépítés
kerül újból kritikus állapotba.
A nagy katasztrófaszeru állapotváltozás olyan dinamikai eredmény következménye,
amely a mindennapok szintjén normális jelenség, nem vezet nagy változásokhoz, s ezért
értheto, hogy miért nem valósulhat meg a hosszú távú elorejelezhetoség.
Van még egy sajátosság, amit ki kell emelnünk. A hatványtörvény univerzalitása.
Annyira különbözo rendszerek, oly más partikuláris sajátosságai ellenére általános érvényu törvényt kapunk. Ezen univerzalitás megérzése vezetett Wilson Nobel-díjához
(1982) a fázisátalakulások értelmezésében.
Zárszó
Talán e rövid írásból is látható, hogy különösebb matematikai apparátus hiányában is
érdemes belegondolni a fizika (természet) csodálatos világába. Minden kedves olvasónak
ajánlom figyelmébe Per Bak „How nature Works” (Copernicus-Springer) könyvét.
Megjegyzés
Elhangzott a 2002. évi Bolyai emlékülésen (Komplex jelenségek – egyszeru törv ények. A fizika tanítása, MOZAIK Oktatási Stúdió, Szeged, VIII. évf. 4. sz., pp.3-8
(2000)) alapján.
Nánai László

2002-2003/6

231

Kozmológia
VIII. rész
A Világegyetem kora
Kozmológiai szempontból fontosak azok a vizsgálatok is, amelyek a Világegyetem
korát próbálják meghatározni. Az Univerzum egésze nem lehet „fiatalabb”, mint a
benne található legidosebb csillagászati objektumok, vagyis az egyes égitestfajtákra
kapott életkor alsó határt ad a Világegyetem lehetséges korára.
A Naprendszer kora mai ismereteink szerint 1,5%-os pontossággal 4,6 milliárd év.
Ezt az értéket a földi és holdi kozetek valamint a meteoritok vizsgálatából kapták. A
kozetek geológiai kormeghatározására a több milliárd éves felezési ideju radioaktív
izotópok használatosak. Ezek közül is leggyakrabban vizsgáltak az urán (238U), a tórium
(232Th) és a kálium (40K). A módszer lényege abban áll, hogy a kozetek kialakulásakor,
megszilárdulásakor ezek a radioaktív atomok beépültek a kristályszerkezetbe, és az
azóta eltelt évmilliárdok során az adott izotópra jellemzo felezési idovel más kémiai
elem atomjaira bomlanak szét: a 238-as tömegszámú urán például ólomra és héliumra.
Összehasonlítva a kiinduló izotóp és a bomlástermékek jelenleg mérheto mennyiségét,
kiszámítható, mennyi idon át lehettek az atomok az illeto kozet fogságában. Ez a módszer nyilván akkor érvényes, ha feltételezzük, hogy a bomlásterméknek tekintett atomok
más módon nem kerültek a kozetbe, és az idok folyamán nem is távoztak el belole
jelentos mennyiségben.
A Naprendszernek a geológiai módszerekkel meghatározott kora összhangban van a
Napnak a csillagfejlodési elméletekbol becsült korával. Ugyanis a magasabb rendszámú
elemek atomjai legalább 4,6 milliárd évvel ezelott bekövetkezett szupernóvarobbanásokban keletkeztek és szóródtak szét a csillagközi térbe.
A csillagfejlodési modellek megoldásainak meghatározása általában igen sok szám ítás
elvégzését igényli. A számítógépek teljesítményének utóbbi évtizedekben bekövetkezett
jelentos növekedésével a csillagfejlodési elméletek is megbízhatóbbakká váltak. Az elméletek felhasználásával egyre pontosabban becsülheto a csillagfejlodés végállapotában található
objektumok, a fehér törpék és a neutroncsillagok kora is. A csillagfejlodés idoskáláját
elsodlegesen a csillag tömege határozza meg. Ha valamely közvetett módon meg tudjuk
mérni, vagy becsülni az ilyen végállapotban lévo csillagok tömegét, akkor az elméletek
alapján becsléseket kaphatunk ezen égitestek korára is. A csillagászok azt feltételezik, hogy a
csillaghalmazokat alkotó egyes csillagok többsége nagyjából egy idoben keletkezett. Ezért
egy halmaz esetében statisztikai
mennyiségu csillagra alkalmazhatjuk
a fejlodési elméletek következtetéseit. Az eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy Tejútrendszerünk – és
általában a galaxisok – legöregebb
objektumai a gömbhalmazok (Az 1.
ábrán a Hercules csillagképben
látható NGC 6205 (M13) jelzésu
gömbhalmaz látható, amely az
északi égbolt legfényesebb gömbhalmaza. Ez a Tejútrendszerünkhöz
1. ábra
tartozó gömbhalmaz sok százezer
Az
M13
jelzésu
gömbhalmaz
öreg csillagot foglal magába.)
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A múlt század utolsó évtizedének elején a legidosebb gömbhalmazok korát 15–18
milliárd évre becsülték, a pontosított fejlodési elméletek alapján azonban jelenleg 10–14
milliárd év tekintheto elfogadott felso határnak.
A nyílt halmazok esetében dinamikai megfontolások alapján is lehet kort becsülni.
Egy nyílthalmaz csillagai külso gravitációs zavaró hatásokra lassan szétszóródnak, a halmaz felbomlik. Ennek a folyamatnak az idoskálája erosen függ a halmaz kezdeti cs illagsuruségétol és csillagszámától. Egy nyílthalmaz csillagainak eloszlását, mozgását tanulmányozva a csillagfejlodési elméletektol független becslést tehetünk a halmaz korára.
(A 2. ábrán a Bika csillagképben található, lenyugözo szépségu nyílt halmaz
látható a Pleiadok, vagy közismertebb
nevén Fiastyúk. A tolünk mintegy 410
fényévnyi távolságra elhelyezkedo objektum átméroje 5 fényév. Katalógusszáma NGC 1432, vagy M45.). Az
általunk ismert legidosebb csillagászati
objektumok tehát mai ismereteink
szerint 10–14 milliárd évesek, vagyis a
Világegyetem ennél nem lehet fiatalabb.
Napjaink legfrissebb eredményei szerint
2. ábra
a világmindenség korát 13,7 ± 0.2 milliA Pleiadok (Fiastyúk)
árd évre becsülik. Ezen becslés hibája
kisebb, mint 2%.
Az elemek gyakorisága
A csillagászat által tanulmányozott világító anyag tömegének mintegy háromnegyede hidrogén. Ez teszi ki a csillagok és a csillagközi anyag (de még az óriásbolygók)
tömegének nagy részét – a fizikai körülm ényektol függoen ionizált, atomos vagy
molekuláris formában. A fennmaradó részt lényegében a hélium adja. A hélium
mennyiségét 23 ± 5%-ra becsülik. A többi, nehezebb elem részaránya legfeljebb egy
tömegszázalék. Kozmológiai szempontból lényeges az a megfigyelési tény is, hogy
minden tízezredik-százezredik hidrogénatom nem proton, hanem deuteron. Ez az
elemeloszlás csak a világító (barionos) anyagra, tehát az összes anyagnak csak 4,4 ±
0,4%-ára mondható ki mérések alapján. A sötét anyagról egyelore nincsenek biztos
ismereteink.
A Világegyetem kémiai összetételét is sok évtizede kutatják, de az asztrofizika mindeddig még semmiképpen sem tudott választ adni arra a kérdésre, miért van ilyen sok
hélium. Ha az Univerzum alapanyagaként tiszta hidrogént tételezünk fel, a csillagok
energiatermelésével és fejlodésével foglalkozó elméletek nem tudják megmagyarázni a
jelenlegi elemarányokat.
Szenkovits Ferenc
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