
2005-2006/4 137 

NE NÉZZÜNK A NAPBA MEGFELELŐ SZŰRŐK ALKALMAZÁSA NÉL-
KÜL! Legegyszerűbb eszköz: egy kartonlapba gombostűvel szúrt lyuk. Ezen keresztül 
egy árnyékos felületre kivetítve a Nap képe biztonságosan nézhető.

Sok sikert a megfigyeléshez! 
 

Csukás Mátyás 
nagyszalontai amatőr csillagász 

 

Szimmetria – aszimmetria a tudományban  

 
„A szimmetria gyönyörködteti az emberi elmét; mindenki szereti az olyan mintás tárgyakat, ame-

lyek valamilyen módon szimmetrikusak … de ami minket a szimmetriában leginkább érdekel, az az, 
hogy magukban az alapvető törvényekben is létezik.” (R. P. Feynman)  
 

A továbbiakban három különböző szemszögből vizsgáljuk, hogy mit értünk szim-
metrián: 

− Hétköznapi értelemben: harmónia, arányosság 
− Művészeti megközelítésben: elrendezés, hasonlóság, hierarchia, minta, perspektí-

va, rend, rendszer, struktúra és szimmetria egyenrangú, vagy egymáshoz 
kapcsolodó kulcsfogalmak 

− Fizikai értelemben: az egyenletekkel leírható valóságos folyamatok bizonyos 
transzformációk végrehajtása után változatlanok maradnak. 

Az élővilág szimmetriája már az ókori gondolkodókat is rabul ejtette, megfigyeléseik 
eredményeként két különböző: kétoldalas, illetve sugaras szimmetria alapján próbáltak 
egy struktúrát értelmezni a természetben (1. ábra). 

 

1. ábra 
 
A kétoldalas illetve tükörszimmetriát levél szimmetriának is nevezték, míg a sugaras 

szimmetriát érthető okokból kamilla-gomba szimmetriaként is emlegették. Ez a szemlé-
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letmód nyilván beépülhetett a kollektív tudatba, hiszen a szimmetrián első közelítésben 
ma is a bal illetve a jobb oldal felcserélhetőségét értjük. 

Mit értünk szimmetrián a matematikában? 
A középiskolák illetve gimnáziumok geometriája a szimmetriaműveletekre építkezik. 

Így például az egyenesre vonatkozó tükrözés és tulajdonságainak tanulmányozása elve-
zet a tengelyesen szimmetrikus síkidomokhoz, majd pedig azok általánosításához. Ha-
sonló módon épül be a geometria logikai felépítésébe a középpontos tükrözés, az elto-
lás vagy a pont körüli elforgatás, amely egyúttal a forgásszögek és a kapcsolódó fogal-
mak (körív, körcikk stb.) úgymond előfutárának is tekinthető.

Mit értünk szimmetrián a fizikában? 
A tanulók szimmetriára vonatkozó matematikai ismereteit fizikaórán tovább bővít-

hetjük az olyan szimmetriaműveletekkel, mint a Lorentz-transzformáció, vagy az azo-
nos részecskék felcserélhetősége, kvantummechanikai fázis-változás, vagy az anyag- 
antianyag felcserélése, amit még töltéstükrözésnek is nevezünk.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy a Lorentz-transzformáció lényegének megértése 
okozza majd a legkisebb problémát a felsoroltak közül. A speciális relativitáselmélet 
tanítása során talán megengedhetnénk magunknak egy kis történeti kitérőt, amelyben 
végigkövetjük a relativitás útját a kezdetektől a beteljesülésig, vagyis Einsteinig. 

A relativitás elvét a mechanikában többek közt Huygens a biliárdgolyók ütközésé-
nek tanulmányozására alkalmazta, és az ütközésre vonatkozó szabályokat a relativitás 
elvének segítségével kapta meg.*

A kérdés iránti érdeklődés a 19. században az elektromos-
ság, a mágnesesség, és a fény tanulmányozása kapcsán erősen 
megnőtt, majd a Maxwell-egyenletekben csúcsosodott ki. A 
problémát az jelentette, hogy a Maxwell-egyenletek a Galilei-
transzformáció alkalmazása után nem tettek eleget a relativitás 
elvének. A felmerült nehézségeket H.A. Lorentz a transzfor-
mációval oldotta meg, vagyis olyan helyettesítéseket javasolt a 
Maxwell-egyenletekben, amelyek alkalmazása során az egyenle-
tek alakja változatlan marad. Az általa felírt egyenletek neve 
Lorentz-transzformáció: 
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ahol u a mozgó tárgy sebessége, c pedig a fénysebesség. 
A tárgyalt transzformáció fizikai törvényekre vonatkozó hatását Einstein fejtette ki. 

Ennek értelmében a fizikai törvényeinek a Lorentz-transzformációval szemben invari-
ánsnak kell lenniük. 

Összefoglalva, az alábbi szimmetriaműveleteket alkalmazzuk a fizikában:  
− térbeli eltolás 
− időbeli eltolás 
− adott szöggel való elforgatás 
− tértükrözés 
− időtükrözés 
− egyenes vonalú egyenletes sebesség (Lorentz-transzformáció) 
− azonos részecskék felcserélése 
− kvantummechanikai fázis-változás 
− anyag-antianyag felcserélése (töltéstükrözés) 

 
* Richard P. Feynman, Hat majdnem könnyű előadás, trans. Nagy Elemér (Akkord Kiadó, 2004), 50-75 
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Szimmetriaelvek és megmaradási törvények 
A szimmetriaelvek és megmaradási törvények kapcsolata szorosan összekapcsolódik 

Wigner Jenő nevével és munkásságával. Rávilágított arra, hogy a klasszikus mechanika 
megmaradási törvényei levezethetők a tér szerkezetére vonatkozó egyszerű feltevések-
ből. Így például az impulzusmegmaradás a tér homogenitásának a következménye, amit 
egyszerűen úgy fejezhetünk ki, hogy a térnek nincs kitüntetett pontja, ezért a jelenségek 
az egyik helyen ugyanúgy folynak le, mint a másik helyen. Matematikailag megfogal-
mazva: a klasszikus mechanika egyenletei invariánsak a koordinátarendszer párhuzamos 
eltolásával szemben. 

Az impulzusnyomaték (perdület) megmaradása a tér izotrópiájával van kapcsolatban. Mi-
vel a térben nincs egy kitüntetett irány, amelyhez a jelenségek lefolyását valamilyen 
módon viszonyítani kellene, ezért a természettörvényeknek invariánsnak kell lenniük a 
koordinátarendszer elforgatásával szemben.  

Az energia megmaradása az idő homogenitásából következik, vagyis ha a ma kapott he-
lyes eredményt holnap bárki ellenőrzi, ugyanazt a helyes eredményt kell kapnia. 

Az elemi részek világában ismert megmaradási törvények hasonló módon szimmet-
riatulajdonságokra vezethetők vissza, de a szemléltetés már nem annyira egyszerű. Pl. a 
paritás megmaradása azzal magyarázható, hogy lehetetlen definiálni az abszolút jobb 
vagy bal fogalmát, ezért a tükörszimmetria ebben az értelemben általános érvényűnek 
tekinthető.

Sértett szimmetriák szerepe a részecskefizikában 

Ahhoz, hogy a szimmetriasértés és a különböző szimmetriák kapcsolatát könnyen 
lehessen tárgyalni, érdemes bevezetni az alábbi jelöléseket. 
 

− C szimmetria: a törvények azonosak a részecskére és az antirészecskére 
− P szimmetria: a jelenség és a tükörképe is egyenrangúan viselkedik, a jobb és bal 

irány egyenrangú 
− T szimmetria: a törvények az időtükrözés szempontjából egyenrangúak 
A részecskefizika fejlődésének áttekintését a különböző szimmetriasértések szem-

szögéből is megtehetjük. Így például a théta-tau bomlások rejtélyének megfejtése kap-
csán álljunk meg 1956-ban Lee és Yang ötleténél, akik feltételezték, hogy nem két, 
hanem igazából egy részecske bomlásáról van szó, de a bomlás során nem teljesül a 
paritásmegmaradás tétele, vagyis sérül a gyenge kölcsönhatások tükörszimmetriája.  
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A felelőst is hamarosan megtalálták, – ami tönkretette az 50-es évekig uralkodó 
gyönyörű elképzelést, miszerint a természet alapvetően szimmetrikus. Ugyanis a neutrí-
nó balcsavaros, anti-párja, az antineutrínó pedig jobbcsavaros. 

A feltételezés bizonyítása után a tükrözési szimmetria helyreállítására utaló törekvé-
sek, ha rövid időre is, de sikeresnek bizonyultak. Arra a következtetésre jutottak ugyan-
is, hogy ha a bal-jobb oldalt felcseréljük, akkor a részecskét az antirészecskéjével kell 
helyettesíteni. Következésképpen a természettörvények invariánsnak mutatkoznak a 
kombinált CP szimmetriával szemben.Azonban CP sértő átalakulások is felbukkantak a 
színen, így végsősoron a CP szimmetriáról is csak az állítható, hogy közelítőleg érvényes 
csupán, vagyis létezik jól meghatározható érvényességi tartománya. A jelenséget első-
ként 1964-ben J.W. Cronin és V. Fitch figyelte meg a K-mezon bomlásánál. 
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Ésszerűnek tűnt az a következtetés, hogy a sérült szimmetriákhoz ha még az időt is 
hozzávesszük, akkor a CPT szimmetria szigorúan érvényesülni fog minden reális átala-
kulásnál. 

Ma már tudjuk, hogy a fekete lyukak fizikája megköveteli az idő szimmetriájának sé-
rülését, ezáltal a CPT is sérül. 

A jövő kihívása a „Nagy Egyesített Elmélet” megalkotása, amelynek egyik elméleti 
alappillérét a szuperszimmetria képezi. Ez a szimmetria feltételezi a bozonok és 
fermionok felcserélhetőségét, és egyben azt is remélik, hogy ez az univerzum egyetlen 
abszolút érvényű szimmetriája lesz. Döntő eredményt hozhat az elektromágneses és 
gyenge kölcsönhatások egyesített elméletének ügyében is a Higgs-bozon, ha megtalálják 
a közeljövőben a CERN-ben. 

 

Aszimmetria az élő szervezetekben 

A szimmetriasértések vizsgálata során a biológusok arra a következtetésre jutottak, 
hogy a különböző szimmetriák az evolúciós fejlődés más-más szakaszaiban sérültek. Így 
például találtak 3-4 milliárd ével ezelőtt megjelent baktériumok esetében is példát arra, 
hogy a fehérjék felépítéséhez az enzimek csak a balra forgató aminosavakat használják 
fel, vagyis ebben az estben is sérül a tükörszimmetria (2. ábra). 

 

tükör 
2. ábra 

 

Az evolúciós fejlődés legmagasabb fokán, amikor már az idegrendszerről is beszél-
hetünk, bekövetkezett az agy lateralizációja, vagyis elvesztette szimmetriáját. Ezzel 
magyarázható például a jobb- és balkezesség, a motoros- és a beszédközpont differen-
ciálódása az agyban, emocionális és racionális funkciók szétválása stb. Az emberek 80-
90%-a az egy kézzel elvégezhető, ügyességet igénylő feladatokban a jobb kezét használ-
ja; ezt funkcionális aszimmetriának nevezik. 
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Az ember legfontosabb energiaforrásá-
ra a cukorra is ugyanez érvényes, csak 
fordítva, hiszen az élő szervezet csak 
„jobbra forgató” cukrokat gyárt és képes 
felhasználni, míg a balra forgatók az élő
szervezetben nem hasznosulnak. Valószínű
ezzel magyarázható, hogy a DNS moleku-
lák csak egyféle, jobbcsavaros hélixet ké-
peznek (3. ábra).  

Létezik-e mélyebb kapcsolat az élő
szervezetek és a részecskék szimmetriatu-
lajdonsága közt, vagyis a neutrínó-
aminosav, antineutrínó-cukor párok visel-
kedése mögött nem húzódik-e meg egy 
általános érvényű törvényszerűség? Talán 
érdekes kérdésfeltevés lehet a szaktudósok 
számára, de az is lehet, hogy puszta véletlen 
a hasonló viselkedés. 

3. ábra 
 

Talán önkéntelenül is megfogalmazódik bennünk a kérdés, hogy miért csak közelí-
tőleg szimmetrikus a természet? A válasz ma még nem ismeretes, de mivel bevezetőnek 
Feynman nyilatkozatát választottam, ezért zárszóként is őt idézem: 

„A természeti törvények csak közelítően szimmetrikusak, nehogy féltékenyek le-
gyünk a természet tökéletességére!” (Feynman: Mai fizika) 

 
Borbély Éva 

 

Algoritmusok tervezése 

II. rész 
 
Algoritmusok, programok leírására, tervezésére a következő grafikus vagy szöveges 

ábrázolási módokat szokás használni: 
− folyamatábrák 
− struktogramok (box diagram, Chapin chart, Nassi-Shneiderman chart, prog-

ram struktúra diagram) 
− pszeudokód 
− Warnier-Orr-diagram 
− Jackson-diagram 
 
A cikk második részében a Warnier-Orr, valamint a Jackson-diagramokat mutatjuk 

be. 

Warnier-Orr-diagram 
A Warnier-Orr-diagramok elegánsan és egyszerűen ábrázolják a komplex számítási 

folyamatokat, algoritmusokat. 
A diagramok nyolc egymáshoz hasonló elemből, blokkból épülnek fel, ezek a kö-

vetkezők: 
− Hierarchia, struktúra 


