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 1966-ban alkotta meg Ralph H. Baer (1922–) az Odyssey játékkonzolt, az el-
ső széles körben eladott számítógépes grafika terméket. Erre írta meg híres 
játékát, a Pong-ot. 

 1966/1967-ben alkotta meg Wally Feurzeig (1927–) és Seymour Papert 
(1928–) a cambridge-i BBN kutatóintézetben a LOGO programozási 
nyelvet. 

 1967-ben üzemeltették be a NASA-nál az első színes, valósidejű repülés 
szimulátort. 

 1968-ban alakult meg a Utah-i Egyetemen az első számítógépes grafika 
tanszék, vezetője David C. Evans (1924–1998) volt. Aristid Lindenmayer 
(1925–1989) magyar származású elméleti biológus és botanikus alkotta 
meg a róla Lindenmayer-rendszernek, röviden L-Systemnek nevezett for-
mális fraktál leírási módszert. 

 1969-ben magalakult a Computer Image Corporation és a SIGGRAPH. 
Alan Kay (1940–) a Xerox-nál megalkotta az első grafikus felhasználói fe-
lületet (GUI – Graphical User Interface). 
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A Planck-korszak 
avagy milyen volt a világ kezdete 

II. rész 
 

  Sok, egymástól jelentősen eltérő és joggal fantasztikusnak minősíthető elképzelés 
született már a Planck-kor leírására. Virtuális fekete lyukaktól bugyborékoló tömeg? Há-
romdimenziós világunk egy bránon üldögél, az választja el a 2, 5, vagy 10 dimenziós 
univerzumtól, ezért gyenge a gravitáció? Elképzelhetetlenül finom hurkok szövevénye 
vagy spin-hab hálózat?  

  Elméleti fizikusok évtizedek óta fáradoznak a gravitáció kvantumelméletének ki-
dolgozásán. Ez a törekvés elválaszthatatlan a négy alapvető természeti kölcsönhatás 
egységes elméletének megalkotásától. A fizika szeretné egységében megérteni és leírni a 
természetet. Newton a 17. században a földi és az égi mechanikát egyesítette, a 19. szá-
zad végén J. C. Maxwell alkotta meg az elektromosság és a mágnesség egységes elméle-
tét. Einstein eredménye a gravitáció elmélete, de a gravitáció és az elektromágnesség 
egységes elméletét nem sikerült megtalálnia. Később az elemi részecskéket, a köztük ha-
tó erőket leíró Standard Modell (SM) keretében megszületett az elektromágneses és a 
radioaktív átalakulásokat kormányzó gyenge kölcsönhatás egységes elmélete. A Stan-
dard Modell hasonló módon képes az atommagokban a protonok és neutronok között 
és a protonokat alkotó kvarkok között ható erős kölcsönhatás leírására is. A fizikusok 
már lehetőséget látnak az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás egységes 
leírására, ez lenne a „nagy egyesítés” (GUT - Grand Unification Theory). Arra gyanak-
szanak, hogy a kölcsönhatások közti különbségek a világegyetem történetének kezdetén, 
röviddel az ősrobbanás után lezajlott átalakulások során alakultak ki. Az őstörténetet vi-
szont nem érthetjük meg a gravitáció alaposabb ismerete nélkül. A négy, tehát a gravitá-
cióit is tartalmazó alapvető kölcsönhatás keresett egységes elmélete lenne a TOF - 
Theory of Everything, mindennek az elmélete. A már sok részletében kidolgozott húr-
elmélet a négy kölcsönhatás egyesítését célozza.  
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  A modern részecskefizika egyik átfogó elmélete a szuperszimmetria elmélet, elter-
jedt angol rövidítésével SUSY (supersymmetry). Az elmélet állításainak kísérleti ellen-
őrzésére mindeddig nem volt lehetőség, az ellenőrzendő folyamatok olyan energiatar-
tományokban zajlanak, amelyek jóval meghaladták a legnagyobb korábbi részecskegyor-
sítók lehetőségeit. Néhány éve még arról is vitatkoztak, vajon szabad-e egyáltalán elmé-
letnek nevezni egy ellenőrizhetetlen konstrukciót. 

  A szuperszimmetria az anyagot alkotó részecskecsaládok, a kvarkok és a leptonok, 
valamint a kölcsönhatásaikat közvetítő részecskék egységes elméletét ígéri. A részecskék 
világát kormányzó kölcsönhatások, az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönha-
tás SUSY szerint egyetlen kölcsönhatásnak a különböző megjelenési formái, nagyon 
nagy energiákon, tízezer billió GeV táján ezek a kölcsönhatások egymásba, egyetlen 
kölcsönhatássá olvadnak össze.  

 Az egységes, átfogó elmélet működéséhez nem elégségesek a mai részecskék, pedig 
igazán jónéhány elemi részecskét ismerünk már. SUSY egyszerűen megduplázza a ma 
ismert részecskéket, minden részecske mellé társul egy szuperszimmetrikus partner. A 
részecskék és szuperszimmetrikus párjuk egyetlen kvantumfizikai jellemzőjükben, a 
spinben különböznek. A szuperszimmetrikus részecskék egy része a szokásos neve elé 
egy s betűt kapott, az elektron párja a selektron, a kvarké a skvark. Mások, mint a Higgs 
részecske ino végződést kaptak (Higgsino), így született a foton partnere, a fotino, a 
gluon mellé a gluino és így tovább. Ha igaz a szuperszimmetria, akkor mindeddig csak a 
részecskék felét ismertük meg, a másik fél még felfedezésre vár.  

  SUSY-ra joggal használják a fantasztikus és megdöbbentő jelzőket. Annyiban 
azonban nem előzmény nélküli, hogy hasonlóan merész elképzelések már születtek a 
modern fizika történetében. Az 1930-as években P. A. M. Dirac csak úgy tudta a kvan-
tummechanikát és a relativitáselméletet összeegyeztetni, hogy olyan egyenletet írt fel, 
amelyben minden részecskének létezett egy párja. Ezek a testvérpárok csak töltésükben 
különböznek egymástól, az összes többi jellemzőjük megegyezik. Hamarosan ki is mu-
tatták a Dirac által feltételezett részecskék, az antirészecskék létezését. Ma éppoly kö-
zönségesek és megszokottak, mint amilyen egzotikus furcsaságok voltak egykor.  

  A spartner részecskék jobban elrejtőztek, mint az antirészecskék. Nyilvánvaló, 
hogy ha a tömegük és a töltésük azonos lenne jól ismert párjukéval, akkor már régen 
megtalálták volna őket. De mindeddig egyet sem észleltek, ezért a szuperszimmetria 
nem érvényesül a teljességében, sérül a szimmetria. Valami miatt a srészecskék nagyon 
eltérnek a részecskéktől. Az elmélet szerint nagyon nagy energiákon, a mai részecske-
gyorsítók energiáját jóval meghaladó energiákon természetes jelenség ez a szimmetria-
sértés. A szuperszimmetrikus párok tömege nagyon eltérhet egymástól és valamilyen 
módon a párok ismeretlen felének kapcsolatban kell állnia az ismert részecskékkel. Ez a 
kölcsönhatás nem ismert, talán a gravitáció közvetíti, vagy a fotonhoz és a gyenge köl-
csönhatást közvetítő bozonokhoz hasonlóan egy részecske repked oda-vissza és közve-
títi a kölcsönhatást.  

  A szuperszimmetria elmélete nem adja meg pontosan a skvarkok, sleptonok tö-
megét. Így nem kell elvetni az elméletet pusztán azért, mert még nem találtak 
srészecskéket. Tetszőlegesen nagy viszont nem lehet a tömegük, a tömegek nagysága 
durván megbecsülhető. A korábbi részecskegyorsítók éppen ennek a tömegtartomány-
nak a határán voltak, az LHC-nál most minden eddiginél nagyobb energiájú tartomány 
nyílik meg. (Minél nagyobb a részcskegyorsítóban az ütközések energiája, annál na-
gyobb tömegű részecskék keletkezhetnek.) A srészecskék, talán a legkönnyebeket kivé-
ve, nem stabilak, más srészecskékre vagy az ismert kvarkokra, leptonokra bomlanak. Ha 
az ismert részecskékre bomlanak, akkor nagyon nehéz az ilyen folyamatokat a szokásos 
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Standard Modell folyamatoktól megkülönböztetni. A folyamatok energiamérlegéből is 
következtetni lehet srészecske megjelenésére. Az ilyen mérés rendkívül nehéz, mivel 
minden más lehetőséget ki kell előbb zárni, az energiamérleg hiányából csak ezután le-
het a legkönnyebb, semleges srészecske ottjártára következtetni. Ez a részecske a koz-
mológusokat is érdekli, tökéletes hordozója lehetne a világegyetem sötét anyagának. A 
világegyetem anyagának csak néhány százaléka világít, bocsát ki elektromágneses hullá-
mokat. Ezt észleljük. A többi nagy része az ismeretlen, sötét anyag, amelynek a 
srészecskék mellett sok más hordozója is elképzelhető.  

  Már nem három, hanem négy, tehát valamennyi kölcsönhatás egységes elméletét 
célozza a húrelmélet, amelyben a részecskéket pont helyett parányi, húrszerű tárgyként 
kezelik a számításokban. A húrelmélet ellenőrzése nagyon nehéz, mert a húrok csak el-
képzelhetetlenül nagy energiákon „léteznek”, viszont a húrelmélet is megjósolja a szu-
perszimmetriát. A húrelmélet művelői is várják az srészecskék laboratóriumi észlelését. 
Húrelméletekből már legalább ötféle van. A húrelméletek kis energiákon reprodukálják 
az ismert részecskéket, 10 téridő dimenzióban jól leírják együttesen a gravitációt és a 
többi erőt. Természetesen nem 10 dimenzióban élünk, a 10-ből 6 dimenzió 1016 

GeV/részecske energia alatt egyszerűen nem figyelhető meg. A szuperhúrelmélet sze-
rint kezdetben az összes dimenzió ugyanolyan ütemben tágult, a Planck-kor után azon-
ban csak az ismert három térdimenzió tágulása folytatódott, mára az akkori méret 1060-
szorosára nőtt. A többi dimenzió észlelhetetlen számunkra, mert növekedésük a 
Planck-hosszúság környékén megállt. Az extra dimenziók lemaradásának oka ismeret-
len, feltéve, hogy egyáltalán léteznek.  

  „Einstein gyakorta feltetette magának a kérdést, hogy Istennek vajon volt-e válasz-
tási lehetősége, amikor a Világegyetemet megteremtette. A szuperhúrelmélet hívei sze-
rint, ha a kvantumelmélet és az általános relativitás egységesítéséből indulunk ki, akkor 
Istennek nem volt más lehetősége. Az önkonzisztencia követelménye arra kellett, hogy 
kényszerítse Istent, hogy úgy teremtse meg a világot, ahogyan azt tette.” (Kaku, Michio: 
Hipertér, Akkord Kiadó, 2006) 

  Egy újabb elméleti iskola membránokkal számol, ez a bránok világa. A részecské-
ket membránnak vagy sokkal általánosabban p-dimenziós tárgyaknak képzelik el. Eezek 
a membránok kapták a brán (angolban brane) nevet. A 11 dimenziós téridőben a 
membrán buborék vagy lap alakot vehet fel. Létezhet egy olyan bránvilág, amelyben a 
világegyetem egy háromdimenziós brán egy sokdimenziós univerzumban. A bránok vi-
lágának szakértői egyre fantasztikusabb elképzelésekkel állnak elő, például az ősrobba-
nás egyszerűen két háromdimenziós brán ütközése volt. Lisa Randall a bránok világá-
ban arra keresett magyarázatot, hogy miért olyan gyenge a gravitáció a többi kölcsönha-
táshoz képest. Randall 4 dimenziós bránnak írja le világunkat, de ez a brán egy 5 dimen-
ziós térben található. A 3 tér és az 1 idődimenziót érzékeljük, de az 5. dimenziót nem, 
arra nem vagyunk érzékenyek. Randall feltételezi, hogy egy bránon élünk, de lehet, hogy 
a gravitáció nem ezen a bránon koncentrálódik, hanem egy másikon. Mi kissé távol va-
gyunk ettől a másik brántól, ezért érezzük gyengének a gravitációt.  

  A Planck-határon a világegyetem gömbalakú lehetett. Kozmológusok azt kezdték 
vizsgálni, hogy mi történne akkor, ha a gömb felszíne nem lenne teljesen sima. Feltéte-
lezték, hogy a felszín egyes pontjait csövek kötik össze, ezeket nevezték el féregjáratok-
nak, féreglyukaknak. A féregjáratok a téridő olyan tartományait kötik össze, amelyek 
egyébként elérhetetlenek egymás számára, jelenlétük a tér egymással kaotikusan össze-
kötött állapotának következménye. A világegyetem a tér sok kiterjedt tartományából áll, 
amelyeket féreglyukak kötnek össze önmagukkal és egymással?  
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  A szuperhúrok, a bránok, az extra dimenziók elméleti kutatók által leírt világa nem 
vethető egyelőre össze a valóságos világgal, az elméletek következtetéseit nem lehet kí-
sérletekkel ellenőrizni. A 1016 Gev energiatartomány távlatilag is elérhetetlennek tűnik, 
ekkora energia eléréséhez néhány fényév átmérőjű részecskegyorsítóra lenne szükség. 
Az ebben az energiatartományban zajló folyamatok viszont hatással lehetnek a kisebb 
energiák tartományában zajló történésekre. Arról lehetne felismerni őket, hogy ezek a 
folyamatok kívül esnek a Standard Modell által megszabott kereteken, lehetőségen, 
olyan történések ezek, amelyeket az SM tilt.  

  A kölcsönhatások egységes elméletének megalkotása választ adhat a kozmológia 
alapkérdéseire. A táguló világegyetem valóban a múlt egy meghatározott időpillanatában 
kezdődött? A mi ősrobbanásunk csak egyetlen epizód egy sokkal nagyobb világegye-
temben, amelyben örökösen kisebb és nagyobb ősrobbanások történnek? Ha így van, 
akkor a mi állandóink és törvényeink robbanásról robbanásra változnak?  

  Brian Greene szerint a mai tér és idő felfogásunk csak egy közelítése egy felfede-
zésre váró, sokkal alapvetőbb koncepciónak. John D. Barrow azt emelte ki, hogy ta-
pasztalataink, elméleteink csak a látható világegyetemre vonatkoznak. „Lehet, hogy en-
nek a tartománynak a fejlődése egyáltalán nem jellemző a Világegyetem egészére, hiszen 
ez a rész azt a speciális utat járta be, amelynek eredményeképp létrejöhettek benne a 
megfigyelők. […] Az a tény, hogy tapasztalati úton kizárólag a Világegyetem egy korlá-
tozott részéről, nevezetesen a látható Világegyetemről vagyunk képesek információkat 
szerezni, egyúttal azt is jelenti, hogy az egész Világegyetem kezdeti állapotára vonatkozó 
előírások következményeit sohasem fogjuk tudni ellenőrizni. […] A Világegyetem leg-
mélyebb rejtelmei örökre megőrzik titkaikat.” 

  
Jéki László, a fizikai tudomány kandidátusa, szakíró 

 
 

Érdekes informatika feladatok 

XXVI. rész 

A Mandelbrot-halmaz 

 
1975-ben jelent meg Benoît B. Mandelbrotnak (1924–) az első fraktállal kapcsolatos 

cikke. Ekkor született meg a fraktál definíciója is: olyan halmaz, amelynek a fraktál di-
menziója nagyobb a toplógiai dimenziójánál (törtdimenziós). Tulajdonsága az önhasonló-
ság, vagyis a ponthalmazt úgy lehet részekre bontani, hogy minden rész egy kisebb mé-
retű másolata az egésznek (legalábbis megközelítőleg). Mandelbrot találta ki a fraktál 
nevet is a latin frangere, fractus fogalomból, melynek jelentése: töredék, tört, tört rész, 
mert láttuk, hogy a fraktál dimenziója tört szám. 

A Mandelbrot-halmaz azon c komplex számok halmaza, amelyekre a z0 = 0, zi+1 = 
zi2+c iteráció eredménye nem a végtelenbe konvergál. (|c|≤ 2) 

A fehér-fekete Mandelbrot-halmazt könnyű kirajzolni, hisz a fenti definíció értel-
mében, szinte egyértelműen adódik az algoritmus (ábrázoljuk a c komplex számot az x, y 
koordináták segítségével): 

for y = 0 to YMAX do 
 for x = 0 to XMAX do 
 begin 
  c = x + j*y 


