
adatait (változók, paraméterek, hivatkozások) – ame-

A hibatoleráns számítógép tényleges repülô példányának processzor- és órajelgenerátor-kártyái
(saját fotó).

lyek ahhoz szükségesek, hogy a másodlagos (tartalék)
processzor ott tudjon folytatni egy megkezdett folya-
matot, ahol az elsôdleges befejezte – meghatározott
idônként elmenti a másodlagos processzorba. A má-
sodlagos processzor ezeket az adatokat veszi alapul
egy esetleges szerepcsere esetén. A DPU megvalósítá-
sára a kis fogyasztású, ûrminôsítésû és sugárzásálló
Harris RTX2010 processzort választottuk. Ez a 16 bites
processzor a Forth programozási nyelvre optimalizált
struktúrájú. A Forth ma már feledésbe merült verem
(stack) orientált programozási nyelv. A nyelv két stac-
ket használ, az egyiket az adatok tárolására, a másikat

az utasítás végrehajtáshoz. Az
aritmetikai kifejezéseket RPN
(Reverse Polish Notation) szin-
taxissal kell megadni, amely-
nek lényege, hogy az adato-
kat a mûveleti sorrend szerint
a verembe kell írni, a szüksé-
ges mûveletet meghívva az
eredmény az adatverem tete-
jére kerül. A mûködtetô prog-
ram tömörítve, négyszeresen
került tárolásra az újraírható
memóriában (EEPROM), az
indítási és öntesztelést végzô
program csak olvasható me-
móriából (PROM) fut, és az el-
sônek talált hibátlan mûköd-
tetô programot a RAM memó-
riából futtatja. Az EEPROM és
RAM memóriák Hamming kó-
dolású hibavédelemmel van-
nak ellátva.

A CDMS feladatainak ütemezésére, párhuzamos fut-
tatására saját fejlesztésû, valós idejû, preemptív, több-
feladatos operációs rendszerre volt szükség. A földi pa-
rancsok számának csökkentésére a leszállóegység mû-
veleteinek irányítása statikus és dinamikus mûködést
leíró paramétertáblák segítségével történt. A táblázato-
kat még a leszállás elôtt fel lehetett tölteni, és a körül-
mények pontosabb ismerete alapján a megfelelô mû-
ködtetô szekvenciát földi paranccsal lehetett indítani.

✧
A Rosetta projektben való részvételünket a Magyar
Ûrkutatási Iroda támogatta, amelyért ezúton fejezem
ki köszönetünket.

ÉRTELMES-E AZ ANTROPIKUS KÉRDÉS? Révai Mikós Gimnázium, Győr

Bognár Gergely 2006-ban végzett az ELTE
TTK fizikatanári szakán, illetve 2008-ban a
PPKE BTK filozófiaszakán. Jelenleg a gyô-
ri Révai Mikós Gimnázium és Kollégium
fizika-filozófia szakos tanára. Érdeklôdési
területe a fizika és a filozófia határterüle-
tei, és a fizika tanításának módszertana,
amelyekkel kapcsolatban több publikáció-
ja jelent meg.

Bognár Gergely

Mielôtt megpróbálnánk válaszolni a címben felvetett
kérdésre, értsük meg magát a kérdést. Mit is jelent az
antropikus probléma? Röviden összegezve, ha a fizikai
törvényeinkben szereplô állandókat kicsit is megvál-
toztatnánk, világunk oly alakot öltene, amelyben el-
képzelhetetlen az élet. A csillagok energiájukat csak

néhány ezer évig sugároznák stabilan, vagy oly ritka
elem lenne a szén, hogy szerves lények nem jöhetné-
nek létre. Az Univerzum nagyon hamar önmagába
zuhanhatott volna, vagy a tágulás megakadályozta
volna galaxisok és csillagok képzôdését, és a sort még
hosszan folytathatnánk. Sokan sokféleképpen fogal-
mazzák meg, és egyesek egészen hajmeresztô magya-
rázatokkal szolgálnak. Egy fél könyvtárat is megtöltô
irodalmat átfutva, párhuzamos univerzumokról, min-
dent leíró elméletekrôl, visszafelé ható okokról, miszti-
kus világlélekrôl és a tervezô Istenrôl is olvashatunk.
Vannak, akik az egészet értelmetlennek tartják, míg
mások a vak véletlennek tulajdonítják.

A kezünkben tartott folyóirat hasábjain illô, hogy
elsô lépésként egy fizikus szemüvegén keresztül kö-
zelítsünk a problémához. Az antropikus kérdéshez
négyféle hozzáállást különíthetünk el, amely még a fizi-

BOGNÁR GERGELY: ÉRTELMES-E AZ ANTROPIKUS KÉRDÉS? 327



ka, mint tudomány témaköréhez tartozik, és nem téved

A „teremtés oszlopai” a Sas-ködben a csillagok kialakulásának korai
fázisát jelentik. A csillagok majd a köd pereménél levô fényes globu-
lákban képzôdnek. A 2014-ben a Hubble-ûrtávcsôvel készített rész-
letes felvétel korábbi, 1995-ös változatát a 20. század 100 legfonto-
sabb képe közé választották (NASA, ESA, Hubble Heritage Team).

át más vizekre. Elsô az elv gyenge változata, második a
mindenség elmélete, harmadik a multiverzum-elmélet
és végül a problémafelvetés értelmetlensége.

A gyenge antropikus elv

A gyenge antropikus elv mindössze annyit állít, hogy
a világról alkotott elméleteink nem mondhatnak el-
lent az élet alapvetô feltételeinek. Például a csillagok
belsejében lejátszódó fúziós folyamatok megértése
során csak olyan elméletet fogadhatunk el, amely
kellô mennyiségû szén és az élet számára fontos
egyéb anyagok kialakulását írja le. Mi egy olyan világ-
ban élünk, amelyben van élet, természetesen az élet
kialakulásának feltételei is adottak, következéskép-
pen elméleteinknek ezzel összhangban kell lennie. A
gyenge elv tulajdonképpen egy tudományos módszer,
amely segítségünkre van elméleteink ellenôrzésében.
Nem bizonyító erejû, hiszen attól még, hogy valami
életbarát, nem biztos, hogy helytálló, de ha nem az,
biztosan el kell vetni, hiszen az élet léte az Univer-
zumban kísérletileg bizonyított tény! A fizikában az
antropikus elv gyenge változatának nagyon fontos he-
lye és szerepe van. Egy tapasztalatilag igazolt tényt
fejez ki, mint például az Univerzumban található He
mennyisége. Hiszen az Univerzum minden olyan le-
írását félre kell tennünk, amely nem annyi He létét
magyarázza meg, mint amit a csillagászok megfigyel-
tek. Az elv kiváló tudományos módszer, de az antro-
pikus talányra nem szolgáltat magyarázattal.

Válasz mindenre a „Nagy Elmélet”

E folyóirat olvasói számára nem szolgál új információ-
val, hogy a fizikai törvényeinkben szerepelnek állan-
dók, amelyek értékét kísérleti úton határozzuk meg. A
legismertebb talán a Föld felszínén mérhetô gravitációs
gyorsulás, amely hazánkban körülbelül 9,81 m/s2 körüli
érték. Diákjaink hetedik osztályban találkoznak elôször
az értékével, majd középiskolában megtanulják, ahogy
mi is megtanultuk, hogy a g Föld felszínén mért értéke
levezethetô a Newton-féle gravitációs erôtörvénybôl.
Természetesen pontosabb értéket kapunk, ha a Föld
forgását, a tengerszint feletti magasságot, az alattunk
lévô kôzetek összetételét stb. is figyelembe vesszük. A
legtöbb fizikai állandó levezethetô valamilyen maga-
sabb rendû elméletbôl. Van néhány kivétel, amelyekrôl
ez nem mondható el, például a fénysebesség, a Planck-
állandó, a gravitációs állandó, az elektron töltése, a
proton tömege, a tér három dimenziója stb. Pontosan
ezekrôl tudjuk, ha egy kicsit is más értéket vennének
fel, világunk már alkalmatlan lenne az élet kialakulásá-
ra. Elképzelhetô, hogy egy ma még nem ismert elmé-
letbôl a jövôben levezethetô lesz ezen állandók értéke,
a fenti példához hasonlóan. Sokan a mindenség nagy
elméletétôl várják, hogy magyarázatot adjon a finom-
hangoltság problémájára. Egy elmélet, amelybôl az

összes állandó levezethetô. Ha létezik ilyen elmélet, és
egyszer megtaláljuk, magyarázatot akkor sem adhat az
antropikus talányra, legfeljebb eltolja azt. Ha lenne egy
természettörvény, amely az életre hangolva „beállítja” a
természeti állandók értékét, akkor nem az állandók
számszerû értékére, hanem a törvényre kérdeznénk rá.
Miért életbarát ez a törvény? Az antropikus kérdés nem
tûnne el, a finomhangoltság problémája egy természet-
törvényre csúszna át, és a talány az lenne: a törvény
miért állítja be életbarátnak az Univerzumunkat? A min-
denség elmélete nem tünteti el az antropikus kérdést,
csak elrejti azt!

Univerzumok sokasága

Tudományos fantasztikumnak tûnik, hogy a ma ismert
Univerzumunk mellett térben és idôben „párhuzamos”
univerzumok sokasága létezik. A gondolat meglehetô-
sen merész, és elsô hallásra nem is tûnik túl tudomá-
nyosnak. Pusztán ezért nem vethetünk el egyetlen
elméletet sem. Gondoljunk csak bele, hogy Galileit
vagy Einstein relativitáselméletét és a kvantumfizika
koppenhágai értelmezését nem érték-e hasonló vádak?
Bármennyire merész a párhuzamos univerzumok gon-
dolata, egy kézlendítéssel nem söpörhetjük az asztal
alá. Nem is beszélve arról, hogy nagyon sok és neves
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fizikus és csillagász egyre komolyabban tekint felé.
Sokan az igazolhatóság hiánya miatt vetik el, mondván
kísérleti úton soha nem bizonyítható a párhuzamos
világok léte. A kritikai megjegyzés helyénvaló, de tel-
jes egészében nem állja meg a helyét. Minden fizikai
elméletnek szüksége van igazolásra, de ezt nemcsak
közvetlenül, hanem közvetve is megtehetjük. Ha a
multiverzum-elmélet a mi világunkban mérhetô és
eddig nem értelmezett fizikai jelenségekre szolgáltat
magyarázatot, akkor közvetetten igazolást nyerhet. Az
érthetôség kedvéért nézzünk egy példát. Newton Kep-
ler törvényeibôl vezette le az általános tömegvonzás
törvényét. Értelmezte vele a bolygók mozgását, és a
fáról lepottyanó almát egyaránt, a közvetlen igazolás-
sal egészen Cavendish torziós ingájáig kellett várni,
hiszen a két test között fellépô vonzó hatást csak az
igazolta. A fizikától egyáltalán nem idegen, hogy egy
elmélet csak közvetve igazolható. A multiverzum-el-
méletet ezért nem kell elvetnünk. Bár számtalan ag-
gasztó problémát vet fel, s a jövô titka, hogy valaha is
közvetett igazolást nyer-e.

Rövid ideig lépjünk át a multiverzumok sokaságát
leíró elméletek problémáin, és nézzük meg, hogy
segítségével miként kezelhetô az antropikus problé-
ma. A párhuzamos világok sokaságában más és más a
fizikai állandók értéke. A sok-sok világ közül nem
kell meglepôdnünk, hogy van olyan, amelyben az
állandók értéke alkalmas az élet kialakulásához. Nem
csodálkozunk azon sem, hogy a sarkkörökön nem
találunk trópusi esôerdôket, mert azok csak ott nô-
nek, ahol a feltételek adottak. Hasonló a helyzet a
multiverzumban, élet csak ott alakul ki, ahol az állan-
dók értéke alkalmas az élet számára, és ebben nincs
semmi meglepô. Sokak szerint az antropikus kérdés
megoldódik a multiverzum-elmélet révén, nincs ab-
ban semmi meglepô, hogy a végtelen sok világ között
van olyan, amelyben kialakulhat az élet.

Tekintsünk el a megoldási javaslat számos problé-
májától, például multiverzum-elmélet igazolása, a
megszámlálhatóan végtelen univerzumok miként ké-
pesek lefedni a fizikai paraméterek megszámlálhatat-
lan voltát, a végtelen sok univerzum között lennie kell
olyanoknak is, amelyek csak számítógépen futnak, és
mi van akkor, ha mi egy ilyenben élünk, és a többi
hasonló kérdéstôl. Még akkor is, ha ezek nagyon sú-
lyos problémákat vetnek fel. Van tehát egy elmélet,
amely számtalan párhuzamos univerzumot ír le, ame-
lyek közül néhány alkalmas az élet számára. Az antro-
pikus kérdés továbbra sem oldódik meg. Hasonlóan a
mindenség elméletéhez, csak elbújtatjuk azt. A vilá-
gok sokaságában választ kapunk a finomhangoltság-
ra, de ebben egy elmélet, a fizikai törvények vannak
segítségünkre. Ugyanúgy, mint az elôbbi fejtegetés-
ben, egy természettörvényhez jutunk számtalan sok
univerzummal, amelyben változhatnak a paraméte-
rek, megengedve az élet létrejöttét. A talány továbbra
is adott, miért van ez a természeti törvény, amely a
multiverzumot az életre hangolja?

Az érhetôség kedvéért tekintsünk át egy gondolat-
kísérletet! Egy majmot számítógép elé ültetve hagy-

juk, hogy véletlenszerûen nyomkodja le a billentyûzet
gombjait. A legépelt szöveget átnézve nem sok értel-
mes szót találunk majd benne, szinte elképzelhetet-
len, hogy egy értelmes mondatra bukkanjunk. Mégis,
ha kellôen hosszú ideig hagyjuk a majmot a gép elôtt,
elôbb utóbb legépeli a Fizikai Szemle elôzô havi szá-
mában szereplô cikkeket. Hasonló a helyzet az uni-
verzumok sokaságával is. Kellôen nagy szám esetén
nagyon sok minden megtörténhet, de nem bármi! A
gép elôtt ülve a majom soha nem fog tortát sütni, míg
egy jól felszerelt konyhába beengedve elôbb utóbb,
tortát is készíthet. Az antropikus kérdés, hogy miért a
Fizikai Szemle cikkeit gépeli, és miért nem tortát süt a
majom. Magyarra fordítva, miért olyan az a természeti
törvény, hogy az univerzumok sokaságában itt-ott
megjelenhet az élet, és nem valami egészen más. Egy
természeti törvényünk van, amely életre hangolt, és
ezt a tényt a multiverzum-elmélet elrejtheti, de megol-
dani nem képes.

Van, amirôl nem lehet beszélni

A fizikusok részérôl az utolsó hozzáállás az antropi-
kus kérdéshez a teljes elzárkózás, mondván maga a
kérdésfelvetés is értelmetlen. Hiszen nem tudunk
semmit a paraméterek értékeirôl, miként értelmezhet-
jük a Világegyetem valószínûségét, a természet törvé-
nyein nem látunk túl.

A paraméterek fizikailag lehetséges értékeirôl való-
ban nem mondhatunk semmit. Elképzelhetô, hogy
valamilyen hatás korlátozza, netán beállítja ezeket,
bár jelenleg errôl nem tudunk semmit. Mindez nem
befolyásol semmit, hiszen ezzel visszakanyarodnánk
a mindenség elméletéhez, és a kérdés az lenne, miért
korlátozódik a paraméterek értéke.

A valószínûség problémája már egy jóval kemé-
nyebb dió. Az eddig leírtakban igyekeztem kerülni a
valószínûség fogalmát. A fizikai állandók valószínûsé-
gének értelmes vagy értelmetlen voltát sokféleképpen
megfogalmazhatjuk. A legtalálóbb talán, ha egy viccen
keresztül tesszük meg: Móricka büszkén újságolja ba-
rátainak, hogy hetvenöt százalékban jár az iskola
legszebb lányával. Mire a többiek csodálkozva kérdik,
hogy lehet ez? Móricka büszkén válaszol, hát én már
beleegyeztem az ötven százalék, ô meg vagy igen vagy
nem! Az igazat megvallva, van némi hasonlóság a két
valószínûség-értelmezés között. Bár le kell szögezni,
hogy a multiverzum-elmélet szerint világunk nem egye-
di esemény, ezért rendelhetünk hozzá valószínûséget.
Sôt, egy jövôbeni nagy elméletbôl akár az is kiderülhet,
hogy miként változnak a paraméterek univerzumról
univerzumra. Nem áll rendelkezésünkre statisztikus
sokaság, hogy megfigyeljük a fizikai állandók lehetsé-
ges értékeinek valószínûségét, de a jövôben lehet,
hogy lesz egy törvényünk, amelybôl ez levezethetô. Ha
például készítünk egy 64 oldalú szabálytalan dobókoc-
kát, nem kell számtalan dobást elvégeznünk ahhoz,
hogy az egyes dobások valószínûségét megmondhas-
suk. Nagyon pontosan ismerve a kocka geometriai,
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tömegeloszlási adatait és a dobás kezdeti feltételeit,

Az Észak-Amerika-köd (NGC 7000) a Cygnus (Hattyú) csillagkép-
ben. Annyi köd van az égen, … miért pont az észak-amerikai konti-
nens körvonalaira hasonlító ne lenne? Az ionizált hidrogénbôl álló
csillagközi felhô kiterjedése az égen négyszer nagyobb, mint a tele-
holdé, valódi mérete nagyjából 100 fényév. Ignacio Rico Gualda
felvétele 2008. október 28-án a nap asztrofotója (APOD) volt.

kiszámíthatnánk az egyes dobások valószínûségét. Ha
hiszünk a mindenséget leíró nagy elméletben, valószí-
nûséget rendelhetünk a fizikai állandók lehetséges érté-
keihez is. Bár mindez nagyon sok kérdôjelet tartalmaz.
A Világegyetem valószínûségérôl beszélni olyan, mint-
ha egy mocsár ingoványában járnánk.

A legfontosabb észrevétel talán mégis az, hogy a
finomhangoltságból származtatott antropikus elv nem
feltétlenül követeli meg a valószínûség fogalmát. A
valódi kérdés az, hogy miért alkalmas az Univerzum
arra, hogy élet lehessen benne. A problémát a hozzá
társított valószínûség csak kiélezi, és markánsan meg-
világítja. Valójában az antropikus talány valószínûség
nélkül is értelmezhetô. A kérdés nagyon egyszerû.
Miért olyan a világunk, hogy lehet benne élet? Miért
vannak életre hangolva a fizikai állandók? Miért
vannak olyan törvények, amelyek megengedik az élet
kialakulását?

Válasz a címben feltett kérdésre

A magyarázatokat röviden áttekintve, nem találunk
kielégítô választ. Úgy látszik, hogy a természettudo-
mány nem képes választ adni a kérdésre. Mielôtt be-
leesnék abba a hibába, hogy e fizikai folyóirat hasáb-
jain új istenérvrôl, visszafelé ható okokról, esetleg egy
„világlélekrôl” írnék, még akkor is, ha a sorban elöl
álló, a szívemnek oly kedves, le kell szögezni, hogy a
természettudományok ugyan képtelenek választ adni
az antropikus talányra, de minden más további válasz
nem tartozik a természettudomány témakörébe, még
akkor sem, ha ezeket sokan tudományosként állítják
be. Az antropikus kérdés értelmes, hiszen a zavarosan
értelmezhetô valószínûség nélkül is megáll a lábán,
magyarázat pedig nincs rá! Persze egy fizikus joggal
mondhatja, hogy a természet törvényei mögé nem
tekinthetünk, az számunkra értelmetlen, ha egyáltalán
létezô terület. Fizikusként valóban illik megállni a
természettörvények határainál, de az antropikus kér-
dés még a határ innensô oldaláról származik, csak a
válaszok csúsznak át a túlsó oldalra.

Úton egy új világkép felé

Mit tegyünk, ha a kérdés tudományosan értelmes, de
nincs tudományos válasz. Forduljunk a tudománytól
idegen misztika, vallás vagy metafizika felé? Meggyô-
zôdésem, hogy nem ez az elsô és legfontosabb lépés.
Sokszor többet meríthetünk magából a kérdésbôl,
mint a válaszból. A sokak számára elfogadhatatlan
magyarázatok helyett, amelyek miatt elfordulnak vagy
értelmetlennek tartják az antropikus elvet. Álljunk
meg magánál a kérdésnél! Fogadjuk el, hogy az Uni-
verzum életre hangolt, a fizikai állandók és törvények,
mint egy nyíl, az élet felé mutatnak. Bolygónk és kü-
lönösen rajta mi apró porszemek vagyunk, mégis a
távoli galaxisokban lejátszódó törvények, és a régmúlt

kezdeti feltételei ránk irányulnak, a mindenség az
otthonunk. Ha nem is geometriai értelemben, de
mégiscsak a Világegyetem közepén helyezkedünk el.
Elfogadva az antropikus kérdést, oly világszemléletet
kapunk, amelyben mindenféle élet tisztelete, a másik,
de még önmagunk méltósága is magától értetôdô. Ha
így tekintenénk a világra, talán könnyebben megbir-
kóznánk azokkal a kihívásokkal, amelyeket a 21. szá-
zad állít elénk. A körülöttünk lévô világ nemcsak az
életre hangolt állandók miatt lesz az otthonunk, ha-
nem egymás számára is azzá tesszük.
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