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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 
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  z = 0 
  for i = 0 to n do z = z*z + c 
  if |z| > „végtelen” then PutPixel(x, y, fehér) 
   else PutPixel(x, y, fekete) 
 end 

 

 
 
A színes Mandelbrot-halmaz megvalósításához értelmezzük először a divergencia fo-

galmát. 
Definiáljunk egy kört: x2 + y2 = R, iteráljunk az (x0, y0) pontból kiindulva K-szor, ha 

egy pont a körön kívülre kerül, akkor divergens, különben konvergens. 

 
 
A divergencia fogalmának ismeretében definiáljuk a szökési idő fogalmát: azon L lé-

pésszám, amikor egy pont a körön kívülre kerül. Minél kisebb az L, a pont annál gyor-
sabban kerül a végtelenbe. 

Minden ponthoz rendeljünk hozzá egy színt az L szökési idő függvényében, és 
megvan a színes Mandelbrot-halmazunk. 

 
A következő Borland Delphi alkalmazás egy színes Mandelbrot-halmazt rajzol ki. Az 

alkalmazás objektumorientált, külön osztály van szentelve a komplex számok ábrázolá-
sára és azon műveletekre, amelyekre szükségünk van (összeadás, szorzás, norma). 

 
Az űrlap (form) beállításai: 

  Left = 192 
  Top = 114 
  BorderIcons = [biSystemMenu, biMinimize] 
  BorderStyle = bsSingle 
  Caption = 'Mandelbrot' 
  ClientHeight = 550 
  ClientWidth = 550 



112 2008-2009/3 

  Color = clBtnFace 
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 
  Font.Color = clWindowText 
  Font.Height = -11 
  Font.Name = 'MS Sans Serif' 
  Font.Style = [] 
  OldCreateOrder = False 
  OnPaint = FormPaint 
  PixelsPerInch = 96 
  TextHeight = 13 
 

A program fő-unitja: 
unit uMain; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
 
const 
  GetMaxcolor = 16; 
 
type 
  TPalette = array[0..GetMAxColor] of TColor; 
 
  TComplex = class 
  private 
    FRe, FIm : real; 
  public 
    procedure Init(R, I : real); 
    procedure Osszeadas(C: TComplex); 
    procedure Szorzas(C: TComplex); 
    function Norm: real; 
  protected 
    property Re: real read FRe write FRe; 
    property Im: real read FIm write FIm; 
  end; 
 
  TMandelbrot = class(TComplex) 
    Magnify, Size: real; 
    Maxiter: word; 
    procedure Init(R, I, M: real; Max: word); 
    function Color(R, I: real): word; 
  end; 
 
  TMandelPic = class(TMandelbrot) 
    n: word; 
    procedure Init(R, I, M: real; Max: word); 
    procedure Point(XX, YY: word); 
    procedure Drawing; 
  end; 
 
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormPaint(Sender: TObject); 
  private 
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    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Colors: TPalette;  
  Mandel: TMandelPic; 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
{***** TComplex *****} 
procedure TComplex.Init(R, I: real); 
begin 
  FRe := R; 
  FIm := I; 
end; 
 
procedure TComplex.Osszeadas(C: TComplex); 
begin 
  FRe := FRe + C.FRe; 
  FIm := FIm + C.FIm; 
end; 
 
procedure TComplex.Szorzas(C: TComplex); 
var 
  R: real; 
begin 
  R := FRe * C.FRe - FIm * C.FIm; 
  FIm := FRe * C.FIm + FIm * C.FRe; 
  FRe := R; 
end; 
 
function TComplex.Norm: real; 
begin 
  Norm := FRe * FRe + FIm * FIm; 
end; 
 
{***** TMandelbrot *****} 
procedure TMandelbrot.Init(R, I, M: real; Max: word); 
begin 
  inherited Init(R, I); 
  Magnify := M; 
  Maxiter := Max; 
end; 
 
function TMandelbrot.Color(R, I: real): word; 
var 
  Iter: word; 
  Z, C: TComplex; 
begin 
  Iter := 0; 
  Z := TComplex.Create; 
  C := TComplex.Create; 
  Z.Init(0, 0); 
  C.Init(R, I); 
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  while ((Iter < Maxiter) and (Z.Norm < 4)) do 
    begin 
      Z.Szorzas(Z); 
      Z.Osszeadas(C); 
      inc(Iter); 
    end; 
  Color := Iter mod GetMaxcolor + 1; 
  if Iter = Maxiter then Color := 0; 
end; 
 
{***** TMandelPic *****} 
procedure TMandelPic.Init(R, I, M: real; Max: word); 
begin 
  inherited Init(R, I, M, Max); 
  n := 550; 
end; 
 
procedure TMandelPic.Point(XX, YY: word); 
var 
  R, I: real; 
  Col: word; 
begin 
  R := XX * Size + Re; 
  I := YY * Size - Im; 
  Col := Color(R, I); 
  Form1.Canvas.Pixels[XX, YY]:= colors[Col]; 
end; 
 
procedure TMandelPic.Drawing; 
var 
  X, Y: word; 
begin 
  Re := Re - 1 / Magnify; 
  Im := Im + 1 / Magnify; 
  Size := 2 / (n * Magnify); 
  for Y := 0 to n do 
   for X := 0 to n do 
      Point(X, Y); 
end; 
 
procedure DrawMandel(re, im, mag: real; i: integer); 
begin 
   Mandel := TMandelPic.Create; 
   Mandel.Init(re, im, mag, i); 
   Mandel.Drawing; 
end; 
 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
var 
  re, im, mag: real; 
  i: integer; 
begin 
  colors[0]  := RGB(0,0,0); 
  colors[1]  := RGB(0,0,255); 
  colors[2]  := RGB(0,128,0); 
  colors[3]  := RGB(0,255,255); 
  colors[4]  := RGB(255,0,0); 
  colors[5]  := RGB(128,0,128); 
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  colors[6]  := RGB(128,64,0); 
  colors[7]  := RGB(192,192,192); 
  colors[8]  := RGB(128,128,128); 
  colors[9]  := RGB(0,128,255); 
  colors[10] := RGB(0,255,0); 
  colors[11] := RGB(128,255,255); 
  colors[12] := RGB(255,128,128); 
  colors[13] := RGB(128,64,0); 
  colors[14] := RGB(255,255,0); 
  colors[15] := RGB(255,255,255); 
  re := 0.0001234; 
  im := 0.0001234; 
  mag := 0.5; 
  i := 100; 
  DrawMandel(re, im, mag, i); 
end; 
 
end. 

Kovács Lehel István 
 
 
 
 

Katedra 

Barangolás a modern fizikában 

III. rész 
 
Sorozatunkban a modern fizika eredményeit kívánjuk közérthetően, szemléletes példákkal il-

lusztrált módon bemutatni különösen a fizikatanároknak, a tanítási gyakorlaton részt vevő egyetemi 
hallgatóknak az oktatás szemléletesebbé tételéhez, az iskolásoknak pedig a fizikai összkép és a rálá-
tás kialakításához. 

 

Atommodellek, kvantumugrások, az atomok üressége 
A fotoelektromos effektus felfedezése új fejezetet nyitott a fizikában (Einstein, 

1905). Nagyobb hatással volt a fizikai világkép alakulására, mint a relativitás elmélet. Az 
addigi elgondolásokkal ellentétben, egy adott hullámhosszúság fölötti fénnyel megvilá-
gítva a fotocella katódját, a fotocella nem működik (ugyanis egy adott küszöbfrekvenci-
át el kell érjen a beeső fény), akármilyen nagy intenzitású is legyen az. Ez a tény megvál-
toztatta a fényintenzitás értelmezését. Nyilvánvalóvá vált, hogy a fényintenzitás a fény-
nyalábot alkotó fényrészecskék (fotonok) számával függ össze. A fényrészecskék által 
szállított energiának pedig a fény frekvenciájával kell arányosnak lennie. Ezért csak egy 
adott frekvencia elérése esetén beszélhetünk kilökési energiáról, arról, aminél az elekt-
ron elhagyja az atomot. Kiderült, hogy a fotonok részecskeként viselkednek az elektro-
nokkal való ütközéskor is. A fény interferenciára is képes, tehát hullámjelleggel is bír. El 
lehet fogadni, hogy a fény mind hullám, mind pedig részecske jellegű attól függően, 
hogy milyen kölcsönhatásban vesz részt. 

Az első felfedezett elemi részecske az elektron volt (1871. E. Goldstein katódsugár-
zás, majd 1897. J.J. Thomson az elektron). Mivel az atom elektromos szempontból 
semleges, nyilvánvaló volt, hogy ugyanolyan mértékben kell pozitív részeket is tartal-


