
FIZIKUS SZEMMEL A SZIMMETRIÁRÓL 
I. rész 
A változó (nyugtalan) világban élő ember ösztönösen igényli a nyugtató 

rendet, az állandóságot, a harmóniát, a tökéletest. Alkotó munkájában, a művé-
szetben fontos szerepet játszanak a renddel, a harmóniával kapcsolatos esztéti-
kai szempontok, a szépségigény. A természet búvára sem mulasztja el a rendre 
utaló eredmények, az állandónak és kötelezőnek tartott keretek, a biztosnak vélt 
támpontok és irányelvek keresését. E törekvések egyik eredményeként jelent 
meg a széles körben használható szimmetriafogalom. 

A következőkben a szimmetriának a fizikában játszott szerepét fogjuk vázlato-
san bemutatni. Elsősorban arra kívánunk feleletet adni, hogy hogyan vált a 
szimmetria egy sokszor mellőzött, néha túlbecsült - tulajdonságot jelző - foga-
lomból a kutatások nélkülözhetetlen eszközévé. E vonatkozásban a döntő lépé-
seket századunban tették meg. Az újat előkészítő munka, az alapok lerakása, a 
szimmetriavizsgálatok néhány matematikai eszközének a kidolgozása azonban 
az előző századok kutatóit dicséri. 

A geometriai  szimmetria 
A fizikai fogalmak megjelenését a tényanyaggyűjtés, majd az arra alapozó 

rendszerező és általánosítási munka teszi lehetővé. Végleges polgárjogot csak 
olyan fogalmak nyernek, amelyek mérőszámmal is jellemezhetők. A szimmetria 
már az ókortól e fogalmak közé tartozott. Erre utal a syn (együtt) és metrón 
(méret, mérték) szavakból származtatott görög eredetű megnevezés is. Elsőként 
a tárgyak alakjával és elrendeződésével kapcsolatos ún. geometriai szimmetriát 
vizsgálták eredményesen. Hoszzú (mintegy másfél évezredes) út vezetett az 
empedoklészi elemeket szimbolizáló platóni szabályos testektől, a rendbe állított 
különböző alakú démokritoszi atomoktól a szimmetria kutatások első nagy ered-
ményéig, a szimmetriára alapozó rendszeres kristálytani vizsgálatokig. Nem 
ismertetjük e fejlődési szakasz főbb állomásait, megelégszünk a geometriai 
szimmetria jellegzetességeinek a bemutatásával. 

A geometriai szimmetria olyan sajátosságot jelez, amely csak jól meghatáro-
zott feltételek teljesülése esetében jelentkezik. Az egyik feltételt már az antik 
világban ismerték: a geometriai szimmetria olyan tárgyaknak a sajátja, amelyek 
több azonos szerkezeti elemet tartalmaznak, vagy több azonos formájú és mére-
tű részre bonthatók. (A részeket úgy alakítjuk ki, hogy mindegyik azonos számú 
szerkezeti elemet tartalmazzon). A geometriai szimmetria mérőszámai közötti 
hosszúság- és szögértéket találunk. E szimmetria szemléltetésére igen alkal-
masnak bizonyultak a geométerek által szolgáltatott modellek (a sokszögek, a 
kör, a szabályos testek, a gömb stb.). A sokszögek esetében az ismétlődő 
szerkezeti elemek az egyenlő hosszúságú oldalak, az azonos részek az oldala-
kon nyugvó háromszögek, amelyek közös csúcspontja a sokszög középpontjával 
esik egybe. 

A geometriai szimmetriára vonatkozó további feltételeket csak a későbbiek 

Ismerd meg! 



során (a XVIII. és XIX. században) hagsúlyozták. Egy szimmetrikus tárgy 
esetében léteznek olyan "szimmetria műveletek", amelyek a vizsgált tárgy 
geometriai szerkezetét változatlanul hagyják. A műveletbe be nem avatott 
megfigyelő nem tud különséget tenni a művelet előtti és utáni állapotok között, 
mivel a művelet során azonos - megkülönbözhetetlen - szerkezeti elemeket 
cserélünk fel. A szimmetriavizgálatokat az ún. elemi műveletek kijelölésével 
kezdjük. 

A rögzített tengely körüli forgatás (az egyik elemi művelet) nem igényel 
magyarázatot. E tengely n-ér tékű szimmetriatengelynek tekinthető, amennyi-
ben a kristály 360/n fokos elforgatása után fedésbe kerül önmagával. 

Fontos szerep jutott a síkra és pontra való tükrözéseknek. E műveletek 
szimmetria műveletnek tekinthetők, amennyiben a tárgy (esetünkben a kristály) 
és a tükörtárgy egybeesik. A síkra való tükrözés nem szorul magyarázatra. A 
pontra való tükrözéskor a Q ponton tükrözött P tárgypontnak, a tükörtárgy P' 
pontját feleltetjük meg, oly módon, hogy a Q pont felezze a PP'  szakaszt. 

Egyes esetekben a forgatásos tükrözést is elemi szimmetria-műveletnek 
tekintjük. E művelet egy tengely körüli forgatásból és egy erre merőleges síkra 
való tükrözésből áll. A forgatásos szimmetria csak akkor tekinthető eleminek, ha 
a forgatás és tükrözés külön-külön nem szimmetria műveletek. 

A kristályok belső szimmetriáinak a vizsgálata szükségessé tette az eltolás 
műveletének a használatát. Bemutatására szolgáljon egy geometriai példa. A 
végtelen kiterjedésű négyzetes síkrácsnak valamely oldal irányában történő ol-
dalhossznyi távolsággal való eltolása elemi szimmetriaművelet. 

Két, vagy több elemi műveletből összetett műveletet képezhetünk. Az elemi 
és összetett szimmetriaműveletek sokaságában a rendteremtést egy, a vizsgála-
tokra igen alkalmas sajátos elmélet - a csoportelmélet segítségével valósították 
meg ( a csoport fogalmát E. Galois vezette be 1830 körül). Valamely sokasággal 
kapcsolatban csak jól meghatározott feltételek teljesülése esetében használhat-
juk a csoport fogalmát. Ezek közül csak kettőt említünk. A szimmetriaműveletek 
valamely sokaságára követelményként támasztjuk, hogy két művelet összekap-
csolásával egy, a sokasághoz tartozó műveletet kapjunk, és azt is, hogy a 
sokaságban a műveleteket törlő (inverz) műveletek is képviselve legyenek. 

A fentiek alapján a geometriai szimmetriával kapcsolatban a következő felté-
telek teljesülését követeljük meg: a vizsgált tárgy tartalmazzon azonos szerkezeti 
elemeket, létezzenek a geometriai szerkezetet változatlanul hagyó műveletek és 
e műveletek sokasága alkosson csoportot. 

A geometriai szimmetriavizsgálatok első látványos eredményeként tartjuk 
számon a kristályok osztályozására alkalmas keretek megadását. A külső geo-
metriai forma alapján (makroszkopikus szinten) J. F. Hessel 1930-ban a kris-
tályokat 32 kristályosztályba sorolta. Ez az eredmény a forgatási  és tükrőzési 
műveletek csoportelméletéből egyszerű következményként adódott (B. Minnige-
rode, 1887). De a legfontosabb eredmény J. S. Fjodorov (1890) és A. Schoenflies 
(1891) nevéhez fűződik, akik a belső szerkezet alapján (az eltolás műveletét is 
hasznosítva) egy 230 lehetőséget nyújtó "tércsoport" létezését állították. Követ-
keztetéseiket a tapasztalat (például az 1921 -ben végrehajtott Laue féle röntgen-
difffakciós  kísérletek) fényesen igazolták. 

A kristályok szimmetriájára vonatkozó eredményeket sikerrel alkalmazták a 



molekulákra is. Ezzel kapcsolatban szükségesnek mutatkozott egy tágabb 
értelemben vett szimmetriafogalom használata is. A tükrözések a tárgyak bal 
és jobb oldalát felcserélik.  Amennyiben egy asszimmetrikus molekulának léte-
zik a tükörképe, a tárgy-tükörtárgy kapcsolatot tágabb értelemben vett szim-
metriakapcsolatnak tekintjük. 

A téridő-szimmetria 
A kristálytani szimmetriavizsgálatok sikere ösztönzőleg hatott a további kuta-

tásokra. A kristályok változatlan (megcsontosodott) geometriai szerkezetű tár-
gyakat képviseltek. Ezért a továbblépés szempontjából természetes igényként 
jelentkezett a mozgó tárgyakra és rendszerekre vonatkozó vizsgálatok felelevení-
tése. Az ilyen irányú törekvések csak századunk első évtizedeiben vezettek 
fontos eredményekhez. 

Hosszú ideig a szimmetriát abszolutizálták és a kutatások nem lépték túl a 
leíró jelleget. Állították, hogy a "tökéletesen" működő természet kedveli a 
szimmetriát. E kijelentésre alapozva például elvárták, hogy a bolygópályák kör 
alakúak legyenek, ugyanis a kört tartották a legtökéletesebb (legszimmetriku-
sabb) görbének. A Kepler-ellipsziseket 1609-ben hívatlan vendégként ke-
zelték, és szimmetriát sértő bolygópályáknak tekintették. Gyökeres változás 
csak akkor következett be, amikor a mozgástan levetkőzte a pusztán leíró 
jelleget (túlhaladta a "kinematikai" szintet) és a mozgások tanulmányozásakor 
a figyelmet a hogyan kérdésről a miért kérdésre, tehát a dinamikai leírásra 
irányította. E törekvés vezetett a mechanikai mozgások Gal i lei-Newton féle 
elmélethez, a Lagrange és Hamilton nevéhez kapcsolódó analitikus mechani-
kához, az elektromágneses mező Faraday-Maxwel l - fé le elmélethez. Az 
elméletek által szolgáltatott mozgásegyenletek birtokában sikerrel láthattak 
hozzá a mozgások szimmetriavizsgálatához. 

A mozgások vizsgálata szükségessé tette a matematikai eszköztár kibővíté-
sét. A mozgás - tágabb értelemben - folyamatos állapotváltozát jelent. A (t0, t) 
időközben megvalósuló állapotok képviselik azt a végtelen számosságú szim-
metriaelem-sokaságot, amelyben rendet kívánunk felfedezni.  A folytonos szer-
kezetű á l lapotsokaság esetében jó szolgálatot tesznek a folytonos 
transzformációk  és azok csoportjai. E transzformációkat  leíró képletek folytono-
san változó adatokat (szögértékeket, hosszértékeket stb.) tartalmaznak. (E tekin-
tetben lényeges különbség mutatkozik a kristálytani vizsgálatokkal szemben, 
amikor véges számú szerkezeti elemmel és véges számú művelettel kellett 
számolni). A folytonos elforgatás! és eltolási műveletek mellett természetesen 
továbbra is megtartjuk a diszkrét (nem folytonos) műveletek körébe tartozó 
tükrözéseket. A folytonos csoportok elméletének alapjait S. Lie rakta Ie a múlt 
század hetvenes éveiben. 

A mozgásegyenletekre alapozó vizsgálatok színesebbé és gazdagabbá tették 
a szimmetriáról alkotott képet. Új szerepet kaptak a kristályok esetében használt 
szimmetriaműveletek, ugyanakkor új műveletek bevezetése vált szükségessé. E 
vonatkozásban a fizikusok századunk két nagy elméletére (a relativitáselméletre 
és a kavantumelméletre) is alapozhattak. A bővítési törekvések egyik legnagyobb 
eredménye a geometriai szimmetriának a téridő-szimmetriával való helyettesítése 
volt. 

Amechanika és elektrodinamika mozgásegyenleteinek alapján több olyan meny-



nyiséghez jutottak, amelyek értéke a mozgás folyamán nem változik. így 
megmaradási elveket fogalmazhattak meg az energiára, lendületre (impulzus-
ra) és perdületre (impulzusnyomatékra). Egy rendszer esetében a felsorolt 
mennyiségek egyikének a megmaradása jól meghatározott feltételek teljesülésé-
hez van kötve. E feltételek között szimmetriára utaló feltételeket is találtak. Például 
a bolygómozgás esetében pályamenti mozgás perdületvektora állandó, mivel a 
bolygó egy olyan centrális erőtérben mozog, amelynek a Nap középpontjával 
egybeeső tükrözési középpontja van. Ennek alapján G. Hamel 1904-ben állította, 
hogy a megmaradási elvek és a szimmetria tulajdonságok között kapcsolat létesít-
hető. 

E. Noether érdeme, hogy 1918-ban egy olyan módszert hasznosított, amely-
nek segítségével közvetlen kapcsolat létesíthető a megmaradási elvek és szimmet-
ria tulajdonságok között. A variációs módszer alapmennyiségére, a hatás integrálra 
alapozva azokat a műveleteket (transzformációkat)  kereste, amelyek a hatásinteg-
rál értékét nem módosítják. Azokat a transzformációkat,  amelyekkel szemben a 
hatásintegrál érzéktelen (invariáns), szimmetria transzformációnak  tekintjük. Az 
energia, a lendület és a perdület megmaradását az időeltolással, a térbeli eltolással 
és a térbeli elforgatással kapcsolatos szimmetria biztosítja. Az időeltolás az időskála 
nullapontjának tetszés szerinti értékkel való eltolását jelenti (szimmetria esetében 
idő szerinti homogénitásról beszélünk). A térbeli eltolás, illetve elforgatás olyan 
folytonos transzformációk,  amelyek a vonatkoztatási rendszer eltolását, illetve elfor-
gatását eredményezik (szimmetria esetében a vizsgált rendszer a térszimmetria 
szempontjából homogén, illetve izotróp). A Noether-tételt, mely szerint minden 
szimmetria tulajdonságnak egy megmaradási tétel felel meg, más esetekben is 
sikerrel hasznosították (e kérdésre a következőkben visszatérünk). 

A relativitáselmélet több vonatkozásban is ösztönzőleg hatott a szimmetriakuta-
tásokra. A speciális relativitáselmélet (Einstein, 1905) egy új művelettel bőví-
tette az elemi szimmetriaműveletek körét. A tehetetlenségi vonatkoztatási 
rendszerek egyenértékűségét állítva, egy tehetetlenségi rendszernek a hozzá 
képest egyenletesen (állandó sebességgel) eltolódó rendszerrrel  történő he-
lyettesítését szimmetria műveletnek tekintjük. Ugyanezt már állították a 
klasszikus elméletben is, de a két rendszer téridő-adatainak kapcsolatára a 
relativitáselmélet a Lorentz-képleteket adja, szemben a klasszikus mechani-
ka kevésbé pontos és csak egy szűkebb keretben használható Gali lei-képle-
teivel. A Lorentz-sz immetr ia elfogadása azt jelenti, hogy az összes 
tehetetlenségi rendszerekben ugyanolyan alakú természettörvényeket kell 
használni (ugyanezt matematikai nyelven megfogalmazva állítjuk, hogy a 
természettörvények kovariánsak a Lorentz transzformációval  szemben). Az 
elméletben fontos szerepet játszanak a Lorentz-invariánsok, azok a mennyi-
ségek vagy kifejezések, amelyek értéke az összes tehetetlenségi rend-
szerben ugyanaz. Ilyen invariáns például a fény vákuumbeli terjedési 
sebességének nagysága vagy a négyes lendületnek a "nyugalmi" tömeggel 
arányos abszolút értéke. 

Aspeciális relativitáselmélet a háromdimenziós terünkből és az idő segítségével 
képzett egydimenziós "térből" egy sajátos négydimenziós "absztrakt" teret alakított 
ki. A négydimenziós téridő-kontinuumban (Minkowski-térben) a tér-szimmetri-
ák és idő-szimmetriák egységesen tárgyalhatók, ezért gyakran téridő-szimmet-



riáról beszélünk. A téridő kontinuum egyrészt az absztrakt terek jelentőségére, 
másrészt az időtükrözés műveletére hívta fel a figyelmet. Az időtükrözés a í 
időskálának a -t időskálával történő felcserélését jelenti. E művelet szigorú érte-
lemben véve nem tekinthető szimmetria műveletnek, mivel kimutatható változást 
eredményez: a tükrözött és tükörfolyamat két különböző folyamatot képvisel. Ezért 
a mozgásegyenletnek a t0  -> t  felcseréléssel kapcsolatos érzéketlenesége csak 
abban az értelemben tekinthető szimmetria műveletnek, hogy a tükörképfolyamat 
egy megvalósítható (fordított  "menetrendet" követő) folyamatot képvisel. 

Az általános relativitáselméletben (Einstein, 1915) a tömegek által meggörbített 
téridőt használunk, és a gravitációt egy négydimenziós térbeli geometriai sajátos-
ság (a görbültség) háromdimenziós térbeli megnyilvánulásának tekintjük. Az új 
gravitáció-elméletben a Lorentz szimmetriát egy sokkal általánosabb szimmetriá-
val váltották fel: a kovarianciát tetszés szerinti koordináta-transzformációkkal  kap-
csolatban igényeljük. 

A kvantumelmélet a mikroszkopikus tárgyak és folyamatok elmélete egy 
számunkra idegen világ (a "mikrovilág") leírására vállakozott. A makroszkopi-
kus szinten jelentkező téridő-szimmetriák a mikroszkopikus szinten is meg-
tartották jelentőségüket. Természetesen az új elméletben a szimmetriákkal 
kapcsolatban is új sajátosságok jelentkeznek. A kvantumelmélet egy gyűjtő-
név, magába foglalja a nemrelativisztikus és relativisztikus kvantummechani-
kát, valamint a mezők kvantumelméletét. Ha a mikrovilág eddig feltárt  három 
szintjét vesszük alapul, az atomok, atommagok és elemi részek kvantumel-
méletéről beszélünk. A mikrofizikai  téridő-szimmetriákra vonatkozó első fon-
tos eredményeket az atomok nemrelativisztikus elmélete szolgáltatja. 
Soroljunk fel ezek közül néhányat (az eredmények szemléltetésekor a hidro-
génatomra fogunk hivatkozni). 

A nemrelativisztikus kvantumelmélet alapmennyiségei az állapotot jelző hullám-
függvények és az operátorok. A hullámfüggvény tartalmazza a vizsgált rendszerrel 
kapcsolatos valószínűségi kijelentésekhez szükséges információkat.  Az operátorok 
azok a kulcsok, amelyek segítségével a hullámfüggvényből kiszűrhetjük a fizikai 
mennyiségekre vonatkozó információkat.  így nem véletlen, hogy gyakran a hullám-
függvények és operátorok szimmetriája (egyes műveletekkel kapcsolatos érzéket-
lensége) alapján megmaradási elvek érvényességére következtethetünk. 

Az atomok megmaradó mennyiségei általában kvantáltak (jól meghatározott, 
egymástól élesen elkülönült értékeket vesznek fel). Nem relativisztikus közelítésben 
a hidrogénatom lehetséges energiaértékeit az n, a pálya menti mozgásból szárma-
zó perdület nagyságát az I, míg a pályaperdületnek egy kitüntetett irányba eső 
vetületét az m kvantumszám határozza meg. Adott / esetében m a - l  és +1 közötti 
egységnyi ugrásokkal nyert 2l  + 1 számú érték egyikét veszi fel. Az n kvantumszám 
pozitív egész számú értékei az / - r e a O és n - I közötti egész értékeket engedik 
meg. A kvantumszámok az ókori pitagoreusokra emlékeztetnek, akik állították, hogy 
a rend és harmónia közvetlen kapcsolatban van az egész számokkal. A nem 
folytonos (diszkrét) műveletek körébe sorolható tér- és időtükrözés új lehetősége-
ket nyitott a kvantumelméleti keretben. A P - v e l szimbolizált tértükrözés általában 
a vonatkoztatási rendszer kezdőpontjára (origójára) való tükrözést jelenti. 

A klasszikus elméletben a P-szimmetria nem vezetett megmaradási elvhez. A 
kvantummechanikában a tértükrözési operátor segítségével vezették be (E. Wigner, 



1927) a térparitás fogalmát, amelyre P--szimmetria esetében megmaradási elv 
fogalmazható meg. A protonból és elektronból álló hidrogénatom protonja egyben a 
szimmetriaközpontot is képviseli. Térparitására a nemrelativisztikus keretben a 
(-1)  érték  adódik.  A T - v e i jelzett időtükrözés "hamis" szimmetria művelet, ezért a 
kvantummechanikában sem vezetett megmaradó mennyiséghez. A T  tükrözés 
kvantummechanikai vizsgálatát ugyancsak E. Wigner kezdeményezte 1932-ben. 

Gábos Zoltán 

Számítástechnikai Kislexikon 

programozási nyelv (programming language) - bármilyen mestersé-
ges nyelv, amely megfelelő eszközökkel rendelkezik adatstruktúrák és az 
azokat kezelő, átalakító eljárások egyértelmű leírására. A gyakorlati meg-
határozáshoz hozzátartozik még egy fontos követelmény: létezzen egy 
olyan eszköz, amely az illető- struktúráit felismeri  és a számítógépen feldol-
gozhatóvá teszi (ez az eszköz végeredményben az illető ~ *fordítóprogram-
ja v. *értelmezőprogramja). Jól kidolgozott elmélete van (*formális 
nyelvek). A ~ definiálásához általában a *szintaxis és a *szemantika leírása 
szükséges, gyakorlati felhasználásához viszont egy-egy konkrét számítógép-
rendszeren megvalósított implementáció speciális felhasználói dokumentáci-
ója segít. A ~ek több szempontból osztályozhatók. Konkrét számítógéptől 
való függőségük szempontjából lehetnek *gépi nyelvek, *asszembler nyelvek 
v. *magas szintű programozási nyelvek. Felhasználási területük szerint lehet-
nek *eljárásra orientált nyelvek és *parancsnyelvek, *szimulációs nyelvek, 
*szimbólumfeldolgozó nyelvek stb. 

asszembler nyelv (assembly language) - olyan szimbolikus*progra-
mozási nyelv, amelynek utasításkészlete adott számítógépre jellemző, adat-
struktúrái pedig közvetlenül a számítógép memóriarekeszeinek és 
Regisztereinek felelnek meg. Jellegzetessége,hogy fordításkor  minden utasí-
tása egyetlen gépi utasítássá alakul át. Egy-egy konkrét megvalósítása jel-
legzetes *makroutasításokat, függvényeljárásokat és más álutasításokat is 
tartalmazhat. Bizonyos előnyökkel rendelkezik a magas szintű programozási 
nyelvekkel szemben. A programozó logikailag ugyanúgy alakítja ki prog-
ramját, mintha az *gépi nyelven készülne, de a szimbolikus kódolásnak kö-
szönhetően sokkal kevesebb fáradsággal.  A teljes gépi utasításkészlet 
kihasználási lehetősége valóban hatékony programozást biztosít. Bizonyos 
fokig hátrányt jelent az, hogy az~ használata alapos ismereteket követel a 
konkrét számítógépre vonatkozóan. 

magas szintű programozási nyelv (high Ievel programming langua-
ge) - olyan *programozási nyelv, amely megfelelő eszközökkel rendelkezik 
adatstruktúráknak, feldolgozási és vezérlési szerkezeteknek konkrét számí-
tógéptől független leírására. A -eken kódolt programok csak *fordítás v. 


