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Önjáró részecskék: dinamikai modell  

 
Interaktív tananyag 
Sam & Nate Reidtől 

 
Kezdés 

 
Névjegy... 

 
Megrendelő.....................2005 ősze 

 
Hangteszt 

 
1. rész (bevezetés). Ez a tananyag interaktív: egy-egy pontról csak bizonyos feladatok 
elvégzése után lehet továbblépni. Ha végrehajtotta a feladatot, zene hangzik fel, és 
megjelenik a „Következő” gomb. Kezdje a „Hangteszt” gomb megnyomásával. Először 
várni kell egy picit a hangra. (A hangerő beállításához többször is megnyomhatja a 
gombot.)  

 
Következő 

 
Az önjárórészecske-modellről a következő források írnak bővebben: 
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Az eredeti cikk és eredményei [1]; valóságszerűbb modellek és hálózatok [3]; 
intermittenciával és klasztereződéssel foglalkozó eredmények [4]; és a modell 
konvergenciabizonyítása [5]. 
A fenti hivatkozásokat a következő oldalon találjuk: 
http://www.colorado.edu/physics/pion/srr/particles/ 

 
Előző 

 
Minden feladatot el kell végeznie az adott oldalon. Ha elakad, előre-hátra navigálhat a 
nyíl billentyűkkel, de előbb rá kell kattintania a szim hátterére. Ha egész részeket akar 
átugrani, akkor nyomja meg az 1-est [bevezetés], a 2-est [fő jellemzők] vagy a 3-ast 
[felderítés]. 
A folytatáshoz nyomja meg a “Következő” gombot. 

 
A szétszórt, de külön-külön hellyel jellemezhető részecskék alkotta rendszerek 
szervezett, komplex és dinamikus viselkedést mutathatnak. Ez a tananyag az 
önjárórészecske-modellt [1] és ennek néhány rendszertípusú tulajdonságát fogja 
bemutatni Önnek. 

 
Új univerzumot! 

 
Most pedig adjon egy új részecskét az univerzumhoz. Ebben a modellben a részecskék 
mindig teljes sebességgel mozognak. 

 
Részecsketeremtés 

 
Helyes! A determinisztikus esetben az izolált részecskék egyenes vonalban mozognak. 

 
A részecskék akkor látják egymást, ha látótávolságban vannak. A látótávolságot a sárga 
fényudvar jelzi. A determinisztikus esetben egy részecske mindig a látótávolságán belüli 
összes részecske (ezek közé tartozik maga is) átlagos mozgásiránya szerint halad. 

 
Mehet! 
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Újra kipróbálhatja, ha akarja. 

 
Újra! 

 
Tehát a részecske a látótávolságán belüli összes részecske átlagos mozgásiránya szerint 
halad (az átlagolásban figyelembe véve a saját irányát is). 
Figyelje meg, hogy mihelyt két részecske észreveszi egymást, párban folytatják a 
mozgást, az eredeti mozgásirányok átlagának megfelelő egyenes mentén. 

 
A részecskék mozgását egy sztochasztikus (rendezetlen) járulékkal is befolyásolhatjuk. 
Kapcsolja be a rendezetlenséget, és figyelje meg, hogyan változik a részecskék 
viselkedése. 

 
Rendezetlenség 
radián 

 
Vegye észre, hogy teljes rendezetlenség esetén a részecskék véletlen (random) sétát 
folytatnak (mint a Brown-mozgás).  

 
A rendezetlenség most 2 pi radián (teljes rendezetlenség). Most pedig adjon a 
rendszerhez jó néhány (>30) részecskét. Nagyon látványos lesz, ha ilyen sok részecske 
esetében elkezdjük csökkenteni a rendezetlenséget. 

 
Részecskeszám 

 
Most, hogy ilyen sok a részecske, fokozatosan csökkentse a rendezetlenséget. 

 
Figyelje meg, ahogy a részecskék csoportosulni kezdenek. A rendezetlenség helyett 
hirtelen kialakul egy globális mozgásirány. Erre a hirtelen átmenetre hivatkoznak 
„spontán szimmetriasértés” néven. 
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A látótávolság jelzése kikapcsolható. A kikapcsolás csökkenti a szimuláció 
erőforrásigényét, és segíti, hogy bizonyos jelenségeket könnyebben észrevegyünk. 

 
Látótávolsággal 

 
Az önjárórészecske-modell a következő szabad paraméterekkel rendelkezik: 
részecskeszám, univerzumhossz, részecskesebesség, rendezetlenség, látótávolság (vagy 
kölcsönhatási rádiusz) és időléptetés. Ezek közül hármat mutatunk meg: kísérletezgessen 
a változtatásukkal, mielőtt továbblépnénk. 

 
Látótávolság 

 
Rendben! Ezzel végeztünk is az önjárórészecske-modell bevezetésével. A következő rész 
a modell rendszertípusú tulajdonságaival foglalkozik. 

 
Következő rész 

 
2. rész: az önjárórészecske-modell rendszertípusú tulajdonságai 

 
Bizonyos dinamikai rendszereket rendezettségi fokukkal szokták jellemezni. Ezt a 
mennyiséget fogjuk rendparaméternek nevezni. Ebben a modellben ez a paraméter a 
részecskék mozgásirányának hasonlóságát fejezi ki. Próbálja a rendparamétert 0,9 fölé 
vinni. 

 
Rendparaméter 

 
Most pedig próbálja meg 0,1 alá csökkenteni a rendparamétert. 

 
Ábrázoljuk ezt a paramétert az idő függvényében. Indítsuk el az időgrafikont, 
változtatgassuk amit változtatni lehet, s miközben a grafikon fut, nézzük meg, hogyan 
változik a rendparaméter. 

 
Rendparaméter – idő ábra 
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Ábra 
Rendparaméter – idő 
Rendparaméter 
Idő 
Rendparaméter – idő 

 
Figyelje meg, hogy kell egy kis idő, míg a rendparaméter követi a modellparaméterek 
beállítását. 

 
Bizonyos dinamikai rendszerekre kritikalitás jellemző. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos 
modellparaméter-értéknél a rendszer drasztikusan megváltozik. 
Az önjárórészecske-modell esetében pl. a rendparaméter hirtelen lecsökken, ha a 
rendezetlenségi paraméter egy bizonyos érték fölé megy. 
Itt egy mintaábra, melyen a kritikus pontot (30 részecskére és 30-as látótávolság esetére) 
bejelöltük: 
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Kritikus pont 
(fázisátalakulás) 

 
Ne feledjük, hogy a kritikus érték függ a többi modellparaméter értékétől is, ezért ha 
változtatunk a részecskeszámon vagy a látótávolságon, akkor a grafikont nullázni kell. Itt, 
mint bármely más numerikus szimuláció esetében, annál pontosabbak az eredmények, 
minél nagyobb a részecskeszám. 

 
A víz átalakulása szilárd halmazállapotból cseppfolyósba 0 Celsius-fokon elsőrendű 
fázisátmenet (látens hővel). Az önjárórészecske-modell szerinti fázisátmenet viszont 
másodrendű (látens hő nélkül), mely hatványfüggvény-viselkedést mutat a kritikus pont 
környékén 
A következő oldalon megkeressük a kritikus pontot: a rendezetlenségi paraméternek azt 
az értékét, amelynél a rendparaméter drasztikus csökkenést mutat. 

 
Most pedig megmérjük a rendparamétert mint a rendezetlenség függvényét. Nyissuk meg 
a grafikont és kezdjük el a méréseket a rendezetlenség időnkénti változtatásával. Ha egy 
rendezetlenségértéknél elég adat gyűlt össze, az ábrán megjelenik egy piros négyzet, 
mely a középértéket jelzi. A program automatikusan egyenes szakaszokkal köti össze a 
különböző rendezetlenségértékeknél kapott rendparaméter-átlagokat.  

 
Rendparaméter ábrája 
Mutat........Nulláz 



AMEDDIG A JAVA EL NEM KÉSZÜL: A SZÖVEGEK FORDÍTÁSA A MEGJELENÉS SORRENDJÉBEN 

self-driven-particle-model_for_pdf 

Nagy Sandor Page 7 1/26/2011 

 
Ábra 
Rendparaméter – rendezetlenség 
Rendparaméter 
Rendezetlenség 
Nyers adatok.......Középértékek 

 
A kritikus ponthoz közeli rendszerekben a rendparaméter hatványfüggvény-viselkedést 
mutat. Más szóval, a rendparaméter úgy változik, ahogy a kritikus rendezetlenségértéktől 
vett távolság valahányadik hatványa. Formálisan: p=k(c-r)^B, ahol p a rendparaméter, k 
egy arányossági tényező, c a kritikus rendezetlenség, r a rendezetlenség, B pedig a 
kritikus exponens. 

 
A kritikus exponens meghatározásához a p rendparaméter logaritmusát kell ábrázolni a 
(c-r) vagy pl. a (c-r)/c logaritmusa függvényében. 
Az ln(p) – ln[(c-r)/c] függvény grafikonja ugyanis egy olyan egyenes, melynek 
meredekségét épp a B kritikus exponens adja meg.  

 
Először ábrázolja a rendparamétert a rendezetlenség függvényében a kritikus 
rendezetlenség meghatározása végett, majd írja be az utóbbi értékét az alábbi piros 
ablakba. Nem kell nagy pontosság, viszont némi önállóságra van szükség. 

 
Kritikus rendezetlenség 
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Kritikus exponens ábra 
Mutat........Nulláz......Egyenesillesztés 

 
Remek! Most már meg tudja határozni a kritikus exponenst. Ehhez meg kell „Mutat”-ni a 
kritikus exponens ábráját (ez log-log megjelenítésű), további adatokat kell gyűjteni más 
rendezetlenségértékeknél, majd egyenest kell illeszteni a log-log értékekre az 
„Egyenesillesztés”-re kattintva. 

 
Ábra 
Kritikus exponens log-log ábra 
ln(rendparaméter) 
ln[(c-r)/c] 
Nyers adatok.......Középértékek.....Legjobb illesztés 

 
Kritikus exponens = 

 
Az ilyen szimulációk, jellemzően, 5000 vagy még több részecskével futnak, hogy a 
numerikus értékek pontosabbak legyenek. A kritikus pontot az alapján határozzák meg, 
hogy annál az értéknél kell legegyenesebbnek lennie a kritikus exponenst meghatározó 
log-log grafikonnak. Ezzel a technikával [1] kb. 0,45-öt kapott B értékére. 

 
A kritikus rendezetlenséget végtelen univerzumra is meg lehet kapni (feltéve, hogy a 
részecskék globális sűrűsége állandó). Ezt a számítási módszert, melyet [1] szintén 
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ismertet, végesméret-skálázásnak nevezik. A cikk szerzői megmutatták, hogy a végtelen 
méretű univerzum kritikus rendezetlensége kb. 2,9. 

 
Remek! Sikerült kiszámítania az önjárórészecske-modell kritikus pontját és kritikus 
exponensét. 
A következő és egyben utolsó részben megemlítünk néhány kiegészítő eredményt, és a 
rendelkezésére bocsátjuk a szimuláció egészét, hogy kedvére kísérletezzen vele. 

 

 
3. rész. A kritikusság jelensége, valamint az önszervező kritikus viselkedés jelen van az 
erdőtüzek, lavinák, hal- és madárrajok, homokbuckák, közlekedés, továbbá bizonyos 
kvantummechanikai rendszerek esetében is. 
Az oktatási anyag ezen utolsó része lehetőséget ad arra, hogy kísérleteket tervezzen és 
folytasson az önjárórészecske-modellel. 

 

 
Ezen az oldalon kedvére kísérletezgethet az önjárórészecske-modellel. Felmehet akár 200 
részecskéig is, kijelezheti a klaszterek számát, és visszaállíthatja a részecskéket 
rendezetlen állapotba. 
Minthogy végzett a tananyaggal, megérdemel egy nagy tapsot! 

 
Klaszterszámmal 

 
Rendezetlenít 

 
Tapsot! 


