




C H E M O T O N  ELMÉLET

I. KÖTET

A  FLUID A U T Ó M A T Ä K  ELMÉLETI A L A PJA I

DR. QÄNTI TIBOR

OMIKK, BUDAPEST, 1984



SZAKMAILAQ ELLENŐRIZTE:

d r . v e r h A s Jó z se f

l-IV. FEJEZET

DR. VEKERDI LÁSZLÓ

V. FEJEZET

©  Copyright Dr. GÁNTI Tibor, 1984

Felelős kiadó: Dr. Schneider László 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

Fedélterv és tipográfia: Dévényi Erika 
Az ábrákat Tüske Márton készítette 
OKISZ LABOR NYOMDA 743/84 

Feleló's vezető: Gede Károly



Ajánlom e könyvet 
kedves barátomnak,

GYARMATI ISTVÁN professzornak,

aki sokkal-sokkal mélyebbre hatolt a természet titkainak 
megismerésében, mint bármely más általam ismert ku
tató, s akinek — és iskolájának —  baráti segítsége, 
támogatása és kritikája döntő szerepet játszott a che- 
moton elmélet kifejlődésében.

Budapest — Nagymaros, 1984. máj. 1.

a szerző





T A R T A L O M

I. BEVEZETÉS .................................................................................. 13

II. A FLUID MASINÁK KONSTRUKCIONÁLIS ELEMEI . . . .  19

1. Reakcióláncok ................................................................................19
A kémiai reakció, mint pályaszakasz .........................................   19
Kémiai reakciók kapcsolása. A reakciólánc,
mint kényszerpálya.......................................................................... 22

2. Elágazások................................... 25
ÉS-típusú e lágazás.......................................................................  25
VAGY-típusú elágazás .................................................................... 27

3. A kémiai körfolyamat .....................................................................29
A kémiai körfolyamat je llem zése ................................................... 29
Körfolyamati sztöchiometria ........................................................ 31
A körfolyamati sztöchiometria általánosítása ............................. 35
A körfolyamat kinetikája ...............................................................36
Példa a kémiai körfolyamatra .........................................................37
A kémiai körfolyamat katalizátor természete ..............................38
Az enzimreakciók .......................................................................... 42
Általános megfontolások ...............................................................44

4. Önprodukáló kémiai kö r fo lya m a to k ............................................. 45
Az egyszerű önprodukáló körfolyamat .......................................47
Az önprodukáló körfolyamat k in e tik á ja ....................................... 53
Példák az önprodukáló körfolyamatokra ....................................53
önemésztő körfolyamatok ............................................................ 56

5. Információtárolás és replikálás ...................................................... 56
Templátfolyamatok ........................................................................57
Példa a templátpolimerizáció számítására .................................... 60
A templátpolimerizáció kinetikája ................................................ 61
Általános megjegyzések .................................................................. 65

6. Kompartmentalizáció .....................................................................66
Sztöchiometria ................................................................................ 67
A membránnövekedés formális kinetikája ....................................68

III. EGYSZERŰ FLUID MASINÁK SZERKESZTÉSE ...............69

1. Az egyszerű alkatrészek kapcsolása ...... .......................................69
Kémiai körfolyamat kapcsolása reakciólánccal..............................69
Körfolyamatok kapcsolása egymással ..........................................71
Második generációs körfolyam atok................................................78
Ipari alkalmazási példák ................................................................. 83

5



2. önprodukáló alkatrészek kapcsolása ....................................... 88
Egyszerű alkatrészek kapcsolása önprodukáló rendszerré . . .  88
Önprodukáló körfolyamat kapcsolása reakciólánccal .............  92
Oszcilláló reakciórendszerek .....................................................  94
önprodukáló körfolyamat kapcsolása
templátpolimerizációval: fluid programvezérlés ..................... 99
Ipari alkalmazási példák ...............................................................104

IV. SZAPORODÓ FLUID AUTOMATÁK ................................... 110

1. A  genezis formái ..............................................................................110
Definíciók ......................................................................................... 110
Néhány példa vizsgálata ..................................................................113

2. Szaporodó mikrogömbök ...............................................................115
Kapcsolás, sztöchiometria ...............................................................116
Működés, növekedés, osztódás ......................................................117
Kinetika ............................................................................................ 120

3. Szaporodó „fluid órák” ..................................................................122
Mikrogömb VAGY-csatolással ..................................................... 122
Mikrogömb oszcilláló kémiai reakciórendszerrel ........................124
Szaporodó „fluid óra” .....................................................................126

4. Chemotonok ................................................................................... 128
Chemoton kapcsolás ........................................................................131
Sztöchiometria ................................................................................ 131
A működés kvalitatív áttekintése .................................................. 134
Kinetika ............................................................................................ 135
A működés számítógépes vizsgálata ..........................................137
Chemoton-variációk . . ....................................  141

V. ÖNSZERVEZŐ FLUID COMPUTEREK VÁZLATAI ...............143

1. Bevezető megjegyzések ..................................................................143
2. A fluid computerek alkatrészei ......................................................144

Kapcsolat az elektromos té r r e l .......................................................144
I-kapcsoló ...................................................................................... 148
F -k ap cso ló ......................................................................................... 153
K-kapcsoló ...................................................................................... 154
A K-kapcsoló egy lehetséges kivitelezési módja ............................157
Korlátoltan szaporodó chemotonok ......................................  160

3. A z  alaphálózat ...................................  164
A hálózat kifejlesztése .....................................................................164
A hálózat m űködtetése.................................................................... 167
A hálózat energiaellátása................................................................. 169
Az alaphálózat működésének vizsgálata I.

Alakfelismerés fényérzékeléssel . . . ....................................... 169



Az alaphálózat működésének vizsgálata II.
Alakfelismerés tapintással ........................................................ 173

Alaphálózatok kapcsolása egyéb érzékelőkkel .......................... 174
Általános megjegyzések .................................................................176

4. Kogitátor hálózatok .......................................................................176
G-elemek ........................................................................................ 176
Hálózatok K- és G-elemekből........................................................ 178
Kogitátor alaphálózat ....................................................................179
Másodlagos huzalozás ....................................................................180
Asszociatív hálózat ......................................................................... 182
Az asszociatív hálózat „álma” ........................................................ 183

5. Kogitátorok szerkesztése .............................................................. 184
Az absztraktor alegység .................................................................184
Dekóder alegység ............................................................................ 186
Egyszerű kogitátor ......................................................................... 189
A kogitátor problémamegoldó képessége ...................................192

6. Kogitátorok időkóderre l.................................................................193
T-elemek........................................................................................  193
Egyszerű fluid óramű ....................................................................195
Összetett fluid óramű ....................................................................197
Kogitátor ó ram űvel..........................................................................198

7. Aktivitás, alvás, h a lá l .........................................  200
A k tiv itá s ........................................................................................... 200
Szelektív működésirányítás ..........................................................201
Alvás és álom .................................................................................. 203

8. A fluid robotok f e l é ......................................................................... 206
A kogitátor, mint robotagy i......................................................... 206
Fluid ro b o to k ...................................................................................207

IRODALOM ......................................................................................... 210
SUM M ARY........................................................................................... 213
TÁRGYMUTATÓ ................................................................................218

7





T
{

\

JE L M A Q Y A R Á Z A T

fi
“i
A>Aj,Ajk

Az Aj körfolyamati intermedierek fiktív móltörtjei
Az Aj komponens koncentrációja
daj/dr
Kémiai komponensek. Rendszerint reakciólánc, 
körfolyamat vagy hálózat intermedieijei

Ä A intermedierekből álló körfolyamat intermedi- 
eijeinek összessége

A A1; A2. . .An körfolyamatokból álló szuperciklus 
intermedieijeinek összessége

h
bi
B> Bi’ Bik*

A Bj körfolyamati intermedierek fiktív móltörtjei 
A Bj komponens koncentrációja 
Kémiai komponensek. Rendszerint (az A kompo
nenseket tartalmazótól eltérő) reakcióláncok, kör
folyamatok, hálózatok intermedieijei

B B intermedierekből álló körfolyamat intermedier- 
jeinek összessége

I B j, B2. . . B n körfolyamatokból álló szuperciklus 
intermedieijeinek összessége

C, Cj,
^max
^min
E
f i «
EP
ES
V
f
f
F
p*
i
I
r
j

Kémiai komponensek 
a lehetséges utódok maximális száma 
a lehetséges utódok minimális száma 
enzim
elektromos töltéssel rendelkező komponens
enzim-termék komplex
enzim-szubsztrát komplex
fordulat/idő
kiindulási mólok száma
relativ felület F(r)/F(0)
felület
fajlagos felület
a megszólaló input egységek száma 
kódolt információ 
I-ről készült másolat
a szaporodási kapacitást meghatározó kémiai kom

Ki

ponens
az i-edik monomerféleség mennyisége a polimer 
szálban

ki Az i-edik reakciólépés kitüntetett irány szerinti 
reakciójának sebességi állandója

ki Az i-edik reakciólépés ellentett irány szerinti 
reakciójának sebességi állandója

9



X
ß
mA1 ’ mX

v
n
n
NA

pZm

pVnZm v n m

arányossági tényező 
sztöchiokinetikai együttható = du 

stb. az A i, Xi stb. komponensek molekulatömegei, 
illetve móltömegei 
sztöchiometriai együttható 
a molekulák, illetve mólok száma 
a fogaskerék fogainak a száma 
nem asszociatív
a megszólaló output egységek száma 
az enzimreakció terméke
n polimerizációs fokú, templáttulajdonságú, csak 
V-egységeket tartalmazó szálpolimer 
m polimerizációs fokú, templáttulajdonságú, csak 
Z-egységeket tartalmazó szálpolimer 
n darab V monomerből és m darab Z monomerből 
álló, templáttulajdonságú kopolimer szál

pnVmZ = Pv nZm
q relatív térfogat, Q(T)/Q(0)
Q térfogat
Q adott koenzim dezaktivált alakja
Q* adott koenzim aktivált alakja
R a templátpolimerizációnál keletkező kondenzációs

melléktermék
S az enzimreakció szubsztrátja
r idő
t a T komponens koncentrációja
T membránalkotó molekula

T n darab T molekulából álló membránn
u
v

V

V’

V
V

k
t

xi
X, X: 
X

Sk

X

Vi

fordulati szám
a V komponens koncentrációja 
a V (illetve V ’) komponens koncentrációjának a 
polimerizációt iniciáló küszöbértéke 
a pVn templátpolimer egy monomer egysége (da
rab vagy mól)
templátpolimerképző monomer polikondenzációs 
reakciónál
a kondenzátor kisülését iniciáló küszöbfeszültség 
a továbbfutó jel maximális feszültsége 
az Xj komponens koncentrációja 
belépő reakciópartnerek
adott re akció rend szer külső nyersanyagszükséglete 
adott kémiai szuperrendszer (pl. szuperciklus, che- 
moton stb.) nyersanyagainak összessége 
az Yj komponens koncentrációja

10



Y, Yj, Yjk kilépő reakció termékek (melléktermékek)
Y adott kémiai rendszer melléktermékeinek

összessége
Y adott kémiai szuperrendszer melléktermékeinek 

összessége
Z a pZm templátpolimer egy monomer egysége

— ^ ------ +- körfolyamatjel. A kör fölé írt betű az interme
dierek minőségére utal, a körbe írt u szám a 
fordulatok számát jelenti

Vegyületnevek rövidítése

A adenozin
ac.ald. acetaldehid
Ac.CoA acetil-koenzim-A
ADP adenozin-difoszfát
AMP adenozin-monofoszfát (adenilsav)
ATP adenozin-trifoszfát
BrMA bróm-malonát
C citidin
CoA koenzim-A
DAP
DNS
EtOH
F
F-6-P
FAD
FADH2
FD (vagy FDQX

FDred
FDP
G
G
G-6-P
GAP
GDP
GTP
MA
NAD
NADH2
NADP
NADPH2

dioxi-aceton-foszfát 
dezoxirib onukleinsav 
etanol 
fruktóz
fruktóz-6-foszfát 
flavin-adenin-dinukleotid, oxidált 
flavin-adenin-dinukleotid, redukált 

) ferredoxin, oxidált 
ferredoxin, redukált 
fruktóz-difoszfát 
glükóz 
guanozin 
glükóz-6-foszfát 
gliceraldehid-foszfát 
guanozin-difoszfát 
guanozin-trifoszfát 
malonát
nikotinamid-adenin dinukleotid, oxidált 
nikotinamid-adenin dinukleotid, redukált 
nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát, oxidált 
nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát, redukált



pi
PA

szervetlen foszfát 
piruvát

PEP foszfoenol-piroszőlősav
2-PGS 2-foszfóglicerinsav
3-PGS 3-foszfoglicerinsav
PP pirofoszfát
S szacharóz
T timin



I. BEVEZETÉS

A mindannyiunk által ismert szúnyog robotpilótával ellátott, helyből felszálló 
repülőgépnek is felfogható. Manőverezőképessége tökéletes, hiszen soha nem zuhan le, 
induláskor és landoláskor sem. Sötétben—világosban egyforma biztonsággal repül. Motorja 
igen kis hőveszteséggel dolgozik, hőfoka szinte a környezetével azonos. Hajtóanyaga a 
természet megújuló energiaforrásai közül való. Fény, szag, hősugárzás segítségével 
egyaránt navigál. „Robotpilótája”, amely mindezt irányítja és vezérli, — és ezen kívül még 
sok minden mást is — ezredgramm nagyságrendű.

A szúnyog nem a legkisebb robotrepülőgép. A Mymaridae-k (tojásparazita 
hártyásszámyúak) közé tartozó parányfürkész (Állaptus minimus) testhossza 0,2 mm, 
szárnyainak fesztávolsága 0,6 mm, súlya 2—3 - 10~5 gramm. Szárnyait másodpercenként 
400 fordulattal forgatja, jól repül. És nemcsak repülni tud, de ugyanezeknek a 
szárnyaknak a mozgatásával a víz alatt kitűnően úszik is.

Teljes irányító és vezérlő robotberendezésének — azaz idegrendszerének -  összsúlya 
milliomod gramm nagyságrendű!

Ha ehhez hozzávesszük, hogy ez a „robotpilótával működő repülőgép” önrep
rodukáló képességgel is rendelkezik, biztosan állíthatjuk, hogy az élővilág által kifejlesz
tett technika sokkal nagyobb lehetőséget rejt magában, mint az emberi civüizáció által 
kifejlesztett — önmagában ugyancsak bámulatra méltó képességekkel rendelkező — 
technika, amely alapvetően a mechanikai és elektromos energiával való manipulációkon 
alapszik.

Az ember alkotta gépekben, készülékekben, -  nevezzük ezeket összefoglaló néven 
automatáknak — működés közben mechanikai vagy elektromos energia halad át. Ez az 
áthaladó energia biztosítja a gép, készülék — automata működését. Az energia azonban 
nem szabadon, hanem az automata konstrukciójától függő pályák rendszerén, irányí
tottan halad át oly módon, hogy az egyes alkatrészek, amelyek végső fokon az energia 
átvivői, egymásnak adják át az energiát. így az energia irányított haladása egy automatán 
belül az alkatrészek és az általuk alkotott rendszer függvénye.

Viszonylag kevés alkatrészből is igen sokféle ilyen „energiaátviteli rendszert” lehet 
konstruálni. A mechanikai gépek csakúgy, mint az elektromos-elektronikus készülékek, 
meglehetősen kevés egymástól elvileg különböző alkatrészféleséget tartalmaznak. Ám 
ezek sokféle kivitelezési módja, mérete gyakorlatilag kimeríthetetlen nagyságú konstruk
cióféleség előállítását teszi lehetővé.

Az élő rendszerek működése alapvetően nem a kinetikai energia változásán alapszik, 
de még csak az elektromos energia változásán sem. Az élő rendszerek működésének 
alapjai kémiai folyamatok. Ezekben nem a mechanikai vagy elektromos, hanem a kémiai
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energia változik. A kémiai energia változásának is van iránya. Ha máshonnan nem, ezt 
onnan is tudhatjuk, hogy a vegyészek a kémiai egyenleteikben az egyenlőségjelet gyakran 
nyilakkal helyettesítik jelezvén, hogy a folyamat kétirányú-e (úgymond reverzibilis) vagy 
egyirányú (irreverzibilis), s ha irreverzibilis, akkor melyik irányba megy végbe. Ezeket az 
irányokat azonban közvetlenül semmiféle érzékszervünk nem érzékeli irányként és ezen 
irányok mellé semmiféle módon nem rendelhetők tényleges geometriai irányok. Ezért az 
élőlényekben zajló folyamatok organizációja számunkra közvetlenül nem, csak közvetve
— eredményeiben — érzékelhető, s a működés alapelvei misztikumnak tűnhetnek.

Pedig ez a misztikum feloldható. Ha a kémiai reakciónak iránya van, akkor az 
egymás után következő (konszekutív) kémiai reakciók sorozata egy pályát jelöl ki, 
amelyen a kémiai energia végighalad. Ez a pálya ugyan nem értelmezhető a geometriai 
térben, de egyértelműen értelmezhető — és kvantitatíve számítható -  egy absztrakt 
kémiai állapottérben. De ha a kémiai állapottérben kijelölhetők — és valóban kijelölhetők
— olyan különböző pályatípusok, amelyeken a kémiai energia kényszerűen halad végig 
megfelelő körülmények között, akkor konstruálhatok olyan — nem geometriai térbelileg 
szerveződött, ezért szemléletesen nem érzékelhető — „alkatrészek”, amelyből kémiai 
gépek, készülékek, automaták építhetők.

E könyv következő fejezete azt mutatja be, hogy a) ilyen „alkatrészek” konstruál
hatok, b) az „alkatrészek” minőségileg és mennyiségileg egyértelműen jellemezhetők, 
c) működésük a kémiai kinetika segítségével egyértelműen leírható és d) hogy ezen 
„alkatrészek” tényleges létezésére a kémiában és a biokémiában számos gyakorlati, valós 
példa található.

Ha léteznek ilyen kémiai állapottérbeli pályák, akkor feltételezhető, hogy közöttük 
kényszerkapcsolat alakítható ki. E kapcsolatok természetét és néhány típusát mutatja be 
a III. fedezet, egyúttal azt is dokumentálva, hogy a kapcsolatok is egzakt módon 
tárgy álhatók mennyiségileg. A kapcsolatok tárgyalása során automatikusan jutunk el a 
legegyszerűbb „fluid automaták” , például az oszcilláló kémiai rendszerek tervezéséig.

Alkatrészek és kapcsolatok — ezek az automaták konstruálásának előfeltételei. Ha 
ezek adottak, felhasználásukkal konstruálhatok automaták, függetlenül attól, hogy az 
alkatrészek és kapcsolatok a geometriai, az elektromágneses vagy a kémiai állapottérben 
organizáltak-e.

A kémiai állapottérben különböző önreprodukáló alkatrészek is konstruálhatok, 
ezek mindegyikére gyakorlati példák ismeretesek. Az önreprodukáló alkatrészekből 
önreprodukáló automaták szerkeszthetők. Ez a mechanikai és elektromos automatáknál 
ilyen módon elképzelhetetlen, a geometriai kötöttségektől mentes kémiai állapottérbeli 
organizációid automatáknál viszont természetesen adódó lehetőség. Ezt mutatja be a 
könyv negyedik fejezete azzal, hogy ez az önreprodukció transzformálható a geometriai 
térbe is s ezáltal valódi szaporodó fluid automaták is nyerhetők.

Az emberi technikában a mechanikai és az elektromos munkavégzés gyakrabban 
fordul elő, mint a közvetlen kémiai munkavégzés. Mechanikai munkát lehet végeztetni 
elektromos készülékekkel is és fordítva, elektromos munkát mechanikai készülékkel, ha 
ellátjuk őket az adott típusú energiát másfajta energiává transzformáló berendezéssel.

A kémiai energia is transzformálható más energiafajtává. Az V. fejezet bemutatja, 
hogy a fluid kémiai organizációnak az elektromágneses organizációval való kombinálásával 
felvázolhatok olyan „fluid computerek” organizációs módjai, amelyek teljesen új elveken
14



alapulnak. E felvázolt computerek tulajdonságaikban és képességeikben az idegrend
szerhez és az agyhoz hasonlatosak. Nem programozhatok, hanem alapfunkciójuk, 
„létezési módjuk” a tanulás. Ha működnek, nem is tudnak nem tanulni. Bonyolultabb 
konstrukcióik gondolkodásra képesek. E gondolkodás minőségileg eltérő attól, amit a ma 
„gondolkodó gépeknek” nevezett rendszerek produkálnak, és sokkal inkább ahhoz a 
gondolkodáshoz hasonlítható, amit az agy produkál. Végül — ugyancsak az idegrendszer
hez hasonlóan — e fluid computerek önszervező képességgel is rendelkeznek.

A fluid automaták organizációs alapelvei eddig ismeretlenek voltak. A technika 
azonban néha — tapasztalati alapon vagy más tudományágakat, úgymint a kémiát vagy 
mikrobiológiát felhasználva félempirikus módon — alkalmazta a fluid automatákat. Az 
egyszerűbb fluid rendszerek közvetlen alkalmazási módjai közé sorolható például a 
katalizátorok alkalmazása, beleértve az enzimes mosószereket is, vagy a galvánelemek, 
akkumulátorok, tüzelőanyagcellák alkalmazása. Bonyolultabb, összetettebb fluid rendsze
reket a technika csak közvetve alkalmazott, amennyiben egyes élőlények összetett fluid 
rendszereit állította szolgálatába, például a fermentációs iparokban vagy az antibiotiku
mok gyártása során, de végső soron ide sorolhatnánk magának az embernek a fizikai és 
szellemi munkát végző, immár valóban nagyon bonyolult fluid rendszereit is.

Hogy a fluid automaták elméletének részletes kidolgozása és kiteijesztése milyen 
távlatokat ígér az ember számára, azt felesleges elvi érvekkel dokumentálni. Egyszerűen 
meg kell nézni, hogy mit tudott megvalósítani az élővilág. Az ugyanis — mint azt a 
gyakorlati példák mutatják — mind lehetséges. Ez sokkal-sokkal több, mint amit emberi 
technikánk eddig produkált. Az emberi technika szinte minden alkotásának megfelelőjét 
megtaláljuk az élő természetben, ha az nem igényel túl nagy energiasűrűséget. Az 
élővilágban nincs atomátalakítás és nagyhőmérsékletű technika. De amit az élővilág 
megoldott, az sokkal tökéletesebb a technikai megoldásoknál. A technika ma még nem is 
álmodik néhány sejt nagyságú infratávcsőről, mint ami egyes kígyók homlokán található, 
mikroszkopikus méretű fényenergia hasznosítókról, mint amilyenek a klorplasztok, 
vagy milliomodgrammnyi tömegű robotpilótákról.

E könyv első kötete azt kívánja megmutatni, hogy a fluid automaták elmélete 
egzakt módon kidolgozható.

*

Az első kötet negyedik fejezetében a bemutatott szaporodóképes fluid automaták 
között a legbonyolultabbnak külön neve is van: chemoton. Erről kapta az egész elmélet a 
nevét s így e könyv is a címét. A chemoton programvezéreit, önreprodukáló, térbeli 
osztódásra s így valódi szaporodásra képes fluid kémiai automata. Alkatrészeinek fluid 
organizációja pontosan megadott csakúgy, mint az alkatrészek közötti kényszerkapcsola
tok. Működésének anyagmérlegeit -  elemi kémiai lépésekig bontva — pontosan megadja 
az úgynevezett körfolyamati sztöchiometria. Működésének időbeli lefutását -  ugyancsak 
elemi kémiai lépésekig bontva — leírják a reakciók kémiai kinetikai egyenletei. Az elemi 
lépések differenciálegyenleteinek összessége egy differenciálegyenlet rendszert alkot, 
amelynek numerikus integrálása számítógéppel megoldható. A számítógépes integrálás 
megmutatja, hogyan viselkednek a chemotonok. Ez a viselkedés pedig rendkívül hasonlít a 
legegyszerűbb élő rendszerek viselkedéséhez.
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össze kell tehát hasonlítani a chemotonokat az élő rendszerekkel. Ezt az 
összehasonlítást végzi el a második kötet kezdő fejezete. Az összehasonlítás azt mutatja, 
hogy a chemotonok mind szervezési módjukat, mind pedig működésüket tekintve 
megfelelnek az élő rendszerek kritériumainak. A chemotonok az elvileg legegyszerűbb élő 
rendszerek.

Ha a chemotonok a lehető legegyszerűbb élő rendszerek, akkor joggal feltételez
hető, hogy az élet keletkezése az ősföldön ilyen rendszereken keresztül ment végbe. A 
második kötet következő fejezete megad egy konkrét prebiotikus reakciókból álló, 
mintegy száz intermediert magában foglaló chemoton hálózatot, valamint a könyv első 
részében kidolgozott körfolyamati sztöchiometria segítségével elemi lépésekig részletezve 
megadja e rendszer teljes mennyiségi leírását is. A chemoton modell tehát kitölthető 
prebiotikus reakciókkal és egyértelmű választ tud adni a spontán biogenezis lehetőségére 
és mechanizmusára. E fejezetben azt is megvizsgáljuk, hogy az így keletkezett 
ős-chemotonokból kialakulhatott-e a földi élővilág?

A chemoton modell, mint mondottuk, mennyiségi viszonyaiban is teljes egzakt
sággal leírható. Várható, hogy akkor a belőle származtatott rendszerek is leírhatók és 
vizsgálhatók kvalitatíve és kvantitatíve egyaránt, ha azokra is ugyanazon vizsgálati 
módszereket alkalmazzuk, mint a chemotonokra (vagy azok kiegészített továbbfejlesztett 
változatait). Ha ez igaz, akkor ez ugyanolyan egzakt, szinte axiomatikus felépítésű 
elméleti biológia kifejlesztésének lehetőségét ígéri, mint amilyen egzakt elméleti tudo
m ány például az elméleti fizika vagy a kémia. Ezt a kérdéskört a második kötet további 
fejezete vizsgálja.

Az absztrakt chemoton modell nem konkrét vegyületeket tartalmaz, még csak azt 
sem szabja meg, hogy intermedieijei szénvegyületek legyenek. Megszabja viszont, hogy az 
egyes intermedierek milyen funkcionális tulajdonságokkal kell rendelkezzenek a rendsze
ren belül. Számtalan kémiai hálózat tervezhető, amelyik kielégíti a chemoton-kapcsolás 
követelményeit. Ebből a szempontból a chemoton nem kötődik a földi élővilághoz, s 
kitűnő elméleti alapot szolgáltathat az esetleges nem földi eredetű élet kutatásához. 
Ennek lehetőségeit tárgyalja az élet keletkezését követő fejezet.

S végül a chemoton modell mesterséges körülmények között, mesterségesen 
szintetizált vegyületekkel is realizálható. Ez nem mást jelent, mint élő rendszer 
mesterséges szintézisét. Ennek a stratégiai körvonalait boncolgatja a második kötet utolsó 
fejezete.

*

Mint látható, a könyv két kötete meglehetősen eltérő diszciplináris területen 
mozog: az első rész néhány utalástól eltekintve nem tartalmaz biológiát, a kémia 
formalizmusai segítségével pusztán a fluid automaták konstrukcionális alapjait tárgyalja. 
A második rész főként tiszta elméleti biológia, az élő egyed mibenlétének, keletkezésének 
és korai evolúciójának elmélete. Ám a két rész szorosan összefügg, a második rész az 
elsőben leírtak alkalmazása a természet által megvalósított fluid automaták működésének 
és keletkezésének megértésére.

Témájánál fogva a könyv igen sok diszciplínát érint. Mindazonáltal ki kell 
hangsúlyozni, hogy nem automataelméleti szakkönyv, nem kibernetikai, sztöchiometriai,
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reakciókinetikai, genetikai stb. szakkönyv. Ezeknek még az elemeit sem kívánja 
ismertetni. De mindegyikből ismertet annyit, és csakis annyit, amennyi a leírtak 
megértéséhez szükséges.

A szerző célja nem valamiféle elvont elmélet felállítása volt, hanem az élő 
rendszerek működésének megértése, a megértésnek azon a fokán, ahogyan a mérnök érti 
gépeinek, készülékeinek működését. A megértésnek ez a foka egyaránt elméleti és 
gyakorlati, s az alkotó, konstrukcionális tevékenységet alapozza meg. Ezért a szerző 
egyrészt igyekezett nemcsak kvalitatíve, de kvantitatíve is tárgyalni mindent, másrészt 
elkerülni mindenfajta elvont matematikai vagy filozófiai tárgyalást. A könyvben található 
„matematikát’ levezetések bármely mérnök vagy természettudományos képzettségű tanár 
számára érthetőek kell, hogy legyenek, hiszen a matematikának csak a legegyszerűbb 
alapjait tartalmazzák.

A chemotonok evolúcióképes rendszerek. Az evolúció alapja a szaporodás, amelyet 
korábban mint az élő rendszerek kizárólagos tulajdonságát tartottak számon. Neuman 
János bizonyította be, hogy szaporodás a technikai automatáknál is elképzelhető, s 
megalkotta az önreprodukáló automaták elméleti alapjait. Fluid önreprodukáló rendszer 
egy elvi konstrukcióját Manfred Eigen publikálta (Eigen, 1971) hyperciklus néven a 
chemoton konstrukció első publikálásával egyidőben (Gánti, 1971), megkísérelve bebizo
nyítani a hyperciklusok evolúcióképességét is (Eigen és Schuster, 1977). Ezek és egyéb 
fejlődő rendszerek (pl. gazdasági rendszerek, informatikai rendszerek stb.) problémái 
ösztönözték a Gluchkov vezette szovjet kibernetikai iskolát, hogy lerakják a fejlődő és 
evolváló rendszerek legáltalánosabb matematikai elméletének alapjait (Gluchkov, Ivanov, 
Yanenko, 1983).

A chemoton elmélet, bár természetesen mindezekkel rokonságban van, tőlük 
eredetében és módszereiben is független. Nem általános érvényű evolúciós elmélet, mint 
Gluskovék munkája, vagy mint részben Prigogine irreverzibilis termodinamikai vizsgálatai
nak egy része, nem is általános automataelmélet, mint bizonyos értelemben Neuman 
János vagy Turing és követőik munkássága. Kifejezetten és következetesen a fluid kémiai 
automaták elmélete, beleértve az élő rendszereket is. E tekintetben viszont sokkal 
szélesebb körű Eigen hyperciklus elméleténél, amely csak a makromolekulákba zárt 
információ evolúciós sajátosságait kutatja, ha azok reprodukciója úgynevezett hyper- 
ciklikus organizációban történik.

*

E könyv két kötete a szerző (nagyrészt először e helyen publikált) kutatási 
eredményeit foglalja össze. A számítógépes szimulációk és a kinetikai leírások főként 
Békés Ferenc vegyészmérnök, kandidátus munkássága nyomán születtek meg. A 
számítógépes szimulációkban mellette Csendes Tibor matematikus, Hídvégi Máté és 
Korpádi Mátyás vegyészmérnökök, Nagy Ákos elektromérnök vettek részt intenzíven. A 
prebiológiai chemoton a második kötetben bemutatott konkrét modelljének kidolgozásá
ban Békés Ferenc és Hídvégi Máté mellett Szathmári Eörs biológus működött alkotó 
módon közre, a koenzimek prebiológiai szerepével kapcsolatos eredmények zömmel 
Korányi Pál munkái. Slemmer László filozófus pedig főként az életkritériumok 
kritikájával és egyes prebiológiai események vizsgálatával járult hozzá az eredményekhez.
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A szerző szeretne köszönetét mondani Gyarmati István akadémikus fizika
professzornak folyamatos támogatásáért és kritikáiért, Verhás József docensnek értékes 
megjegyzéseiért és a kinetikai részben nyújtott számos segítségéért, Simon Tibor és Vida 
Gábor professzoroknak támogatásukért.

A legnagyobb köszönet azonban kétségkívül a szerző feleségét illeti a munka 
elvégzéséhez szükséges körülmények megteremtéséért, e körülmények odaadó elviselésé
ért és a kivitelben nyújtott sokszoros technikai segítségért.
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II. A  FLUID M A S IN Á K  KONSTRUKCIÓS ELEMEI

1. REAKCIÓLÁNCOK

A) A kémiai reakció, mint pályaszakasz

A kémiai reakció valamely kémiai komponens más kémiai komponenssé való 
átalakulását jelenti. A kémiai reakció tehát az anyag kémiai minőségének a megváltoz
ásával jár. Molekuláris dimenziókban gondolkodva a kémiai reakció alatt valamely 
molekulafajta más molekulává való átalakulását érijük.

Miután kémiai komponensnek az anyag viszonylagosan stabil formáit tekintjük 
(amelyek legalább annyira stabilak, hogy a kémia módszereivel detektálhatok) ez egyben 
azt is jelenti, hogy az adott komponens a kémiai állapottér egy -  legalábbis helyi — 
energiaminimumán helyezkedik el, s az innen való kimozdításhoz energiát kell közölnünk 
vele. Ez az aktiválási energia. Molekuláris szinten gondolkodva: a reagálandó molekula 
relatíve stabil konfigurációjának átmenetileg instabil konfigurációba kell átmennie a 
reakció létrejöttéhez. A konfigurációváltozás molekulárisán általában ütközés révén 
következik be. Az ütköző partner lehet másik molekula (reakciópartner, oldószer stb.), 
ebben az esetben az ütköző partnerek energiája rendszerint a hőmozgásból származik, és 
közel azonos nagyságrendű. Ütköző partner lehet azonban a molekulánál nagyságrendek
kel kisebb tömegű részecske is (pl. foton).

Ha az átalakulást okozó ütköző partner egy másik molekula és az maga is 
átalakulást szenved az ütközés során, bimolekuláris reakcióról beszélünk. Ha az ütköző 
partnermolekula az ütközés során nem szenved átalakulást, vagy az ütközés nagyság
rendekkel kisebb részecskével történik és így jön létre kémiai reakció, monomolekuláris 
reakcióval állunk szemben. Nem szabad azonban elfeledni, hogy a kémiai reakciók során 
ilyen esetben is két partner ütközése szolgáltatja az aktiválási energiát.

A kémiai reakció kvalitatív és kvantitatív jellemzése úgynevezett sztöchiometriai 
egyenletekkel történik:

A i + X 1 = A2 + Y 1 [2.1]

ahol A! és Xi a reakció nyersanyagai, A2 és Y2 a reakció termékei. Ezek egyúttal a 
reakcióban résztvevő kémiai komponensek. A reakcióegyenlet értelmezhető molekuláris 
vagy makroszkopikus szinten. Az előbbi esetben az Aj, Xj, Yj stb. darab molekulákat 
jelentenek, az utóbbi esetben a kémiai komponens mólnyi mennyiségét, vagyis az adott
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molekulafajtából Avogadro-számnyi (6 ,023-1023) darabot. Ily módon az Aj, Xj, Y- 
jelölések nemcsak az adott komponensek minőségét, de azok mennyiségét is jelölik. A 
[2.1] egyenlőség alapján felírható, hogy

m. +m v = m . + mv [2.2]A í X ! A 2  Yr L 1

ahol mA , mx stb. a komponens molekulák tömegét, illetve a kémiai komponensek 
móltömegeit jelentik. A [2.1] sztöchiometriai egyenlet tehát egyidejűleg tömegmérleg 
egyenlet is, amely molekuláris szinten jelzi az egyes komponensek molekuláinak 
tömegváltozását, másrészt makroszkopikus szinten megadja a komponensek mennyisé
gének a változását a reakció során.

A vegyész számára a sztöchiometriai egyenletek műveleti utasítást is jelentenek, 
amely egyrészt megmondja, hogy a kívánt reakció végbemeneteléhez milyen reakció
partnerek kellenek és milyen mennyiségben, másrészt megadja a keletkezett termékek 
mennyiségét és minőségét. A sztöchiometriai egyenletek nem adnak felvilágosítást a 
folyamat időbeli lefutására, a reakció végbemeneteléhez szükséges körülményekre, 
valamint arra, hogy a reakció egyirányban teljesen végbemegy-e vagy egyensúlyi 
állapothoz vezet. Ismét hangsúlyozzuk: a sztöchiometriai egyenletek csak azt mondják 
meg, hogy ha az egyenletben szereplő reakciópartnerek az ott feltüntetett mennyiségben 
egymással elreagáltak, akkor milyen kémiai komponensek keletkeznek és milyen 
arányban.

Szokás az egyenlet két oldalát nyíllal vagy reverzibilis reakció esetén oda-vissza 
m utató nyílpárral összekötni jelezvén, hogy a kémiai átalakulásnak iránya van:

A, + X ,-----Aj + Y j

illetve

k >
A, + x , <  k , —  Aj + Y,

[2.3]

[2.4]

A nyíllal jelzett irány csak az absztrakt kémiai állapottérben jelent irányt. Ezen 
irány mellé semmi m ódon nem rendelhető geometriai térbeli irány. A különböző kémiai 
komponensek molekuláit meghatározott tulajdonságok (tömeg, töltés, polaritás, felépítő 
atom ok száma stb.) jellemzik, így az adott molekulafajta helye e tulajdonságok 
paraméterei által képezhető absztrakt állapottérben egyértelműen kijelölhető. Amikor egy 
kémiai reakció során valamely molekula tulajdonságai megváltoznak, az átalakult 
molekula ugyanezen absztrakt állapottérben más helyet fog elfoglalni. A reakció két 
oldalát összekötő nyíl e két pontot összekötő vektor szimbólumaként is felfogható. A 
kémiai átalakulás során a molekulában bekövetkező változás tehát az absztrakt 
állapottérben egy iránnyal jellemezhető pályaszakaszt jelent. Ha az átalakult molekula 
újabb reakció révén ismét más molekulává alakul át, akkor a megtett pályaszakaszhoz egy 
újabb (irányban és nagyságban rendszerint eltérő pályaszakasz) kapcsolódik. A kémiai 
átalakulások megfelelően megválasztott konszekutív (egymást követő) sorozata lehetővé
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teszi az absztrakt kémiai állapottérben különböző pályák „bejárását” . Ezek a pályák 
sztöchiometriai egyenletekkel jellemezhetők és gráfokkal ábrázolhatok. E könyvben a 
fluid masinák szerkezeti és működési alapelveit elsősorban az ilyen típusú absztrakt 
kémiai állapottér és a hozzá csatlakozó sztöchiometriai egyenletek és reakciógráfok 
segítségével fogjuk tárgyalni.

A kémiai állapottérnek ennél részletesebb leírása is lehetséges. A kémiai állapottér 
tulajdonságait ugyanis nemcsak egy-egy molekulafajta tulajdonságai, hanem a reakció- 
elegyben levő többi komponens tulajdonságai is befolyásolják, s így e többkomponensű 
rendszerek molekuláinak tulajdonságai makroszkopikusan összetett módon, mint redox- 
potenciál, dielektromos állandó, pH, koncentráció stb. jelentkeznek, továbbá a reakció
rendszer absztrakt térbeli állapotába külső paraméterek is beleszólnak, mint pl. a 
hőmérséklet és a nyomás. A kémiai rendszer e teljes kémiai állapottérbeli jellemzésére a 
sztöchiometriai egyenletek nem elegendőek. A fluid kémiai automaták konstrukcionális 
és működési alapelveinek megértéséhez nincs szükség e teljes leírásra, jóllehet a konkrét 
automaták kivitelezési terveihez ezek felhasználása is szükséges. E könyvben a teljes 
állapottérbeli leírással nem foglalkozunk.

A kémiai reakció időbeli lefutása a Guldberg-Waage-féle reakciókinetikai egyenle
tekkel adható meg. Hangsúlyozni kell, hogy a kinetikai egyenletek felírásának az alapjait a 
sztöchiometriai egyenletek adják, ugyanakkor azonban azok nem szolgáltatnak elegendő 
információt a kinetikai egyenletek felírásához.

A [2.4] sztöchiometriai egyenlettel jellemzett reakció Guldberg—Waage típusú 
kinetikai egyenlete:

á2 = ka ix ,  - k ’a2y! [2.5]

ahol a2, a2> Xi, yi az A i , A2, Xi és Y t komponensek koncentrációi; k és k’ a balról 
jobbra menő, illetve fordított irányú folyamat reakciósebességi állandói és á = da/dr. Ha a 
két ellentétes irányú folyamat sebessége egyenlő, [2.5] alapján dinamikus egyensúly áll be 
a reakciórendszerben. Ilyenkor a rendszerben kémiai változás makroszkopikusan nem 
észlelhető. Ez a kémiai egyensúly állapota. (A Guldberg-Waage egyenletek csak olyan 
reakciókra érvényesek, amelyek egyetlen molekuláris ütközés következtében játszódnak 
le. Ezeket a továbbiakban elemi reakcióknak vagy elemi lépéseknek nevezzük. A 
kémiában szokásos sztöchiometriai egyenletek többsége összetett kémiai reakciót ír le. Az 
összetett reakció elvileg elemi reakciók láncolatára bontható.)

Azok a hatások, amelyek a kémiai egyensúlyban lévő rendszer egyes komponensei
nek koncentrációját, vagy az egyes részfolyamatok sebességi állandóinak értékét 
megváltoztatják, kibillentik a rendszert a kémiai egyensúly állapotából. Ezekre a 
hatásokra nézve a reverzibilis kémiai reakció érzékelőként használható, ha az egyensúlyi 
állapot megváltozásával járó energiaváltozást valamilyen hatásláncon keresztül megfelelő 
effektorba (pl. mérőműszer, kapcsoló stb.) tudjuk vezetni. A hatáslánc lehet kémiai 
reakciólánc is.
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B )  A  kém iai rea kc ió k  kapcsolása. A  reakciólánc m in t  kényszerpá lya

Az előzőkben felírt [2.1] és [2.5] egyenletek bimolekuláris reakciók sztöchiometriai 
egyenletei. A vegyész találkozik monomolekuláris reakcióval is:

A 2 + Y ,  [2.6]
k’

amelynek kinetikáját a

á2 = ka! -  k ’a2y! [2.7]

egyenlet adja meg. Másrészt találkozik olyan reakciókkal is, amelyekben a komponensek
ből nem csak egy-egy molekula lép a reakcióba, például

2H2 + 0 2 = 2 H j O [2 .8 ]

Vagy általában:

*'a , A i + i'x 1x * -  > [2.9]

ahol — molekuláris szintet tekintve — a v szorzófaktor, amelyet sztöchiometriai 
együtthatónak nevezünk, azt mondja meg, hogy az adott molekulából hány lép egyszerre 
reakcióba. így — molekuláris értelmezésben — a v értéke csak pozitív egész szám lehet.

Makroszkóposán értelmezve a [2.9] sztöchiometriai egyenletet a v azt jelenti, hogy 
hány mólnyi mennyiség lép egyszerre reakcióba. Ebben az esetben a v értékére törtszám is 
értelmezett. A [2.8] egyenlet például felírható úgy is, hogy

H2 + ^ 0 2 = H 2O [2.10]

amely molekulárisán nem értelmezett, mert fél oxigénmolekula nincs, de kémiailag 
egyértelműen értelmezhető, mint fél gramm-molekulasúlynyi oxigén. A makroszkopiku
san értelmezett sztöchiometriai egyenlet az aritmetikai szabályoknak megfelelően 
bármely számmal szorozható (osztható) feltéve, hogy a művelet eredményeképpen egyik 
komponens tömege sem csökken az egyenletben az adott komponens egy molekulatöme
gének a molekuláris értelemben vett sztöchiometriai együtthatóval szorzott tömege alá.

Végül a vegyész igen gyakran találkozik olyan reakciókkal is, ahol kettőnél többféle 
komponens lép reakcióba. Ezeket is figyelembe véve a kémiai reakció általános 
sztöchiometriai egyenlete:

1 r
2  v. C. = 2  V., C.,’ [2.11]
j-1 J J j*=i J J 1 J

ahol a Cj az egyes kémiai komponenseket jelöli (j = 1 ,2 , . . , .  n). A [2.11 ] kémiai folyamat 
időbeli viselkedését pedig a
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co = len! i c jV -k ’n[,=1 c’Jfi [2 .12]

Guldbeig—Waage egyenlet adja meg általánosan, ahol c- és c’-, komponensek koncent
rációi, gj pedig a reakciósebesség (dc’-/dr, kmol/rn3 = mól/l).

Ha a [2.11] egyenlet molekulárisán értelmezett felírásmódjánál valamely j-re 
teljesül, hogy

j ma x ^ i > 2 t 2 ' 12]

vagyis látszólag egyszerre kettőnél több molekula lép reakcióba, összetettsreakcióval van 
dolgunk, amely legalábbis elvben, mono- és bmolekuláris elemi lépésekre bontható. A 
[2.13] fennállása esetén a [2.11] egyenlet sztöchiometriai bruttó egyenlet, amelyet az 
elemi lépések sztöchiometriai egyenleteinek összegezésével nyerünk. A sztöchiometriai 
bruttó egyenletet alkotó sztöchiometriai egyenletek sztöchiometriailag kapcsolt kémiai 
folyamatok egyenletei.

Sztöchiometriailag kapcsolt kémiai reakciók akkor jönnek létre, ha az egyik reakció 
által termelt valamely kémiai komponens a másik reakció kiindulási komponense is 
egyben. A teljes folyamat mérlegegyenletét a részfolyamatok sztöchiometriai egyenletei
nek összegzésével nyert, úgynevezett bruttó egyenlet (overall equation) adja:

■ >
A,+ X, A2 + Y t [2.14]

__^2 \
a 2 + x 2

k2
a 3 + y 2 [2.15]

A, +2 X. < -----
i=l 1

-s 2
A3 + 2  Y.

3 i=l 1
[2.16]

Ha a második reakció egy terméke újabb reakcióba lép, ennek egy terméke ismét 
újabb reakcióba stb; kapcsolt reakciók konszekutív sorozata, vagy más néven el nem 
ágazó reakciólánc jön létre:

A, +X! ^ k i 

k2

a 2 + y , [2.17]

a 2 + X2
k*2

a 3 + y 2 [2.18]

A + X <-r r
— >

V l + Y r [2.19]

A! + 2  X <- 
i=l 1

----- > [2.20]
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a)

2.1 ÁBRA. A reverzibilis elemi reakciólépés. A függőleges vonal a reakciót, mint eseményt jelöli. A 
szokásostól eltérően a reakciót is és a komponenseket is a gráf szögpontjának tekintjük. A i és Xj a 
reakcióba belépő, A 2  és Yj a reakcióból kilépő anyagokat jelentik. Balra a teljes jelölés (a), jobbra

az egyszerűsített jelölésmód látható (b)

Itt az A ! . . .  Ar+1 anyagok a lánc belső komponensei, Xj és Yj (i = 1, 2 . . .  r) a 
nyersanyagok, illetve melléktermékek.

Figyeljük meg: a [2.20] egyenlet a teljes reakciósorozatra nézve egyértelmű utasítás 
a vegyész számára: ahhoz, hogy a folyamat végbemenjen, a [2.20] egyenlet bal oldalán 
szereplő komponenseken kívül nincs szükség más reakciókomponensre s ha a folyamat 
teljesen végbement, a keletkező komponensek között csak az egyenlet jobb oldalán 
szereplő komponensek találhatók, az egyenlet által feltüntetett mennyiségi eloszlásban. 
Az A2 . . .  Af komponensek, az úgynevezett intermedierek a reakció során szükségszerűen 
keletkeznek és szükségszerűen el is használódnak.

A [2.20] bruttóegyenlet minden sztöchiometriai feltételt megad, amely az A!-bői 
az Ar) 1 -be a [2.17] — [2.19] kényszerpályán való jutáshoz szükséges. Magát a 
kényszerpályát azonban a bruttóegyenlet nem írja le, azt csak az elemi lépések 
egyenleteinek rendszere adja meg. Az esetek nagy részében az A^ből többféle kémiai 
kényszerpálya is vezethet Ar,j-be. A bruttóegyenletek azt is megmutatják, hogy a 
különböző lehetséges kényszerpályákon való haladásnak mik a sztöchiometriai feltételei.

Az el nem ágazó reakciólánc időbeli viselkedését az elemi lépéseket leíró 
Guldbeig—Waage differenciálegyenletekből álló rendszer adja meg. Az i-edik kompo
nensre felírt kinetikai egyenlet:

4i = k i - 1 a i - 1 xi - 1 + k I a i*l >̂ i -  k i - 1 ai y i - 1 -  k iaix i O = 1 > 2 . . .  r)  [2 .21]

Miután a [2.21] szerint minden elemi lépés sebessége (az első reakciót kivéve) függ 
az előző reakció sebességi állandóitól és komponenseinek koncentrációjától, így reverzi-

X, Y, X2 Y2 Xr Yr

Ai -------► I - ----- *-A2 **-----*-1 -•------► A3................ Ar ------ I - ----- Ar+1

2.2 ÁBRA. El nem ágazó reakciólánc. A j. . A  +j a reakciólánc belső tagjai, ezen belül A 2 . . .A 
intermedierek. Aj a kiindulási anyag, a végtermék. Az X. és Y. (i=*l ,2. . .r) az i-edik reakció

nyersanyagai és melléktermékei
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bilis reakciólépések esetén bármely reakciólépésnél bekövetkező' változás egy, az egész 
láncon végighaladó változást eredményez. A reakciólánc tehát alkalmas hatáslánc, amely 
az „érzékelő” reakciótól a hatást a kémiai állapottér más pontjára tudja elvezetni.

A sztöchiometriai egyenletek által meghatározott kémiai kényszerpályákat igen 
célszerű gráfokhoz hasonlóan ábrázolni. A gráfoknál szokásostól eltérően az elemi 
reakciót jelöljük a 2.1 ábrán látható módon. Ennek alapján az el nem ágazó reakciólánc 
gráfja a 2.2 ábrán látható.

Miután a sztöchiometriai egyenletek és az ezen egyenletek alapján készült gráf nem 
minden szempontból határozza meg a kémiai rendszer állapotát, és a kényszerpályákat 
csak sztöchiometriai szempontból jellemzi, a továbbiakban e kémiai kényszerpályákat 
sztöchiometriai kényszerpályáknak fogjuk nevezni. A fluid automaták konstrukcionális 
alapjait a sztöchiometriai kényszerpályák és a közöttük lévő kényszerkapcsolatok szabják 
meg.

2. ELÁGAZÁSOK

A) ES-típusú elágazás

Ha egy reakciólánc által közvetített hatást egyidejűleg a kémiai állapottér két vagy 
több pontjára akarunk (természetesen intenzitásában megosztva) közvetíteni, elágazó 
reakcióláncokat kell alkalmaznunk. Az elágazásoknak kétféle típusa van, az ÉS-típusú, 
valamint a VAGY-típusú elágazás.

Ha egy reakciólánc valamely közbenső reakciójában két (vagy több) olyan termék 
keletkezik, amelynek mindegyike további reakciókban vesz részt, ÉS-típusú elágazással 
rendelkező elágazó reakciólánchoz jutunk (2.3 ábra). Az elágazás ebben az esetben 
reakcióból, mint a gráf szögpontjából indul. Az elágazó reakcióból egyidejűleg keletkezik 
két olyan kompoens (A2J és A3i ), amelyik mindegyike belső tagja egy-egy újabb, 
egymástól független reakcióláncnak. A hatás intenzitása (az energia nagysága, az anyag 
mennyisége) egyértelmű sztöchiometriai meghatározottság szerint oszlik meg a két lánc 
között.

2.3 ÁBRA. Elágazó reakciólánc, ÉS-típusú elágazással. Az elágazás reakcióból, mint szögpontból indul. 
A reakció során A2 1  és A 3 ! keletkezik, melyek mindegyike egy-egy újabb reakcióláncnak a belső' tagja
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A 2.3 ábrán feltüntetett ÉS-típusú elágazó reakciólánc sztöchiometriai egyenletei:

Ai i + j ^
ki i

1̂ 2
Ai 2 + ^1 2 ki 2 

^2 1 ^
Aji +X21 <

k i ,

A , 2 + Y l l

A2 1 + A3 1 

A2 2  + Y2 1

[2.22]

[2.23]

[2.24]

A2r + X2 r 

A3 1 + X31

A2(r*l) + Yr 

A3 2 + Y3 1

k3r ^
a 3 , + x 3 ^3r 3r u’

k 3 r ’
A3r%i + Y3r>

3 r,r’
Ycrr’

[2.25]

[2.26]

[2.27]

[2.28]

ahol az első index (c) a lánc sorszámát, a második (r) az adott láncon belül a reakció 
sorszámát jelöli.

A sztöchiometriai bruttóegyenlet ebben az esetben is teljes értékű utasítást 
tartalmaz és egyértelműen határozza meg a sztöchiometriai viszonyokat. Annak a 
sztöchiometriai feltétele, hogy a kémiai állapottér A , , -nek megfelelő pontjáról a hatást 
az állapottér A2r+1 és A 3rtl pontjaira juttassuk, a [2.28] bruttóegyenlet bal oldalán 
feltüntetett komponenseket kell a rendszerbe juttatnunk. Eközben a hatás a [2.22] — 
[2.27] egyenletekkel jellemzett sztöchiometriai kényszerpályán halad végig.

A rendszer kinetikai viselkedését egy olyan differenciálegyenlet rendszer írja le, 
amely az el nem ágazó láncszakaszok reakcióira nézve a [2.21]-nek megfelelő differenciál
egyenleteket tartalmazza.

Az elágazással kapcsolatos komponensek koncentráció változásai:

a l 2 _  k i  iSi  1 X1 ! + k ’i 2 a 2 1a 31 — k  ! 1 a i  2yi 1 — k ! 2a! 2 x i  2 [2.29]

a 2 1 = k i  2a l 2X1 2 + k ’ 2 1 a22Y2 1 — k  1 2 a2 1 a3 1 — k 2 1 a2 ! x 2 1 [2.30]

a 3 1 = k i  2ai 2 x i 2 + k ’ 3 1 a32y 3 1 — k ’| 2 a 3 1 a21 — k 3 1 a3 1 x 3 1 [2 .31]
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CHO

\
ch2o - p

glicerinaldehid-foszfát

HCOH *

HOCH

HCOH

HCOH

CH20 -P
fruktóz-1,6-difoszfcit CH20 -P

dioxiaceton-foszfát

2.4 ÁBRA. Példa az ÉS-típusú elágazásra

B) VAGY-típusú elágazás

Ha egy reakciólánc valamely intermedieije vagylagosan kétféle olyan reakcióba is 
beléphet, melyek mindegyike további reakciókkal kapcsolódik, akkor az VAGY-típusú 
elágazást tartalmazó reakciólánc. Ellentétben az ÉS-típusú elágazással, ahol az új láncok 
reakcióból, mint szögpontból, a VAGY-típusú elágazásnál az új láncok intermediertől, 
mint szögponttól indulnak (2.5 ábra). Ennél az elágazásnál, mint az ábráról is látható, a 
szögpontot alkotó molekulából (A12) vagy az egyik lánc intermedieije (A21), vagy a 
másik intermedieije (A31) keletkezik. Miután az elágazást alkotó intermedier-moleku
láinak egy része az egyik, más része a másik reakcióba lép be, makroszkopikusan ez a két 
lánc komponenseinek különböző arányú keletkezésében nyilvánul meg. Ez az arány 
tetszőlegesen változtatható az új láncok nyersanyagainak adagolásával. Amennyiben az új 
láncok nyersanyagai fölöslegben vannak a reakcióelegyben, úgy az arányokat a reakció- 
sebességek szabják meg.

2.5 ÁBRA. VAGY típusú elágazás. Az elágazás intermedierből, mint gráfpontból indul. Az A j 2  

molekula vagy A 2 i-gyé, vagy A3  j -gyé alakul, amelyek mindegyike maga is egy-egy reakciólánc
intermedierje

X20 V20 X21 Y21

X30 Y30 X31 Y31
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Ellentétben az ÉS-típusú elágazással, a VAGY típusú elágazás sztöchiometriailag 
meghatározatlan, mert önmagában nem szabja meg a két alternatív reakcióút egymáshoz 
való arányát. Meghatározottá a külső reakciópartnerek mennyisége, vagy — ezek fölös 
jelenléte esetén -  a reakciósebességek által válik. Ennek ellenére — mint később látni 
fogjuk — a fluid automatákban levő vagylagos elágazások sztöchiometriailag nagyrészt 
tárgyalhatok lesznek, mert a fluid automata többi részének sztöchiometriai viszonyai a 
vagylagos elágazások sztöchiometriai viszonyait is meghatározhatják.

A VAGY-típusú elágazások a fluid automatákban a kapcsoló, illetve elosztó 
szerepét töltik be. Segítségükkel meghatározható, hogy a kémiai állapottér két sztöchio
metriai kényszerpályáján egyidejűleg végighaladó hatás nagysága milyen eloszlású legyen a 
két kényszerpálya között.

A VAGY-típusú elágazások kinetikáját az egyes szakaszokra vonatkozóan a [2-21] 
egyenletnek megfelelő differenciálegyenletek adják meg. Az elágazással közvetlen 
kapcsolatban levő intermedierek koncentrációváltozásai:

á 12 ~ k i 2a n X u  + k ’20a2 , y 20 — k ’3oa3i y 3o — k’i i a 12yi — k 20a12x20

— k 30ai 2x:3 0 d l  2 X 3 0 [2.32]

á21 - k 2oai2x2o + k ’21a22y2j — k ’20a2i y 2o — k21a2j y 2 [2-33]

á3 1 ~ k 30a12x3o + k ’3 1 a32y3 ! — k’30a3 iy 3o — k 31 a31 x31 [2-34]

QcetonC= 0

2.6 ÁBRA. Példa a VAGY-típusú elágazásra
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3. A KÉMIAI KÖRFOLYAMAT

A) A kémiai körfolyamat jellemzése

Kémiai körfolyamatnak (chemical cycle) tekintjük bármely kapcsolt reakciólépé
sekből álló reakciórendszernek a reakciók konszekutív sorozatából álló azon részét, 
amelynek bármely Aj komponensére nézve igaz, hogy végigvíve a reakciók konszekutív 
sorozatán, magát az Aj komponenst kapjuk vissza. A körfolyamat általános gráfja a 2.7 
ábrán látható. Ha a konszekutív reakciósorozat r lépésből áll, akkor a körfolyamatra igaz, 
hogy

V i s Aj [2.35]

vagyis a folyamat végterméke és kiindulási anyaga kémiai minőségét és mennyiségét 
tekintve azonos.

írjuk fel az elemi lépések sztöchiometriai egyenleteit és képezzük 
reakciórendszer bruttóegyenletét:

a teljes

A, + X i a 2 + Y j [2.36]

A 2 + X2 a 3 + y 2 [2.37]

A. + X.1 1 Ai-1 +Y i [2.38]

A + X ^ = * Aj +Y [2.39]

i x
= = *

l , Y*
[2.40]

Mint a [2.40] egyenletből látható, e bruttóegyenlet nem adja meg a valós 
sztöchiometriai viszonyokat, hiszen baloldala szerint a reakció végbemeneteléhez sztö- 
chiometriailag nem szükséges az Aj tagok jelenléte, ami természetesen nem igaz. 
Hasonlóképpen az egyenlet jobb oldala szerint a reakciótermékek között sincsenek Aj 
komponensek. Természetesen ez sem helytálló, a körfolyamat belső komponensei nem 
fogynak el a reakció során, hiszen a körfolyamatban regenerálódnak. Jelenlétük 
sztöchiometriailag is nélkülözhetetlen a reakcióhoz.

A teljes rendszer formailag két részre bontható: az Aj körfolyamati belső 
komponensek konszekutív, önmagába visszazáródó reakciósorozatára:
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r*l
2 A. 
i=l 1

[2.41]r*l
>  2  A

i=l 1

valamint a külső reakciópartnerek átalakulásaira:

K Xi ---------->  S Yj [2.42]
i=l i=l

Természetesen az egyenletek rendezésére vonatkozó szabályok szerint a [2.36] — 
[2.39] egyenletekből az összegzés során a [2.41] eltűnik s így a bruttóegyenletben a 
[2.41] komponensek nem jelennek meg.

A kémiai körfolyamatok és azok bonyolultabb változatai (hálózatok, önreprodu
káló körfolyamatok stb.) a fluid automaták legfontosabb építőelemei. Ha ezek leírására a 
sztöchiometria nem megfelelő, akkor a fluid automaták konstrukciói sem jellemezhetők 
sztöchiometriai egyenletekkel. Természetesen a körfolyamatok a reakciókinetikai diffe
renciálegyenletek rendszereivel is leírhatók. A fluid automaták kinetikai leírásánál 
azonban többnyire megjelennek a nemlineáris differenciálegyenletek, amelyek analitikus 
megoldására nincs általános módszer. így a konstrukciók elvktárgyalására a kinetikai 
egyenletek nem alkalmasak. A probléma megoldására született az úgynevezett körfolya- 
m ati sztöchiometria (Gánti 1976a, 1976b, 1979), amely egy új műveletijei és a hozzá 
tartozó műveleti szabályok segítségével lehetővé teszi a sztöchiometria alkalmazását 
sztöchiometriailag zárt reakciósorozatokra, illetve hálózatokra is.

Xi

2.7 ÁBRA. Kémiai körfolyamat. A reakciólánc kiindulási anyaga és végterméke azonos (Ai = A r+j)
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Vezessük be a sztöchiometriailag visszacsatolt reakciórendszerek bruttóegyenletei
ben az egyenlőségjel helyett a

A

B ) K ö rfo ly a m a ti s z tö c h io m e tr ia

körfolyamatjelet, amely azt jelenti, hogy a jel bal oldalán levő anyagok egymással 
sztöchiometrikus mennyiségben reagálva a jobb oldal anyagaivá alakulnak, ha az Aj 
komponensek az elemi folyamatok által kijelölt sztöchiometriai kényszerpályán ön
magukba visszaalakulnak és a ciklikus átalakulás minden kezdeti Aj komponensre nézve 
éppen u-szor történik meg.

MŰVELETI SZABÁLYOK

1. Legyen a körfolyamatjelbe írt, a fordulatok számát meghatározó u 
fordulati szám pozitív vagy negatív egész szám. A negatív fordulati 
számot tartalmazó körfolyamati jel azonos az ugyanolyan értékű, de 
ellentétes előjelű és ellentett irányítású fordulati jellel:

2. Körfolyamatjelet tartalmazó egyenletekhez úgy jutunk, hogy a kör
folyamat egyes reakcióit leíró sztöchiometriai egyenleteket az aritme
tikai szabályoknak megfelelően összeadjuk és az így nyert egyenletet 
rendezzük, de az első egyenlet bal oldalán és az utolsó egyenlet jobb 
oldalán szereplő körfolyamati tagokat a bruttóegyenlet bal, illetve jobb 
oldalán változatlan formában szerepeltetjük. Ezután az egyenlet két 
oldalát körfolyamatjellel kötjük össze. A bruttóegyenleten a továbbiak
ban csak a körfolyamati egyenletekre vonatkozó szabályok szerint 
végezhetünk műveleteket.

3. Körfolyamatjelet tartalmazó egyenletek összeadása úgy történik, hogy 
az egyenletek bal oldalainak összegét változatlan fordulati számot 
tartalmazó fordulatjellel összekapcsoljuk az egyenletek jobb oldalainak 
összegével, összeadni csak azonos fordulati számmal kapcsolt és azonos 
irányítású egyenleteket lehet.

4. Körfolyamatjelet tartalmazó egyenletek kivonása egymásból úgy törté
nik, hogy az egyenletek bal oldalainak különbségét változatlan fordulati 
számot tartalmazó fordulatjellel összekapcsoljuk az egyenletek jobb 
oldalainak különbségével. Egymásból kivonni csak ellentétes irányítású, 
de azonos fordulati számú egyenleteket lehet.
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Vigyázat! Negativ anyagmennyiség nem értelmezett! Ha a kivonás 
eredményeként valamely komponens negatív előjelet kapna, akkor a 
pozitív (jobbra mutató körfolyamatjelű) egyenletet olyan pozitív szám
mal kell megszorozni, hogy a kivonást a pozitív számok tartományán 
belül is el lehessen végezni.

5. Körfolyamatjeles egyenletek szorzása (osztása) valamely számmal úgy 
történik, hogy az egyenlet mindkét oldalának valamennyi tagját az 
adott számmal végigszorozzuk (végigosztjuk) a fordulati szám válto
zatlanul hagyása mellett.

6 . Körfolyamatjeles egyenletek rendezése során körfolyamati belső tago
kat még ellenkező előjellel sem vihetünk át az egyenlet egyik oldaláról a 
másikra. Külső komponensek az egyenletrendezés általános szabályai 
szerint ellenkező előjellel átvihetők akkor, ha ezáltal nem jelenik meg 
negatív előjelű komponens az egyenletben.

7. Körfolyamatjeles egyenletekben a fordulati szám változtatása szükség
szerűen merül fel, ha a mennyiségi viszonyokat többféle fordulat esetén 
is meg akaijuk vizsgálni, eltérő fordulati számot tartalmazó egyenletek 
összeadásánál vagy egyes esetekben körfolyamatok másik körfolya
m attal vagy más sztöchiometriai kényszerpályával való kapcsolása 
esetén.
A körfolyamatjelbe írt szám úgy változtatható, hogy a körfolyamati 
számot és az egyenletben szereplő külső komponensek sztöchiometriai 
együtthatóit ugyanazzal a számmal szorozzuk vagy osztjuk (az egyenlet 
mindkét oldalán) a belső (körfolyamati) komponensek sztöchiometriai 
együtthatóinak változatlanul hagyása mellett. Szorzó, illetve osztó
tényezőként csak egész szám alkalmazható.
A fordulati szám változtatásának másik, alternatív módja, hogy amilyen 
számmal a fordulati számot szorozzuk, ugyanolyan számmal osztjuk a 
belső körfolyamati komponensek sztöchiometriai együtthatóit az 
egyenlet mindkét oldalán, a nem körfolyamati komponensek változat
lanul hagyása mellett.

8. A körfolyamati komponensek az egyenlet mindkét oldalán megtalálha
tók, az egyszerű körfolyamat esetén azonos mennyiségben.



PÉLDÁK A SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁRA

1. Körfolyamati bruttóegyenlet képzése

Képezzük a 2.8 ábrán látható háromlépéses körfolyamat bruttóegyen
letét. Az elemi lépések a következők:

Ai + X, < ----- A2 + Y i [2.43]

a 2 + x 2 < ----- a 3 + y 2 [2.44]

A3 + X3 A, + Y3 [2.45]

Tételezzük fel, hogy az indulási reakcióelegyben az A I , X1( X2, X3
komponensekből 1—1 mól van jelen, valamint, hogy A2 és A3 nincs jelen a 
reakcióelegyben az indulás pillanatában. E feltételek mellett a [2.43] — 
[2.45] bruttóegyenlete:

3 A 3
Aj + 2 X. ------- (± l)------ ► A, + Z Y. [2.46]

i-1 1 í=i 1

Miután a fluid automatákban a folyamatok többnyire csak az egyik 
irányban haladnak a bruttóegyenletben a reverzibilitást általában nem 
jelöljük, vagyis a körfolyamatjelben levő ± előjelet általában elhagyjuk:

3 3
A i + 2  X. -------( l ) ------ » - A j + 2  Y [2.47]

i=l 1 v—'  i=l

V2 x2
2.8 ÁBRA. Három elemi lépésből álló kémiai körfolyamat
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2. összeadás (fordulatszám változtatással)

Adjuk össze az alábbi körfolyamati egyenleteket:

A
A, + I  XA 

h l  1

4AJ + 8 S  XA 
ir 1 1

r B

B‘ +,? i x i •

0 A, + 2 Ya1 . .. i

- ( 2 ) ------ ** 4A i

h l

+ 8 2 Y. 
i=l 1

< D - + Yf>

[2.48]

[2.49]

[2.50]

Először közös fordulati számra kell hoznunk az egyenleteket. Célszerűen a 
[2.49]-et alakítjuk át egy fordulatosra. Ez kétféleképpen végezhető el 
aszerint, hogy a körfolyamati komponensek értékét akarjuk-e konstans 
értéken tartani, vagy az átalakítandó nyersanyag, illetve a keletkező 
termék mennyiségét. Az első esetben az átalakítás után a [2.49]-ből

4A! + 4 Z
h l

lesz. A második esetben viszont:

3
4A! + 4 2

h l
Yaí

8Ai + 8 2  XA 
h l 1

8Aj + 8 2
i -1

Ya

így a [2.48] — [2.50] összege az első változat szerint:

[2.51]

[2.52]

5Ai + Bj + 5
3
2
i=l

XA + 2
1 i’=l

X“

5Ai + Bi +
3

5 2 
i=l

YA + 2
1 i’=l

a másik változat szerint:

9A i + B i + 9 2  XA + 2 X® 
i=l 1 i’=l 1

3 . r
9A, + B, + 9 2 YA + 2 

i=l 1 h l

[2.53]

[2.54]

E két alternatív lehetőség nem matematikai bizonytalanság, hanem a 
körfolyamatok később tárgyalandó katalizátor természetének a következ
ménye.



C ) A  k ö r fo lya m a ti s z tö c h io m e tr ia  á lta lán osítása

A [2.47] egyenlet levezetésénél kezdeti feltételként kikötöttük, hogy a reakció- 
elegyben indulás pillanatában a belső körfolyamati komponensek közül csak az Ai legyen 
jelen. A folyamat természetesen ugyanúgy megy végbe, ha az indulásnál csak A2 vagy 
csak A3 van jelen:

A2 + I  X. -------( T ) -------► a 2 + I  y .
i=l 1 ifi 1

illetve
3 A 3

A3 + 2 X. ------- ( T ) -------*- A2 + 2  Y.
i=l 1 i=l 1

vagy, ha az A !, A2, A3 molekulák tetszőleges keverékei pl.:

[2.55]

[2.56]

3 ^
1/2 A! + 1/2 A2 + 2 ] Xj - 1/2 A3 + 1/2 A2 + 2^ Yj [2.57]

vagy

\  A2 + Í A 3 + I  X; --------- Q ------ -- | a 2 + j  A3 + 2 Y; [2.58]

általánosan:

2 mA. + 2  X. --------C l>)------*- 2  a  A. + 2  Y.
i=l 1 1 i=l 1 i=l 1 1 i=l 1 [2.59]

ahol Oj egy úgynevezett fiktív móltört, amelyre nézve igaz, hogy

2 a. = 1 [2.60]
i=l 1

A [2.59] egyenlet tulajdonképpen azt reprezentálja, hogy a körnek nincs sem eleje sem 
vége, s a folyamatot a körfolyamati sztöchiometriai egyenlet mesterségesen kvantálja 
azáltal, hogy a folyamatnak egy olyan — kémiai szempontból fiktív, molekuláris 
szempontból valós — szakaszát vizsgálja, amikor a reakcióelegyben a körfolyamati belső 
komponensek minden molekulája a sztöchiometriai zárt kényszerpályán éppen egyszer 
végigfutva a saját kiindulási állapotába tér vissza. Természetesen u >  1 esetén a pálya 
többszörös körbefutásának mennyiségi viszonyait adja meg az egyenlet. A fentiekből már 
következik, hogy valós törtszámokat az u helyébe nem helyettesíthetünk, csak egész 
számokat.

A körfolyamati sztöchiometria érvényességét most kiterjesztve az 2.7 ábrán látható 
általános körfolyamatra kapjuk, hogy:
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[2.61]
A

2  oí,Aj + 2  X j -----------( T ) --------* - 2  ttjAj + 2  Yj
i=l 1 1 i=l 1 v - /  i=l 1 1 i=l 1

amelyre érvényes, hogy

2  a. = 1 
i=l 1 [2.62]

Ha a körfolyamatot nem tudjuk bimolekuláris lépésekig bontani, a [2.61] helyett a

egyenletet használjuk, ahol a j index az i-edik reakcióba belépő külső reakciópartnerek, a 
j ’ pedig az onnan kilépő termékek sorszámát jelöli.

D )  A  k ö r f o ly a m a t  k in e tik á ja

A körfolyamat olyan reakcióláncként is felfogható, amelyben nincs kezdő és záró 
lépés, vagyis a lánc minden belső tagja intermedier is egyben. Ez azért lehetséges, mert a 
[2.35] szerint a reakciólánc végterméke és kiindulási komponense azonos. így a 
körfolyamat minden lépésére a [2.21] differenciálegyenlet írható fel, a [2.35] figyelembe
vételével. Egy háromtagú körfolyamat időbeni viselkedését az

vagyis, hogy megcsapolatlan körfolyamat (olyan, amelyikben nincs VAGY-elágazás) belső 
komponenseinek összkoncentrációja (összmennyisége) a körfolyamat működése követ
keztében nem változhat, jóllehet az egyes belső komponensek mennyisége a nulla és a 
belső komponensek bruttó mennyiségének értéke között — a többi komponens 
mennyiségének rovására — tetszőlegesen változhat. A [2.67] megcsapolás nélküli 
körfolyamatokra általános érvényű, vagyis

J , * i V
r

[2.63]

áj = k3a3x3 — k’3a iy 3 + k’^ y j  -  kjajX! [2.64]

á2 = k ia ix i - k ’ia jy j + k’2a3y2- k 2a2x2 [2.65]

á3 - k 2a2x2 — k ’2a3y2 + k 3a iy 3 —k3a3x3 

egyenletrendszer úja le. A [2.64] -  [2.66]-ból következik, hogy

[2 .66 ]

3 .
2 a, =0 [2.67]

2  á. =0
r

i=l
[2 .68]
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E ) P é ld a  a k é m ia i k ö r fo ly a m a tr a

A kémiai körfolyamatra példaként vizsgáljuk meg a citrát ciklust (2.9 ábra). Ennek 
az általunk használt szimbólumokkal készült absztrakt gráfját a 2.10 ábra mutatja.

COOH
malát

c itrá t

H ,0

H O O C -C H

H C — COOH 
fum arát

FADH2

' \

H2C— COOH
I

HC— COOH 
I

HOCH— COOH 
iz o c itrá t

■NADP

. V

2.9 ÁBRA. Citrát ciklus. A reakciólánc nincs bimolekuláris elemi lépésekig bontva
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Egyszerűsített elemi lépések:

1. oxálacetát + AcCoA + H2 0 < - —> citrát + CoA [2.69]

2 . citrát izocitrát [2.70]

3. izocitrát + NADP <- ketoglutarát +
+ NADPH2 + C 0 2 [2.71]

4. ketoglutarát + NAD + — >
szukcinát + NADH2 +

GDP + Pj + H20 ^ -- C 0 2 + GTP [2.72]
5. szukcinát + FAD = > fumarát + FADH2 [2.73]
6 . fumarát + H20 —> malát [2.74]
7. malát + NAD < ——> oxálacetát +NADH2 [2.75]

A citrát ciklus bruttóegyenlete:

1 7
-  2 a.A: + AcCoA + 2NAD + NADP + FAD + GDP + P. + 3H20  
u i=i 1 1 1

citrát

1_
u

7
2
i=l

«Aj + CoA + 2NADH2 + NADPH2 + FADH2 + GTP + 2C02

ahol
7

0 <1, de 2 a. = 1
' i=l '

[2.76]

[2.77]

A [2.76] egyenlet sztöchiometriailag helyesen írja le a ciklus működését, mutatván, 
hogy az Ai —A7 szerves savak teljes távollétében a folyamat nem megy végbe számottevő 
sebességgel, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy e szerves savak bármelyikének jelenléte 
vagy az egyenlet által kötött határokon belül bármilyen összetételű variációja alkalmas az 
adott mennyiségű acetil csoport 2C 02 -vé való oxidációjára.

F )  A  k é m ia i k ö r f o ly a m a t  k a ta l iz á to r  te r m é s z e te

A katalizátor olyan anyag, amely meggyorsítja valamely kémiai reakció sebességét 
anélkül, hogy maga a kémiai reakcióban elfogyna, vagy mennyisége és minősége a reakció 
következtében változna. Megkülönböztetünk heterogén és homogén katalízist. Az előző 
esetben a katalizátor többnyire a reagálandó komponenseknek a saját felületén történő 
adszorpciója révén fejti ki hatását, míg a homogén katalízis esetén a katalizátor időleges
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2.10 ÁBRA. A citrát-ciklus absztrakt gráfja. Jelölések:

A i =  oxálacetát X u  =AcCoA Y j 1 =CoA
A 2  =  citrát X , 2  = h 2o Y3 1  = n a d p h
A 2  =izocitrát X3 1  =NADP y 3 2 = c o 2

A4  =ü!-ketoglutarát X4 1  =NAD y 4 1  = n a d h 2

A 5  =szukcinát X4 2  ~  H20 y 4 2 = c o 2

A6  =fumarát X4 4  =Pi y 4 3  = g tp
A 7  =  malát XSi =FAD  

x 6 , = H 2 0  

X 7 1  =NAD

y 5 1  = f a d h 2  

Y7 1  = n a d h 2

2

kémiai kapcsolatba lép a katalizált reakció egy vagy több komponensével, de az átalakulás 
végeztével eredeti alakjára alakul vissza. A továbbiakban csak a homogén katalízissel 
foglalkozunk és katalízis, illetve katalizátor alatt csak homogén katalízist, illetve ezen 
keresztül ható katalizátorokat értünk.

A katalizátorra jellemző, hogy (ha az esetleges mellékfolyamatoktól, katalizátor
mérgektől, bomlástól eltekintünk) tetszőlegesen kis mennyiségével tetszőlegesen nagy 
mennyiségű reakciókomponens átalakulását képes elősegíteni. Hatását azáltal éri el, hogy 
lecsökkenti az adott reakció végbemenetelének aktiválási energiáját. Az átalakítandó 
komponens lehetséges alternatív reakcióinak csak valamelyikét katalizálja, így reakció
irányító szerepe is van.

A katalizátor mennyisége — részben annak határozatlansága miatt is — a szokásos 
sztöchiometriai egyenletekbe nem építhető be, hiszen a reakció elején és végén azonos
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mennyiségben és minőségben van jelen a reakcióelegyben, így a sztöchiometriai egyenlet 
mindkét oldalán megjelenik és az egyenletből kiesik. Ezért a katalizátor szükségességét a 
sztöchiometriai egyenlet két oldalát összekötő nyü (nyilak) fölé írt szöveggel vagy jellel 
szokás jelölni:

katalizátor ^
A + X <  - B + Y [2.78]

A kémia általános eseteiben ez a jelölésmód kielégítő, mert 1. a katalizátor mennyisége 
általában nagyságrendekkel kisebb a reakciókomponensek mennyiségénél; 2 . a katalizátor 
nem fogy el a reakcióban és így mennyiségével általában szükségtelen számolni.

A homogén katalízist valójában a fluid masinák legegyszerűbb típusai, a kémiai 
körfolyamatok vagy azok tetszőlegesen bonyolult változatai végzik. Hogy ezek a 
változatok mennyire bonyolultak lehetnek, arra jól jellemző például az a másfél 
évszázaddal ezelőtti vita, amely Cagniard de La Tour és Theodor Schwann, valamint 
Berzelius között alakult ki. Az előző kettő a fermentációt végző gömbszerű testekről, az 
élesztőkről azt állította, hogy azok élőlények, míg Berzelius puszta katalizátoroknak 
tekintette azokat.

„Yeast is a mere catalyst. It is no more living than a precipitate o f  alumn.”

(idézi Marquand, 1968)

Az élesztő katalizátor természetét illetően Berzeliusnak igaza volt (élettelen 
természetét illetően nem), hiszen meggyorsít egy egyébként is végbemenő folyamatot, a 
cukrok széndioxiddá történő oxidálását azáltal, hogy lecsökkenti az aktiválási energiát s 
így a folyamat szobahőfokon is számottevő sebességgel megy végbe. A lehetséges 
oxidációs folyamatoknak csak az egyik útját gyorsítja (pontosabban néhányat, a külső 
körülményektől függően vagy az egyiket, vagy a másikat helyezve előtérbe). Végül az 
átalakítást végző „anyag” az élesztő nem fogy el a reakció során (sőt, mennyisége 
növekszik, ami azonban nem mond ellent a katalizátor természetnek, mint azt az 
autokatalitikus folyamatoknál részletesen tárgyalni fogjuk).

Maga az a tény, hogy a kémiai katalizátor belép a kémiai reakcióba, de mennyisége 
mégsem változik, önmaga azt jelenti, hogy kémiai körfolyamatban működik vagy 
legalábbis annak szélső változatában, a „kéttagú körfolyamatban”, az oda-vissza alakulás
ban. Megállapítható, hogy homogén katalizátorok körfolyamatban működnek és forditva, 
a kémiai körfolyamatok katalizátorok (Gánti 1971, 1975; Eigen and Schuster 1977). Ezt 
az állítást az alábbiakkal lehet alátámasztani.

a) A kémiai körfolyamat intermedieijei kémiai reakcióba lépnek az „átalakítandó 
szubsztrát” molekuláival (ezeket a körfolyamat tárgyalásánál, mint Xj külső reakció- 
partnereket tekintettük) amelynek eredményeképpen sztöchiometrikus mennyiségben Yj 
termékek keletkeznek, de a körfolyamati intermedierek összmennyisége változatlan 
marad. Ezt sztöchiometriailag a [2.63], kinetikailag a [2.68] egyenlet bizonyítja. Az adott 
körfolyamat tehát az

SXj ---------- >  2 Y  [2.79]
i i

átalakulás katalizátora.
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b) A [2.79] átalakulás a körfolyamati intermedierek nélkül is végbemegy (csak igen 
lassan), hiszen az átalakuláshoz sztöchiometriailag szükséges minden komponens jelen van 
(ehhez a körfolyamati belső komponensekre nincs szükség) és a folyamat termodinami
kailag lehetséges, hiszen a körfolyamat közreműködésével is csak akkor mehet végbe, ha a 
keletkező termékek összes szabad entalpia tartalma kisebb a kiinduló termékekénél. A 
körfolyamat tehát csak gyorsítja a termodinamikailag egyébként lehetséges [2 .79] 
átalakulást.

c )  A kémiai körfolyamat ezt a gyorsító hatást azáltal éri el, hogy csökkenti az 
átalakuláshoz szükséges aktiválási energiát. A kiindulási anyagok és a végtermékek a 
kémiai állapottér különböző pontjain helyezkednek el, potenciálgáttal elválasztva 
(potenciálgát nélkül a [2.79] átalakulás azonnal és közvetlenül végbemenne). A kémiai 
körfolyamat az aktiválási energiát azáltal csökkenti, hogy intermedieijei segítségével a 
folyamatnak a potenciálgátat megkerülő sztöchiometriai kényszerpályán való végighala- 
dását teszi lehetővé.

d) A körfolyamat — intermediereinek az átalakulásba reakciópartnerként való 
belépése révén — a termodinamikailag lehetséges reakcióutak egyikét specifikusan 
gyorsítja, azt amelyiken való végighaladást az intermedieijei sztöchiometriailag teszik 
lehetővé.

e) Végül a körfolyamat intermediereinek tetszőlegesen kis mennyisége tetsző
legesen nagy mennyiségű szubsztrátot tud átalakítani. A fordulati szám változtatásának 
szabályai szerint ugyanis a [2.63] egyenletet tetszőleges u fordulatra átalakítva felírható, 
hogy

2 a.A. + u 2  2  X.. 
i=i 1 1 h i j=i «

illetve

1 r r- 2  a ;A; + 2
u i=l h l

e

í . x «

2 a.A; + u 2  2  Y.. 
h l  1 1 h l  j=l ,J

- 2  u i=i
a-A; + 2

e 
2 

h l  j=l
Y:.

[2.80]

[2.81]

A [2.80] egyenlet azt mutatja, hogy változatlan intermedierrel tetszőleges mennyiségű 
szubsztrátot lehet termékké alakítani elegendően nagy fordulatszám esetén, a [2.81] 
egyenlet pedig, hogy a körfolyamati intermedierek mennyisége is tetszőlegesen csökkent
hető, a fordulati szám egyidejű növelése mellett. Szélsőséges esetben akár egyetlen 
intermedier molekula is átalakíthat például egy mólnyi szubsztrátot termékké, ebben az 
esetben a körfolyamatnak Avogadro számnyiszor kell körbefordulnia, vagyis ebben az 
esetben u = 6,02-102 3 . (Vigyázat, a fordulati szám nem azonos a fordulatszámmal, vagyis 
az u dimenziója fordulat, nem pedig fordulat/idő!)

Az elmondottakat vizsgáljuk meg a már ismertetett citrát ciklus példáján. A ciklus 
felfedezése a következő módon történt. Szent-Györgyi Albert megfigyelte, hogy bizonyos 
szerves savak, amelyek ma mint a citrát ciklus egyes intermedieijei ismertek, fokozzák a 
szövetlégzést. Azt is megállapította, hogy a szövetlégzés növekedése nincs sztöchiometriai 
összefüggésben a beadagolt szerves sav mennyiségével, a hatás katalitikus jellegű. A 
jelenségre a magyarázatot Hans Krebs adta meg, aki kimutatta, hogy a szerves savak a
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folyamatban a kémiai átalakulások ciklikus sorozatán keresztül regenerálódnak. A citrát 
ciklust Krebs-ciklusnak, illetve Szent-Györgyi-Krebs ciklusnak is nevezik.

Később, amikor a folyamat egyes lépéseit is felderítették kiderült, hogy a ciklus 
minden elemi reakciólépését külön enzim katalizálja. így lassan elfelejtődött, hogy 
Szent-Györgyiék a szerves savakat találták katalizátornak. Valójában itt két szintű 
katalízisről van szó, egyszer katalizátorként viselkednek az enzimek az egyes reakció
lépésekre vonatkozóan, másrészt az egész rendszer katalizátorként viselkedik az

AcCoA + 3H20  + 4R -------- >  2COa + CoA + 4RH2 [2.82]

átalakulás vonatkozásában. E két szintű katalízissel később részletesen foglalkozunk.
A citrát ciklus katalizátor természete a [2.82] folyamatra vonatkozóan világosan 

kiderül a [2.76] egyenletből, amely mutatja, hogy a körfolyamat intermedieijeinek 
mennyisége a fordulatok számának egyidejű megfelelő változtatásával tetszés szerint 
változtatható. Természetesen a [2.76] egyenlet a [2.80] egyenletnek megfelelő alakban is 
felírható.

G) A z  e n z im r e a k c ió k

A kémiai körfolyamatokkal kapcsolatban eddig írottak alapján már látható, hogy a 
körfolyamati sztöchiometria lehetővé teszi a katalizátoroknak a sztöchiometriai kompo
nensként való mennyiségi és minőségi tárgyalását. Vizsgáljuk meg ezt az enzimreakciók 
példáján.

Michaelis és Menten mutatták ki először, hogy az enzimek katalitikus hatása arra 
vezethető vissza, hogy az enzim kémiai reakcióba lép a szubsztráttal, majd az enzim 
visszaalakul eredeti állapotába, s így az enzimkatalizálta reakció elemi kémiai lépésekre 
bontható (Michaelis, Menten, 1913):

ki
E + S - 

k’i
> ES

k 2
-= ->  E + P [2.83]

ahol E az enzim, S a szubsztrát, ES az enzim-szubsztrát komplex, P pedig a produktum. 
Miután az ES disszociációja nem E + P-t eredményez, hanem az első egyenlet jobbról 
balra tartó folyamata szerint E + S-t, fel kell tételeznünk, hogy a második folyamat maga 
is összetett, amelynek során az ES enzim-szubsztrát komplex először EP enzim-termék 
komplexszé alakul át, és ez disszociál a továbbiakban enzimre és termékre:

E + S <  —  ^  ES <  >  EP <  ^  E + P [2.84]

A folyamat gráfja a 2.11 ábrán látható.
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E EP

^ 1̂

/ r
p

2.11 ÁBRA. Az enzimkatalízis körfolyamata
E = enzim, S = szubsztrát, ES =enzim-szubsztrát komplex, EP = enzim-termék komplex, P -  termék

Elemi lépések:

E + S < - - > ES

ES <— _ _ z EP

EP E + P

[2.85]

[2 .86 ]

[2.87]

A folyamat bruttóegyenlete természetesen csak körfolyamati sztöchiometriával képez
hető:

E
1 3 \  1 3
- 2  a-E. + S ------- ( u ) ------ * ■ - 2  a.E. + P [2.88]
U 11 ' w /  U i=l  11 L J

ahol

E ,= E ,  E2 s ES, E3 = EP és

2  Oj = 1 [2.89]

Természetesen a sztöchiometriai leírás szempontjából lényegtelen, hogy az egyes 
elemi lépéseket reverzibilisnek tekintjük-e vagy sem.

A [2.88] egyenlet megmutatja az enzimkatalizálta reakció körfolyamat jellegét 
csakúgy, mint az enzim katalizátor természetét, relatív mennyiségének változtathatóságát 
és a szubsztráttal való sztöchiometriai összefüggését.

Ha az enzim

S + X <  ^  P + Y [2.90]

típusú bimolekuláris reakciót katalizál, akkor például a következő módon bontható fel 
elemi lépésekre:
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E + S > ES [2.91]

ES + X __^ EP + Y [2.92]

EP < - E + P [2.93]

amelynek bruttóegyenlete:

1 3 l 3
- 2  a.Ej + S + X -------- ( u ) -------► - 2  c*E. +P  + Y
u i=i 11 W  u i=1 ' i

[2.94]

H )  Á lta lá n o s  m e g fo n to lá s o k

A későbbiek jobb megértése érdekében változásokat két csoportra oszthatjuk, a 
történésre és a működésre. A történésnél valami olyan változásról van szó, amelyik 
„egyszer történik meg” azaz amelynél valamely halmaz vagy rendszer egyik állapotából 
egy másik állapotába megy át. Az eközben felszabaduló energiát (ha van ilyen), egyszeri 
munkavégzésre lehet felhasználni. Például egy kőbányában végrehajtott robbantásnál a 
végbement (egyszeri) kémiai reakció során felszabaduló energiát a kőzet meglazítására, a 
lecsapó kalapács kinetikai energiáját a szög beverésére stb. lehet hasznosítani.

A robbanómotor hengerében is robbanás történik, a felszabaduló kémiai energia 
segítségével itt is munkát lehet végeztetni, de itt a folyamat sokszorosan ismételhető, 
ugyanolyan módon és ugyanazokkal a következményekkel milliószor újra véghezvihető. 
Hasonló módon a cölöpbeverő gép lezuhanó súlyának kinetikai energiáját hasznos munkára 
(a cölöp beverésére) lehet újra és újra, ismételten hasznosítani. A robbanómotor, a 
cölöpverő gép működik.

A felszabadult energia egy része mindegyik esetben irányított hasznos munkavég
zésre volt alkalmazható. Az első két esetben azonban egyszeri munkavégzésről, az 
utóbbiakban folyamatos munkavégzésről van szó.

Folyamatos munkavégzés csak megfelelő munkavégző rendszerek segítségével 
lehetséges. E munkavégző rendszerek jellegzetessége, hogy a bennük végbemenő változá
sok sorozata az állapotok zártvonalú, ciklikus pályáján halad végig s a rendszer ismét és 
ismét visszatér kindulási állapotába. Mindig a munkavégzés és a kényszerpályák jellege 
azonos, függetlenül az energiaforrás jellegétől. Térfogati munka esetén például (robbanó
motor, dugattyús szivattyúk, hűtőaggregátorok stb.) a kényszerpálya is térfogati jellegű, 
kinetikai munkavégzés esetén a kényszerpálya geometriai útvonal, függetlenül attól, hogy a 
működő gép az energiáját kémiai, elektromos vagy más energiaforrásból nyeri-e. Kémiai 
munkavégzés kémiai kényszerpályát kíván, folyamatos kémiai munkavégzés zártvonalú 
kémiai kényszerpályát, azaz kémiai körfolyamatot.

A működő rendszereket mindig potenciálkülönbségek között, áramló energia tartja 
működésben. A működő rendszerek azáltal működnek, hogy ezt az áramló energiát a saját 
működésüket is biztosító kényszerpályán keresztül kényszerítik átmenni. A kémiai
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körfolyamat azt az energiakülönbséget hasznosítja, ami nyersanyagainak összes szabad- 
entalpia-tartalma és a keletkezett termék összes szabadentalpia-tartalma között fennáll.

Szemléletileg talán kissé szokatlan egy kémiai körfolyamattal kapcsolatban „irányí
to tt hasznos kémiai munkavégzés”-ről beszélni. Ennek jogosságát az alábbi példával 
világítjuk meg. Ismeretes, hogy potenciálisan az egyik legígéretesebb motorhajtó anyag a 
hidrogén, amelyet rakéták hajtására már ma is alkalmaznak. Mindenki számára nyilván
való, hogy a vízbontással hidrogént előállító üzemek a H2 előállításával „irányított 
hasznos munkát” végeznek. Hajói megnézzük a [2.82] egyenletet, a citrát-ciklus ugyanezt 
csinálja: az acetil csoport szenének C 02-vé történő elégetéséből nyert energiát vízbontás
ból (és kis részt az acetil csoportból) származó (hordozóhoz kötött) hidrogén előállítására 
használja fel. Az aerob élő szervezetek ezt a hordozóhoz kötött hidrogént valóban 
„hajtóanyagként” hasznosítják, az úgynevezett terminális oxidációban vízzé égetik el 
(szintén körfolyamatban), az itt nyert energia pedig az életfolyamatokra, többek között 
az élőlény mozgására használódik el, kémiai energiahordozók által közvetítve.

A kémiai körfolyamatok tehát a legegyszerűbb fluid masinák, azaz a legegyszerűbb 
olyan rendszerek, amelyek „működésre” , azaz folyamatos, irányított hasznos munka
végzésre képesek. Egyben az összetettebb fluid masinák legfontosabb konstrukcionális 
elemei is.

4. ÖNREPRODUKÁLÓ KÉMIAI KÖRFOLYAMATOK

Mint a bevezetőben említettük, a kémiai állapottérben való építkezés egyik 
legnagyobb előnye a mechanikai és elektromos térben való építkezéssel szemben, hogy a 
kémiai állapottérben igen könnyen szerkeszthetők és megvalósíthatók az önreprodukáló 
automaták. Neumann János, magyar származású amerikai tudós mutatta ki először, hogy 
elvileg lehetséges olyan szerkezeteket építeni, amelyek, ha a szükséges alkatrészek kellő 
mennyiségben állnak rendelkezésre, újabb szerkezeteket kezdenek építeni, amelyek 
mindegyike pontosan ugyanolyan automata lesz, mint maga a kiindulási automata 
(Neumann, 1966.) Neumann önreprodukáló automatája elvileg három részautomatát 
tartalmaz, egy „vezérlő” , egy „konstruáló” és egy „másoló” részautomatát, ezen kívül az 
automata felépítésére és működésére vonatkozó információt. Működésének vázlatát 
blokkdiagramm segítségével a 2.12 ábra mutatja be vázlatosan.

Neumann János elképzeléseinek nyilvánosságra hozatala óta több évtized telt el, 
ezalatt egyetlen valódi önreprodukáló automatát nem sikerült elkészíteni. Nem véletlen, 
hiszen a blokksémán feltüntetett funkciókból következtethetően egy reális Neumann 
automata feltételezhetően igen bonyolult felépítésű lesz.

A szerző tudomása szerint az irodalomban fel sem bukkant olyan önreprodukáló 
automaták lehetősége, ahol maguk az alkatrészek önreprodukálók. Ezen nem lehet 
csodálkozni, mert:

1. Sem a mechanikai, sem az elektromos automaták területén egyetlen önreprodu
káló alkatrész nem ismeretes.

2. Ha lennének ilyen alkatrészek, akkor sem lehetne belőlük önreprodukáló 
automatákat készíteni, mivel a mechanikai és elektromos automaták működése valós
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térben organizált s az ugyanazon téren belül születő új alkatrészek ezt az organizációt 
lerombolnák. A kémiai állapottérben azonban mindez megvalósítható, mert egyrészt a 
kémiában léteznek önreprodukciós folyamatok, amelyek a fluid automaták „alkatrészeit”
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szolgáltatják, másrészt a fluid automaták organizációja a geometriai tér irányaitól 
független, s így az ugyanazon térrészben keletkező új „alkatrészek” nem rombolják le a 
fluid automata organizációját (bár működését befolyásolják). A következő fejezetekben a 
fluid automaták önreprodukáló alkatrészeinek főbb típusait mutatjuk be.

A )  A z  e g y s z e r ű  ö n p ro d u k á ló *  k ö r fo ly a m a t

Az önprodukáló kémiai körfolyamat elvét az úgynevezett formóz reakció egy 
egyszerűbb sémáján mutatjuk be.

Butlerov orosz kémikus 1861-ben kimutatta, hogy formaldehid vizes oldatában 
alkalikus körülmények között spontán módon cukorszerű vegyületek képződnek (formóz 
reakció).

n CH20  ------------------- >  C H2 0  [2.95]n ■‘n n J
(n = 2 . . .  7).

A folyamatról kiderült, hogy jellegzetesen gyorsuló reakciósebességgel megy végbe, vagyis 
kémiai szempontból autokatalitikus, azaz a keletkezett termékek elősegítik a velük 
azonos komponensek keletkezését. A formóz reakció polimerizációs folyamata meglehe
tősen bonyolult, az alapelv azonban egy egyszerűsített sémán igen tisztán megérthető.

A formóz reakció első lépésében két formaldehid molekula reagál egymással:

HCHO + HCHO------------------- >  C2H 40 2 [2.96]
formaldehid gükolaldehid

Ez a reakciólépés lassú. A gükolaldehid azonban már gyorsan reagál újabb formaldehiddel, 
az így keletkező güceraldehid szintén, aminek eredményeképpen megjelenő négyszén- 
atomos aldehid (amely már egyszerű cukor, egy úgynevezett tetróz) viszont könnyen 
kettéhasad két glikoladehid molekulára:

c 2h 4o 2 + c h 2o  - — > c 3h 6o 3 [2.97]

c 3h 6o 3 + c h 2o  - ------ > c 4h 8o 4 [2.98]

C4H 80 4 ------ > 2C2H402 [2.99]

A [2.97] — [2.99] egyenletekből leolvasható, hogy egyrészt körfolyamatról van szó, 
hiszen az első egyenlet bal oldalán szereplő egyik komponens kémiailag azonos az utolsó 
egyenlet jobb oldalának egyik komponensével (tehát bruttóegyenlet csak a körfolyamati 
sztöchiometria szabályai szerint írható fel rá), másrészt az is látható, hogy molekuláris

*Hogy a továbbiakban az esetek egy részében miért az önprodukáló kifejezést használjuk, azt aIV/1. 
fejezetben fejtjük ki részletesen.
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önprodukció történik a körfolyamat során, hiszen a ciklus végén a kiindulási belső' 
molekula kétszeres mennyiségben jelenik meg:

C2H40 2 + 2CH20 2C2H40 2 [2 . 100]

A folyamat gráfja a 2.13 ábrán látható. Az ábra b) variánsa mutatja, hogy a folyamat során 
egy kétszénatomos vegyületből négy szénatomos lesz, amelyik két darab kétszénatomossá 
esik széjjel. Vagyis, ha egy glikolaldehid molekula a gráffal jelzett cikluson egyszer 
végigmegy, két glikolaldehid lesz belőle, amelyek mindegyike tovább reagál a formalde
hiddel, a következő ciklus végére 4, a harmadik fordulat végére 8, azután 16, 32, 64, 128 
stb. glikolaldehid molekulát produkálva.

Vizsgáljuk a rendszer tulajdonságait a 2.14 ábrán látható általános önprodukáló 
körfolyamat sémája alapján. Az elemi reakciólépések:

A] +X, <  > A2 + Y j [2 . 101]

Aj + X2 <  >  A3 +Y 2 [2 . 102]

Ak + Xk Ak - l + Y k [2.103]

A 1 + X in - 1  n - 1

A n + X nn n

A +Y , n n — 1

<  >  2Aj + Y

[2.104]

[2.105]

CH20

b)
2.13 ÁBRA. A formóz reakció egyszerűsített gráfja, a) Az autokatalitikus körfolyamat, b) Az 
önreprodukció folyamatának kiemelése a szénatomszám változásán keresztül: a kétszénatomos 
molekulából eló'bb három-, majd négyszénatomos lesz, ez utóbbi két darab kétszénatomosra esik 

széjjel, amelyek mindegyike előlró'l kezdi a reakciósort
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2.14 ÁBRA. Az önprodukáló körfolyamat egy általános sémája

A folyamat bruttóegyenletének felállításakor ismét tételezzük először fel, hogy a 
körfolyamat indulásakor csak A! van jelen, vagyis, hogy a ciklus Ai -bői indul:

A

A i+ £  X*--------0 ------ 2A, + £  Yj [2.106]

vagy, ha a körfolyamatot nem tudjuk bimolekuláris lépésekig bontani és van olyan 
reakciólépés, ahol egyszerre több külső reakciópartner lép be vagy többféle külső termék 
keletkezik:

n i  A n i ’
At + £  S X.. --------( ? ) ------ 2At + £  2 Y. [2.107]

1 = 1  k=l lk v - /  1 = 1  k ’=l 1

ahol az i index a reakció sorszámát mutatja az Aj -tői kiindulva, a k és k’ indexek pedig az 
adott reakción belüli reakciópartnerek, illetve termékek sorszámát.

Az önprodukáló reakcióciklus körfolyamatjellel megadott sztöchiometriai bruttó
egyenletére ugyanazok az összeadási (kivonási), szorzási (osztási) és egyenletrendezési 
szabályok érvényesek, mint amelyeket a sima körfolyamat esetében megadtunk. A 
fordulati szám változtatására az egyszerű reakcióciklusnál m egadott szabályok  azonban az 
önprodukáló reakcióciklusok körfolyam ati egyenleteire nem érvényesek. A kör
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folyamatjel definíciója szerint ugyanis az egyenlet akkor érvényes, ha az Aj komponensek 
a kijelölt sztöchiometriai kényszerpályán önmagukba visszaalakulnak és a ciklikus 
átalakulás minden kezdeti Aj komponensre nézve éppen u-szor történik meg. Az egyszerű 
körfolyamatok esetében a körfolyamatban az egyes Aj komponensek mennyisége 
eközben nem változik, s így egyrészt a felhasznált külső anyagok, illetve termékek 
mennyisége egyenesen arányos a fordulatok számával, másrészt e mennyiségek függet
lenek az intermedierek egymásközti mennyiségi megoszlásától is, hiszen egy fordulat alatt 
bármelyik intermedier összességében ugyanazokkal a külső partnerekkel reagál és 
ugyanazokat a termékeket termeli, csak pozíciójától függően más-más sorrendben.

Az önprodukáló kémiai körfolyamatban a ciklus során azonban nem marad 
változatlan az Aj anyagok mennyisége, s a körfolyamatjel definíciója alapján ezek 
reakcióba lépését is számításba kell venni. A [2.106] folyamat második ciklusa ezek 
szerint:

n . A
2A[ + 2 2  X. --------( 7) ------ *- 4 A , + 2  Y. [2.108]

i=l 1 i=l 1

A ciklus két fordulatára tehát felírhatjuk, hogy:

A

A, +3 2  X. ------- ( 2 ) -------► 4A, + 3 2  Y. [2.109]
i= l  1 '  i - 1  1

vagyis a felhasznált külső anyagok és a termelt külső anyagok mennyisége itt nem 
egyenesen arányos a fordulatok számával. U fordulat esetén:

A

A, + (2U—1) 2^ Xi --------© ------ ► 2UA, + (2 U- 1 ) 2 ] Y; [2.110]

általánosabban, ha a kiindulásnál Aj-ből f  mól van jelen:

A
fA! + (f • 2U-  f) 2  X. -------- fíT )------ f  • 2UA, + (f • 2U-  f) 2  Y. [2.111 ]

i=l 1 v —/  i=l 1

MŰVELETI SZABÁLY:

őnprodukáló körfolyamatok sztöchiometriai bruttóegyenleteinek 
fordulati száma úgy változtatható, hogy az egyenlet exponenciális tagjai
nak kitevőit ugyanazzal a számmal szorozzuk vagy osztjuk, mint a 
fordulati számot.

A [2.111] egyenlet még mindig nem teljesen általános, mert csak abban az esetben 
érvényes, ha az indulás pillanatában a ciklus intermedierjei közül csak a duplázódási lépés 
utáni első intermedier van jelen, vagyis 

n
.£ 1 ai = a i [2.112]
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vagy ami azzal egyenértékű

£ «1=0 [2.113]
i= 2

Ez az eset azonban gyakorlatilag ritkán fordul elő, általános esetben a ciklus különböző 
intermedieijeinek egyidejű előfordulásával kell számolni. Ekkor egy körbefordulás esetén 
egyrészt minden i-edik intermedier felhasználja az egy körülforduláshoz szükséges

X [2.114]

nyersanyagokat, másrészt a duplázódási lépéstől az i-edik intermedierig terjedő reakció
sorozatban kétszeresen használja fel azt (2.15. ábra). Más szavakkal, a cikluson belüli 
regenerálódáshoz szükséges [2.114] nyersanyagokon kívül azt a nyersanyagszükségletet is 
fedezni kell, ami az ajA2, űjA3 . .  .c^Aj komponenseknek az újonnan, tehát autokata- 
litikusan, többletként való képződéséhez szükséges az űjAi-ből. Ezért a nyersanyag- 
szükséglet a [2 .101] -  [2.105] elemi lépésekkel jellemzett önprodukáló körfolyamatok 
esetén egy további

2 ű: £  1 X [2.115]
i= 2  z=l

additív taggal bővül és ennek megfelelően a keletkező reakció termékek mennyiségét is 
bővíteni kell egy

5 2 “ í

taggal.
E bővítéseket is figyelembe véve a [2.101] — [2.105] elemi lépésekkel jellemzett 

önprodukáló kémiai körfolyamat sztöchiometriai bruttóegyenlete u ciklusra:

2.15 ÁBRA. Az Aj komponens egy körülfordulás után egyrészt felhasználja a saját regenerálódásához 
szükséges nyersanyagokat, másrészt a duplázási lépéstől kezdve kétszeresen használja fel azt.

51



[2.117]

n ,. f  n n i—1 _ 1 /->v
f S  OjAi + (f2u- f )  2  X + 2  ( a 2 X ) (  --------( V ) -------*-

i=l 1 1 l  i= 1 1 i=2 1 z=l z *

f2u 2 a. A. + (f2u-  0 Í 2  Y. + 2 (a + 2 1 Y ) "l 
i=l 1 1 Ci=l i=l z-1 z J

illetőleg abban az esetben, ha a reakcióút nincs bimolekuláris lépésekig bontva:

n ,, Cn 1 n i - l  1 "1
f 2 a .A + ( f 2 u- f )  2 2  Xik + 2 (a. 2  2  X . )  ------- f u ) -------*-

i=l 1 1 (ril  k=l lk i=2 1 z=l k=l zlc J

f2u 2  a.A. + (Í2U- 
i=l 1 1

fn
. 2 

i=l

1*
2
k ’=l Yik + I

i - l
2  (a. 2
i=l 1 Z=1

1*
2 
k’=l Yzk) [2.118]

Ezek az egyenletek már meglehetősen bonyolultak, ahhoz, hogy segítségükkel a kémiai 
automaták sztöchiometriai összefüggéseit áttekinthessük. Ezért a következőkben egy-egy 
kémiai rendszer külső anyagszükségletét általában X-el, termékeit általában Y-nal fogjuk 
jelölni. A [2.117] egyenlet egy ciklusára vonatkozóan tehát

_  n n i - 1
Y = 2  Y. + 2  a; 2  Y ) 

i=l 1 i=2 z=l z
[1.120]

a [2.118] egyenletre vonatkozóan pedig

_  n 1 n i - l  f
X =  2  2  X i k + 2  (a. 2  2  X )

i=l k=l lk i=2 1 z= 1 k =1 zk
[2.121]

és

_  n 1 n i - l  1’
Y = 2  2  Y.k + 2  (a. 2  2  Y . )

i-l k ’=l lk i=2 1 z=l k ’=l zk
[2.122]

Ha az önprodukáló körfolyamat nem a [2.101] — [2.105] elemi lépéseknek 
megfelelő típusú (ilyenekre a továbbiakban részletes példákat mutatunk be), akkor az X 
és Y értéke is természetesen módosul. Azonban ezekben az esetekben is érvényes az 
egyszerűsített felírásmód:

f 2  a.A. + (f2u— f) X --------flT )-------f2u 2  a.A. + (f2u- f ) Y  [2.123]
i=l 1 1 i=l 1 1

A [2.123] az önprodukáló kémiai körfolyamatok általános sztöchiometriai bruttó
egyenletének tekinthető.
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Az önprodukáló kémiai körfolyamat időbeli viselkedését az egyes elemi reakció
lépésekre felírt Guldberg—Waage típusú reakciókinetikai egyenletekből álló differenciál
egyenlet rendszer úja le. Ez a körfolyamat általános tagjaira nézve a [2.21] egyenlettel 
egyezik meg, a visszacsatolás ugyanolyan figyelembevételével, mint azt a sima körfolya
matnál a [2.64] — [2.66] egyenletek esetében tettük. Az önreprodukció [2.105] lépésével 
közvetlen kapcsolatban lévő lépések kinetikai egyenlete azonban már nem felel meg a [2.21 ] 
egyenletnek:

ä i = 2 k nanxn -  kna >>n ~  k i a i x i + k ’i a 2y i  [2.124]

á = k  ,a  .x  , — k ’ ,a  v . — k a x + k’ a?y  [2.125]n n —1 n - 1  n - 1  n - 1  n ^ n - l  n n n n 1Jn L 1

A [2.124] és [2.125] miatt a [2.101] — [2.105] elemi lépésekkel jelzett önprodukáló 
kémiai körfolyamatot leíró n differenciálegyenletből álló egyenletrendszer nem lineáris és 
analitikus megoldása nem ismeretes. Ezért a rendszer időbeli viselkedését csak konkrét 
számértékek esetében, numerikus integrálással lehet megkapni.

B ) A z  ö n p ro d u k á ló  k ö rfo lya m a t k inetiká ja

C) Példák az önproduká ló  kö rfo lya m a to kra

a) A  formoz reakció

Mint már volt szó róla, a formóz reakció bonyolult reakcióhálózat, amelynek 
részletesebb tárgyalására később a biogenezissel kapcsolatban még sor kerül. Itt példaként 
tételezzük fel, hogy a folyamat a [2.97] — [2.99] egyenleteknek megfelelő módon zajük. 
Ekkor általános sztöchiometriai bruttóegyenlete a [2.117] alapján:

3 formóz 3
fZ  a.A. + (f2u — f) (2 + a 2 + a 3) CH20  -------- ( 7 ) ------* - f2u I  a, A.

i=l 1 1 ^  i=i 1 1
ahol

Aj = C2H40 2, A2 = C3H60 3, A3 = C4H80 4 [2.126]

b) Reduktív karbonsav ciklus

Nagyrészt megegyezik egy fordított irányban működtetett citrát ciklussal. Gráfja a 
2.16. ábrán látható.
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ATP

FADH2
f u r n a  r a t

H20
citrát

^ F A D
^7ukrinnt

FDred

NADP
izocitrat

CoA • C0 2 
NADPH2 

od-ketoglutarat

2.16 ÁBRA. Reduktív karbonsav ciklus
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JELÖLÉSEK:

Ai - oxálacetát X ,j = n a d h 2 Y u = NAD
A2 = malát X31 = f a d h 2 Y21 = H20
a 3 = fumarát X41 = ATP Y3 1 = FAD
A4 = szukcinát X4 2 = CoA Y4 j = ADP
As = szűkein il-CoA XS1 = C 02 Y42 = Pj
Aé = a-ketoglutarát X52 = FDred YS1 = CoA
a 7 = izocitrát X6 J = n a d p h 2 ^  S2 = FDox
As = citrát Xft2 = C 02 y 6 , = NADP
A9 = acetát X91 = ATP Y8 í = Aj
Ai 0 = acetil-CoA X92 = CoA Y „ = ADP
Ai 1 = piruvát X j0 i = C 02 Y 10 1 = CoA
Aj 2 = foszfoenolpiruvát Xj 0 2 = FDred Y,o 2= FDox

X ,, ,= ATP Y 11 1 = ADP
X 12 1 = h 2o Y 12 Pl
Xj 2 2 = C 0 2

Mint nem bimolekuláris lépésekig lebontott reakcióútra, a bruttóegyenlet képzésé
nél a [2.118] egyenletet kellene alkalmazni. Azonban a 2.16 ábrán látható reduktív 
karbonsav ciklus nem felel meg a 2.14 ábrán látható, a [2.101] — [2.105] egyenletekkel 
jellemzett önreprodukáló körfolyamatnak, mert a többlet A! képződés nem az An-edik 
tagból, hanem egy közbenső tagból (A8) történik, s így az újonnan keletkezett

12 12 
A[ a 2  Xik nyersanyagokat nem használja fel és nem termeli a 2  Yjk termékeket a

i-9 i=9
ciklus záródása során. Ennek megfelelően a nyersanyag-szükséglet, valamint a keletkezett 
termékek mennyisége a következőképpen alakul:

_  1 2  2  8  i - 1

X = 2 2  X.. + 2  (a. 2 
i=l k=l 1K i=2 z=l

2 
2 
k = l Xzk) [2.127]

illetve

_  12 
Y = 2 

i=l

2 8 
2 Y.. + 2
k = 1 !k i=2

?
2

z -l k=l
(0 :2 Y zk) [2.128]

c) Egyéb önprodukáló ciklusok

Számos egyéb önprodukáló körfolyamat illetve reakciórendszer ismeretes. Ezek 
közül a malát ciklussal, aCalvin-ciklussal, valamint a bromát ciklussal a későbbiekben 
foglalkozunk részletesebben.
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D ) ö n e m é s z tő  k ö r fo ly a m a to k

önprodukáló körfolyamatok fordított irányú működtetésével (balra mutató kör
folyamatjel ill. negatív fordulati szám) elvileg önemésztő körfolyamatot kapunk. Az 
önprodukáló körfolyamatokban azonban általában irreverzibilis lépések is szerepelnek a 
körfolyamat elemi lépései között, így a folyamat többnyire nem fordítható meg. A fluid 
automatákban az önemésztő körfolyamatnak szerepe lehet a rendszer energiaellátásában: 
segítségükkel az energiadús tápanyagok szabályozott lebontása, azaz szabályozott 
energiaellátás válik lehetővé, Jellegzetes példája ennek az úgynevezett pentózfoszfát 
ciklus, amely a szénhidrátok oxidativ lebontását végzi önemésztő hálózatban s kis 
módosítással fordítva működtetett Calvin-ciklusnak fogható fel. Ezeket később az élő 
rendszerek metabolizmusának tárgyalásánál ismertetjük részletesebben.

5. INFORM ÁCIÓTÁROLÁS ÉS REPLIKÁLÁS

Minden létező tárgy hordozza a saját magára vonatkozó információkat, ezen 
túlmenően rendszerint a keletkezésére és a környezetére vonatkozó információk egy 
részét is. A technikában azonban információtárolás alatt nem ezen információk tárolását 
értjük, hanem olyanokét, amelyek rendszerint a hordozó tárgytól független információkat 
hordoznak. A könyv, a mágnesszalag, film, lyukkártya, hanglemez stb. tehát egyrészt 
hordozza a saját anyagára, felépítésére stb. vonatkozó információkat, másrészt hordoz 
olyan információkat is, amelyek nem magára az információhordozóra, hanem teljesen 
másra vonatkoznak, pl. egy regény cselekményére, egy vállalat anyaggazdálkodására, egy 
zeneműre stb. Információtárolás alatt a továbbiakban kizárólag e többletinformáció 
tárolást értjük.

Az ilyen értelmű információtárolási rendszerek közös sajátossága, hogy az informá
ciót jelekkel hordozzák. Jel lehet bármi: pont, vonal, betű, rovátka, mágnesezettség, lyuk, 
csomó stb. amiből egyrészt elegendő áll rendelkezésre, s amit megfelelő rendszer 
felismerni és a benne rejlő információkat leolvasni képes. Információt fluid rendszerek is 
hordozhatnak, például a C 02 koncentráció nagysága információhordozó lehet egy 
tűzjelző automata számára.

Az információk tárolásánál azonban a jeleket térben és időben rögzíteni kell. A 
rögzített jelek információt hordozhatnak a jel minősége révén (pl. közlekedési jelzőtáblák, 
az arab számsor első tíz számjegye), azonos jelek mennyisége révén (pl. a római 
számrendszer első három számjegye) két vagy többféle jel mennyiségi arányai révén (pl. a 
százalékos eloszlásokat feltüntető színes grafikonok) vagy különböző minőségű jelek 
sorrendje segítségével (pl. írott szöveg). Ez utóbbi mód információtároló kapacitása 
gyakorlatilag kimeríthetetlen.

Fluid kémiai rendszerekben az információtárolás kémiai komponensekkel vagy azok 
molekuláival történhet. E molekulákat, mint jeleket azonban térben és időben rögzíteni 
kell. Erre a polimerizációs (polikondenzációs) folyamatok adnak lehetőséget. A tárolt 
információ másolására pedig a templátpolimerizációs folyamatok alkalmasak.
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A templát polimerizáció minta szerinti polimerizációt (vagy polikondenzációt) azaz 
már meglevő polimeren, mint mintafelületen történő polimerizációt jelent. Templát- 
polimerizációról beszélünk minden olyan polimer képződésénél, ahol a polimer minta
felületen, a mintának megfelelő strukturáltsággal jön létre függetlenül attól, hogy a 
monomerek kapcsolódása polimerizációs vagy polikondenzációs mechanizmus szerint 
megy-e végbe. Az első templát polimerizációs folyamatot Watson és Crick javasolták a 
DNS feltételezett molekulaszerkezete alapján, pusztán spekulatív alapon (Watson és 
Crick, 1953 a, b). Ugyancsak ők mutattak rá, hogy a templátpolimerizációs folyamat 
alkalmas molekuláris jelsorrendben tárolt információk replikálására, ezáltal például az 
élőlények genetikai utasításainak kódolására és az utódokba való átadására. Azóta még 
néhány templátpolimerizációs folyamatot derítettek fel, mindenekelőtt kiderült, hogy a 
ribonukleinsavak szintézise is templátpolimerizációval történik a sejtekben, majd Cser és 
munkatársai mutattak rá, hogy az acenaftilén polimerizációja is templátfolyamat (Cser et 
al 1974). Legújabban pedig Armin Weiss posztulálta, hogy egyes agyagásványok, például a 
montmorillonit képződése ugyancsak templátfolyamat révén mehet végbe (Weiss, 1980). 
Az eddig ismert templátfolyamatok gyakorlatilag irreverzibilisek.

A minta szerepét az elvileg legegyszerűbb esetben egyféle monomerből felépülő 
(homopolimer) fonalmolekula alkotja, ekkor a fonalpolimerbe beépült molekula ugyan
olyan, de szabadon levő monomernek szolgál kapcsoló mintafelületül (2.17 ábra), 
(homogén párképzés). V-vel jelölve a monomert, pVn-nel pedig az n darab V monomerből

A )  T e m p lá tfo ly a m a to k

2.17. ÁBRA. Az elvileg legegyszerűbb esetben a fonalalakű templátba épült egyféle építőkövek 
ugyanolyan, de szabadon lévő' molekuláknak (monomereknek) szolgálnak kötőhelyül, mint amilyenek 

saját maguk. Ezt nevezzük homológ párképzésnek
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felépült polimer molekulát, (amely a minta szerepét betölti), a templátpolimerizációs 
folyamat egy elemi lépését a

V + PV nV i --------------- >  PV nVn l  [2-129]

illetve kondenzációs mechanizmus esetében a

V’ + p V ^ j ---------------->  PV nV n l  + R  [2-130]

sztöchiometriai egyenlettel jellemezhetjük, ahol a pVnVj jelenti a templát molekulát a 
rajta, mint mintafelületen levő, éppen szintetizálódó i darab V monomerből álló szállal, 
amely a szóban forgó reakciólépés után V-+  ̂ hosszúságú lesz. Az R a kondenzációs 
melléktermék. Az eddig ismert templátfolyamatok közül az acenaftilénből történő 
poliacenaftilén képződés polimerizációs, a nukleinsavak szintézise polikondenzációs 
folyamat.

Ha a templát többféle molekuláris elemből épül fel, vagyis kopolimer, úgy kétféle 
leolvasási mechanizmus képzelhető el: az azonos molekulák közötti (homogén) párképzés, 
és a kiegészítő párképzés. Az előbbi esetben az újonnan felépült lánc a mintával azonos 
lesz, az utóbbi esetben ahhoz képest kiegészítő szerkezetű (negatív kópia). A negatív 
szálról készült kópia viszont pozitív, vagyis a másolatok minden második generációja 
azonos. Ha a templát kétféle monomerből épül fel, úgy a polimerizáció elemi lépéseit a

V + P V m < V k >  ----------------- > P V„ Zn, <V , - l Z k> (2.131J

illetve

Z *P V„Zm CV,Z„) --------------->  PVnz m (V,Zk.l> [2.132|

egyenletek írják le, ahol V és Z a kopolimer templát monomerjei.
A homopolimeren történő templátpolimerizáció a [2.129] lépéseknek megfelelően:

nV + PVn ------------->  pVjjVj, ------------->  2pVn [2.133]

illetve polikondenzációs mechanizmusnál [2.130] alapján:

nV’ + pVn ------------->  PVnVn + nR ------------->2pV n + nR [2.134]

egyenletek szerint megy végbe, ahol a pVnVn ----------->  2pVn folyamat a megszintetizált
új szál leválását jelzi a mintafelületről, amelynek következtében mindkét szál templáttá 
válik. Az elemi lépések konszekutív sorozata itt is önmagába visszatérő pályán halad, 
amelynek eredményeképpen a kiindulási templát megduplázódik, vagyis ez is önreprodu
káló körfolyamatként tárgyalható:
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pVn
Pv n + n V --------0 h - —  2pVn [2.135]

illetve u ciklusra:

PVn + (2u- l ) n V  ------
pv n

- 0 ------► 2”pVn [2.136]

Kopolimerek esetén a párképzés bruttóegyenlete, ha a párképzés homológ:

nV + mZ + pVnZm -------- Q--- -- 2pVnZm [2.137]

ha a párképzés kiegészítő jellegű, akkor:

mV + „Z + pVnZm --------Q ------ -  pVnZm * pVniZn [2.138]

vagyis a régi és az új szál között a mennyiségi viszonyok felcserélődnek. A [2.137] 
egyenlet önreprodukáló folyamatot ír le, a [2.138] nem, mert a minta és a termék nem 
egyforma. Ha viszont ez utóbbi esetben egyszerre viszünk reakcióba egy pozitív és egy 
negatív szálat, a folyamat ön reprodukáló vá válik:

(n + m) V ♦ (n ♦ m) Z ♦ pVnZn  + pVmZn --------0 ------ ► 2(pVnZm ♦ pVmZn)

[2.139]

Templátpolimerizációs folyamatoknál e feltétel általában adott, mert mint később 
részletesebben tárgyaljuk, e makromolekulák stabil alakja többnyire egy pozitív és egy 
negatív szálból álló komplex.

Kettőnél többféle monomerből álló kopolimerek templátpolimerizációjának általá
nos leírásához a polimereknek a kémiában és biokémiában használt jelölésmódját az 
alábbi módon célszerű módosítani:

pVnZm = pnVrnZ [2.140]

illetve általánosabban, k féle monomerről felépülő polimer jelölésére a

pKjVj [2.141]

kifejezést alkalmazni, ahol Vj jelenti a k féle monomerből az i-edik félét, Kj pedig az i-edik 
monomerféleség mennyiségét a kopolimer szálban. A [2.141] kifejezést felhasználva a 
templátpolimerizáció általános egyenlete homológ párképzés esetén tehát:

(2u - l ) j E  K i v í v j -------- [2.142]© ^ 2u p x iVi
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Kiegészítő párképzés esetén az önreprodukáló bruttófolyamat egyenlete a pozitív és 
negatív szál képződésének részfolyamataiból állítható elő. p Kj’Vj-vel jelölve a pozitív és a 
p Kj’Vj-vel a negatív szálat, a részfolyamatok:

j5/ r v i * p * ; v i — © — - ^ p K ’jVj + p [2.143]

és

J  K'jVj + pK j’Vj --------© — pKjVj + pKj’Vj [2.144]

Bevezetve a

p K í V ^ p K ’Vi + pKj’Vi • [2.145]

és a
k k k
£ KjVjSS KjV. + £  kI’Vj 
h l 11 i=l 1 1 h l 1 1

[2.146]

jelöléseket, a kiegészítő párképzésű kopolimer templátképződés általános egyenlete:

(2U -  1) S kjVj + p KjVj ------- 0 — -  2up KjVj [2.147]

Ha a folyamat nem polimerizációs, hanem polikondenzációs mechanizmus szerint 
megy végbe, úgy a [2.147] egyenlet jobb oldalához a reakcióban kondenzációs 
melléktermékként megjelenő komponenseket reprezentáló tagokat is hozzá kell adni.

B ) Példa a tem plá tpo lim erizáció  számítására

A templátpolimerizáció sztöchiometriai egyenleteinek alkalmazási módját a dezoxi- 
ribonukleinsav replikációjának a példáján mutatjuk be. A DNS molekula négyféle 
építőelemből épül fel, kiegészítő párképzéssel. A replikációs folyamat kondenzációs 
mechanizmusa

Nyersanyagok:

V’i =dATP = A’ (dezoxiadenozin-trifoszfát)
V \  =dTTP = T’ (dezoxitimidin-trifoszfát)
V’3 =dGTP = G’ (dezoxiguanozin-trifoszfát)
V’4 = dCTP = C (dezoxicitidin-trifoszfát)

A kondenzációs mechanizmus következtében a DNS-be a nyersanyagoknak csak a 
kondenzációs termék lehasadása után visszamaradó része épül be. Lévén a hasadási termék
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pirofoszfát (PP), egyszerűség kedvéért az ionos állapottól, továbbá a reakcióban szerepló' 
víztől eltekintve a DNS-be épült egységeket az alábbi módon jelöljük:

Vj = dAMP =.A 
V2 = dTMP = T 
V3 = dGMP = G 
V4 = dCMP = C

(dezoxiadenilsav)
(dezoxitimidilsav)
(dezoxiguamilsav)
(dezoxicitidilsav)

Legyen a templátként felhasznált DNS nukleotid összetétele a következő: 

k i A + k2T + k3G + k4C [2.148]

Mivel a Chargaff szabály értelmében a kettősszálú DNS-ben

Ki = k2 és k 3 = k4 [2.149]

a DNS a következőképpen jellemezhető:

DNS = p[K i(A + T) + k3 (G + C)] [2.150]

Ezek alapján a DNS-replikációra az alábbi egyenletet írhatjuk fel:

DNS
p [k , (A + T) + k3 ( G + C ) ] + k , (A’ + T’) + k3 (G’ +C7) o  *■

2p [k , (A + I  ) + k 3 (G + C)] + 2 (k ! + k 3) PP [2.151]

C) A  tem plát-polim erizáció  kinetiká ja

A Watson és Crick által 1953-ban javasolt templátpolimerizációs folyamatról hamar 
kiderült, hogy az élő szervezetekben speciális enzimek segítségével megy végbe. A 
folyamatot Kornberg igazolta kísérletileg oligodezoxiribonukleotidoknak DNS-polimeráz 
III. által katalizált templátfüggő szintézise révén (Kornberg, 1960). Azóta számos enzimet 
fedeztek fel, amelyik a DNS és RNS-ek templátfüggő polimerizációját képes katalizálni.

Természetesen az enzimkatalizálta templátpolimerizáció kinetikája alapvetően eltér 
a nem enzimes folyamatétól. Nukleotidok nem enzimes körülmények közötti templát
függő oligomerizációját is több szerzőnek sikerült különböző munkákban kísérletileg 
igazolnia (Sulston et al, 1968; Oró et al, 1974; Lohrmann and Orgel, 1977; Ninio and 
Orgel, 1978 etc.). E helyen csak a nem enzimes templátfolyamat kinetikájával 
foglalkozunk, mivel a fluid automaták általános tárgyalásánál az enzimek mint katalizá
torok felhasználásától eltekintünk.

Fel kell azonban hívni a figyelmet arra is, hogy a polimerizációs folyamatok 
kinetikája általában igen bonyolult, sőt, a templátpolimerizációs folyamatok kinetikája
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V— z
Z---- V
V------ z
z — V
V— z

2.18 ÁBRA. A különböző monomereket tartalmazó (heteropolimer) templát felületén felépülő új lánc 
monomersorrendje homológ párképzés esetén megegyezik a templát monomersorrendjével (a). 
Kiegészítő párképzés esetén (b) a kötő és a kötődő molekula nem azonos, a felépült új lánc ún. 
kiegészítő szerkezetű. Negatív szálnak is szokás nevezni, mert az erről készült másolat már a kiindulási,

„pozitív” szállal azonos

nagymértékben kidolgozatlan. E helyen mindössze egy olyan formális kinetikai tárgyalást 
adunk meg, amely lehetővé teszi, hogy segítségükkel a fluid automaták alkatrészeként 
működő templátpolimereknek a rendszerrel való kölcsönhatását vizsgálhassuk, illetve az 
ilyen rendszerek viselkedését számítógéppel szimulálhassuk.

Templátpolimerizáció enzimek nélkül csak akkor mehet végbe, ha maga a 
láncnövekedés erős (pl. kovalens) kötések kialakulása révén valósul meg, míg az ezt 
megelőző párképzés gyöngébb, például hidrogén kötések révén. Ellenkező esetben ugyanis 
az újonnan szintetizálódott szál nem lenne képes leválni a mintafelületről s így a 
templátpolimerizációs folyamat leállna. A nukleinsavak esetében a párképzés, vagyis a 
mintafelülethez való kapcsolódás hidrogén kötések segítségével megy végbe.

Elméletileg levezethető (Gánti, 1974a, 1979a), de kísérletileg is kimutatott 
(Mickelson and Monny, 1967; Scruggs and Ross, 1970), hogy szálpolimer templát 
esetében a legalább kettős szálú szerkezet a stabilis, mert a templátmolekula és a rajta 
képződő új szál közötti kötődés erőssége a polimerizációs fok növekedésével nő. A 
templátpolimerizáció sztöchiometriájánál bevezetett pVn jelölés tehát valójában olyan 
makromolekula komplexet kell, hogy jelöljön, amely legalább két homopolimer szálból 
áll, a szálak pV np  hosszúságúak, a V monomerek egy-egy szálon belül kovalens kötéssel 
kötődnek egymáshoz, de a szálakat az egymással szemben levő V monomerek közötti 
másodlagos kötések tartják össze.

Ha a monomerek több hidrogénkötés egyidejű kialakítására képesek, akkor 
megfelelő térbeli elrendezés esetén a hármas, illetve négyes szálszerkezet is stabil forma 
lehet. Ilyenekre a szintetikus polinukleotidok köréből ismeretesek példák. A továb-
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biakban azonban csak a kettős szál szerkezetű templátokkal foglakozunk, amelyekben a 
minta szerepet a kettős szál szétválása után az egyes szálak külön-külön töltik be. Stabil 
kettős szálú komplex természetesen nem szerepelhet mintaként, hiszen kötőfelületei 
fedettek. A templátaktíwá váláshoz a két szálnak szét kell válnia egymástól. Ez 
nukleinsavak esetében speciális fehérjék (unwinding proteins) segítségével történhet.

Nem enzimes reakciókban a szétváláshoz a környezeti feltételeknek (hőmérséklet, 
monomer koncentráció, ionaktivitás) kell úgy változniok, hogy az a kettősszálú komplex 
szétválását biztosítsa. Erre az ún. breathing mechanizmus nyújt lehetőséget. Sok 
másodlagos kötés kötési energiáinak összege lényegesen felülmúlhatja egy-egy kovalens 
kötés kötési energiáját, de az egyes hidrogénkötések energiája kisebb, mint a vízmolekulák 
átlagos termikus energiája a folyékony halmazállapotú vízben. Ebből következik, hogy 
bár a kettősszálú szerkezet vizes oldatban stabil, de a láncvégeken levő néhány (10—20) 
hidrogénkötés szobahőmérsékleten is rendszeresen felbomlik és regenerálódik, azaz a 
láncvég folyamatosan szétnyílik, és összezáródik. Miután a láncvégnek ez a mozgása a 
légzőmozgásra emlékeztet, ezt a mechanizmust breathing mechanizmusnak nevezik (2.19 
ábra). Ha a szétvált láncvégek regenerálódása valamilyen oknál fogva (pl. erős termikus 
mozgás, nagy szabad monomerkoncentráció) akadályba ütközik, akkor a következő 
kötések is fel tudnak nyílni és a folyamat zippzárnyitás-szerűen ismétlődve az egyébként 
stabilis kettős szálú szerkezet szétbomlásához vezet.

2.19 ÁBRA. A kettős szálú templát végein a szálakat összetartó kötések a termikus mozgás 
következtében felnyílnak, majd regenerálódnak (breathing mechanizmus). Ez lehetőséget teremt a 

kettős szálú komplex zippzár-szerű szétnyílására
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A továbbiakban azt az esetet vizsgáljuk, amikor a templátok egymástól történő 
szétválását a polimerizáció nyersanyagaiként szolgáló szabad monomerek nagy koncent
rációja indítja el. A templátpolimerizációt ugyanis az teszi lehetővé, hogy a templát- 
feliilethez a szabad monomerek gyenge másodlagos kötésekkel kapcsolódni tudnak. Ez a 
kapcsolódás természetesen az ideiglenesen szétnyílt láncvégeken is megtörténik, de a 
hőmozgás az egyes kötődött monomereket könnyen eltávolítja s így a szétnyílt láncvégek 
újra összezáródhatnak. Minél nagyobb a monomerek koncentrációja, annál nagyobb a 
valószínűsége, hogy a szétnyílt láncvéghez párképzéssel monomer kapcsolódik.

A pVn templát oldatába növekvő koncentrációban V monomert adva elvileg 
elérhető egy olyan kritikus v* koncentráció érték, ahol nagyobb a valószínűsége annak, 
hogy a láncvég ideiglenesen szabad helyeihez kötődve V-monomerek tartózkodnak, mint 
a láncvégi kapcsolat regenerálódásának. Ekkor a láncvégen már nem áll vissza az eredeti 
kettős szál szerkezet, hanem újabb másodlagos kötések szabadulnak fel, ezekhez újabb 
monomerek kötődnek s így mindegyik szálon egy-egy új szál szintézise kezdődik, két új 
kettős szál-szerkezetet formálva. Ha a szabad templát láncrészekhez kapcsolódott 
monomerek között megindul a kémiai kötések kialakulása, a szétválási folyamat addig 
folytatódik, amíg az eredeti kettős lánc teljesen fel nem szakad. Ezalatt az egyes szálakon 
új szálak létesülnek s így az eredeti templát molekulából kettő lesz.

A templátreakciók tehát — függetlenül az elemi lépések polimerizációs vagy 
polikondenzációs mechanizmusától — kétféle lépést tartalmaznak: iniciáló lépést és 
láncnövelő lépéseket. Az iniciáló lépést formailag úgy fogjuk fel, mint az első monomer 
orientált elhelyezkedését a láncvégen. Ez a sebességmeghatározó lépés. Az adott 
mechanizmus esetén csak viszonylag nagy monomerkoncentrációknál következik be, de 
ezután a láncnövekedés, azaz a további monomerek elhelyezkedése már gyorsan történik. 
A másodlagos kötésekkel stabilizált helyzetű monomerek összekapcsolódását sokkal 
gyorsabbnak tekintjük, mint a monomerek elhelyezkedését a templáton (Békés et al, 
1979).

A templátpolimerizációs folyamat előrehaladását az elmondottak figyelembe
vételével a V monomer fogyásával jellemezzük:

V ct. = -  XPVn • V 2̂ 1 5 2 1

ahol v(jeL. a V monomerek fogyásának sebessége, pvn a pVn koncentrációja, X pedig 
arányossági tényező.

A X együtthatónak a nagysága is és az értelmezése is különbözik az iniciáló és a 
láncnövelő lépéseknél. Az iniciáló szakaszban a X úgy értelmezhető, mint polimerizációs 
mechanizmusnál a

k

PV + V < —
y n ki

á t P V n  V * [2.1531

elemi lépés fiktív sebességi állandója, polikondenzációs mechanizmusnál pedig, mint a
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pV + V’ <  >  pV V, + Rr  n r  n 1
in

[2.154]

elemi reakció lépés fiktív reakciósebességi állandója.
Értéke a kettős szál szétválásával kapcsolatban mondottak alapján:

X = 0, ha v <  v* [2.155]

X >  0, ha v >  v* [2.156]

A láncnövekedési szakaszban viszont a X egyértelműen a

>  pV h [2.157]

illetve

PVn V V’------------ >  PVnVi+ l+R [2.158]

irreverzibilis elemi lépések valódi reakciósebességi állandóival egyezik meg.
A folyamatban keletkező pVn templátmolekulák száma arányos a fogyott V 

monomerek mennyiségével:

D) Általános megjegyzések

A templátpolimerizációs folyamatot leíró sztöchiometriai és kinetikai egyenletek 
megadják a minták és az újonnan szintetizálódott szálak összetételét, azaz a beépült 
monomerek mennyiségét és egymáshoz viszonyított arányát, de természetszerűleg nem 
adnak felvilágosítást a beépült monomerek sorrendjére vonatkozóan. Pedig a templát 
jelsorrend révén történő információtárolásra éppúgy alkalmas, mint a beépült jelek 
mennyiségével való információ-tárolásra. Maga a templátpolimerizációs folyamat pedig 
lehetővé teszi a templát által hordozott információk replikálását.

Az információk leolvasása másként történik, ha a jelek mennyiségével és ha a 
sorrendjükkel történik az információtárolás. A jelek mennyiségét sztöchiometriai úton is 
le lehet olvasni, így viszonylag könnyen lehet olyan fluid automatát konstruálni, amelyik 
— elvben —, a templát összetétele révén hordozott információkat hasznosítja. A 
jelsorrendbe zárt információk hasznosításának elvi lehetőségeivel csak e könyv második 
részében, az élő rendszerek korai evolúciójával kapcsolatban foglalkozunk majd.

5 Dr. Gánti: Chemoton elmélet 65
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6. KOMPARTMENTALIZÁCIÓ

Minden belső szabályozással működő rendszer működőképességének triviális előfel
tétele, hogy a rendszer elemei közötti geometriai távolság kisebb legyen a közöttük 
kölcsönhatást biztosító erők hatótávolságánál. Ez a feltétel a mechanikai és elektromos 
automatáknál általában konstrukcionálisan adott (kemény automaták), lágy rendszerek
nél azonban ezt külön kell biztosítani. Például a rádió, mint készülék kemény automata, 
amelyben a kölcsönható alkatrészek térbeli érintkezése konstrukcionálisan biztosított. 
Egy rádió adó-vevő hálózat, mint rendszer azonban már lágy rendszer, ahol mind az adó, 
mind a vevőkészülékek helyzete tetszés szerint változhat, feltéve, hogy az adó és vevő 
közötti távolság nem nagyobb az adóállomás hatótávolságánál.

A fluid rendszerek ebből a szempontból kétféle, molekuláris és makroszkópos 
szinten is vizsgálhatók és értelmezhetők. Molekuláris szinten a működés feltétele a 
molekulák (pillanatnyi) szoros érintkezése, hiszen a kémiai kötőerők (amelynek megválto
zása jelenti a rendszer működését) hatótávolsága rendkívül rövid. Ez a speciális közeliét 
csak rendkívül rövid időre valósul meg, olyan rövid időre, amely sok nagyságrenddel 
kisebb, mint magának a fluid rendszernek a működésideje. A működéshez végül az is 
szükséges, hogy a rendszer működésideje alatt folyamatosan legyenek benne olyan 
molekulák, amelyek éppen ilyen közeli állapotban tartózkodnak. Vagyis a fluid rendszer 
szabályozott működésének előfeltétele a kölcsönható molekulák ütközési valószínű
ségének szabályozottsága. Makroszkopikusan ezt adott hőmérsékleten a koncentráció, 
m int kémiai paraméter révén lehet biztosítani. A fluid rendszereknél tehát a koncentráció 
tö lt be olyan szerepet, mint a nem fluid rendszereknél az alkatrészek közötti távolság.

A koncentráció biztosításához a térfogat rögzítése szükséges, ez pedig olyan 
határoló falat tételez fel, amelyik megakadályozza a fluid rendszer áramlás vagy diffúzió 
útján való szétterjedését. Lágy automaták konstruálásánál ez lehet mesterséges fal 
(például a vegyész lombikja vagy a kémiai reaktor fala), önreprodukáló automaták esetén 
azonban ezt a határoló falat magának a rendszernek kell előállítania. Erre a kétdimenziós 
fluid membránok révén van lehetőség.

A kétdimenziós fluid membránok képződése nem szigorúan vett kémiai reakciók
ból, hanem fizikai vagy fizikai-kémiai lépésekből áll. JSinger és Nicolson mutattak rá, hogy 
a biológiai membránok mátrixát olyan, foszfolipid molekulákból álló, molekuláris 
kettősréteg alkotja, amely a membrán síkjának irányaiban folyadék tulajdonságokat 
m utat, arra merőlegesen szilárd testként viselkedik. A réteg két dimenziójában a 
molekulák közönséges hőmérsékleten is viszonylag szabadon mozognak, míg a rétegből 
kilépni csak külső energia befektetése árán tudnak (Singer and Nicolson, 1972.)

Kétdimenziós folyadék képzésére olyan, egyik irányban nyújtott alakú molekulák 
alkalmasak, amelyek egyik vége hidrofil, a másik hidrofób jellegű (amphipatikus 
molekulák). A hidrofil résznek nagy dipólmomentumú oldószerben, a hidrofóbnak kis 
dipólmomentumú oldószerben kisebb a szabadentalpiája. Ezért az ilyen molekulák vizes 
közegben spontán aggregálódnak oly módon, hogy a hidrofób részeiket egymás felé 
fordítva saját maguknak alakítanak ki kis dipólmomentumú környezetet. Ennek az 
aggregálódásnak az egyik sajátos formája a kétdimenziós folyadék membránok keletke
zése, amelybe a membránképző molekulák spontán épülnek be (2.20 ábra).
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2.20 ÁBRA. Az amphipatikus molekulák vizes közegben hidrofób részeikkel egymás felé fordulnak, s 
így aggregálódnak. A folyamat eredménye lehet gömbszerű aggregátum (a) vagy kétdimenziós folyadék

membrán (b)

AJ Sztöchiometria

Bár az építőelem beépülése a membránba nem kémiai reakció, a folyamat 
sztöchiometriai viszonyai tárgyalhatok az önprodukáló kémiai körfolyamatokra az 
előzőkben ismertetett módszerekkel (Gánti, 1974a, 1976b).

Jelöljük a membránképző molekulát T-vel, az n darab T molekulából felépülő 
membránt pedig ÍT |,-nel, ahol a keretező négyszög jelenti a kétdimenziós folyadék, azaz 
a membrán jelleget. Ékkor a membránnövekedés „elemi lépés”-e:

T + T N
l n T n+1 [2.160]

A membrán önprodukáló jellege n darab [2.160] szerinti elemi lépés, bruttóegyen
letéből tűnik ki:

+ nT > [2.161]

amely egyrészt jelzi, hogy n darab T molekula beépülésével a membránt alkotó molekulák 
száma megkettőződött, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy a membrán felülete is 
kétszeresére nőtt, hiszen a beépülés során a membrán csak két dimenzióban terjeszkedhet 
és az egy T molekulára eső átlagos felület a membránban azonos hőmérsékleten 
konstans.

A [2.161] egyenlet tehát a [2.123]-hoz és a [2.136]-hoz hasonlóan önprodukáló 
folyamatot ír le. Amíg azonban a [2.123] és [2.136] egyenlettel jellemzett folyamatok 
természetüknél fogva periodikusak, azaz az önprodukciónak molekuláris szinten csak 
egész számú periódusok esetén van értelme, tehát a folyamat egy fordulati számmal 
egyértelműen jellemezhető, addig a [2.16 l]-el jellemzett folyamat folytonos növekedésű és 
csak formálisan adható meg rá egy u duplázódási szám, amely a leíró egyenletben a 
fordulati számmal analóg szerepet játszik:

+ (2U— 1) nT < 2 > T-,u l  n [2.162]
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B) A membránnövekedés formális kinetikája

A membránnövekedés sebességének tárgyalását Békés és munkatársai dolgozták ki 
(Békés, 1975; Békés et al, 1979). Feltételezték, hogy a monomereknek a membránba való 
beépülési sebessége (vagyis az időegység alatt beépült T mólok száma) mind a membrán 
felületével, mind a membránfelülettel érintkező oldal monomerkoncentrációjával arányos:

dTinj - S L .k int . F (r) [2.163]

ahol Tin jelenti a membránba beépülő T molekulák mennyiségét, r  az időt, t az oldat 
koncentrációját T-re nézve, F a membrán felület aktuális nagyságát, amely a folyamat 
előrehaladtának s így a r  időnek függvénye, míg km egy arányossági tényező, amely az 
egységnyi felületű membránba időegység alatt beépülő T-k mólszámát jelöli egységnyi 
monomerkoncentráció esetén. A [2.163] nem Guldberg-Waage tipusú reakciókinetikai 
egyenlet, mert benne nemcsak koncentrációk, hanem extenzív mennyiségek (mól, felület) 
is szerepelnek.

Az F (r) membránfelület úgy értelmezhető, mint a membránba beépült monomerek 
mennyiségének (Tj_ (r)) és az egységnyi mennyiségű monomer által képviselt fajlagos 
felületnek (Fx) a szorzata:

F (t) = Tin (r) • Fx  [2.164]

ahol

[Fx]dim= [ fe lü lt  * m ó l'1] [2.165]

A [2.163] és [2.164] egyenletek alapján felírhatjuk a membránnövekedés sebességét:

í L  = kd r  in Fx • t -T  (r) [2.166]

Ha a rendszerben T-re nézve egyéb nyelő nincs akkor a [2.163] egyenletből az oldat 
monomerkoncentrációjának a változását is megadhatjuk a membránnövekedés során:

dT. j t
-  = - ( — ) d r  d r  d e c i . [2.167]

(— ) = - k .M r ; decr in

,d T .

t • F [2.168]

ahol a (— kifejezés az oldatban levő T mennyiségének csökkenését jelenti mólokban.
Az oldat koncentrációváltozását megkapjuk, ha a [2.168] egyenlet mindkét oldalát 
elosztjuk a Q térfogattal:

68
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[2.169]



Ill, EQYSZERÜ FLUID M A S IN Á K  SZERKESZTÉSE

1. AZ EGYSZERŰ ALKATRÉSZEK KAPCSOLÁSA

Fluid alkatrészek (reakciórendszerek) kapcsolása egymással azt jelenti, hogy az 
egyik alkatrész (az egyik reakciórendszer) termel egy vagy több olyan kémiai 
komponenst, amelyet a másik alkatrész (reakciórendszer) nyersanyagként használ fel a 
működéséhez. Szokás a kémiai, de főként a biokémiai reakciórendszerek közötti 
kapcsolatoknál kinetikai (katalitikus) kapcsolatot is megkülönböztetni, azonban ez a 
kapcsolat a körfolyamati sztöchiometria segítségével egyértelműen sztöchiometriai 
kapcsolatra vezethető vissza és akként tárgyalható.

Fluid alkatrészek (reakciórendszerek) kapcsolása révén egységes egészként 
viselkedő rendszerekhez lehet eljutni, amelyek olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, 
amely tulajdonságokkal alkatrészeik (az alkotó kémiai rendszerek) egyike sem 
rendelkezik. E rendszerek tehát kémiai rendszerekből, mint építő elemekből épülnek 
fel, ezért kémiai szuperrendszereknek is nevezhetők (Gánti 1978a). A fluid automaták 
kémiai szuperrendszerek.

Aj Kémiai körfolyamat kapcsolása reakciólánccal

Tekintsük a 3.1 ábrán látható rendszert, amelyben egy kémiai körfolyamat 
kapcsolódik egy reakciólánccal ÉS-elágazás révén. A kapcsolás sztöchiometriailag 
szigorúan meghatározott, a rendszer sztöchiometriai bruttóegyenlete a körfolyamati 
bruttóegyenlet és a reakciólánc bruttóegyenletének összegezése révén nyerhető:

3

uBi + uXg >  uBr+1+uYB [3.2]
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3.1 ÁBRA. Körfolyamat kapcsolása reakciólánccal ÉS elágazás révén. A körfolyamat minden fordulata 
során egységnyi (a körfolyamati intermedierek összmennyiségével azonos) mennyiségű Bj képzó'dik, 
amely továbbreagálhat B2 -vé, B3-á stb. A körfolyamat és a lánc kapcsolata sztöchiometriailag

meghatározott

Az egyenletekből látható, hogy a körfolyamat és a reakciólánc között tulajdonképpen
egy katalitikus kapcsolat van, a körfolyamat az XA ---------- ^  B! elemi reakciólépést
katalizálja. De ez a kapcsolat ugyanakkor sztöchiometriailag szigorúan meghatározott.

A [3.3] bruttóegyenlettel jellemzett összetett rendszer kinetikai viselkedését egy 
olyan differenciálegyenlet rendszer írja le, amelyben az elágazással kapcsolatos 
komponensek koncentrációváltozásait a [2.29] — [2.31] egyenleteknek megfelelő, míg a 
többi komponensét a [2.21] egyenlet mintájára felállítható egyenletek írják le.

Körfolyamatok ÉS-elágazással való kapcsolása olyan fluid konstrukciókat 
eredményez, amelyekben a működési sebesség (bármelyik reakciólépés szabályozása 
révén) egyszerre szabályozható bármely alkatrészre nézve. Azt is mondhatjuk, hogy az

ya2

3.2 ÁBRA. Körfolyamat kapcsolása reakciólánccal VAGY-elágazás révén. Fölöslegben lévő' X^.-k és 
Xßj-k esetén a keletkező' Bj mennyisége sztöchiometriailag meghatározatlan, 

kinetikailag meghatározott
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ÉS-elágazással kapcsolt alkatrészekből álló rendszer a reakciók reverzibilis vagy 
irreverzibilis voltától függetlenül sztöchiometriailag mereven szabályozott fluid rendszer.

Körfolyamat és reakciólánc között „VAGY” típusú elágazással is létesíthető 
kapcsolat (3.2 ábra). Az ilyen kapcsolatoönmagában sztöchiometriailag meghatározatlan. 
Határozottá a rendelkezésre álló nyersanyagok mennyisége, illetve a reakciósebességi 
állandók révén válik. Ezért a 3.2 ábrán látható rendszerre és hasonló rendszerekre 
általános érvényű sztöchiometriai bruttóegyenlet nem adható meg.

Kinetikai viselkedésüket egy olyan differenciálegyenlet rendszer adja meg, amely 
egyenletei az elágazásban részt vevő komponensekre a [2.32] —[2.34] egyenleteknek, a 
többi komponensre a [2.21] egyenletnek megfelelő alakúak.

Sima kémiai körfolyamatot VAGY-kapcsolással csak akkor lehet fluid automatá
ban működtetni, ha a körfolyamatból a megcsapolás révén elfogyasztott belső 
komponensek mennyisége valamilyen más folyamatban pótlódik, illetve, ha a kapcsoló
dó reakciólánc elemi lépései reverzibilisek. Ellenkező esetben ugyanis a körfolyamat 
belső komponensei elfogyhatnak, s a körfolyamat így megszűnik létezni (az XB ebben 
az esetben a körfolyamat számára „katalizátor méreg”).

Reverzibilis esetben viszont a VAGY-kapcsolás lehetővé teszi a lágy automatán 
belül a körfolyamatnak, mint katalizátornak a mennyiségi szabályozását, szélső esetben 
a katalízis teljes kikapcsolását a belső körfolyamati komponensek teljes elreagáltatása 
révén, illetve újra beindítását a jobbról balra menő folyamat által a körfolyamati 
komponensek termelése révén. A VAGY-kapcsolás ebben az esetben a lágy automatá
ban levő katalitikus folyamatok szabályozó kapcsolójaként alkalmazható.

B) Körfolyamatok kapcsolása egymással

Körfolyamatokat „ÉS—ÉS”, „VAGY—ÉS”, továbbá koenzim kapcsolással lehet 
sztöchiometriailag egymáshoz kapcsolni.

3.3 ÁBRA. Körfolyamatok kapcsolása ÉS-ÉS elágazással. A kapcsolt működést leíró sztöchiokinetikai 
mérlegegyenlet azonos a fogaskerekek kapcsolódásánál a fogak és fordulatok számát meghatározó

egyenlettel



Az ÉS—ÉS kapcsolást a 3.3 ábra mutatja. Ez a kapcsolásmód a két sztöchiomet- 
riailag merev kapcsolás ellenére sem „merev” , meghatározott kapcsolás. Bruttóegyenle
tét a két körfolyamat bruttóegyenletének összegzésével nyerhetjük:

,? ,<*iA i + XA --------O ------- *  ! , « i A i * ' V X B 1

3 -  / T \  3
^ 0 i a i + XB -------© ------*■ S f t B i  + Yß

[3.4]

[3.5]

3 3 _  _
E OjA; + E ß:B: + X . + Xn 
i=l ^  1 i=l 1 1 A a

T E ajAi + E UiBi + YA + YB

ahol

Y,  = X r A i B i

[3.6]

[3.7]

de az egyenletekben e komponenst XB  ̂-ként szerepeltetjük (YA = É Yj) és ßj a B

körfolyamat belső intermedieijeinek fiktív móltörtjeit jelenti, amelyre nézve a [2.60] 
analógiájára fennáll, hogy

! f t  = 1 [38]
i= l

A [3.6] egyenlet azonban csak egy sztöchiometriailag lehetséges kapcsolási módot 
ad meg az A és B körfolyamat kapcsolására, ezen kívül még számtalan kapcsolási 
variáció lehetséges az adott kapcsolási típuson belül. A B körfolyamat [3.5]-nek 
megfelelő működéséhez szükséges egy mól Xß -et ugyanis az A körfolyamat — 
katalizátor természetének megfelelően a körfolyamati belső komponensek (Aj) mennyi
ségének és a fordulati számnak minden olyan variációjával elő tudja állítani, ahol a 
körfolyamati belső komponensek össz-mólszámának (yA ) és a fordulati számnak (uA) 
szorzata éppen egy mólt ad. A [3.4] egyenlet helyébe1 tehát minden olyan egyenlet 
behelyettesíthető, amely:

%  Í j “ íAÍ + XA

A 3 

- 0 -------%  f=l “iAi + YA [3-9]

alakú és amelyre fennáll, hogy

í̂ a • uA = 1 mól [3.10]

Természetesen ahhoz, hogy [3.9]-et a [3.5]-tel összegezni lehessen, a körfordulati 
számot 1-re kell változtatni. A fordulati szám változtatásának szabályai szerint, 
célszerűen:
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[3.11]

ahol az u . • v . szorzatra a [3.10] megszorítás természetesen érvényes marad.
Az u . • vA szorzat egyik tényezője (nA) mennyiségi, sztöchiometriai jellegű, a 

másik (uA) kinetikai, hiszen a fordulatok számát jelenti, s így ha közvetlenül nem is 
függ az időtől, de mindenesetre a folyamat előrehaladásának egyfajta mértéke. Ezért a

V a 2  + “iAi + XA --------O -------*■ Ua "a J j  “iAi + YA

^ A  =  " A U A [3.12]

együtthatót sztöchiokinetikai együtthatónak nevezzük (Gánti 1979b, 1980).
Hasonló gondolatmenet a B körfolyamatra is alkalmazható, hiszen ahhoz, hogy a 

B körfolyamat az egy mól Xfi -et maradéktalanul felhasználja a Bi körfolyamatok 
tetszés szerinti í>b mólszámának és az ufi fordulati számnak minden olyan variációja 
alkalmas, amelyre fennáll, hogy:

i'gUg = 1 mól [3.13]

így a [3.11] analógiájára a B körfolyamatra is felírható, hogy:

" b u b  S  0i B i +  X B

Bevezetve a

^B - ^BUB

yBuB 1  V i + y b [3.14]

[3.15]

jelölést, a [3.4] —[3.6] egyenletek helyett az alábbi, általánosabb érvényű egyenletek 
írhatók:

»■a J ,  «iAi * XA --------O -----*

B

--------O ---- '

"A “ lAi * H  J ,  «iBi + XA + XB 

^A “i V ^ B  2  ßjBj + ^  + Yg

Í ° i A i + Y A [3.16]

3
^ / iBí + Y B [3.17]

A, B

— o — *

[3.18]
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A [3.18] egyenlet azonban még mindig nem teljesen általános, mert feltételezi, 
hogy = jUg = 1 mól. Két körfolyamat komplett sztöchiometriai kapcsolásához 
(vagyis olyan kapcsolásához, amelyben az egyik körfolyamat pontosan annyi kapcsoló 
intermediert termel, mint amennyit a másik elfogyaszt) nem a [3.10], illetve [3.13] 
feltételek, hanem a

ßA =ßB [3-19]

feltétel fennállása szükséges. Eszerint két körfolyamat sztöchiometriailag komplett 
kapcsolásához ÉS—ÉS kapcsolat esetén az szükséges, hogy sztöchiokinetikai együtt
hatóik egyenlők legyenek. A [3.18] teljesen általános alakja tehát:

, A, B

° lAi + <VBi’ + ^A*A + ^B*B --------O ------ *■

^A i?i + u ,i  + Y A + ^B Y Bi’=l
[3.20]

Két körfolyamat ÉS—ÉS kapcsolással történő összekapcsolása tehát nem sztöc
hiometriailag, hanem sztöchiokinetikailag „merev” , sztöchiokinetikailag meghatározott 
rendszert eredményez.

Bár a kémiai körfolyamat semmiféle értelemben nem hasonlítható a geometriai 
térben működő kerékhez, mégis érdekes összehasonlításra ad alkalmat a kémiai 
körfolyamatok komplett kapcsolásának [3.19] feltétele a fogaskerekek kapcsolódásával. 
Két kapcsolódó fogaskerék közötti összefüggést ugyanis az

n1u i = n 2u 2 [3.21]

egyenlőség adja meg, ahol n! és n2 a fogak száma az egyik, illetve a másik keréken, u, 
és u2 pedig a fordulataik száma. Látható, hogy külön a fogak száma (a kerék átmérője) 
vagy a fordulatok száma a kerekeken szabadon váasztható, ám az egyik tényező 
megválasztása a másik tényező értékét az adott fogaskerék kapcsolásban már egyértel
műen meghatározza. Az analógia a [3.19] feltétellel nyilvánvaló. Ezért a [3.19] feltételt 
„fogaskerék-elvnek” is nevezzük (Gánti 1979b, 1980).

Az élő rendszerek anyagcsere-hálózata minimális kivételtől eltekintve teljesen 
ÉS—ÉS kapcsolású körfolyamatokból áll. A biokémiában „elemi”-nek tekintett 
reakciólépéseket ugyanis enzimek katalizálják, de minden enzimkatalizálta reakciólépés 
tulajdonképpen egy-egy, a [2.94] egyenletnek megfelelő körfolyamat. így minden 
reakciólánc, amelynek az egyes lépéseit enzimek katalizálják, voltaképpen É S-É S  
kapcsolással összekötött kémiai körfolyamatok sorozata (3.4 ábra). Mindaddig, amíg e 
körfolyamatlánc VAGY-típusű elágazást nem tartalmaz, komplett kapcsolás esetén 
kielégíti a

mE í ^ e 2 [3.22]
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3.4 ÁBRA. Egy olyan biokémiai reakciólánc, amelynek egyes lépéseit enzimek katalizálják, nem más, 
mint ÉS-ÉS kapcsolással összekötött kémiai körfolyamatok sorozata, amelynek mennyiségi viszonyai

sztöchiokinetikailag meghatározottak

feltételt. Az élő rendszerek anyagcserelépései tehát valóban fogaskerékszerűen kapcso
lódnak egymáshoz, de míg a mechanikai automatáknál a fogak és a fordulatok száma is 
konstrukcionálisan meghatározott, addig a fluid automatáknál a fordulatok száma és a 
fogakkal analóg körfolyamati komponens mólok száma akár a fluid automata 
működése közben is változhat anélkül, hogy ez az automata működésében zavart 
okozna, ha e változás során a [3.22] feltétel folyamatosan teljesül.

Két kémiai körfolyamat működése úgy is összeköthető egymással, hogy az egyik 
körfolyamat egy terméke reakciók sorozatán keresztül alakul át a másik körfolyamat 
egy nyersanyagává. Ebben az esetben tehát a két körfolyamatot egy olyan reakciólánc 
köti össze, amelynek az első komponense az első körfolyamattal, az utolsó komponen
se a második körfolyamattal áll ÉS-kapcsolatban. E rendszer sztöchiometriai bruttó
egyenletét a két körfolyamat bruttóegyenleteinek és a reakciólánc bruttóegyenletének 
összege adja meg:

,4  “ iAi + ^AXA --------- Ö ------- 4  “ iAi + Ma Ya  + VA C >

B

¥ i  + ^BXB C i)  B̂ W i  + ^BYB

v Ci + v Xc 1 c c ^ c XB, + X. +u YA c c

[3.23]

[3.24]

[3.25]

M(|, « i V |  ßiBi + XA + XB + Xc )
i=l
3

i - 1

3

A, B

■ Q >

“ iAi + 2  ^ B í + Ya + Yb + Yc ) [3.26]

mert
[3.27]
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•Yb 2

Ya2 ^Ä2 Yb3  Xb3

3.5 ÁBRA. Két kémiai körfolyamat működése úgy is összeköthető, hogy az egyik körfolyamat egy 
terméke reakciók sorozatán keresztül alakul át a másik körfolyamat egy nyersanyagává. A mennyiségi 

viszonyokat ebben az esetben is sztöchiokinetikai mérlegegyenlettel lehet leírni

A „VAGY-ÉS” , illetve VAGY—VAGY kapcsolással kapcsolt körfolyamatok sztöchio- 
metriailag és sztöchiokinetikailag egyaránt meghatározatlanok. Szerepük speciális 
konstrukcióknál meghatározó lehet (pl. oszcilláló reakciórendszerek). Általános leírásuk
kal nem foglalkozunk, speciális szerepüket az egyes automaták tárgyalásánál ismertetjük 
majd részleteiben.

Rendkívül gyakran fordul elő körfolyamatok koenzimkapcsolással történő kapcso
lása, amelyik tulajdonképpen kétszeres ÉS—ÉS kapcsolás (3.6 ábra), s amelynek csak 
az igen nagy gyakorlati jelentősége miatt adunk külön nevet. Koenzim alatt — a 
szokásos definíciótól eltérően — olyan vegyületet értünk, amely kétféle (pl. oxidált- 
redukált, foszforilált-defoszforüált) formában létezhet s amelyen egyazon rendszer 
különböző körfolyamatai részben az oda-, részben a visszaalakítást végzik. E koenzi- 
m ek, amelyek aktivált formáját általában Q*-gal, a dezaktivált formát Q-val jelöljük, 
speciális szállító funkciót töltenek be a kémiai állapottérben (pl. elektron-, hidrogén-, 
foszfát-szállítás). A könyv második felében, az élőlények anyagcserehálózatánál ki
m utatjuk majd, hogy az élő anyagcserében résztvevő koenzimek sem a klasszikus 
koenzimdefiníciónak, hanem az általunk itt megadott definíciónak felelnek meg.

A két körfolyamat közötti koenzim kapcsolás sztöchiometriailag nem, de 
sztöchiokinetikailag meghatározott. Levezetésénél a két körfolyamat egyenletéből kell 
kündulni. A 3.6 ábra alapján:

A [3.28] — [3.29] egyenletekből kitűnik (de már az ábrából is látható), hogy maga a Q 
koenzim is körfolyamatban működik, így a két (A, B) körfolyamatot ez esetben 
voltaképpen egy harmadik, közbenső körfolyamat (Q) köti össze. Ezért a Q-ra is

[3.28]

[3.29]
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alkalmazni kell a körfolyamati sztöchiometria szabályait. E szerint tehát a Q mennyisége 
sem kötött sztöchiometriailag, hiszen tetszőleges mennyiségű Q koenzim képes 
komplett kapcsolást létesíteni a két körfolyamat között, ha a Q körfolyamat Uq  
fordulati száma kielégíti a

í'q Uq =hQ = hA = hB = h [3.30]

feltételt, ahol vq a Q + Q* össz-mólszáma. És ugyancsak a körfolyamati jellegből 
következően a rendszer működését sztöchiometriailag nem befolyásolja, hogy a Q és 
Q* milyen mennyiségi arányban van jelen.
A teljes rendszer bruttóegyenlete tehát:

ß d  a j Aj +S  ß-Bj + S <*0  Q: + X. + X )i=l 1 1 i=l 1 1 i=l Vj 1 A ti

ahol űq a Q körfolyamat belső intermedieijeinek móltörtjei, amelyre nézve ugyancsak 
fennáll, hogy

2  an  = 1 [3.32]
i=l ^ i

AQB

G>

3.6 ÁBRA. Biokémiai rendszerekben igen gyakori a körfolyamatok úgynevezett koenzim-kapcsolása. 
Koenzim alatt -  a szokásos definícióktól ugyan eltérően, de a biokémiai gyakorlatnak nagyrészt 
megfelelően — itt olyan vegyületet értünk, amely kétféle (pl. oxidált-redukált, foszforilált-defosz- 

forilált) formában létezhet s egyazon rendszer különböző folyamatai részben 
az oda-, részben a visszaalakítást végzik rajtuk
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C) M áso d ik  gen erác iós k ö r fo ly a m a to k

A kémiai állapottérben a kerekek sorbakapcsolásának egy olyanskonstrukciója is 
megvalósítható és hasznosan működtethető, amelynek megvalósítása a mechanikai 
automaták esetében értelmetlen. Ez olyan 1,2. . . . r  ÉS—ÉS kapcsolással kapcsolt 
kerekekből áll, ahol minden kerék a sorban következő kereket forgatja, míg az r-edik 
kerék a kiindulási, első kereket. A „perpetuum mobile” konstrukciók szoktak hasonló 
elv alapján felépülni. A kerekek ilyen visszacsatolt sorbakapcsolásával egyfajta „kere
kekből felépülő kerék”-hez, egyfajta „szuperkerék”-hez lehet eljutni. E konstrukciók a 
mechanikai automatáknál értelmetlenek.

A fluid automatáknál a körfolyamatokból felépülő „szuperciklusok” könnyen 
megvalósíthatók és az élőlények anyagcseréjében, mint azt a könyv második részében 
bemutatjuk, számottevő szerepet játszanak. Felépítésüket a 3.7 ábra mutatja. Az ábrán 
a jobb áttekinthetőség érdekében nem tüntettük fel a külső nyersanyagokat és a 
keletkezett külső termékeket. Hasonló módon a kis ciklusokat (első generációs 
körfolyamatokat) háromtagú ciklusokként ábrázoltuk. Természetesen mind ezek, mind 
pedig a belőlük felépült második generációs körfolyamat (szuperciklus) tetszőleges 
tagszámú lehet. Az ábrán világosan leolvasható, hogy az Aj körfolyamatok összessége 
egy B, második generációs körfolyamatot alkot. Természetesen a második generációs 
ciklusok sem perpetuum mobilék, működésüket a nyersanyagok és a reakciótermékek 
össz-Szabadentalpiája közötti különbség biztosítja.

A második generációs körfolyamatok sztöchiometriai bruttóegyenlete az egyes Aj 
ciklusok körfolyamati bruttóegyenleteinek az összegezésével nyerhető, természetesen 
csak abban az esetben, ha a körfolyamatok kivétel nélkül ÉS—ÉS kapcsolással 
kapcsolódnak egymáshoz.

Az egyszerűbb tárgyalásmód érdekében vezessük be az alábbi jelölésmódot:

ahol a j index a körfolyamat sorszámát, az i index pedig az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően a j-edik körfolyamaton belül az Aj intermedierek sorszámát jelöli. Ezzel az 
egyszerűsítéssel a második generációs körfolyamat egyenlete:

r
[3.33]

[3.34]

[3.35]

A.r
[3.36]

r r r B
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3.7 ÁBRA. Második generációs körfolyamat (szuperciklus), ahol körfolyamatok kapcsolódnak 
körfolyamattá. Technikai rendszerekben a kerekek hasonló kapcsolása értelmetlen lenne, de a 
biokémiai rendszerekben igen fontos szerepük van, minden enzimkatalizálta körfolyamat ilyen (pl. a 
Szent-Györgyi-Krebs ciklus is), mert bennük enzimes körfolyamatok kapcsolódnak a szubsztrátokon 

keresztül egy második generációs körfolyamattá

amelyből most már az is látható, hogy a B körfolyamatot alkotó Aj első generációs 
körfolyamatok maguk is körfolyamati komponensekként viselkednek, vagyis eloszlásuk 
tetszőleges, ha fennáll a

L . =  l 13.38]
j=l J

feltétel. Természetesen az egyes Aj körfolyamatokon belül az egyes A- komponensek 
eloszlása is a korábban tárgyaltaknak megfelelően tetszőleges eloszlású lehet, a [2.62] 
feltétel megszabta kereteken belül. De az egyes Bj intermedierek sem eshetnek ki a 
[3.34] - [3.36] egyenletek összegezésénél, hiszen ezek is körfolyamattá zárulnak, s ők
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is tetszőleges eloszlásban lehetnek jelen, ha fiktív móltörtjeikre nézve ugyancsak fennáll 
a

£  & = 1 [3-39]
j=l J

összefüggés.
A második generációs körfolyamatok ismeretében megérthető a citrát-ciklus 

kétszeres katalizátor természete is, amelyet a második fejezet 3/c pontjában mutattunk 
be. A citrát ciklusban — mint említettük — szerves savak alakulnak át egymásban oly 
módon, hogy egy ciklus alatt egy acetil-csoport szénatomjai széndioxiddá oxidálódnak, 
miközben a hidrogének felszabadulnak és hidrogénátvivő koenzimekhez kötődnek (lásd 
[2.82] egyenletet). A citrát ciklus tehát az acetil-csoport széndioxiddá és hordozóhoz 
kötött hidrogénekké való átalakításának a katalizátora. E folyamat a szerves savak 
sorozatos átalakulását foglalja magába, amelyek hét, egyenként enzimesen katalizált 
„elemi” lépésből állnak. Az enzimkatalizálta „elemi” lépések azonban a [2.94] 
értelmében maguk is körfolyamatok, s az egymás után következő körfolyamatok a 
[3.20] egyenletnek megfelelően a fogaskerék elv szerint ÉS—ÉS kapcsolással kapcsolód
nak egymáshoz. Az enzimkatalizálta citrát ciklus tehát a 3.7 ábrán feltüntetettnek 
megfelelően szuperciklus szerkezetű, amelynek első generációs körfolyamatai a ciklus 
szerves savaira nézve katalizátorok, míg a szerves savak összességéből kialakuló második 
generációs körfolyamat az acetil csoport bonyolult oxidációs folyamatára nézve 
katalizátor.

A citrát ciklushoz hasonlóan minden második generációs körfolyamat kétszintű 
katalízist végez: az „elemi” ciklusai katalizálják az egyes

- > Y .
T
Z i 
i=l Ai

>  Z v. Y 
i=l Ai

[3.40]

átalakulásokat, míg maga a második generációs „szuperciklus’' a

£  i>.Xt. , j A. j=l J j
- > £

j=i
V.Y~
J Ai

= XA, B ->  YA, B [3.41]

sok elemi lépésből álló, bonyolult átalakulást.
A [3.37] egyenlet ismét nem teljesen általános, hiszen benne az egyes Aj 

körfolyamatok belső komponenseinek összmólszáma körfolyamatonként egy, noha a 
fogaskerék elv szerint ezen össz-mólszámok tetszőlegesen változhatnak, ha az egyes 
fordulati számok is megfelelően változnak. A komplett kapcsolás feltétele, hogy:

^A. ^A , ■ • • ^A. • • • ^A ^A
1 2  J r

amiből már az is következik, hogy

[3.42]

[3.43]
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Bevezetve a

2  a jA; = A [3.44]
j=l -* J

továbbá a *

SDjBjSB [3.45]

és a r
2 X Ä = X [3.46]

J=1 J

jelöléseket, a [3.37] egyenlet általános alakja a következő módon írható fel:

AB

+ B +,'x X -------C D ------** Ä +Mb B + Y [3.47]

ahol

^ ^ B =px  = vy  [3.48]

A szuperciklus működésének számítására a már emlegetett citrét ciklus helyett 
példaként az egyszerűbb urea-ciklust használjuk fel. Ez négy, sorbakapcsolt enzim-kör-
folyamatból áll:

Ai
1. ornitin + karbamil- P —— O —

citrullin + Pj

2 . citrullin + aszparaginát —
— C D - ^

arginoszukcinát + H20

a 3
3. arginoszukcinát —

- 0 —
arginin + fumarát

A4
4. arginin + H20  —

— O — ^
ornitin + karbamid

Az Ai A4 körfolyamatok intermedieijei a következő enzimek, illetve azok
szubsztrátokkal és termékekkel képzett komplexei:

Ai = ornitin-karbamoil transzferáz
A 2 = arginoszukcinát-szintetáz
A3 = arginoszukcinát-lyáz
A4 = glicin-amidino-transzferáz
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Az egyes első generációs körfolyamatok nyersanyagai:

Xs  f = karbamoil-P 
= aszparaginát

—Ä3 = *
xÄ4 = h2o

Reakciótermékei:

?i
H20
fumarát
karbamid

A második generációs ciklus intermedieijei:

B, = ornitin
B2 = citrullin
B3 = arginoszukcinát
B4 = arginin

A [3.47] általános egyenletet az urea ciklusra alkalmazva és feltételezve, hogy az 
enzimes első generációs ciklusok három tagúak, tehát a [2.85] — [2.87] egyenletek 
szerint működnek, kapjuk, hogy:

A, B

0 — -

ahol

^  = %  =^Aj 0 = 1,2 . . . 4 )

[3.49]

[3.50]

A [3.49] egyenlet a szuperciklus minden komponensére megadja a 
sztöchiometriailag komplett kapcsoláshoz szükséges feltételeket, de semmiféle előírást 
nem tartalmaz az egyes ciklusok működési sebességére vonatkozóan. Így az egyik ciklus 
akár század- vagy ezredannyi idő alatt elvégezheti a feladatát, mint a másik, vagy a 
harmadik. A rendszer optimális működését természetesen az jelenti, ha az egyes 
ciklusok anyagtermelési sebessége is összehangolt. A [3.49] egyenlet sztöchiokinetikai 
jellegénél fogva erre is lehetőséget ad, ha a szereplő enzimek adott körülmények 
közötti átviteli számai ismertek.

Egy enzim átviteli száma (molekuláris aktivitása) alatt értjük azt a számot, amely 
megmutatja, hogy egy enzimmolekula optimális körülmények között egy perc alatt 
hány szubsztrátmolekulát képes átalakítani. Az egyes enzimek működésének optimális
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körülményei azonban egyrészt általában nem egyeznek meg, másrészt egyáltalán nem 
biztos, hogy a rendszert enzimeinek optimális körülményei között működtetjük. Ezért 
az optimalizációs számításokhoz az adott körülmények közötti átviteli számra van 
szükség, amelyet a továbbiakban aktuális átviteli számnak nevezünk. Jelölése:

t? = fordulat/idő [3.51]

A [3.51 ]-ből következik, hogy

u = 17 • t [3.52]

ahol t az idő.
A [3.12]. [3.42] és [3.52] egybevetéséből a komplett kapcsolás feltétele, hogy

"Ai ^a / ai  t’A21?A2TA2 = *'a 3t?A3TA3 - *;A4T?A4TA4 [3.53]

Minthogy az optimális működés feltétele, hogy

T. =T. =T. = 7.A i A 2 A3 A4 [3.54]

ebből következik, hogy optimális működés esetén

vv * VA = p . 77. = v . 77A 1 A 1 Ao 'A 2 A -3 A3 ^ 4 ^ 4 [3.55]

amiből az egyes enzimeknek a rendszer optimális működését biztosító mennyisége az 
aktuális átviteli számok ismeretében meghatározható.

D ) Ipari alkalm azási példák

Az alábbiakban és a következő fejezet végén az ipari alkalmazási példák kizárólag 
azt a célt szolgálják, hogy bebizonyítsák: a fluid automaták elmélete alapján levezetett 
absztrakt összefüggések gyakorlatba való átültetésének reális lehetőségei vannak. Ám a 
bemutatott ipari eljárások -  miután a fluid automaták elméleti alapjai nem voltak 
kidolgozva — nem mint fluid automaták, hanem mint különböző vegyipari vagy 
biokémiai eljárások kerültek alkalmazásra. Kidolgozásukat sem automataelméleti, 
hanem kémiai és biokémiai megfontolások és nem kis részben tapasztalati adatok tették 
lehetővé. Az élő szervezetek anyagcserefolyamatainak a vizsgálata s e folyamatok egyes 
részeinek laboratóriumi in vitro megvalósítása eredményezte ilyen rendszerek működé
sét már századunk harmincas éveiben. Elsősorban Neuberg, majd Ostern munkássága 
vezetett oda, hogy e rendszereket az élő szervezetek néhány fontos anyagcsere 
intermedieijeinek preparatív előállítására lehetett felhasználni. E célra rendszerint 
különböző módokon nyert élesztőkivonatokat alkalmaztak, amelyben az élesztő 
anyagcseréjének számos enzime volt jelen s a megfelelő szubsztrátok adagolásával az 
egyes részfolyamatokat a többitől függetlenül működtetni lehetett. Ilyen eljárások
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születtek — többek között — adenozin-trifoszfát, fruktóz-l,6-difoszfát, valamint 
3-foszfoglicerinsav előállítására.

E könyv szerzője — felismerve, hogy az élesztő-extraktumban tulajdonképpen 
igen sokféle első generációs enzimciklus intermedieijei vannak jelen, amely ciklusból a 
megfelelő szubsztrátok irányított adagolásával a legkülönbözőbb organizációjú fluid 
rendszerek hozhatók létre és működtethetők — 1965 és 1972 között szisztematikus 
kutatással több olyan technológiai eljárást dolgozott ki, amelyet a Reanal Finom
vegyszergyárban biokémiai laboratóriumi vegyszerek ipari előállítására alkalmaztak, 
illetőleg alkalmaznak (Gánti, 1975b). Az eljárások részletei iparpolitikai okok miatt 
többnyire nem kerültek publikálásra, vagy szabadalomként kerültek nyüvánosságra. 
(Gánti etal, 1970,' Csóka, Gánti, 1973) Az e könyvben szereplő ipari példák nagyobbik 
része ezen eljárások organizációs elveit mutatja be.

a) Foszfoenolpiroszőlősav előállítása. Foszfoenolpiroszőlősav (PÉP) előállítására először 
nyúlizomból, illetve békacombból előállított dializált enzimkivonatot használtak 
(Lohrmann, Meyerhof, 1934). Ezt követően két különböző szerves kémiai eljárást 
dolgoztak ki a PÉP szintézisére (Kiessling, 1935,' Baer és Fischer, 1959). Szárított 
élesztőt használt fel PEP-szintézisre Belitser és Saenko (1946). Mindezen eljárások 
nehézkessége vezette arra Tankó Bélát, hogy 2-foszfoglicerinsavból enoláz segítségével 
állítson elő PEP-et (Tankó, 1959). A 2-foszfoglicerinsavat (2-PGS) 3-foszfoglicerin- 
savból (3—PGA) állította elő nem-enzimes eljárással. Módszerét mind a 2—PGS 
előállítás, mind a tisztított enoláz előállítása nehézkessé tette.

Az élő szervezetekben a biológiai cukorbontás során keletkező 3—PGS a 
foszfogliceromutáz hatására 2—PGS-vá alakul, majd ebből enoláz hatására PÉP 
keletkezik. Nyilvánvaló volt, hogy miután e folyamatok az élesztősejtekben nagy 
intenzitással mennek végbe, egy olyan élesztősejtekből készült extraktumban, amelyben 
számos egyéb enzim mellett a foszfogliceromutáz és enoláz is jelen van, de 
enzimszubsztrátok nincsenek jelen, 3-PGS adagolására csak e két enzimciklus lép 
(ÉS-ÉS kapcsolással) működésbe és PÉP halmozódik fel (3.8 ábra). Az optimális 
enzimmennyiségek az aktuális átviteli számok ismeretében a

v rir; =  vx?E í ‘E í  E 2 <e 2 (3.56]

feltételből számíthatók.
Az eljárás a PÉP igen tiszta, nagy mennyiségben történő könnyű előállítását teszi 

lehetővé (Gánti és Csóka, 1975c).

E1S1 E1P1 E2S2 E2P2

3.8 ÁBRA. A szerző és munkatársainak szabadalma alapján enzimes körfolyamatok ÉS-ÉS 
kapcsolásával történik a foszfoenolpiroszőlősav ipari előállítása 3-foszfoglicerinsavból
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3.9 ÁBRA. 3-foszfoglicerinsav (3-PGS) ipari előállítása glükózból. A folyamatban enzimes körfolya
matok ÉS-ÉS kapcsolással, valamint (ATP-ADP-n keresztül) koenzim kapcsolással csatlakoznak

egymáshoz

b) 3-foszfoglicerinsav előállítása. A PEP-szintézis kiindulási anyagaként alkalmazott 
3-foszfoglicerinsav ugyancsak a biológiai cukorbontás (pl. alkoholos eijedés) intermedi- 
eije. Miután a fluorid-ionok az enoláz enzimet inhibeálják, egy olyan rendszerben, 
amely a cukor alkoholos fermentációjához szükséges összes komponenst tartalmazza, 
fluorid adagolása esetén foszfoglicerinsavak halmozódnak fel, közülük is elsősorban a 
3 -PGS. így ez a rendszer 3-PGS előállítására használható fel. Fermentáló rendszer
ként célszerű szárított sütőélesztőből készült szuszpenziót alkalmazni. A rendszer 
kapcsolási rajzát a 3.9 ábra mutatja.

A rendszer az eddig tárgyalt kapcsolási módokra számos példát szolgáltat. Az 
Ej — E4 lánc első generációs (enzimes) körfolyamatok É S-É S kapcsolással kapcsolt 
konszekutív sorozata. A közöttük kapcsolatot biztosító glukóz-fruktózdifoszfát reakció
lánc az E4 ciklusból ÉS-elágazással elágazik gliceraldehid-foszfáttá és dioxiaceton-fosz-
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3.10 ÁBRA. A 3-PGS termelése lényegesen olcsóbbá tehető, ha a NAD-szükségletet a rendszeren belül 
dehidrogenázos körfolyamattal történő koenzimkapcsolásos rendszer segítségével állítjuk elő

fáttá. Az Es ciklus koenzim kapcsolással csatlakozik az E! ciklushoz csakúgy, mint az 
E s, ciklus az E3 ciklushoz. (Valójában itt egy sztöchiometriailag meghatározatlan 
vagylagos kapcsolást bontottunk sztöchiometriailag tárgyalható két külön folyamatra, 
hiszen egy adott GAP molekula „választhat” , hogy az E5 vagy Es, ciklusba lép-e be, 
csakúgy, mint az ADP-molekulák. Hasonló módon tulajdonképpen az ATP molekulák is 
„választhatnak” , hogy az E! vagy az E3 ciklusba lépnek-e be.) Az egyes aktuális 
átviteli számok ismeretében az optimális működéshez szükséges enzimmennyiségek az 
előző példákhoz hasonló módon számíthatók, sőt segítségükkel a termelési kapacitás is 
könnyen megadható.
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3.11 ÁBRA. Az előző technológiának a szerző által módosított változata, amely a termelést még gazdaságosabbá tette azáltal, hogy egy további 

enzimes körfolyamat közbeiktatásával glukóz helyett a sokkal olcsóbb répacukor lett az eljárás nyersanyaga



A 3.9 ábrából látható, hogy az E5 ciklus működéséhez NAD-ra (nikotinamid - 
-adenin-dinukleotid) van szükség. Ezért egy adott élesztőpreparátum 3—PGS -szinteti
záló képességét annak NAD-tartalma behatárolja. Ezen NAD-adagolással természetesen 
lehet segíteni, de a NAD ára nagyságrendekkel felülmúlja a 3—PGS árát, ezért a 
NAD-adagolás preparatív célokra nem kifizetődő. A NAD-ból keletkező NADH2 viszont 
a rendszerben amúgyis jelenlevő alkoholdehidrogenázzal NAD-dá regenerálható vissza, 
h a  a rendszerhez folyamatosan acetaldehidet adagolunk (Gánti, 1975b). Ily módon az 
E s (Es,) ciklus és az újonnan működésbe lépő E^ (E^,) ciklus között koenzimkapcso- 
lás jön létre s így a korábban tárgyaltaknak megfelelően a rendszer bármilyen kis 
NAD-mennyiséggel folyamatosan működtethető (3.10 ábra).

Végül az egész rendszer glukóz helyett a sokkal olcsóbb szacharózzal is 
működtethető, m ert a jelenlevő invertáz enzim a szacharózt glukózra és fruktózra 
bontja és a fruktóz is be tud lépni a folyamatba az ugyancsak jelenlevő fruktokináz 
enzim segitségével. A teljes folyamat kapcsolási rajzát a 3.11 ábra mutatja.

Az optimális működéshez szükséges enzimmennyiségek ebben az esetben is 
egyszerűen számolhatók az előzőkben megadottak alapján, ha az aktuális átviteli 
számok ismertek. Élesztőkivonatok esetében azonban nemcsak az aktuális átviteli 
számok ismeretlenek, hanem a kivonatokban az egyes enzimek mennyisége is az élesztő 
összetétele és a kivonási eljárás következtében adott. Így az átviteli számokkal történő 
számítás nemcsak keresztülvihetetlen, de céltalan is lenne.

É számítási eljárás igen nagy jövőbeni haszna azonban azonnal szembetűnő, ha a 
hordozóhoz kötött enzimek egyre gyorsabb elterjedésére gondolunk, ahol a különböző 
körülmények közötti aktuális átviteli számokat akár a gyári garancialevél is tartal
mazhatná. Ezekkel olyan előregyártott fluid automata elemek kerülnének a felhasz
nálók kezébe, amelyek segítségével könnyen megvalósíthatók lennének előre pontosan 
tervezett, nagyon összetett és speciális vegyületeket, megadott optikai izomereket 
szintetizáló bonyolult rendszerek. Várhatóan ezeknek a gyógyszeriparban, például a 
szteroid hormonok előállításánál igen nagy szerepe lesz a jövőben.

2. Ö N PR O D U K Á LÓ  A L K A T R É SZ E K  KAPCSOLÁSA

A )  E gyszerű a lka trészek  kapcsolása önproduká ló  rendszerré

Az önprodukáló rendszerek kapcsolásának tárgyalása előtt vizsgáljuk meg azt az 
esetet, amikor nem önprodukáló ciklus kapcsolása reakciólánccal önprodukáló rendszert 
eredményez. Ilyen rendszert mutat be a 3.12 ábra. Ez tulajdonképpen egy egyszerű 
körfolyamat ÉS-kapcsolása egy olyan reakciólánccal, amely a körfolyamat valamelyik 
belső komponensének termelésére képes. A rendszer sztöchiometriai bruttóegyenlete a 
körfolyamat bruttóegyenletének és a reakciólánc bruttóegyenletének összegezésével 
történik, azonban figyelembe kell venni, hogy a két rendszer összekapcsolása 
önprodukáló szuperrendszert eredményez, vagyis egyrészt a körfolyamati belső kompo-
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nensek mennyisége fordulatonként duplázódik, másrészt azt, hogy a cikluszáródásnál az 
egyes Aj (#=1) tagok a [2.115}nek megfelelően többlet nyersanyagot használnak fel, 
illetve a [2.116]-nak megfelelően többlet termékeket termelnek. Mindezek alapján a 
3.12 ábrán látható rendszer sztöchiometriai bruttóegyenlete:

Í  ttjAj + (2U— 1) (2  X . + 2  XR + 2  ól 2  1 X ) --------
ól  1 1 ó l  Ai j=l ó l ^ z * l  ^  '

i - 1
2U 2 a:A: + (2U -  1) (2  Y . + 2  YR + YR + 2  *  2  Y7

ól 1 1 ól  Ai j=l ö i “ i ó2 1 z=l z
[3.57]

Erre a kapcsolásra álljon itt példaképpen az úgynevezett malát ciklus, amelynek a 
kapcsolási rajza a 3.13 ábrán látható. A malát ciklus elemi lépései:

1. almasay + NAD íz-

2. oxálecetsav + AcCoA + H20  ^

3. citromsav <r

4. izocitromsav

5. borostyánkősav + FAD ?

6. fumársav + H20

r>

< - á t

7. glioxilsav + AcCoA + H20  ^

oxálecetsav + NADH2 

citromsav + CoA 

izocitromsav

borostyánkösav + glioxilsav 

fumársav + FADH2 

almasav 

almasav + CoA

3.12 ÁBRA. Körfolyamat és reakciólánc kapcsolása önprodukáló rendszerré. A körfolyamat minden 
egyes fordulata intermedierjeinek megduplázódását eredményezi. A rendszer sztöchiometriailag

meghatározott
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3.13 ÁBRA. A malát ciklus egy példa a 3.12 ábrán látható elvi kapcsolási mód realizálására

Jelölések: Ai = almasav 
A2 -  oxálecetsav 
A3 = citromsav 
A4 = izocitromsav 
A5 = borostyánkősav 
A6 = fumársav 
Bi = glioxilsav

NAD
AcCoA
H20
FAD
H20
AcCoA
H20

Y a = NADH2 
Y “ = CoA
Y A = f a d h 2A ti
YB = CoA B 11

A malát ciklus bruttóegyenlete a [3.57] alapján:

I  ajAj + (2U-  1) (1 + 2  m) NAD + (1 + £ a.) (AcCoA + H20 ) + 
i=l 11  i=2 1 i=2

malát
+ (1 + a 8)(FAD + H20 ) + A cCoA + H20  - — ® —

2U i  mA: + (2U -  1) (1 + i  ad  NADH2 + (1 + S a.) CoA +
i=l 1 1  i=2 1 i=3 1

+ (1 + a é) FADH2 + CoA [3.58]
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Megjegyezzük, hogy a korábban tárgyalt és a 2.16 ábrán bemutatott reduktív 
karbonsav ciklus is kifejthető sima körfolyamattal kapcsolt reakcióláncot tartalmazó 
formában (3.14 ábra). Végül meg kell jegyezni, hogy reakcióláncok koenzim-kapcso- 
lással történő összekötése révén is lehet autokatalitikus rendszerhez jutni, ezt a 
lehetőséget az ipari eljárások között egy gyakorlatban megvalósított példán keresztül 
mutatjuk majd be.

ATP

C02-X -------- p - v a , - — =
*. r n

CO2 Füred

•AcCoA

ADP CoA

‘Pi

o x á la c e tá t

NADH2-^.
o x a la c e ta t

■ NAD

m a la t

V h 2o

f u m a r á t

FADH2 A
V,

FDo

1 ^ 2
a c e tá t

c i tra t

iz o c itra t

NADP

fa d

sz u k c in á t — ^  — — ► szukcinil-C oA

ATP (
CoA

T r

CoA FDox

CO2 í

C02
n a d p h 2

oC-ketoglutarát

FDred

3.14 ÁBRA. Ha a 2.16 ábrán bemutatott reduktív karbonsav ciklust egy kissé másként ábrázoljuk, 
láthatjuk, hogy az is a 3.12 ábra kapcsolási elvének megfelelő önprodukáló

rendszer
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B) Önprodukáló körfolyamat kapcsolása reakciólánccal

Ez a kapcsolás is lehet ÉS, illetve VAGY természetű. Az ÉS-kapcsolás egyszerű 
eset, mert a lánccal való kapcsolat az önprodukáló körfolyamat sztöchiometriáját nem 
befolyásolja, a reakciólánc végterméke és a felhasznált, illetve termelt komponenseinek 
mennyisége pedig a ciklikus komponensek mennyiségével egyenes arányban változik. 
Ilyen rendszert m utat be a 3.15 ábra. Sztöchiometriai bruttóegyenlete egyszerűsített 
felírásmódban:

A
Ä+ (2U -  1) (XA + XB) -------- 0 -------(2 U -  1) (YA + YB + C) [3.59]

Igen érdekes tulajdonságokkal rendelkezik viszont az a rendszer, amelyben egy 
önprodukáló körfolyamat VAGY-kapcsolással kapcsolódik egy reakciólánchoz (3.16 
ábra). A VAGY-kapcsolás miatt a rendszer természetesen sztöchiometriailag határozat
lanná válik. Kinetikai viselkedése egy nemlineáris differenciálegyenlet rendszerrel írható 
le, amelyben az önreprodukáló lépés komponenseinek koncentrációját a [2.124] és 
[2.125]-nek megfelelő egyenletek, az elágazással kapcsolatos komponensek koncentrá
cióváltozásait a [2.32] — [2.34]-nek, a többi komponensét pedig a [2.21]-nek megfelelő 
egyenletek írják le. A differenciálegyenlet-rendszer analitikusan nem oldható meg, adott 
konkrét rendszerek viselkedése numerikus integrálással számítható.

A rendszer bizonyos általános tulajdonságaira azonban a differenciálegyenlet 
rendszer integrálása nélkül is következtetni lehet. Konstans koncentrációjú XA forrást
és Y. nyelőt feltételezve az A autokatalitikus ciklus intermedierjeinek összeásége (2  

A i i
OjAj), ha a ciklusban VAGY-tipusú elágazás nem lenne, exponenciálisan növekedne. A
VAGY-elágazás folytán azonban a körfolyamati intermedierek egy része folyamatosan 
eltávozik a rendszerből. Ezért a VAGY-tipusú elágazást megcsapolásnak, az ilyen ciklust 
pedig megcsapolt ciklusnak is nevezzük. Hogy az adott időpontban a reakcióelegyben

3.15 ÁBRA. önprodukáló körfolyamat kapcsolása reakciólánccal ÉS-elágazás révén. A rendszer
sztöchiometriailag meghatározott
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3.16 ÁBRA. Önprodukáló körfolyamat kapcsolása reakciólánccal VAGY elágazás révén. A VAGY- 
elágazás az önprodukáló körfolyamat intermedier termelését megcsapolja, az intermedierek mennyi

sége az önprodukció ellenére is csökkenhet, ha a megcsapolás eró's. A rendszer csak 
kinetikailag meghatározott, sztöchiometriailag nem

jelenlevő A2 molekuláknak hányadrésze lép be az önprodukáló folyamatba és 
hányadrésze a megcsapoló folyamatba, azt a

kA2a3 XA2 _ k . x.A 2  A 2

kR a2x„ kR x b0 a o Bo ö 0
[3.60]

hányados értéke dönti el. Ha a [3.60] tört értéke nagyobb 1-nél, úgy a körfolyamati 
intermedierek mennyisége exponenciálisan növekedik, mégpedig annál intenzívebben, 
minél nagyobb ez az érték. Ha a [3.60] tört értéke eggyel egyenlő, úgy a körfolyamati 
intermedierek mennyisége se nem nő, se nem csökken. Végül, ha e tört értéke kisebb 
1-nél, úgy a körfolyamati intermedierek mennyisége a körfolyamat önprodukáló volta 
ellenére csökken.

Az ilyen kapcsolási típusú rendszerek rendkívül alkalmasak belső tartalékok 
képzésére, különösen, ha az elemi lépések reverzibilisek. Nagy XA koncentrációknál 
ugyanis nagy — és exponenciálisan növekvő — sebeséggel történik a belső körfolyamati 
komponensek felhalmozódása, míg az XA lecsökkenése esetén a felhalmozódott 
komponensek lineárisan mobilizálódhatnak. Később, a könyv második részében részle
tesebben bemutatjuk, hogy az úgynevezett Calvin-ciklus révén a növényvilág például 
ilyen kapcsolás segítségével is optimalizálja a periodikusan rendelkezésre álló fény
energia hasznosítását.

Példaként most egy egyszerűbb rendszert mutatunk be. A II. fejezet 4/a 
pontjában már ismertettük a formóz rakciónak az alapelvét, megemlítve, hogy a 
valóságban a reakció lényegesen bonyolultabb rendszert alkot. Itt most a formóz 
autokatalitikus alapciklusának egyik megcsapolását mutatjuk be, megjegyezve, hogy e
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3.17 ÁBRA. A 2.13 ábrán leegyszerűsítve bemutatott formóz körfolyamat egy kissé részletesebb 
ábrázolása. Az üres körök keto-csoporttal, a tele körök hidroxil-csoporttal kapcsolódott szénatomokat 
jelölnek. A magában álló üres körök a formaldehidek. Az ábrán látható, hogy a négyszénatomos 
ketotetróz vagy aldotetrózzá alakul és az önprodukciós körfolyamatban vesz részt, vagy pentózzá, 
amivel a körfolyamat megcsapolódik. A kétféle folyamat arányát a kinetikai paraméterek döntik el. A 
kinetikai paraméterek változtatásával a körfolyamati intermedierek mennyiségét növelni is, csökken

teni is lehet

körfolyamatnak más megcsapolása és visszacsatolása is van, amelyekkel a későbbiekben 
még találkozni fogunk.

A 3.17 ábrán látható, hogy az önprodukáló körfolyamatban keletkező ketotetróz 
vagylagosan aldotetrózzá, illetve ketopentózzá alakul. Ennek a vagylagos elágazásnak az 
élet eredetében alighanem alapvető szerepe volt, mert ez tette lehetővé a prebiotikus 
anyagcsererendszerek kapcsolódását a prebiotikus nukleinsav-szintézissel.

C) Oszcilláló reakciórendszerek

Az ember által konstruált mechanikai szerkezetek között már igen korai 
stádiumban megjelentek az időmérő szerkezetek, közöttük a periodikus mozgáson 
(oszcilláción) alapuló mechanikai időmérő szerkezetek is. Jogosan merülhet tehát fel az 
igény, hogy fluid alkatrészekből is lehessen oszcillációra képes rendszereket konstruálni, 
annál is inkább, m ert közismert, hogy a fluid rendszerként működő élő szervezetek 
számos periodiküs és oszcilláló jelenséget produkálnak és úgynevezett belső órával 
(biológiai órával) is rendelkeznek. Valóban, már a múlt század második felében jelentek 
meg olyan publikációk, amelyek kémiai reakciók közben fellépő oszcillációs jelenségek
ről számoltak be, ezeket azonban többnyire véletlennek vagy kísérleti hibának
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tekintették. 1920-ban Lotka közölte egy reakciórendszer elvi sémáját, amelyről 
matematikai úton bizonyítható volt, hogy ha ilyen rendszer létezik, annak oszcillálnia
kell (Lotka, 1920):

ki
A + X ----------------- >  2X [3.61]

k 2
X + Y -----------------—>  2Y 13.62]

Y -------- >  - ------->  - ------>  - ------ > [3.63]

1958-ban B.D. Belousov szovjet kémikus fedezte fel, hogy citromsav híg kénsavas 
oldatával káliumbromátot és céziumsót elegyítve az elegy színe periodikusan változik 
fehér és halványsárga között. A jelenség jól reprodukálható volt, s így egy másik szovjet 
kutató A.M. Zhabotinskii szisztematikus vizsgálatok révén módosította és részleteiben 
vizsgálta a reakciót (Zhabotinskii, 1964), amely ma mint Belousov-Zhabotinskii (BZ) 
reakció ismeretes a nemzetközi irodalomban. A BZ reakció tulajdonságait és elemi 
lépéseit az elmúlt két évtizedben igen sokat vizsgálták és számos variációját állították 
elő. A vizsgálatok eredményeként úgy találták, hogy a BZ reakció nem felel meg a 
Lotka-féle sémának, ezért új általános modellek születtek. Ezek közül a Prigogine és 
Lefever által felállított modell „Brüsselator” (Prigogine and Lefever, 1968), a 
Noyes—Field—Kőrös modell pedig „Oregonator” modellként vált ismeretessé (Field et 
al, 1972).

A Lotka modellről könnyen kimutatható, hogy matematikai helyessége ellenére 
az adott felírásmódban kémiai realitása nincs. Ha ugyanis az egyes komponensek 
molekulatömegeit mA, mx , my -nal jelöljük, a [3.61] — [3.63]-ból következik, hogy

mA = m x = m Y [3.64]

vagyis az összes komponens molekulatömege egyenlő, tehát egy ilyen rendszerben 
legfeljebb intramolekuláris átrendeződés mehet végbe, valódi kémiai reakció nem. 
Ugyanez mutatható ki a Brüsselator-ról és a legtöbb oszcillációra felállított absztrakt 
modellről.

Az Oregonátor modell körül nem ilyen elvi problémák merülnek fel, hanem a 
rendszernek a modellből levezethető tulajdonságai és a rendszer tényleges viselkedése 
között vannak ellentmondások (Noszticziusz, 1980).

Ezért és a reakció egy módosított formájának viselkedése alapján Noszticziusz és 
munkatársai újabban amellett foglaltak állást, hogy a BZ reakció — az általánosan 
elfogadott állásponttal ellentétben — nem egy, hanem a Lotka-féle koncepciónak 
megfelelően két autokatalitikus rendszert tartalmaz s a két autokatalitikus rendszer 
kapcsolt működése okozza az oszcillációt (Noszticziusz and Feller, 1982; Noszticziusz 
and Farkas, 1981). Részletes és általános reakciósémát oszcilláló rendszerekre azonban 
ők nem dolgoztak ki.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az eddig e könyvben levezetett módszerek 
segítségével könnyen felírható olyan általános re akció rend szer, amelyik kapcsolási
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3.18 ÁBRA. Két VAGY-elágazással megcsapolt önprodukáló körfolyamatnak az ábra szerinti 
kapcsolása révén elérhető', hogy a kinetikai paramétereket az egyes körfolyamatok úgy változtassák 
egymás számára, hogy az a körfolyamati intermedierek koncentrációjának periodikus változásához 

vezessen. így oszcilláló reakciórendszer áll elő

módjából következően szükségszerűen oszcillál (Gánti, 1984). A rendszer két VAGY- 
kapcsolással kapcsolt autokatalitikus ciklusból áll, ahol a második ciklus (VAGY-kap- 
csolás révén) megcsapolt (3.18 ábra).

Az ábrából látható, hogy a rendszer első fele egy a korábban már tárgyalt, 
VAGY-kapcsolással megcsapolt önprodukáló körfolyamatnak felel meg, amelynek 
kinetikai tulajdonságait alapvetően a

kB b 3
[3.65]

tört értéke szabja meg. Feltételezve, hogy X . -kre nézve konstans koncentrációjú
A i

végtelen forrás áll rendelkezésre, a kAj ■ xAj szorzat értéke konstans. A k ^  b 3 értéke 
viszont változó, hiszen a b 3 egy megcsapolt autokatalitikus ciklus intermedieije, 
amelyben a komponensek koncentrációja (elsősorban a betáplálás és megcsapolás 
arányától függően) változó. így az A értéke nő, ha

k . x . > k „  b3 A2 A2 B3 * [3.66]

és csökken, ha

^A 2 XA 2 < k g ^ b 3 [3.67]
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A B értéke viszont a

kB332 

kc XC

tört értékétől függ, vagyis a B nő, ha

kB 3 32 >  kcxc 

és csökken, ha

kB332 < k cxc t3-7°]

Ha tehát a B3 koncentrációja viszonylag alacsony, úgy az a2 értéke nő, de A2 egy 
bizonyos koncentrációján felül már nem a [3.70], hanem a [3.69] feltétel teljesül, vagyis a 
B koncentrációja is növekedni kezd. De ha a b 3 értéke a kritikus küszöböt átlépi, akkor 
már a [3.66] feltétel helyett a [3.67] elégül ki, és így az A2 koncentrációja csökkenni 
kezd. Ha viszont az a2 értéke csökken egy kritikus érték alá, akkor a [3.69] helyett ismét 
a [3.70] lép érvénybe, vagyis a B koncentrációja csökkenni kezd. De a b 3 koncentráció a 
kritikus érték alá csökkenve újra a [3.66] feltétel kielégülését eredményezi, vagyis az A 
koncentráció ismét növekedni kezd és az egész eseménysor elölről kezdődik, a rendszer 
tehát oszcillálni kezd. Ilyen oszcillációt mutat a 3.19 ábra, amely egy, a 3.18 ábrának 
megfelelő rendszer elemi reakciólépéseire felírt Guldberg—Waage típusú differenciál
egyenletekből álló differenciálegyenlet rendszer számítógép segítségével végzett numeri
kus integrálásának az eredménye (Gánti, 1984). A felhasznált differenciálegyenletek a 
következők:

[3.68]

[3.69]

a l = 2k. a3x. A 3 3 A;, - kA , a»XA 1 [3.71]

a2 = k . a ,x .A, Aj - kA232XA2 - kB3b 332 [3.72]

a 3 = k . a2x . a 2 2 a 2 fO<Xmcd<1 [3.73]

b i  = 2kg3b 3a2 k B i XB i b  1 [3.74]

b 2 = k B , x B , b * k B 2 x B 2 b 2 [3.75]

í,3 = k B 2 x B 2 b2 -  k B 3b 3 32 -  kcXC !b3 [3.76]

c = kc xC) b, . . .  [3.77]

A [3.71] — [3.77] egyenletek a számítások egyszerűsítése végett az elemi lépéseket 
irreverzibilisként írják le, természetesen a tárgyalt oszcilláló alaptulajdonság reverzibilis
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lépések esetén is fennáll. A rendszer konkrét viselkedése azonban erősen függ a 
reakciósebességi állandók és a koncentrációk konkrét értékeitől.

A 3.20 ábrán látható, hogy a Belousov—Zhabotinskij reakció elemi reakciólépései 
felírhatok egy, a 3.17 ábrán bemutatott általános oszcillációs séma szerint. Vagyis 
Noszticziusz és munkatársai állításának megfelelően a BZ reakció két autokatalitikus 
rendszerből áll, az oszcillációt azonban csak a ciklusok speciális elhelyezésű, VAGY- 
típusú elágazásai teszik lehetővé.

Az oszcilláló fluid rendszerek példáján már igen jól lehet látni a kémiai rendszer és a 
kémiai szuperrendszer közötti különbséget. Két kémiai rendszernek (reakciórendszemek), 
azaz két önreprodukáló körfolyamatnak a megfelelő kapcsolásával valami olyanhoz 
jutottunk, ami egységesen viselkedik, olyan tulajdonsággal (oszcilláló képesség) rendel
kezik, amivel egyik alkatrésze sem, s amely tulajdonság az alkatrészek organizációs 
módjából ered (az organizációs módot megváltoztatva megszűnik). Minthogy maguk az 
alkatrészek kémiai rendszerek, a belőlük felépült, s szerveződési hierarchia következő

3.19 ÁBRA. A 3.18 ábrán látható reakciórendszer elemi reakcióira felírt kinetikai differenciálegyen- 
letekbó'l álló egyenletrendszer numerikus integrálása mutatja, hogy a körfolyamati intermedierek 

koncentrációja valóban oszcillálva változhat
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BrMA
H20

MA

H20  H+»B r0 '3

3.20 ÁBRA. A jól ismert Belousov-Zhabotinskii oszcilláló reakció felderített elemi lépései is 
összekapcsolhatók a 3.18 ábrán feltüntetett mód szerint

lépcsőfokán felépülő rendszert joggal nevezhetjük kémiai szuperrendszereknek. A 
következőkben egészen különböző tulajdonságú kémiai szuperrendszerekkel, fluid auto
matákkal ismerkedünk majd meg.

D ) Ö nprodukáló  kö r fo lya m a t kapcsolása tem plá tpolim erizációval: 
f lu id  program vezérlés

Az előző pontban két önprodukáló körfolyamatot kapcsoltunk össze egymással, 
most ugyancsak két önprodukáló rendszert, amelyből az egyik körfolyamat, a másik 
templát polimerizáció. Az összekapcsolást úgy biztosíthatjuk, hogy a körfolyamat — a 
saját önprodukcióján kívül termelje a templátot felépítő monomert is, vagyis a 
templátpolimerizáció nyersanyagát, amelyet a templát saját replikációjára használ fel 
(3.21 ábra). Az ábrán látható rendszer tulajdonképpen ÉS-kapcsolással összekötött két 
önprodukáló körfolyamat, hiszen a pVn templátpolimer replikációja is felfogható egy 
speciális önprodukáló körfolyamatként (3.22 ábra). A rendszer sztöchiometriai bruttó
egyenletét tehát az A önprodukáló körfolyamat

egyenletének és a pVn replikádét leíró [2.133] egyenletnek az összegzésével nyerjük: 

7*

A
nAi + n S Xj - - ^ i > —  *■ 2nAi + nS Yj + nV [3.78]
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[3.79]
A

nAi + pVn + n S Xj -  - C D -  2nA] + pVn + nZYj

A [3.79] egyenletből mindenekelőtt az tűnik ki, hogy a két alrendszer önproduk
ciója egymás függvényévé vált, a pVn ugyanis nem tud reprodukálódni, ha az A 
körfolyamat nem termel V-t (és közben maga is nem reprodukálódik), ha viszont a pVn 
replikációja áll le valamilyen oknál fogva, úgy a V felhalmozódik és a reverzibilis 
reakciólépéseken keresztül gátolja az A körfolyamat működését.

Vizsgáljuk meg kissé részletesebben e rendszer tulajdonságait. E célból először 
tekintsünk egy olyan rendszert, amelyik a 3.21 ábra szerinti kapcsolású, de hiányzik 
belőle a pVn - Az tápanyagok jelenlétében a körfolyamat működni kezd, termeli az 
YAj anyagokat, a V-t és az At -et (amely természetesen tovább alakulhat A2 -vé és A3 -má). 
Eredeti kikötésünk szerint XAfre nézve álljon rendelkezésre korlátlan és konstans 
koncentrációjú forrás, YAj-re pedig korlátlan és konstans koncentrációjú nyelő. A

V
pVn'Vi

pVnVj + 1

3.21 ÁBRA. Önprodukáló körfolyamat működésének összekapcsolása templát polimerizációval 
ÉS-elágazás révén. A folyamat sztöchiokinetikailag és a templát hossza (polimerizációs foka) által 
együttesen meghatározott. Ez lehetővé teszi, hogy a templát hossza illetve bonyolultabb esetben 

összetétele a sztöchiometriai vezérlő program szerepét töltse be a 
körfolyamat felé
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3.22 ÁBRA. A templátpolimerizáció önreprodukáló körfolyamatként is ábrázolható

rendszer működése közben a körfolyamat autokatalitikus volta miatt az Aj komponensek 
koncentrációja egyre nő, így a reakciósebesség is egyre nőne, hiszen minden Aj 
komponensnek korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre reakciópartner.

De nem ez történik. A rendszerben ugyanis nemcsak az Aj komponensek 
koncentrációja nő, hanem a V-komponensé is, hiszen ennek reakciópartnere, a pVfi nincs 
jelen a rendszerben, így nem tud tovább reagálni. A felhalmozódó V pedig, mivel 
reverzibilis reakciólépésben keletkezik, kezdi gátolni az A2<  -  — A3 reakciólépés és
ezen keresztül az egész ciklus reakciósebességét. Végül egy vmax koncentrációnál az
A2<-------- — A3 reakciólépés teljes egyensúlyba jut, s az A körfolyamat működése
autokatalitikus volta ellenére leáll.

Gondolatkísérletünkben tehát várjuk meg, amíg a rendszer eléri egyensúlyi állapotát 
s működése leáll. Ezután adjunk hozzá egy pVn — templát molekulát, egyidejűleg 
valamilyen módon biztosítva, hogy a templátreakció végén az újonan keletkezett pVn-szál 
ne válhasson le a templátról s így a templátreakció ne kezdődhessen újra. (Egyelőre ne 
törődjünk azzal, hogy ez milyen módon érhető el, a későbbiekben tárgyalásra kerülnek 
olyan rendszerek, amelyekben ez automatikusan megvalósul.) Beindul tehát a templát 
polimerizáció, a mintafelületen egyik V-molekula a másik után kötődik meg s n 
reakciólépés után kialakul az új pVn szál. Eközben a reakcióelegyből irreverzíbilisen 
eltűnik n darab V-molekula, az egyensúlyi állapot megszűnik, az A körfolyamat ismét 
működni kezd.
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Meddig működik az A körfolyamat? Pontosan addig, amíg a templátpolimeri- 
zációban felhasznált V molekulák mennyiségét nem pótolja, vagyis amíg n darab V-t nem 
termelt. Ezalatt azonban termel n darab Ai molekulát is, amelynek egy része 
természetesen A2-vé és A3-má alakul. (Ezek ugyan kismértékben eltolják az egyensúlyi 
állapotot, de ettől most eltekintünk, mert a későbbiekben, ahol ez a konstrukció 
felhasználásra kerül, ez a hatás kiküszöbölődik.)

Ha a beadott pVn molekula kétszer olyan hosszú (az n értéke kétszer olyan nagy), 
akkor az újonnan termelt Aj molekulák mennyisége is kétszer akkora lesz, ha a 
templátmolekula hossza ötszörös, akkor az A-termelés is ötszörös. Mintha csak a pVn 
templátmolekula valamiféle termelési program lenne az A körfolyamat számára, amelyről 
a rendszer leolvassa, hogy mennyi Aj molekulát kell termelnie. És itt valóban leolvasásról 
van szó, hiszen a templáton a rendszer V-monomerről V monomerre haladva „olvassa le” 
a teendőjét, minden már leolvasott V-egységet azzal jelölve meg, hogy szabad kötőfelü
letét egy szabad V-monomerrel lefedi s ezt a lefedést a V-monomerek közötti kovalens 
kötés létrehozásával, vagyis a polimerizációs reakcióval fixálja. Ezt a folyamatot addig 
folytatja, amíg a teljes programon végig nem halad.

Tegyük most lehetővé a templát és a rajta levő, újonnan szintetizált szál szétválását. 
Ezzel a leolvasás ismét lehetővé válik (de most már két pVn-molekulán), a rendszer ismét 
„végigolvassa” azokat és termel — a két pVn molekulának megfelelően — kétszer n darab 
V molekulát, egyidejűleg ugyanennyi Aj molekulát is. A pVn tehát mintegy a program 
szerepét tölti be a rendszerben, ahol a templátpolimert alkotó V-molekulák, mint jelek — 
egyelőre pusztán mennyiségük révén — meghatározzák a teljes rendszer termelési 
programját — igaz, itt még csak mennyiségi értelemben. A rendszer tehát programvezérel
ten működik, a programvezérlést a pVn végzi.

Hogy ez a programvezérlő szerep jobban érthető legyen, vizsgáljunk most meg egy 
kissé bonyolultabb rendszert. Templátpolimerként alkalmazzunk most egy a 2.18/a ábrán 
bemutatott V és Z egységekből felépülő, homológ párképzésű pVnZm kopolimert, 
amelynek replikációját a [2.137] egyenlet adja meg. Nyilvánvaló, hogy ennek replikáció- 
jához n darab V és m darab Z molekulára van szükség. Miután az A körfolyamat Z 
molekulát nem termel, helyezzük a rendszerbe a 3.23 ábrán bem utatott B-körfolyamat 
intermedieijeit is. A teljes rendszer sztöchiometriai bruttóegyenletét tehát az A és B 
körfolyamat, valamint a pVnZm templát replikációjának a bruttóegyenleteiből képzett 
összeg adja:

A
[3.80]

B
2mB i + mYg + mZ [3.81]

pVZ
[3.82]

2(nAi + mBj + pVnZm) + nYA + mYß [3.83]
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pVnZm+1

3.23 ÁBRA. önreprodukáló körfolyamat kapcsolása templátpolimerizációval kiegészítő' párképzés 
esetén. Az ábra a negatív szál növekedésének folyamatát mutatja

A [3.83] egyenletből leolvasható, hogy mindhárom önprodukáló körfolyamat 
sztöchiometriailag összehangoltan működik.

Végezzük el most ezzel a rendszerrel is az előző gondolatkísérletet, vagyis a 
reakcióelegybe először helyezzük bele csak az A és B körfolyamat intermedierjeit és a 
nyersanyagokat templát nélkül és hagyjuk a rendszert egyensúlyba jutni. Ezután 
helyezzünk be egy pVnZm kopolimer templát-molekulát. Az előzőkhöz hasonlóan 
végigfut a templátpolimerizáció, de eközben n darab V és m darab Z molekula kötődik le 
a polimeren. Ennek megfelelően az A körfolyamat termel n darab V molekulát és maga is 
gyarapodik n darab Aj-vel, a B körfolyamat pedig m darab Z molekulát és közben maga m 
darab Bj molekulával gazdagodik. Hogy a két körfolyamat közül melyik mennyit 
működik, az csak a bevitt templát összetételétől függ, vagyis a templát valóban 
hasznosítható információt hordoz a rendszer működése szempontjából. Ha e rendszerbe 
csak pVn templátot teszünk, csak az A körfolyamat fog működni, csak pZm templát 
jelenlétében egyedül a B körfolyamat működik. Sőt ha a rendszerbe olyan pVnZm 
templátot teszünk, ahol az összes Z a templát elején helyezkedik el és az összes V csak 
ezek után, akkor először csak a B körfolyamat lép működésbe és az A csak akkor, amikor 
a templátpolimerizáció már elérkezett a V monomerek polimerizációs lépéseihez.
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Láthatjuk tehát, hogy — e példákban egyelőre még primitív módon — fluid 
rendszereknél is megvalósítható a programvezéreit működtetés, ahol a program templát- 
polimerekbe van írva, az információt pedig a templátpolimert alkotó molekulák, mint 
jelek hordozzák mennyiségükkel vagy minőségükkel. Hasonló rendszerekben megvalósít
ható a jelek sorrendjével történő információtárolás is, ezekkel azonban majd csak a könyv 
második részében, az élő rendszerek keletkezése kapcsán a genetikai apparátus kialakulá
sának tárgyalásánál fogunk részletesen foglalkozni.

E ) Ipari alkalm azási példák

A III/2C pontban említettük, hogy önprodukáló rendszerhez reakcióláncok 
koenzim-kapcsolással történő összekötése révén is el lehet jutni. Erre példaképpen a 
fruktóz-l,6-difoszfát ipari célra is alkalmazott előállítási eljárását mutatjuk be.

a) Fruktóz-l,6-difoszfdt (FDP) előállítás

Élesztő enzimrendszerét FDP előállítására Neuberg és Lustig alkalmazták először 
(Neuberg és Lustig, 1942). Az így előállított termékek a legrégibb, kereskedelmi 
forgalomba került biokémiai vegyszerek közé tartoznak. Az alább bemutatott eljárás 
lényegében az ő munkájuknak megfelelő rendszer működését mutatja (3.24 ábra). Az 
ábrán látható, hogy egy mol FDP etanollá történő lebontása során négy mól ADP-t tud 
ATP-vé foszforilálni. Miután egy mól glukóz FDP-vé alakításához 2 mól ATP-re van 
szükség, az FDP bomlása két FDP keletkezését teszi lehetővé nem önprodukáló 
körfolyamatban, hanem koenzim kapcsolás révén. A folyamat azért nem valódi 
önprodukáló körfolyamat, mert a sztöchiometriai kapcsolásokból következően akkor is 
beindul, ha a rendszerben egyetlen FDP molekula sincs (és láncintermedierek sincsenek), 
de van legalább két darab ATP-molekula, mint aktivált koenzim, NAD, továbbá a 
szükséges reakciókomponensek és enzimek.

A rendszer nagy része azonos a 3.10 ábrán bemutatott 3 - PGS-szintetizáló 
rendszerrel, de mivel fluoridet nem tartalmaz, az enoláz működése nincs gátolva és így a 
NAD-regeneráláshoz szükséges acetaldehidet maga termeli meg.

A 3.24 ábrán feltüntetett FDP-előállító rendszer sztöchiometriai bruttóegyenleté
nek felállításánál egyrészt figyelembe kell venni a körfolyamatok kapcsolására vonatkozó 
sztöchiokinetikai feltételeket, továbbá a koenzim kapcsolásra vonatkozó feltételeket. 
Ezek alapján a folyamat bruttóegyenlete:

X a d pn ä d
1 9 _ 4
2 Mp E; + 2
1=1 fcj J i=

^Ej Éj + ? j  ^ADP, ADPi + 2  j ^NADkNADk+ 2Et0H  + FDP + 2C 02

[3.84]

j ^ADPj ADPj + |l" N A D k
------ NADV + 2G + 2P;
M A D  K
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A 3-PGS gyártásához hasonlóan, itt is lehet szacharózt alkalmazni nyersanyagként 
(Gánti, 1975b). A rendszer kapcsolási rajza a 3.25 ábrán látható, sztöchiometriai 
bruttóegyenlete csak abban különbözik a [3.84]-től, hogy eggyel több enzimciklust kell 
figyelembe vennie (invertáz) és a nyersanyagoknál az egyenlet bal oldalán G helyett S áll.

3.24 ÁBRA. Fruktózdifoszfát (FDP) ipari előállítása enzimes úton. A rendszer négy, enzimes 
körfolyamatokból ÉS-kapcsolással létrejött lineáris reakcióláncból áll. Kettőnek a nyersanyaga glukóz, 
kettőé FDP. A lineáris láncok koenzim-kapcsolással (NAD, ATP) történő összekapcsolása révén a 
rendszer azonban az FDP-t is maga termeli meg, sőt felesleget is termel belőle, s így önprodukáló

rendszerré válik
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3.25 ÁBRA. A 3.24 ábrán feltüntetett rendszernek a szerző által módosított változata, amely olcsóbb 
ipari termelést tesz lehetővé. A nyersanyag itt répacukor a korábbi glukóz helyett
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b) Adenozin-trifoszfát előállítása

Az első ipari ATP-előállítási eljárások az izomban levő ATP extrakcióján és az 
extraktum tisztításán alapultak (Bailey 1942; Szent-Györgyi, 1942; Koenig, Schwarz, 
1945). Ostern és munkatársai: Terszakowec, Baranowszky és Hubl 1937—38-ban közölt 
tanulmányaikban kimutatták, hogy az élesztő autolizátum, valamint az acetonnal 
szárított élesztőből készülő úgynevezett Lebedew-lé fruktózdifoszfát jelenlétében képes 
az adenozint foszforilálni. A reakcióelegyből az AMP-t és ATP-t izolálni tudták. (Ostem 
et al. 1937, 1938a, 1938b). Osternék eljárására ipari szabadalom is született (GDR Pat. 
1,248,057).

Az eddigiek segítségével az Ostem rendszer kapcsolási rajza is elkészíthető. Ezt 
egyszerűsített formában a 3.26 ábra mutatja. A rendszer sztöchiokinetikai bruttóegyen
lete: •

jS üE . Ej + ^  pADp. ADPj + f^ N A D kNADk+ 3 F D P f4 A  + 6Pi

E,ADP,NAD _  8 ____  6

-------- O ------- -- j?, “ E. Ej * jf, "ÄDPiADPi * 1«NÄD|tNADk +

+ 4ATP + 6EtOH + 6C02 [ 3.85 ]

Már a kapcsolási rajzok felületes rátekintésénél is feltűnik a 3—PGS, az FDP és az 
ATP gyártó rendszer nagyfokú hasonlósága. Mindhárom rendszernek ugyanaz a folyamat
sor, az FDP-lebontás képezi az alapját, csakhogy a három rendszerben más-más kapcsolási 
módok kerülnek alkalmazásra. Hangsúlyozni kell azonban, hogy e technológiáknál 
bemutatott kapcsolási rajzok olyan mesterséges sztöchiometriai kifejtések, amelyek nem 
tüntetik fel, hogy valójában egyes komponenseknél többszörös vagylagos elágazások 
találhatók. Például minden ATP vagy ADP molekula többféle reakcióba is beléphet 
egyszerre. Ha ezt nem vesszük figyelembe, könnyen tervezhetünk a valóságban megvaló
síthatatlan rendszereket. A 3.27 ábra például olyan kapcsolási módot mutat be, amelynek 
segítségével látszólag könnyen lehetne ADP-t gyártani. Ez mégsem valósítható meg, mert a 
végtermékként feltüntetett ADP intermedier is egyben, s így a reakciórendszerben mindig 
AMP, ADP és ATP elegye van jelen.

Vizsgálataink szerint az Ostem rendszer sem ATP-t termel. Azt már Ostern és 
munkatársai kimutatták, hogy az ATP mellett AMP is jelen van a végtermékek között. 
Saját vizsgálataink szerint a reakció végén az AMP, ADP és ATP kb. 1/3—1/3—1/3 
arányban van jelen a rendszerben (Gánti, 1973).

A rendszerrel mégis lehet jó hozammal ADP-t termeltetni. Ehhez azonban a 
sztöchiometriai összefüggések mellett egyes kinetikai viszonyokat is figyelembe kell 
venni. Az Ostern-rendszerben ugyanis a 3.26 ábrán feltüntetett — és így működtetett — 
enzimeken kívül számos olyan enzim van jelen, amely — megfelelő szubsztrát hiányában 
— nincs a rendszer működésébe bekapcsolva. Többek között ilyenek az igen aktív, nagy 
átviteli számú, majdnem irreverzibilisen működő kinázok, amelyek működésük során 
ATP-t használnak fel és ADP-t termelnek. így, ha az Ostern rendszerhez az egyensúlyi
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3.26 ÁBRA. ATP-előállítás adenozinból és FDP-bó'l a glikolitikus enzimrendszer és foszforiláló 
enzimek segítségével. Nem ismeretes, hogy iparilag alkalmazták-e
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3.27 ÁBRA. ADP-eló'állítás a szerző és munkatársainak szabadalma szerint. Iparilag is alkalmazták

állapot elérése után hirtelen nagy mennyiségű glukózt adagolunk, a rendszerben jelenlevő 
ATP néhány perc alatt ADP-vé konvertálódik. Ha ekkor a rendszer enzimeinek működését 
hirtelen leállítjuk, 1/3 AMP mellett 2/3 ADP-t kapunk, amelyik az AMP mellől 
kipreparálható.

Az elmondottakból látható, hogy ugyanaz az alrendszer sokféleképpen működtet
hető és sokféle célra használható aszerint, hogy sztöchiometriai szabályozással a rendszer 
mely részeit hozzuk működésbe, illetve kinetikai jellegű szabályozással mely egységek 
működését gátoljuk, vagy serkentjük.
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IV. SZAPO RO DÓ  FLUID A U T O M A T Á K

1. A GENEZIS FORMÁI

Új anyagi rendszerek megjelenését keletkezés (formation), termelés (production), 
újratermelés (reproduction) vagy önújratermelés (selfreproduction) eredményének szokás 
tekinteni. Ez utóbbit a szaporodással is szokás azonosítani. A fluid automaták 
vizsgálatánál azonban célszerűnek látszik a szaporodás elkülönítése az egyszerű önrepro
dukciótól. Kétségtelen ugyanis, hogy például a II/4 pontban tárgyalt körfolyamatok 
esetében önprodukció, a II/5 pontban leírt templátpolimerizáció, vagy a III/2D pontban 
leírt programvezéreit fluid rendszerek esetében önreprodukció történik, de csak moleku
láris szinten, s így e fluid rendszerek önreprodukciója makroszkóposán kizárólag a 
komponensek koncentrációjának növekedéseként észlelhető. Egy automata ön- 
reprodukciója alatt azonban ennél általában többet értünk, azt, hogy az egy darab 
automatából kettő darab legyen, vagyis, hogy az új rendszer térbelileg is különüljön el az 
„anyarendszer”-től. Erre a fluid automaták esetében is van lehetőség, ahogyan ezt az 
élővilágban számtalan példán észlelhetjük. A fluid automaták önprodukciójának azt a 
fajtáját, amelyiknél a keletkezett rendszerek térbelileg is elkülönülnek az anyarendszertől, 
a biológiai szóhasználat alapján szaporodásnak fogjuk nevezni.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy — mint azt a továbbiakban néhány példán be is 
fogjuk mutatni — az irodalom a reprodukció és önreprodukció kifejezéseket sem használja 
egyértelműen, ami számos esetben komoly félreértések forrása. A körfolyamati sztöchio- 
metria lehetővé teszi, hogy a genezis különböző fajtáit matematikailag is egyértelműen 
elkülönítsük egymástól.

A )  D e fin íc ió k

A keletkezés (formation) olyan folyamat, amelyben az új rendszer létrejöttéhez 
szükség van a nyersanyagokra, esetleg energiára, de nincs szükség az új rendszer mintájára 
vagy azt leíró információra és nincs szükség olyan organizált rendszerre, amely az újonnan 
előálló rendszert determinált folyamatban termelné. A keletkezés sztochasztikus folyama
tának az anyagmérlege egyszerű algebrai egyenlettel megadható:

E Xj = E Y. • [4.1]
i j J

ahol Xj a nyersanyagokat, Yj a termékeket jelenti. Fluid rendszerek esetében keletkezési 
folyamatok például a katalízis nélküli kémiai reakciók.
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A termelés (produkció) olyan folyamat, amelyben az új rendszer létrejöttéhez a 
nyersanyagokon kívül egy termelő rendszer jelenlétébe is szükség van, amely speciális 
organizációjánál fogva determinisztikusán meghatározott eseménysor révén hozza létre az 
új rendszert, és amely körfolyamatban működik, ezért újra és újra képes a szóban forgó 
termék előállítására. A termelési folyamat matematikai jellemzése körfolyamati sztöchio- 
metriával történhet:

A
A + 2  X: -------- ( u ) ------ A + 2  Y| [4.2]

i 1 i J

ahol az A jelenti a termelő rendszert. Az A tehát folyamatos működésre képes rendszer. A 
fluid rendszerekben a katalizátorok (tehát a kémiai körfolyamatok) ilyen termelő 
rendszerek.

A reprodukció olyan termelési folyamat, amelyben az új rendszer előállításához a 
nyersanyagokon és a termelő rendszeren kívül a termékre mint mintára is szükség van. A 
terméket az azt leíró információ (a termelő rendszer programja) is helyettesítheti. A 
reprodukcióban tehát a terméknek (vagy az azt helyettesítő információnak) folyamatot 
vezérlő szerepe van. A reprodukció is jellemezhető körfolyamati sztöchiometriával:

A + B  + 2  X: A + nB + 'EY- 14.3]
i —  j

ahol a B minta is és termék is. Amennyiben a termelési folyamatban nem a termék maga, 
hanem csak annak információja szolgál mintaként, a [4.3] egyenlet az alábbi módon 
módosul:

A
—( 7 ) ------*~A + ?B + (n - l) f l  + 2  Y. [4.4]

^  j J
A + Po + 2  X. B j i

ahol a PB 3 B előállítására vonatkozó utasítás, az (n—1) pedig az A  rendszer egy 
ciklusában előállított B rendszerek száma. A reprodukcióra példa a DNS-polimerázok által 
katalizált DNS-szintézis, itt a polimeráz a termelő rendszer, a templát-DNS a minta, a róla 
készült másolatok a termékek. Az információ alapján történő reprodukcióra a DNS- 
dependens RNS-polimerázokkal történő RNS-szintézist említjük példaként. Itt a termelő 
rendszer a DNS-dependens RNS-polimeráz, a mintaként szereplő információt a DNS 
hordozza, a termékek pedig a DNS nukleotid-szekvenciájának megfelelő szekvenciájú 
RNS-molekulák. Ezt a folyamatot tehát a [4.4] egyenlet alapján a következő egyenlettel 
írhatjuk le:

A

Epol + DNSt + 'i ?  NTPí -  —  Epoi + DNSt + R N V 'd T  [4.5]

ahol E 0j a DNS-dependens RNS-polimeráz, DNSt a templátként szereplő DNS, NTP a 
nukleotid trifoszfátok (a DNSt által megkövetelt összetételben), RNSj, az Ep0j által 
előállított v polimerizációs fokú RNS molekula, a PP pedig a polimenzációnál 
felszabaduló polimerizációs termék.
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Az öntermelés (self-production) olyan folyamat, amelyben az előállító rendszer 
terméke éppen vele azonos organizációjú rendszer, amely — természetesen — maga is 
képes ilyen rendszerek előállítására. Az öntermelő rendszer azonban úgy állítja elő a 
(magával azonos) terméket, hogy eközben nem használja magát (vagy az önmagára 
vonatkozó programot mint vezérlő információt) mintaként. Matematikai jellemzése 
körfolyamati egyenlettel:

A
A + 2 Xj --------( u ) ------► 2A + 2 Yj [4.6]

Ilyen öntermelő folyamatok a korábban bemutatott formóz ciklus, a malát ciklus vagy a 
könyv második részében tárgyalásra kerülő Calvin-ciklus.

Az öntermelés egy speciális esete az önreprodukció, amelyben a termelő rendszer 
nemcsak saját magával azonos rendszereket termel, de ehhez saját magát mintaként 
használja fel. Ilyen például a nukleinsavak nem-enzimes templát polimerizációja, az 
acenaftilén-templát polimerizációja (Cseretal, 1974) vagy egyes agyagásványok repliká- 
ciós folyamatai (Weiss, 1981). Az önreprodukciót azonban a körfolyamati sztöchiometria 
segítségével nem lehet elkülöníteni az önprodukciótól, az önreprodukció leírására is a 
[4.6] típusú egyenletek alkalmasak.

Fluid rendszerekben sem az önreprodukció, sem az önprodukció nem vezet a 
rendszer makroszkopikus térbeli szétválásához. így például a formóz reakció önprodukáló 
(kémiai kifejezéssel autokatalitikus) voltát csak a termékek koncentrációjának növekedési 
sebességéből lehet megállapítani. Hasonló a helyzet a III/2D pontban elvileg levezetett 
önreprodukáló programvezéreit fluid rendszerek esetében: itt a templátpolimer részben 
közvetlen mintaként, részben információhordozóként szolgál a rendszer önreprodukció
jához, de a keletkezett új rendszer térbelileg nem különül el az anyarendszertől. Ezért a 
reprodukció során nem lenne észlelhető új programvezéreit automata keletkezése, csupán 
a komponensek koncentrációjának szabályozott és vezérelt növekedése. Ráadásul — 
éppen a térbeli elkülönülés hiánya miatt a keletkezett új programok (minták) és a régiek 
egymást zavarnák működésükben, így egy ilyen rendszer, mint kémiai rendszer 
reprodukálná ugyan magát, de mint fluid automata nem, hiszen a reprodukció 
eredményeként nem kapnánk két egymással és a kündulási rendszerrel azonos működésű 
rendszert. Ehhez a két rendszer térbeli szétválása is szükséges.

A fluid automaták esetében tehát feltétlenül szükséges az önprodukció (önrepro
dukció) elkülönítése a térbeli elkülönüléssel is járó szaporodástól (poliferation). Ha a 
térbeli lehatároltságot (kompartmentalizáció) szögletes zárójellel jelöljük, a szaporodás 
körfolyamati egyenlete:

A

[ 2 Aj] + 2  Xj --------Q ------ 2 [2 Aj] + 2 Yj [4.7]
1 í v- '  1 í

ahol a [ 2 Aj] a kompartmenben lévő komponensek összességét jelenti. A szaporodó 
fluid autc/maták néhány típusát e fejezet további pontjaiban fogjuk részletesen tárgyalni.
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B ) N éhány példa vizsgálata

1. A nukleinsavak templátpolimerizáció révén történő szintézisét az irodalom 
szintén különböző kifejezésekkel illeti. Nevezik a folyamatot önprodukciónak (self-pro- 
duction), reprodukciónak, önreprodukciónak (self-reproduction), önmásolásnak (self
copying), replikációnak (replication) és önreplikációnak (self-replication), sőt időnként 
szaporodásnak is, noha ezt a kifejezést többnyire idézőjelben használják. Az előzőekben 
kifejtettek alapján nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt szét kell választani az enzimek 
segítségével történő nukleinsav szintézist a nem-enzimes szintézistől. Az előbbi esetben 
jelen van a gyártó funkciót betöltő enzim, amelyik a szintézist végzi, vagyis nem a 
nukleinsav reprodukálja önmagát, hanem az enzim termeli a nukleinsavat a templát 
alapján. Ezért az enzimes nukleinsav szintézisre a felsoroltak közül a reprodukció és a 
replikáció kifejezés alkalmazható.

Más a helyzet, ha a nukleinsav szintézis nem enzimesen megy végbe. (Erre 
elsősorban abiogén körülmények között kerülhet sor.) Ebben az esetben a nukleinsav 
valóban maga végzi a saját replikájának alkatrészekből történő „összeszerelését” , így e 
folyamatra az önreprodukció, önmásolás és önreplikáció kifejezés egyaránt alkalmazható.

2. Eigen a hiperciklus- elméletet leíró első cikkében (M. Eigen, 1971) azt állítja, 
hogy a fehérjék önreprodukcióra képesek. Ezt az állítását arra alapozza, hogy a 
Gramicidin S nevű antibiotikum, amelyik egy ciklikus dekapeptid s így némi nagyvonalú
sággal fehérjének tekinthető, nukleinsavak közreműködése nélkül szintetizálódik a 
termelő organizmusokban, noha a dekapeptid aminosavsorrendje meghatározott. A 
szintézist egy enzim végzi, tehát egy fehérje, vagyis végső soron itt egy fehérje szintetizál 
fehérjét.

Valójában ez a felfogás tarthatatlan. Mindenekelőtt a ciklikus dekapeptidet nem 
lehet fehérjének tekinteni. De a szintetizáló enzim sem egyszerű fehérjemolekula, hanem 
egy 280 000 molekulasúlyú komplex, amely számos fehérjemolekulából áll. Itt tehát nem 
fehérje csinál fehérjét, hanem egy bonyolult enzimkomplex termel egy dekapeptidet. 
Egyszerű termelésről van tehát szó, nem önprodukcióról.

Ráadásul a folyamatban minta vagy azzal egyenértékű kódolt információ egyáltalán 
nem szerepel, így sem reprodukcióról, sem önreprodukcióról ez esetben nem beszélhe
tünk. Igaz ugyan, hogy a Gramicidin S dekapeptid aminosavsorrendje nincs semmiféle 
nukleinsavban kódolva, de ilyen kódolt információ a szintetizáló enzimkomplexben sincs 
és a szintézis nem is kész dekapeptid mintájára történik. A szekvencia kialakulása 
egyszerűen az enzimkomplex egyes enzimeinek térbeli elhelyezkedéséből adódó műveleti 
sorrend következménye. Ennek során két, öttagú pepiid szintetizálódik meghatározott 
szekvenciával, s ezek kapcsolódnak össze ciklikus dekapeptiddé. A folyamat egyenlete:

Ekompl.

Ekompl. + 2 2  Asi --------© ------ -- Ekompl. + Gr S' + 10 H’ °

ahol E^QHjpj jelenti a szintetizáló enzimrendszert, ASj jelenti az egyes aminosavakat, 
Gr.S. pedig a kész dekapeptidet, a Gramicidin S-t. Az egyenlet világosan mutatja, 
hogy ez esetben egyszerű termelésről van szó, reprodukció vagy önreprodukció nélkül.
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3. A szaporodás fogalma körüli zűrzavar a biológiában Ivanovszkij felfedezésével 
kezdődött, aki 1892-ben bebizonyította, hogy a dohány mozaikbetegségét egy, a 
baktériumoknál kisebb fertőző  ágens okozza. Loeffler és Frosch 1897-ben a száj- és 
körömfájás kórokozójáról bebizonyították, hogy a kórokozó szaporodik, s ezen az alapon 
azt állították, hogy az eredetileg méregnek hitt vírus (méreg= virus, latin) élőlény. A 
századforduló táján valóban általános felfogás volt, hogy az élő legjellegzetesebb 
tulajdonsága a szaporodás, s hogy ezzel a képességgel csak az élőlények rendelkeznek. 
Felix le Dantec francia filozófus például az alábbi egyenlettel próbálta az élőlényeket 
jellemezni (1906):

a_+ Q = X £  + R [4.8]

ahol az e könyvben használt jelöléstől eltérően a jelenti az élőlény aktív anyagainak az 
összességét, Q a tápanyagokat, R a salakanyagokat, és

X = 2, 4, 8, 16, 3 2 , .............

Az előzőek ismeretében azonban nyilvánvaló, hogy egyrészt az egyenlet matema
tikailag hibás (lásd körfolyamati sztöchiometria), másrészt a [4.8] egyenlet az önpro
dukció általános egyenletének felel meg, s így effajta „szaporodást” minden autokatali- 
tikus rendszer produkálni képes.

Századunk harmincas éveiben sikerült a dohány mozaik vírust kristályosítani, s 
miután a kristályosodás az akkori felfogás szerint az élettelen anyagra jellemző 
tulajdonság volt, a vírust kezdték nem élőnek tekinteni. Az 50-es évek végén, hatvanas 
évek elején egyrészt kiderült, hogy a vírusok fertőző anyaga azok nukleinsava, másrészt 
ismeretessé vált a nukleinsavak információhordozó és „önreplikáló” tulajdonsága. Ekkor a 
vírust ismét úgy tekintették, mint szaporodó lényt, többnyire mint élőlényt. Hamarosan 
kiderült azonban, hogy a vírus nem önmagát replikálja, hanem a fertőzött sejt gyártja a 
vírusnukleinsavat (és vírusfehérjét) saját gyártó apparátusával, de a vírusnukleinsav mint 
minta és mint információhordozó alapján. Ily módon a vírust nem lehetett többé 
szaporodó egységnek és ezen az alapon élőnek tekinteni. Ennek megkerülésére az 
irodalomban újabban elterjedt az a nézet, hogy a sejten kívüli vírus (amelynek külön 
nevet adtak: virion) nem élő, de a sejt + vírus együtt él.

Az álláspont nyilvánvalóan tarthatatlan. A vírus nukleinsav nem szaporodik, azt egy 
apparátus gyártja, amely apparátus lehet egy kémcsőben lévő enzimrendszer (amely 
nyilvánvalóan élettelen) vagy lehet egy élő sejt (amelyik a vírus jelen- vagy távollététől 
függetlenül élő). A termék (a vírus) nem lesz attól élő, hogy éppen egy élő rendszer 
termeli.
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2. SZAPORODÓ M IKROGÖM BÖK

A könyvben eddig tárgyalt fluid rendszerek eseményei mind kémiai állapottérbeli 
események voltak. A szaporodás viszont — a [4.7] definíciónknak megfelelően — 
geometriai térbeli esemény. Szaporodó fluid rendszerek előállításához tehát a kémiai 
állapottérbeli eseményeket transzformálni kell geometriai térbeli eseményekké. Erre a II/6 
pontban tárgyalt fluid membránképződés ad lehetőséget. Ha ugyanis a [2.160] egyenlet
ben definiált tulajdonságú T molekulákból, mint építőelemekből felépülő membránt 
tartalmazó oldatban jelen van egy olyan kémiai rendszer, amely T molekulákat képes 
szintetizálni, akkor az így keletkezett molekulák a membránba spontán beépülve annak 
felületét geometriai méreteiben növelik meg.

A 2.20/b ábrán világosan látható, hogy a membránba beépült amphipatikus 
tulajdonságú molekulák hidrofób részei vízmentes mikrokörnyezetben vannak, hiszen a 
többi T molekula hidrofób részeivel vannak körülvéve. De az is látható, hogy a membrán 
szélein elhelyezkedő T molekulák hidrofób részei egyik oldalról lefedetlenek, itt vízzel 
érintkeznek, ezért a membránszerkezet a széleken instabil. A membrán úgy tud 
stabilizálódni, hogy visszahajolva a szabad végek egymással kapcsolódnak össze. Ily 
módon végtelenített, zárt felület keletkezik, amely az oldatnak egy részét körbezárja 
(kompartment).

A felület alakjának kialakításában szerepet játszó rugalmas erők miatt a membrán 
gömbalakot vesz fel, mert csak a gömbfelszín az, ahol a görbület és így a rugalmas erőkkel

4.1 ÁBRA. A kétdimenziós folyadék membránok szívesen képeznek mikroszkopikus nagyságú 
gömbfelületet, ezzel az oldat egy részét elkülönítik a külső tértől
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szemben ható erő a felület minden pontján egyforma. Ily módon a képződő membránok 
spontán igyekeznek gömbalakot felvenni. E membrán határolta gömbök többnyire 
mikroszkópos méretűek, ezért az irodalomban mikrogömböknek is nevezik ezeket (4.1 
ábra).

A legegyszerűbb szaporodó fluid rendszerek kétdimenziós folyadékmembránnal 
határolt mikrogömbök. E fejezet további részeiben ezek közül mutatunk be néhányat. A 
konkrét példákat azonban nem ebben a fejezetben fogjuk tárgyalni, hanem a könyv 
második részében, az élő rendszerek abiogén keletkezésének vizsgálata során.

A) Kapcsolás, sztöchiometria

Tekintsünk egy olyan mikrogömböt, amelynek határoló membránját n darab T 
molekula alkotja, vagyis amelynek jelölése | Tn ] . Legye® a membrán által körülzárt 
oldattérfogatban (kompartmentben) egy meghatározott tulajdonságú körfolyamat inter- 
medieijeiből összesen n molekula jelen (2  <*jAj = n). A körfolyamatot jellemezzék az 
alábbi sztöchiometriai egyenletek: 1

nA! + nX < - - > nA2 [4.9]

nA2 < —— > nA3 + nY [4.10]

nA3 <  - - > nA4 + nT [4.11]

nA4 < — > 2nA( [4.12]

4 4
n 2  a:Aj + n X -------- (  1 j------ ► 2 2  a;Aj + nT + nY

i=l 1 1 v"-/  i=l 1 1
[4.13]

Tételezzük fel továbbá, hogy a mikrogömb membránja az X és Y molekulák számára 
akadálytalanul átjárható, de az A; molekulák számára nem. Nyilvánvaló, hogy a [2.160] 
egyenlettel jellemzett spontán membránnövekedési folyamat miatt a T molekulák révén 
sztöchiometriai kényszerkapcsolat jön létre a körfolyamat működése és a membránnöve
kedés között, s a teljes rendszer működését a [2.161] sztöchiometriai bruttóegyenlet és a 
[4.13] sztöchiometriai bruttóegyenlet összegzésével kapott egyenlet írja le:

[n 2
i=l “ i V ] + nX

A,T
4

[ 2n 2  
i-1 “ iAi + l2n ] + nY [4.14]

ahol a szögletes zárójel a kompartmentet jelképezi.
Érdemes összehasonlítani ennek a kémiai szuperrendszernek a működését a III/2c 

pontban ismertetett oszcilláló szuperrendszerével. Mindkét szuperrendszerben két-két 
önprodukáló rendszer működése van összekapcsolva, ott két önprodukáló körfolyamat,
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4.2 ÁBRA. A szaporodó mikrogömb kapcsolási rajza. A gömbön belül működő' kémiai körfolyamat 
nemcsak saját intermedierjeit termeli, de a membrán építőelemeit is. Ezáltal nő a membrán felülete, de 
a növekvő térfogat miatt a rendszer instabillá válik s ez a gömb két gömbbé történő osztódásához 

vezet. A részletes mechanizmusukat lásd a szövegben

itt egy önprodukáló körfolyamat egy membránképződéssel. Az oszcilláló reakcióban a két 
önprodukáló rendszer egymás ellen dolgozik, ebből ered a szuperrendszer oszcilláló 
tulajdonsága. Itt a két összekapcsolt rendszer egymást segítve dolgozik (a körfolyamat 
leállna, ha a keletkező T-ket a membrán nem használná fel és a membrán nem tudna 
növekedni, ha a körfolyamat nem termelné a T-ket) így ez a rendszer nem oszcillál, 
hanem, — pusztán a sztöchiometriai kötöttséget tekintve — végtelenül növekedik. Más 
kérdés, hogy mint látni fogjuk, nem sztöchiometriai tényezők a növekedést szaporodássá 
transzformálhatják. A két rendszer viselkedésbeli különbségének egyik alapvető oka, hogy 
e mikrogömb esetében a második önreprodukáló rendszer, a membránnövekedés 
sztöchiometriailag nincs megcsapolva (4.2 ábra).

A [4.14] egyenletből leolvasható, hogy a két rendszer sztöchiometriailag függővé 
vált egymástól: a körfolyamati intermedierek növekedése teremti meg a membrán arányos 
növekedésének sztöchiometriai feltételeit. Mire tehát a körfolyamati intermedierek 
mennyisége megkétszereződik, a membránban lévő anyagok megkétszereződésének is meg 
vannak a sztöchiometriai feltételei. A következőkben látni fogjuk, hogy ez a sztöchiomet
riai kötöttség vezet a mikrogömb kettéosztódásához.

B ) M ű k ö d é s :  n ö v e k e d é s  és  o s z tó d á s

Vegyünk egy olyan mikrogömböt, amelynek összetétele a [4.14] egyenlet bal 
oldalán levő zárójeles tagnak felel meg, vagyis amelyet n darab T molekulából álló
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membrán határol, és amely membránon belül az Aj intermedierekből összesen n darab van 
jelen. Ha a mikrogömb belsejében levő oldat ozmotikus nyomása egyenlő a külső oldat 
ozmotikus nyomásával, vagy annál nagyobb, akkor a membrán gömbalakká feszül. A 
membránon belüli ozmotikus nyomás az ott levő 2  Aj intermedierek, továbbá az X és Y 
koncentrációjától ered. Az X és Y koncentrációja azonban a belső és külső térben 
azonosnak vehető, mert a membrán számukra permeábilis és a diffúziós út rendkívül kicsi 
(miután a mikrogömbök átmérőjét mintegy 1 pm-nek vehetjük).

Kiindúlási állapotnak tekintsünk egy olyan mikrogömböt, amely környezetével 
ozmotikus egyensúlyban van. Ehhez az szükséges, hogy a külső környezetben az X és Y 
anyagokon kívül olyan Ij anyagok is legyenek jelen, amelyek a membránon nem tudnak 
áthatolni és koncentrációjuk akkora, hogy éppen kompenzálni tudják a membránon belüli 
Aj anyagok ozmotikus nyomását. Ha tehát az ozmotikus nyomást első közelítésben a 
koncentrációkkal arányosnak tételezzük fel, akkor fennáll, hogy:

^ (£ a iai + Xi(int)) eî i + xi(ext) + ^i(ext)^ [4.15]

ahol az (int) illetve (ext) rövidítés a belső, illetve külső teret jelenti, a arányossági
tényező, e: pedig az L anyagok fiktív móltörtje (2  e, = 1).

i
Nézzük meg, mi történik a mikrogömb működése során. Mindenekelőtt az X 

reakcióba lép az A] -el, vagyis mennyisége fogy. Koncentrációja azonban lényegében 
változatlan marad, mert az elhasználódott X a külső térből diffúzióval pótlódik. A 
második reakciólépésben Y keletkezik, azonban a kiindulási feltételeink szerint ennek 
sem változik a koncentrációja, mert a membránon keresztül a feles Y kidiffundál a külső 
térbe. A harmadik reakciólépésben T keletkezik. Számottevő koncentráció azonban ebből 
sem alakulhat ki, hiszen ez a [2.160] egyenlettel jellemzett folyamat révén beépül a 
membránba. Végül az utolsó, [4.12] egyenlettel jellemzett reakciólépésben A, körfolya- 
mati intermedier keletkezik többletként, amely természetesen más Aj intermedierekké 
(i=2,3,4) alakulhat át. A folyamatban tehát az Aj intermedierek mennyisége növekedik, s 
ha a mikrogömb térfogata változatlan maradna, nőne a koncentrációjuk is.

A mikrogömb térfogata azonban nem marad változatlan. A membrán felülete 
ugyanis a membránba beépült T molekulák mennyiségével arányosan növekedik a [2.164] 
egyenletnek megfelelően. Miután a T molekulák keletkezése egyenesen arányos az Aj 
molekulák keletkezésével és a membránba való beépülésük gyors és irreverzibilis, első 
közelítésben úgy tekinthetjük, hogy a membránfelület növekedése egyenesen arányos a 
körfolyamati intermedierek mennyiségének növekedésével:

d (?  a.Aj) 
i 1— L-------= p*
d r

dfL
d t

|4.161

ahol F* a korábbi értelmezésnek megfelelően az egy T molekulára eső fajlagos 
membránfelület és t  az idő.

118



Az ozmotikus egyensúly feltétele a [4.15]-ből következően:

[4.17]

ahol ij az Ij anyagok koncentrációját jelenti a külső térben. 
Mivel

[4.18]

ahol Qt a mikrogömb térfogata a r  időpontban, és a [4.16] alapján

(2 oiAi)T = (F)T-F* [4.19]

valamint

[4.20]

így

[4.21]

ami mutatja, hogy a mikrogömb belső anyagainak koncentrációja állandóan csökkenne 
annak ellenére, hogy a belső intermedierek állandóan termelődnek. Ez azért következne 
be, mert a gömb térfogata sokkal gyorsabban nő, mint a belső anyagok mennyiségével 
arányosan növekvő membránfelület. A gömb tehát elveszítené a külső térrel fennálló 
ozmotikus egyensúlyát, belül ozmotikus vákuum képződne. Ez azonban nem következhet 
be, mert a mikrogömb membránja előbb-utóbb behorpad, a gömbalak torzul.

A mikrogömböt azonban kétdimenziós folyadék természetű membrán határolja. 
Számára a torzult gömbalak a feszültség egyenlőtlen eloszlása miatt nem mindig jelent 
stabil állapotot, amelyből a rendszer stabil állapotba próbál átjutni. Ilyen stabil állapotba 
csak a gömb két gömbbé való osztódásával juthat. Az osztódás után létrejött aktuális 
felület a két új gömb felületének összege:

Ha az osztódás pont akkor következik be, amikor a belső anyagok mennyisége (s így a 
membrán felülete) megduplázódott, akkor

ahol r* az anyagok duplázódásának időpontját jelöli. Ozmotikus egyensúly viszont csak 
akkor következhet be, ha egyidejűleg fennáll, hogy

(F)T = F, + f 2

és az aktuális térfogat a két új gömb térfogatának összege:

[4.22]

(Q)t = Q. + q2 [4.23]

(F)r * = 2(F)o = F, + F 2 [4.24]
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(Q)r * = 2(Q)o = Q , + Q2 [4.25]

A [4.24] és [4.25] feltétel a mikrogömbök sugarai segítségével is kifejezhetők:

2ro = r, + x\ [4.26]
és

2 r o = r i + r ^  [4.27]

ahol r0 az eredeti, ozmotikus egyensúlyban levő mikrogömb sugara, r, és r2 pedig az 
osztódás után keletkező mikrogömbök sugarai. Bebizonyítható, hogy az r, = r2 = r0 
triviális megoldáson kívül a [4.26] és [4.27] egyenleteknek más megoldása nincs (Gánti és 
Gáspár, 1978), vagyis a növekvő mikrogömb csak akkor kerülhet stabil állapotba, amikor 
felülete is és belső anyagai is megduplázódtak és akkor is csak úgy , hogy két egyforma, és 
a kiindulási mikrogömbbel azonos méretű és összetételű gömbre osztódik. Ez az 
önprodukáló mikrogömb viszont a szaporodás [4.7] egyenletben megfogalmazott feltéte
leit kielégíti. A fenti feltételek mellett a [4.14] egyenlet helyett tehát az alábbi egyenlet 
írható fel:

A.T
[ n l O j A j t  [ j n ] ] + n X  ------- 0 ------2 [n 2 a j V  Q ]  + nY [4.28]

ami világosan mutatja az önprodukáló mikrogömb szaporodó tulajdonságát.

C ) K inetika

A mikrogömbök működésének kinetikai leírását Békés és munkatársainak a 
chemotonok kinetikájára és számítógépes szimulációira vonatkozó munkái alapján adjuk 
meg (Békés 1975, Békés et al 1978, 1979). A szaporodó mikrogömb kinetikai leírása csak 
formális kinetikával lehetséges, részben, mert a folyamatok egy része nem kémiai jellegű 
(membránnövekedés, osztódás), részben pedig, mert a membránnövekedésnek a második 
fejezetben már tárgyalt kinetikai leírásában nemcsak koncentrációk szerepelnek, hanem 
extenzív mennyiségek is (mól, felület).

Az osztódó mikrogömb gráfja a [4.2] ábrán látható. A rendszer kinetikai leírása 
magában foglalja a [4.9]—[4.12] elemi lépések kinetikai egyenleteit, a membránnöveke
dést leíró [2.164]—[2.169] egyenleteket, a membránnövekedésből adódó térfogatválto
zásra vonatkozó egyenletet. A nyert differenciálegyenlet-rendszernek analitikus megol
dása nem ismeretes, a reakciórendszer viselkedésének vizsgálata a differenciálegyenlet
rendszer numerikus integrálásával történik. A kinetikai leírásnál feltételezzük, hogy az X 
és Y membránon keresztüli diffúziója a reakciósebességhez képest igen nagy. A 

gömbosztódást kinetikaüag nem értelmezzük, figyelembevétele a2n 2
számítógépbe adott utasítás formájában történik.
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A számítógépes vizsgálatnál felhasznált egyenletek:

a

á
á
á

2
, =  2(k4a4 -  k4a() -  k] a jx  + k \a2 [4.29]

2 = k 1a1x — k ja2 — k2a2 + k2a3y [4.30]

3 = k 2a2 — k2a3y — k3a3 + k 3a4t [4.31]

2
4 — k 3a3 — k3a41 — k4a4 k4aj [4.32]

Az egyes komponensek koncentrációi azonban nem csak a reakciósebességek függvényei, 
hanem a membránnövekedésből adódó térfogatváltozásé is. Ezért ki kell számítani a 
felületnövekedést és segítségével az adott időpontban aktuális térfogatot is.

Jelölje n az egységnyi felületű membránt felépítő T monomer darabszámát. Ekkor 
[2.164] szerint:

F* = — [4.33]n

Vezessük be az f relatív felületet (felszín, osztva a kiindulási értékkel):

f= Lili
F(o)

Ennek változási sebessége [2.166] szerint:

dt 1 .
—  = k- t — f dr ln n

Gömb esetén a relatív térfogat (aktuális térfogat, osztva az eredeti értékkel):

q QOO _ c3!2
• Q (0)

Mivel bármely test esetén
f 3/2

Q <
6

[4-34]

[4.35]

[4.36]

[4.37]

valamint egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha a test gömb, így

i3/2
Q (t) <  f 312 ^  (p í -

6 \TT
[4.38]

gömbalak esetén [4.35] és [4.38] összevetésével az aktuális térfogat meghatározható. 
A T monomerkoncentráció fluxusát az alábbi egyenlet adja:

t = k3a3 - k’3a4t — k „  + f
Q 00

[4.39]
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A szuperrendszer teljes viselkedését a [4.29] — [4.32] egyenletekből, továbbá a 
[4.35], [4.38] és [4.39] egyenletből álló egyenletrendszer adja.

Valamennyi koncentráció a [4.38] segítségével számítandó az alábbi módon:
A r = O-nál valamennyi belső anyag koncentrációja ismert, n tagszámú membrán 

esetén f=l, Q (r)Q = 1/6 \f~ v . A számítógépes program ezen adatok felhasználásával 
kiszámítja a fenti paramétereket (belső anyagok koncentrációja, relatív felület, aktuális 
térfogat) egy rQ + A r  időpontra a Q(t)q állandó térfogaton. A kapott koncentrációértéke
ket megszorozva a Q(r)0-al megkapjuk az aktuális mólszámokat, majd ezeket osztva a 
Q(r)r0+^  r  térfogattal, megkapjuk a rQ + A r  időponthoz tartozó tényleges koncentrá
ciókat. Ezekkel, mint kiindulási adatokkal megismételjük a számítást tq + 2 A r-ra stb. 
Kellően kicsinyre választott A r  esetén a fenti számítási ciklussal jól szimulálható a 
változó térfogaton végbemenő folyamat.

3. SZAPORODÓ „FLUID Ó R Á K ”

A 4.2 ábrán feltüntetett kapcsolási rajz szerinti osztódó mikrogömb csak egy 
legegyszerűbb variáció a végtelen sok lehetőség közül. A mikrogömb működését biztosító 
[4.9] — [4.12] egyenletekkel jellemzett autokatalitikus körfolyamat ugyanis tetszőlegesen 
bonyolult autokatalitikus hálózattal helyettesíthető, ha kielégül az a feltétel, hogy a 
membránfelület és a belső térben levő, membránon át nem diffundáló anyagok 
összmennyisége egymással arányosan növekedik. A szaporodást biztosító alapfeltétel 
tehát mennyiségi, sztöchiometriai feltétel. A 4.2 ábrán látható, hogy az ott feltüntetett 
rendszer csupa ÉS-elágazást tartalmaz, tehát sztöchiometriailag határozott, „sztöchio- 
metriailag merev” rendszer.

A VAGY-elágazások bemutatásánál láttuk, hogy a VAGY-elágazás sztöchiometriai
lag határozatlan. De azt is említettük, hogy bonyolultabb rendszerekben a VAGY-elágazás 
is határozottá válhat egyéb sztöchiometriai visszacsatolások révén. Vizsgáljuk meg, 
hogyan viselkedik egy mikrogömb, ha a membránnövekedést VAGY-elágazást tartalmazó 
autokatalitikus reakcióval kötjük össze.

A)Mikrogömb VAGY-csatolással

A 4.3 ábrán látható rendszer igen hasonlít a 4.2 ábra szaporodó mikrogömbjéhez, 
alapvető eltérést jelent azonban az, hogy a membránképző molekula ez esetben nem ÉS, 
hanem VAGY-elágazás révén keletkezik s így mennyisége nem sztöchiometriailag, hanem 
csak kinetikaüag meghatározott. Miután az ozmotikus viszonyok alakulását az Aj 
molekulák összmennyiségének és a térfogatnak az alakulása együttesen szabja meg, így 
ezek alakulását kell vizsgálni. A térfogat növekedése a [4.20] szerint a felületnövekedéssel 
— vagyis a keletkezett T molekulák mennyiségének a 3/2-ik hatványával arányos. A 
rendszer ozmotikus viszonyainak alakulását tehát végső fokon az szabja meg, hogy a 
keletkező A3 molekulák hányadrésze alakul át T molekulává és hányadrészéből lesznek 
Ai molekulák. így első, durva közelítésben azt gondolnánk, hogy ha:
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4.3 ÁBRA. Osztódó mikrogömb VAGY-csatolással. Ez a rendszer már nem sztöchiokinetikailag 
meghatározott, ezért csak speciális kinetikai paraméterek esetén osztódóképes

ái > k t 3/2 ( k = 6v?r ) [4'40]

akkor a belső anyagok mennyisége gyorsabban nő, mint a gömb térfogata, a mikro- 
gömbön belüli ozmotikus nyomás is folyamatosan növekedik és előbb-utóbb szétrobbant
ja a mikrogömb öt. Ha

= kt 3/2 [4.41]

akkor a belső anyagok mennyisége és a mikrogömb térfogata arányosan növekszik, a 
mikrogömb növekedése ellenére megtartja ozmotikus egyensúlyát, nem osztódik.

Ha viszont

á( <  k i3'2 [4.42]

akkor a mikrogömb növekedése osztódáshoz vezet. A [4.42] feltétel fennállása esetén 
további három alesetet lehet elkülöníteni:
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ha

a, >  t

akkor a sorozatos osztódás egyre nagyobb mikrogömböket

[4.43]

a = t [4.44]

esetén mindig azonos nagyságú mikrogömböket, végül

a, < t [4.45]

esetén pedig egyre kisebb mikrogömbök képződését eredményezi. Valójában a [4.40] —
[4.45] formulákkal nem lehet a rendszer viselkedését leírni, s csak az alternatív variációk 
kvalitatív jellemzésére szolgálnak.

Miután a VAGY-csatolású mikrogömbök kinetikailag határozottak, a kinetikai 
paraméterek pedig igen sok tényezőtől (koncentrációk, hőmérséklet, sebességi állandók, 
katalitikus hatások stb.) függnek, nyilvánvaló, hogy a VAGY-csatolású mikrogömbök 
viselkedése korántsem olyan egyértelműen áttekinthető, mint a sztöchiometria által 
meghatározott, ÉS-csatolású mikrogömböké. Célszerű tehát arra törekedni, hogy ÉS-csa- 
tolással biztosítsuk mikrogömb konstrukcióink stabilitását. Mielőtt azonban erre mutat
nánk be példát, vizsgáljuk meg egy olyan mikrogömb viselkedését, amely két autokatali- 
tikus kémiai rendszert tartalmaz.

B )  M ikrogöm b oszcillá ló  kém ia i rendszerrel

A 3.18 ábrán feltüntetett oszcilláló reakciórendszer kinetikailag önstabilizált 
autokatalitikus reakciórendszernek tekinthető, mert a belső komponensek koncentrációi 
nem  növekednek exponenciálisan, hanem egy adott koncentrációérték körül oszcillálnak. 
Kössük össze egy ilyennek a működését a membránképződéssel sztöchiometriailag azáltal, 
hogy a reakciókat úgy válasszuk ki, hogy a második körfolyamat megcsapolásánál 
keletkező C anyag legyen membránképző (vagy annak prekurzora). Más szavakkal a C 
legyen azonos a T-vel:

Legyen a membrán gömbbé záródott, amelynek belső terében vannak a reakciórendszer 
intermedieijei. A membrán az intermedierek számára legyen átjárhatatlan, az X és Y 
anyagok számára átjárható. A teljes rendszer kapcsolási rajzát a 4.4 ábra mutatja.

Az oszcilláló rendszer tárgyalásánál említettük, hogy a rendszer viselkedése erősen 
függ az elemi lépések reakciósebességi állandóitól, de e függés természetét részleteiben 
nem  vizsgáltuk meg. Anélkül, hogy a részletekre kitérnénk, itt megjegyezzük, hogy a k 
értékektől függően az oszcilláció amplitúdója növekedhet vagy csökkenhet (igen nagy

C = T [4.46]
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4.4 ÁBRA. Oszcilláló rendszerrel csatolt mikrogömb. A sztöchiometriai kényszercsatolás (B3 -*-T)
azonban a rendszer hígulásával s így az oszcilláció paramétereinek állandó változásával jár

mértékben is). A 3.19 ábrához megadott kinetikai paraméterek mellett az amplitúdó 
közel állandó (igen kis mértékben növekedik).

A 4.4 ábrán feltüntetett rendszer a kinetikai paraméterektől függően igen 
bonyolultan viselkedik. Ha az oszcilláció amplitúdója egy adott koncentrációérték körül 
állandó, akkor a rendszer mindenképpen hígul, hiszen a reakciórendszer működése 
következtében a membránfelület növekedik. Ez a mikrogömb egyre kisebb gömbökké 
történő osztódását eredményezi.

Sajnos a rendszer működésére ennél több általános megállapítást aligha tehetünk. 
Működése csak konkrét számértékekre vonatkozólag vizsgálható, az elemi lépésekre felírt 
differenciálegyenlet-rendszer numerikus integrálásával.

✓
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C ) Szaporodó ,,f lu id  óra"

Módosítsuk a 4.4 ábrán látható rendszert egy olyan sztöchiometríai visszacsatolás
sal, amely a kinetikai rugalmasság meghagyása mellett a reakciórendszer intermedieijei 
össz-mennyiségének alakulását sztöchiometriailag meghatározott keretek közé szorítja. E 
célból az A reakciópartnere az XA helyett legyen egy olyan D anyag, amely a 
membránon nem tud átdiffundálni, és amely a B körfolyamatban keletkezik, méghozzá 
két elemi lépésben is. A rendszer kapcsolási rajzát a 4.5 ábra mutatja.

Ez a sztöchiometriai visszacsatolás a reakciórendszer oszcilláló voltát nem szünteti 
meg, mert az a [3.65] és [3.68] törtek értékeinek és egymáshoz viszonyított arányainak a 
függvénye, de módosítja az oszcilláció menetét. A visszacsatolás egyben lehetővé teszi a 
teljes rendszer viselkedésének sztöchiometriai vizsgálatát is.

Ennek megértéséhez először vizsgáljuk külön az oszcilláló reakciórendszert, 
konstans térfogatot és olyan kinetikai paramétereket feltételezve, amely mellett a 
rendszer állandó amplitúdóval oszcillál. Ez azt jelenti, hogy a folyamat bármely 
időpillanatától elindulva pontosan egy periódus után az összes intermedier koncentrációja 
(és állandó térfogatot feltételezve a mennyisége) a kiindulási értékkel azonos. Vagyis, ha 
pl. a 4.4 ábra oszcillációs rendszerének viselkedését vizsgáljuk ilyen körülmények között 
és a méréseket pont az oszcillációs periódusidő egészszámú többszöröseinél végezzük 
(vagyis az oszcillációnak mindig ugyanabban a fázisában), azt kapjuk, hogy az 
intermedierek koncentrációja (és mennyisége) változatlan, de időközben elhasználódik 
bizonyos mennyiségű XA . XB és XT anyag, keletkezik velük sztöchiometriailag arányos
mennyiségben Ya , Y ß , 'Yp és T anyag.

1 i
A körfolyamatjel analógiájára vezessünk be egy sztöchiometriai periódusjelet: 

n

amely azt jelenti, hogy az ezzel összekötött egyenlet akkor és csak akkor érvényes, ha az 
oszcilláló reakció éppen n egészszámú periódust futott be. A tárgyalt feltételek mellett a 
4.4 ábra oszcilláló rendszerének sztöchiometriai folyamatait a

X űjAj + X ßjBj + h l  X. + hXy---- "u---- »
ü l  1 1 ü l i 1 1 i=l A i 1 1

3 3 2
X a:A: + X 0jB: + hX YB + hY + hT [4.47]
ül ü l ül Bi

egyenlet mutatja, ahol h az egy periódus alatt termelt T mennyisége mólokban (vagy 
molekulákban). Az egyenlet mutatja, hogy az intermedierek mennyisége nincs sztöchio
metriai összefüggésben a keletkezett T-vel, de a felhasznált nyersanyagoké és a keletkezett 
termékeké természetesen igen. X-el és Y-nal jelölve a szükséges nyersanyagok, illetve 
termékek összességét, a [4.47] így írható:

Ä + B + h X ------- ----- > A + B + h Y  + hT [4.48]
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4.5 ÁBRA. Az eltérés az előző ábrától mindössze annyi, hogy az A körfolyamat egyik nyersanyagát a 
D-t a B körfolyamat termeli. Ez a sztöchiometriai visszacsatolás azt eredményezi, hogy az Aj 
produkció és a T termelés sztöchiometriailag összekapcsolódott és így kialakulnak az osztódó 

mikrogömb sztöchiometriai feltételei. Ebben az osztódó mikrogömbben azonban oszcilláló
reakciórendszer működik

Alkalmazva most már ugyanezeket a jelöléseket a 4.5 ábra oszcilláló reakció
rendszerére, azt kapjuk, hogy:

Ä + B + hX -----'v----* Ä + B + hY+ hD + hT [4.49]

ami mutatja, hogy a T-vel egyenlő mennyiségben fölös D is keletkezik. A megnövekedett
D koncentráció azonban megnöveli az A3 ---------- >  2Ai reakció sebességét s a rendszert
intermedieijei mennyiségénél növelésére készteti. Elég hosszú idő után vizsgálva a 
rendszert, amikor már beállt a stacionárius állapot, azt találjuk, hogy időegység alatt 
ugyanannyi D alakul át A! -é, mint amennyi keletkezett. Vagyis ebben a stádiumban igaz, 
hogy
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1
(1 + h ) • (A + B) + hT + hY [4.50]A+B +hX

tehát teljesül amikrogömb szaporodásának sztöchiometriai alapfeltétele: a membránon át 
nem  hatoló intermedierek moláris mennyiségének növekedése egyenlő a keletkezett 
membránképző molekulák moláris mennyiségével. A szaporodó mikrogömbök sztöchio
metriai bruttóegyenletének levezetésével analóg módon levezethetjük, hogy:

[hu(A + B) + ] +huX 2 [hu(A + B) + ] + huY

[4.51]

ahol u az oszcilláló rendszer két gömbosztódás közötti periódusainak a száma és

hu = m [4.52]

Ha tehát létrehozható a 4.5 ábra kapcsolási rajzának megfelelő organizációjú és a 
[4.51] sztöchiometriai feltételt kielégítő rendszer, akkor abban oszcilláló re akció rendszer 
termeli a belső intermediereket és a membránképző anyagot, eközben a rendszer 
növekedik, majd az u-adik oszcillációnál két egyforma, ugyancsak oszcilláló mikrogömbre 
osztódik, amelyek mindegyike ugyanezen a folyamaton megy végig. Olyan szaporodó 
fluid rendszerhez ju to ttunk  tehát, amelynek osztódását belső óra vezérli.

Valóságban azonban a [4.51] egyenlet csak számottevő elhanyagolással érvényes. 
Mindenekelőtt nem konstans a rendszer térfogata, hiszen a membrán növekedése miatt a 
térfogat is nagymértékben növekedik, s ettől a rendszer hígul, ami ellene dolgozik az 
állandó amplitúdónak. A keletkező új intermedierek is befolyásolják az amplitúdót, de 
ellenkező irányba. A D intermedieren keresztül történt visszacsatolás ugyancsak módosít 
az oszcilláció menetén.

4 . CHEMOTONOK

Az elmélet, amelyről e könyv szól, csakúgy, mint maga a könyv az e fejezetben 
tárgyalásra kerülő kémiai szuperrendszerekről, a chemotonokról kapta a nevét, ezért kissé 
részletesebben foglalkozunk velük, áttekintve a chemoton modellek születésének történe
té t, beleértve a chemoton elmélet fejlődésének ismertetését is. A chemotonok tulajdon
képpen olyan szaporodó mikrogömbök, amelyek működését templátpolimerizációs 
folyamat vezérli, a templátokban levő információk, mint program alapján. Azt is 
mondhatjuk tehát, hogy a chemotonok programvezéreit önreprodukáló és szaporodó 
fluid automaták.

E könyv második kötetében részletesen bemutatjuk majd, hogy e kémiai szuper
rendszerek rendelkeznek a prokariota élő rendszerek alapvető sajátosságaival, vagyis 
kielégítik az életkritériumokat. Ezért a chemoton modellek az élő rendszerek minimál- 
modelljeinek is tekinthetők. A chemoton elmélet így nem csak a fluid automaták 
elmélete, hanem az élő rendszerek mibenlétének, szerveződésének egzakt elmélete is, sőt 
m int látni fogjuk, elsősorban és alapvetően az. Végül, mint ugyancsak látni fogjuk, ha
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rendelkezünk egy egzakt, jól számolható modellel az élő rendszerek minimálrendszerére, 
segítségével felderíthető és végigkövethető az életkeletkezés folyamata is. Ez ugyan a 
chemo ton elmélet egyik alkalmazása csak, sokan mégis úgy tekintik a chemoton 
elméletet, mint életkeletkezési elméletet, hiszen az elmélet az első látványos alkalmazási 
eredményeket ezen a téren érte el. A chemoton elmélet biológiai vonatkozásait e könyv 
második kötete tárgyalja részletesen.

A chemoton elmélet a könyv szerzője által felállított és kidolgozott elmélet. 
Alapgondolata 1952-ben született. A szerzőt akkor az a kérdés foglalkoztatta, milyen 
mechanizmus teszi lehetővé, hogy az élőlények kivétel nélkül rendelkeznek két 
egymásnak ellentmondó, ellentétes tulajdonsággal, az alkalmazkodóképességgel (főként a 
homeosztázis képességével), amely valamiféle oda-vissza, egyensúlyozó jellegű mechaniz
must kíván és az egyedfejlődéssel, amely viszont szigorúan meghatározott, visszafordítha
tatlan, egymás után következő események sorozatából áll. A szerző akkor úgy vélte, hogy 
ehhez az élő rendszereknek két különböző (de egymással kapcsolt működésű) olyan 
alrendszert kell tartalmazniok, amelyekből az egyik az egyensúlyozó funkciót, a másik az 
irreverzíbilisen egyirányba vivő vezérlő funkciót látja el. Miután az élő rendszerek 
mechanizmusainak alapjai kémiai (biokémiai) reakciók, ezeket az alrendszereket a kémia 
szintjén kellett keresni.

Az elég hamar nyilvánvaló lett a szerző számára, hogy az „egyensúlyozó” funkciót a 
reverzibilis kémiai körfolyamatok (illetve azok bonyolultabb formái, a reakcióhálózatok) 
képesek betölteni. A vezérlő funkció betöltésére alkalmas kémiai folyamat azonban ekkor 
még nem volt ismeretes. A szerző az ötvenes évek végére ismerte fel, hogy a DNS 
replikációjaként 1953-ban leírt templátpolimerizációs folyamat alkalmas a vezérlő 
funkció betöltésére. A hatvanas évek elején megkonstruálta az ős-chemotont (egyes 
publikációinkban lehatárolatlan (boundless) chemoton néven szerepel), amelyik egy 
autokatalitikus körfolyamatot és egy hozzá kapcsolt templátpolimerizációs folyamatot 
foglalt magába. Kiderült, hogy ez az összetett rendszer (mai szóhasználatunkban kémiai 
szuperrendszer) teljes egészében önreprodukáló rendszer. Úgy tűnt, hogy a prokarióta 
rendszerek is ilyen felépítésűek, s hogy ez a rendszer a prokarióták minimálmodellje lehet. 
Az élet mibenlétével kapcsolatos szemléleti és logikai zűrzavar, továbbá a biológusok 
akkori szemléletmódja nem tette lehetővé a szerző számára e feltételezés publikálását. 
Először ki kellett dolgoznia az úgynevezett életkritériumokat, amelyek segítségével az élő 
és élettelen elkülöníthető és ki kellett dolgoznia a chemoton koncepció szemléleti 
megalapozását is. Mindez 1971-ben jelent meg „Az élet princípiuma” c. könyvének első 
kiadásaként, magyar nyelven (Gánti, 1971). Ebben a kiadásban a chemoton csak két 
alrendszert tartalmaz, lényegében megfelel a III/2D pontban ismertetett programvezéreit 
önreprodukáló fluid automatának. Ma ezeket a rendszereket már nem tekintjük 
chemotonoknak, miután a chemotonok korábban az élet minimálrendszereiként lettek 
definiálva.

Hamarosan bebizonyosodott ugyanis, hogy élő rendszernek csak lehatárolt rendszer 
tekinthető s az ős-chemotont ki kell egészíteni a membránképződéssel. Ennek formális 
leírását ( [2.160] -  [2.161] egyenletek) és a többi folyamattal való kapcsolását a szerző 
hamar elvégezte, de a formálisan jelzett folyamatokat akkor még nem lehetett fizikai 
tartalommal kitölteni. 1972 nyarán azután Singer és Nicolson közölték a membránok
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kétdimenziós folyadék szerkezetére vonatkozó elméletüket, ezzel a chemotonok harmadik 
alrendszerére vonatkozó formalizmus is reális fizikai alapokat kapott.

Békés Ferenc vezetésével időközben elkezdődött a chemoton modell számítógépes 
modellezése is, amelybe később számosán bekapcsolódtak (Nagy A., Korpádi M., Hídvégi 
M., Csendes T., Demeter L. stb.). A három alrendszert tartalmazó chemoton modell 
leírása 1974-ben jelent meg magyarul (Gánti 1974b) és ugyanebben az évben a IX. FEBS 
kongresszuson került bemutatásra (Gánti 1975a), a számítógépes szimulációval egyetem
ben (Békés, 1975). Az 1974-ben bemutatott chemoton modell a későbbiekben néhány 
részletében finomodott ugyan, de alapvetően már nem változott.

A chemoton modell működésének vizsgálata időközben egyre inkább erősítette a 
szerzőben azt a felismerést, hogy az élő rendszerek a mechanikai és elektromos 
automatákéval analóg szerveződési módokat alkalmazó kibernetikai rendszerek, amelyek 
szerveződése azonban a kémiai állapottérben valósul meg. Ezért a fluid automaták (lágy 
automaták) konstruálásának lehetősége egyre több publikációban vetődött fel (Gánti 
1975c, 1978b, 1979b, 1980b stb.). A chemoton elmélet, mint a fluid automaták elmélete 
átfogóan azonban e könyv első kötetében kerül először ismertetésre.

Időközben a szerző kifejlesztette és publikálta a körfolyamati sztöchiometriát 
(Gánti 1976a, 1976b, 1978a). A körfolyamati sztöchiometria alapjaiban alkalmasnak 
bizonyul az élőlények anyagcsererendszerének leírására is, jóllehet a hálózatok általános 
sztöchiometriáinak számolásához mátrixok alkalmazása szükséges. Ezek részletei még 
nincsenek kidolgozva, de az első vizsgálatok ebben az irányban is megszülettek 
(Szathmáry 1982, kézirat). A kémiai hálózatok vizsgálatánál merült fel az ÉS-, illetve 
VAGY-típusú elágazások megkülönböztetésének szükségessége, s került kidolgozásra az e 
könyvben is alkalmazott gráf a reakcióhálózatok ábrázolására. Ez megint csak gyümölcsö
zőnek bizonyult, például segítségével lehetett viszonylag könnyen oszcilláló reakció
rendszer elvi kapcsolási sémát szerkeszteni (Gánti, 1984.).

Már a szerző korábbi chemotonnal foglalkozó munkái (Gánti 1971, 1974a, 1975c, 
1975d) foglalkoztak az életkeletkezés chemoton alapon történő magyarázatával. A 
hetvenes évek végére világossá vált, hogy az autokatalitikus körfolyamat behelyettesíthető 
a formóz reakcióval, s az ott képződő ribózon keresztül sztöchiometriai kapcsolat 
létesíthető anukleotid, illetve RNS-szintézissel (Gánti, 1978c). Ezt kiegészítve Hídvéginek 
egy nukleotid-imidazolidos reakcióút, illetve egy izoprenoidos membránszintézis feltétele
zésével sikerült hipotetikusan komplettální a rendszert úgy, hogy a chemoton modellnek 
megfelelő, feltételezhetően prebiotikus körülmények között végbemenő, teljes reakció
hálózat állt elő. E szuperrendszer a modell szerint minden komponensét reprodukálja 
működése során s a chemoton mindhárom alrendszerének megfelelő rendszert tartalmaz. 
Ezzel egy konkrét vegyületekből felépülő, úgynevezett prebiotikus chemoton állt elő, 
amelynek megfelelő szuperrendszer spontán keletkezése a prebiotikus körülmények 
között reálisnak tűnik (Gánti, Hídvégi, Békés 1984).

Reális utat lehetett belőle levezetni az enzim- és génfunkció kialakulására (Gánti 
1979c, 1983), egyes genetikai alapjelenségekre (Gánti 1974a, 1979a), a koenzimek 
kialakulására (Korányi, Gánti 1982) stb. A chemoton modell tehát a biológiában is 
gyümölcsözőnek bizonyul.
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AJ Chemoton kapcsolás

A chemotonok három alrendszerből állnak: egy önreprodukáló körfolyamatból 
(vagy tetszőlegesen bonyolult reakcióhálózatból), egy templátpolimerizációs rendszerből 
és egy, mindezeket körülhatároló membránból. A chemoton kapcsolás lényege, hogy e 
három alrendszer között olyan sztöchiometriai kényszerkapcsolat van, amely alapvetően 
meghatározza a szuperrendszer felépítésében részt vevő három alrendszer mennyiségi 
alapviszonyait. Ki kell hangsúlyozni, hogy az alapviszonyokat, mert a kinetikai hatások 
ezeken a viszonyokon bizonyos határokon belül módosítanak működés közben.

A chemotonon belül a három különböző kémiai rendszernek eltérő funkciója van: a 
membránrendszer biztosítja a kompartmentalizációt, a megfelelő térfogat tartásával 
biztosítja a szükséges reakciósebességekhez tartozó koncentrációkat, szelektálja a kom- 
partmentbe bekerülő, illetve onnan kikerülő anyagokat. Az önprodukáló kémiai 
körfolyamat (vagy reakcióhálózat) termeli a saját anyagait, valamint a másik két rendszer 
önprodukciójához szükséges anyagokat. A templátrendszer mennyiségileg (és a leg
egyszerűbb esetektől eltekintve minőségileg is) vezérli a teljes szuperrendszer kémiai 
folyamatait, valamint elindítja az osztódás folyamatát. A templát a teljes rendszer 
számára hordoz kódolt információt. A chemotonok tehát programvezérelten működő 
szaporodó fluid automaták. Egy legegyszerűbb chemoton kapcsolási rajz a 4.6 ábrán 
látható. A chemotonok tulajdonságait, viselkedését elsősorban ezen kapcsolási rajz alapján 
fogjuk tanulmányozni.

Ugyanezen kapcsolási alapelveket betartva számtalan, egyre bonyolultabb kapcso
lási rajz készíthető. Ezekből néhánnyal a későbbiekben még megismerkedünk.

B) Sztöchiometria

A 4.6 ábrán feltüntetett kapcsolási rajznak megfelelő chemoton sztöchiometriai 
egyenletei a kapcsolási rajz alapján a következők:

mA i + mX <----= ± mA2 14.53]

mA2 < ----= ± : mA3 + mY 14.54]
+

mA3 < - mA4 + mV’ [4.55]

mA4 <--------> mA, + mT’ [4.56]

mA5 <--------> 2mA, [4.57]

m E a;Aj + mX
i=l 11 < í > 2m 2 a fAj + mY + mV’ + mT’ 

ü l 1 1
[4.58]

A [4.58] a chemoton önreprodukáló körfolyamati alrendszerének bruttóegyenlete. Ehhez 
kapcsolódik a templátfolyamat bruttóegyenlete:
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2 pVn + nR [4.59]n V  + PVn O
A membrán megduplázódásához m darab T molekulára van szükség:

— CD—mT + 2m [4.60]

a T molekulák T’-bó'l keletkeznek T*-on keresztül:

mT’ -------- >  mT* [4.61]

mT* + m R ---------> m T  [4.62]

A [4.59] egyenlet szerint egy templát replikációjánál n darab R molekula szabadul 
fel. Miután a templát polimerizációs foka (n) általában nagyságrendekkel kisebb, mint a 
rendszert körülvevő membránt alkotó T molekulák száma, vagyis

n ^ m  [4.63]

így a membránfelület megduplázódásához szükséges R mennyiséget g számú templát 
replikációj a b iztosíthatj a :

gnV + g * pVn — CD—  - 2g • pVn + gnR [4.64]

ahol
g • n = m [4.65]

Figyelembe véve még a

>  2 [4.66]

gömbosztódást jelző membránfolyamatot, a 4.6 ábrán feltüntetett kapcsolási rajzú 
chemoton bruttóegyenletét a [4.58], [4.60], [4.61], [4.62], [4.64], [4.66] egyenletek 
összegzésével kapjuk meg a [4.65] figyelembevételével:

5
[m 2^ űjAj + g • pVn + ] + mX

5
2 [ m l  űjAj + g • pV +

i=l n
]+  mY [4.67]

A [4.67] egyenlet azt mutatja, hogy egy ciklus alatt a teljes rendszer megduplázza 
magát. A szögletes zárójel az egyenletben a kompartmentet jelenti, amely szintén 
megduplázódik.
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A [4.67] egyenlet levezetésénél darab molekulákban számoltunk. Az egyenlet 
azonban, mint sztöchiometriai egyenlet mólokban is érvényes. Ekkor az a furcsa helyzet 
áll elő, hogy a chemotonok mennyisége is mólokban mérődik, noha egyébként semmiféle 
fizikai háttér nem indokolná a 6,023.1023 darab chemo tonnák mennyiségi egységként 
való választását.

4.6 ÁBRA. A chemoton kapcsolási rajza. Három önprodukáló alrendszert kapcsol össze sztöchio
metriai kapcsolással: az A 2A önprodukáló körfolyamatot, a pVn 2 pVn templátpolimerizációs 

►2- IT I membránképződést. A kapcsolási mód szaporodó, programvezérelt 
fluid automatát, úgynevezett chemotont eredményez

rendszert és a
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C) A működés kvalitatív áttekintése

Az előző fluid automatákkal kapcsolatos ismereteink alapján részletes kinetikai 
vizsgálat nélkül is módunkban van áttekinteni, hogy főbb vonásaiban mi történik a 
chemotonban a működés során. Megfontolásaink a 4.6 ábrán feltüntetett kapcsolási 
rajzon és a [4.53] — [4.67] egyenleteken alapulnak. A kiindulási feltételek legyenek 
azonosak azokkal, amelyeket a szaporodó mikrogömb viselkedésének vizsgálatánál 
kikötöttünk:

a) legyen a membrán átjárható az X és Y anyagok számára, de átjárhatatlan a belső 
intermedierek, a pVn és az extrachemotoniális térben levő Ij anyagok számára.

b) Az indulás pillanatában a chemoton legyen ozmotikus egyensúlyban környezeté
vel.

c) A környezet legyen X-re nézve végtelen forrás és Y-ra nézve végtelen nyelő.
d) Az ozmotikus egyensúly állapotában levő chemoton összetétele feleljen meg a 

[4.67] egyenletben szereplő chemoton összetételének.

Az a) d) pontokban meghatározott állapotból kiindulva a következő események 
történnek: Az X reagálni kezd Ai-gyel, tehát X fogy, de koncentrációja nem csökken, 
mert az elhasználódott mennyiség diffúzió útján pótlódik. Egyidejűleg A2 termelődik, 
amely A3-má és Y-ná alakul. Az Y koncentrációja nem növekedik, mert az Y diffúzióval a 
külső térbe távozik. Az A3 továbbalakul A4-gyé ésV ’-vé. Korábban említettük, hogy a 
pVn stabil szerkezete a kettős szál szerkezet, itt is feltételezzük, hogy a pVn molekulák 
két pVn|2 hosszúságú szálból képzett kettős szál szerkezetet alkotnak. Ez a szerkezeti 
forma azonban nem templátaktív, a templátpolimerizáció nem tud beindulni, a 
keletkezett V’-k nem tudnak elreagálni, így mennyiségileg felhalmozódnak.

Az A4 továbbalakul As -té és T’-vé, ez utóbbi irreverzíbilisen T*-gá. A T* azonban 
R hiányában nem tud továbbreagálni, ezért ugyancsak fölhalmozódik. Az As viszont 
továbbreagál, két A[ -re hasadva, ami a körfolyamati belső intermedierek növekedését 
eredményezi.

A folyamatnak ebben az első fázisában tehát beindul az anyagcsere, ennek 
következtében felhalmozódnak az anyagcsere intermedieijei. Nemcsak a mennyiségük nő 
meg, de a koncentrációjuk is, hiszen T képződés hiányában a membrán nem növekedik, 
így a chemoton térfogata változatlan. A növekvő V’koncentráció viszont reverzibilisen 
gátolja a körfolyamat működési sebességét, ezért a chemotonban zajló kémiai folyamatok 
sebessége lassul. Az intermedierek növekvő koncentrációja egyben növekvő belső 
ozmotikus nyomást is jelent.

Az intermedierek koncentrációnövekedésének az szab határt, hogy a V’ koncentrá
ciója (v) eléri azt az értéket (v*), ami megbontja a pVp templátmolekulák kettős szál 
szerkezetét. A pVn-ek templátaktívvá válnak és beindul a templátpolimerizációs folyamat. 
Ennek eredményeként R szabadul fel, ami reakcióba lépve a T*-gal T keletkezését, és 
ezen keresztül a membrán növekedését eredményezi. A V’ fogyása felszabadítja a 
körfolyamatot a gátlás alól, tehát a körfolyamat sebessége felgyorsul, a membránnöveke
dés következtében a térfogat nő, a koncentrációk csökkennek, az ozmotikus nyomás 
csökken.
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Mire a templátreakció befejeződik, éppen m mennyiségű R szabadul fel, ami 
pontosan m darab, vagyis a membrán megkettőződéséhez szükséges T molekula 
keletkezését teszi lehetővé, függetlenül attól, hogy a körfolyamat a kinetikai rugalmassága 
folytán mennyivel több T*-ot termelt le. Megkettőződik a membrán s a szaporodó 
mikrogömbnél ismeretett mechanizmus alapján, a kialakult ozmotikus vákuum követ
keztében a chemoton kettéosztódik két egymással és a kiindulási chemotonnal is 
egyforma chemotonná. Az osztódásnál keletkező chemotonok ismét ozmotikus egyen
súlyban vannak a környezetükkel, s így a folyamat mindegyike kezdődik elölről.

A működés e kvalitatív áttekintéséből is világosan látható, hogy a chemoton 
nemcsak önreprodukáló rendszer, de osztódással szaporodó rendszer is. Az is világosan 
látható, hogy benne a pVn-nek vezérlő szerepe van, mert egyrészt a templátpolimerizáció 
indítja be a membránfelület növekedését, másrészt a templátok összhossza szabja meg a 
újonnan képződő felület nagyságát. Később, bonyolultabb chemotonok vizsgálatánál látni 
fogjuk, hogy a templátok a chemotonok anyagcserehálózatát minőségileg is vezérelni 
tudják, még bonyolultabb chemotonokban pedig az anyagcserehálózat elemi lépéseinek 
reakciósebességeit is vezérelhetik.

D ) K inetika

A kinetikai leírás ebben az esetben is csak formálisan Guldberg—Waage kinetika, 
hiszen egyes egyenletekben itt sem csak koncentrációk szerepelnek, hanem extenzív 
mennyiségek (mól, felület stb.) is. A kinetikai leírás alapjául az autokatalitikus 
körfolyamatoknál, a templátpolimerizációnál, membránképződésnél és a szaporodó 
mikrogömböknél már tárgyalt kinetikai folyamatok kerülnek alkalmazásra. A sok 
visszahivatkozás elkerülése végett azonban itt megadjuk a 4.6 ábrán feltüntetett 
organizációjú chemoton teljes egyenletrendszerét.

A kinetikai egyenletek felállításának alapjául szolgáló elemi kémiai folyamatok a 
4.6 ábra szerint a következők:

A, + X

a 2

a 3

A 4

As
ks

k’5

a 2

A3 +Y 

A4 + V’

As + T’ 

-A,

[4.68]

[4.69]

[4.70]

[4.71]

[4.72]
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V’ + pVnV i--------->pVnV1+1 + R (i = 1,2,.. .n)

PVnVn 2PVn

T’ >  T*

T* + R < -

T + m+i

k ’9 

kio
> Tm+(i+l) (i = 0, 1,2, . .  .m )

[4.73]

[4.74]

[4.75]

[4.76]

[4.77]

A [4.68] — [4.77] alapján a korábbiakat figyelembe véve a 4.6 ábrán feltüntetett 
chemoton viselkedését leíró kinetikai egyenletek a következők:

ai = 2(k5as — k ’j a ^ )  -  k ^ i  x + k ’^ [4.78]

3.2 = k 1a1x — k i^2 — k2^2 + k 2a3y [4.79]

a3 = k2a2 — k ’2a2y - k 3a3 + k ’3a4v [4.80]

a4 = k3a3 — k ’3a4v - k 4a4 + k ’4ast ’ [4.81]

&5~ k4a4 —k ’4agt — k3aj + k  saja j [4.82]

vff k3a3 -  k ’3a4v -  k6v’pvnVj [4.83]

t _ k9t*r — k ’9t — k 10t [4.84]

t*= k8t ’ — k 9t*r + k’9t [4.85]

t = k4 a4 — k 4 ̂ 51 — kg t [4.86]

A pVn keletkezésének a mértéke arányos a V’ fogyásával mólokban mérve:

(Of0gy = - XVPVnVi ( i=  1,2,.. .n)

A felület növekedés a T molekulák koncentrációjával arányos: 

1
f = - k 10t • f

[4.87]

[4.88]
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a T keletkezése viszont az R fogyásával arányos:

M fogy = - k 9t*r + k ’9t [4.89]

Az R koncentrációváltozása:

r = X v’pVnVj -  k9t*r -  k’9t (i = 1 ,2 ,. .  . n) [4.90]

A térfogat a következő módon számítható:

Q<r>r = f3B- d r  I4 '9 ' !

A számításoknál általában feltételezzük, hogy:

x = 0  [4.92]

és

y = 0 [4.93]

E ) A  m ű k ö d é s  s z á m ító g é p e s  v izsg á la ta

A chemotonok működésére példaként a 4.6 ábra szerinti chemoton egy Csendes 
Tibor által végzett számítógépes szimuláció eredményeit mutatjuk be (Csendes, 1984). A 
szimuláció ez esetben a [4.78] — [ 4.93] egyenletrendszer numerikus integrálását jelenti 
számítógép segítségével, önkényesen megválasztott kiindulási paraméterek mellett. A 
választott kinetikai paraméterek:

ki =2

k2 = k 3 = k4 = 100 
ks = k6 = k7 = k 8 = k9 = km = 10 
k\ = k i = k’3 = k; = k’s = k i = 0,1 
ki = 1.0

A választott kezdeti koncentráció értékek:

a] = 0,32 a2 = 2,49 a3 = 4,93 a4 = 1,94
as = 34,34 v’ = 48,77 t’ = 18,68 t* = 160,7
t = 0,0 r = 0,0 x = 100,0 y = 0,1
v*= 400 F = 1,0 n = 25
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A kezdeti koncentrációértékek ez esetben úgy lettek kiválasztva, hogy csak kis 
mértékben különbözzenek az „adaptálódott” állapotban levő chemotonok (lásd később) 
osztódási koncentrációértékeitől. Maga az osztódás folyamata kinetikailag nem lett 
értelmezve, figyelembevétele a számítógépnek adott olyan utasítás formájában történik, 
amelynek eredményeképpen a felület duplázódásának időpontjában a felület és az 
anyagmennyiségek megfeleződnek. így a kapott eredmények mindig egy-egy chemotonra 
(illetve sok chemoton egy-egy egyedre eső átlagos értékére) vonatkoznak.

Az időben egymás után következő, két-két osztódás közötti görbe szakaszok az 
egymásból osztódással származó chemotonok komponens-koncentrációit mutatják. Az 
egymás után keletkező chemotonokat a biológiai szóhasználatot alkalmazva egymást 
követő generációknak nevezzük, a két osztódás között eltelt időt pedig generációs időnek.

A szimuláció eredményét a 4.7 ábra mutatja. A generációs idők sorrendben: 0.33;
0.31; 0.29; 0.29; 0.29; 0.29 (relatív egység). Az ábrából jól látható, hogy e chemotonok a 
kinetikai számítások szerint is pontosan úgy viselkednek, ahogy azt a C) pontban a 
működés kvalitatív áttekintésénél megjósoltuk: a körfolyamati intermedierek koncentrá
ciója az osztódás utáni első szakaszban mindig növekszik, ebben a szakaszban T és R nincs 
jelen a rendszerben, a pVn mennyisége és a felület nagysága konstans. Amikor 
bekövetkezik a v’ >  v* állapot, a pVn mennyisége megduplázódik, R, majd T keletkezik, 
a felület (és a térfogat) hirtelen növekedni kezd, a koncentrációk csökkennek, majd 
bekövetkezik az osztódás.

A 4.6 ábra szerinti modell sokféle külső és belső paraméter mellett lett számító
gépen szimulálva. A fontosabb általános megállapítások a következők:

1. Az adaptálódott állapotbeli működés független a belső intermedierek kiindulási 
koncentrációitól. Ez a következőt jelenti. Ha elég sokadik (6-8-adik) generációknál 
vizsgáljuk az egyes intermedierek koncentrációváltozás görbéinek lefutását, az egymás 
után következő generációkban a megfelelő koncentrációgörbék azonos külső feltételek 
mellett identikusak egymással. Ekkor mondjuk, hogy a chemotonok adaptálódott 
állapotban vannak. Ez természetesen azt is jelenti, hogy az osztódás utáni, indulási 
időpillanatban a komponensek koncentrációi minden generációban azonosak. A 4.7 
ábrához tartozó kezdeti koncentrációértékek például azért nem kerek számértékek, mert 
azok már közel adaptálódott állapothoz tartozó számértékek, amelyek előzetes számító- 
gépes szimuláció eredményei.

Bármilyen szélsőséges koncentrációértékekből indulunk ki, a chemotonok egymás
után következő generációiban az intermedier-koncentrációgörbék lefutása rohamosan 
közelít az adaptálódott állapothoz, amelyet a külső körülmények és a reakciósebességi 
állandók határoznak meg. Egyetlen kritérium, hogy a körfolyamat valamelyik inter- 
medieijének bármilyen kis koncentrációban, de jelen kell lennie. A 4.8 ábrán példaképpen 
így olyan szimuláció eredményeit mutatjuk be, ahol az összes paraméter megegyezik a 4.7 
ábrán bemutatottéval, de a chemoton belső intermedieijei közül csak az van jelen, 
vagyis a2 = a3 = a4 = a5 = 0. Jól látható, hogy az első generáció reprodukciójához nagyon 
hosszú idő szükséges, de a harmadik generáció gyakorlatilag már adaptálódott állapotba 
került. Ezt tükrözik a generációs idők is, amelyek rendre: 1.12; 0.31; 0.29; 0.29; 
(Csendes, 1984).
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4.7 ÁBRA. Egy chemoton működésének számítógépes szimulációja hat generáción keresztül. A görbék 
az elemi reakciólépésekre felírt kinetikai egyenjetekbó'l álló differenciálegyenlet rendszer numerikus 
integrálásával kapott komponens-koncentráció változását mutatják az idő függvényében. (A függó'leges 

tengelyek léptékei eró'sen eltéró'ek!) Részletes magyarázat a szövegben
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4.8 ÁBRA. A szélsőséges belső anyageloszlású chemoton néhány generáció után adaptálódik a 
környezeti feltételekhez. A görbék olyan chemoton adaptációját mutatják, amelyben induláskor a 
körfolyamati intermedierek közül csak az Aj komponens volt jelen, az is kis mennyiségben. Látható, 

hogy a harmadik-negyedik generációra az adaptáció megtörtént

2. A reakciósebességi állandók megváltoztatása természetesen megváltoztatja a 
chemoton működési sebességét és az intermedierek koncentrációértékeit, de nem 
változtatja meg a görbék jellegét. A chemotonok az anyagcserehálózat minden olyan k 
érték kombinációja mellett működőképesek, amelyeknél az energetikai hajtóerő az adott 
koncentrációviszonyok mellett biztosított. De például minden v* értékhez megadható 
olyan x-tartomány, amely mellett a körfolyamat egyensúlyba ju t, mielőtt a v’ elérné a v* 
értéket.

3. A chemotonok igen hathatós mértékben képesek kompenzálni a tápanyagok 
koncentrációjában bekövetkező változásokat. Első közelítésben a reakciósebességet a 
koncentrációval arányosnak véve azt várnánk, hogy például századrészére csökkentve a 
tápanyagkoncentrációt, a chemoton reakciói is századrészére lassulnak, hiszen a [4.68] 
reakció [4.78] sebessége a rendszer összes többi anyagcserefolyamatára nézve meg
határozó. így a generációs időnek mintegy két nagyságrenddel kellene nőnie.

4.9 ÁBRA. A chemotonok nagymértékben képesek kompenzálni a külső körülmények változását. Az 
ábrán látható görbe pl. azt mutatja, hogy ha az X] tápanyag koncentrációját századrészére 
csökkentjük, reakciópartnerének, az Aj-nek a koncentrációja (a 4.7 ábrán láthatóhoz viszonyítva) 
közel százszorosára nő, így a reakciósebességet meghatározó szorzat értéke közel állandó marad.

Ezzel a chemoton a csökkent tápanyag koncentráció ellenére megőrzi szaporodási sebességét
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A valóságban nem ez történik. Széles x koncentrációhatárok között alig változik a 
chemotonok generációs ideje, mert ha az x értéke növekszik, akkor az ai értéke csökken 
és fordítva, vagyis a rendszer az a r x  szorzat értékét közel állandó szinten tartja. (Gánti, 
Békés, Nagy 1976). Példaképpen bemutatjuk, hogy ha a 4.7 ábrának megfelelő 
szimulációban x értékét 100-ról 1-re csökkentjük a generációs idő 0.29-ről csak 0.47-re 
nő, mert egyidejűleg az a, értéke mintegy ötvenszeresére növekedik (4.9 ábra). (Csendes, 
1974).

A chemotonok tehát nemcsak működő és szaporodó, de meglepően autonóm 
rendszerek is, amelyek messzemenően függetleníteni tudják magukat a külső és belső 
változásoktól.

F ) C h em o ton-variációk

A 4.6 ábrán bemutatott chemoton modell csak egy a lehetséges chemoton-variációk 
közül, az elképzelhető legegyszerűbb variációk egyike. Az elemi kémiai lépések akár 
összetett reakcióknak is felfoghatók, lényeg, hogy a körfolyamatnak (hálózatnak) legyen 
V’, T ’, Aj-termelő része. A kapcsoló intermedierek termelési sorrendje is változtatható, a 
változás a görbék menetén és a generációs időn alig változtat (Csendes, 1984). Példaképpen 
megadjuk a 4.7 ábrának megfelelő, de az Y, V’ és T ’-t különböző sorrendben termelő 
chemotonok generációs időit (g).

termelési sorrend g
V  T Y 0.27
T’ V’ Y 0.27
V’ Y T’ 0.28
Y V’ T 0.29
y  r V’ 0.30
T’ Y V’ 0.30
Nagyobb problémának látszik annak a vizsgálata, hogy vajon az autokatalitikus

körfolyamat ÉS-elágazások helyett csatlakozhat-e VAGY-elágazással a másik két alrend
szerhez, és ha igen, akkor az ilyen chemoton tárgyalható-e sztöchiometriailag, lévén a 
VAGY-elágazás sztöchiometriailag határozatlan. Ez a kérdés azért is nagyon fontos, mert 
a reakcióhálózatok legnagyobb része bőven tartalmaz VAGY-elágazásokat. Ebből a célból 
vizsgáljuk meg a 4.10 ábrán látható chemotont, amelyben a V’ VAGY-elágazás révén 
keletkezik. Itt a V’ az A3-ból keletkezik vagylagos folyamatban. A V’ keletkezés relatív 
sebessége tehát ezesetben csak a két, vagylagos reakciólépés reakciósebességi állandóitól 
függ: ha a reakció a V’ keletkezés irányában eltolt, a templátpolimerizáció igen hamar 
beindulhat, annál is inkább, mert VAGY-csatlakozás esetén a \  növekedése csak a saját 
keletkezési folyamatára hat vissza gátlólag, s a körfolyamat működését nemhogy gátolná, 
de ellenkezőleg, a saját keletkezési folyamatának gátlása révén gyorsítja azt. A T’ 
felhalmozódása viszont ebben a rendszerben is gátlólag hat a körfolyamat működésére, 
lévén a T’ ÉS-elágazással keletkezik. Miután a további reakcióutakban a T’ és V’ termékei
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4.10 ÁBRA. VAGY-elágazást tartalmazó chemoton. Sztöchiometriai stabilitása meghatározott k-érték
tartományokra korlátozódik

sztöchiometriailag meghatározott módon reagálnak, végül is a teljes rendszer működése 
sztöchiometriailag határozott lesz.

A 4.10 ábrán látható rendszer sokkal érzékenyebb a reakciósebességi állandók 
relatív értékeire, mint a 4.6 ábrán látható. A csupa ÉS-kapcsolást tartalmazó chemotonok 
ugyanis sztöchiometriailag stabilak, ami alatt az értendő, hogy adott k érték kombinációk 
mellett a chemoton vagy működik vagy nem, de nem tud átbillenni sztöchiometriailag 
instabil állapotba. Ugyabezt a 4.10 ábrán látható rendszer megteheti. Ha például a V’ 
keletkezési sebessége túl nagy a T’ keletkezési sebességéhez képest, a v’ kétszer vagy akár 
többször is elérheti a v* koncentrációt azalatt, mialatt a membrán felület duplázódásához 
szükséges T megtermelődik, s ez idő alatt négyszeres, nyolcszoros, vagy akár tizenhat
szoros mennyiségű pVn termelődhet. A VAGY-kapcsolásokat is tartalmazó chemotonok 
tehát a k értékek nem minden tartományában stabilak.
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V. ÖNSZERVEZŐ FLUID COMPUTEREK V Á Z L A T A I

1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

A technikában kétféle alapelven valósultak meg computerek, az analóg és a digitális 
elv szerint. A digitális készülékek térhódítása összehasonlíthatatlanul nagyobb az 
analógénál. Neuman János szerint az agy részben analóg, részben digitális rendszer.

A kezdeti, ma már monumentálisnak tekinthető computerekhez képest a maiak 
mérete hihetetlenül kicsi. A miniatürizálás, majd az ezt követő mikrominiatürizálás a 
computerek méreteit nagyságrendekkel csökkentette. Mindazonáltal bizonyos, hogy e 
folyamatnak nem értünk a végére. Elég, ha csak arra gondolunk, amit a könyv 
bevezetőjében említettünk, hogy például egy szúnyog agya egy robotpilóta minden 
funckióját tökéletesen ellátja, sőt annál sokkal-sokkal többet is, belátható, hogy 
gyakorlati példák bizonyítják a miniatürizálás tovább fokozásának lehetőségeit. Ám ezek a 
példák már nem a mi mesterséges technikánkból, hanem az élővilág természetes 
technikájából valók.

Az emberi társadalom legmerészebb technikusai ma a nanominiatürizálás lehető
ségeit, a „nanocomputerek” megvalósítási feltételeit vizsgálgatják (Robinson, 1984). Ez 
szintén digitális technika lenne, működésének alapelveit binér állapotú molekulák egyik 
állapotból a másikba való átbillenése szolgáltatná. Kételyek merülnek fel, hogy ez 
egyáltalán megvalósítható-e? A technikai nehézségek természetesen óriásiak. A kétely 
alapja mégsem ez, hanem elvi: a két állapot közötti energiakülönbség nagyságrendje már a 
molekuláris zaj nagyságrendjébe esik. Lehet-e ebben a tartományban megbízható 
működésű computereket szerkeszteni?

A kételyt mindenesetre erősíti, hogy legjobb mai tudásunk szerint az élővilág ezt az 
elvet nem hasznosította „computereinek” építésénél. Mai ismereteink alapján úgy tűnik, 
hogy az idegrendszerek nem ezen az alapon működnek, jóllehet valódi működési elvük ma 
még alighanem ismeretlen.

Ez a fejezet azt kívánja felvázolni, hogy fluid rendszerek alkalmazása révén a 
digitális elv felhasználása mellett (a szerző legjobb tudomása szerint) új elv alkalmazásával 
is szerkeszthetők computerek. Ez az elv közelebb van az analóg elvhez, mint a 
digitálishoz, mégsem azonosítható vele. A segítségével konstruált rendszerek tulajdon
ságaikban, képességeikben nagyon hasonlítanak az idegrendszer és az agy tulajdonságaihoz 
és képességeihez. A szerző nem tartja kizártnak, hogy az agy hasonló alapelven működik, 
de ezt — megfelelő adatok hiányában — nem állítja. Az mindenesetre megállapítható, 
hogy a következőkben felvázolt rendszerek struktúrájukban, működésükben és tulajdon
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ságaikban sokkal közelebb állnak a „biológiai computerek”-hez, mint a mai technika 
computerei.

Ki kell hangsúlyozni, hogy ez a fejezet vázlatokat tartalmaz. Szemben az előző 
fejezetekkel, amelyek rendszereit egzakt módon kvantitatíve is jellemezni és gyakorlati 
példákon, de legalábbis számítógépes szimulációval illusztrálni lehetett, az e fejezetben 
bemutatott rendszerek zömükben csak kvalitatív absztrakciók, működésük bemutatása 
csupán logikai következtetéseken keresztül történik, s lévén e rendszerek meglehetősen 
bonyolultak, egyáltalán nincs kizárva, hogy egyik-másik következtetés hiányos, vagy 
hibás.

A szerző mégis úgy döntött, hogy e vázlatokat nyilvánosságra hozza, hiszen a 
bemutatandó működési alapelvek hallatlan új lehetőségeket ígérnek: az önfelépítő, 
önszervező, önprogramozó (tanuló), döntésre, absztrakcióra képes, netán „én-tudattal” 
rendelkező computerek technikájának lehetőségét. Ezt a lehetőséget pedig kár lenne az 
ismeretlenség homályában hagyni pusztán azért, mert az egzakt kvantitatív leírás 
módszerei még nem születtek meg. Az sem kizárt, hogy e rendszerek részletes 
matematikai leírása elvileg is lehetetlen, hiszen a rendszer szabadságfokainak száma a 
végtelenhez tart és ráadásul működés közben állandóan változik. Ettől azonban, mint 
látni fogjuk, ilyen computerek tervezhetőknek tűnnek és egyszer — talán — kivitelezhetők 
is lesznek.

2 . A FLUID COMPUTEREK ALKATRÉSZEI

A ) Kapcsolat az elektromos térrel

Technikai computereink az elektromos energiát alkalmazzák alapenergiaként. Úgy 
tűnik, a „biológiai computerek” működése is elektromos energián alapszik. Célszerű tehát 
fluid computereink működését is az elektromos energiára alapozni. Ahhoz, hogy ezt 
megtehessük, a rendszerünk működésének alapját képező kémiai energiát elektromos 
energiává kell transzformálni.

Mit jelent a „kémiai energia” mechanikai vagy elektromos energiává való transz- 
formálása? A kémiai energia makroszkopikus fogalom, ilyen energiafajta molekuláris 
méretekben nem létezik. De léteznek kötési energiák, a molekulák sebességéből, 
forgásából, rezgéséből eredő kinetikus energiák, töltéséből, polarizálódásából eredő 
elektromos energia stb. A kémiai folyamatokban főként a kötési energiák és az egyéb 
energiák egymásba átalakulása játsza a főszerepet s ezek makroszkopikus eredőjét 
kezeljük úgy, mint „kémiai” energiaváltozást.

Nem kell tehát a kémiai energiából mechanikai vagy elektromos energiát „gyár
tan i” , hiszen szubmikroszkópikusan eleve tartalmazza azokat. De az egyes molekulák 
energiái által keltett erőhatások statisztikusan rendezetlenek, s ezek az erők makroszko
pikusan semlegesítik egymást. Ahhoz, hogy ezek az energiák és a hozzájuk tartozó erők 
makroszkóposán megnyilvánuljanak, a molekulák statisztikus rendezetlenségét kell 
megszüntetni. A kötési energiák például makroszkóposán szilárdságként, rugalmasságként 
jelentkeznek, ha a molekulákat kristályrácsba rendezzük. A Van der Waals erők (és
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részben az elektromos erők) felületi feszültségként a folyadékok fázishatárain, a kinetikus 
energia nyomásként jelentkezik, ha a molekulák útjába falat helyezünk stb. Az izom 
működésében milliónyi molekula alakváltozása rendeződik egy irányba s jelentkezik 
makroszkopikusan összehúzódásként — vagy éppen elernyedésként.

Köztudomású, hogy a kémiai folyamatok nagy része termel vagy használ fel 
elektromosan nem semleges részecskéket: a pozitív töltésűeket proton vagy kationok 
formájában, a negatívakat elektron vagy anionok formájában. Például az alábbi kétlépéses 
reakciólánc első lépése termel, második lépése fogyaszt negatív elektromos töltést:

A következő reakciólánc első lépése viszont pozitív töltést (protont) használ fel, a 
második lépése negatív töltést (elektront), a harmadik ugyancsak negatív töltésű szulfát 
aniont:

Ha a két folyamat ugyanabban az oldatban egyidejűleg megy végbe, akkor az első által 
termelt elektronokat a másik folyamat felhasználja. Ha azonban a két folyamat egyidejű 
ugyan, de térben elválasztott, az elsőben elektronfelesleg, a másodikban elektronhiány áll 
elő. Megfelelő elektromos vezetővel, például fémdróttal az elektronfelesleget az egyik 
térrészből a másikba átvezethetjük s így elektromos áramot nyerhetünk (5.1 ábra).

Ugyanezen a példán bemutathatjuk az elektromos energia kémiai energiává való 
transzformálásának a módját is. Mindkét reakciólánc mindegyik elemi lépése reverzibilis, 
vagyis mindkét irányban végbemenő reakció. Ez annyit jelent, hogy a komponensek 
koncentrációitól függően megy jobbra vagy balra a reakció. Ám mindkét folyamatban az 
elektron is reakciókomponensként szerepel. Ha tehát megfelelően erős elektromos 
potenciálkülönbséggel az elektronokat arra kényszerítjük, hogy visszafelé haladjanak a 
drótban, akkor a két kémiai folyamat is visszafele fog végbemenni, azaz a makroszkopikus 
elektromos energiát kémiai energiává alakitjuk át. A bemutatott példa az ólomakkumulá
tor működési alapelve.

A reakciótér elemi vagy molekuláris elektromos töltéseinek térbeli szeparálása igen 
jól megoldható membránok segítségével s ekkor a membrán által elválasztott két térfél 
között elektromos potenciálkülönbség alakul ki. Ilyen potenciálkülönbség spontán is 
létrejön a szemipermeábilis membránok két oldalán, ha a töltéshordozó anionok és 
kationok közül valamelyik nem képes átdiffundálni a membránon (Donnán potenciál).

A biológiai membránok igen nagy részében speciális kationtranszportáló mechaniz
musok találhatók, amelyek adott kationok (Na+, K+, Ca++, Mg++ stb.) szelektív 
koncentrációkülönbségét valósítják meg a membrán két oldalán. Az így létrejött 
potenciálkülönbség igen nagy, 105 V/cm nagyságrendű is lehet. Ezt a potenciál-
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5.1 ÁBRA. Ha egy elektronokat termelő és egy elektronokat felhasználó kémiai folyamat egyidejűleg, 
de térben elválasztva megy végbe, az elsőben elektronfelesleg, a másodikban elektronhiány keletkezik. 
Az elsőből a felesleget elektromos vezetővel a másik térrészbe átvezethetjük, így elektromos áramot 
nyerünk. Reverzibilis reakciók esetén a folyamat elektromos feszültség alkalmazásával megfordítható, 

így működnek az akkumulátorok. Az ábra az ólomakkumulátor kémiai folyamatait ábrázolja

különbséget az élő szervezetek vagy elektromos munkavégzésre használják fel (elektromos 
angolna, egyes halak elektromos jelzőrendszerei, idegrendszer, szívritmus szabályozása 
stb.), vagy kémiai energia termelésére (pl. fotoszintézis, terminális oxidáció stb.).

Az 5.3 ábrán példaként bemutatjuk a Halobacteriumok fotoszintetizáló mechaniz
musának elvi vázlatát, mint az élővilág egyik legegyszerűbb energiaátalakitó rendszerét. Itt 
a fényenergia először elektromos energiává alakul, majd az elektromos energia transzfor
málódik kémiai energiává.

m  tű m  m  níii-it í ? uu/pxumii
5.2 ÁBRA. Az olyan makromolekulák, amelyek egyik része hidrofil, a másik hidrofób, úgy 
merülhetnek bele a kétdimenziós folyadék természetű membrán mátrixba, mint a hajók a tengerbe és

szabadon úszhatnak benne
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5.3 ÁBRA. A biológiai membránokba merülő fehérjék révén aszimmetrikus töltésmegoszlás jöhet létre 
a membrán két oldalán, a töltéshordozók itt nem elektronok, hanem ionok. Az ábrán a legegyszerűbb 

ilyen rendszer, a halobaktériumok fotoszintetizáló rendszere látható, ahol a töltéshordozó H+ion

Mint említettük, a biológiai membránok kétdimenziós folyadék természetűek. A 
membránalkotó molekulák amphipatikusak, vagyis egyik végükön elektromos töltést 
viselnek, s így ez a végük hidrofil, míg a molekulák láncrésze hidrofób (lipofil) jellegű. A 
belőlük képződött membrán felszíne tehát elektromosan erősen töltött, belseje viszont 
szabad elektromos töltéseket nem tartalmaz. Olyan globuláris makromolekulák, amelyek
nek az egyik fele hidrofób, a másik hidrofil jellegű úgy merülhetnek bele a kétdimenziós 
folyadék membránba, mint hajók a vízbe, s a membránfelület mentén szabadon 
úszhatnak. Olyan hosszúkás alakú globuláris makromolekulák viszont, amelyek két vége 
hidrofil, de a közepe hidrofób, úgy merülhetnek bele a membránba, hogy egyik végük a 
membrán egyik, a másik végük pedig a membrán másik felén áll ki (5.2 ábra).

A halobaktériumok a fotoszintézist ilyen, a membránon átérő fehéijemolekulák 
segítségével valósítják meg. Az egyik ilyen típusú fehérjéjük -  abakteriopurpurin — fényt 
képes abszorbeálni, s eközben egyik végén (amelyik a membrán külső felén helyezkedik 
el) egy protont lead. Ugyanakkor a belső vége pedig egy protont felvesz. Ily módon a 
membránon keresztül megvilágítás hatására folyamatosan protonok szállítódnak a 
baktérium belsejéből az extracelluláris térbe, ahol megnövekszik a protonkoncentráció, 
vagyis a külső térben levő oldat pH-ja erősen csökken. A membrán két oldalán ily módon 
kialakuló potenciálkülönbség itt is elérheti a 105 V/cm-t.

A kialakult protongrádiens úgy csökkenhet, hogy a proton a membránban található 
másik fehérje, az ATP-áz (adenozintrifoszfatáz) külső részéhez kötődik s annak 
segítségével jut vissza a belső térbe. Eközben a proton energiát veszít, hiszen erős 
elektromos potenciálgradiensben halad a potenciálcsökkenés irányában. Ezt az energiát az 
ATP-áz arra használja fel, hogy ADP-ből ATP-t (az élő szervezetek általános energiahordo
zóját) szintetizáljon. Míg az előző fehérje a fényenergiát alakította át a membrán 
segítségével elektromos energiává, az ATP-áz az elektromos energiát kémiai energiává. A
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proton a teljes folyamatban visszakerül a kiindulási helyére, s ez a proton körfolyamat 
úgy is felfogható, mint folyamatos ATP-előállító rendszer, melyet fényenergia működtet. 
A teljes folyamatot az 5.3 ábra mutatja vázlatosan. Ismeretes olyan rendszer is, az 
úgynevezett luciferin-luciferáz rendszer, amelyik az ATP kémiai energiáját tudja fény- 
energiává alakítani. Ilyen található pl. a szentjánosbogarakban vagy a világító baktériu
mokban.

A halobaktériumok membránjában lévő rendszerhez hasonló elvek alapján, de 
lényegesen összetettebb, többlépcsős rendszerek működnek a kloroplasztokban, továbbá 
az oxidációs energiát hasznosító mitokondriumokban. Ezeknél azonban a protonpumpa 
elektronszállító rendszerrel van egybekötve.

E membránok nagy hatásfokú kondenzátoroknak is felfoghatók, ahol a membrán 
két oldalán lévő elektrolitok a kondenzátor fegyverzetei, maga a membrán a szigetelő. E 
kondenzátorok kapacitása megfelelően elrendezett membránok elektromos összekapcsolá
sával növelhető, párhuzamos kapcsolásnál a róluk levehető áram intenzitása, soros 
kapcsolás segítségével pedig a feszültsége nő. E kondenzátorok kisütésével elektromos jel 
generálható. Az ilyen jeleknek nagy jelentősége van az idegrendszer működésében. 
Membránrendszerek megfelelő sorbekapcsolásával az elektromos halak 102 V feszültségű 
és több Amper erősségű áramütéseket tudnak produkálni.

B ) I-kapcsoló

Vegyünk egy kétdimenziós folyadék membránnal határolt mikrogömböt. Legyen a 
membránt alkotó kétdimenziós folyadék igen viszkózus. Legyen továbbá e membrán 
polarizálható oly módon, hogy a rávezetett elektromos jel a membrán mentén hullám 
formájában tovaterjed. így viselkednek pl. a neuronok membránjai. Csatlakoztassunk a 
mikrogömb membránjához véletlenszerű eloszlásban elektromos vezetékeket. A csatlako
zások — egy kivételével — legyenek egyenirányítóval ellátva oly módon, hogy ezeken az 
elektromos jel csak a membrángömb irányába haladhasson, a membrángömbről elektro
mos jelet ne vezethessen el. Nevezzük ezeket a csatlakozásokat jelhozóknak. A 
fennmaradó egyetlen csatlakozáson át a jel szabadon távozhasson. Nevezzük ezt a 
csatlakozást jelvivőnek. Ezek voltaképp a kapcsoló inputjai és outputjai. Az input- és 
output kifejezést azonban fenntartjuk a kapcsolókból felépített hálózat csatlakozásai 
számára. A teljes rendszert az 5.4 ábra ábrázolja sematikusan. Az ábra a csatlakozásokat 
kétdimenziós elosztásban ábrázolja; de azok természetesen három dimenziósán értendők, 
azaz a csatlakozások a gömb felszínén vannak véletlenszerűen elosztva. A csatlakozások 
száma tetszőleges, de nagyobb kettőnél. Az ábrán az egyes jelhozókat a könnyebb 
tárgyalás érdekében számoztuk meg.

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha valamelyik jelhozón keresztül elektromos jelet 
bocsátunk a mikrogömbre. Könnyebb tárgyalhatóság kedvéért a jel legyen színuszjel, 
egyetlen színuszhullám, amelynek hullámhossza a mikrogömb átmérőjével azonos 
nagyságrendű, de annál kisebb értékű. A kiválasztott jelhozó legyen például az 5-ös 
számot viselő. A beérkező jel hatására a csatlakozás körül a membrán polarizálódik, azaz 
környezetéhez képest feszültsége megváltozik (pl. először pozitív, majd negatív irányba).
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5.4 ÁBRA. I-kapcsoló. Ez elektromos csatlakozásokkal és speciális tulajdonságú membránnal ellátott 
mikrogömb. A vékony nyilakkal ábrázolt csatlakozások a jelhozók, ezeken az elektromos jel csak a 

mikrogömb irányában haladhat. Jel a mikrogömbró'l csak a vastag nyíllal ábrázolt jelvivó'n
távozhat

A potenciálváltozás az előzőekben definiált membrántulajdonság miatt a membránon 
tovaterjed. A membrán kétdimenziós folyadék lévén a membrán síkjában nincs 
kitüntetett irány, így a jel a membránfelületen minden irányban egyforma intenzitással és 
sebességgel terjed, vagyis a csatlakozás körül köralakú hullámfront indul (5.5 ábra). A 
hullámfront helyi energiája (feszültsége) a csatlakozástól való távolsággal először csökken, 
részben mert a membrán újabb- és újabb területeinek polarizálódása során az energia egy 
része disszipálódik, részben pedig, mert a hullám összenergiája növekvő felületen oszlik 
meg. Amikor a hullámfront a gömb felén túljutott, a hullámfront helyi energiája ismét 
növekszik, mert itt a hullámfront összenergiája egyre kisebb területen oszlik meg. Végül a 
jel beérkezésével éppen ellentétes pontban a hullámfront egyetlen pontba sűrűsödik s itt a 
hullám helyi intenzitása maximumot ér el, de kisebb, mint a bejövő jel intenzitása, hiszen 
közben az energia egy része disszipálódott.

5.5 ÁBRA. A beérkező jel a membránfelületen minden irányban egyforma intenzitással és sebességgel 
terjed, vagyis a megszólaló jelhozótól köralakú hullámfront indul a membrángömb

felületén
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5.6 ÁBRA. Ha a megszólaló jelhozó és a jelvivó' a mikrogömb átellenes pontjain helyezkednek el, a 
jelvivőn a beérkező jelhez hasonló, bár kissé gyöngített jel távozik (a) ábra). Minden más elrendezésnél 

erősen gyöngült és torzult jel távozik a jelvivőn (b) ábra)

A nem disszipált energia a 0 jelvivőn távozik. A jel különböző irányokból érkező 
részei az 5. számú jelhozó és a jelvivő között különböző távolságokat futnak be, így a 
jel vivőhöz a jel különböző irányból érkező részei eltérő időpontban érkeznek. Ezért a jel a 
jelvivőn hosszan elnyújtva és kis intenzitással távozik.

A távozó jel alakja és nagysága a jelhozó és jelvivő relatív helyetétől függ. Ha a 
jelhozó a gömbfelületnek éppen az átellenes oldalán helyezkedik el, a jel útjának hossza a 
jelvivőig minden irányban egyforma, így a különböző irányokban haladó hullámok 
egyszerre érik el a jelvivőt s a kimenő jel alakja egyező lesz a bejövő jelével, csak az 
intenzitása csökken annyival, amennyi energiát a membrán polarizálódási folyamata 
felemésztett (5.6/a ábra).

Ha a jelhozó és jelvivő egymáshoz közel helyezkedik el, a különböző irányokban 
haladó jelek a mikrogömb felületén igen különböző utakat futnak be, így a jel nagyon 
hosszan elnyújtva távozik a jelvivőn (5.6/a ábra). Emiatt a távozó jel intenzitása igen kicsi. 
Ráadásul a hullámok tekintélyes része el is kerüli a jelvivőt, a mikrogömb felületét 
többszörösen körbefutja, közben interferál a más irányból érkező hullámokkal és 
elenyészik.

Nézzük meg, mi történik, ha egyidőben két különböző jelhozón keresztül érkezik 
elektromos jel a mikrogömb felületére. Legyen a két kiválasztott jelhozó pl. a 3-as és az 
5-ös. Mindkét jel potenciálhullámot indít el a membránon, de a mikrogömb felületének 
más-más pontján. A hullámfrontok egy idő után találkoznak (5.7 ábra) s azokban a 
pontokban, ahol azonos fázisban vannak erősítik, ahol ellentett fázisban, ott gyengítik
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egymást. Nevezzük a hullámmaximumok találkozási pontjainak egymást erősítő részét 
metszéspontoknak A hullámfrontok metszéspontjaiban az erősítés következtében a 
feszüitségmaximum nagyobb, mint a környezetében. A feszültségmaximumok a gömb
felületen a hullámfrontok metszéspontjainak megfelelően vándorolnak. Ha a jelvivő 
csatlakozása éppen egy ilyen hullámmaximum vándorlási útjába esik, a mikrogömbről 
távozó jel intenzitása (a feszültség nagysága) hirtelen megnövekszik akkor, amikor az 
interferenciamaximum helye épp a jelvivő csatlakozási pontjával esik egybe. A hullám 
tejjedése hullámfront alakban történik. Az interferenciamaximum vándorlása látszólagos 
vándorlás, és görbe mentén történik a gömb felületén.

Természetesen ugyanez történik, ha a jelhozók közül bármelyik kettőn egyszerre 
vezetünk be jelet, csak a hullámfrontok terjedési irányai lesznek mások s így az 
interferenciamaximumok látszólagos vándorlása is más-más görbét ír le a gömbfelületen. 
A jelhozón keresztül történő jel-beérkezést a továbbiakban a jelhozó megszólalásának 
nevezzük.

Mi történik, ha egyszerre három jelhozót szólaltatunk meg? Nyilvánvalóan 
bonyolult interferenciakép alakul ki: gömbfelületen, három különböző irányból terjedő 
hullám interferenciaképe. Minket valójában nem az interferenciakép és annak változása 
érdekel, hanem a kialakuló interferencia-maximumok, hiszen ezek lehetnek olyan jelek, 
amelyeket a jelvivő továbbít. Egyszerűsithetjük tehát a feladatot azzal, hogy a három 
egyszerre megszólaló jelhozót először szétválasztjuk két-két egyszerre megszólaló jel
hozóra, megvizsgáljuk interferencia-maximumaik vándorlási görbéit s ezután csak azt 
vizsgáljuk, hogy az interferenciamaximumok vándorlási görbéi hol metszik egymást.

Legyenek az egyszerre megszólaló jelhozók például az 1., 3. és 5. Vizsgáljuk először 
az 1-es és 3-as jelhozón érkező jelek interferenciáját. Az interferencia-maximum a 
szaggatott görbe vonal mentén vándorol (5.8 ábra). Ha másodiknak a 3-as és 5-ös jelhozók 
interferenciaképét vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az interferencia-maximum vándorlása

5.7 ÁBRA. Az egyidejűleg két különböző jelhordozóról induló potenciálhullám találkozási pontjaiban 
az azonos fázisú hullámok egymást erősítve maximumpontokat alakítanak ki
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5.8 ÁBRA. A maximumpontok a hullámok haladása nyomán vándorolnak a gömb felületén. Az ábrán 
annak a maximumpontnak a vándorlása van feltüntetve, amelyik az 1. és 3. jelhozók egyidejű

megszólalása nyomán jön létre

5.9 ÁBRA. Az interferencia maximumpont vándorlása során elérheti a jelvivó't, ha a megszólaló 
jelhozók és a jelvivó' elhelyezése a gömb felszínén geometriailag megfelelő". Ilyenkor a jelvivó'n intenzív 
jel távozik. Ábránkon ez az eset a 3. és 5. jelhozó egyidejű megszólalásánál következik be

5.10 ÁBRÁ. Három egyidejűleg megszólaló jelhozó által keltett potenciálhullámok közös interferen
cia-maximuma egy nem vándorló pontban alakul ki. Ennek helyzete azonos a megszólaló jelhozók 
páronkénti interferencia-maximumai által befutott görbék metszéspontjával. Az ábrán az 1,3,5, 
interferencia-maximum látható, mint az 1,3 valamint a 3,5 maximum vándorlási görbéjének

metszéspontja
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során eléri a jelvivőt s azon keresztül erősített jel távozik (5.9 ábra). Mivel azonban 
kiindulási feltételeink szerint egyszerre szólal meg az 1-es, 3-as és 5-ös jelhozó, a két eddig 
bemutatott interferencia-maximum vándorlási görbéjének metszési pontja a mérvadó 
(5.10 ábra). Ebben a pontban minden más maximumnál nagyobb maximum alakul ki, 
hiszen itt a három különböző jelhozóról érkező jel kölcsönösen és maximálisan erősíti 
egymást. E jel helyzete a megszólaló jelhozók helyzetétől és a jel hullámhosszától függ. 
Helye pontszerű, s ha a jelhozók helyzete rögzített a gömbfelületen, akkor — adott 
jelhullámhossz és terjedési sebesség mellett -  az interferencia-maximum helyzete sem 
változik. Ha az interferencia-maximum helye megegyezik a jelvivő csatlakozási helyével, a 
jelvivőn intenzív jel távozik. Az 5.10 ábrán az interferenciamaximum helye és a jelvivő 
csatlakozási helye nem esik egybe. A jelvivő tehát nem szólal meg számottevően, ha az 
1-es, 3-as és 5-ös jelhozókon keresztül érkezik egyidőben elektromos jel.

Mikrogömbünk azonban nem csak ezzel a három információhozóval van csatlakoz
tatva, hanem sokkal többel (az ábráinkon ezek közül egyszerűség kedvéért hetet 
tüntettünk fel). Ha másik három jelhozót szólaltatunk meg egyszerre, a gömb felületén 
máshol alakul ki a háromszoros maximum. Miután a jelhozókból számos egyszerre 
megszólaló hármas alakítható ki, a gömb felületén is számos olyan pont van, ahol 
lehetőség van háromszoros maximum kialakulására. A jelvivő minden olyan esetben 
intenzív jelet továbbít, amikor a hármas maximum helye és a jelvivő csatlakozási helye 
egybeesik.

Természetesen semmi akadálya annak, hogy háromnál több jelhozó szólaljon meg 
egyszerre a mikrogömbön. Ez esetben már nem alakulnak ki új maximumhelyek a 
lehetséges hármas variációk maximumhelyeihez képest, de a maximumpontokban 
kialakuló jelek intenzitása tovább nőhet vagy csökkenhet a többi megszólaló jelhozón 
érkező jelhullám interferenciája következtében.

Ha tehát rendszerünket egy jeltovábbító hálózatba építjük be, az ott kapcsolóként 
viselkedik: olyan kapcsolóként, amely minden esetben megszólal, ha a belé érkező jelek 
által kialakult interferenciakép valamelyik maximuma egybeesik a jelvivője csatlakozási 
pontjával, de nem, vagy csak kis intenzitással szólal meg, ha ez a feltétel nem teljesül. A 
következőkben ezért ezt a rendszert interferencia-kapcsolónak, röviden I-kapcsolónak 
fogjuk nevezni.

Fontos megjegyzés: Az interferencia-kapcsoló működését gömbfelülettel rendelkező 
kapcsolón mutattuk be, mert ennek működése a legszemléletesebb és jól ábrázolható. Az 
interferencia-kapcsoló (és a továbbiakban tárgyalásra kerülő fluid computer alkatrészek) 
működése nincs a gömbfelülethez kötve, az elv tetszőleges alakú felülettel megvalósítható. 
Egyszerűség kedvéért azonban ezen alkatrészek működését — néhány kivételtől eltekintve 
— a továbbiakban is úgy fogjuk tárgyalni, mintha gömbalakűak lennének.

C) F-kapcsoló

Az F-kapcsoló (tüzelő kapcsoló) olyan I-kapcsoló, amelyben a jelvivő csatlakozásá
hoz fluid kondenzátor van beépítve. E kondenzátor kisül, ha a csatlakozási pontot egy 
küszöbértéknél nagyobb feszültség éri. A kisülés révén a jelvivőre kerülő és azon
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5.11 ÁBRA. Tüzelő kapcsoló (F-kapcsoló). A jelvivő csatlakozásához olyan fluid kondenzátor van 
beépítve, amelyik kisül, ha a jelvivő és mikrogömb csatlakozási pontját egy küszöbértéknél 

nagyobb feszültség éri. A kondenzátort a jelvivő kettős talpa jelképezi az ábrán

továbbfutó jel feszültségének a nagysága (Vt) legyen nagyságrenddel nagyobb a 
kondenzátor kisülését beindító jel küszöbfeszültségénél, vagyis

Vt >  10 Vk [5.3]

A Vk küszöbfeszültség abszolút értéke viszont az interferenciakapcsoló membrán 
felületén kialakuló hármas interferencia-maximumok feszültségértékeinek feleljen meg. A 
tüzelő kapcsoló jelölése az 5.11 ábrán látható.

A tüzelő kapcsoló tehát mindaddig „néma” (vagyis addig nem továbbít erősített 
jelet), amíg a kapcsolóba legalább három jelhozón keresztül egyszerre nem érkezik 
elektromos jel és a beérkező jelek által a membránfelszínen kialakuló interferencia
maximumok valamelyike egybe nem esik ajelvivő csatlakozási pontjával. Ha az egybeesés 
fennáll (vagyis az egyszerű I-kapcsoló jelvivője megszólalna) akkor a jelvivő csatlakozása 
nál lévő kondenzátor kisül, s a jelvivőn keresztül igen intenzív jel indul kifelé. E zt a 
folyamatot úgy nevezzük, hogy az F-kapcsoló tüzel. Hasonlóan viselkednek a neuronok 
az axonjaik csatlakozási pontjánál lévő úgynevezett axondomb részén.

D )  K -kapcsoló

Említettük, hogy az I-kapcsolón (és így az F kapcsolón is) a csatlakozások 
elhelyezése tetszőleges. Tételezzük fel azonban, hogy az egy bizonyos küszöbértéknél 
erősebb interferencia-maximumok olyan erőhatásokat indukálnak, amelyek igen kismér
tékben bár, de változtatnak a csatlakozások helyzetén, oly módon, hogy a csatlakozá
sokat „vonzzák” azaz kismértékben maguk felé mozdítják el. Csak azok az interferencia
maximumok nem keltenek ilyen erőhatást, amelyek a jel vivő csatlakozási helyével esnek 
egybe, hiszen ezek energiája a jelvivőn keresztül eltávozik, ill. F-kapcsoló esetén a tüzelés 
indukálására fordítódik. Legyen továbbá a csatlakozások helyének változtatását indukáló
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erőhatások nagysága bár kicsiny, de arányos az interferencia-maximumok nagyságával. Ez 
azt jelenti, hogy kicsiny jelekből kialakuló interferencia-maximumok nem, vagy alig, nagy 
intenzitású jelekből vagy nagyon sok jel kölcsönös erősítéséből kialakuló interferencia 

, maximumok erőteljesebben változtatják meg a csatlakozások helyzetét a gömb felszínén.
Vizsgáljuk meg a kapcsoló viselkedését működés közben. E célból példaként 

tételezzük fel, hogy két jelhozó-hármas szólal meg rendszeresen, pl. az 1—3—5 és a 
3—4 -7 . A megszólalások gyakorisága legyen az 1 -3 -5  jelhozók esetén jóval nagyobb, pl. 
tízszer akkora, mint a 3—4 —7 kombinációnál. A jelhozók megszólalásának időeloszlása 
tetszőleges. Ezeken kívül, kisebb gyakorisággal, véletlenszerűen szólaljanak meg egyéb 
jelhozók is.

Miután a jel hullámhossza nagyjából megegyezik amikrogömb nagyságával, jelhozó 
hármas egyidejű megszólalása esetén általában egy primér interferencia-maximum alakul 
ki.

Ennek helye a jelhozók elhelyezkedéséhez képest adott. A maximum kialakulása 
azonban előző feltételünk szerint kissé megváltoztatja a csatlakozások helyzetét, így a 
következő megszólaláskor a maximum is egy kissé máshol alakul ki. Ha az adott jelhármas 
sorozatosan egymás után sokszor szólal meg, a hozzátartozó maximum helye is vándorol a 
gömb felszínén, csakúgy mint a jelhozók és a jelvivő csatlakozási pontjai.

Egy interferencia-maximum kialakulása nem csak az őt létrehozó jelhozók 
csatlakozási ponljainak helyzetét, hanem az összes meg nem szólalóét is megváltoztatja, 
így például az 1 -3 —5 jelhozók megszólalásakor kialakuló maximum (továbbiakban 
1 -3 —5 maximum) potenciális helyzete akkor is változik, ha pl. a 3—4 -7  vagy bármelyik 
más hármas kombináció szólal meg. Ezért a kondicionálódó kapcsoló (továbbiakban 
K-kapcsoló) felületén a csatlakozások és a maximumpontok helyei működés közben 
állandó vándorlásban vannak, s ez a vándorlás bár teljesen szabálytalan, kaotikus jellegű, 
mégis annak a függvénye, hogy milyen jelhozók milyen gyakorisággal, intenzitással és 
szekvenciával szólalnak meg.

Figyeljük a továbbiakban példaként először az 1—3—5 maximumpont vándorlását. 
A különböző jelhozó hármasok megszólalása véletlenszerű, így a maximumpont elemi 
elmozdulásait előidéző egyes erőhatások irány- és nagyság szerinti eloszlása statisztikus 
jellegű. Ennek következtében a maximumpont vándorlási pályája a Brown-mozgás 
pályáihoz lesz hasonló. A pálya azonban előbb-utóbb át fog haladni a jelvivő csatlakozási 
pontján. Amikor az 1—3—5 maximum egybeesik ajelvivő csatlakozási pontjával, akkor az 
1—3—5 jelhozó hármas egyidejű megszólalása a csatlakozási pontok vándorlására nézve 
hatástalanná válik, hiszen interferenciamaximumának energiája a jelvivőn keresztül 
távozik. Miután előzetes kikötésünk alapján az 1—3—5 jelkombináció a leggyakoribb, e 
helyzet beálltával a K-kapcsolót módosító legnagyobb erő hatástalanná vált! A K-kapcsoló 
„megtanulta” , hogy az 1—3—5 „ingerkombináció” éri őt leggyakrabban s ettől kezdve 
minden 1 - 3 - 5  ingerkombinációra tüzel mindaddig, amíg maximumpontja a jelvivő 
csatlakozási pontjáról el nem vándorol.

A gondolatmenet egyszerűsítése kedvéért most tételezzük fel, hogy ha egy 
maximumpont egyszer elérte a jelvivő csatlakozási pontját, az onnan nem tud 
elvándorolni. (Valójában nem teljesen ez a helyzet, később erre visszatérünk.) E 
feltételezés azt jelenti, hogy az 1 -3 -5  ingerkombináció már nem módosít a kapcsoló
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geometriáján, de természetesen a többi ingerkombináció igen. A K-kapcsoló felületén 
tehát a csatlakozási pontok (és így a többi interferencia-maximumok) továbbra is 
folyamatosan vándorolnak. Most a második leggyakrabban megszólaló ingerkombináció 
(3—4 —7) hatása válik meghatározóvá. Maximumpontja addig bolyong, amíg ugyancsak i 
egybe nem esik a jelvivő csatlakozási pontjával. E ttő l kezdve az 1—3—5 ingerkombináció 
mellett minden 3 - 4 - 7  ingerkombinációra is tüzel a K-kapcsoló. És ettől kezdve 3 -4 —7 
ingerkombináció is megszűnt módosító tényező lenni a K-kapcsoló számára. A kapcsoló 
„megtanulta”, hogy az 1—3—5 mellett a 3—4 -7  ingerkombináció is gyakran éri őt, s erre 
is válaszképessé vált.

Példánk kiindulási feltételéül azt választottuk, hogy az 1—3—5 ingerhármas 
megszólalási gyakorisága mintegy tízszerese a 3—4—7 ingerkombinációénak, de ez még 
mindig sokkal gyakoribb, mint az egyéb ingerkombinációk. így nyilvánvaló, hogy a 
mikrogömb csatlakozási geometriáját folyamatosan módosító erőhatások egy nagyság
renddel csökkennek, amikor az 1—3—5 maximum ráállt a jelvivő csatlakozási pontjára s 
további nagyságrenddel akkor, amikor a 3—4—7 maximum is elérte vándorlása során a 
jelvivő csatlakozási pontját. Azt mondhatjuk, hogy a K-kapcsoló a működését alapvetően 
megszabó csatlakozási geometria szempontjából nagymértékben stabilizálódott. A kap
csoló „megtanulta” , melyek az őt leggyakrabban ért ingerhatások.

Vizsgáljuk meg azonban — legalábbis kvalitatív módon -  hogy mennyire stabil ez a 
kialakult kapcsolási geometria. A kiinduló helyzet most tehát az, hogy a két leggyakrab
ban megszólaló ingerkombináció maximuma a jel vivő csatlakozási pontjával esik egybe. 
Ezek megszólalása tehát nem változtat a csatlakozási pontok geometriai elhelyezkedésén.
De ha ritkán is, egyéb ingerkombinációk is megszólalnak s ezek interferencia-maximuma 
nem esik egybe a jelvivő csatlakozási pontjával, tehát minden ilyen kombináció 
megszólalása egy kissé módosít a csatlakozások geometriai elhelyezkedésén. Ez egyúttal 
annyit is jelent, hogy a már „tüzelő állásban levő” maximumok egy kissé eltávolodnak a 
jelvivő csatlakozási pontjától. A ritka ingerkombinációt azonban nagy valószínűséggel a 
gyakori ingerkombináció követi, s miután a maximumok vonzzák a csatlakozási pontokat, 
a kissé eltávolodott interferencia-maximum mintegy visszahúzza magára a jelvivő 
csatlakozási pontját. Ily módon a ritka ingerkombinációk ugyan állandóan és folyama
tosan módosítják a csatlakozási geometriát, a K-kapcsoló azonban gondoskodik arról, 
hogy a módosulás során a csatlakozások geometriája olyan legyen, hogy a gyakori 
ingerkombinációk maximumai állandóan a jelvivő csatlakozási pontjaival essenek egybe.

Mi történik, ha megváltozik az ingerkombinációk gyakorisága és mondjuk a 
példában szereplő 1—3—5 helyett a 2—4—6 kombináció válik a leggyakoribbá? Ebben az 
esetben a 2 -4 - 6  maximum vándorol addig, amíg egybe nem esik a jelvivő csatlakozá
sával, s mindaddig ott marad, amíg ez a gyakoriság lényegesen meg nem változik.

A K-kapcsoló tulajdonsága tehát független attól, hogy a például választott vagy más 
ingerkombinációk gyakorisága-e a legnagyobb, megfelelő kondicionálási idő eltelte után 
mindig a leggyakoribb ingerkombinációkra tüzel, azokra kapcsol. A K-kapcsoló tehát nem 
előre programozott kapcsoló, hanem kondicionálódó kapcsoló, amely megtanulja, hogy 
melyek a leggyakoribb ingerkombinációk s mindig azokra válaszol tüzeléssel. Ha az 
ingerkombinációk gyakorisága változik, akkor az új gyakoriságnak megfelelő kapcsolásra 
áll át. Folyamatosan változik tehát, s e változást környezetének változásai kondicionálják.
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E ) A K -kapcsoló egy lehetséges k iv ite lezési m ódja

E könyvben a fluid komputereknek csak az elvi vázlatait adjuk meg s így általában 
nem foglalkozunk azokkal a mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik a kivitelezési 
módjukat. A K-kapcsoló azonban e fluid computerek legalapvetőbb eleme s így egyrészt 
célszerű bemutatni, hogy nem egy minden realitást nélkülöző absztrakció csupán, hanem 
tényleges megvalósítása -  illetve biológiai rendszerekben esetleges létezése — elképzel
hető, másrészt működésének megértése a továbbiakhoz annyira fontos, hogy működését 
célszerű reálisnak tűnő példákon keresztül is megvizsgálni. Hangsúlyozni kell azonban, 
hogy ezek a példák pusztán elképzelhető kivitelezési módok, amelyek mindössze azt 
akarják illusztrálni, hogy léteznek olyan fizikai-kémiai mechanizmusok, amelyek felhasz
nálásával remélhető, hogy e kapcsolók a valóságban is realizálhatók.

Emlékezzünk vissza, hogy az I-kapcsoló alapjául (és így a K kapcsoló alapjául is) egy 
olyan mikrogömböt választottunk, amelyet kétdimenziós folyadék membrán határol. Azt 
is kikötöttük, hogy e folyadék legyen meglehetősen viszkózus. Ez annyit jelent, hogy a 
csatlakozások szabadon úszhatnak a mikrogömb felszínén, de helyzetüket erőhatás nélkül 
nem változtatják, s ha a K-kapcsolót erőhatás nem éri, a kapcsoló felszínén lévő 
csatlakozások relatív helyzete nem változik.

A csatlakozás elképzelhető idegen anyagból felépülő vezetékből, ebben az esetben a 
vezeték vége a membrán kétdimenziós folyadékába merülve úszik (5.12/a ábra) de 
elképzelhető úgy is, hogy maga a membrán külső rétege formál mikrokapillárist (5.12/b 
ábra). Végül elképzelhető a csatlakozás úgy is, hogy a vezeték és a membrán nincsenek 
közvetlen érintkezésben, hanem a membránképző molekulák töltése és a vezeték végének 
töltése elektrosztatikailag rögzítik a csatlakozás helyzetét (5.12/c ábra). Láthatjuk, hogy a 
csatlakozás mindhárom megoldási mód esetén viszonylag kis erőhatásokra elmozdulhat. A 
háromféle csatlakozási módot másféle ábrázolásban az 5.13 ábra mutatja.

Vizsgáljuk meg, hogy az elektromos hullám interferencia-maximuma hogyan 
módosíthatja a csatlakozások helyzetét. Mindenekelőtt figyelembe kell venni, hogy a 
membránképző molekulák amphipatikus jellegüknél fogva külső végükön maguk is 
elektromos töltést hordoznak. Ily módon a feszültségmaximum rájuk nézve a töltésük 
jellegétől függően vonzó vagy taszító hatást gyakorol. Ha a hatás nagysága eléri vagy 
meghaladja azt az értéket, amely a membránképző molekulának a membránból való 
kiszakításához szükséges, a membránképző molekula vagy, ha elég nagy az erőhatás, 
molekulák elhagyhatják a membránt s így helyükön pillanatnyi lyuk képződik. 
Természetesen az erőhatás megszűntével e lyuk azonnal betöltődik, mivel a kétdimenziós 
folyadék természetű membránanyag egyszerűen odafolyik.

A lyuk betömődése azonban azt jelenti, hogy a membrán anyaga minden irányból 
kissé a lyuk felé mozdul el. Ha tehát a membránba csatlakozók vannak beépülve, azok 
kissé ugyancsak közelednek a lyukhoz. Ha az interferencia-maximum mindig ugyanazon a 
ponton jön létre, mindig ugyanott keletkezik a lyuk s a csatlakozások folyamatosan az 
interferencia-maximum felé vándorolnak. Nagy interferencia-maximum sok membrán
képző molekulát dob ki, így nagy lyuk keletkezik, tehát a csatlakozásokat is jobban 
elmozdítja maga felé, mint a kisebb interferencia-maximum. Olyan interferencia
maximum, amelynek energiája nem éri el az egy membránképző molekulának a
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5.12 ÁBRA. A csatlakozások lehetséges megoldási módjai: a) a csatlakozás a membrán mátrixába 
merül, b) a csatlakozás a membrán anyagából kihúzódó szál, c) a csatlakozás egy membránfelület és 

egy végbunkóval rendelkező' membránszál érintkezése

membránból való kidobásához szükséges energiát, nem okoz változást a csatlakozások 
geometriájában. Létezik tehát egy energiaintenzitásbeli küszöbérték, amely alatt a 
K-kapcsoló geometriája nem módosul.

Az elmondottakból arra következtethetnénk, hogy a K-kapcsoló mikrogömbjének 
mérete működés közben állandóan csökken, hiszen a membrán folyamatosan veszít az 
anyagából. Nem így van. A kétdimenziós folyadék membránok tulajdonságainak 
tárgyalásánál említettük, hogy a membránképző molekulának a membránból való
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kiszakítása energiaigényes folyamat, de a membránba való beépülése spontán megy végbe, 
mert energiafelszabadulással jár. így az interferencia-maximum által kidobott membrán
képző molekulák spontán visszaépülnek a membránba, de nem ugyanoda, ahonnan az 
erőhatás kiszabadította őket, hanem többé-kevésbé statisztikusan eloszolva a membrán 
teljes felületén. Ennek következtében az interferencia-maximumok csatlakozási geomet
riát módosító hatását a membránképző molekulák visszaépülésükkel némileg csökkentik 
ugyan, de nem szüntetik meg.

Vizsgáljuk meg most azt az esetet, amikor egy adott interferencia-maximum helye 
már egybeesik a jelvivő csatlakozási pontjával. A maximum energiája ekkor vagy 
elvezetődik a csatlakozáson keresztül, vagy a tüzelés iniciálására használódik fel, de nem 
tud a membránból elemeket kidobni. De azt is tárgyaltuk már, hogy a kivezetésre ráállt 
interferencia-maximum helyzetén más interferencia-maximumok membrántorzító hatása 
módosíthat. Ily módon a kivezetésre „ráállt” maximum kissé elcsúszik a kivezetésről. 
Mikor azonban ő szólal meg, közvetlenül a kivezetés melletti membránból lök ki 
membránépítő elemeket, ezáltal mintegy visszahúzza magára a kivezetést. Ha tehát az 
adott maximum gyakran szólal meg, az egyéb maximumok torzító hatását folyamatosan 
korrigálja, s ezért a gyakran megszólaló maximum és a kivezetés nem tud elszakadni 
egymástól.

Meg kell még említeni, hogy más mechanizmusok is elképzelhetők a csatlakozási 
geometria megváltoztatására. Ha például az 5.12/a ábrán látható csatlakozási végbunkó 
elektromosan töltött, azt az interferencia-maximum közvetlenül is vonzhatja vagy

5.13 ÁBRA. Az 5.12 ábrán bemutatott csatlakozási módok nézetben
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taszíthatja. Hasonló módon az 5/12/c ábrán látható csatlakozásra is közvetlenül hathat az 
interferencia-maximum, hiszen e csatlakozás eleve tekintélyes töltést hordoz, s így a 
maximum által létesített elektromos erőtér hatására anélkül is elmozdulnat a membrán 
felületén, hogy a membrán pillanatnyi károsodást szenvedne. Végül meg kell jegyezni, 
hogy a kapcsolási geometria oly módon is változtatható, hogy magának a kapcsolónak az 
alakja is változik s nem gömb, hanem az ingereknek megfelelően változó alakú 
szabálytalan testté válik. Úgy tűnik, hogy az élővilágban erre is akad példa.

Láthatjuk tehát, felvázolhatok olyan molekuláris mechanizmusok, amelyek lehető
vé tehetik a K-kapcsolók csatlakozási geometriájának folyamatos módosulását, miközben 
biztosítják, hogy a jelvivő és a leggyakoribb interferencia-maximumok helye állandóan 
megegyezzen.

F) Korlátoltan szaporodó chemo ionok

Az eddig leírt fluid komputer alkatrészek felépítésükben sok hasonlóságot 
mutatnak a IV. fejezetben tárgyalt szaporodó fluid automatákkal. Kézenfekvő tehát a 
gondolat, hogy magához a fluid komputerhez is úgy lehessen eljutni, hogy annak 
sokmillió vagy milliárd alkatrészét ne kelljen külön-külön legyártani, hanem maguk e 
komputer-alkatrészek is rendelkezzenek a szaporodás képességével és ily módon egy-két 
szaporodóképes alkatrész egy meghatározott, adott térfogatban szaporodva fejlessze 
magát computerré. Ehhez olyan korlátoltan szaporodóképes alkatrészekre van szükség, 
amelyek szaporodóképessége leáll, ha a megfelelő számú alkatrész szaporodással létrejött 
(de a szaporodás leállásával nem áll le a működőképességük).

A negyedik fejezetben tárgyalt szaporodó fluid automaták sztöchiometriai csatolá
suknál fogva obligátan szaporodók, azaz ha működnek, mindig termelnek új belső 
anyagokat sztöchiometrikus mennyiségben s ez szükségszerűen növekedéshez, illetve 
szaporodáshoz vezet. Ha működnek, szaporodnak is. Nincs működő, de nem szaporodó 
állapotuk. Ez a tulajdonságuk anyagcserehálózatuk autokatalitikus voltából ered. A nem 
szaporodó működéshez sima (nem autokatalitikus) hálózat, illetve körfolyamat szükséges. 
Ez viszont szaporodóképességet nem biztosít. Ahhoz tehát, hogy egy fluid rendszer 
szaporodásra is és szaporodás nélküli működésre is képes legyen, autokatalitikus és nem 
autokatalitikus körfolyamatot (hálózatot) egyaránt kell tartalmaznia úgy, hogy azok 
egymástól függetlenül vagylagosan is működhessenek. Ennek legegyszerűbb megoldása 
egy olyan autokatalitikus körfolyamat, amely vagylagos csatlakozással egy shuntölő 
reakcióhidat tartalmaz (5.14 ábra).

Tervezzünk meg egy chemotont ilyen kombinált anyagcsererendszerrel. Tételezzük 
fel továbbá, hogy a hálózat működéséhez olyan J nyersanyagra is szükség van, amely a 
chemoton membránján nem tud keresztülhatolni. E chemoton kapcsolási rajzát az 5.15 
ábra mutatja.

A vagylagos elágazás következtében természetesen az 5.14 ábrán látható, illetve az 
5.15 ábrában szereplő hálózat sztöchiometriailag határozatlanná vált. Az ilyen hálózatot 
tartalmazó chemoton szaporodóképességének határa azonban sztöchiometriailag mégis
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5.14 ÁBRA. Egy olyan önprodukáló körfolyamat, amely vagylagos csatlakozással egy shuntölő 
reakcióhidat tartalmaz, lehetővé teszi az önprodukció leállítását a működés megtartása mellett

kellő pontossággal számolható. Az ilyen vagylagos shuntöt tartalmazó hálózat ugyanis 
felbontható két, egymás mellett párhuzamosan működő körfolyamatra, amelyek közül az 
egyik autokatalitikus, a másik nem. Az 5.15 ábra chemotonjának anyagcserehálózata 
például az alábbi két párhuzamos körfolyamatra bontható:

> + X < — — > a 2 [5.4]

Az < — — > a 3 + y , [5.5]

a 3 < — a 4 + V ’ [5.6]

A4 < — ----> a 5 + r [5.7]

A5 + J < — — ^ 2Ai [5.8]

I  OjAj + X + J -------- Q -------2 i  a iAi + Yi + V’ + T

valamint:

11 Dr. Gánti: Chemoton elmélet

[5.9]
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A! +X < ---- ----> A2 [5.10]

a 2 < ---- ----> A3 [5.11]

A3 < ----- A, +Y 2 [5.12]

3
2  űjA:
i=l 1 1

+ X
A’

< D — *■ & - i V  j . ú [5.13]

Ezeknek megfelelően az 5.15 ábrán látható chemotonban is párhuzamosan működik az 
[5.9] és az [5.13] bruttóegyenletnek megfelelő körfolyamat. A két körfolyamat 
sebességeinek arányát (adott reakciósebességi állandók mellett) a J komponens koncentrá
ciójának a változtatásával lehet eltolni: nagy J koncentrációk mellett a szaporodást 
biztosító autokatalitikus körfolyamat működése lép előtérbe, kis J koncentrációk esetén a 
szaporodás nélküli működést biztosító sima körfolyamaté. Ha J egyáltalán nincs a 
rendszerben, akkor V és T termelés hiányában a rendszer egyáltalán nem szaporodik, de 
működik.

Miután a J komponensről kikötöttük, hogy a chemoton membránján nem képes 
áthatolni, és a megadott hálózat szerint a belső térben nem termelődik, a chemoton csak 
addig szaporodóképes, amíg belső J tartalékai el nem fogynak. Miután a hálózat 
sztöchiometriai összefüggései szerint egy J molekulából egy T és egy V molekula 
keletkezik, az m darab membránépítő elemből felépült chemoton maximálisan lehetséges 
utódainak a száma:

dma x = ^ -  [5-14]

ahol qQ a kiindulási chemotonban lévő J  molekulák száma. Az [5.14] egyenlet által 
megadott maximális utódszám azonban a valóságban nem érhető el, hiszen azok a 
chemotonok, amelyekben

q i < m  [5.15]

ahol qj a J molekulák aktuális száma, már képtelen osztódásra.
Minimálisan lehetséges utódszámot úgy kaphatjuk meg, hogy megvizsgáljuk, mi az a 

legnagyobb J mennyiség, amely a chemotonokban visszamaradhat újabb osztódás
elindítása nélkül. Matematikai szigorúságú osztódás esetén ez az érték chemoton
egyedenként

qj = m -1 [5.16]

(A valóságban az osztódási mechanizmus rugalmasabb.) Minimális utódszám esetén a 
felhasználatlanul maradó J maximális mennyisége

dmin • (m- D  [5-17]
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5.15 ÁBRA. Az 5.14 ábrán bemutatott shuntölt körfolyamatot tartalmazó chemoton működése 
függetleníthető a szaporodásától. A J komponens mennyisége határozza meg, hogy ez a chemoton

hány utódot hozhat létre

A minimális utódszám tehát:

dmin
q0

2m—1
[5.18]

Hangsúlyozni kell, hogy az itt bemutatott korlátoltan szaporodó chemoton 
konstrukció ismét csak végsóTcig leegyszerűsített, csupán a kapcsolási elvet bemutató

11* 163



konstrukció: a működést biztosító körfolyamati rész bármilyen bonyolultságú lehet, 
tetszőleges nem autokatalitikus hálózattal helyettesíthető. Sőt, helyettesíthető autokatali- 
tikus részt tartalmazó hálózattal is, ha a hálózaton belül az autokatalitikus hatás 
kompenzálódik, mint például az oszcilláló re akció rend szerekre bemutatott reakcióhálózat 
esetében.

3. AZ ALAPHÁLÓZAT

A) A hálózat kifejlesztése

Az előzőekben ismertetett computer alkatrészek tulajdonságainak ismeretében 
megkísérelhetjük megtervezni a legegyszerűbb kapcsoló-hálózatokat és megvizsgálni azok 
tulajdonságait. E célból végezzük el az alábbi gondolatkísérletet. Tegyünk egy megfelelő 
nagyságú edénybe táptalajt, majd helyezzünk bele korlátoltan osztódó chemotont (illetve, 
ha szükséges chemotonokat). A chemotonban (chemotonokban) lévő összes J mennyi
séget válasszuk meg úgy, hogy a szaporodás befejezése után a chemotonok száma akkora 
legyen, hogy összes térfogatuk haladja meg az edény térfogatának a felét, vagyis, hogy a 
chemotonok között még bőven legyen szabad extrachemotonális tér, de elmozdulásuk 
lehetősége már legyen némileg korlátozott. A chemotonok teljes száma legyen pl. ~  10®. 
A chemotonok membránja rendelkezzen jiz I-kapcsolónál megkövetelt membrántulajdon
ságokkal, vagyis rajta az elektromos jel haladjon hullámszerűen.

A szaporodás leállása után teremtsük meg az elektromos kapcsolatokat a sejtek 
között huzalozás segítségével. Mindenekelőtt az edény két szembenlévő falánál levő 
chemotonokat lássuk el vezetékekkel: jelhozókkal és jelvivőkkel úgy, hogy az edény egyik 
oldalán levő chemotonoknál a jelhozók az edényen kívülről érkezzenek a jelvivők pedig 
sejt felé továbbítsák a jeleket, az ellentett falmenti chemontonoknál viszont a jelvivők 
vezessenek az edényen kívülre és jelhozóik jöjjenek belülről, a többi chemoton felől. 
Azon chemotonok összességét, amelyek jelhozói az edényen kívülről érkeznek nevezzük 
nulladik rétegnek, jelhozóikat pedig a rendszer inputjainak (a továbbiakban röviden 
inputoknak). Azon chemotonok összességét pedig, amelyek jelvivői az edényen kívülre 
vezetnek, nevezzük utolsó rétegnek (co réteg), jelvivőiket pedig a rendszer outputjainak (a 
továbbiakban röviden outputoknak).

Az összes inputtal ellátott chemoton tehát az edény azonos végén lévő falánál, az 
outputtal ellátottak pedig a szemben lévő falnál helyezkednek el. Az inputokat lássuk el a 
könnyebb tárgyalhatóság kedvéért sorszámmal (1 ,2 .. .n), hasonlóképpen az összes 
outputot is (1 ,2 .. un).

Ezután a nulladik réteg jelvivőit csatlakoztassuk szabad chemotonokhoz. E 
chemotonok összességét nevezzük első rétegnek. A nulladik réteg jelvivői tehát az első 
réteg chemotonjainak jelhozói. Azután lássuk el az első réteg chemotonjait is jelvivőkkel, 
amelyeket újabb szabad chemotonokhoz csatlakoztatunk, e chemotonok összességét 
nevezzük második rétegnek. Az eljárást ismételve kapjuk a harmadik, negyedik stb. 
réteget. Végül elfogy az összes szabad chemoton. A legutoljára bekötött chemotonok
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képezik az utolsó előtti réteget, ezek jelvivőit az utolsó réteg chemotonjaiba kötjük be, 
amelyek jelvivői egyben a rendszer outputjai.

Vizsgáljuk meg, mi történik, ha az inputokon keresztül elektromos jeleket 
bocsátunk a rendszerbe. Miután nem kötöttük ki, hogy a jelvivők és jelhozók a 
chemotonok pont átellenes pontján helyezkedjenek el, a jelek lényegében már a nulladik 
rétegben elenyésznek. Kössük ki ezért, hogy egyrészt a jelvivők csatlakozási pontjai a 
rendszer összes chemotonja esetében az F és K kapcsolóknál jellemzett tüzelő 
kondenzátorokkal vannak ellátva, másrészt, hogy a nulladik réteg chemotonjainak 
kondenzátorai mindenképpen megszólalnak, ha a jelvivőn keresztül jel érkezik hozzájuk 
(például azért, mert a jelvivők és jelhozók a chemotongömbök átellenes pontján vannak 
elhelyezve). A nulladik réteg chemotonjai tehát mindenképp megszólalnak, ha inputjukon 
jel érkezik.

Ha az így módosított rendszerbe juttatunk jeleket az inputokon keresztül, 
lényegében ugyanazt kapjuk, mint az előző esetben, azzal a különbséggel, hogy a jelek 
most nem a nulladik, hanem az első réteg chemotonjaiban vesznek el. Ahhoz ugyanis, 
hogy az első réteg egy-egy chemotonja megszólalhasson, a K-kapcsolóknál leírtak szerint 
legalább három inputon keresztül kellene egyszerre beérkeznie jelnek. Miután az első 
réteg chemotonjai csak egy-egy nulladik rétegbeli chemotonnal vannak összekapcsolva, s 
így mindössze egy-egy inputtal rendelkeznek, e feltétel egyáltalán nem következhet be.

Ahhoz, hogy az első réteg chemotonjai megszólaljanak, egyenként legalább 
három-három inputra van szükségük. Ezért a nulladik réteg jelvivői el kell ágazzanak, s 
egy-egy nulladik rétegbeli chemotonnak legalább három, de inkább több első rétegbeli 
chemotonnal kell kapcsolatban állnia (5.16 ábra). A kapcsolatok kiépülése itt legyen

i n p u t o k

5.16 ÁBRA. Az első réteg chemotonjainak megszólalásához legalább három nulladik rétegbeli
chemotonnal kell kapcsolatban állniok
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teljesen véletlenszerű. Ez azt is jelenti, hogy az első réteg chemotónjaihoz érkező inputok 
száma chemotononként változhat. így az első réteg egy-egy chemotonja akkor szólalhat 
meg, ha legalább három, vele összeköttetésben álló nulladik rétegbeli chemoton inputján 
egyszerre érkezik jel. Az i-edik réteg k-adik chemotonját i/k-val jelölve az 5.16-os ábra 
1/2-es chemotonja például egyáltalán nem szólalhat meg, mert csak két inputja van, de az 
1/4-es chemoton megszólalhat akkor is, ha a 0/1, 0/3 és 0/4 vagy ha a 0/1, 0/4, 0/j 
inputokon, illetve a 0/3, 0/4 és 0/j inputokon keresztül érkezik egyszerre jel. (Az 
egyszerűség kedvéért a jelkombinációkat a továbbiakban így jelöljük: 0/1,3,4; 0/1,4,j; 
03,4 j  stb.)

Hangsúlyozni kell, hogy megszólalhat, de nem biztos, hogy megszólal. A három 
jelhozón keresztül egyszerre történő jelbeérkezés ugyanis szükséges, de nem elégséges 
feltétele a megszólalásnak, ehhez a K-kapcsolónál leírtaknak megfelelően az is szükséges, 
hogy az adott kapcsoló elem (jelen esetben az adott chemoton) kondicionálva legyen a 
beérkező jelhármasra. Az 5.16 ábra 1/4-es chemotonja tehát alehetséges 0/1,3,4; 0/1,4 j  és 
0/3,4 j  jelháimasok közül csak arra szólal meg, amelyikre kondicionálva van. Az tehát, 
hogy az első réteg egy adott chemotonja melyik inputokon beérkező jelek milyen 
kombinációjára szólal meg, az függ a két réteg közötti huzalozás csatlakozási variációitól, 
de e variációkon belül attól is, hogy milyen ingerkombinációk érik gyakrabban a rendszert 
és melyek ritkábban.

A huzalozás véletlen eloszlása és a kondicionálási feltételek azt eredményezik, hogy 
a rendszer ingerlése esetén az első rétegben kisebb a megszólaló chemotonok száma, mint 
a nulladik rétegben, ha a jelvivők csak hármas elágazásúak.

Az első és a második réteg közötti huzalozás ugyanúgy történik, mint a nulladik és 
az első réteg között, ennek megfelelően a problémák is azonosak. A második réteg 
chemotonjai megszólalásának is előfeltétele legalább három jelhozójuk egyidejű meg
szólalása. Minthogy a csatlakozások eloszlása itt is véletlenszerű és a kondicionálási 
feltételek itt is fennállnak, a második rétegben kevesebb chemoton megszólaltatására van 
elvi lehetőség, mint az első rétegben, ha a jelvivők itt is csak hármas elágazásúak.

Hasonló módon építve ki a többi rétegek közötti csatlakozásokat is, nyilvánvaló, 
hogy a rendszert érő inputkombinációkra megszólaló chemotonok száma rétegről rétegre 
csökken. Ezért a jelvivők elágazásainak száma átlagosan háromnál több kell, hogy legyen. 
Az elágazások számának szerepére és alakulására a későbbiekben még visszatérünk.

Említettük, hogy a fluid computerekkel kapcsolatban csak alapelveket kívánunk 
tárgyalni. A huzalozásnál sem kívánjuk vizsgálni a megvalósítás lehetséges mechaniz
musait. De annak példájául, hogy a megvalósításnak elvi akadályai nincsenek, megemlítjük 
az idegrendszert, ahol a neuronok korlátolt szaporodású egységek, amelyek spontán 
huzalozást valósítanak meg egymás között. Az itt tárgyalt huzalozás az idegrendszerbeli 
axonhálózattal hozható analógiába. Megemlítjük még, hogy első közelítésben úgy tűnik, a 
membránokból huzalszerű nyúlványok kinövesztése megfelelő frekvenciájú és erősségű 
elektromos impulzusok hatására talán egyszerű fizikokémiai mechanizmusok révén is 
lehetséges.
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B ) A  h á ló za t m ű k ö d te té se

Ha a huzalozás kész, előttünk van a fluid computer alaphálózata, néhány százezer 
inputtal és körülbelül ennyi outputtal. Egyenlőre hiába viszünk be az inputokon 
elektromos jeleket, az outputok nem szólalnak meg, hiszen az egyes kapcsolók nincsenek 
kondicionálva. Ahhoz, hogy az egyes kapcsolókat kondicionálhassuk, rendszeresen és 
ismételten kell a rendszerrel azonos kombinációjú jelhalmazokat közölni. (Jelhalmaz alatt 
különböző inputokon egyidejűleg beérkező jeleket értünk.)

A kondicionálás kezdetén azonnal nehézségbe ütközünk: a kondicionálódó kap
csoló megszólalásának előfeltétele a legalább három jelhozón egyszerre beérkező jel. 
Ugyanakkor az első réteg chemotonjai három különböző távolságban levő nulladik 
rétegbeli chemotontól kapják a jeleket, így a jelek időben eltolva érkeznek, interferencia 
nem alakulhat ki, a kapcsoló nem kondicionálódik. Ennek megoldására fel kell tételezni, 
hogy a huzalban az elektromos jel nagyságrendekkel gyorsabban terjed, mint a kapcsoló 
membránján, s így a fáziskésés elhanyagolható a jel időbeli nagyságához képest. 
(Érdekességként meg kell említeni, hogy az idegrendszerben éppen ez a helyzet: a huzalt 
(axont) úgynevezett mielinhüvely veszi körül, s ebben ajel nagyságrendekkel gyorsabban 
halad, mintegy „átugorja” a huzalok mielinhüvellyel borított távolságait.)

Ezután a kondicionálásnak már nincs akadálya: ha egy inputkombinációt sorozat
ban közlünk a nulladik réteg chemotonjaival, azaz akárhány, de háromnál több inputot 
egyszerre szólaltatunk meg, az először az első rétegben kondicionál kapcsolókat, majd 
miután ezek kondicionálódtak, megkezdődik a második rétegben a megfelelő bekötéssel 
rendelkező kapcsolók kondicionálása, ezt követően a harmadik, negyedik stb. rétegé. 
Kellően hosszú kondicionálás után már az utolsó réteg megfelelő chemotonjai kondicio
nálódnak, megszólalnak a rendszer első outputjai s ezzel kialakulnak az első pályák (5.17 
ábra).

Ha ezután más beérkező jelkombinációt (ingerkombinációt) közlünk a rendszerrel 
nagy gyakorisággal, kialakul a második, harmadik stb. pálya. Az újonnan kialakult pályák 
a korábbiakat tönkretehetik, ez azonban nem szükségszerű, bekövetkezése az ingerkombi
nációktól függ. A kialakult pályák épsége a hozzá tartozó ingerkombinációk gyakori 
megszólaltatásával megvédhető vagy legalábbis inaktiválódása megfelelő pályamódosulás 
révén elkerülhető.

Hogy egy adott input ingerlése esetén melyik output szólal meg, az nem határozató 
meg: ugyanazon input ingerlése a legkülönbözőbb outputok megszólalását eredmé
nyezheti attól függően, hogy vele egyidejűleg milyen más inputok lettek ingerelve. A 
huzalozási hálózat megszabja, hogy adott ingerkombináció esetén az outputok mely 
halmazásának megszólalása építhető ki, de hogy ezen belül ténylegesen melyik outputok 
szólalnak meg, azt már a kondicionálási feltételek határozzák meg. Minél kevesebb az 
egyes rétegek között a jelvivők elágazásainak száma, annál inkább a hálózat, mennél több, 
annál inkább a kondicionálási feltételek a mértékadóak.
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5 .17 ÁBRA. A rétegek közötti véletlenszerű huzalozásban a pályák az ismétlődő ingerkombinációknak 
megfelelően rétegről rétegre kondicionálódnak. Végül minden ingerkombinációnak kialakul a 

pályarendszere és ennek megfelelő mintázat jelenik meg a hálózat outputjain
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C) A h á ló za t energiaellátása

A ma használatos technikai computerek elemi alkatrészein az áram számottevő 
veszteség nélkül haladhat át. A fluid kapcsolók működése azonban interferencián alapul, 
így a továbbjutó energia az esetek többségében csak egy része a beérkező energiának: 
ezért szükséges a kapcsolókból kimenő jelet a hálózatban felerősíteni, s ezért szükséges a 
jelvivő indulási pontjához „tüzelő kondenzátort” beépíteni. Ez biztosítja, hogy bármelyik 
kapcsolóból azonos intenzitású és alakú jel indul ki a kapcsoló megszólalása esetén.

A ma használatos technikai computerek elemi alkatrészeinek tehát nincs saját, 
önálló aktivitása, azok a hálózatba kívülről betáplált energia rovására működnek. A fluid 
computerek elemi egységeiből kijövő jelek viszont az egyes hálózati elemek kondenzáto
rainak kisüléséből erednek, ezeket a kondenzátorokat maguknak a kapcsolóknak kell a 
kisülés után ismét feltölteniök. Ha erre nem lenne szükség, a fluid computerek 
alaphálózata korlátlanul szaporodó chemotonokból is felépíthető lenne, hiszen szaporodá
suk egyszerűen a tápanyag megvonásával is leállítható lenne. Ekkor azonban a 
chemotonok csak passzív alkatrészek maradnának: minden belső aktivitás nélkül. Az ily 
módon kiépíthető egyszerű interferenciakapcsolókból álló hálózatban azonban a jel 
mihamar elveszne, a hálózat működésképtelen lenne.

A korábban levezetett, korlátoltan szaporodó chemotonokból felépülő hálózat 
chemotonjaiban viszont a kémiai aktivitás a VAGY-csatlakozású, nem önreprodukáló 
hálózat révén a szaporodás leállása után is megmarad. Ezt a kémiai aktivitást kell 
elektromos energia képzésére felhasználni, vagyis az 5.15 ábra vagylagos csatolású 
absztrakt körfolyamatát olyan valós, nem önreprodukáló hálózattal helyettesíteni, amely 
töltésmegosztást tud létrehozni s ezáltal a chemoton jelvivőjének kondenzátorát 
elektromosan képes feltölteni. Hogy erre van lehetőség, azt az 5/2 fejezet A pontjában 
már tárgyaltuk.

Ahhoz, hogy az egyes elemek a kondenzátoraikat ismét és ismét feltölthessék, 
folyamatos tápanyagellátásra és a keletkező reakciótermékek folyamatos eltávolítására 
van szükség. Erre lehetőség van, az extrachemotonális térben megfelelő tápfolyadék 
áramoltatható folyamatosan. Lényegében ugyanez valósul meg az agyban is a cerebrospi- 
nális folyadék és az azzal kapcsolódó vérrendszer révén.

Amíg tehát a ma a technikában használatos computerek külső elektromos 
áramforrással működnek, addig e fluid computerek magukban az egyes kapcsolókban 
termelik az áramot az aktuális időben s külső kémiai energiaforrással (azaz folyamatos 
tápanyagellátással) működnek.

D) Az alaphálózat működésének vizsgálata I.

A lakfelismerés fény érzékeléssel

Az alaphálózat működésének vizsgálatához a rendszer inputjait valamiféle érzéke
lőkkel kell összekötni, amely érzékelők tulajdonságaiktól függetlenül egységes jeleket 
juttatnak az inputokba, ha olyan hatás éri őket, amelyre szenzitívek. Egyszerűség
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kedvéért első érzékelő rendszerünk legyen fényérzékelő rendszer és vizsgáljuk az 
alaphálózatunk működési sajátosságait az alakfelismerés példáján keresztül. Ehhez egy 
mesterséges szemet kell készítenünk, amelynek outputjait össze kell kötnünk alaphálóza
tunk inputjaival.

A mesterséges szemben annyi fényérzékelőt (a továbbiakban receptort) kell 
elhelyezni, ahány inputja van az alaphálózatnak, vagyis ahány chemoton található a 
nulladik rétegben. A mi példánkban az alaphálózat mint korábban említettük ~  10® db. 
chemotonból áll, tételezzük fel, hogy ebből 105 db helyezkedik el a nulladik rétegben, 
vagyis az alaphálózat 10s inputtal rendelkezik. A mesterséges szemben tehát egy 
célszerűen homorú felületen szoros elrendezésben el kell helyezni 105 fényreceptort, s 
mindegyik receptor outputját össze kell kötni az alaphálózat egy-egy inputjával. Hogy 
melyik receptor outputját melyik inputtal kötjük össze, az tetszőleges. A receptorfelület 
elé helyezzünk egy lencsét oly módon, hogy az a külvilágot éppen a receptorfelületre 
képezze le.

Az egyes receptorok, ha fény éri őket, bocsássanak ki egységes jelet outputjukon, 
olyan jelet, amely alkalmas az alaphálózat nulladik rétegében lévő chemotonok 
megszólaltatására. Nevezzük a receptor jelkibocsátását a receptor megszólalásának. A 
kibocsátott jel legyen egységes, és független a receptort ért fény intenzitásától. Az egy 
másodperc alatt kibocsátott jelek száma, vagyis a megszólalás gyakorisága viszont legyen a 
fény intenzitásának függvénye.

A mesterséges szem felépítésének vázlata az 5.18 ábrán látható. A receptorok és az 
alaphálózat egymástól természetesen tetszőleges távolságban elhelyezhető, a receptorok és 
a nulladik réteg chemotonjai közötti összeköttetés kábellel is megoldható. A nulladik és 
első réteg közötti huzalozásból az áttekinthetőség kedvéért csak egyetlen jelvivőt 
tüntettünk fel.

Rögzítsük a mesterséges szemet (továbbiakban egyszerűen szemet) a térben 
meghatározott helyzetben és helyezzünk elé fekete táblát úgy, hogy egyrészt a tábláról a 
lencse által készített kép essen éppen a receptorfelületre, másrészt a tábla síkja irányában a 
tábla szabadon mozgatható legyen és a tábla mindenkori helyzete a megadott síkbeli 
koordináták segítségével egyértelműen jellemezhető legyen.

Első műveletként jelenjen meg a fekete táblán egy véges kiterjedésű fénypont és 
hozzuk a táblát olyan helyzetbe, hogy a fénypontnak a lencse által leképezett képe a 
receptormező közepére essen. Ebben a helyzetben a receptormező közepén levő 
néhányszor tíz receptor a fény hatására megszólal, azaz jeleket bocsát ki az alaphálózat 
nulladik rétegének ugyancsak néhányszor tíz chemotonja felé. E speciális chemotonok 
ugyancsak megszólalnak, de a jelek egyelőre elvesznek, mert az első réteg K-kapcsoló 
chemotonjai még nincsenek kondicionálva. Rendszeres ingerlés hatására azonban az első 
réteg azon K-kapcsolóinak jelvivői, amelyek rendszeresen kapnak jeleket a nulladik réteg 
chemotonjaitól, lassan a maximumpontokra vándorolnak, s maguk is tüzelni kezdenek.

Kellő hosszúságú ingerlés után az első réteg néhányszor tíz K-kapcsoló chemotonja 
is rendszeresen tüzel, amivel egyidejűleg a második réteg chemotonjainak a csatlakozó 
része kezd kondicionálódni. A második réteg után a harmadik, negyedik, ötödik stb.; míg 
végül az co réteg egyes elemeinek kondicionálására kerül sor és egyidejűleg a rendszer
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lencse

outputjai kezdenek megszólalni. A kondicionálási folyamat akkor ér véget, ha további 
kondicionálásra már újabb outputok megszólalása nem következik be.

Feltételezve, hogy a szemben a receptorok helyzete és az alaphálózatból kivezető 
outputok helyzete egyaránt rögzített, megvizsgálhatjuk, hogy milyen összefüggés van a 
megszólaló receptorok és az alaphálózat megszólaló elemei között. Ha — mint 
feltételeztük — a tábla és a szem helyzete mozdulatlan, úgy a megszólaló receptorok az 
adott esetben (pont leképzése esetén) közvetlenül egymás mellett helyezkednek el a 
receptorfelületen. A huzalozás azonban — mint korábban feltételeztük — teljesen 
véletlenszerű, így az egymás alatti rétegekben megszólaló kapcsolók elhelyezkedése 
szabálytalan, bár a kondicionálási feltételek által meghatározott. Az utolsó rétegben levő, 
az adott ingerre megszólaló chemotonok így egy ugyancsak szabálytalan, de meghatáro
zott mintázatot fognak adni, amely minden olyan esetben azonos, amikor a receptormező 
középpontját éri pontszerű megvilágítás.

Az adott kondicionálási folyamat alatt tehát egy csomó olyan pálya alakul ki az 
alaphálózatban, amelyek a jeleket gyengülés nélkül képesek egyes receptoroktól a hálózat 
outputjáig eljuttatni, ha a megszólaló receptoregyüttes olyan kombinációjú (mintázatú), 
mint amilyennel a kondicionálás történt.
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A pálya egyes kapcsolóinak egy adott ingermintázatra való kondicionálásához 
szükséges ingerlések száma attól függ, mennyire tér el a kapcsoló geometriája kondicio- 
nálatlan és kondicionált állapotban. Az egyes pályák kialakításához tehát eltérő 
ingermennyiség szükséges. Miután azonban a receptorból jövő jelgyakoriság a receptort 
érő külső inger intenzitásától függ, nyilvánvaló, hogy erősebb ingerek hatására hamarabb, 
gyengébb ingerek hatására pedig lassabban alakulnak ki a pályák. A példaképpen 
bemutatott kondicionálási esetre tehát a pontnak megfelelő pálya annál rövidebb idő alatt 
alakul ki, minél nagyobb a kondicionálásra felhasznált fénypont intenzitása.

Helyezzünk rendszerünk mögé egy geometriai jártasságú megfigyelőt, aki észleli a 
megszólaló outputok mintázatát, továbbá rendelkezésére állnak a tábla helyzetének 
mindenkori koordinátái, képes legyen a táblát mozgatni a sík mindkét irányában, de ne 
ismerje a táblán lévő alakzatokat. Ez a megfigyelő jegyezze fel a központi pont által 
kialakult mintázatot anélkül, hogy tudná, hogy e mintázatot mi alakította ki.

Ha most megfigyelőnk a táblát mozgatni kezdi, azt tapasztalja, hogy a tábla 
semmiféle koordinátájára nem szólal meg egyetlen output sem, kivéve azt az egyetlen 
helyzetet, amelybenaz általa már ismert mintázat jelenik meg.

Következő lépésként jelenjen meg a táblán egy olyan vízszintes egyenes, amelyik 
áthalad az előzőleg kondicionálásra felhasznált pont helyén. Megfigyelőnk az általa már 
ismert output megszólalási mintázatot észleli, de az előzőkkel ellentétben, a tábla 
mozgatása ellenére a tábla minden olyan helyzetében megjelenik ez az output 
megszólalási mintázat, amikor a függőleges koordináta változatlan, függetlenül attól, hogy 
a vízszintes koordináta hogyan változik. Megfigyelőnk geometriai tudására támaszkodva 
megállapíthatja, hogy a táblán most vízszintes egyenes látható.

Hasonlót tapasztal, ha a táblára a kondicionáló ponton áthaladó függőleges egyenest 
rajzolunk, csak ebben az esetben az outputok adott mintázata akkor szólal meg, amikor a 
vízszintes koordináták egyeznek meg a kondicionáló pont vízszintes koordinátájával. A 
tábla koordinátái ismeretének birtokában a tábla mozgásának és az adott output 
mintázatának egyidejű figyelésével megfigyelőnk bármely, a táblán levő nyüt vagy zárt 
görbét azonosítani képes. Természetesen az azonosítás úgy is elvégezhető, ha a tábla 
mozdulatlan, de a mesterséges szem helyzete vagy irányultsága változtatható a megfigyelő 
által ismert módon.

Kondicionáljuk most a táblát a ponton áthaladó vízszintes egyenesre is. Uj pályák 
sorozata épül most ki, ezek kiépülése torzíthatja a pont pályáját. Ennek elkerülése végett 
a szemnek rendszeresen mutatni kell az önálló pontot is. Kellő ideig tartó kondicionálás 
u tán kialakul a vízszintes egyenesnek megfelelő output-mintázat, amely magában foglalja 
a pont (esetleg kissé módosított) output mintázatát is. Ezt követően kondicionálhatunk a 
függőleges egyenesre is hasonló módon.

Ha most megfigyelőnk újból vizsgálni kezdi a táblán megjelenő alakzatokat, azt 
találja, hogy a vízszintes és függőleges egyenes felismeréséhez már nincs szüksége a tábla 
koordinátáira, és a ferde egyenesek felismeréséhez a tábla helyzetének egyetlen adata 
(elfordulási szöge) elegendő. Ezen túlmenően a tábla helyzeti koordinátáinak ismerete 
nélkül képes felismerni az egymást derékszögben metsző egyeneseket, az elfordulási 
szögek ismeretében pedig az egyenesekkel határolt síklapokat is.
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Kicserélve a táblát világító síkfelületre, megfigyelőnk azt tapasztalja, hogy minden 
koordináta állásnál megjelennek mind a pontnak, mind a függőleges, illetve vízszintes 
egyenesnek megfelelő output-mintázatok. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
megszólaló outputok mintázatai nemcsak jellemzőek azokra az alakzatokra, amelyekre 
kondicionálás révén kialakultak, de tükrözik az alakzatok közötti összefüggéseket is, 
esetünkben pl. a geometria azon felismeréseit, hogy az egyenesek a pont egyirányú 
transzlációjával, a síkfelület pedig az egyes önmagával párhuzamos transzlációjával 
állítható elő.

Természetesen mindez a három dimenzió vizsgálatára is megvalósítható, ha 
mesterséges szemünk lencséjének fókusztávolsága állítható és a tárgytávolság változása 
adatszerűén követhető.

E) Az alaphálózat működésének vizsgálata II.

Alakfelismerés tapintással

Alakfelismerés tapintás alapján is lehetséges, ekkor azonban az érzékelőszerv 
receptorainak nem fényhatásra, hanem érintésre kell tüzelniök, méghozzá úgy, hogy a 
megszólalás gyakorisága a receptort ért nyomás nagyságával legyen arányos. A tapintó
szerv érzékelőfelületén (amely célszerűen sík vagy domború) a mesterséges szem 
érzékelőfelületéhez hasonlóan szoros érintkezésben helyezkedjenek el a receptorok, 
amelyek egy, az előzőhöz hasonló alaphálózat nulladik rétegének chemotonjaival 
ugyanolyan módon legyenek összekötve, mint a fényérzékelő szerv esetében. Az 
érzékelőben ez esetben természetesen nincs lencse, a vizsgálandó tárggyal az érzékelő
felület közvetlenül érintkezik.

Érintsünk pontszerű tárgyat az érzékelő mező közepéhez. Ebben az esetben 
ugyanaz a jelenség játszódik le, mint a mesterséges szem pontszerű fényforrással történő 
megvilágítása esetében: az érzékelőmező közepén lévő néhányszor tíz receptorból jelek 
indulnak a hálózat felé. Miután a jelek ugyanolyanok, mint a fényérzékelés esetében, a 
kondicionálás teljesen az ott mondottakkal analóg módon megy végbe. A hálózat 
megszólaló outputjainak azonban más lesz a mintázata, hiszen a hálózat huzalozása 
véletlenszerű. A különböző elemi alakzatokra (pont, egyenesek stb.) kialakult mintázatok 
közötti összefüggésekre viszont mindaz érvényes, amit a mesterséges szemmel összekötött 
hálózatra megállapítottunk, hiszen az ottani megállapítások érvényessége független attól, 
hogy a receptorok milyen hatásra szólalnak meg: az output mintázat csak az egyidejűleg 
megszólaló receptorok mintázatától függ. így erre a rendszerre is érvényes lesz az a 
megállapítás, hogy a megszólaló outputok mintázatai nemcsak jellemzőek azokra az 
alakzatokra, amelyekre kondicionálás révén kialakultak, de tükrözik az alakzatok között 
fennálló összefüggéseket is.
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F) Alaphálózatok kapcsolása egyéb érzékelőkkel

Készítsük el az előző pontban tárgyalt nyomásérzékelő szerv egy speciális 
változatát. Ebben az érzékelőben a receptorok helyezkedjenek el egy megfelelő 
folyadékkal kitöltött gömb belsejében. Legyen továbbá a gömb belsejében egy, a 
folyadéknál lényegesen nagyobb sűrűségű, szabadon mozgó golyó is elhelyezve. A 
gravitáció következtében a golyó mindig a gömb legalján helyezkedik el, így, ha az 
érzékelő helyzetét változtatjuk, megváltoznak a golyó által ingerelt receptorok is. 
Összekötve a helyzetérzékelő receptorait egy alaphálózat nullrétegének elemeivel, az 
érzékelő különböző helyzeteinek megfelelően különböző érzékelő pályák alakíthatók ki 
az alaphálózatban. A kondicionálások után egy külső megfigyelő a kondicionálási 
feltételek ismeretében a megszólaló outputok mintázatából egyértelműen megállapíthatja 
az érzékelő térbeli helyzetét.

Ez az érzékelő azonban nemcsak a saját helyzetét képes érzékelni, de mozgásának 
változását, azaz különböző irányú pozitív vagy negatív gyorsulását is. Miután az érzékelő 
jelgyakorisága az inger (jelen esetben a golyó által keltett nyomás) nagyságának a 
függvénye, így a megszólaló receptorok ingergyakorisága egyúttal a golyóra ható 
gravitációs erő, illetve a gyorsulásból eredő erők nagyságát is méri. Ennek a lehetőségnek a 
kihasználására azonban az alaphálózatban még nincs mód.
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Ugyanilyen érzékelőrendszerrel megoldható a mágneses térrel való helyzetössze
hasonlítás is. Ekkor a golyó helyett olyan szilárd testet kell a folyadékba helyezni, amely 
egyrészt ferromágneses tulajdonságú és mágnesezett, másrészt amelynek sűrűsége ponto
san megegyezik a folyadék sűrűségével. Ebben az esetben, ha mágneses tér nincs jelen, a 
test szabadon úszik a folyadékban, mágneses térbe helyezve viszont a térerősség irányának 
megfelelő receptoraihoz nyomódik és a nyomás nagysága arányos lesz a mágneses tér 
nagyságával (5.20 ábra). Szigetelő folyadékban úszó elektromosan töltött test révén 
analóg módon az elektromos térhez viszonyitott helyzet érzékelhető.

Ha az érzékelőfelületen különböző magasságú hangrezgésekre megszólaló recepto
rok sokasága helyezkedik el, akkor „mesterséges fület” nyerünk. Összekötve ezt egy 
alaphálózattal, nemcsak az egyes hangmagasságoknak, de az egyidejűleg megszólaló 
különböző magasságú hangok kombinációinak is sajátos output-mintázata jelenik meg az 
alaphálózat outputjainál a megfelelő kondicionálás után.

Kémiai minőségre érzékeny receptorokból felépülő érzőfelület ízlelő és szaglószerv- 
ként szerepelhet alaphálózattal összekötve, különböző hőmérsékleteken megszólaló 
receptorokból pedig hőérzékelő szerv létesíthető analóg módon.

175

5.20 ÁBRA: Mágneses térérzékelő szenzor szerkezete



G) Általános megjegyzések

Az előző pontokban bemutatott rendszereknek vannak jellemző közös sajátossá
gaik, amelyeket érdemes szemügyre vennünk.

1. Bármilyen érzékelőt alkalmazunk, mindegyik receptoraiból azonos típusú és 
alakú jelek futottak az alaphálózataik felé.

2. Az alaphálózatok véletlenszerűen huzalozottak, kondicionálás nélkül nincsenek 
működő pályáik.

3. A kondicionálások soha nem egy-egy receptor, hanem mindig több receptor 
együttes és sorozatos megszólaltatásával történnek, akialakuló pályák tehát az együttesen 
megszólaló receptorok mintázatát reprezentálják.

4. A kondicionálásoknak megfelelő pályák az alaphálózatok megszólaló outputjai
nak előre meg nem határozott, de a kondicionálásból és a véletlenszerű huzalozásból 
adódóan egyértelmű elrendezésű mintázatát eredményezik. Ez a mintázat egyértelműen 
tükrözi a kondicionálást létrehozó, ingerelt receptorok mintázatát.

5. Az outputok megszólalási mintázatai nemcsak a kondicionálási mintázatokat 
tükrözik, hanem a receptorok által érzékelt hatások közötti összefüggéseket is.

6. A kialakult pályák az alaphálózat hosszú távú memóriaelemeiként foghatók fel, 
hiszen rendszeres kondicionálás révén alakulnak ki és használat révén elvileg korlátlan 
ideig fenntarthatok.

7. A pályák, mint hosszú távú memóriaelemek gyenge ingerekkel történő hosszan
tartó ingerlés vagy erős ingerekkel történő rövidebb ingerlés révén egyaránt kialakíthatók.

8. Bármilyen érzékelővel vizsgáljuk is a rendszereket körülvevő világot, az eredmény 
mindegyik rendszernél az outputok különböző mintázatainak a valós világot a megszólaló 
outputok speciális mintázata révén tükröző rendszere.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a különböző érzékelőtípusokhoz tartozó 
receptorféleségek reálisan kivitelezhetők kell legyenek, hiszen az élővilágban az itt 
felsorolt receptorok mindegyike megtalálható, noha a mágneses és elektromos tér
érzékelés érzékelőszerveinek felépítése és működési mechanizmusa e sorok írásakor még 
nem ismeretes.

4. KOGITÁTOR-HÁLÓZATOK

A) G-elemek

Vezessük be a fluid computerek egy újabb alkatrészét, a generátor-elemeket 
(G-elemek). Alapjaikban ezek is korlátoltan szaporodó chemotonok, amelyekben azonban 
a nem szaporodó állapotban egyszerű körfolyamat helyett oszcilláló reakciórendszer 
működik. Elvi kapcsolási vázlatukat az 5.21 ábra mutatja. A G-elemekben lévő 
metabolikus hálózat két autokatalitikus ciklust (A, B) és három vagylagos elágazást 
tartalmaz kötelezően (A2 , A3, B3). Szaporodó állapotban az A autokatalitikus ciklus 
termeli a chemoton szokásos belső intermedieijeit (V’, T’, 2 A 0  az Ai ->■ A2 -*• A3 -+ A4
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5.21 ÁBRA. A G-elem kapcsolási rajza. A rendszer szaporodása a J komponens elfogyása után leáll,
viszont ekkor oszcilláló működésre képes

-*■ A s -*■ 2Aj szekvencia révén. Ez a reakciósorozat azonban csak addig működhet, amíg a 
belső poolt képező J komponens el nem fogy.

A J komponens elfogyása után a rendszer működőképes marad: ekkor a 
reakcióhálózatban két, vagylagos elágazással összekötött autokatalitikus ciklus működik, 
amelyek szekvenciái: -*• A2 -*■ A3 -*■ A s -+2Ai és Bj -*■ B2 -* B3 -*■ 2Bi . Az A2-nél és
B3-nál levő vagylagos elágazások következtében a rendszer a III. fejezet 2/C pontjában 
írottaknak megfelelően oszcillálva működik. Válasszuk meg konkrét oszcilláló rendszerün
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két úgy, hogy a koncentráció változás egyben redoxpotenciál változást jelentsen. (Az 
ismert oszcilláló kémiai rendszerek általában redoxrendszerek is egyben; s az oszcillációt 
rendszerint épp a redoxpotenciál-változás mérésével regisztrálják.) Az így kiválasztott 
G-elemek tehát J komponens jelenlétében szaporodnak, J  hiányában pedig oszcilláló 
áramot produkálnak.

B) Hálózatok K és G elemekből

Gondolatkísérletben készítsünk hálózatot K és G elemekből az alábbi módon: 
szaporítóedényünkben levő táptalajba helyezzünk egy (vagy néhány) K és G elemet olyan 
J komponens tartalommal, hogy a szaporodás leálltával a K+G elemek az össztérfogat 
mintegy 60—70%-át foglalják el, és a kétféle elem körülbelül azonos mennyiségben legyen 
jelen. Hagyjuk kialakulni a K-elemek között a korábban tárgyaltaknak megfelelő 
huzalozást, majd a rendszer inputjait kössük össze valamilyen érzékelő receptoraival. A 
rendszer egy részletének vázlata látható az 5.22 ábrán, a G-elemek kis háromszögként 
vannak feltüntetve. Műiden G-elem elektromosan legyen összekapcsolva egy-egy K-elem 
jelvivőjével. Ezt az ábrán úgy tüntettük fel, hogy a G-elemeket jelző háromszögeket a 
jelvivőkre ültettük rá.

Vizsgáljuk most a rendszer működését. Ha a receptorok nincsenek ingerelve, a 
K-hálózatban (vagyis az alaphálózatban) nem történik egyéb, minthogy a K-elemek

5.22 ÁBRA. Hálózat K és G elemekbó'l. A huzalozásra ültetett háromszögek a hálózathoz csatlakoztatott
G-elemeket jelképezik
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kondenzátorai feltöltődnek. A G-elemek azonban alaptulajdonságaiknak megfelelően 
oszcilláló áramot termelnek. Legyen az oszcilláló áram egy-egy periódusa (vagy inkább 
félperiódusa) azonos hosszúságú és alakú, mint a K-elemekből tüzeléskor kiinduló jel, de 
amplitúdója egy nagyságrenddel kisebb annál. Legyen továbbá meg a G-elemeknek az a 
képessége, hogy működésüket kisebb-nagyobb csoportokban szinkronizálni tudják, vagyis 
azonos időpontban az egyes elemek az oszcillációs hullám azonos fázisában legyenek. A 
szinkronizálódást segítse elő az alaphálózaton futó elektromos jel. A kezdeti állapotban 
ilyen jelek hiányában a G-elemek aszinkron működésűek, ebben az állapotban tehát a 
hálózatban nem történik kitüntetett esemény.

Vizsgáljuk meg most, mi történik, ha a hálózatot egy adott ingerkombinációval 
kondicionálni kezdjük. A 3/C pontban leírtaknak megfelelően a sorozatos ingerek 
hatására rétegről-rétegre alakulnak ki a pályaelemek, míg végül kialakul az adott 
ingerkombinációkhoz tartozó teljes pályarendszer s az outputokon megjelenik az 
ingerkombinációnak megfelelő tüzelési mintázat. Eközben azonban a pályamenti G-ele- 
mek oszcillációi a futó jeleknek megfelelően szinkronizálódnak, s így, ha az ingerlést 
hirtelen megszüntetjük, a kialakított pályákon a szinkronizált G-elemek termelte 
elektromos jelek következtében továbbra is áram fut végig mindaddig, amíg a pályához 
tartozó G-elemek oszcillációjának szinkronitása fennáll. Ezen elektromos jelek intenzitása 
ugyan nem éri el a K-elemek kondenzátorainak kisüléséhez szükséges küszöbértéket, s így 
az outputok nem szólalnak meg, de a jelek a kialakult pályán végighaladnak, az újabb és 
újabb G-elemek a jeleknek a K-elemeken bekövetkező energiaveszteségeit pótolják. így, 
noha e jelek intenzitása nem elégséges a K-elemek kondenzátorainak kisüléséhez, a 
G-elemek termelte áram végighalad a kondicionálással kialakított pályán s az outputokon 
e gyenge jelekből álló, az ingernek megfelelő mintázat jelenik meg az ingerlés megszűnte 
után is folyamatosan mindaddig, amíg a pályamenti G-elemek szükséges mértékű 
szinkronitása fennáll.

Megfelelő ismeretekkel rendelkező külső megfigyelő az outputok kivezetésein 
kijövő elektromos jelek eloszlásmintázatának vizsgálata révén tehát azt is meg tudja 
állapítani, hogy közvetlenül a vizsgálat előtt milyen ingerek érték a rendszer érzékelőit. 
Míg a hálózatok kondicionálása révén kialakuló pályák a hosszú távú memóriának 
megfelelő memóriatárolásra alkalmas mechanizmusnak, a G-elemek időszakos szinkroni
zálása a rövidtávú memóriatárolásnak megfelelő funkció betöltésére alkalmas mechaniz
musnak tűnik. A szinkronizálás tényleges megvalósításának elvi akadálya aligha lehet, 
hiszen az élő szervezetekben a sejtek működésének szinkronizálására mind elektromos, 
mind mechanikai szempontból igen sok példa ismeretes az élővilágban.

C) Kogitátor alaphálózat

A kogitátor alaphálózat felépítésében azonos a K+G hálózattal, de itt a G-elemek a 
korábbi tulajdonságaikon túlmenően azzal a tulajdonsággal is rendelkeznek, hogy 
elektromos jel hatására nemcsak szinkronizálod ni képesek, de oszcillációjuk amplitúdója 
is megnövekedik egy rövid időre. Az amplitúdó növekedés nagysága legyen az elektromos 
jelek sűrűségének, vagyis a rendszert ért ingerek intenzitásának a függvénye. A növekedés
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nagyságának a felső határa pedig haladja meg a K-elemek „tüzelési” küszöbértékének a 
nagyságát. Újabb ingerlés hiányában az oszcilláció lassan térjen vissza alapállapotába.

Vizsgáljuk most ennek a kogitátor alaphálózatnak a működését. Ahogy az első 
pálya kondicionálással történő kiépítése megkezdődik, a kiépült pályarészeken már 
aktiválódnak a G-elemek s maguk is küszöbérték feletti nagyságú szinkronjeleket 
bocsáthatnak e pályarészek K-elemeinek jelvivőire. Ezzel mintegy „rásegítenek” az inger 
pályaépítő hatására, lehetővé téve a kisebb intenzitású ingerek esetén is a viszonylag 
rövidebb idő alatt történő pályakiépülést.

Ha egy adott pályának a kiépítése megtörtént, a rajta végigfutó jel aktiválja a 
pályamenti G-elemeket, ezek egyrészt erősítik az inger hatását, mésrészt az inger 
megszűnése után mindaddig fenntartják a pálya tüzelését, míg oszcillációjuk intenzitása a 
küszöbérték alá nem csökken. A külső megfigyelő tehát a kiépült pálya nyomán az 
ingert követően a megfelelő outputmintázatnál nemcsak elektromos aktivitást észlel, de 
egy ideig még olyan tüzelési mintázatot is, mintha az adott ingerkombináció még érné a 
rendszert. Ezzel a rendkívül rövid időre felvillanó ingereknek megfelelő specifikus 
mintázatok „életideje” megnyúlik, lehetővé téve, hogy a külső megfigyelő a mintázat 
információtartalmát kellő módon feldolgozhassa.

Ha az ingerlés megszűnése után az aktiválódott G-elemek oszcillációs intenzitása a 
tüzelési küszöbérték alá csillapodik, a rendszer outputjain az adott tüzelési mintázat is 
megszűnik. Maga a minta azonban még hosszú időre mintegy ,Jätens kép”-ként ott 
marad, hiszen mint a 3/B pontban kifejtettük, a pályához csatlakozó szinkron működő 
G-elemek által kibocsátott küszöb alatti jelek a pályán végigfutnak és a pálya outputjain 
megjelennek. A külső megfigyelő tehát, ha rendelkezik e küszöb alatti jelmintázat 
vizsgálatára alkalmas eszközzel, mindaddig észleli az adott mintázatot, amíg a pályamenti 
G-elemek közötti szinkronitás meg nem bomlik.

A működés a szinkronizálódott G-elemek között lassan magától is deszinkronizá- 
lódik s ennek következtében az outputmintázat latens képe is lassan eltűnik. Egy eltérő 
inger megjelenése viszont meggyorsítja a deszinkronizálást, vagy akár hirtelen meg is 
szakíthatja egy adott pályamenti G-elemhalmaz szinkron működését. Az eltérő inger 
ugyanis más pályákon fut végig, de mivel egy-egy K-elem sokféle pálya, illetve 
pályakombináció eleme lehet, így ha a kétféle pályarendszemek közös elemei vannak, 
ezek az új ingerre szinkronizálódnak, megszüntetve (vagy részben megszüntetve) az előző 
inger pályarendszeréhez tartozó G-elemek működésének szinkronizált állapotát.

A kogitátor alaphálózatban tehát az ingerek hatása egyrészt meghosszabbodik az 
inger idejéhez képest, másrészt a rendszerben egyfajta fokozatosan elmosódó „emlékkép” 
alakul ki az ingerről. Mind az ingerhatás meghosszabbítódását, mind az „emlékképet” 
törölhetik az újabb, eltérő kombinációjú ingerek.

D) Másodlagos huzalozás

Az I-kapcsoló levezetésénél feltételeztük, hogy a jelhozók csatlakozási pontjai csak 
egyirányban engedik át a jelet, nevezetesen a hálózattól a kapcsoló felé. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy maguk a pályák ne vezethetnének mindkét irányban. A kogitátor
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alaphálózatban tehát a G-elemek által termelt jel a hálózaton keresztül előre és hátra 
egyaránt futhat. Egy olyan pályarendszer K-kapcsolóiban tehát, amelynek G-elemei éppen 
szinkronizált állapotban vannak, egy másodlagos interferenciakép is kialakul, amelyik a 
pályarendszerhez tartozó G-elemek által kibocsátott jelek interferenciájából ered. Ez az 
interferenciakép nem azonos a pályarendszert kondicionáló ingerkombináció által egy-egy 
K-elemben kialakított interferenciaképpel, noha azt is tartalmazza, hiszen az elemek 
jelhozóinak geometriai helyzete, a jelek haladási sebessége és hullámhossza megegyezik. 
Erre a „kondicionáló” interferencia-képre azonban rátevődik az adott elem jelvivőjéből 
visszafelé érkező „G” hullám, s így a jelvivővel egybe nem eső állandó helyű 
hullám-maximumok kialakulására van lehetőség a K-elem felületén.

Kikötésünk alapján azonban a G-elemek jelintenzitása (hullámamplitúdója) egy 
nagyságrenddel kisebb a tüzelés kiváltásához (és egyben a membránelemeknek a 
membránból való kilökéséhez) szükséges jelintenzitás küszöbértékénél. így a G-elemek 
szinkronműködéséből adódó másodlagos intereferencia-kép maximumai legalábbis első 
közelítésben nem módosítják a K-kapcsolók kondicionálási állapotát.

Tételezzük fel azonban, hogy a másodlagos interferencia-kép állandó helyű 
maximumai a K-elemeket kivezetések növelésére késztetik a maximum helyeken. Erre, 
mint korábban már utaltunk rá, egyszerű fizikai mechanizmus is elképzelhető. Ha ugyanis 
az interferencia-maximum nagysága nem éri el a membránépítőkövek kidobásához 
szükséges értéket, úgy a membránt megbontani nem tudja, de az adott helyen pici 
domborulatot hoz létre a kétdimenziós folyadék membrán felületén. Ez a domborulat 
természetesen visszasimul, a visszasimulás sebességét a membrán viszkozitása szabja meg. 
Ha a G-elemek oszcillációjának periódusideje kisebb a visszasimulás idejénél, a képződött 
membrándomb az ismét megjelenő maximum torzító ereje révén tovább növekedik. 
Miután a periodikusan egymás után érkező jelek maximumai újra és újra e membrándomb 
csúcsára futnak ki, azt fokozatosan nyúlvánnyá növesztik. A nyúlvány egy bizonyos 
hosszúság után már önmagában stabilizálódik s akkor sem húzódik vissza, ha az őt 
létrehozó interferencia-maximumok újra és újra képződése megszűnik. Ugyanakkor, ha a 
nyúlvány kellő hosszúságú fonallá alakult, a nyúlványba befutó interferencia-maximum 
abban önálló jelként, szét nem oszló egységként, szolitonként fut tovább, mindaddig, 
amíg energiája nem disszipálódik, vagy amíg egy szétterjedő felületre érve el nem oszlik.

így az egy-egy pályarendszer mentén szinkronizálódó G-elemek által létrehozott 
másodlagos interferenciakép hatására a K-elemekből másodlagos huzalozás indul. A 
„huzalok” addig növekednek, amíg valahova, pl. egy másik K vagy G elembe, vagy egy 
másik huzalba be nem csatlakoznak. Ekkor ugyanis a jel energiája a csatlakozáson 
keresztül elhagyhatja az adott huzalt, és a „huzalnövelő” hatás megszűnik. E másodlagos 
huzalozás indulási pontjain természetesen nincsenek tüzelő kondenzátorok, ezért ezek 
egységjelek előállítására, tüzelésre képtelenek, csupán passzívan vezetik a rájuk jutott 
jeleket. Ezért e jelek ezeken a huzalokon sokkal hamarabb elenyésznek, mint az 
elsődleges huzalozáson.

Az elsődleges huzalozást az axonhálózathoz hasonlítottuk, hiszen az axon eredési 
pontja képes „tüzelni”, továbbá az axonon van lehetőség a nagyságrenddel gyorsabb 
jeltovábbításra. A másodlagos huzalozás viszont nagymértékben hasonlítható az idegrend
szer dendrithálózatához.
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E) Asszociatív hálózat

Emlékeztetnünk kell az olvasót arra, hogy az egy-egy ingerhez kondicionálódott 
pályarendszer elemei nem egymás mellett, hanem statisztikusan szétsz írva találhatók, 
vagyis az egyes ingerekre aktiválódó K és G elemek és vezetékek többé-kevésbé 
véletlenszerűen helyezkednek el. Ily módon egy-egy éppen aktív K-elem környezetében 
aktiválódott és alapállapotban lévő' K és G elemek, huzalok egyaránt találhatók.

Tételezzük fel, hogy egy-egy K-elemnek éppen növekedésben lévő' másodlagos 
huzalára hatnak a környező elemek, méghozzá úgy, hogy a huzal növekedése közben az 
az aktív állapotban lévő elem (vagy másik huzal) irányába nő jobban. Ennek hatására a 
növekvő huzal előbb-utóbb egy párhuzamosan aktív elemhez vagy huzalhoz csatlakozik. 
Az aktív elem (vagy huzal), amelyhez e növekvő huzal becsatlakozik, lehet ugyanahhoz az 
ingerhez tartozó pályarendszer eleme (huzalja), vagy egy másik, de egyidejűleg jelentkező 
inger pályarendszeréhez tartozó elem (huzal). Ily módon a másodlagos huzalozás 
másodlagos átkötéseket hoz létre a különböző, de gyakorta együtt megszólaló pályarend
szerek között. Azért nevezzük ezeket az átkötéseket másodlagos átkötéseknek, mert a 
különböző pályáknak gyakorta vannak közös elemeik, s ezek révén a pályák között az 
elsődleges huzalozásban is lehetnek átfedések.

Nézzük meg ezekután gondolatkísérletben, hogyan működik egy ilyen hálózat. 
Legyen a hálózat A, B, C, D, E és F ingerre kondicionálva, vagyis rendelkezzen ezen 
ingerek mindegyikére külön-külön kiépült pályarendszerrel. Érje a rendszert viszonylag 
gyakran egyszerre az ACD, valamint ugyancsak egyszerre a D és EJnger. Ebben az esetben 
például az A inger pályarendszeréhez tartozó másodlagos huzalozás a C és D pályarend
szerhez is kapcsolódik, E inger pályarendszeréhez tartozó másodlagos huzalozás a D-hez 
is. A D-hez tartozó másodlagos huzalozás viszont az A,C és E pályarendszerhez egyaránt 
kapcsolódik.

Ingereljük a rendszert A ingerrel és figyeljük, mi történik. Az inger mindenekelőtt 
végigfut a kiépült A pályarendszeren és az outputokon megjelenik az A ingerhez tartozó 
tüzelési mintázat. Egyidejűleg aktiválódnak és szinkronizálódnak az A pályarendszer 
G-elemei, vagyis az output tüzelési mintázat az A inger megszűnte is fennmarad egy rövid 
ideig. Miután az A pályarendszemek közös elemei is vannak aC és D pályarendszerrel, így 
ezek a C és D pályarendszer egyes részeit is aktiválják. Ez az aktiválás fokozódik azáltal, 
hogy az A pályarendszer másodlagos huzalozása bőséges átkapcsolást biztosít a C_és D 
pályarendszerre, szinkronizálva és kissé aktiválva is a C és D pályarendszerhez kapcsolódó 
G-elemek működését. A rendszer outputjain az A  tüzelési mintázat mellett megjelenik a C 
és p  latens képének kisebb-nagyobb részlete is. A külső megfigyelő tehát megállapítja, 
hogy a rendszert A inger érte, de azt is, hogy ilyenkor a rendszert a C és D inger is szokta 
érni, hiszen annak a latens képe is részlegesen megjelent az outputokon.

Mivel a P  inger mind Ajval és C-vel, mind pedig E-vel egyidejűleg szokta érni a 
rendszert, így a szinkronizáló hatás még az E pályarendszerre is átterjedhet kismértékben. 
Ha viszont E ingerrel ingereljük a rendszert, akkor vele együtt szinkronizálódnak a D 
hálózat G-elemei is, s rajtuk keresztül a hatás kismértékben az A-ra és C-re is átterjedhet. 
Azt is mondhatjuk, hogy A működése szinkronizálhatja aC és D pályát és iniciálhatja E-t 
és fordítva, E működése szinkronizálhatja D-t és iniciálhatja az A-t és C-t. Ebben a
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hálózatban tehát egy adott ingerhez közvetlenül latens képként asszociálódnak azok az 
ingerek, amelyek vele együtt szoktak hatni és iniciálásként azok, amelyek gyakran hatnak 
az itt elsődlegesen asszociálódott ingerekkel együtt.

F) Az asszociatív hálózat ,,álma”

Beépített kapcsolók segítségével szakítsuk meg a receptorok és a rendszer 
null-rétege közötti összeköttetéseket, más szóval biztosítsuk, hogy a rendszert ne érje 
semmiféle inger. Figyeljük, hogy mi történik. Miután a rendszer elemei (a K és G 
chemotonok) közötti térben tápfolyadék van, a chemotonok anyagcserehálózata műkö
dik. A rendszerben a chemotonok már nem szaporodó állapotban vannak, ezért 
anyagcserehálózatuk működése révén a tápanyagok kémiai energiája nem a növekedéshez 
szükséges belső anyagok termelésére fordítódik, hanem az előzőekben leírtaknak 
megfelelően elektromos energiatermelésre. Ennek következtében a K-elemekben a 
kondenzátorok feltöltődnek, a G-elemekben viszont oszcilláló áram keletkezik.

Tekintsük úgy, hogy az az elektromos energia, ami az outputokon megjelenik, 
elhagyja a rendszert. A G-elemek által termelt oszcilláló áram — inger hiányában 
rendezetlen minták formájában — megjelenik az outputokon és így elhagyja a rendszert. A 
K-elemek által termelt elektromos energia viszont az elemeket csak tüzelés formájában 
tudja elhagyni, a tüzelés előfeltétele pedig a megfelelő ingerek megjelenése, ami ebben az 
esetben külső inger hiányában nem következhet be. A rendszer K-elemei tehát 
lassan-lassan túltelítődnek energiával s a G-elemek által termelt asszinkron oszcilláló áram 
véletlenszerűen kialakuló óriásmaximumai hatására hol itt, hol ott kisülnek.

Ebben az energetikailag túltelített állapotban egy-egy ilyen véletlenszerű kisülés 
lavinaszerű tüzeléssorozatot indíthat el úgy, hogy nemcsak egy-egy pálya aktiválódik, 
kialakítva az outputon egy a pálya szerinti ingernek megfelelő mintázatot, de egyben 
szinkronizálja az asszociatív pályákat is. Az asszociatív pályák szinkronizációja e 
túltelített állapotban ezeket a pályákat is megszólaltathatja, egyúttal újabb asszociatív 
pályákat szinkronizálva. Ezek ismét tüzelni kezdhetnek, újabb asszociatív pályákat 
szinkronizálva stb. A folyamat a pályák sorozatán láncszerűen, vagy elágazó láncszerűen 
haladhat végig.

Mit tapasztal a külső megfigyelő? Kezdetben az outputon rendszertelenül változó 
latens mintázatot észlel, e mintázat azonban semmiféle konkrét inger mintázatával nem 
azonosítható. Azután egyszercsak hirtelen megjelenik egy tüzelési mintázat az outputon, 
ez azonban már azonosítható valamely konkrét inger mintázatával (noha a konkrét inger 
nem hatott a rendszerre). Ezzel egyidejűleg megjelennek az asszociatív ingerek latens 
képei, ezek közül egyesek átmennek tüzelési mintázatba, miközben maguk után vonják az 
ő asszociatív ingereik latens mintázatainak kialakulását. Most ezek közül tüzel néhány 
újabb asszociatív latens mintázatokat kialakítva stb.

A külső megfigyelő tehát megállapíthatja, hogy egy darabig semmiféle szabályozott 
aktivitás nem tapasztalható, majd hirtelen úgy kezd viselkedni a rendszer, mintha 
ingersorozat érte volna. Két-két egymást konszekutívan követő ingerkép között olyan
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összefüggés fedezhető fel, mint amilyen a valós ingerek között szokott mutatkozni, maga 
a látszólagos ingersor azonban logikátlan, nem követi semmiféle valós ingersor logikáját.

A rendszer outputjának tüzelési sorozata tehát valós elemeket tartalmazó, de 
összefüggéstelen eseménysornak megfelelő tüzelési sorozat. A külső megfigyelő a rendszer 
viselkedését úgy tudja csak jellemezni, hogy az olyan, mintha az asszociatív hálózaton 
egy-egy álomképsorozat futna végig.

5. KOGITÁTOROK SZERKESZTÉSE
A) Az absztraktor alegység

Vegyünk négy különböző érzékelő szervet. Legyenek ezek egy látószerv, tapintó
szerv, hallószerv és egy szövegleolvasó rendszer. Mindegyikhez csatlakoztassunk egy-egy 
asszociatív hálózatot (5.23 ábra). Tegyük lehetővé, hogy az érzékelőszervek érzékeljék a 
külső világot. Mindegyik érzékelőszerv a tapasztalt ingerkombinációknak és azok gyakori
ságának megfelelően kezdi kialakítani a hozzá tartozó asszociatív hálózatban a pályarend
szereket. A pályarendszerek kiépülésével ingerléskor a hálózat outputjain megjelennek az 
ingernek megfelelő tüzelési mintázatok. Kellő ideig tartó kondicionálás után a hálózatok 
outputjai olyan mintázatkészlettel rendelkeznek, amelyek mintázat formájában kódolva

olvasó sz e n z o ro k

kóderek

5.23 ÁBRA. Ha a különböző' érzékelőktől érkező ingerkombinációknak megfelelő output mintáza
tokat egy asszociatív hálózatba vezetjük be (abszraktor), úgy abban a jelenség okozta különböző 

érzetnek megfelelő információk közös pályarendszert alakítanak ki
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tartalmazzák az adott érzékelők által érzékelt külső világ jelenségeit. Mint korábban 
bemutattuk, azonos hálózat outputjain megjelenő egyes mintázatok közötti összefüggések 
adekvátak a hozzájuk tartozó ingereket kiváltó jelenségek közötti összefüggésekkel. így 
mindegyik hálózat outputjainak tüzelésmintázatai a hozzájuk tartozó érzékelőt ért 
behatásoknak megfelelően kódolt formában tartalmazzák a külső világra vonatkozó 
információkat.

Ezután vegyünk egy ötödik asszociációs hálózatot és csatlakoztassuk az előzőkhöz 
oly módon, hogy az I—IV. asszociációs hálózat outputjait kötjük össze az V. asszociációs 
hálózat inputjaival. Ennek az V. asszociációs hálózatnak a számára az I—IV. asszociációs 
hálózat ugyanazt a szerepet tölti be, mint az I—IV. hálózat számára az egyes érzékelők. 
Így az V. asszociációs hálózat kondicionálása nam közvetlen külső ingerek alapján, hanem 
az I—IV. hálózat outputjainak tüzelésmintázata alapján történik. Nevezzük ezt az 
asszociációs hálózatot a továbbiakban absztraktornak, az érzékelő szerveket szenzorok
nak, a hozzájuk közvetlenül csatlakozó asszociációs hálózatokat, amelyek az ingereket 
tüzelési mintákká alakítják át, kódereknek (5.23 ábra).

Az absztraktor pályáinak kialakulásában tehát a kóderek tüzelésmintázata tölti be 
az inger szerepét. Miután az absztraktor több, különböző kóderrel van egyszerre 
összekötve (példánkban néggyel) a különböző kóderek outputjain egyidőben megjelenő 
mintázatok összetartozó ingerkombinációt jelentenek az absztraktor számára, és benne 
ezekre közös pályák kondicionálódnak. így — hogy kezdeti példánknál maradjunk -  az 
absztraktorban már közös pályarendszere lesz a látott, tapintott pontnak és a hallott vagy 
olvasott pont szónak. Ennek megfelelően a kondicionálás befejeztével az absztraktor 
outputjain egy véletlenszerűen kialakult, de a pontra jellemző tüzelésmintázat jelenik 
meg, ha a szenzorok egyidejűleg látják és tapintják a pontot és vele együtt hallják és 
olvassák a pont szót.

Az absztraktor azonban a kóderekhez hasonlóan ugyancsak asszociatív hálózatot 
tartalmaz. Ennek megfelelően a másodlagos huzalozás révén a szinkronizáció a megszólaló 
pályákról a „rokon” pályákra is átterjed. Ha a megfelelő kondicionálás után a példánkban 
szereplő négy szenzor közül csak az egyiket éri inger (például csak hallja a pont szót), a 
kialakult pályának csak egy részén fog végighaladni az inger tüzelés formájában, és így az 
outputokon a teljes pontmintázatnak csak egy része szólal meg. A másodlagos huzalozás 
révén azonban a teljes pályarendszer szinkronizálódik és a ponthoz tartozó teljes mintázat 
megjelenik latens kép formájában. A pályaelemek tüzelési ingerküszöbének leszállításával 
vagy a szinkron oszcilláció amplitúdójának emelésével azonban elérhető, hogy a teljes kép 
tüzelési mintázatként jelenjen meg akkor is, ha a kondicionálódást kialakító inger
kombinációnak csak egyik-másik ingere jelentkezik. Vagyis, ha az adott jelenséget a 
szenzoroknak csak egyike-másika észleli, az absztraktor ezt a hiányos észleletet képes 
olyanná kompenzálni, mintha a jelenséget mindegyik szenzor egyidejűleg észlelte volna.

Az alaphálózatok tulajdonságainak vizsgálatánál megállapítottuk, hogy az outputok 
tüzelési mintázatai közötti összefüggések kódolt formában adequát módon tükrözik a 
valós világ jelenségei közötti összefüggéseket. Ez a megállapítás természetesen az 
absztraktor hálózatára is érvényes. Az absztraktor számára azonban a kóderek tüzelés
mintázatai jelentik a külvilágot, így az absztraktor outputjain megjelenő mintázatok 
összefüggései nem a valós külvilággal, hanem a kóderek mintázatai közötti összefüggések-
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kel adequátak. Az absztraktor tüzelésmintázata tehát nem közvetlenül a valós világot 
tükrözi, hanem a valós világnak a kóderek által kódolt absztrakt képét.

Miután az absztraktor is asszociatív hálózatot tartalmaz, benne is végbemehetnek az 
asszociatív hálózatnál leírt, álmodáshoz hasonló jelenségek. Kóderekkel összekötve pedig 
az álomszerű spontán tüzelések az absztraktorra is átterjedhetnek a kóderekről, így az 
összetett rendszer közös „álomképek” kialakítására is képes.

Az absztraktorban — csakúgy, mint minden asszociációs hálózatban -  a kialakuló 
pályarendszerek a hosszú távú memóriatárolás eszközei, a pályarendszerek körüli 
G-elemek működésének szinkronizálása pedig a rövidtávú memória szerepét töltheti be.

B) Dekóder alegység

Az 5. fejezet 3/A pontjában bemutattuk, hogy ha a jelvivők elágazásainak az átlagos 
száma kevés, akkor a hálózat egymás után következő rétegeiben megszólaló chemotonok 
száma rétegről rétegre csökken. Ennek az ellenkezője is igaz, ha az elágazások átlagos 
száma nagy, akkor a megszólaló chemotonok száma rétegről-rétegre növekszik. Ez 
lehetőséget teremt az inputban és outputban megszólaló mintázat-elemek számarányának 
a szabályozására. Azt már bemutattuk, hogy ha egy-egy jelvivő átlagosan három, vagy 
annál kevesebb elágazást tartalmaz, akkor az inputon bejövő jel nagy valószínűséggel 
elvész a hálózatban. Ilyen körülmények között az outputon tüzelési mintázatot csak 
akkor várhatunk, ha egyidejűleg nagyon sok jel érkezik az inputra, vagyis ha nagyon sok 
nulladik rétegbeli chemoton tüzel egyszerre. Ebben az esetben is az outputon megszólaló 
egységek száma sokkal kisebb lesz az input megszólaló egységeinek a számánál, vagyis

i > o  [5.19]

ahol i a megszólaló input egységek, o a megszólaló output egységek száma.
Ha a jelvivők elágazásainak száma átlagosan nagyon sok, akkor a hálózatban 

ingerlésre megszólaló chemotonok száma rétegről rétegre növekszik, a megszólaló 
outputok száma sokkal nagyobb a megszólalt input-egységek számánál, vagyis

i ^ o  [5.20]

Nyilvánvalóan található olyan átlagos elágazási szám, amely esetén a tüzelő input és 
ou tput egységek száma megegyezik.

i = o [5.21]

Hangsúlyozni kell azonban, hogy az [5.19] — [5.21] egyenletek csak statisztikus 
érvényűek, a tényleges i/o arányok mintázatonként nagymértékben eltérhetnek egymás
tól.

Szenzorral összekötött kóderként célszerű olyan hálózatot választani, amelyre az 
[5.20] érvényes, ez ugyanis az információt mintegy felerősíti, hiszen a kevés jelből sok
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jelet csinál, ezáltal egyrészt az információ félreérthetőségét nagymértékben csökkenti, 
másrészt a pálya-variációs lehetőségeket is növeli. Absztraktornak is olyan hálózat 
alkalmas, amelyre az [5.20] feltétel érvényes.

A további feladataink megoldásához egy dekóder alegységre lesz szükségünk, vagyis 
olyanra, amelyik egy hálózat outputjainak tüzelésmintázataiból képes előállítani a hozzá 
tartozó (őt kiváltó) input mintázatot. Nyilvánvaló, hogy ha az eredeti hálózatra az [5.20] 
feltétel volt érvényes, a dekóder hálózata az [5.19] feltételnek kell eleget tegyen, vagyis az 
elágazásokban gazdag hálózat dekóderének elágazásokban szegénynek kell lennie.

Az absztraktorról az előzőekben megállapítottuk, hogy inputjára a külvüágból 
érkező információk már a kóderek által kódolt formában érkeznek. Ugyanakkor azt is 
meg kell állapítanunk, hogy az absztraktor maga is kóderként működik, hiszen az 
inputjára érkező tüzelési mintázatot hálózatában átalakítja, átkódolja, s outputján olyan 
tüzelési mintázat jelenik meg, amely még csak nem is hasonlít a hozzá tartozó input 
tüzelési mintázatra. Amikor tehát egy dekódert akarunk konstruálni, hozzá tartozó 
kóderként absztraktort is választhatunk.

Vegyünk tehát egy elágazásokban gazdag absztraktort és egy elágazásokban szegény 
újabb asszociatív hálózatot, amelyet dekóderré fogunk fejleszteni. Az absztraktor output 
egységeinek a száma legyen azonos az új asszociatív hálózat input egységeinek a számával 
és fordítva, az absztraktor input egységeinek a száma egyezzen meg az új asszociatív 
hálózat output egységeinek a számával. Csatlakoztassuk első lépésben a két rendszert 
egymáshoz oly módon, hogy az absztraktor egy-egy output egységét kössük össze az új 
asszociatív hálózat egy-egy input egységével, tetszés szerinti sorrendben.

Kondicionáljuk most az új asszociatív hálózatot az absztraktor output mintázataira. 
Mindegyik output mintázatnak az új asszociatív hálózatban is kialakul a megfelelő 
pályarendszere úgy, hogy közben a tüzelő egységek száma rétegről rétegre csökken. Az új 
asszociatív hálózat „elágazásgazdagságának” megfelelő megválasztásával elérhető, hogy 
outputjának tüzelőegység száma átlagosan megegyezzék az absztraktor ugyanazon 
információhoz tartozó tüzelő-input egység számával.

Van tehát két, egymással összekötött asszociatív hálózatunk, az első, az absztraktor, 
amelyben a tüzelő egységek száma rétegről rétegre növekedik, s egy másik, a leendő 
dekóder, amelyben a tüzelő egységek száma rétegről rétegre csökken. A kettő kapcsolását 
vázlatosan az 5.24 ábra mutatja. Ha tehát a tüzelő egységek számát az absztraktor az 
inputjától outputjáig mondjuk átlagban egy nagyságrenddel növeli (pl. 10-ről 100-ra), a 
leendő dekóder a tüzelő egységek számát inputjától outputjáig átlagosan egy nagyságrend
del csökkenti (példánkban 100-ról 10-re). De a leendő dekóder outputjának a 
tüzelésmintázata természetesen nem egyezik meg az absztraktor inputjának tüzelésmintá
zatával, így az absztraktor által kódolt információt még nem képes dekódolni.

Dekódolásról akkor beszélhetnénk, ha a leendő dekóder outputjainál ugyanaz a 
tüzelésmintázat jelenne meg, mint ami az absztraktor inputjainál a folyamatot kiváltotta. 
Ez elvileg elérhető lenne oly módon, hogy a leendő dekóder outputjaiból kivezető 
huzalokat az input tüzelésmintázatának megfelelő sorrendbe rendezzük. A könnyebb 
megértés kedvéért nézzünk erre egy egyszerűsített elvi példát. Legyenek az inputok és 
outputok elemi egységei négyzethálóba rendezve. Korábbi példánk szerint az absztraktor 
inputján szólaljon meg tíz elemi egység. Alkosson ez a tíz elemi egység olyan 
tüzelésmintázatot, amely az input négyzethálóján L alaknak felel meg. Az input tüzelő
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absztraktor

teendő
dekóder

5.24 ÁBRA. A leendő dekódernek olyan hálózatot kell tartalmaznia, amelyik az absztraktor által 
felerősített tüzelés-mintázatot az eredeti mértékűre csökkenti vissza

egységek az absztraktor kapcsoló egységeinek rétegről rétegre növekvő számát szólaltatják 
meg, végül az absztraktor outputjának négyzethálóján 100 tüzelő egység szólal meg. 
Ezeknek a mintázata azonban természetesen teljesen más, mint az input mintázata. Alakja 
részben a (véletlenszerűen kialakult) huzalozásnak, részben a kondicionálási feltételeknek 
a függvénye.

Szempontunkból teljesen közömbös, hogy az absztraktor outputján megjelenő 
mintázat milyen. A lényeges csak az, hogy ezt a mintázatot átvezessük a leendő dekóder 
inputjába. Innen a tüzelő egységek száma rétegről rétegre csökken, végül a leendő dekóder 
output négyzethálózatán tíz tüzelő egység szólal meg, de nem L alakban elrendezve. 
Vegyünk tehát egy újabb, tüzelő egységekből álló négyzethálót, s a leendő dekóder 
outputja tíz tüzelő egységének jelvivő huzalját csatlakoztassuk e négyzetháló tíz, de a 
megfelelő L-alakban elhelyezkedő tüzelő egységéhez. Ezzel elértük, hogy az absztraktor 
inputjának L tüzelési mintázata a végső négyzethálón is ugyanilyen tüzelési mintázatot 
eredményez, annak ellenére, hogy ezt a mintázatot az absztraktor közben kódolt 
információvá alakította át. A második hálózat a kódolt információt tehát valóban 
eredetivé alakította vissza, dekódolta. A második hálózat (egyelőre egyetlen input tüzelési 
mintázatra) valóban dekóderrá vált.

Természetesen ezt az eljárást bármilyen input tüzelési mintázatra vagy azok 
kombinációjára elvileg el lehet végezni, s így a második hálózatot ezekre dekóderré tenni.
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Valójában azonban a csatlakoztatásoknak e mesterséges elosztása már csak a csatlako
zások és mintázatvariációk óriási száma miatt sem vitelezhető ki, példánk pusztán 
didaktikai célzatú, s a kapcsolási elv megértérét szolgálja. Ez a kapcsolási mód egy fluid 
komputerben csak akkor alkalmazható, ha az eddigekhez hasonlóan ez a kapcsolási mód 
is önszervező módon valósulhat meg.

C) Egyszerű kogitátor

Vegyünk egy absztraktort, kapcsoljuk össze az előző módon egy dekóder hálózattal 
s az outputjainak kivezetéseit vezessük vissza az absztraktor inputjához. Tételezzük fel, 
hogy a huzalok végei a szinkron működő egységek irányába növekednek, ugyanúgy, 
ahogy azt a másodlagos huzalozás kialakulásával kapcsolatban feltételeztük. Ebben az 
esetben a dekóder megszólaló output-huzalvégei az absztraktor inputjának tüzelő egységei 
felé növekednek, s azokkal kapcsolódnak össze, vagyis éppen azon input mintázati 
egységekkel, amelyek az output tüzelést kiváltották. Ily módon a második hálózat 
automatikusan az első (az absztraktor) dekóderévé válik, a kondicionálás során 
automatikusan keresi meg minden ingerlési mintázathoz a saját visszacsatolását s az adott 
ingerlési mintázatot ismételten előállítja az absztraktor inputján. Ezzel az információs 
rendszerben egy pozitív visszacsatolás létesül (5.25 ábra).

Egészítsük most ki az 5.23 ábrán bemutatott rendszert egy ilyen dekóderes 
visszacsatolással és vizsgájuk meg a működését. A rendszer kapcsolási rajzát az 5.26 ábra 
mutatja. Legyen a rendszer a különféle ingerekre már kondicionált. Tegyük ki a rendszert

5.25 ÁBRA. A dekóder outputjának az absztraktor inputjához történő' megfelelő visszacsatolása 
lehetővé teszi, hogy a rendszer akkor is működtesse a pályáit, ha őt inger nem éri, vagyis képes magától

felidézni bármely korábbi tapasztalatát
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egyetlen, rövid ideig tartó ingernek. Az inger a szenzoron keresztül a kóderbe jut, kialakul 
a kóder output-tüzelési mintázata. Ez átkerül az absztraktor inputjába, majd az 
absztraktorban ismét átkódolódik, miközben aktiválódnak az ingerhez tartozó absztrak- 
tor-pályarendszerek. Innen aktiválódik a dekóder megfelelő pályarendszere, amely az 
információt visszakódolva visszavezeti az absztraktor inputjába. Ez a visszavezetés újra 
aktiválja ugyanazt a pályarendszert, majd ismét vissza vezetőd ve ismét és ismét aktiválja 
azt. Kialakul tehát egy pályakor, amely újra és újra aktiválja saját magát. Ha az 
absztraktor és a dekóder (nem asszociatív) alaphálózatot tartalmazna, újabb inger 
hiányában az eredeti inger által keltett dinamikus állapot állna fenn mindaddig, amíg az 
absztraktor és a dekóder egyáltalán működőképesek.

Az absztraktor és a dekóder azonban asszociatív hálózatok, aminek következtében 
az aktiválódás átterjed a leggyakrabban együtt megszólaló pályarendszerek egyik éré-mási
kára. Miután — mint korábban már tárgyaltuk — egy pályarendszer megszólalása 
leronthatja a másik pályarendszer elemeinek szinkron működését, így az eredeti 
pályarendszer inaktiválódhat. De most az újonnan aktiválódott pályarendszer aktiválja 
valamelyik vele gyakran együtt megszólaló pályát s a folyamat így pályáról pályára terjed.

Külső inger hiányában tehát az 5.26 ábrán bemutatott kapcsolási rendszerben az 
egyszeri ingertől származó aktivitás többé nem szűnik meg ugyan, de pályáról pályára 
terjed, oly módon, hogy az átaktiválás mindig a gyakran egyszerre megszólaló pályák

5 .26 ÁBRA. Az 5.23 ábrán bemutatott rendszert dekóderes visszacsatolással kiegészítve egyszerű 
kogitátort kapunk, amely már logikai problémák megoldására is képes
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között lép fel. Ez azt jelenti, hogy a folyamatsorban egymás után megszólaló pályák 
között a külvilág összefüggései rejlenek, közöttük .Jogikai” kapcsolat van. Az absztraktor 
outputján egymás után megjelenő tüzelési mintázatok ugyanis mind a valós világ egyes 
jelenségeinek felelnek meg (hiszen az egyes pályák azokra lettek kondicionálva). Két-két 
egymás után következő tüzelési mintázat a valóságban is rendszerint együtt jelentkező 
jelenséget kódol, tehát közöttük .Jogikai kapcsolat” áll fenn. A kettőnél több lépés 
(első-harmadik, első-negyedik, második—hatodik stb.) azonban nincs szükségszerűen 
.Jogikai” kapcsolatban egymással, tgy végül is az eredeti ingertől rendkívül távoli, 
független jelenségek, ingerek „tüzelésmintázatai” jelennek meg az absztraktor outputján. 
Ha a kondicionált pályákat emlékképeknek fogjuk fel (hiszen azok töltik be a hosszú távú 
memóriatárolás szerepkörét) akkor azt is mondhatjuk, hogy a dekóderrel összekötött 
absztraktor az emlékképei között kalandozik oly módon, hogy két-két felidéződő 
emlékkép között logikai kapcsolat van, de a kalandozás „útja” mégis véletlenszerű.

Az egész folyamat rendkívüli mértékben emlékeztet az emberi gondolkodás során 
az inger vagy benyomás körül kialakuló és kalandozó gondolatok sorozatára, ahol két-két 
egymás után megjelenő gondolat között szintén logikai kapcsolat fedezhető fel, de végül 
is a gondolatok az eredetitől teljesen távoli területekre kalandoznak. Ezért a dekóder- 
visszacsatolást tartalmazó rendszereket kogitátoroknak nevezzük.

A kogitátorban lejátszódó spontán emlékkép-kalandozás hasonlít arra a folyamatra 
is, amit az asszociatív hálózat „álmának” neveztünk. Ez a hasonlóság természetesen 
következik abból, hogy mindkettő alapját a „rokon” (tehát gyakran együtt megszólaló) 
pályák aktiválása alkotja. Lényegesen különbözik viszont az asszociatív hálózat „álmá”- 
tól abban, hogy hiányoznak belőle a véletlenszerű tüzelésektől származó irracionális 
elemek. Mivel a kogitátor is asszociatív hálózatokból áll, a kogitátor is „álmodhat” . Ennek 
feltételeire később visszatérünk.

Nevezzük el a gyakran egyszerre megszólaló pályákat testvérpályáknak. Minden 
pályának természetesen számos testvérpályája van. Ám a testvérpályáknak is megvannak a 
maguk testvérpályái, ezeknek ismét vannak testvérpályái stb. Ezek összességét nevezzük el 
rokon pályáknak. Természetesen végső fokon egy asszociatív hálózat összes pályája 
rokonsági kapcsolatban van egymással csakúgy, ahogy pl. az emberiség minden tagja is 
végső fokon rokon egymással. Ez a nem egészen egzakt fogalom azért mégis hasznosnak 
bizonyul, mert a legközelebbi, közeli, távoli, igen távoli stb. megjelöléssel mégis jelölni 
lehet bizonyos leszármazási kapcsolatban lévő csoportokat.

A pályáknak azt a láncszerű sorozatát, ahol a sorozat minden két-két „egymás 
melletti” tagja egymással testvéri kapcsolatban áll, nevezzük el rokonsági ágnak. 
Nyilvánvaló, hogy az elmondottak alapján egy-egy inger nyomán a kogitátor aktivitása az 
inger pályájától kiindulva rokonsági ágakon fut végig a legközelebbi rokonságú pályáktól a 
távolabbi rokonsági fokú pályák felé. A tapasztalat azt mutatja, hogy ugyanezt teszi az 
emberi agy is.
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D ) A ko g itá to r  prob lém am ego ldó  képessége

Ha az inger nem egyszer, „pillanatnyi benyomásként”, hanem ismétlődve újra és 
újra jelentkezik, vagy folyamatosan hat, a kogitátor működése nem tud elkalandozni 
távoli rokonságú pályák felé, mert az eredeti pálya ismétlődő aktivitása a rokon pályák 
szinkronitását megzavarja. így mindig csak a testvér-, illetve közeli rokon pályák 
együttaktiválására kerül sor. Miután azonban minden pályának igen sok testvérpályája 
van, és az adott pálya ismételt vagy folyamatos ingerlésénél hol ez, hol az a testvérpálya 
aktiválódik, ez annyit jelent, hogy egy folyamatosan vagy visszatérően ható inger körül a 
kogitátor végigjátsza az innen más rokoni pályákhoz vezető utak kezdeti lehetőségeit, 
vagyis megszólaltatja a más jelenségekhez vezető logikai utak (rokonsági ágak) kezdő 
logikai lépéseit. A kogitátor tehát alapműködésénél fogva minden őt folyamatosan vagy 
ismétlődve érő ingerrel kapcsolatban mintegy végigvizsgálja, hogy az adott ingerhez 
milyen egyéb ingerek, vagy ami ugyanazt jelenti, az adott jelenséghez milyen egyéb 
jelenségek szoktak kapcsolódni.

A kogitátornak ez a működése tipikusan HA -  AKKOR típusú működés. Ha ez a 
jelenség tűnt fel, akkor mi kapcsolódhat hozzá. Ez a ha — akkor lépés az alapja az emberi 
agy problémamegoldó képességének is. Várható tehát, hogy ilyen lépések sorozatával a 
kogitátor is képes problémamegoldásra.

Vizsgáljuk meg most, mi történik, ha két különböző inger éri a rendszert, olyan két 
inger, amely rokoni (de nem testvéri) kapcsolatban van egymással. Mindkét inger pályái 
megszólalnak, majd mindkét inger körül aktiválódnak rendszertelen eloszlásban a 
különböző testvérpályák. Előbb-utóbb bekövetkezik az az eset, amikor a két ingert 
összekötő rokonsági ág két végén levő kezdőpályák (a megszólaltatott pályák erre az ágra 
eső testvérpályái) egyszerre szólalnak meg. Ez azt jelenti, hogy a rokonsági ág — az összes 
többivel ellentétben — egyszerre két oldalról kezd aktiválódni, vagyis a rokonsági ághoz 
tartozó pályák aktiválódási valószínűsége hirtelen megnövekszik a többi rokonsági ágon 
fekvő pályákhoz képest. Ha a két inger nincs túl távoli rokonsági fokban, akkor az ághoz 
tartozó pályák hátoldalról sorban aktiválódnak, s bekövetkezik egy olyan állapot, amikor 
az ághoz tartozó minden pálya aktiválódik.

Miután az egy rokonsági ágon levő pályák mindegyike testvérviszonyban van az 
ágon előtte és utána levővel, ez azt jelenti, hogy a kogitátor talált egy olyan 
ingersorozatot (és egyúttal hozzá tartozó jelenségsorozatot) amelyen lépésről-lépésre 
végighaladva összetartozó jelenségek sorozatán keresztül (vagyis elemi logikai lépéseken 
keresztül) el lehet ju tn i az egyik ingert kiváltó jelenségtől a másik ingert kiváltó jelenségig. 
Másként mondva, a kogitátor rátalált a két jelenséget elemi logikai lépések segítségével 
összekötő logikai láncra, ami a problémamegoldás lényege.

Ha a két egyszerre megszólaltatott pálya túl távoli rokonsági kapcsolatban van 
egymással, az aktiválás nem tud végigmenni a két pályát összekötő rokonsági ág mentén, s 
a kogitátor így nem találja meg a logikai kapcsolatot a két pálya aktivitását kiváltó két 
jelenség között. Ebben az esetben segítséget jelenthet egy olyan jelenség felidézése 
(továbbiakban segédinger), amely egy ugyanazon rokonsági ágon fekvő közbülső pályát 
szólaltat meg, mert ez az aktiválási sor hosszát felezi. Az emberi agy problémamegoldási 
folyamatánál is hasonló jelenséget észlelünk: ha valaki nem tud megoldani valami
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problémát, akkor egy közbenső logikai láncszem felvillantása nyomán hirtelen „beugrik”
a megoldás.

Egyik pályáról egy távolabbi másik pályára általában sok rokonsági ágon keresztül 
el lehet jutni. Ez részben a valós világ tényleges összefüggéseinek a sokrétűségét tükrözi, 
részben abból adódik, hogy a pályák rokonsági fokának kialakulásába olyan jelenségek is 
belejátszanak, amelyek között közvetlen valós (oksági) kapcsolat nincs, de amelyeket 
időben gyakran egyszerre érzékel a kogitátor. Két egyidejűleg jelentkező inger között 
tehát a kogitátor különböző rokonsági ágak pályáinak aktiválása révén építhet ki „logikai 
kapcsolatot” . Hogy a lehetséges rokonsági ágak közül melyik aktiválódik, az „segédinger” 
hiányában véletlenszerű. A segédinger megjelenése azonban egyértelműen annak a 
rokonsági ágnak az aktiválódását valószínűsíti, amelyhez a segédinger pályája is tartozik. 
Hasonló jelenséget észlelhetünk az emberi feladatmegoldások során is.

6. KOGITÁTOROK IDÖKÓDERREL
A )  T -elem ek

Az eddig bemutatott kogitátor-elemek működése ugyan természetesen időben 
zajlik, de maga a kogitátor az idő múlását az időbeli „távolságokat” nem tudja érzékelni, 
kivéve, ha a két esemény egyidejűleg megy végbe. Az eseményeknek az idő függvényében 
történő feldolgozásához valamiféle fluid óraműre van szükség, amely a rendszer számára a 
standard időt szolgáltatja s amihez a kogitátor a külvilág eseményeinek időösszefüggéseit 
viszonyíthatja. A fluid óramű alapjául pedig éppúgy oszcillátort célszerű választani, ahogy 
az a kemény technikában is szokásos. Fluid oszcillátor létezik, az oszcilláló reakciórend
szerekkel a III. fejezet 2/C pontjában már foglalkoztunk, sőt a későbbi fejezetekben ezek 
oszcilláló tulajdonságait egyszerűbb fluid szerkezetekben alkalmaztuk is.

Az oszcillátor azonban önmagában még nem óramű. Az óraműhöz olyan összegző 
szerkezetek is hozzátartoznak, amelyek az oszcillátor periódusait — célszerűen perio
dikusan ismétlődve — összegezni képesek. Egy legegyszerűbb ilyen időösszegező egység 
vázlatát az alábbiakban adjuk meg. Nevezzül el ezt az egységet időadó (timing) egységnek, 
rövidítve T-elemnek.

A T-elem konstruálásához szükségünk van egy olyan tüzelő kapcsolóra (F-elemre), 
amelynek kondenzátora automatikusan kisül, ha egy kritikus töltöttségi állapotot elér, 
vagyis amelynek tüzelését nem kívülről jövő elektromos jel váltja ki, hanem saját 
töltöttségi állapota. Legyen továbbá a kondenzátor feltöltődéséhez szükséges elektromos 
töltéseket termelő kémiai rendszer oszcilláló kémiai reakció, amely kapcsolási módjában a 
4.5 ábrán bemutatott „szaporodó fluid óra” kapcsolási módjával azonos, de T 
membránépítőkövek helyett olyan E ^ ' komponenst termel, amely egyrészt elektromos 
töltéssel rendelkezik, másrészt ezt a töltést képes átadni a kapcsoló kondenzátorának 
(5.27 ábra). Az E betű jobb felső sarkában zárójelben levő pont a komponens elektromos 
töltésére utal, amely lehet pozitív vagy negatív, de ugyanabban a rendszerben egyféle 
töltésű.
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5.27 ÁBRA. A T elem (idó'adó elem) kapcsolási rajza. Az oszcilláló reakció elektromos töltést (E ()) 
termel, amely a kondenzátorban gyűlik össze. A D’ molekulák egy vezikulumban alakulnak át D-vé, de 

mindaddig ott tárolódnak, amíg megfelelő' elektromos impulzus a vezikulumot fel nem nyitja

A másik alapvető különbség a szaporodó fluid óra 4.5 ábrán bemutatott oszcilláló 
rendszeréhez képest, hogy a két ciklus közötti visszacsatolást megteremtő D komponens 
ne közvetlenül a & körfolyamatban keletkezzék, hanem egy közbeiktatott folyamat révén 
olyan vezikulákban, amelyekből csak a vezikulák membránjának szétroncsolása esetén tud
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kiszabadulni. A vezikulák felnyílása viszont meghatározott elektromos impulzusra 
következzék be. (Ilyen mechanizmussal működnek például a szinapszisokban az ideg
ingerület áttevődését kémiai úton biztosító vezikulák.) Ily módon tehát a T-elem is reagál 
a megfelelő nagyságú elektromos jelre, de hatására nem a kondenzátor kisülése következik 
be, mint az F-elemek esetében, hanem a vezikulumok kinyílása révén D-komponensek 
felszabadulása.

Amikor tehát a T-elem megkapja az elektromos impulzust, vezikulumai felnyílnak, 
a D-komponens beomlik az elem belső terébe és beindul az oszcilláló reakció. Az 
oszcilláló reakció azonban most elektromos töltéseket termel, amelyek a kondenzátoron 
halmozódnak fel. Az ugyancsak keletkező D-komponens viszont az időközben regene
rálódó vezikulákba jut, ahol D-komponenssé alakul és ott halmozódik fel, meggátolva az 
A körfolyamat D-utánpótlását. A D és E'-'-' keletkezés sztöchiometriai viszonyai a 
[4.47] — [4.50] egyenletek analógiájára számolhatók. Mivel a D fogyása és keletkezése 
egy-egy periódus átlagában számolva egymással egyenlő, így a D mennyiségének 
megválasztása sztöchiometriailag meghatározza, hogy a vezikulum egyszeri kinyílását 
követően mennyi elektromos töltést termelhet az oszcilláló reakciórendszer. így a D 
mennyiségének alkalmas megválasztásával elérhető, hogy a vezikulum egyszeri felnyílása 
során felszabaduló D komponens reakcióba lépésével annyi E l '  töltés keletkezzék, 
amennyi a kondenzátor egyszeri feltöltődéséhez elegendő.

Egy olyan T-elem, amelyik e feltételeknek eleget tesz, nyugalmi állapotában tehát 
vezikuláiba zárva tartalmazza a D-t. Innen az elektromos impulzus hatására kiszabadul, 
beindítja az oszcilláló reakciót, amely E ^  elektromos töltéssel rendelkező komponenst 
termel. Ez feltölti a kondenzátort, amely kisül és az egyenirányítón keresztül elektromos 
jelet bocsát a jelvivőre. Időközben a D komponens a reakcióban elfogy, a keletkezett D’ 
viszont a vezikulákba diffundálva ott D-vé alakul és a vezikulákon belül pool-t képez. Az 
oszcilláló reakció leáll és csak akkor indul újra, ha kívülről jövő elektromos jel hatására a 
vezikulum ismét kinyílik.

B ) E gyszerű  f lu id  óram ű

Kapcsoljunk n darab T-elemet sorba, oly módon, hogy mindegyik elem jelvivője a 
következő jelhozója legyen, és minden jelvivőn legyen egy elágazás is. Az n-edik T-elem 
jelvivőjét pedig kapcsoljuk jelhozóként az első T-elemhez. Ezáltal egy n darab 
sorbakapcsolt T-elemből álló kört kapunk (5.28 ábra).

Vizsgáljuk meg a rendszer működését. Tételezzük fel, hogy az egyes T-elemekben 
levő belső intermedierek mennyisége, koncentrációja, az elemek mérete stb. azonos, 
valamint a működésüket biztosító külső paraméterek (tápanyagkoncentráció, hőmérséklet 
stb.) ugyancsak azonosak és konstansak. Bocsássunk megfelelő nagyságú elektromos jelet 
az 1. számú T-elemre. Vezikulái kinyílnak, a D komponens felszabadul, a kémiai 
oszcillátor beindul, a kondenzátor töltődik. Kellő idő után a kondenzátor kisül és indítja 
a 2. számú T-elem oszcillátora működését. Az 1. számú elem egyre gyengülő módon 
tovább oszcillál, közben vezikulájában a D komponens újra termelődve felhalmozódik, 
majd az oszcillátor működése leáll. Az 1. elemtől kapott indítást követően ugyanez a
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5.28 ÁBRA. Egyszerű fluid óramű. A sorbakapcsolt T-elemek körré záródnak. A T-elem kondenzá
torának feltöltődése csak akkor indul meg, ha az előző T-elem kondenzátora kisül és az onnan érkező 

elektromos impulzus a vezikulumából kiszabadítja a D komponenst

folyamatsor játszódik le a 2. T-elemben, majd ez indítja a 3. T-elem működését, ez a 
negyediket, ötödiket stb. míg végül az utolsó elem tüzelése újra indítja az első elem 
oszcillátorát és a folyamat kezdődik elölről. Ez így már valódi óramű, amely 
meghatározott időegységenként más-más elemének jelvivőjéből induló elágazásán ad le 
jelet és a folyamat n időegységenként ismétlődik.

Ez az egyszerű óramű azonban így közvetlenül még nem kapcsolható a kogitátor- 
hoz, a belőle kijövő különböző időpontokat jelző jeleket különböző tüzelésmintázatokká 
kell átkódolni ahhoz, hogy a kogitátor az információt hasznosítani tudja. Ezért ennek az 
egyszerű óraműnek a kivezetéseit ágaztassuk el és az elágazások végződéseit kössük be 
véletlenszerűen egy nem-asszociatív hálózatot tartalmazó (N.A.) kóder input-elemeibe 
(5.29 ábra). Legyen a kóder erősítő természetű (vagyis átlagosan nagyon sok elágazást 
tartalmazó), így a tüzelő egységek száma az inputtól az outputig lényegesen megnöve
kedik. Az eddigiek alapján már nyilvánvaló, hogy a különböző T-elemek tüzelésére eltérő, 
de az egyes elemekre jellemző pályák kondicionálódnak és a kóder outputján minden 
időegységnél az adott időegységre jellemző tüzelésmintázat jelenik meg.
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C) összetett fluid óramű

Az előző pontban felvázolt egyszerű óramű elsősorban a rövid időperiódusok 
mérésére alkalmas, hiszen nem állandóan mutatja az időt, csak periódusonként felvillantja 
azt, s így a periódusváltozások közötti időben nem informál az idő állásáról. A hosszabb 
időtartamok mérésére célszerű olyan óraművet konstruálni, amelyik folyamatosan képes 
informálni az idő haladásáról.

Ezért először vegyünk egy, az 5.28 ábrán feltüntetett kapcsolási módú egyszerű 
órát, amelynek T-elemeiben azonban a komponensek mennyiségi és koncentrációviszo- 
nyait válasszuk meg úgy, hogy az elemek kondenzátorainak feltöltéséhez szükséges 
időtartam legyen legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint az előző, rövid időtarta
mokat mérő óra esetében. Jelöljük a rövid időtartamokat mérő órát „óra—I”-nek, a 
hosszabbat „óra II-nek”.

Csatlakoztassuk az óra-II-t az óra—I-nél leírt módon egy nem asszociatív hálózatot 
tartalmazó, erősítő típusú kóderhez. A kóder outputján (a kondicionálások után) az óra 
minden megszólalásánál felvillan az adott időpontra jellemző tüzelési mintázat. Csatla
koztassuk most a kódért egy ugyancsak nem asszociatív hálózatot tartalmazó dekóderhez 
(5.30 ábra). A dekóder az input tüzelési mintázatot visszacsatolja a kóder inputjához, s az 
óra által felvillantott output-tüzelési mintázatot folyamatosan előállítja mindaddig, amíg a 
kódért kívülről más inger nem éri, amely lerontja a pályaaktivitás szinkronitását. Mivel a 
kóder kívülről csak az óra-II-től kaphat impulzust, így az adott időpont tüzelési 
mintázata mindaddig megmarad a kóder outputján, amíg az óra—II rá nem adja a

5.29 ÁBRA. Egyszerű fluid óramű időkóderrei. Az időkóder nem-asszociatív hálózatot tartalmaz, 
amelyik az óraműből jövő' impulzusokat output-tüzelésmintázatokká alakítja át. E tüzelésmintázatok

már bevezethetők a kogitátorba
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5.30 ÁBRA. Ha az egyszerű óramű időkóderét egy nem-asszociatív hálózatot tartalmazó dekóderrel 
csatlakoztatjuk, az óramű által adott időimpulzus tüzelésmintázata az outputon mindaddig fennmarad, 

amíg az óraműből a következő impulzus be nem érkezik

következő időperiódus jelét, hiszen itt sem a kóder, sem pedig a dekóder nem asszociatív 
hálózatból épül fel.

Ezekután kombinálhatjuk a kétféle óra működését. Az óra—I jeleit vezessük rá egy 
nem asszociatív hálózatból álló kóderre, amelyet a továbbiakban időkódemek nevezünk. 
Ugyanerre vezessünk rá az óra—Il-t tartalmazó dekóderes óramű kóderének tüzelési 
mintázatát is (5.31 ábra). Az időkóder outputjáról folyamatosan leolvasható a hosszú 
periódusok állása s ugyanakkor periodikusan felvillannak rajta a rövid periódusok 
váltakozásai. A rendszer tetszés szerinti hosszúságú periódusegységű órákkal tovább 
bővíthető.

D ) K ogitá tor óram űvel

Az óraművek ismeretében könnyű megtervezni olyan kogitátorokat, amelyek a 
külvilág eseményeit egy belső időmérő rendszer állapotával hasonlítja össze. Egy ilyen 
lehetséges kapcsolási vázlatot mutat be az 5.32 ábra, ahol az időkóderből és az 
absztraktorból érkező információ közös kóderbe, a szummátorba kerül. Ebben az esetben 
a szummátor célszerűen nem asszociatív hálózatot tartalmaz, és belső hálózati elágazá
sainak számára nézve az [5.21] feltételt lehet optimálisnak tekinteni, vagyis azt, ha sem 
nem növeli, sem nem csökkenti a tüzelő egységek számát inputjától outputjáig. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy más csatlakozási elrendezések is elképzelhetők.
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5.31 ÁBRA. Összetett fluid óramű. Az óra-Il hosszú időtartamonként, az óra-I rövid időtartamonként
adja impulzusait

5.32 ÁBRA. Kogitátor idó'kóderrel. A jelenségeket nemcsak térbeli, de időbeli összefüggéseiben is
képes feldolgozni
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7. AKTIVITÁS, ALVÁS, H ALÁL  

A) Aktivitás

A „kemény” computerek működését külső áramforrás energiája biztosítja. A fluid 
komputerek esetében az elektromos energia az alkatrészekben keletkezik, minden egyes 
alkatrész a saját elektromos generátora is egyben. Ez roppant fontos a fluid computer 
működése szempontjából, ugyanis megakadályozza, hogy „áramkimaradás” miatt a 
computer működése leálljon. Mint később látni fogjuk, egy ilyen esetleges, akár rövid 
ideig tartó működéskiesés a fluid computerek esetében végzetes következményeket von 
maga után.

Természetesen a fluid computerek sem nélkülözhetik a külső energiaforrást. A 
computer minden egyes elemét folyamatosan el kell látni tápanyagokkal és működésük 
kémiai termékeit, a „salakanyagokat” folyamatosan el kell távolítani. A rendszer 
hajtóereje ugyanis a nyersanyagok és salakanyagok közötti szabadentalpia különbség, s ez 
függvénye a komponensek koncentrációinak. A működést biztosító termodinamikai 
hajtóerő nagyságát tehát a tápanyagok koncentrációinak emelésével vagy a salakanyagok 
koncentrációinak csökkentésével növelni lehet és fordítva, a tápanyagkoncentráció 
csökkentése, illetve a salakanyagkoncentráció növelése csökkenti a hajtóerő nagyságát.

Az alapműködés, vagyis az ingerek által keltett tüzelési láncok kialakulása azonban 
tág határok között független a táp- és salakanyagok koncentrációitól, hiszen az F-elemek 
működése .minden vagy semmi” jellegű, a feltöltött kondenzátor kisül, ha küszöbérték 
feletti jelet kap és az általa kibocsátott elektromos jel nagysága független a táp- és 
salakanyagok koncentrációviszonyaitól. A kondenzátor feltöltődési ideje természetesen 
már nem független tőle, de ez bizonyos koncentrációkülönbségek fölötti tartományban 
már nem befolyásolja alapvetően a hálózatok működését.

Más a helyzet a G-elemek működésénél. Az oszcilláló reakciók viselkedése — eddig 
még kellő részletességgel fel nem tárt módon — nagymértékben függ a táp- és 
salakanyagok koncentráció-viszonyaitól. A koncentráció viszony ok pontos hatásának nem 
ismert volta m iatt ideiglenesen vezessük be a következő szóhasználatot: nevezzük a 
tápanyagkoncentráció növekedésének a koncentrációviszonyok olyan megváltozását, 
amely az oszcilláció amplitúdóját növeli (a frekvencia változatlanul hagyásával) és 
fordítva, tápanyagkoncentráció csökkenésének a koncentrációviszonyok olyan megválto
zását, amely az oszcilláció amplitúdóját csökkenti (ugyancsak a frekvencia változatlanul 
maradása mellett). Az adott szóhasználat tehát teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a 
hatás valóban a tápanyagok vagy egyes tápanyagkomponensek koncentráció változása 
vagy a salakanyagok ellentétes irányú koncentrációváltozása miatt következett-e be.

Ezen értelmezést használva megállapíthatjuk, hogy a hálózatok alaptevékenységét a 
koncentrációváltozás bizonyos tartományon belül nem változtatja meg, de az asszociatív 
tevékenységet igén: a G-elemek oszcillációs működése koncentrációfüggő. Nagyobb 
tápanyagkoncentráció nagyobb amplitúdót jelent, ami megkönnyíti a szinkronitás 
kiterjesztését a rokon pályákra, sőt növeli az asszociatív tevékenység által elindított 
tüzelés-láncok kialakulásának valószínűségét. Ily módon a tápanyagkoncentráció változ
tatásával befolyásolni lehet a kogitátor működését.
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B ) S ze lek tív  m űködésirányítás

Helyezzük a kogitátor egyes alegységeit olyan elkülönített cellákba, amelyekben a 
tápanyagkoncentrációt külön-külön, a többitől függetlenül szabályozhatjuk (5.33 ábra). 
Az ábrán a cellák határait szaggatott vonallal jelöltük. Ezzel lehetővé válik, hogy az egyes 
alegységek asszociatív működését egymástól függetlenül szabályozzuk. Vizsgáljuk meg, 
milyen hatást gyakorol a kogitátor működésére az egyes alegységek működésének külön 
szabályozása.

Ha a szenzorokhoz kapcsolódó I-IV . kóder valamelyikének a tápanyagkoncentrá
cióját megnöveljük, annak a kódemek felerősödik az asszociatív tevékenysége. Ez azt 
vonja maga után, hogy a hozzá tartozó szenzor által érzékelt jelenségeket a kogitátor 
kiegészíti, vagyis a szenzor-kóder rendszer alsó érzékenységi küszöbértéke lecsökken, az 
érzékelőképessége nő. Ezáltal hasonló jelenség következik be, mint amikor az ember

5.33 ÁBRA. A hálózatok működése a reakciósebességeket befolyásoló kémiai paraméterek függvénye. 
Ha a kogitátor egyes hálózatait olyan cellákban helyezzük el, amelyekben a kémiai paramétereket 
függetlenül változtathatjuk, a kogitátor különböző „pszichés” állapotait állíthatjuk elő. Ilyenek 

például a szelektív figyelés, meditáció, problémamegoldó koncentrálás,
alvás stb.
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valamilyen hangra, látványra, talpintásra, szagra ,.koncentrál” hiszen az adott érzékelő
szervtől jövő jelek a köderen keresztül aránytalanul felerősödve érkeznek az absztraktorba 
a többi szenzor felől jövő jelhez képest. Miután a nem-testvér pályák egyszerre 
megszólalása egymás szinkronitását (sőt, tüzelését is) leronthatják, az egy-egy szenzorhoz 
tartozó kóder erősítő hatása olyan mértéket is elérhet, hogy az absztraktorban a többi 
szenzor felől érkező nem túl erős jelek teljesen el is nyomódhatnak, vagyis bekövetkezhet 
olyan állapot is, amikor a kogitátor nem észlel olyan (nem túl erős) jelenségeket, 
amelyeket a többi szenzorai és a hozzá tartozó kóderek egyébként észleltek. Ez a jelenség 
az emberi agy esetében is ismert.

A „szelektív figyelés” bármelyik szenzorra külön-külön, vagy két-három szenzorra 
párhuzamosan megvalósítható. Ha az össszes szenzorhoz tartozó kóder tápanyagkoncent
rációja egyidejűleg növekedik, úgy nem „szelektív” figyelési állapot következik be, hanem 
általános figyelési állapot. Ekkor ugyanis a szenzorok felől az absztraktorba érkező jelek 
relatíve megerősödnek a dekóder—induktor felől jövő jelekhez képest, vagyis az 
absztraktor tapasztaló tevékenysége lép előtérbe a gondolkodó tevékenységgel szemben.

Ha az absztraktorhoz tartozó V. cella tápanyagkoncentrációja nő meg, úgy az 
absztraktor asszociatív tevékenysége erősödik, vagyis növekedik az információkat 
feldolgozó tevékenység, az összefüggések keresése, függetlenül attól, hogy a bejövő 
információk a szenzorok felől vagy a dekóder felől érkeznek. A dekóderhez kapcsoltan 
egyébként nő a tanulási készség is, hiszen a dekóder által visszacsatolva az információk 
újra és újra átfutnak az absztraktoron elősegítve a beérkező információhoz tartozó 
pályamódosulások kialakulását. Ez az állapot azzal az állapottal hozható analógiába, amit 
az emberi agytevékenységgel kapcsolatban úgy szoktunk emlegetni, hogy „érdekli az 
ille tő t” .

Ha a dekóder-induktorhoz tartozó VI. cella tápanyagkoncentrációját növeljük, úgy 
a dekóder-induktor asszociatív tevékenysége erősödik. Ennek következtében az absztrak
to r inputján a dekóderről eredő jelek mennyisége — intenzitása nő meg a szenzorok felől 
jövő jelekéhez képest. Ez a folyamat önerősítő jellegű, az önerősítésnek azonban határt 
szab a tápanyag koncentrációja. Ha ez a koncentráció magas, az erősödés mértéke elérheti 
azt a fokot is, amikor a dekóderből jövő jelek által indukált pályák aktivitása leronthatja a 
szenzorokból jövő (nem túl erős) információ által megszólaló pályák aktivitását, vagyis az 
absztraktor nem észleli azokat a külvilágból érkező jeleket, amelyeket egyébként a 
kogitátor szenzorai érzékeltek és a hozzájuk tartozó kóderek feldolgoztak.

Könnyen felismerhető, hogy a VI. cella tápanyagkoncentrációjának növelése ily 
m ódon a „belső” tevékenységet, a kogitátor öntevékenységét, vagyis a gondolkodást 
erősíti a kívülről indukált, észlelő, tapasztaló tevékenységgel szemben. Ez az állapot 
megfelel annak, amit az emberi agynál „erős gondokodás”-nak, szellemi koncentrációnak 
szokás nevezni. Ez az állapot elősegíti a problémamegoldás 5/D pontban vázolt 
mechanizmusának eredményességét.

Végül meg kell vizsgálnunk az óraműhöz csatlakozó cellák viselkedését. Az órák 
T-elemei hasonló kémiai oszcillátorokat tartalmaznak, mint amilyenek a G-elemekben 
működnek, így szintén érzékenyen reagálnak a tápanyagkoncentráció változásaira, sőt a 
hőmérsékletváltozásokra is, mert azok a kémiai oszcillátor elemi reakcióinak a reakció
sebességi állandóit változtatják meg. Ezért a VII. cellában a hőmérsékleti és koncentráció
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viszonyokat szigorúan állandó értéken kell tartani. Ugyanakkor az idó'szakos koncentrá
cióváltoztatás esetleg lehetőséget adhat arra, hogy óránkat egy időre sietésre vagy késésre 
állítsuk, s ezáltal szinkronba hozzuk működését valamely külső órával, pl. a napszakok 
változásával.

Végül a VIII. cellában levő kóderek és a dekóder hálózatai nem asszociatív 
hálózatok, így rájuk egy bizonyos koncentrációtartományon belül a tápanyagkoncentrá
ció változása nincs érdemleges hatással.

C) A lvás és á lom

Az előzőkben azt vizsgáltuk, mi történik, ha az egyes cellákban a tápanyagkoncent
rációt megnöveljük a normál szinthez képest. Most vizsgáljuk meg annak a következ
ményeit, ha a tápanyagkoncentrációt csökkentjük, anélkül azonban, hogy a tápanyag
koncentráció egy meghatározott kritikus küszöbérték alá esne. E küszöbértéket ugyanis 
később fogjuk tárgyalni.

Ha a szenzorokhoz tartozó (I—IV) kóderek celláinak tápanyagkoncentrációját 
csökkentjük, akkor először csökken a kóderek asszociatív tevékenysége, vagyis a kóderek 
a rész-információkat egyre kevésbé tudják kiegészíteni, felerősíteni. Majd csökken a 
kondenzátorok feltöltődési ideje is, a kisülési gyakoriság nem tud lépést tartani az inger 
erősségével. Mindezek következtében az érzékelő szervek működése tompul, de a szervek 
működésében minőségi változás nem következik be.

Ha az absztraktor cellájában (V. cella) csökken a tápanyagkoncentráció, csökken az 
asszociatív tevékenység, a külső ingereket nem követi logikai tevékenység, ezért 
lecsökken, esetleg leáll a problémamegoldó gondolkodás. Erősebb tápanyagkoncentráció
csökkenés esetén lassul a kondenzátorok feltöltődése is, a tüzelésgyakoriság oly 
mértékben csökken, hogy a beérkező ingerek csak részben, vagy tompítva dolgozódnak 
fel. A dekóderből érkező visszacsatolások is tompítódnak, ennek következtében csökken 
az absztraktor i/o aránya.

Ha a dekóder-induktorhoz tartozó VI. cella tápanyagkoncentrációja csökken, akkor 
a belső tevékenység, a gondolkodás intenzitása csökken a tapasztaló tevékenység szinten 
maradása mellett.

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor mind a kóderek, mind az absztraktor, mind 
pedig a dekóder-induktor cellájában csökken a tápanyagkoncentráció. Az első fázisban az 
asszociatív tevékenység minimalizálódik, tehát a kóderekről a szenzorok által felfogott 
ingerek erősítés nélkül kerülnek az absztraktorba, innen erősítés nélkül a dekóderbe, majd 
innen vissza az absztraktorba. A rendszer a külvilág felé csökkent érzékenységű lesz, 
egyidejűleg a belső tevékenység is nyugodtabbá válik, az asszociációk száma csökken, de 
ugyanakkor a létrejött asszociáció hosszabban fennmarad. Olyan állapot áll be, amelyet 
leginkább ahhoz hasonlíthatnánk, amelyet az emberi agytevékenység esetében meditáció
nak szokás nevezni.

Ha a tápanyagkoncentrációt tovább csökkentjük, bekövetkezik a második fázis, 
amikor az elektromos energia generálásának sebessége közel minimumra csökken és az 
ingererősség-változáshoz tartozó tüzelésgyakoriság-változás a kondenzátorok feltöltő-
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désének kis sebessége miatt nem tudja követni a külső ingerek intenzitásváltozását. Ez egy 
tompult állapot, amelyben az ingerek a kódereken keresztül még bejutnak az absztrak- 
torba, onnan átkerülnek a dekóder-induktorba, de a visszacsatolás már nem tud az 
absztraktorban sorozatos tüzelést kiváltani. így a rendszer — hacsak túlságosan összetett, 
nagy ingert nem kap kívülről — a kapott információkat nem dolgozza fel, tevékenysége a 
külső ingerek válasz nélküli, egyszerű érzékelésére korlátozódik.

A tápanyagok további csökkenésére bekövetkezik a harmadik fázis. Ebben a 
fázisban a kondenzátorok feltöltődése már olyan lassú, hogy a szenzoroktól érkező 
ingerek gyakorlatilag nem jutnak át a kódereken és nem kerülnek be az absztraktorba — 
kivéve, ha az inger hosszantartó, vagy sűrűn ismétlődő vagy nagyon nagy intenzitású. Az 
absztraktor működése ebben az esetben tehát nagyon nagy mértékben függetlenedik a 
külső ingerektől.

A kondenzátorok feltöltődése ekkor természetesen az absztraktorban és a dekóder 
induktorban is nagyon lassú. így az absztraktor és a dekóder működése lényegében a 
G-elemekből származó oszcillációra korlátozódik, amelynek amplitúdója az alacsony 
tápanyagkoncentráció miatt ugyancsak kicsi. Ebben az állapotban tehát akogitátor ugyan 
működik, ez azonban csak alapműködés, amelybe sem érzékelő, sem asszociatív, sem 
információfeldolgozó vagy problémamegoldó tevékenység nem tartozik bele, csak — mint 
később látni fogjuk — állapotfenntartó tevékenység. A kogitátornak ezt az állapotát 
leginkább az emberi agy alvásához lehetne hasonlítani (de hasonló az ájult állapot is).

Az elektromos energia lassú termelése nyomán azonban az absztraktor kondenzá
torai lassan-lassan, ilyen viszonyok között is feltöltődnek. Mivel külső ingerek hiányában 
töltésük nem tud kisülni, az F-elemek (K-elemek) döntő többsége feltöltött állapotba 
kerül, s véletlen hatásra — vagy kívülről érkező tom pított ingerre — az egyik elemen 
bekövetkező tüzelés lavinaszerű tüzeléssorozatot indít el, amelyik az ugyancsak feltöl
tődö tt dekóderen át visszacsatolódik, s ez a körfolyamat pályarendszerről-pályarendszerre 
véletlenszerűen áttevődve addig folytatódik, amíg a kondenzátorok többségének kisülése 
folytán a folyamatban valahol szakadás nem következik be. Vagyis a rendszerben az „alvó 
állapot” bekövetkezte után bizonyos idő múlva szükségszerűen létrejön egy olyan 
folyamat, amelyet a 4/F pontban az asszociatív hálózat „álma”-ként tárgyaltunk, s a 
rendszer ezt az állapotot addig tartja fenn, amíg a kondenzátorok nagy többsége ki nem 
sül.

A kogitátor alvásának ezt az álmodó szakaszát nyugalmi szakasz követi, amelyben 
csak az oszcillációs tevékenység és a kondenzátorok lassú feltöltődése folytatódik, 
mindaddig, amíg a kondenzátorok többsége ismét feltöltött állapotba nem kerül. Elekor 
ismét bekövetkezik a véletlenszerű tüzelés elindította öngeijesztés által előálló álmodó 
szakasz. A kogitátor alvási állapotában tehát nyugalmi és álmodó szakaszok váltják 
egymást csakúgy, mint az az emlősök agyműködése esetében ismert.

Végül meg kell vizsgálni azt az esetet is, amikor a tápanyagkoncentráció az előző 
pontban említett kritikus érték alá csökken, illetve amikor a tápanyagellátás leáll és ennek 
következtében a tápanyagkoncentráció nullává válik. A könnyebbség kedvéért először 
nézzük meg, mi történik, ha a tápanyagok koncentrációja nullává válik.

A csak ÉS-elágazásokat tartalmazó (tehát megcsapolatlan hálózatú) chemotonok 
pusztán tápanyaghiány következtében elvileg sem ,fialhatnak meg”, azaz nem válhatnak
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irreverzíbilisen működésképtelenné, mert körfolyamataik (sztöchiometriailag zárt reakció
hálózatuk) belső komponensei képtelenek nem hálózati komponensekké alakulni. Más a 
helyzet az 5.27 ábrán feltüntetett, oszcilláló rendszert tartalmazó chemoton esetében, itt 
ugyanis mindkét körfolyamat megcsapolt (azaz tartalmaz VAGY-típusú elágazást) s így 
elvileg teremthetők olyan koncentrációviszonyok, amelyek a körfolyamati intermedierek 
koncentrációjának nullára csökkenéséhez vezetnek. Ez azonban nem a tápanyagok 
elfogyásánál következik be, hiszen például a B körfolyamat hatékony megcsapolásának 
éppen a nagy koncentráció az egyik szükséges feltétele. A tápanyagkoncentráció 
nullára csökkenésével tehát a kogitátor elemeinek a működése is leáll ugyan, de ez a 
leállás nem irreverzíbilis. Ha a tápanyagkoncentráció ismét nő, mind az oszcilláció, mind 
az elektromos töltések termelése automatikusan, egyéb külső hatás nélkül is beindul.

A kogitátor működőképességét azonban nem csak elemeinek működőképessége 
határozza meg, hanem azok geometriája is, hiszen az interferencia-maximumok helyzete 
az elemek és az elsődleges és másodlagos huzalozás geometriájának függvénye. Mind az 
elemek, mind a huzalozás kétdimenziós folyadék membrán által meghatározott geometri- 
ájú, amelyek formáját részben a felületi erők, részben a működés közben folytonosan 
létrejövő elektromos erőterek szabják meg. Ha a tápanyagkoncentráció nullára csökken és 
az elektromos tevékenység leáll, a működést meghatározó geometriát fenntartó erők 
egyike, az elektromos erőtér, kiesik. Ennek megfelelően a kétdimenziós folyadék felületi 
viszonyait meghatározó erők veszik át a szerepet, s az elemek, valamint a hálózat 
geometriai elrendezése ennek megfelelően módosul.

Ez a módosulás az egyes elemek vonatkozásában feltehetőleg kicsi. A hálózatok 
azonban rendkívül nagyszámú elemből állnak, a torzulások a hálózaton belül összegeződ- 
nek s végül is a kialakult pályák kapcsolási geometriáját alapvetően eltorzítják. Ennek 
következtében, ha a tápanyagkoncentráció ismét megnövekszik, az egyes elemek 
elektromos működése ugyan beindul, de az elemek működése többé nem válik rendezetté, 
s a kogitátor többé képtelen működésre.

A kogitátor működésének tehát soha nem szabad leállnia. Amennyiben egyszer 
mégis leáll, benne olyan irreverzíbilis változások mennek végbe, amelyek többé nem 
korrigálhatok. A kogitátoroknak ez a tulajdonsága is nagymértékben hasonlít az agy 
ismert azon tulajdonságához (agyhalál), hogy az agyműködés teljes leállása igen rövid idő 
alatt olyan irreverzíbilis változásokhoz vezet, amelyek lehetetlenné teszik az agyműködés 
ismételt beindítását.

Végül vázlatosan tekintsük át, milyen események követik egymást, ha működés 
közben a kogitátor tápanyagellátását hirtelen megszüntetjük. Ahogy a kogitátor belső 
szabad terében a tápanyagkoncentráció csökken, úgy először a tüzelési tevékenység áll le, 
megszűnnek az outputokon a tüzelési mintázatok. Ekkor azonban a latens képek még 
megjelennek, azok az absztraktorból a dekóderen keresztül még visszacsatolódnak, egy 
„tudatalatti” gondolkodás állapota áll be. Ezt követően a tápanyag további csökkenése 
révén ez a tevékenység is rohamosan csökken, a rendszer egy mély alváshoz hasonló 
állapotba kerül. Innen a kogitátor még visszahozható működő állapotba. De ha a 
tápanyagkoncentráció tovább csökken, az elektromos tevékenység oly kicsivé válik, hogy 
többet nem képes ellensúlyozni a felületi erők hatását, 's bekövetkeznek az előzőekben
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felvázolt irreverzíbilis változások, s a kogitátor visszafordíthatatlanul működésképtelenné 
válik. A kogitátor a tápanyaghiány következtében beálló ,halála” tehát egy agyhalál 
beálltához nagyon hasonló állapotokon keresztül következik be.

8. A FLUID ROBOTOK FELE

A )  A  kog itá tor, m in t robotagy

Az előzőekben felvázoltuk egy gondolkodni tudó, problémamegoldásra képes fluid 
computer, a kogitátor konstrukcionális alapjait. Amit bemutattunk, azok valóban csak 
vázlatok voltak, s az sem kizárt, hogy egyes részletek esetleg helytelenek, mások esetleg a 
gyakorlatban nem vitelezhetők ki. Ráadásul a bevezetésnél az érthetőség kedvéért a 
didaktikai szempontoknak kellett előtérbe kerülniük, s így számos dolgot egyszerűsítve, 
elhanyagolásokkal mutattunk be. Az I-kapcsolónál pl. az interferencia kép bonyolultabb a 
bemutatottnál, mert a két jelhozótól származó hullámfront egyidejűleg két helyen metszi 
egymást, két maximumpontot alakítva ki, vagy a K-kapcsolóra bemutatott geometria
módosító mechanizmusnál sem képződik luk a membránban. Hasonlóképpen az 
oszcillátor szerepre valószínűleg az itt bemutatottnál bonyolultabb kapcsolási módú 
kémiai rendszer rendelkezik csak megfelelő dinamikai tulajdonságokkal stb. Nem térünk 
ki számos alternatív megoldási módra sem, mert ez csak nehezítette volna a lényeg 
megértését. E vázlatok lényege nem is e részletekben van, hanem annak a bemutatásában, 
hogy koncepcionálisan új utakon is elképzelhető computerek tervezése, létrehozása. 
Szándékosan nem használjuk itt a computerépítés kifejezést, hiszen, ha ezek a 
konstrukciók így vagy hasonló módon megvalósíthatók, nagyrészt önmagukat építik majd 
fel, szervezik meg.

Ám a kogitátor-típusú fluid komputerek nemcsak alapelveikben, konstrukcióikban, 
szerkezeti elemeikben különböznek a hagyományos computerektől, hanem képességeik
ben is. A technikai computerek elemi műveletei elemi matematikai (algebrai) lépések, s 
így számukra a legegyszerűbb feladatokat éppen az egyszerű algebrai műveletek jelentik. 
Feladatmegoldásnál a feladatot szét kell bontaniok elemi algebrai lépésekre, s ezért minél 
összetettebb egy feladat, annál nehezebb a megoldása a segítségükkel.

Az emberi agy biztosan nem így dolgozik. Egy hároméves gyermek a rendkívül 
összetett, bonyolult mozgások, cselekvések végtelen variációját képes a legnagyobb 
biztonsággal produkálni, olyanokat, amilyenek számítógépes vezérléséről a technika ma 
még nem is álmodozhat. Ugyanakkor a hároméves gyermek a legprimitívebb algebrai 
műveleteket sem képes megoldani; számolni, összeadni, kivonni csak hosszú-hosszú 
tanulás után, hatéves kora körül válik képessé. Logikusnak látszik tehát a feltevés, hogy az 
emberi agy a komplex feladatokat nem aritmetikai úton oldja meg. Természetesen 
ugyanez vonatkozik az állatok agyára is; egy sas vagy egy farkas zsákmányának elfogása 
közben a kinetikai és dinamikai feladatok olyan bonyolult sorozatát „oldja meg” , ami 
számítógép segítségével jószerivel elképzelhetetlen, ugyanakkor a legegyszerűbb számtani 
feladatok megoldására képtelen.
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Szinte szánalmas nézni, hogy a „legfejlettebb” mai robotjaink is milyen esetlen, 
primitív, noha rendkívül precíz, pontos mozgást végeznek. Úgy tűnik, a robotok 
vezérlésére a technikai computereink nem igazán alkalmasak. Egy robot mozgásának, 
cselekvésének roppant összetettnek kellene lennie, környezetéről összetett, nagyon 
sokirányú módon kellene egyszerre tájékozódnia s a feladatvégrehajtásban e komplex 
információk összességét figyelembe véve pillanatról pillanatra döntenie tevékenysége 
módját illetően. Hasonló módon, ahogy azt az állatok teszik. Az információtárolás- és 
leolvasás, valamint az információk feldolgozásának mai módjai erre nem látszanak igazán 
alkalmasnak.

A kogitátor-tipusú fluid computerek az előzőekben ismertetettek alapján alighanem 
éppen erre valók. Az egyszerű összeadás, kivonás, szorzás egy kogitátor típusú konstrukció
nak alighanem igen bonyolult feladatot jelent, a szerző egyelőre nem is látja, hogyan 
oldhatók meg algebrai feladatok kogitátor segítségével. így aligha várható, hogy a jövőben 
a könyvelési, statisztikai, adattárolási feladatok megoldására fluid computereket alkalmaz
zanak, hiszen ilyen típusú feladatok megoldására a digitális computerek az ideálisak. A 
kogitátorok azonban komplex képet tudnak magukban kialakítani a világról s komplex, 
nem vagy nehezen matematizálható feladatokat képesek megoldani. Nem programozha
tok a programozás mai értelmében, de taníthatók, sőt alapműködésük a tanulás. Ha 
működnek, tanulnak is. Ily módon alighanem éppen robotagynak lesznek elsősorban 
alkalmasak, s a robotika akkor indulhat igazából fejlődésnek, ha sikerül ilyen, a világot a 
maga összetettségében megismerni és feldolgozni képes rendszereket mesterségesen 
előállítani.'

A szerző sokáig úgy gondolta, hogy kogitátorok mesterséges előállítása a távoli jövő 
feladata, hogy évtizedeknek kell eltelniük ahhoz, hogy a megvalósítással kapcsolatos 
kísérleteket érdemben el lehessen kezdeni. Hiszen a kogitátorok készítéséhez először ki 
kell fejleszteni K-kapcsoló és G-elem tulajdonságú chemotonokat. Ilyen chemotonok 
szintézise azonban a közeli jövőben aligha várható.

A kogitátorokkal való foglalkozás közben azonban egyre jobban erősödik a 
szerzőben az a hit, hogy kogitátorok építésére előbb kerülhet sor, mint K- és G-elemek 
szintézisére. A kogitátorok tulajdonságai ugyanis olyan mértékben hasonlítanak az 
agyhoz, hogy alaposan fel lehet tételezni, az agy is ilyen, vagy legalábbis hasonló elvi 
alapokon működik; A K- és G-elemek pedig sok vonatkozásban mutatnak rokonságot a 
neuronokkal, illetve glia-sejtekkel. Mindezek azt sugallják, hogy neuron- és gliasejttenyé- 
szetekből talán in vitro létrehozhatók asszociatív hálózatok, ha gondoskodunk az itt 
szervező erőként jelentkező állandó inputokról és az outputok elvezetéséről. Ebben az 
esetben pedig az első kogitátor konstrukciók létrehozatala az évtizedek távlatából évek 
közelségébe kerülne át.

B ) F luid  ro b o to k

Bármennyire is sok értékes és érdekes tulajdonsága van egy kogitátomak, 
önmagában, az eddig felvázolt felépítésében még nem képes a robotagy feladatait ellátni. 
A robot ugyanis aktív cselekvést, aktív munkát végző szerkezet, amelynek tevékenységét a
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robotagynak kell irányítani. A kogitátor eddig bemutatott konstrukciója azonban csak 
információ felvevő', feldolgozó, tanuló valamint belső, gondolkodáshoz hasonlítható 
tevékenységre képes, de irányító tevékenységre így még nem alkalmas. Mindenekelőtt 
össze kell kötni olyan fluid, félfluid vagy esetleg kemény szerkezetekkel, amelyek kifelé 
aktív cselekvést tesznek lehetővé, tehát munkavégző szerkezetekkel, effektorokkal oly 
módon, hogy az effektorok működését a kogitátorból érkező jelek szabályozzák (5.33 
ábra).

A kogitátorban azonban még nincsenek olyan információk, amelyek az effektorok 
közvetlen vezérlésére lennének alkalmasak. Az ehhez szükséges pályáknak a kogitátorban 
szintén tanulás segítségével kell kialakulniok. A saját aktivitás megtanulásához azonban 
már nem elegendők azok az eddig felsorolt szenzorok, amelyek a külvilág sajátosságait 
közvetítették a kogitátor felé. össze kell kapcsolni a kogitátort olyan szenzorokkal is, 
amelyek az effektorok állapotát, tevékenységét jelzik vissza a kogitátornak, olyan 
szenzorokkal, amelyek a kogitátor belső állapotát figyelik. Végül ki kell egészíteni a „jót” 
és a „rosszat” jelző szenzorokkal is, amelyet pozitív, illetve negatív visszacsatolással kell 
visszavezetni a kogitátorba.

A ,jó ” jelzésű szenzoroknak minden olyan esetben jelezniük kell, amikor a 
környezeti vagy belső változások elősegítik a robot és a kogitátor optimális működőképes
ségét (pl. tápanyagfelvétel, optimális hőmérséklet stb.). A „rossz” jelzésű szenzoroknak 
pedig minden olyan esetben meg kell szólalniok, ha a külső vagy belső változások az 
optimális működőképesség ellen dolgoznak (pl. túl nagy vagy túl alacsony tápanyagkész
let, hőmérséklet, sebesség stb.).

Az effektorokkal és ilyen szenzorokkal is felszerelt robot automatikusan tanulja 
meg, hogyan kell környezetében „viselkednie” ahhoz, hogy optimális működőképességét 
fenntartsa. A robotnak azonban nemcsak saját működőképességére kell vigyáznia, hanem 
számunkra a szükséges speciális hasznos munkát is el kell végeznie. Erre a robotot be kell 
tanítani. A betanítás módja automatikusan adódik: a robot kezdetben véletlenszerű 
tevékenységéből azokat a mozzanatokat, amelyek az adott feladatok elvégzéséhez 
hasznosak „jutalmazni” kell a „jó” receptorok egyidejű megszólaltatásával, míg a 
számunkra nem kívánatos mozzanatokat, tevékenységet „büntetni” , a „rossz” receptorok 
egyidejű megszólaltatásával. A kogitátor asszociatív tevékenysége folytán így automatiku
san erősödik a kívánt tevékenység végzése és gátlódik a nem kívánté. Ez a folyamat analóg 
a feltételes reflexeknek az állatvilágból jól ismert kialakításával.

Mindehhez persze a pozitív és negatív visszacsatolások, a serkentések és gátlások 
bonyolult rendszerét kell kiépíteni a szenzorok, effektorok és a kogitátor különböző 
egységei között. E visszacsatolások elvei azonban már nem térnek el a kibernetika 
általános szabályaitól, rendszerük ugyanolyan elveken alakítható ki, mint a kemény 
automaták visszacsatolási rendszerei, így ezekkel e könyvben részletesebben nem 
foglalkozunk. A megvalósíthatóság tekintetében mindenesetre bíztató, hogy az élő 
rendszerek is hasonló módon oldották meg igen bonyolult működésüket, általunk 
egyelőre utolérhetetlen tökéletességgel.

Nem lehet azonban eléggé hangsúlyozni, hogy mint többször említettük, a fluid 
computerekkel kapcsolatban itt elmondottak vázlatok. Nem jelentik az egyetlen 
lehetőséget, nem bizonyos, hogy az itt bemutatott formában kivitelezhetek, sőt még az
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sem, hogy konstrukciójuk elvileg működőképes. Még az sem állítható bizonyossággal, 
hogy a kapcsoló elemeknek interferencia alapon kell működniük. De az egész gondolati 
levezetés azt látszik igazolni, hogy a tanuló, gondolkodó rendszerek konstruálásánál 
egészen új utakon is el lehet indulni, s ha létrehozhatók bármilyen elv alapján 
„kondicionáló" kapcsolók, közöttük bármilyen, de a használat következtében megfelelő
en módosuló huzalozás, amelyek révén a pályakiépülés biztosítható, ha a kiépült pályák 
között asszociatív kapcsolatok létesíthetők, akkor a technika computereitől eltérő, sokkal 
inkább az idegrendszerhez, az agyhoz hasonlítható „computerek” hozhatók létre, 
amelyek alighanem új fejezetet nyithatnak a robotika történetében.

14 Dr. Gánti: Chemoton elmélet 209
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C H E M O T O N  THEORY

Volume I. Theoretical foundation o f  fluid mashineries 
SUMMARY

I. Introduction

There is everything realized in the living world that human technique has ever 
constructed except for systems utilizing high energy density, such as high temperature, 
atomic energy, etc. Moreover, everything existing in the living world is much more perfect 
than the technical solutions serving the same purposes. For example, a mosquito 
essentially corresponds to a helicopter provided with an automatic pilot, the automatic 
pilot of which has the total directing and controlling ability, but weighs only a 
thousandth of a gram.

In machineries constructed on technical basis mainly mechanical or electric energy 
is directed to trajectories through which the energy arrives from the energy source at the 
constituent doing the useful work (e.g. at the saw blade or to the beating pointer). The 
basic constituents of the functioning of living systems are chemical processes. The 
changes of energy in chemical processes have also direction, however, to these directions 
no geometrical direction can be attributed. Nevertheless, in the chemical field various 
types of trajectories can be pointed out, along which chemical energy is forced to pass, 
thus fluid (chemical) machines, instruments, automata can be constructed, which are 
organized, but not in the geometrical space. Even self-reproducing machineries can be 
constructed, being no geometrical obstacle of the self-reproduction of their parts exsists 
in this case. Living systems function according to the basic principles of fluid automata.

The first volume of this book makes the reader acquainted with these basic 
principles of fluid machineries, it discusses their stoichiometry and kinetics, derives the 
self-reproducing fluid automata and outlines the principles of „fluid computers” basically 
different from any known computer principle.

The second volume describes the application of these principles to the living world 
and provides thereby an exact theoretical foundation of biology.

II. C o n s tru c tio n a l e le m e n t o f  f lu id  m a c h in e r ie s

In the chemical field, the reaction chain can be considered as a forced trajectory of 
chemical energy, by means of which it can flow in a directed manner from one point of 
this state space into the other. A new, graph-type representation of reaction pathways is 
presented, thereby the AND- and OR-type branchings can be distinguished. In AND-type 
branchings, the „travelling” chemical energy is distributed between two pathways (this 
distribution is stoichiometrically defined), while in OR-branchings the energy „chooses” 
between the two pathways (stoichiometrically undefined, kinetically defined).
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Chemical cycles are special reaction chains with a feed-back. The simple chemical 
stoichiometry we are used to is not suitable for the description of cycles, as on setting up 
their overall equation the cycle intermediates become eliminated, since an intermediate 
being the product in one of the reactions is the raw material for another one, thus at 
summation of the individual equations all intermediates disappear. (This is also the reason 
w hy catalysts cannot be included in stoichiometric equations.) A special cycle 
stoichiometry is introduced in order to overcome this difficulty, providing also the 
operation rules which make the stoichiometric description of cycles (and also the 
incorporation of catalysts into stoichiometric equations) possible. Among other things, it 
is also shown how the operation of enzymes can be calculated by cycle stoichiometry.

The special constructional elements of fluid machineries are self-reproducing 
(autocatalytic) chemical processes, template polymerization (and polycondensation) and 
the formation of two-dimensional liquid-like membranes. The validity of cycle stoichio
m etry is extended also for these processes, their kinetic description is given and concrete 
examples are shown for such self-productive systems together with the calculation of 
their stoichiometry. As opposed to self-production, self-consuming chemical cycles are 
also illustrated.

III . C o n s tru c tio n  o f  s im p le  f lu id  m a c h in e r ie s

This chapter primarily deals with the stoichiometric coupling of simple chemical 
processes shown previously. The coupling of two cycles by AND-AND branching does not 
result in stoichiometrically rigid systems, on the quantitative interpretation of such 
systems the turning numbers of the cycles should also be taken into account. Therefore a 
so-called stoichiokinetic coefficient defined by the equation

p  =r> • u

is introduced, where v is the stoichiometric coefficient, and u is the number of turns. 
U pon doing this, the quantitative calculation of chemical supersystems (consisting of 
coupled chemical cycles) becomes possible independently of time, i.e. by algebraic 
equations instead of differential equation systems. The stoichiometric condition of the 
coupling of chemical cycles has a mathematically identical form with the coupling 
condition of cogwheels. It is possible by this method to describe enzymatic reaction 
chains with stoichiometric equations containing the enzymes as members as well. In 
addition to biochemical examples, also industrial processes are shown for these 
calculations (the syntheses of PEP and 3—PGA).

By certain stoichiometric couplings of selfproducing cycles the design of fluid 
oscillators (oscillating chemical systems) is possible. Such an oscillatory system is 
constructed from elementary reaction steps, by the numerical integration of its 
differential equation system consisting of non-linear differential equations it is shown 
that the system really oscillates. It is also proved that the elementary reactions of the 
well-known Belousov—Zhabotinskii reaction can also be coupled this way. By the 
stoichiometric coupling of self-productive chemical cycles with template polymerization 
fluid program control can be realized: the program is contained in the composition (and 
not in the sequence) o f the template, and control is effectuated by the stoichiometry.

The chapter also contains industrial procedures utilizing chemical cycles (the 
production of FDP, ATP and ADP) as examples for application.

214



IV. P rolifera ting  f lu id  au to m a ta

In this chapter the forms of genesis are discussed and defined mathematically by 
means of cycle stoichiometry. These are: formation (no pattem, no producing system), 
production (no pattem, but there is a producing system), reproduction (the producing 
system works according to a pattern), self-production (no pattern, the producing system 
is identical with the product), self-reproduction (self-production according to a pattern), 
and proliferation in which the spatial separation of the parent- and newly-formed system 
is also ensured. The separate discussion of the latter is necessary as the operation of 
self-productive and self-reproductive systems manifests itself in chemistry macros- 
copically only in the increase of the concentration of components, which in itself does 
not result in a spatial separation of the self-reproducing fluid machineries, i.e. the 
self-reproduction of these machines themselves.

The simplest proliferating fluid systems are the so-called proliferating microspheres. 
They are self-reproducing chemical cycles closed into a two-dimensional fluid membrane 
shell. Stoichiometric coupling is accomplished by the cycle producing the membrane
forming component. It can be shown that during the operation — and thus during the 
growth — of this system the osmotic conditions change so that the shape of the 
membrane sphere deteriorates on the doubling of the amount of its material, thus it 
becomes unstable and divides in two microspheres identical with each other and the 
original sphere. As both microspheres are growing further, the events are repeated in both 
of them, thus such a system proliferates spatially as a result of purely physical and 
chemical events. In the proliferating microsphere, due to chemical organization the result 
of processes organized so far .only in the chemical field is transformed into the 
geometrical space and the function of the system becomes organized also in geometrical 
space. The behavior of this chemical supersystem is discussed in terms of both cycle 
stoichiometry and chemical kinetics.

The self-productive cycle contained in the microsphere can be substituted by any 
even more complex self-productive network; if the appropriate stoichiometric coupling is 
ensured between the two systems, the proliferating nature of the system is preserved. As 
the oscillatory chemical systems also contain autocatalytic cycles, they can also be built 
into the microsphere, but oscillation and the operation of the system interfere with each 
other. This disturbance can be eliminated by special chemical couplings.

If we incorporate into the microsphere, instead of the simple self-producing cycle, a 
stoichiometrically program-controlled system discussed in the previous chapter so that 
the stoichiometric couplings needed to membrane growth are ensured with both 
subsystems, we obtain program-controlled, proliferating fluid systems, the so-called 
chemotons. The whole theory is named after them, owing to their outstanding 
importance. It can be namely proved that the organization of procariotic living systems is 
the one characteristic for chemotons, and on the other hand, the chemotons themselves 
behave as living systems. This is proved in the second volume of the book containing the 
biological aspects.

In this chapter the history of chemoton theory is briefly discussed, the construction 
of the model, its coupling principles, the stoichiometric characterization of chemotons, a 
qualitative survey of their operation based on the stoichiometric equations, the 
differential equation system describing the kinetic operation of a simple chemoton and 
the most important results of numerical integrations with various conditions and the 
conclusions drawn are also treated. Finally, several theoretical chemoton variants are also 
shown.
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This chapter may be divided in two distinct parts differing methodically and 
conceptually. Part one (sections 5.1—5.4) is the introduction of self-organizing 
automaton, while part two — based on this — is the modelling of some phenomena similar 
or analogous to certain neural or mental activities.

First of all a „fluid computer element” is designed. This consists essentially of a 
special chemoton the membrane of which is provided with a responding output and 
which is capable o f constructing the interferences of the incoming signs. The functioning 
o f such a closed sign-interference membrane depends on three simple principles:

1. Principle o f  sign-interference:

Shape and intensity of an outgoing sign (output) produced on a closed molecular 
double layer is determined by the relative position of the responding output with respect 
to  the maximum (maxima) formed by the interference of the incoming signs.

2. Capacitance principle:
The responding output is supplied with a condenser placed at its juncture with the 

membrane. This sign-giver condenser is always discharged if the juncture takes up a 
voltage higher than a given threshold.

3. Principle o f  conditioning:
Interference maxima higher than a certain threshold act as „attractors” : they 

attract the junction of responding outputs except for the latter coinciding with a 
maximum. Hence the distribution of interference maxima produced by the incoming 
signs (i.e. stimuli) strives for transforming the geometry of the junctions. In other words, 
the frequency o f the incoming signs determines a fold-catastrophe, and the image of the 
juncture of the responding output strives to move into the bifurcation of the catastrophe 
surface. Hence this „sign-interference microprocessor” is characterized by a strong 
non-linearity.

Such sign-interference membrane microprocessor can be realized by means of a 
chemoton. The energy needed for the operation — i.e. to charge the junctional membrane 
condenser — is supplied by the metabolism of chemoton.

By joining branched responding outputs of individual chemotons as inputs for other 
chemotons, networks can be developed in which — provided that signs spread much faster 
in the connecting fibres than in the membrane -  the pathways formed by the flow of 
signs give a certain pattern. If the inputs of a „basic network” like this, are connected to a 
sensor, the outputs o f the network display an excitation-pattern corresponding to the 
object percieved. The network is naturally driven by the activity of the chemoton; the 
junctional condensers are charged also by chemotonic activity. Thus with the chemical 
energy of chemotons a basic network produces information, namely excitation patterns 
conditioned for recognition.

This cognitive pattern-conditioning is, however, in itself a rigid and ineffective 
process. But it can be transformed into a much more elastic and effective one, if the 
individual responding outputs are provided with appropriate oscillating chemotons 
synchronized by the individual currents in the excited pathways. Thus these synchronized 
oscillators support the currents in the excited pathways, moreover, they even may sustain

V. O utlines o f  self-organ izin g  f lu id  co m p u te rs
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them after the ceasing of the stimulus, if synchronization is accompanied by an increase 
in the amplitude of the oscillator. Thus the duration of specific patterns corresponding to 
very short-time stimuli can be extended, and the information-content of the pattern in 
question can be properly processed by an external observer. As a „latent image” , the 
pattern may even be stored long after the amplitude of the damped oscillations passed the 
threshold needed for discharging the responding condensers. This kind of networks 
constructed from oscillator- and conditionator-chemotons is called „cogitator network” .

The second part of this chapter explains this denomination. Considerations are 
based on the hypothesis that the interference maxima generated by diffuse stimuli of the 
oscillators may induce conditionator chemotons to grow fibers which may be 
self-connected to another — simultaneously active — conditionator or oscillator element 
thus forming a „secondary network” apt to render associative connections between 
synchronously excited pathways. These so-called associative networks are used to build 
the so-called „cogitators” .

The basic principle of designing the cogitator is that the output patterns of several 
associative networks are joined as inputs to a common associative network — to a 
so-called „abstractor” — the output pattern of which is then fed back through a further 
associative network — the so-called „decoder” — to the input of the same abstractor. The 
feed-back also occurs with an associative switching, i.e. connection is established by the 
activity of the abstractor input itself so that this self-reference „decodes” the output 
pattern of the abstractor.

Now the abstractor activity amplified by self-reference can be used for modelling 
logical problem-solving processes through associative chains, hence the name „cogitator” . 
Furthermore, „sleeping” , „dreaming” and „dying” of the cogitator is also interpreted.

These problems seem to be relevant to neural and mental activities, and the human 
brain functioning in a similar manner is not impossible. The cogitator seems to be 
applicable for the construction of artificial brains for thinking and learning robots.
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aszinkron oszcilláció 183
asszociatív hálózat 1 8 2 ^ 8 4 , 185, 187, 190
asszociatív pályák 183
ATP előállítás 107,108
ATP képződés 147
autokatalitikus ciklus 47—55, 116, 131, 176
axon 154
axondomb 154
axonhálózat 166, 181
Az élet princípiuma 129

Ájult állapot 204 
állapotfenntartó tevékenység 204 
álom 183,191,203,204 
áram 169

áramkimaradás 200 
átviteli szám 82

Bakteriopurpurin 147 
bejövő jel 150
Belousov—Zhabotinszkij reakció 95, 98, 99
biológiai computerek 143
biológiai membránok 66, 147
biológiai óra 94
binér állapot 143
breathing mechanizmus 63
bruttó egyenlet 23—24, 69
Brüsselator 95
büntetés 208
BZ-reakció 95, 98, 99

Calvin-ciklus 55, 56, 93, 112 
cellák 200,202
chemoton 15, 16, 128-142, 160-166, 176, 18
chemoton elmélet 128,129
chemoton kapcsolás 131
chemoton kapcsolási rajz 133
chemoton modell 128
chemoton osztódás 135
chemoton szimulációk 137-142
citrát ciklus 37- 3 9 ,4 1 ,4 5 ,7 9 ,8 0
computerek 143

Csatlakozási geometria 156, 158-160 
csatlakozási pontok 155,159 
csatlakozási variációk 166 
csatlakozási végbunkó 159 
csatlakozások helyzete 155

Dekóder 186-187, 190, 197 
dekóderes visszacsatolás 189,197 
dekódolás 187 
dendrithálózat 181 
deszinkronizálódás 180 
digitális rendszer 143 
DNS 57,60 
DNS-replikáció 129
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DNS-szin tézis 111 
Donnán potenciál 145 
duplázódási szám 67

Effektorok 201,208 
egzakt elméleti biológia 16 
egyensúlyozó funkció 129 
egyidejű megszólalás 166 
elágazások 166 
elektromos áram 145 
elektromos erőterek 205 
elektromos halak 148 
elektromos hullám 148 
elektromos impulzus 196 
elektromos jel 148, 164—166 
eloszlásmintázat 179 
emlékkép 180, 191 
energiaátviteli rendszer 13 
energiaellátás 169 
energia transzformálás 145,147 
enoláz 84 
enzim 42
enzim-szubsztrát komplex 42 
enzim-termék komplex 42 
enzimes rakciólánc 75 
enzimreakciók 42—44 
eseménysor 184
extrachemotonális tér 134, 164, 169

Élesztő extraktum 84 
élesztőgombák 40 
életkeletkezés 128, 130 
életkritériumok 129 
élő rendszerek 128 
érzékelők 169, 184 
érzékelő mező 173
ÉS-clágazás 25 26,69.70, 92, 99, 122, 
ÉS-ÉS kapcsolás 71, 74, 78. 99. 105

fiktív móltört 35, 72, 118
fiktív sebességi állandó 64
fluid automaták 14, 15, 69, 128, 160
fluid computerek 14, 143, 209
fluid kapcsolók 169
fluid kondenzátor 153
fluid óra 122,126-128
fluid óramű 193,195-198
fluid programvezérlés 99— 104
fluid robotok 206—209
fogaskerék elv 74, 80
fogaskerekek kapcsolása 74
fordulati szám 31, 72, 80
fordulati szám változtatása 3 2 ,4 9 —52, 72
formation 110
formóz reakció 47 -48 , 53, 93, 130 
foszfoenol-piroszőlősav előállítás 84 
3-foszfoglicerinsav előállítás 85 
foszfogliceromutáz 84 
fotoszintézis 147 
fruktózdifoszfát előállítás 104 
függőleges egyenes 172

G-elemek 176-178, 179, 180-182,200
G-hullám 181
generációk 138
generációs idő 138
generátor elemek 176-178
glia-sejttenyészet 207
glikolaldehid 47-48
gondolkodás 202
gondolkodó gépek 14
gömbosztódás 119, 120, 132
gramicidin S 113
Guldberg Waage egyenletek 21-22 ,68 , 97

130 Hallószerv 184
halobaktériumok 146 
hangérzékelés 175 
hatáslánc 21 
hálózat 173
hármas maximum 152,153 
helyzetérzékelő szenzor 174 
hidrogén kötés 62, 63 
homeosztázis 129

F-kapcsoló 153—154 
fajlagos felület 68, 118 
FDP 104
feszültségmaximum 151, 157 
fényérzékelő elem 170 
fénypont 170, 172
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homogén párképzés 5 7-60 
homopolimer 58 
hosszú távú memória 179,186 
hőérzékelő szerv 175 
hullámfront 149, 151 
hullámmaximum 151, 181 
huzalnövelő hatás 181 
huzalozás 164, 166, 171, 173, 181 
hyperciklus 17

I-kapcsoló 148—153 
idegrendszer 143 
időadó egység 193—195 
időkóder 198 
impulzus 197 
információ 65, 128 
információtárolás 56, 65 
ingerhármas 156 
ingerkombináció 156, 166, 185 
ingerlés 170, 182, 192 
ingermennyiség 172 
ingermintázat 172, 183, 189 
ingersorozat 183, 192 
iniciáló lépés 64
inputkombinációk 166, 167, 179, 180 
inputmintázat 187, 189 
inputok 164,165, 167, 170 
intenzitásmaximum 149 
interferencia 151, 153, 169, 181 
interferencia-kapcsoló 153, 169 
interferenciakép 151
interferencia-maximum 151, 155, 156, 157, 

159,181 
ízlelőszerv 175 
izomműködés 145

Jel 56, 150, 166, 167, 181 
jelhalmaz 167 
jelhozó 148, 150, 164, 166 
jelhozó hármas 155 
jelhozó megszólalása 151 
jelintenzitás 150, 155, 169, 181 
jelkombinációk 166 
jelsorrend 65
jelvivők 148, 150, 155, 164, 166, 169 
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jelvivők elágazása 167 
jutalmazás 208

K+G-hálózat 178-179 
K-elemek 180, 181, 182 
K-hálózat 164, 178 
K-kapcsoló 154—160, 170 
kapcsolási geometria 156,172,205 
kapcsolóhálózat 164 
kapcsolt reakciók 23 
katalizátor 34, 38—42 
kationtranszport 145 
keletkezés 110 
kémiai állapottér 14, 19, 130 
kémiai automaták 14 
kémiai energia 144 
kémiai gépek 14 
kémiai körfolyamat 29—45 
kémiai pályák 21
kémiai szuperrendszerek 69,99,128 
kétdimenziós fluid membránok 66—68 
kétdimenziós folyadék 66, 67, 149, 157 
kétszeres katalízis 80 
kibernetikai rendszer 130 
kiegészítő párképzés 58-60 
kimenőjel 150 
kloroplaszt 148
kóderek 185, 190, 196, 197, 201 
kódolás 57, 184, 187 
koenzim kapcsolás 76—77 
kogitátor alaphálózat 179 
kogitátor hálózatok 176 184 
kompartment 115,116,131,132 
kompartmentalizáció 66-68, 112, 131 
komplett kapcsolás 74, 80 
kondenzációs melléktermék 58 
kondenzátor 148, 153, 169, 183, 193 
kondenzátor kisülése 154, 169, 179, 193, 

195, 200
kondicionálás 167, 170-173, 179, 184 
kondicionálási feltételek 166, 167, 171 
kondicionálatlan állapot 172 
kondícionálódó kapcsoló 155-160, 167 
kondicionált állapot 172 
konszekutív reakciók 14,19



kopolimer 59 
körfolyamat kinetikája 36 
körfolyamati sztöchiometria 15, 31—36 
körfolyamatjel 31 
kötéserősség 62, 63
küszöbfeszültség 154, 179, 180, 181, 200

Latens kép 180,182,183 
láncnövelő lépés 64 
látó szerv 184 
Lebedew lé 107 
lehatárolatlan chemoton 129 
leolvasás 102 
logikai kapcsolat 191 
luciferin-luciferáz 148 
lyukképződés 157

Malát ciklus 55 ,89 -90 ,112  
maximumpont 151, 156, 170 
maximumpontok vándorlása 151,152, 155 
mágneses tér érzékelése 175 
másodlagos huzalozás 181, 182 
másodlagos interferenciakép 181 
meditáció 201-203 
megcsapolt ciklus 92 
megfigyelő 172,179,182,183 
megszólalás 149—151, 166, 170 
megszólalási gyakoriság 155, 156, 170 
megszólalási mintázat 172 
megszólaló pályák 185 
megszólaló receptoregyüttes 171 
membrán 66 
membrándomb 181 
membránkondenzátor 148 
membrán mátrix 146 
membránnövekedés 67 
membrán polarizáció 148 
membránpotenciái 145, 146 
mesterséges fül 175 
mesterséges szem 170 
metabolikus hálózat 176 
metsző egyenesek 172 
mielinhüvely 167
mikrogömb 115, 117, 119, 125, 127, 128, 

148,149,153, 157

mikrokapilláris 157 
mikrominiatürizálás 143 
miniatürizálás 143 
minimális utódszám 163 
minimál modell 129 
minimálrendszer 128 
minta 57
mintázat 171 ,172,176,179,180,188 
mintázat életideje 180 
mintázatkészlet 184 
mozgásérzékelő szenzor 174 
munkavégzés, folyamatos 44 
működés 44

NA-hálózat 196, 197 
nanocomputerek 143 
nanominiatürizálás 143 
negatív kópia 58 
negatív szál 58, 59 
nemasszociatív hálózat 196 
neuron 154 
neurontenyészet 207 
nulladik réteg 164-167, 170, 173

Obiigát szaporodás 160 
ólomakkumulátor 145, 146 
omega réteg 164,170 
Oregonátor 95 
oszcilláció 180 
oszcilláló áram 183
oszcilláló reakciórendszerek 14, 94—99, 

124-127,130, 176, 193,195 
oszcillátor 193 
osztódás 135 
output 164,167,170,171 
output mintázat 172, 173, 180, 187, 197 
ozmotikus egyensúly 119,120,134 
ozmotikus nyomás 118,134

önemésztő körfolyamat 56 
önmásolás 113
önprodukáló körfolyamat 47—55, 116, 131 
önprodukáló szuperrendszer 88, 105 
önprodukció 113 
önreplikáció 113
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önreprodukáló alkatrészek 14 
önreprodukáló automaták 45 
önreprodukáló körfolyamatok 45-56 
önreprodukció 110,112,113 
önszervező képesség 15 
öntermelés 112, 113 
önújratermelés 110 
ős-chemoton 129 
összetett óramű 197—199

Parány fürkész 13 
pályák 167 ,171 ,172 ,176 ,180  
pályarendszer 180—182, 184, 190 
pálya tüzelése 180 
pályaszakasz 19,20 
párhuzamos kapcsolás 148 
párképzés 57, 58 
pentózfoszfát ciklus 56 
PÉP 84
periódus-jel 126 
perpetum mobile 78 
3-PGS 85 
polarizáció 149 
polikondenzáció 56 
polimerizáció 56 
pont 171
potenciálhullám 150 
potenciálkülönbség 145 
pozitív szál 58, 59 
prebiotikus chemoton 16,130 
problémamegoldás 192 
problémamegoldó koncentrálás 201, 202 
production 110,111 
program 128
programvezérlés 99, 102—104, 128 
prokariota rendszerek 129 
proliferation 112 
protongrádiens 147 
protonpumpa 147-148

Reakció iránya 20 
reakciókinetikai egyenletek 21 
reakciók kapcsolása 22 
reakciólánc 23—25 
receptor 170, 171, 173, 176 
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receptorfelület 171
receptormező 170
receptormintázat 173
redoxpotenciál változás 178
reduktív karbonsav ciklus 53—55,91
relativ felület 121
replikádé 113
reprodukció 110, 111, 113
rétegek 164-166, 167
RNS-szin tézis 130
robot 207
robotagy 206
robotpüóta 13, 15
rokon pályák 185, 191, 192, 200
rokonsági ág 191,192
rövid távú memória 179,186

Segédinger 192 
self-copying 113 
self-production 112,113 
selfreproduction 110,113 
shuntölő reakcióhíd 160, 161 
síklapok 172 
soros kapcsolás 148

Szaglószerv 175 
szaporodás 110,112,113,135 
szaporodó mikrogömbök 115—122,128 
szelektív működésirányítás 201 
Szent-Györgyi — Krebs ciklus 79 
szentjánosbogár 148 
szenzor 174, 201 
szinapszis 195
szinkronizálás 179, 182, 183, 186 
szinkron működés 179-181,192,197 
színuszjel 148 
szoliton 181
szövegleolvasó rendszer 184 
sztöchiometriai egyenletek 19—20, 22 
sztöchiometriai együttható 22 
sztöchiometriai periódusjel 126 
sztöchiometriai stabilitás 142 
sztöchiometriai visszacsatolás 126, 127 
sztöchiokinetika 73—76 
sztöchiokinetikai együttható 73



szubsztrát 42 
szummátor 198 
szuperciklusok 78—83 
szuperkerék 78
szuperrendszer 69, 116, 130, 131

T-elem 193 — 195 
tanulási készség 202 
tapintás 173 
tapintó szerv 184 
tápanyagellátás 169 
tápanyagkoncentráció 200 
templátfolyamatok 57—65 
templátpolimer 99
templátpolimerizáció 56—65,99, 100, 101, 

110, 129, 134 
termelés 110,111 
termodinamikai hajtóerő 200 
testvérpályák 191, 192 
timing egység 193-195 
töltésmegosztás 169 
történés 44 
tükrözés 173, 185 
tüzelés 154, 155, 159, 170, 181 
tüzelési láncok 183

tüzelési mintázat 182—185, 187, 188,
196,197

tüzeléssorozat 183, 184
tüzelő állás 156
tüzelő kapcsoló 153—154
tüzelő kondenzátorok 166,169,181

Újratermelés 110,111 
unwinding proteins 63 
urea ciklus 81—82 
utolsó réteg 164

VAGY-elágazás 27-28, 70, 71,92, 93, 96, 
99, 122, 130, 141, 142, 169 

VÁGY-ÉS kapcsolás 71,76 
vagylagos shunt 161 
VAGY-VAGY kapcsolás 76 
vezérlő funkció 129 
vezikulum 194—195 
véletlenszerű kisülés 183,191 
világító baktériumok 148 
virion 114 
vírus 144
vízszintes egyenes 172
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A cíiemoton elmelet az élő rendszerek mibenlétének elméleteként 
i.duit, majd lassan a fluid (kémiai) automaták általános elméletévé 

szélesedett. Nem elvont matematikai elmélet, hanem mérnöki, azaz azt 
vizsgálja, hogyan lehet fluid automatákat kémiai reakciórendszerekbcl 
konstruálni es az ilyen automaták hogyan működnek. Ezért nemcsak a 
konstrukcionalis alapelveket tárgyalja, hanem konkrét példákat, sok 
esetben iparilag megvalósított technológiai példákét is mutat be az 
egyes konstrukciókra.

E nonográfia első kötete megismertet a fluid automaták 
. alkatrészeivel" és azok kapcsolási módjaival; az önreprodukálo 
alkatrészekk ;l és a belőlük telepíthető ónreprodukáló, majd szaporodó 
rIliid masinákkal, köztük a legérdekesebbel, a szaporodó programvezé
relt fluid automatával, s chemotonnal. A könyv utolsó fejezete 
bemutatja, hogyan lehet a chemotonokból speciális számítógép eieme 
k :t kifejlesztem, s felvázolja egy működési alapelveiben is teljesen új, 
,,gonde lkodé" computer, a kogitátor konstrukcionalis elveit.

Az élő rendszerek működésének, keletkezésének és az élővilág 
kifejlődésének a magyarázatával e monográfia második kötete 
foglalkozik a chemoton elmélet alapján.
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