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Tézispontok

1. Véletlen bolyongó részecskék sorbanállási hálózatai

Különböző sorbanállási hálózatokban fellépő torlódási jelenségek az ezen hálózatok valós életben
vett teljesítményére rendkívül káros hatással bírnak. Emiatt a terület nagyon jól kutatott, mégis,
különösen a jelenség összefüggése a hálózatok topológiájával, kevéssé ismert. A dolgozat első
negyede a torlódás és a hálózat topológiájának összefüggésit keresi egy egyszerűsített modellben.

A modell jellemzői a következők. A hálózaton mozgó részecskék száma időben nem állandó -
részecskék elnyelődhetnek a csomópontokban és érkezhetnek is a külvilágból. Ha már a hálóza-
ton vannak, akkor mozgásuk véletlen bolyongás, azaz egy részecske átugrása egyik csomópontról
a másik csomópontra csak szomszédos csomópontok között történhet, méghozzá bizonyos való-
színűséggel. Minden csomópontban sorokat találunk, melyek egyszerre csak egyetlen részecskét
engednek tovább. Ha tehát egy részecske egy adott csomópontra ugrik, mindaddig ott kell ma-
radnia, amíg az előtte odaérkezők tovább nem lépnek a csomópontról, vagy el nem nyelődnek
az adott csomópontban. Adott elnyelési ráta mellett növelve az időegység alatt belépő csoma-
gok számát, a hálózat torlódott állapotba kerülhet. Ebben az esetben a hálózatban jelen lévő
csomagok száma az idővel lineárisan nő, a sorhosszaknak nem létezik stacionárius eloszlásuk.
Eredményeim a következők.

1. Jól ismert tény, hogy torlódási kontroll alkalmazása nélkül a stacionárius sztochasztikus
rendszer sorhosszainak eloszlása a csomópontokon faktorizálódik. Ekkor a stacionaritást
biztosító mérlegegyenletek - adott terhelés mellett - csomópontonként egyetlen dinamikai
változót - az adott csomópontok aszimptotikus betöltöttségi valószínűségeit tartalmazzák.
Az ezen betöltöttségi valószínűségeket tartalmazó ξ vektor meghatározható az

(1− P )ξ = p,

egyenletből, ahol P a fenti forgalmi modellt helyettesítő, általam bevezetett szinkron di-
namikát jellemző elosztási („routing”) mátrix, p pedig a szinkron dinamika külső terhelését
jellemző valószínűségeket tartalmazó vektor. Az egyenlet alapján egyszerű kritériumot
adtam arra, hogy egy adott külső terhelés terhelés mellett a hálózat torlódott vagy nem
torlódott állapotot határoz-e meg. Egyszerű algoritmust adtam a torlódott állapotot jel-
lemző rendparaméter numerikus számolására. Ezeket az eredményeket szimulációkkal ha-
sonlítottam össze, kitűnő egyezést tapasztalva.

2. Abból a célból, hogy a véletlen bolyongó útválasztással leírható rendszer aszimptotikus
viselkedése és a rendszerhez tartozó gráf struktúrája között kapcsolatot találjak, elvégeztem
a mérlegegyenlet közelítő, analitikus invertálását. A közelítő módszer alapja a P mátrixra
felírt spektráltételben szereplő tagok megfelelő becslése. Már korábban is megmutatták,
hogy gráfsokaságok esetén, homogén betöltéssel számolva a kritikus betöltési valószínűség

pc =
µ

µ+ (1− µ)dmax/d
, (1)

ahol µ a részecskék elnyelési, p az érkezési valószínűsége, dmax a hálózatban található cso-
mópontok maximális, d az átlagos fokszáma. Azonban egyes gráfokat, nem pedig egész
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sokaságokat vizsgálva kitűnik, hogy ez az összefüggés rendszerint igen nagy hibával viszo-
nyul a szimulációk során kapott pc értékekhez. Az általam javasolt módszer megmutatja,
hogy (1) individuális gráfok esetén a fent említett spektrális közelítés elsőnél magasabb
rendjeinek elhanyagolásával képződik. Megmutattam, hogyan lehet ebben a közelítésben
további korrekciókat is figyelembe venni és ezzel nagyon jó, 10−3 . . . 10−5 relatív hibájú ki-
fejezést találni pc számára. A számításokat fa gráfokra is elvégeztem, melyek azelőtt nem
szerepeltek az irodalomban. Az új képletek segítségével elvégeztem az eredetileg kitűzött
cél vizsgálatát - kiderült, hogy míg a (1) által sugallt egyenlet szerint a rendszer aszimp-
totikus viselkedése egyértelműen meghatározható a gráf fokszámeloszlásának ismeretében,
addig az általam leírt további korrekciók megmutatják, hogy valójában ennél részletesebb,
a csomópontok szomszédságának szerkezetét is figyelembe vevő strukturális paramétert is
figyelembe kell venni.

3. Numerikus vizsgálatokat végeztem Erdős–Rényi- és Barabási–Albert-hálózatokon, hogy
megmutassam a spektrális kifejtés által finomított formulák alkalmazhatóságának feltéte-
leit. Kvalitatív bizonyítékokat soroltam fel arra vonatkozólag, hogy a szignifikáns spektrális
paraméter ebben az esetben a gráf keverési rátája. Numerikus számításokkal támasztot-
tam alá, hogy egyedi gráfok esetén (1) leginkább nagy élsűrűségű (a gyakorlatban atipikus)
gráfok esetén ad megbízható eredményt.

2. Sztochasztikus futási idejű, SIS típusú fertőzési folyamatok vizs-
gálata teljes gráfon

Tekintsünk egy SIS folyamatot a Kn teljes gráfon. Régóta ismert tény, hogy a folyamat át-
lagtérelméleti közelítésekor adódó prevalenciagörbe, mely a fertőzött egyedek populáción belüli
hosszú távú várható értékét adja meg a fertőzési rátában, biztosan nem kapható meg véges po-
pulációméretet feltételezve. Ennek oka pedig az, hogy az SIS folyamat abszorbeáló állapottal
rendelkezik, így a rendszer hosszú távon előbb vagy utóbb belekerül az abszorbeáló állapotba,
ahonnan már nem tud kimozdulni. A dolgozat második negyedében, az abszorbeáló állapot
hatását kiküszöbölendő, egy véges, sztochasztikus leállást bevezetve tanulmányoztam az SIS
folyamat végállapotbeli prevalenciáját.

4. Megmutattam, hogy ha a leállási idő eloszlása exponenciális, akkor a prevalencia meg-
határozható a fertőzés, mint folytonos idejű Markov-folyamat infinitezimális generátora
rezolvens függvényének tanulmányozásával. Kimutattam, hogy ez utóbbi kapcsolatba hoz-
ható az SIS folyamat abszorpciós állapotának eliminálásával képződő új folyamat rezolvens
függvényével.

5. Megmutattam, hogy ha a τ normált fertőzési ráta kisebb, mint a δ gyógyulási ráta, akkor a
végállapotbeli prevalencia eltűnik a populáció n méretének n→∞ limeszében, függetlenül
a leállási idő várható értékétől. Megmutattam, hogy ugyanekkor a módosított SIS folyamat
stacionárius állapotában a prevalencia várható értéke eltűnik.

6. Megmutattam, hogy ha a τ normált fertőzési ráta kisebb, mint a δ gyógyulási ráta, akkor
az n→∞ limeszben a leállási idő által nem korlátozott SIS és módosított SIS folyamatok
időfüggő prevalenciagörbéi a zérushoz tartanak. Megmutattam, hogy az elért eredmények
nem függenek magától az exponenciális eloszlástól - a prevalencia leállási időpontban vett

2



várható értéke az említett paramétertartományban független a leállási idő eloszlásától, ha
a populáció mérete minden határon túl nő.

3. Az euklideszi Dirac-egyenlet magasabb dimenzióban

Régi megfigyelés, hogy az egyenesen zajló perzisztens véletlen bolyongás kontinuum limesze az
euklideszi (azaz valós együtthatójú) Dirac-egyenlettel írható le. Mivel a Dirac-egyenletből le-
vezethető a telegráf egyenlet, így valószínűsíthető volt, hogy magasabb térbeli dimenziókban a
perzisztens véletlen bolyongás mikroszkopikus modelljét adhatja néhány fontos, komplex (gyak-
ran rendezetlen) anyagban vett terjedési folyamatnak. Az ebbéli remények azonban hamisnak
bizonyultak: a perzisztens véletlen bolyongás kontinuum limesze nem adja vissza sem a Dirac-,
sem a telegráf egyenletet. A folyamat különböző módosításai sem adták meg a kívánt ered-
ményt. A dolgozat harmadik negyedében rámutatok arra, hogy ezek a próbálkozások miért
vallottak sorra kudarcot.

7. Bebizonyítottam, hogy a d+ 1 (d a térbeli dimenziók száma) dimenziós euklideszi Dirac-
egyenlet akkor és csakis akkor képes fenntartani kezdeti feltételeinek pozitivitását, ha d =
1. Ebben az esetben formája teljesen meghatározott: az egyenletben található Clifford-
algebra generátorok olyanok, hogy az egyenlet valamekkora számú, egymástól független,
perzisztens véletlen bolyongást végrehajtó tömegpont csatolatlan mozgását írja le.

4. Diffúzíós-konvekciós folyamatok egy elektrokémiai cellában

Egy elektrolitoldatba mártott, feszültség alá helyezett fémdarab, az elektród felületén kémiai
folyamatok - elektronfelvétellel járó redukció és elektronleadással járó oxidáció történhet. Az
elektródpotenciál változtatásával és az elektródon átfolyó áram mérésével az eszköz képes arra,
hogy kémiai reakciók egyfajta nagy érzékenységű analizátora legyen. A forgó gyűrűs korong-
elektród az elektrokémia bevett vizsgálati eszköze, mely nagy hatásfokú analízisre képes. A
műszeren belül két fémfelületen, a korongon és a gyűrűn zajlik kémiai reakció. Az elektródák
alatt elhelyezkedő folyadékfázisban az oldat állandó áramlása biztosítja, hogy a kémiai anyag
kontrollált módon közelítse meg az elektródákat. Sajnos azonban az elektródák körüli elektromos
tér átfedése, az ún. elektromos áthallás a mérési eredményeket gyakran nehezen kiértékelhetővé
teszik. Különösen igaz ez dinamikus potenciálszabályozással ellátott elektrokémiai cellára.

8. Társszerzőimmel felépítettünk egy numerikus szimulátort, mely képes a dinamikus poten-
ciálszabályozással ellátott forgó gyűrűs korongelektróda elektromos áthallásait, az ún. „IR-
drop” jelenséget kvantitatíve jellemezni. Mind kísérletileg, mind numerikus szimulációkal
megmutattuk, hogy az elektrokémiai cella referenciaelektródájának térbeli helyzete drá-
maian befolyásolja a mérési eredményeket. Az eredményeket kísérletekkel összehasonlítva,
igen jó egyezést mutatható ki.
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