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1. fejezet

Előszó

A XX. századot szokás a fizika századának is nevezni. A század elején a relativitáselmélet
a téridő nagy skálás szerkezete, míg a kvantummechanika a mikroszkopikus jelenségek ér-
telmezése felé nyitottak újfajta kapukat. Mindkét forradalmat megelőzte az a matematikai
fejlődés, mely egyrészt a XIX. század végére elvezetett az absztrakt geometriák, másrészt
- a függvénytereken keresztül - a végtelen dimenziós normált és belső szorzatos terek el-
méletéig. A modern fizika két nagy pillére, a görbült téridők elmélete és a részecskék és
terek kvantumelmélete a század derekára már készen álltak arra, hogy nagy hódító útjuk-
ra induljanak: a század második felének eredményei, mint például a renormálási csoport
bevezetése, kiegészítették a fent említett nagy elméleteket, hogy azok a legkisebbektől
kezdve a legnagyobbakig, az általunk ismert, kísérletileg vagy megfigyelések segítségével
hozzáférhető, a redukcionista modellépítésre alkalmas világ jelentős részének páratlanul
pontos leírását adják.

A huszadik század fizikája azonban nem csak a fenti két forradalmat „szenvedte el”,
mint ahogy Albert Einstein 1905-ben megírt négy rendkívül híressé vált publikációja témá-
it sem meríti ki a fotoelektromos jelenség és a mozgó testek elektrodinamikájának alapjai.
Az Einstein által 1905-ben írt, időrendben második fontos publikáció a Brown-mozgással
kapcsolatos. A mozgást még Robert Brown írta le 1827-ben. Albert Einstein megmutat-
ta, hogy - az akkor már a matematikában és a fizikában egyre nagyobb teret hódító, a
fizikában például Ludwig Boltzmann nevével fémjelzett - valószínűségi módszerek segít-
ségével új összefüggések vezethetőek le (Einstein-összefüggés) az anyag makroszkopikus
és mikroszkopikus dinamikáját jellemző mennyiségek között. A szélesebb értelemben vett
Brown-mozgás az anyag újfajta mozgásformája. Az ideális Brown-mozgó részecske pályá-
ja nem írható le sem a klasszikus fizika differenciálegyenleteivel, sem a kvantummechanika
unitér időfejlődésével. A mozgás olyan furcsa, hogy Jean Baptiste Perrin Nobel-díjas fi-
zikus az általa írt, az atomokról szóló könyvben (Les atomes, 1913) bátran állítja, hogy
véleménye szerint az idealizált Brown-mozgást végző részecskék pályái megegyeznek az
Henri Poincarét gyötrő szörnyetegekkel, a mindenhol folytonos de sehol sem differenci-
álható görbékkel. Erre az eszmefuttatásra felfigyelt a kor nagy matematikusa, Norbert
Wiener is, aki ebből a gondolatból építkezve először konstruált valószínűségi mértéket a
folytonos görbék terén1.

1A fizikusok ezt pályaintegrálnak hívják
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Legyen Ω egy állapottér. Ez lehet diszkrét vagy folytonos halmaz is. Vegyük az ω(t)
trajektóriák terét. Ha a trajektória ismert, akkor az egy adott időpillanatban Ω valame-
lyik állapotában lévő rendszerről mindent ismerünk. A sztochasztikus folyamatok olyan
folyamatok, melyek a rendszer pályáit a kezdeti feltételek ismeretében nem rögzítik: ha
ω(0) ismert, akkor ω(t) még nem meghatározott. A sztochasztikus folyamat adott kezde-
ti feltétele esetén a megvalósuló trajektóriák garmadáját kínálja, melyek mindegyikéhez
valószínűségi súlyt rendel. Pontosabban fogalmazva, a sztochasztikus folyamat egy való-
színűségi mérték a trajektóriák terén. Az ilyen folyamatokból nagyon sok van. Különösen
fontosak azok, melyek egyrészt stacionáriusak, másrészt nem rendelkeznek memóriával,
azaz az időpontok valamely

tn < tn−1 < · · · < t2 < t1

sorozata és az állapottér
Ωn, Ωn−1, . . . ,Ω2, Ω1

részhalmazai esetén a feltételes valószínűségekre fennáll a

Prob(ω(t1) ∈ Ω1|ω(t2) ∈ Ω2 és . . . és ω(tn) ∈ Ωn) = Prob(ω(t1) ∈ Ω1|ω(t2) ∈ Ω2)

egyenlőség, függetlenül a fenti sorozatoktól. Ezt a tulajdonságot Markov-tulajdonságnak
hívják, ha pedig egy folyamat rendelkezik a fenti tulajdonsággal, akkor azt Markov-
folyamatként emlegetik. A stacionaritás nem más mint a fenti egyenlet jobb oldalának
időbeli eltolásinvarianciája: ha ∆t tetszőleges időtartam, akkor stacionárius folyamat min-
denképpen teljesíti az

Prob(ω(t1 + ∆t) ∈ Ω1|ω(t2 + ∆t) ∈ Ω2) = Prob(ω(t1) ∈ Ω1|ω(t2) ∈ Ω2).

egyenlőséget. A stacionárius Markov-folyamatok talán legfontosabb tulajdonsága, hogy
teljes mértékben rekonstruálhatók egy lineáris leképezés segítségével. Ha az Ω állapottér
diszkrét, akkor a lineáris leképezés egy mátrix. Diszkét állapotterű, folytonos Markov-
folyamatok a Q infinitezimális generátorral, a diszkrét idejű Markov-láncok pedig a P
átmeneti mátrixszal írhatóak le.

A dolgozat fejezetei egymással látszólag nem összefüggő témákat érintenek. Köztük
azonban mégis van kapcsolat, ezt a kapcsolatot pedig éppen az a tény biztosítja, miszerint
a Markov-folyamatok megismerhetőek lineáris eszközök alkalmazásaival. A dolgozat tar-
talmának egy matematikai módszer mentén való felfűzése talán furcsán hat azok számára,
akik rendszeres olvasói a Fizika Doktori Iskolában született doktori dolgozatoknak. Az
itt írt dolgozatok általában egy jelenségkört próbálnak megvilágítani, új modellek kidol-
gozásával, új kísérletek, szimulációk, numerikus számítások elvégzésével, stb. Ebben a
dolgozatban azonban ilyet az Olvasó nem fog találni. Ha a dolgozat témáját tekintem, az
sokkal közelebb áll az alkalmazott matematikához. Mindez jól tükrözi saját érdeklődésem
alakulását. A Doktori Iskola hallgatójaként szakmai iránymutatásban nem volt részem,
szakmai tanácsokat vagy mentorálást nem kaptam, mesterem nem volt. Emiatt amilyen
tudományos eredményeket elértem, és ahogyan elértem azokat, leginkább az ismeretlennel
való saját, magányos hadakozásaimat tükrözik. Ez alól egyetlen kivételt az utolsó fejezet
képez. Kérem tehát az Olvasót, hogy bocsássa meg nekem, ha a most következő szöveget
esetleg száraznak, hovatovább unalmasnak tartja.
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2. fejezet

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 harmada 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 hálózaton vannak, akkor mozgásuk véletlen bolyongás, azaz egy részecske átugrása
egyik csomópontról a másik csomópontra csak szomszédos csomópontok között történ-
het, méghozzá bizonyos valószínűséggel. Minden csomópontban sorokat találunk, melyek
egyszerre csak egyetlen részecskét engednek tovább. Ha tehát egy részecske egy adott
csomópontra ugrik, mindaddig ott kell maradnia, amíg az előtte odaérkezők tovább nem
lépnek a csomópontról, vagy el nem nyelődnek az adott csomópontban. Adott elnyelé-
si ráta mellett növelve az időegység alatt belépő csomagok számát, a hálózat torlódott
állapotba kerülhet. Ebben az esetben a hálózatban jelen lévő csomagok száma az idő-
vel lineárisan nő, a sorhosszaknak nem létezik stacionárius eloszlásuk. Eredményeim a
következők.

1. Jól ismert tény, hogy torlódási kontroll alkalmazása nélkül a stacionárius sztochasz-
tikus rendszer sorhosszainak eloszlása a csomópontokon faktorizálódik. Ekkor a
stacionaritást biztosító mérlegegyenletek - adott terhelés mellett - csomópontonként
egyetlen dinamikai változót - az adott csomópontok aszimptotikus betöltöttségi való-
színűségeit 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
dinamikát 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
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a torlódott állapotot jellemző rendparaméter numerikus számolására. Ezeket az
eredményeket szimulációkkal hasonlítottam össze, kitűnő egyezést tapasztalva.

2. Abból a célból, hogy a véletlen bolyongó útválasztással leírható rendszer aszimptoti-
kus 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
, (2.1)

ahol µ a részecskék elnyelési, p az érkezési valószínűsége, dmax a hálózatban talál-
ható csomópontok maximális, d az átlagos fokszáma. Azonban egyes gráfokat, nem
pedig egész sokaságokat vizsgálva kitűnik, hogy ez az összefüggés rendszerint igen
nagy hibával viszonyul a szimulációk során kapott pc értékekhez. Az általam javasolt
módszer megmutatja, hogy (2.1) individuális gráfok esetén a fent említett spektrá-
lis 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 kifejezést találni pc számára. A számításo-
kat fa gráfokra is elvégeztem, melyek azelőtt nem szerepeltek az irodalomban. Az új
képletek segítségével elvégeztem az eredetileg kitűzött cél vizsgálatát - kiderült, hogy
míg a (2.1) által sugallt egyenlet szerint a rendszer aszimptotikus viselkedése egyér-
telműen meghatározható a gráf fokszámeloszlásának ismeretében, addig az általam
leírt további korrekciók megmutatják, hogy valójában ennél részletesebb, a csomó-
pontok 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 alkalmazhatósá-
gának feltételeit. Kvalitatív bizonyítékokat soroltam fel arra vonatkozólag, hogy a
szignifikáns spektrális paraméter ebben az esetben a gráf keverési ideje. Numeri-
kus számításokkal támasztottam alá, hogy egyedi gráfok esetén (2.1) leginkább nagy
élsűrűségű (a gyakorlatban atipikus) gráfok esetén ad megbízható eredményt.

Az itt kifejtésre kerülő eredmények a

Barankai, N. and Fekete, A. and Vattay, G. (2012). Effect of network structure on phase
transitions in queuing networks., Physical Review E, 86(6), 066111.

publikáción alapszanak. Az irodalmi összefoglaló elkészítésekor erősen támaszkodtam saját
diplomamunkámra. A munka teljes mértékben saját szellemi termékem. Fekete Attila a
készülő publikáció lektorálásában, a hibák kigyomlálásában segédkezett, valamint neki
köszönhetem, hogy az itt feltárt problémákkal megismerkedhettem. A most következő
alfejezetek címei után esetlegesen zárójelben álló számok a megfelelő tézispontok részletes
kifejtésére utalnak.
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2.1. Bevezetés

Az elmúlt szűk két évtizedben a fizikus közösség fokozott érdeklődést tanúsított az ún. há-
lózatok általános tulajdonságai iránt. A hálózatokkal modellezhető rendszerekre általában
jellemző, hogy a rendszer alkotói egymással sok, el nem hanyagolható kölcsönhatásban áll-
nak. Be kell azonban vallanunk, hogy ezek a rendszerek meglehetősen eltérnek azoktól,
melyek tanulmányozása a fizika központi problémái közé tartoztak az elmúlt néhány száz
évben. A hálózatok gyakran mesterséges rendszerek, mint például az Internet, a bankok
és pénzügyi szereplők vagy a légiforgalmi kikötők, erősáramú vezetékek hálózata, vagy ha
természetesek is, tanulmányozásuk hagyományosan más tudományterületekhez (kémia,
biológia, informatika, szociológia) tartoztak. Utóbbiakra példák a genetikai regularizáci-
ós hálózatok, sejten belüli enzimek és más kémiai anyagok hálózata, neuronhálózatok, a
közösségben élő ember ismertségi hálózatai, citációs hálózatok, természetes nyelvekben,
tezauruszokban fellelhető hálózatok, stb.

Az Internetet övező érdeklődés a kilencvenes években virágzott fel, mikor kiderült,
hogy egyrészt mind a mögötte lévő számítógépes hálózat, mind a ráépülő World Wide Web
topológiája hasonlóságot mutat más hálózatokkal és az ún. skálafüggetlen hálózatok közé
tartozik [1, 2, 3, 4, 5], másrészt a számos komplex rendszer által mutatott viselkedés, mint
pl. a hatványeloszlások jelenléte, önhasonlóság, 1/f -es zaj, fraktálszerű időbeli mintázatok,
stb. mindegyike megtalálható az Interneten zajló adatforgalomban [6, 7].

A doktori dolgozat első fejezetében a hálózati kommunikációban fellépő torlódási álla-
potokat vizsgáltam egy egyszerűsített modellben. Eltekintve a részletektől, a számítógép-
hálózatokban a kommunikáció adatcsomagokkal történik. Ezek az adatcsomagok tartal-
mazzák annak a számítógépnek a címét is, ahová a csomagot el szeretné a küldő számítógép
juttatni. A hálózatban a csomagok a start és a cél között az esetek jelentős részében több
számítógépen keresztül jutnak el. A közbenső számítógépek, az ún. „router”-ök feladata,
hogy az adatcsomagot a megfelelő irányba küldjék tovább. Minden egyes router egy vá-
rakozási sorral rendelkezik, melyben a kiszolgálandó csomagok várakoznak. A kiszolgálás
sorrendje legtöbb esetben FIFO (First In First Out) logikát követ, azaz a csomagokat be-
érkezési sorrendjükben szolgálja ki a szerver. A jelenlegi csomagtovábbítási eljárás, azaz
az útválasztás, idegen szóval routing jellemzően a hálózatban található legrövidebb utakat
részesíti előnyben: a router a csomagban található cím és a hálózat szerkezetére vonatkozó
információk alapján a router és a célszámítógép közötti legrövidebb út irányába továbbítja
a csomagot. A fenti sémával kapcsolatos diszfunkcionalitások általában azért lépnek fel,
mert mind maguk a várakozási sorok, mind a kiszolgálás véges kapacitással rendelkez-
nek. Ha a terhelés túlságosan nagy, akkor a várakozási sorok gyorsan betelnek, ami több
más folyamat eredményeképpen csomagvesztést okoz, ez pedig drasztikusan lecsökkenti a
számítógépek közti kommunikáció minőségét, a hálózat ún. torlódott állapotba kerül [7].

Az Internet, mint a legismertebb és ha nem a legfontosabb számítógépes hálózat, sze-
repe a mindennapokban mára jelentős méreteket öltött. Ennek fő oka, hogy az Internetre
épülő szolgáltatások a felhasználók számára gyors és megbízható1 kommunikációs csator-
nákat valamint gyorsan hozzáférhető információforrásokat kínálnak. Az Internetet alkotó
számítógépek közötti stabil kommunikáció gazdasági és társadalmi hasznossága nyilván-
való. Ugyanakkor az Interneten és más kommunikációs hálózatokban lezajló forgalom

1Megbízhatóság alatt itt mérnöki, nem pedig tartalmi megbízhatóságot kell érteni. Utóbbiról lsd. pél-
dául [8]-at.
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korántsem mentes a zavaró tényezőktől. Ennek oka, hogy kommunikációt kiszolgáló ele-
mek kapacitása véges, ugyanakkor nincs olyan központi szerv, mely a hálózatra történő
belépést, vagy a meglévő kapacitások elosztását szabályozná. Ha a hálózat forgalmi ter-
helése elér egy kritikus szintet, akkor a hálózaton zajló kommunikáció nehézkessé válik és
lelassul.

A következőkben egy rövid összefoglalását adom azon publikációknak, melyek a doktori
dolgozat első fejezetében található vizsgálódások kiindulópontjaként, illetve motivációja-
ként szolgáltak.

T. Ohira és R. Sawatari modelljükben [9] olyan négyzetrácsot vizsgáltak, melynek szé-
lein elhelyezkedő elemek rácspontonként λ valószínűséggel generálnak csomagot, melyet
szintén egy szélen elhelyezkedő csomópont felé küldenek (host-ok). A router-ök a rács
belsejében helyezkednek el és mindig a legrövidebb úton továbbítják a csomagokat, egy
időlépésben kizárólag egyet. A rácspontokhoz rendelt várakozási sorok tetszőleges hosszú-
ságúak. A router-ök a modellben kétféle típusba sorolhatóak. A sztochasztikus router, ha
egy csomag irányítására két lehetséges A és B irány is kínálkozik, akkor azok között

pA =
e−βΣA

e−βΣA + e−βΣB

és

pB =
e−βΣB

e−βΣA + e−βΣB

valószínűségekkel dönt, ahol ΣA,B az egyes irányokba már elküldött csomagok mennyisé-
ge, β választható paraméter. A determinisztikus router-ök azonban adott célcsomó esetén
mindig ugyanabba az irányba küldik a csomagot. A szerzők szimulációkat végeztek és
megállapítják, hogy λ növelésével a csomagok által a hálózat belsejében töltött átlagos
τ idő eleinte alig változik, míg egy bizonyos λc elérésekor hirtelen elkezd nőni λ függvé-
nyében. Ha τ -t rendparaméternek, λ-t kontrollparaméternek tekintjük, akkor az átmenet
felfogható egy folytonos fázisátalakulásnak. A λc csökken, ha a rács mérete nő, illetve,
ha a sztochasztikus és a determinisztikus router-ök egymáshoz viszonyított arányát csök-
kentjük. A λc kritikus betöltési szint β függvényében nemlineárisan változik, β = 0, 01
környékén maximuma van.

R. V. Solé és S. Valverde [10] ugyanennek a modellnek egy módosított változatát
tanulmányozták: a kizárólag csomagot küldő, de csomagot nem generáló router-ök és a
csomagot generáló, de a továbbításban részt nem vevő hostokat véletlenszerűen szórták
szét a rácson, ezáltal mintegy homogenizálták az eredeti modellt. Kimutatták, hogy a λc
kritikus betöltési szint itt is megjelenik, a rendszer egy folytonos fázisátalakuláson megy
keresztül. Szimulációik szerint az egységnyi idő alatt célba ért csomagok számának λc-ben
maximuma van. Megvizsgálták továbbá egy véletlenszerűen kiválasztott router várakozási
sora hosszának idősorát és azt találták, hogy annak teljesítményspektruma hatványszerűen
cseng le az f frekvencia függvényében:

P (f) ∼ f−δ δ = 0, 97± 0, 06.

Az a csomagkésleltetési idő, amíg egy csomag eléri célját, lognormális eloszlást követett.
Az eloszlás széles farkát mintegy négy nagyságrenden keresztül mutatták ki a szerzők.

A. Arenas és mtsai. modelljükben [11] egy elágazási fán zajló forgalmat tanulmányoz-
tak. A modellben minden egyes időlépésben a csomópontokban azonos p rátával gene-
rálódnak csomagok, melyek a többi csomópont közül egyenlő valószínűséggel választanak
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célt maguknak. Egy időlépésben a hálózaton lévő összes csomag tartózkodási helyéről
megpróbál átugrani a neki megfelelő legrövidebb út egy következő csomópontjára. Az
átugrás valószínűsége i és j csomópontok között

qij ∼
√
f(ni)f(nj),

ahol ni a csomópontokban jelen lévő csomagok száma és f(0) = 1, illetve ha teljesül
0 < ni, akkor f(ni) ∼ n−γi . A szerzők szimulációs eredményeiket analitikus számolással is
kiegészítették. Megállapítják, hogy pc = 1 kritikus betöltési szint felett a hálózatban lévő
csomagok száma időben folyamatosan nő. Bevezetik az

η(p) = lim
t→∞

1

pS

〈∆N〉
∆t

rendparamétert, ahol 〈∆N〉 a hálózaton található csomagok N(t) számának átlagos válto-
zása, pontosabban az N(t+ ∆t)−N(t) kifejezés átlaga az N(t) idősoron. A kifejezésben
szereplő S a hálózatban található csomópontok száma, így pS az időegység alatt a há-
lózatban generálódó csomagok átlagos száma. Megállapítják, hogy η(p) rendparaméter
p < pc esetén eltűnik, pc felett azonban véges értéket vesz fel:

η(p) ' 1− p
p

,

így pc közelében
η ∼ p− pc.

A qij valószínűségek

qij ∼
√
ξiξjf(ni)f(nj)

módosítása, ahol ξi a [0, 1) intervallumból választott egyenletes eloszlású valószínűségi
változó, a forgalomtovábbításba egyfajta kvencselt rendezetlenséget hoz be. A szerzők szi-
mulációkkal és analitikus számolásokkal bemutatták, hogy a pc betöltési szinten létrejövő
fázisátalakulás igen érzékeny az effajta rendezetlenségre: a korábbi határozott átmenet
elmosódik, η(p) a p folytonos függvényévé válik.

P. Echenique és mtsai. [12] egy, a valóságban is üzemelő autonóm rendszert2 használtak
fel a következő szimulációhoz. Minden egyes időlépésben p számú csomagot helyeztek
a hálózatra úgy, hogy mind a csomagok forrását, mind a célpontokat a csomópontok
közül egyenlő valószínűséggel választották ki. Az irányítás a következő módon történik.
Egy időlépésben egy csomó csak egyetlen csomagot továbbít. Ha az i-edik csomópont
várakozási sorának hossza ci és legelső helyén egy olyan csomag található, melynek célja
a j csomópontba való eljutás, akkor a csomópont akkor és csakis akkor küldi a csomagot
l szomszédjához, ha az minimalizálja a

δl(j) = hdl(j) + (1− h)cl

kifejezést, ahol dl(j) azon minimális lépések száma, mellyel a csomag l-ből j-be juthat, h
pedig egy választható paraméter. Ha több szomszéd is minimalizálja a kifejezést, akkor

2Autonóm rendszer (Autonomous System, AS) az Internet önálló szerveződési egysége. 2016 közepéig
az Internetet mintegy 54.000 AS alkotta.

10



ezek között az i-edik csomópont egyenlő valószínűséggel dönt. Ha h = 1, akkor vissza-
kapjuk a már ismert „legrövidebb út” irányítást. Szimulációik során a szerzők az alábbi
következtetésekre jutottak. A h paraméter tetszőleges értéke esetén p növelésével létrejön
a fázisátalakulás. Ha h = 1, akkor ez az átalakulás folytonos, ellenben a h < 1 esetén
a rendparaméter ugrást szenved a kritikus pontban. A szerzők által használt rendpara-
méter definíciója különbözik az eddigiektől: ha A(t) a hálózatban jelen lévő, de még nem
továbbított csomagok száma a t időpillanatban, akkor a rendparaméter

ρ(p) = lim
t→∞

A(t+ τ)−A(t)

τp

valamely τ aggregációs időre vonatkozóan. Meglepő, hogy ha pc < p elég nagy, akkor ρ(p)
értéke gyakorlatilag független h értékétől. Megállapították, hogy pc alig függ h-tól, ha
h < 1, de mintegy kétszerese a h = 1 esetében mért értéknek.

G. Mukherjee és S. S. Manna [13] egy irányított rácson fogalmazták meg forgalmi mo-
delljüket. A hálózat egy, a Galton-deszkához hasonló irányított rács, melyen a csomagok
a legfelső sor felől a legalacsonyabb sor felé áramlanak, majd a legalsó sorban kipotyognak
a rácsról. A legfelső sor mindegyik csomópontjában egy időlépésben p valószínűséggel ke-
letkezik egy csomag, mely elkezd lefelé vándorolni. Az eredmények röviden: a rendszerben
kritikus állapot nem jön létre, azonban p → 1 esetén az egy csomópontra jutó várakozó
csomagok átlagos N(p) száma hatványszerűen nő 1− p függvényében:

N(p)

L2
∼ (1− p)−1

és ezzel egy időben a fluktuációk is felerősödnek. Az N(t)/L2 idősorban korrelációkat
találtak, az idősor teljesítményspektruma 1/f -es zajt mutatott. Azon időtartam eloszlá-
sa, mely ahhoz szükséges, hogy egy csomag átjusson a hálózaton, lognormális eloszlást
követett, míg a várakozási sorok hosszainak eloszlása exponenciálisan csengett le.

L. Zhao és mtsai. [14] a torlódási állapot kialakulása és a hálózat topológiája közötti
kapcsolatokat vizsgálták szimulációs és analitikus módszerekkel. Modelljükben minden
egyes csomópontban λ rátával keletkeznek csomagok, melyek célcsomóját egyenlő való-
színűséggel sorsolják ki a hálózat többi csomópontja közül a keletkezés pillanatában. Az
i-edik csomó egy lépésben maximálisan Ci csomagot továbbít, ahol Ci vagy a csomópont
ki fokszámától (1. modell), vagy a csomó Bi centralitásától3 függ (2. modell):

C
(1)
i = 1 + [βki],

C
(2)
i = 1 + [βBi/N ],

ahol N a hálózatban található csomópontok száma, β pedig egy választható paraméter,
[·] pedig az egészrész függvény. A csomagok irányítása a legrövidebb utak mentén tör-
ténik és ha egy csomag továbbítására két lehetséges irány is kínálkozik, akkor a csomag
mindenképpen a rövidebb várakozási sorral rendelkező csomópont felé továbbítódik. A
szerzők meghatározták a λc kritikus betöltési szintet k-reguláris hálózat és Cayley-fa ese-
tén. Előbbi esetben

λ(1)
c '

2k(1 + βk)

N
λ(2)
c ' β,

3Egy csomópont Bi centralitásán a rajta áthaladó legrövidebb utak számát értik. A B̃i normált
centralitás a csomóponton áthaladó és a hálózatban található összes legrövidebb út hányadosa.
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utóbbi esetben
λ(1)
c '

2k(1 + βz)

zl − 1
λ(2)
c ' β,

ahol z a Cayley-fában található csomópontok fokszáma (kivéve az egyetlen éllel rendelkező
csomópontokat), l pedig a Cayley-fa „szintjeinek” száma. A kritikus értékek meghatározása
becsléssel történt: mindkét esetben a leginkább terhelt csomópontra követelték meg a

Qbe(λc) = Ci(λc)

feltétel teljesülését, ahol Qbe a csomópont átlagos terhelése egy időlépésben. Meglepő,
hogy a 2. modell kritikus paramétere csak β-tól függ, a hálózat topológiájától nem. A
szerzők megállapítása szerint ez nem teljesül minden hálózatra, de azokra, melyek ese-
tében N � Bi, igen jó közelítés. A fenti becsléseket szimulációval támasztották alá,
melyekben az A. Arenas és mtsai. [11] által definiált rendparaméter λ függését és λc ér-
tékét vizsgálták reguláris, valamint skálafüggetlen hálózatok és Erdős–Rényi-, valamint
Cayley-gráfok esetén. Röviden ismertetem a szimulációk eredményeit. A kritikus átmenet
mindkét modellben és minden vizsgált hálózaton létrejön. A λ

(1)
c kritikus paraméter a β

növelésével mind a négy hálózattípus esetén növekszik, a Cayley-fa és a reguláris hálózat
esetén összhangban az elméleti jóslattal. Megállapítják, hogy azonos β érték esetén a
skálafüggetlen és az Erdős–Rényi-gráf magasabb kritikus értékkel rendelkezik, mint a ta-
nulmányozott Cayley- és reguláris gráfok. Növelve ezen két hálózat átlagos fokszámát, λ(1)

c

is növekszik. A második modellre alapozott szimulációk megerősítik az analitikus ered-
ményeket: a λ(2)

c kritikus paraméter alig függ a hálózat topológiájától, adott β értéknél
gyakorlatilag ugyanaz mind a négy hálózat esetén.

D. De Martino és mtsai. [15, 16] a következő modellt vizsgálták. A hálózatban bármely
csomópontban p rátával generálódnak csomagok, melyek a hálózaton véletlen bolyongást
kezdenek el. Egy időlépésben azonban csak a csomópontokban kialakuló várakozási sor
legelső eleme képes továbbugrani. Miután a csomópont kiválasztja a továbbugrás irányát, a
kiválasztott szomszéd valamely η(k) valószínűséggel még visszautasíthatja a csomagot. A k
nem más, mint a célcsomó várakozási sorának hossza, az η(k) szerzők által tanulmányozott
alakja pedig

η(k) = ηθ(k − k?),

azaz a továbbugrásra kiszemelt csomópont η valószínűséggel visszautasítja a csomagot,
ha várakozási sorának hossza k?-nál nagyobb (θ(·) a Heaviside-féle lépcsős függvény), ha
viszont k < k? akkor a továbbugrást semmi sem akadályozza. Ha a továbbugrás sike-
rül, akkor a csomag µ valószínűséggel kilép a hálózatból, 1 − µ valószínűséggel pedig
beáll a kiválasztott csomópont várakozási sorába. A szerzők szimulációkkal mutatták be,
hogy reguláris hálózatok esetén mindenképpen, skálafüggetlen hálózatok esetében pedig
elegendően magas η érték esetén a kritikus pc pontban a ρ(p) rendparaméter (melynek
definíciója megegyezik [3]-beli definícióval) ugrásával fázisátalakulás jön létre. Skálafüg-
getlen hálózatok és kis η értékek esetén ρ(p) nem ugrással, hanem folytonosan kezd el
növekedni a kritikus pontban. A szerzők a szimulációkon kívül analitikus munkát is vé-
geztek: átlagtérelméleti közelítésben felírták az egyes csomópontokhoz tartozó várakozási
sorok hossza átlagának időfejlődését meghatározó mester egyenletet, melynek stacionárius
állapota meghatározására iteratív eljárást dolgoztak ki. Az eljárás segítségével értelmezni
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tudták a fázisátalakulás felléptét és meghatározták a rendparaméter p függését. A szi-
mulációk során, ha elsőrendű fázisátalakulás jött létre, hiszterézist is tapasztaltak ρ(p)
viselkedésében. Ezt szintén sikerült analitikus keretek között megmagyarázniuk.

2.2. A vizsgált sorbanállási modell

Az általam vizsgált sztochasztikus modell alapja egy G = (V,E) gráf, ahol V a csomó-
pontok, E az élek halmaza. A csomópontok száma N . A gráfról feltesszük, hogy csomó-
pontjainak száma véges, többszörös éleket nem tartalmaz, élei nem irányítottak és maga
a gráf összefüggő, azaz nem bomlik fel több, egymással élek segítségével nem összekötött
részekre. A gráf izolált csomópontot nem tartalmaz.

A gráf minden csúcspontjában egy várakozási sort találunk. Ezekbe a sorokba a gráfon
mozgó részecskék a csomópontba érkezésükkor betagolódnak és mindaddig nem lépnek ki,
ameddig az ún. sorolási szabály ezt számukra lehetővé nem teszi. A sorolási szabály a
várakozási sor működését rögzíti. Elterjedtek a FIFO (First In First Out) vagy LIFO
(Last In First Out) sorok, beszédes nevük azonnal el is árulja működésüket; a FIFO sorok
a csomópontokból való távozást az érkezési sorrend alapján írják elő, a LIFO sorok ellenben
pont fordítva működnek: az elsőként érkező hagyja el utoljára a sort. Az általam vizsgált
rendszerekben azonban a részecskék egymástól megkülönböztethetetlenek, így a sorolási
szabály konkrét alakja nincs hatással az itt tárgyalt eredményekre. A sorok lehetséges
méretére korlátozást nem tételezünk fel.

A rendszer modellezésére elterjedt az alábbi folytonos idejű Markov-folyamat. A rend-
szer v csomópontjához tartozó várakozási sor a külvilágból αv rátával fogadhat részecské-
ket. Ugyanitt a részecskék kiszolgálási ideje exponenciális eloszlású véletlen változó, rátája
κv. A v ∈ V üres sorába érkező részecske tehát átlagosan κ−1

v időegységet tölt a sorban.
A várakozás és az azt követő kiszolgálás után a részecske továbblép a hálózat egy u cso-
mópontjába Puv (időtől és a hálózat állapotától független) valószínűséggel, vagy elhagyja
azt µv = 1 −

∑
u∈V Puv abszorpciós valószínűséggel. Feltesszük, hogy a kiszolgálási ráta

nem függ a várakozási sorban található részecskék számától.
A rendszer állapotát a t időpontban teljesen leírják a várakozási sorok hosszát mé-

rő nv(t) változók. Ezek természetesen a sztochasztikus időfejlődés véletlen változói. A
rövidség kedvéért az nv(t) függvényeket az n(t) vektorba rendezzük. A rendszer időfej-
lődését a P (k, t) függvény írja le, mely megadja az n(t) = k esemény t időpontban vett
bekövetkezésének valószínűségét. Ennek időfejlődését leíró mester egyenlet:

∂tP (k, t) =
∑
v∈V

αv[θ(kv − 1)P (k − ev, t)− P (k, t)] (2.2)

+
∑
v∈V

µvκv[P (k + ev, t)− θ(kv − 1)P (k, t)]

+
∑
v∈V

∑
u∈V

κvPuv[θ(ku − 1)P (k + ev − eu, t)− θ(kv)P (k, t)],

ahol θ(x) = 0, ha x < 0, egyébként θ(x) = 1, valamint (ev)i = δvi. A θ(x) függvények
biztosítják, hogy csakis olyan k argumentumok forduljanak elő, melyek minden kompo-
nense nemnegatív. Az első tag írja le valamely részecske érkezését a külvilágból, a második
felelős az elnyelődésért, a harmadik számot ad a csomópontok közti részecskevándorlásról.
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Alacsony terhelési szint (relatíve kis értékű αv ráták) és viszonylag magas abszorpció
mellett a rendszert tetszőleges kezdeti feltételből indítva az egy egyértelmű, stacionárius
állapot felé közelít. Ilyenkor léteznek tehát a

lim
t→∞

P (k, t) = P (k)

valószínűségek, függetlenül a választott kezdeti feltételtől. A stacionárius állapot meg-
határozható a következő észrevétel alapján. A sorbanállás klasszikus elmélete szerint a
rendszer ún. folytonos idejű Jackson-hálózat. Jackson híres tétele [17] alapján a stacioná-
rius állapot a csomópontokon szorzat alakjában faktorizálódik, azaz P (k) előáll a

P (k) =
∏
v∈V

gv(kv)

alakban, ahol a gv(l) valószínűségi eloszlások explicite meghatározhatóak. Keressük az
eloszlást a

gv(l) = (1− ξv)ξlv
alakban. Ezzel a választással P (k) egymástól független geometriai eloszlások szorzata. A
ξv paraméterek közvetlen jelentése a

ξv =
∑
1≤l

gv(l)

egyenlőségből nyilvánvaló: ez éppen az a valószínűség, mely megadja, hogy stacionárius
állapotban mekkora eséllyel nem üres a v csomóponthoz tartozó várakozási sor. Behelyet-
tesítve ezt az Ansatz-ot a (2.2) egyenletbe, mind a bal, mind a jobb oldalra, kapjuk az
alábbi egyenletet:

0 =
∑
v∈V

αv(ξ
−1
v − 1) +

∑
v∈V

µvκv(ξv − 1) +
∑
u∈V

∑
v∈V

κvPuv(ξ
−1
u ξv − 1). (2.3)

Ez a látszólag bonyolult feltétel kielégíthető egy másik, fizikailag rendkívül intuitív feltétel
fennállása esetén. Mégpedig a következőről van szó. Válasszunk ki egy v csomópontot,
majd valamely t időponttól kezdve jegyezzük fel azon tv(k) időpontokat, melyek egy ré-
szecske kiszolgálásához és a csomópont azonnali elhagyásához tartoznak. Ekkor egy

t = tv(0), tv(1), tv(2), . . . , tv(k), . . .

véletlen sorozatot kapunk. Hogy milyen ezen sorozat tv(k + 1) − tv(k) növekményeinek
eloszlása, arra a legtermészetesebb a priori feltételezés egy λv paraméterű exponenciális
eloszlás. Ha ezzel élünk, akkor a v csomópontba u-ből érkező részecskék intenzitása Pvuλu.
Ugyanakkor a környezetből v-be egzakt, αv intenzitású Poisson-folyamat alapján érkeznek
a részecskék, így kapjuk az alábbi ún. forgalmi egyenletek:

λv = αv +
∑
u∈V

Pvuλu, (2.4)

mely a v csomóponthoz tartozó várakozási sor egyensúlyát fejezi ki: a hálózatban moz-
gó részecskék ugyanakkora rátával érkeznek a v csomópontba (az egyenlet jobb oldala),
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mint ahogy elhagyják azt (az egyenlet bal oldala). A következő Ansatz-ot tesszük: ξv-ről
feltesszük, hogy ξv előáll a

ξv =
λv
κv

(2.5)

alakban, ahol a λv számok kielégítik a (2.4) egyenleteket. Szorozzuk be a (2.4) egyenletek
mindegyikét a megfelelő ξv inverzével, majd összegezzük fel őket a v indexben. Felhasz-
nálva (2.5)-et, kapjuk, hogy∑

v∈V
ξvαv +

∑
v∈V

∑
u∈V

κvPuvξ
−1
u ξv −

∑
v∈V

κv = 0,

amit behelyettesítve (2.3)-ba, az alábbi egyenlethez érünk:∑
v∈V

λv =
∑
v∈V

αv +
∑
v∈V

∑
u∈V

Puvλv,

ami szintén (2.5) származéka: csak fel kell összegeznünk az egyenletet a v indexben.
Végül is arra jutottunk, hogy a (2.2) egyenletnek akkor van stacionárius megoldása,

ha a (2.4) egyenleteknek létezik megoldása, valamint minden v ∈ V esetén κv < λv.
Figyelemre méltó tény, hogy a (2.4) egyenletekben a κv ráták nem fordulnak elő. Ezek
szerint az egyenletek megoldásaként előálló, kizárólag az αv érkezési rátáktól függő λv-
k a ξv = λv/κv < 1 feltétel által maguk jelölik ki azon kiszolgálási rátákat, melyre a
hálózatnak létezik stacionárius állapota.

Bevezetve a P N × N mátrixot a [P ]uv = Puv definícióval, valamint a λv és az αv
számokat a λ, illetve az α oszlopvektorba gyűjtve a (2.4) egyenletek alakja egyenértékű a

(1− P )λ = α (2.6)

lineáris egyenlettel.
Mi történik, ha a (2.6) egyenlet nem megoldható, azaz nincs olyan λ, melynek minden

eleme pozitív lenne, ugyanakkor megoldaná az egyenletet? Tegyük most fel egy pillanatra,
hogy a rendszer nem túlterhelt. Ekkor a részecskék teljes száma nagy idők esetén egy átlag-
érték körül ingadozik. Ha most elkezdjük növelni a terhelést, akkor azt tapasztaljuk, hogy
mind a

∑
v∈V nv(t) várható értékének aszimptotikus értéke, mind fluktuációi elkezdenek

nőni, ugyanúgy, ahogy a relaxációs idők is. Egy adott kritikus terhelés felett a rendszer
már képtelen eljutni a stacionárius állapotba, helyette a rendszerben lévő részecskék száma
az idővel lineáris növekménybe kezd - a rendszer torlódott állapotba került. Az időegység
alatti normált növekmény várható aszimptotikus értéke a rendszer rendparamétere:

η(α) = lim
t→∞

E
[∑

v∈V nv(t+ 1)− nv(t)
]∑

v∈V αv
. (2.7)

A dolgozat első harmada a (2.6) egyenlet megoldhatósága és a G gráf topológiája
közti összefüggéseket vizsgálja. Ennek során szimulációkat és analitikus számolásokat
kombináltam numerikus számításokkal. A következő 2.3 alfejezetben leírok egy másik
modellt, mely szimulációk szempontjából könnyebben kezelhető, ugyanakkor stacionaritási
feltétele megegyezik (2.6)-tal, valamint tárgyalok egy algoritmust, mely a rendszer (2.7)-
hez hasonló rendparaméterét számolja. A 2.4 alfejezetben bemutatom, hogyan kezelhető a
(2.6) spektrális módszerekkel. A fejezet zárásaként bemutatom az alkalmazott közelítések
megbízhatóságát és azok kapcsolatát a vizsgált gráfosztályok ún. keverési rátájával.
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2.3. A stacionaritás feltétele és a rendparaméter számítása (1)

A fenti modell szimulálása semmilyen elméleti obstrukciót nem hord magában: egysze-
rűen a Gillespie-algoritmust [18, 19, 20] kell használni, azaz a (2.2) által meghatározott
várakozás-ugrás („hold and jump”) folyamatot kell mintavételezni a várakozási idők és az
állapotok közötti ugrások mintavételezésével. Mivel azonban a várakozási sorok nagysága
nem korlátozott (és ezzel az állapotok száma sem az), a szimuláció rendkívül sok erőforrást
igényel.

Kevesebb erőforrást igényel azonban a következő diszkrét idejű, szinkron dinamika,
melyet operatíve definiálok, azaz megadom a szimuláció egy teljes időlépésének frissítési
szabályait. A szimuláció során a rendszert a várakozási sorok nv(t) hosszai jellemzik. Egy
teljes időlépésben végighaladunk az összes csomóponton és a sorok hosszain a következő
módosításokat hajtjuk végre.

1. Ha a 0 < nv(t), akkor nv(t) értékét eggyel csökkentjük: a v csomópontban álló nem-
üres várakozási sor hossza mindenképpen eggyel csökken, miközben a sorban álló
valamely részecske ezután µv valószínűséggel elnyelődik, míg 1 − µv valószínűség-
gel átkerül a hálózat egy másik csomópontjára. Bármely szomszéd szóba jöhet, de
nem feltétlenül egyenlő arányban. Annak a valószínűségét, hogy a várakozó részecs-
ke jelenléte esetén a v csomópontból mekkora eséllyel jut át a részecske valamely
u csomópontba, az (1 − µv)

−1Puv valószínűségek adják meg. Ennek megfelelően
µv = 1−

∑
u∈V Puv. Ha eldöntöttük, hogy mely csomópontra fog tovább mozogni a

részecske, akkor a kiválasztott u csomópontot felírjuk egy L listára.

2. Ezt követően pv valószínűséggel eggyel növeljük a sor hosszát. Ez a környezeti ter-
helés: egy adott időlépésben minden sorba érkezhet legfeljebb egy részecske a külvi-
lágból.

3. Miután a fenti két lépést a hálózat összes csomópontján elvégeztük, minden egyes v
csomópontban lévő sor hosszát annyival növeljük, ahányszor v előfordul az L listán.
Ezáltal jönnek létre a frissített nv(t+ 1) számok. Az L lista tartalmát töröljük.

A rendszer működését sematikusan ábrázolja a 2.1 ábra.

Matematikai értelemben a következő történik. A t időpontban a sorok hosszát az n(t)
vektor jellemzi. Tetszőleges m vektor esetén legyen η(m) a következő módon definiálva:
az η(m) v-edik komponense 1, ha 1 ≤ mv, egyébként 0. Legyen τ (t) egy nullákat és
egyeseket tartalmazó vektor, melyben a v helyen az 1 előfordulási valószínűsége pv. Ez
reprezentálja a környezetből egy időlépésben érkező részecskéket. Legyen T (t) mátrix
egy olyan véletlen mátrix, melynek minden egyes eleme 0 vagy 1, valamint egy adott
oszlopában legfeljebb egyetlen helyen tartalmaz nem eltűnő elemet. Annak a valószínűsége,
hogy a v-hez tartozó oszlop tartalmaz legalább egy nem eltűnő elemet 1 − µv, ekkor
Tuv(t) = 1 éppen (1 − µv)

−1Puv valószínűséggel. Ez az a mátrix, amely megmutatja
az esetlegesen v-ben várakozó részecske kiszolgálást követő sorsát: ha T (t) v-hez tartozó
oszlopának minden eleme eltűnik, akkor a részecske a t és t+ 1 lépés között elnyelődik, ha
pedig a szóban forgó oszlopnak van nemzérus eleme, akkor a részecske átugrik az ennek
megfelelő csomópontba. Ezzel a jelöléssel:

n(t+ 1) = n(t) + τ (t)− η(n(t)) + T (t)η(n(t))
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2.1. ábra. A dolgozatban elemzett diszkrét idejű szinkron modell sematikus ábrázolása.

Az η(n(t)) mennyiségek (sztochasztikus folyamat szerint vett) várható értéke éppen annak
a valószínűségét adják meg, hogy t időpillanatban az egyes csomópontokban mekkora
eséllyel találunk legalább egy várakozó részecskét. Ezt most is ξ betűvel jelöljük, azaz
E[η(n(t))] = ξ(t). A τ (t) vektorok várható értéke p. Mivel a T (t) mátrixok sorozata az
n(t) véletlen folyamattól független, így

E[T (t)η(n(t))] = E[T (t)]E[η(n(t))] = Pξ(t).

Végül is az alábbi egyenletet kapjuk:

E[n(t+ 1)] = E[n(t)] + p− ξ(t) + Pξ(t).

Ha létezik aszimptotikus, stacionárius állapot, akkor t→∞ limeszben

lim
t→∞

E[n(t+ 1)− n(t)] = 0,

így
(1− P )ξ = p, (2.8)

ahol ξ = limt→∞ ξ(t). Ugyanazt a formát kaptuk, mint (2.3)-ban, itt azonban p-nek
közvetlen valószínűségi jelentése van: a v csomópontba egy lépésben a környezetből jövő,
legfeljebb egy részecske érkezésének valószínűsége. A két egyenlet megoldásai közvetlenül
is azonosíthatóak: ha a nemnegatív λ vektor megoldja a (2.3) egyenletet a nemnegatív α
vektorral a jobb oldalon, akkor a

ξ =
λ

γmaxv∈V λv

vektor, ahol γ tetszőleges pozitív szám, megoldja a (2.8) egyenletet a

p =
α

γmaxv∈V λv
(2.9)
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mennyiséggel a jobb oldalon. Ha 1 ≤ γ, akkor az így előálló ξ minden komponense
értelmezhető valószínűségként, emellett a forgalmi egyenletek szerint a

λv = αv +
∑
u∈V

Pvuλu ≥ αv

egyenlőtlenség fennállása miatt a (2.9) p-je is valószínűség. Fizikai szempontból a fenti
átskálázások egyszerűen a (2.2) egyenletben az időskála transzformációjának feleltethetőek
meg. Az is nyilvánvaló, hogy az

α = rp λ = rξ

helyettesítések az r tetszőleges pozitív értékei mellett a (2.6) egyenletekre vezetnek.
A fent leírt diszkrét idejű, szinkron dinamikájú véletlen folyamat önmagában is érdekes

és tanulmányozásra méltó. Számba véve a fentebb leírtakat, ha adott p külső terhelés
mellett a rendszernek létezik stacionárius állapota, akkor a

ξ = (1− P )−1p (2.10)

egyenlet olyan ξ vektort eredményez, melynek minden eleme 0 és 1 közé esik, azaz va-
lószínűség. Ez pedig kijelöli azon p vektorokat, melyek mellett a rendszer eljuthat a
stacionárius állapotba:

A rendszer torlódásmentes ⇔ ∀v ∈ V 0 ≤ ξv = [(1− P )−1p]v ≤ 1

A homogén betöltés különös esetében a külső terhelés alakja

p = p1,

ahol 1 a kizárólag egyeseket tartalmazó vektor. Ebben az esetben a stabilitás feltétele,
hogy a p-től függő ξv(p) valószínűségek legyenek kisebbek mint 1:

ξv(p) = p[(1− P )−11]v ≤ 1.

Mivel azonban ezek lineárisan függenek a p-től, így biztosak lehetünk abban, hogy az a
csomópont kerül először torlódott állapotba, melyhez tartozó komponens az (1 − P )−11
vektorban a legnagyobb. Legyen ez a csomópont u. A kritikus betöltés értékét p-vel
alulról közelítve folyamatosan csökken annak a valószínűsége, hogy ennek a csomópontnak
a várakozási sora nem tartalmaz várakozó részecskét, azaz

ξu(p)→ 1 ahogy p→ pc,

így a kritikus betöltést meghatározó egyenlet:

pc =
1

maxv∈V [(1− P )−11]v
. (2.11)

Tetszőleges p terhelés esetén a rendparaméter analitikusan általában nem meghatá-
rozható, hacsak a gráfról nem tételezünk fel bizonyos tulajdonságokat, melyek a probléma
komplexitását csökkentik. A következő algoritmus azonban tetszőleges p és P esetén meg-
határozza a rendparamétert. Legyen p = pe, ahol e egységnyi hosszúságú, nemnegatív
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elemeket tartalmazó vektor. Ha p közel van nullához, akkor a hálózat torlódásmentes álla-
potban van, ξ(p) kielégíti a (2.8) egyenletet, és a nem torlódott csomópontok, azaz azok,
melyekre ξv < 1, megegyeznek a hálózatban található csomópontokkal. Ha most elkezdjük
p-t lassan növelni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy lesz egy csomópont, jelöljük u-val,
mely a stacionárius állapotban is biztosan tartalmazni fog legalább egy várakozó részecs-
két. Tovább növelve a p értékét az ezen csomóponthoz tartozó várakozási sor torlódott
állapotba kerül, és ebben a sorban a részecskék számának növekménye egyetlen időlépés-
ben átlagosan pu +

∑
v,u Puvξv − 1. Ugyanakkor az ezen várakozási sorból a hálózat egy

másik v csomópontjába Pvu valószínűséggel lépnek részecskék egyetlen időlépésben. Ezek
a gondolatok inspirálják az alábbi algoritmust, mely egy adott időlépésben módosítja mind
a P mátrixot, mind a ξ vektort. Az algoritmus alapja, hogy a külső terhelés fokozatos
növelésével megkeressük azokat a csomópontokat, melyek egymás után torlódott állapotba
kerülnek. Ezeket a csomópontokat eltávolítjuk és szomszédságukban a P mátrix megfele-
lő elemei segítségével módosítjuk a külső terhelés értékét. A következőkben az 1 mindig
az egységmátrixot jelöli. Az algoritmus segédváltozói az y vektor, mely a környezetből
jövő terhelést jellemzi és a z vektor, mely a torlódott csomópontok által szomszédaikra
rótt terhelést írja le, valamint ξ, ami a várakozási sorok nemürességének valószínűségét
méri. Az algoritmus bemenete a p = pe terhelési vektor és a P mátrix. Kimenete az η(p)
rendparaméter.

1. Legyen P (0) = P , y(0) = e, z(0) = 0, 1(0) = 1 és s kis pozitív szám (olyan kicsi,
hogy biztosak lehessünk benne, egyik csomópont sincsen torlódott állapotban).

2. A k-adik lépésben számoljuk ki a

ξ(k)(s) = (1(k) − P (k))−1(sy(k) + z(k)) (2.12)

vektort. Kezdve a (k − 1)-edik lépésben elért értékétől, emeljük s értékét mindad-
dig, amíg ξ(k) valamely komponensének értéke el nem éri az 1-et, vagy s egyenlővé
nem válik p-vel. Az utóbbi esetben tegyük egyenlővé ξ-t ξ(k)(s)-sel. Az előbbi
esetben pedig ξ(k)(s) minden v csomóponthoz tartozó komponensének értékét, ahol
[ξ(k)]v(s) = 1 tegyük egyenlővé eggyel. Az ilyen csomópontok halmaza legyen U (k).
Emeljük meg z(k) minden [z(k)]u komponensének értékét

∑
v∈U(k) Puv-vel, ez jel-

lemzi az újonnan talált torlódott csomópontok szomszédaikra rótt terhelését. Ezt
követően P (k+1) előáll, ha P (k)-ból töröljük az U (k) elemeinek megfelelő sorokat és
oszlopokat. Ugyanígy töröljük az U (k) elemeinek megfelelő komponenseket y(k)-ból
és z(k)-ból, így kapjuk y(k+1)-et és z(k+1)-et. Szintén töröljük 1(k) megfelelő sorait
és oszlopait.

3. Ha ξ minden komponensét kiszámoltuk, akkor a p-hez tartozó rendparaméter:

η(p) =

∑
ξv=1

(
pv +

∑
u∈V Pvuξu − 1

)∑
v∈V pv

.

Az eddig közölt számításokat összehasonlíthatjuk a szimulációk eredményeivel. A 2.2
ábrán három hálózattípus egy-egy képviselőjén, egy Barabási–Albert- [21], egy Erdős–
Rényi- [22], és egy Watts–Strogatz-hálózaton [23] létrejövő dinamika szimulációjához tar-
tozó eredményeket vetettem össze a numerikus számításokkal. Mind a három hálózat
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N = 500 csomópontot tartalmazott. A BA-gráf szintézise során az újonnan érkező csomó-
pontok m = 2 éllel rendelkeztek. Az ER-gráf gráfban minden él pER = 0, 4 valószínűség-
gel volt megtalálható. A WS-hálózat kiindulási periodikus gráfjának koordinációs száma
z = 16, az élek újrakötési valószínűsége qWS = 0, 1024 volt. A csomópontok között mozgó
részecskék útválasztási stratégiáját leíró P mátrix elemeit a [0, 1) intervallumból egyen-
letesen választottam, majd az így adódó mátrixok oszlopait úgy normáltam, hogy azok
összege újfent egy, a [0, 1) intervallumból egyenletesen, előre választott véletlen számmal
egyezzen meg: egyszóval mind az elnyelési valószínűségeket, mind az átugrási valószínű-
ségeket véletlennek vettem. Az eredményeket a 2.2 ábra mutatja. Jól látható a kitűnő
egyezés a numerikus és a szimulációs eredmények között.

A rendparamétert számító algoritmus további tesztelése végett ugyanazon az ER-
gráfon több inhomogén terhelés rendparaméterét is kiszámoltam, egyrészt magának az
algoritmusnak a segítségével, másrészt a szimulációs idősorok átlagolásával. Az inhomogén
p terhelés elemeit a [0, 1) intervallumon, egyenletesen mintavételeztem. A rendparaméter
összetartozó szimulált és számított értékpárjait mutatja a 2.3 ábra.

2.4. Homogén betöltés kritikus szintje (2)

A (2.10) egyenlet legnagyobb problémája az 1 − P mátrix invertálásához szükséges szá-
mítási teljesítmény nagysága. De még akkor is, ha az invertálás nem jelent problémát, a
kritikus terhelési szint megállapítása és a hálózat topológiája összefüggéseinek részletei a
numerikus inverzió során rejtve maradnak. Emiatt a nagy, irreguláris hálózatok esetében
az analitikus megközelítés approximációt igényel. Látni fogjuk azonban, hogy az approxi-
máció hibáját úgy tudjuk alacsonyan tartani, hogy közben a struktúra és a funkció közti
kapcsolat is feltárásra kerül.

Ahhoz, hogy a vizsgált folyamat esetében minden, a G gráf topológiáján túlmuta-
tó információt lehánthassunk a modellről, a következőkben feltesszük, hogy a részecskék
véletlenszerűen, azaz a gráf topológiája által megengedett véletlen bolyongás szabályai
alapján ugrálnak a csomópontok között. Azzal a feltevéssel is élünk, hogy az abszorpciós
szint a gráf csomópontjaiban mindenhol ugyanaz, az abszorpció homogén. Ebben az eset-
ben az u csomópontban kiszolgálásra kerülő részecske a kiszolgálás után µ valószínűséggel
elnyelődik és (1 − µ)/du valószínűséggel ugrik át bármely szomszédjára. Itt du az u cso-
mópont G-beli fokszáma, azaz szomszédainak száma. A G gráf A szomszédsági mátrixát
úgy definiáljuk, hogy annak Auv eleme legyen egyenlő eggyel, ha u és v szomszédosak,
egyébként tűnjön el. A fokszámokból álló diagonális D mátrix a hálózat fokszámmátrixa.
Ezekkel P a kompakt

P = (1− µ)AD−1.

alakba írható. A T = AD−1 mátrix a G gráfon történő véletlen bolyongás, mint Markov-
folyamat átmeneti mátrixa [24]. Az AD−1 mátrix kapcsolatba hozható a G gráf egy igen
fontos operátorával, az ún. normált Laplace-operátorral [25]. Ennek felírásához szükségünk
van D hatványaira. Mivel a D diagonális, így könnyen képezhető a Dp mátrix: (Dp)uv =
δuvd

p
v mátrix tetszőleges p hatványkitevő esetén. Ezzel a normált Laplace-mátrix: Ln =

D−1/2AD−1/2. Az átmeneti mátrix és a normált Laplace-mátrix közti kapcsolat:

T = AD−1 = D+1/2D−1/2AD−1/2D−1/2 = D+1/2LnD
−1/2,
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(a) BA hálózat (m = 2)
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(b) ER hálózat (pER = 0, 4)
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(c) WS hálózat (z = 16 és qWS = 0, 1024)

2.2. ábra. A rendparaméter, mint a homogén terhelés függvénye.
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2.3. ábra. Inhomogén terhelés rendparaméterének numerikusan számított és szimulált ér-
téke N = 500 csomópontot tartalmazó ER-gráfon (pER = 0, 4).

azaz T és Ln hasonlóak. Ez azért nagyon fontos megállapítás, mert így T spektrális
felbontása, azaz sajátértékei, bal és jobb oldali sajátvektorai az Ln spektrális felbontásából
származtathatóak. Könnyen látható, hogy Ln szimmetrikus mátrix, így diagonalizálható,
azaz létezik a normált vektoroknak egy egymásra kölcsönösen merőleges uk sorozata és a
hozzá tartozó sajátértékek λk sorozata, hogy egyrészt Lnuk = λkuk, másrészt Ln előáll
az

Ln =

N∑
k=1

λkuku
T
k .

alakban. Számba véve, hogy Ln és T hasonlóak, kapjuk, hogy

AD−1 =

N∑
k=1

λkvkw
T
k ,

ahol wT
k és vk a T bal és jobb oldali sajátvektorai:

vk = D1/2uk wk = D−1/2uk.

A normált Laplace-mátrix sajátértékeinek tulajdonságai a spektrális gráfelmélet igen
kutatott területe [25]. A sajátértékek λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λN sorozatának minden tagja kielé-
gíti a −1 ≤ λk ≤ 1 egyenlőtlenséget. A legnagyobb sajátérték mindig 1 és akkor és csakis
akkor degenerált, ha a gráf több összefüggő komponensre esik szét, ekkor multiplicitása a
gráf összefüggő komponenseinek számával egyezik meg. A legkisebb sajátérték akkor és
csakis akkor −1, ha a gráf páros, azaz a csomópontok V halmaza felbontható két nemüres
V1 és V2 halmazra úgy, hogy élek kizárólag a két halmaz tagjai között húzódnak. Minden
fa páros gráf.
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Feltevéseink szerint G összefüggő gráf, így Ln mátrix λ1 = 1 sajátértékéhez tartozó
normált sajátvektora u1 = D1/21/

√
2M , ahol M az élek száma:

Lnu1 =
1√
2M

D−1/2A1 =
1√
2M

D−1/2d =
1√
2M

D1/21.

Az itt előforduló két vektor közül 1 kizárólag egyeseket tartalmaz, d pedig a csomópon-
tok fokszámait. Ennek megfelelően a T mátrix λ1 = 1 sajátértékéhez tartozó normált
sajátvektor:

v1 =
d√
2M

w1 =
1√
2M

.

Legyen f(x) egy jól viselkedő (analitikus) függvény. Ekkor f(Ln) és ezen keresztül
f(T ) formálisan előállítható a spektrális felbontás segítségével:

f(T ) = D1/2f(Ln)D−1/2 = D1/2
N∑
k=1

f(λk)uku
T
kD

−1/2 =
N∑
k=1

f(λk)vkw
T
k

Ha most f(x) = (1− (1− µ)x)−1, akkor formálisan megkapjuk 1− P inverzét:

(1− P )−1 =

N∑
k=1

1

1− (1− µ)λk
vkw

T
k .

Fenti összeget három részre bontjuk, melyek alapvetően eltérnek µ függésükben:∑
λk=0

vkw
T
k +

1

µ

d1T

2M
+
∑

λk 6=0,1

1

1− (1− µ)λk
vkw

T
k . (2.13)

Az összeg első tagja a T mátrix magjának vektorait tartalmazza. Ez a tag µ-től független.
A második tag, mely a λ1 = 1 sajátértékhez tartozik, szinguláris a µ → 0 határesetben.
A harmadik tag, mely azon sajátértékeket tartalmazza, melyek sem eggyel, sem nullával
nem egyenlőek, reguláris marad µ minden 0 és 1 közötti értékére.

2.4.1. Alacsony abszorpciós szint

Ha a µ kicsi, akkor (2.13)-ben a középső tagon kívül minden más elhanyagolható. Ekkor

ξ = (1− P )−1 p ' d
d

p

µ
, (2.14)

ahol p az átlagos külső terhelés

p =
1

N

∑
v∈V

pv

és d az átlagos fokszám:

d =
1

N

∑
v∈V

dv =
2M

N
.

Ha pedig a terhelés homogén, azaz p = p1, akkor a kritikus betöltés a (2.11) egyenletnek
megfelelően

pc =
d

dmax
µ,
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ahol dmax a gráfra jellemző maximális fokszám.
Érdemes észrevenni, hogy az alacsony abszorpciós limeszben a kritikus pont csak a

fokszámeloszlás relatív szélességétől függ melyet itt most d/dmax mér és nem függ a fok-
számok abszolút értékétől. Reguláris gráfok esetében, ahol minden csomópont ugyanannyi
szomszéddal rendelkezik, dmax/d = 1, így a kritikus pont pc = µ, azaz független a regu-
láris gráf fokszámától, vagy a gráf bármely más paraméterétől. Mivel pedig dmax mindig
nagyobb vagy egyenlő, mint d, így pc adott µ esetén a reguláris gráfok esetén a legnagyobb.

2.4.2. Magas abszorpciós szint

Ha µ közel van az egyhez, akkor (1 − µ)λk közel van a zérushoz, azaz (2.13) tagjainak
nevezői jó közelítéssel egynek vehetőek. Mivel Ln sajátrendszere teljes, így azt kapjuk,
hogy

(1− P )−1 ' 1+
1− µ
µ

d1T

2M
,

és az állapotvektor

ξ ' p+ (1− µ)
d

d

p

µ
. (2.15)

Mivel p elhanyagolhatóvá válik a második taghoz képest, mely a µ → 0 határértékben
divergál, a (2.15) egyenlet képes reprodukálni az (2.14) egyenletet az alacsony abszorpciós
limeszben.

Homogén betöltés esetén a kritikus terhelés

pc '
µ

µ+ (1− µ)dmax/d
, (2.16)

ami újra csak dmax/d hányadostól függ, azaz a gráf fokszám sorozatának relatív széles-
ségétől. Figyelemre méltó, hogy a kritikus terhelés szinte teljesen független a hálózat
finomstruktúrájától mind a magas, mind az alacsony elnyelési határesetben.

2.4.3. Köztes elnyelési szintek

Az ebben az alfejezetben később bemutatott numerikus szimulációk azt mutatják, hogy a
(2.15) egyenlet nem csak a magas és az alacsony abszorpciós limeszben teljesít jól, hanem
a köztes abszorpciós szinteken is, legalábbis ha a gráf élsűrűsége viszonylag magas. Ennek
oka a következő. A közelítés, mely a (2.15) egyenlethez elvezet, azzal a feltételezéssel él,
hogy

(1− µ)λk

kicsi, azaz közel van zérushoz mindazon sajátértékek esetén, melyek nem tűnnek el, ugyan-
akkor eggyel sem egyenlőek. Most látjuk, hogy ez a közelítés nem csak akkor marad igaz,
ha µ közel van az egyhez, hanem akkor is, ha a második legnagyobb sajátérték közel van
a zérushoz.

Ha egy gráf nem páros, akkor abszolút értékében második legnagyobb sajátértéke
szemléletes jelentéssel bír. Az úgynevezett τ keverési idő megadja azt a karakterisztikus
időt, mely ahhoz szükséges, hogy a gráfon véletlen bolyongást végző részecske előfordulási
valószínűsége a gráf csomópontjaiban a stacionárius eloszlás közelében legyen. A véletlen
bolyongás π stacionárius eloszlása πv ∼ dv, azaz a stacionárius eloszlás egy csomópontot
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annál nagyobb súllyal lát el, minél nagyobb annak fokszáma. A stacionaritást könnyen
ellenőrizhetjük:

(Tπ)v =
∑
u∈V

Tvu
du

2M
=
∑
u∈V

Avu
1

du

du
2M

=
∑
u∈V

Avu
1

2M
=

dv
2M

,

ami persze nem mást, mint annak a megismétlése, hogy d/2M jobb oldali sajátvektora
T -nek az 1 sajátértékkel. Legyen most η egy tetszőleges, a csomópontokat, mint véletlen
változókat leíró eloszlás, mely a véletlen bolyongó részecske kezdeti pozíciójának elosz-
lásaként szolgál. Fejtsük ki η-t T jobb oldali sajátvektorai szerint. Ezek természetesen
lineárisan függetlenek, így egyértelműen képezhető az

η =
N∑
k=1

ck(η)vk

összeg. A kezdeti eloszlás időfejlődése:

T tη =

N∑
k=1

ck(η)λtkvk (2.17)

Mivel a gráf nem páros, így minden sajátértéke a (−1, 1] intervallumban található. Legyen
ρ = max{|λ2|, |λN |}. Elég nagy t esetén a (2.17) összeget már csak két tag uralja: az,
amely π-hez és az amely ρ-hoz tartozik, emiatt

‖T tη − π‖ ∼ ρt. (2.18)

Emiatt − ln ρ az ún. keverési ráta, míg a keverési idő:

τ = − 1

ln ρ
,

mely segítségével (2.18) úgy is írható, mint

‖T tη − π‖ ∼ e−t/τ .

A későbbiekben numerikus szimulációval megmutatom, hogy a keverési idő a vizsgált gráf-
osztályokban csökken az átlagos fokszám növekedésével, míg az átlagos fokszám állandó
értéken tartásával egy konstans érték körül fluktuál. Emiatt plauzibilis azt gondolni, hogy
sűrű hálózatok esetén elég csak a (2.13) kifejezés harmadik tagja

1

1− (1− µ)λk
= 1 + (1− µ)λk + (1− µ)2λ2

k + . . . . (2.19)

sorfejtésében a legalacsonyabb tagra hagyatkozni. Kizárólag a nulladrendű tag megtar-
tása visszaadja a (2.15) egyenletet. Ha azonban a hálózat nem sűrű, mint a valóságban
előforduló hálózatok legtöbbje, vagy az elnyelési valószínűség egy köztes értéket vesz fel,
akkor (2.19) magasabb rendű tagjait is figyelmembe kell venni. Ezt a vizsgálatot visszük
végig a következőkben, kizárólag a λk-ban elsőrendű tagokra hagyatkozva, a páros és a
nem páros gráfokat külön kezelve.
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Nem páros gráfok

Könnyű látni, hogy a (1− P )−1 kiszámításakor adódó első korrekció

(1− µ)

(
AD−1 − d1

T

2M

)
.

Ezt felhasználva kapjuk, hogy az állapotvektor

ξ ' p+ (1− µ)AD−1p+ (1− µ)2d

d

p

µ
.

Homogén terhelést feltételezve, rövid számolás után kapjuk, hogy ξ v-hez tartozó eleme

ξv
p
' 1 +

(1− µ)2

µ

dv

d
+ (1− µ)

dv
hv
.

ahol hv a v szomszédai fokszámának harmonikus közepe:

hv =

 1

dv

∑
u∈N (v)

1

du

−1

,

ahol N (v) a v szomszédainak halmaza. A (2.11) egyenlet azonnal megadja a kritikus
terhelést:

1

pc
' 1 + max

v∈V

{
(1− µ)2

µ

dv

d
+ (1− µ)

dv
hv

}
. (2.20)

A (2.20) egyenlet a dolgozat első harmadának fő eredménye. A (2.16) egyenletet már
korábban is felírták [15] egy olyan számítás konklúziójaként, mely gráfsokaságokat hasz-
nált. Itt azonban azt látjuk, hogy egyedi gráfokat estében a (2.16) alkalmazhatósága
romlik, ha a gráf ritka (tipikus eset a valóságban), vagy az elnyelési valószínűség köztes
érték (szintén tipikus). Mivel pedig az alkalmazások szempontjából egy transzporthálózat
a legritkább esetben tekinthető gráfsokaságnak, így úgy gondolom, hogy ez az eredmény
többet mond a valódi hálózatokon zajló dinamikáról, mint az átlagtérelméleti közelítése-
ken és gráfsokaságokon alapuló (és ennek megfelelően az önátlagolást feltételező) [15]-beli
eredmény. A (2.20) azt is elárulja, hogy pc nem csak a fokszámeloszlástól függ, hanem
általános esetben a hálózat lokális struktúrájából származó információt is tartalmaz.

Az eredményeket BA- és ER-hálózatokon, egzakt numerikus számítások és a (2.16),
valamint a (2.20) egyenletek összevetésével ellenőriztem. Eredményeimet a 2.4 ábra szem-
lélteti. Jól látható, hogy (2.16) csak a magas és az alacsony betöltési szinteken írja le jól
a kritikus paraméter µ függését. Ezzel szemben (2.20) sokkal jobb eredményt ad a teljes
0 ≤ µ ≤ 1 tartományon. Ez különösen akkor válik láthatóvá, ha a numerikus számításoktól
való abszolút eltérést is ábrázoljuk.

Páros gráfok

A páros gráfok csúcsai mindig felbonthatóak két diszjunkt V1 és V2 halmazra úgy, hogy
bármely, a gráfban található él mindenképpen egy V1-beli csomópontot köt össze egy V2-
beli csomóponttal. Mivel minden fa páros gráf, így a páros gráfok igen fontosak a gyakorlat
szempontjából.
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2.4. ábra. Az eredmények megerősítése egy BA-gráfon (N = 512 csomó, m = 2) és egy
ER-gráfon (N = 64 csomó, pER = 0.1). A folytonos pc,i és pc,f görbék a (2.16) és (2.20),
egyenleteket képviselik. A (2.11) numerikus megoldásával adódó eredményeket pontok
jelölik.

Tegyük fel, hogy V1 halmaz N1, a V2 halmaz N2 csomópontot tartalmaz és ennek
megfelelően legyen d1, illetve d2 a két csoportra jellemző átlagos fokszám:

d1 =
M

N1
d2 =

M

N2

és legyen p1 és p2 az átlagos külső terhelések a két csoporthoz tartozó várakozási sorokban:

p1 =
1

N

∑
v∈V1

pv p2 =
1

N

∑
v∈V2

pv.

Előrebocsájtva az eredményeket, páros gráfok esetében a csomópontok mindkét cso-
portja definiál egy kritikus betöltési szintet. Ez magas és alacsony abszorpció mellett a
(2.16) egyenlettel analóg:

1

p
(1)
c

'1 +
1

µ

(1− µ)2/d1 + (1− µ)/d2

2− µ
d(1)

max,

1

p
(2)
c

'1 +
1

µ

(1− µ)2/d2 + (1− µ)/d1

2− µ
d(2)

max, (2.21)
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2.5. ábra. Az eredmények megerősítése egy BA-fán (N = 1024 csomó). A folytonos pc,i és
pc,f görbék a (2.21) és (2.22), egyenleteket képviselik. A (2.11) numerikus megoldásával
adódó eredményeket pontok jelölik.

ahol d(1)
max és d(2)

max az egyes csoportokon belüli maximális fokszám. A teljes hálózat kritikus
terhelési szintje a a kettő közüli kisebb érték:

pc = min
{
p(1)
c , p(2)

c

}
Ugyanazt látjuk itt is, mint a nem páros gráfoknál: a kritikus betöltés kizárólag a µ
abszorpciós szinttől, valamint a gráf azon globális tulajdonságaitól függ, mint az átlagos
d1,2, valamint a maximális d(1,2)

max fokszámok, melyek meghatározhatóak a gráf csomópontjai
fokszámsorozatából.

Köztes betöltési szinteken számba kell vennünk a T mátrix spektrumából szárma-
zó elsőrendű korrekciót is. Hasonlóan a nem páros gráfokhoz, ezek arányosak a dv/hv
mennyiségekkel. Ennek megfelelően a p(1)

c és p(2)
c kritikus értékek:

1

p
(1)
c

' 1 + max
v∈V1

{
1

µ

(1− µ)2/d1 + (1− µ)3/d2

2− µ
dv + (1− µ)

dv
hv

}
,

1

p
(2)
c

' 1 + max
v∈V2

{
1

µ

(1− µ)2/d2 + (1− µ)3/d1

2− µ
dv + (1− µ)

dv
hv

}
. (2.22)

Ennek megfelelően a teljes hálózat kritikus betöltési szintje:

pc = min
{
p(1)
c , p(2)

c

}
A kapott analitikus kifejezéseket újfent összevetettem numerikus szimulációkkal. Az

eredményeket a 2.5 ábra szemlélteti, mely meggyőzően mutatja: a (2.22) egyenlet sokkal
jobb közelítést ad, mint (2.21).

A következőkben közlöm a (2.21) és (2.22) egyenletek levezetését. Először is minden
vektort és mátrixot blokkosítunk a V = V1 ∪ V2 felbontásnak megfelelően:

p =

(
p1

p2

)
d =

(
d1

d2

)
ξ =

(
ξ1

ξ2

)
,
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illetve

A =

(
0 B

BT 0

)
D =

(
D1 0
0 D2

)
,

ahol B egy N1 ×N2-es, D1 egy N1 ×N1-es és D2 egy N2 ×N2-es mátrix. A T átmeneti
mátrix alakja:

AD−1 =

(
0 BD−1

2

BTD−1
1 0

)
Az Ln mátrix struktúrája hasonló A-éhoz, a főátlón kívüli blokkjai D−1/2

1 BD
−1/2
2 ,

illetve annak transzponáltja. Legyen most uk = (u1,k,u2,k)
T az Ln mátrix λk-hoz tartozó

sajátvektora, ekkor (u1,k,−u2,k)
T , szintén sajátvektor, méghozzá a −λk sajátértékkel. Ha

ugyanis uk sajátvektor, akkor kielégíti a

Cu2,k = λku1,k CTu1,k = λku2,k

egyenleteket, ahol C = D
−1/2
1 BD

−1/2
2 . Ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy fennállnak

a
C(−u2,k) = (−λk)u1,k CTu1,k = (−λk)(−u2,k).

egyenletek is. Azaz a Ln mátrix spektruma a valós számegyenes origójára nézve szimmet-
rikus. Ennek a szimmetriának az egyik következménye, hogy a Ln mátrix magja páros
csomópontot tartalmazó gráf esetén páros, páratlan csomópontot tartalmazó gráf esetén
páratlan. Az egyszerűség kedvéért a számításokat most páros csomópontot tartalmazó
gráfokra végezzük el. Ez nagy gráfok esetén nem jelent különös megszorítást. Definiáljuk
az I(1)

k és I(2)
k mátrixokat mint

I
(1)
k =

(
u1,ku

T
1,k 0

0 u2,ku
T
2,k

)
,

és

I
(2)
k =

(
0 u1,ku

T
2,k

u2,ku
T
1,k 0

)
.

Ekkor D−1/2AD−1/2 spektrális felbontása:

N∑
k=1

λk(I
(1)
k + I

(2)
k ) =

N/2∑
k=1

2λkI
(1)
k . (2.23)

A számítások egyszerűbbek, ha nem T = AD−1, hanem D−1/2AD−1/2 spektrális felbon-
tásán végezzük el. Ezt persze az alábbi egyenlőség teszi lehetővé:

(1− P )−1 = D1/2(1− (1− µ)D−1/2AD−1/2)−1D−1/2.

A fenti egyenlet jobb oldalának közepén található tényező spektrális felbontása:

N∑
k=1

uku
T
k

1− (1− µ)λk
,
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melyet a spektrum szimmetriáját felhasználva az

N/2∑
k=1

2
I

(1)
k + (1− µ)λkI

(2)
k

1− (1− µ)2λ2
k

.

alakba lehet írni. Ezt (2.13)-nek megfelelően újfent felbonthatjuk három tag összegére:

∑
λk=0

2I
(1)
k +

2

µ

I
(1)
k + (1− µ)I

(2)
k

2− µ
+

∑
0<λk<1

2
I

(1)
k + (1− µ)λkI

(2)
k

1− (1− µ)2λ2
k

,

de a jobb szélső összegzés most csak a spektrum nemnegatív oldalán fut végig. A harmadik
összegben található összeadandók hatványsora

2I
(1)
k + 2(1− µ)λkI

(2)
k + 2(1− µ)2λ2

kI
(1)
k + . . . . (2.24)

Ebből csak az első tagot megtartva kapjuk, hogy

(1− (1− µ)D−1/2AD−1/2)−1 ' 1+
2

µ

(1− µ)2I
(1)
1 + (1− µ)I

(2)
1

2− µ
,

így

(1− P )−1 ' 1+
1

µ

(1− µ)2J
(1)
1 + (1− µ)J

(2)
1

2− µ
,

ahol J (1)
1 és J (2)

1 mátrixok a következőek:

J
(1)
1 =

1

M

(
d11

T
1 0

0 d21
T
2

)
,

és

J
(2)
1 =

1

M

(
0 d11

T
2

d21
T
1 0

)
.

Ez már megadja ξ1 és ξ2 közelítő értékét:

ξ1 ' p1 +
1

µ

(1− µ)2p1/d1 + (1− µ)p2/d2

2− µ
d1,

ξ2 ' p2 +
1

µ

(1− µ)2p2/d2 + (1− µ)p1/d1

2− µ
d2,

ami homogén terhelés mellet megadja a (2.21) egyenletben szereplő kritikus értékeket.
Ha nem csak az első, hanem a második tagot is megtartjuk (2.24)-ben. Akkor (2.23)

segítségével a 1−(1−µ)D−1/2AD−1/2 közelítésének további korrekcióját is megkaphatjuk:

(1− µ)D−1/2AD−1/2 − 2(1− µ)I
(2)
1

így az inverzre vonatkozó korrigált formula

1+
2

µ

(1− µ)2I
(1)
1 + (1− µ)3I

(2)
1

2− µ
+ (1− µ)D−1/2AD−1/2,
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és 1− P inverzére adott magasabb rendű közelítés:

(1− P )−1 ' 1+
1

µ

(1− µ)2J
(1)
1 + (1− µ)3J

(2)
1

2− µ
+ (1− µ)AD−1.

Ennek megfelelően ξ1 és ξ2 korrigált értékei:

ξ1 ' p1 +
1

µ

(1− µ)2p1/d1 + (1− µ)3p2/d2

2− µ
d1 + +(1− µ)BD−1

2 11,

ξ2 ' p2 +
1

µ

(1− µ)2p2/d2 + (1− µ)3p1/d1

2− µ
d2 + +(1− µ)BTD−1

1 12,

melyek homogén terhelés esetén a harmonikus közepek megjelenésére vezetnek:

ξ1,v

p
' 1 +

1

µ

(1− µ)2/d1 + (1− µ)3/d2

2− µ
dv + (1− µ)

dv
hv
,

ξ2,v

p
' 1 +

1

µ

(1− µ)2/d2 + (1− µ)3/d1

2− µ
dv + (1− µ)

dv
hv
,

és visszaadják a (2.22) egyenletet.

2.5. Az alkalmazott közelítések megbízhatósága és a keverési
ráta szerepe (3)

Láttuk, hogy mind páros, mind nem páros gráfok esetén a sajátértékek legmagasabb ab-
szolút értéke +1, de amíg nem páros gráfok esetében kizárólag egyetlen sajátérték, a λ1

rendelkezik ekkora nagysággal, addig páros gráfok esetén kettő is eléri ezt az értéket: λ1 és
λN . A dolgozat első harmadában levezetett eredményeket úgy kaptuk, hogy a (2.19) sor-
fejtésében a legnagyobb abszolút értékű sajátértékeket és a hozzájuk tartozó projekciókat
megtartottuk és minden más sajátértéket nullával közelítettünk. Ebben az alfejezetben
ennek a közelítésnek a jogosságát firtatjuk és megmutatjuk, hogy a fenti közelítés erősen
függ a vizsgált gráfsokaságok paramétereitől.

Az előzőekben levezetett formulák hibája a fent említett sorfejtés - általunk elhanya-
golt - magasabb rendű tagjainak nagyságától függenek. Ezeket a tagokat lineáris rendben
felülről becsülhetjük a sajátértékek nagyságainak második legnagyobbikával, azaz az elő-
zőleg már bevezetett ρ-val:

ρ = max{|λ2|, |λN |},

ha a gráf nem páros és
ρ = max{|λ2|, |λN−1|}

páros gráfok esetén. Nem páros gráfok esetén − ln ρ a keverési ráta. Minél kisebb ρ, annál
nagyobb a keverési ráta, annál kisebb az az idő, mely ahhoz szükséges, hogy a kezdeti
eloszlás jó közelítéssel a stacionárius eloszlásba fejlődjön. Páros gráfok esetében ρ elveszti
szemléletes jelentését, mint a gráfon folyó véletlen bolyongás stacionárius állapothoz való
konvergencia rátáját meghatározó mennyiség: páros gráfokon a véletlen bolyongásnak
nincs stacionárius állapota. Mindkét esetben érvényes azonban, hogy minél kisebb ρ értéke,
annál kisebb (2.20) és (2.22) hibája.
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Habár numerikusan könnyű meghatározni a λk együtthatókat, nehéz arról bármit is
analitikusan mondani, hogyan függenek ezek a gráf legkülönbözőbb paramétereitől. Nu-
merikusan azonban azt lehet látni, hogy ρ erősen függ az M/N = d/2 élsűrűségtől: ρ
csökken az élsűrűség növekedésével.

BA-hálózatok esetében az élsűrűség konstans M/N = m, ahol m a gráfok növesztése
során az újonnan a gráfhoz kapcsolódó csomópont éleinek száma. Ha fent leírtak igazak,
akkor mind páros, mind nem páros gráfok esetében azt látjuk, hogy m állandó értéken
tartásával ρ értéke is közel állandó, ahogy a gráf csomópontjainak N száma egyre na-
gyobbá válik. Ugyanakkor azt is várjuk, hogy a relatív hiba is közelítőleg állandó marad,
nagyjából függetlenül N értékétől. A 2.6(a) és 2.6(b) ábrákon éppen ezeket a numerikus
méréseket hajtottam végre BA-hálózatok m paraméterét m = 1-nek és m = 2-nek választ-
va, miközben a csomópontok N számát növeltem. A gráfok növesztése m = 1 esetben fát
eredményez, m = 2 esetben viszont a gráf már nem páros. A számításokat minden mérési
pontban 32 különböző realizációra végeztem el. Az ábrákra rápillantva nagyon jól látható,
hogy a fentebb megfogalmazott tézisnek nem mond ellent az eredmény: mind ρ, mind a
relatív hiba konstans marad, ahogy N egyre nagyobbá válik. Ha viszont N -t rögzítjük, és
m-et kezdjük növelni, akkor jól láthatóan a mind a relatív hiba, mind ρ csökken, megerő-
sítve a fenti elképzelést. Határesetben m = N − 1, ekkor a gráf szintézise egy teljes gráfot
eredményez, mely a lehető legjobban kever: ρ = (N − 1)−1.

Az ER-gráfok esetében az élsűrűség M/N = pER(N − 1)/2 ' pERN/2. Ennek megfe-
lelően az élsűrűség a kétparaméteres gráfsokaság mindkét paraméterének, a pER, illetve az
N növelésével növelhető, ha a másik paramétert legalább állandó értéken tartjuk. ekkor
arra számítunk, hogy ρ és vele együtt a relatív hiba is csökken. Ha azonban a pERN
szorzatot, azaz az átlagos fokszámot tarjuk állandó értéken, akkor ezen utóbbiak stagná-
lására számíthatunk. A numerikus számítások, melyek eredményét a 2.7 ábra mutatja,
megerősítik ezeket a várakozásokat.
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(a) BA-fa: m = 1 rögzített, N változik.
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(b) BA-hálózat: m = 2 rögzített, N változik.
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(c) BA-hálózat: N = 1024 rögzített, m változik.

2.6. ábra. A kritikus terhelésre vonatkozó formulák relatív ∆pc/pc hibája és a ρ függése
a BA-gráfok N és m paramétereitől. A kritikus terhelést µ = 0, 8 abszorpciós szinten
számoltam. A fekete pöttyök és vörös háromszögek a nullad- és az elsőrendű közelítések
hibáját jelzik. A ρ egyidejű változását a kisebb részábra mutatja. A kapott adatokat 32
független realizáción átlagoltam.
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(b) ER-hálózat: pER = 0, 5 rögzített és N változik.
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(c) ER-hálózat: NpER = 49 rögzített és N változik.

2.7. ábra. A kritikus terhelésre vonatkozó formulák relatív ∆pc/pc hibája és a ρ függése
a ER-gráfok N és pER paramétereitől. A kritikus terhelést µ = 0, 8 abszorpciós szinten
számoltam. A fekete pöttyök és vörös háromszögek a nullad- és az elsőrendű közelítések
hibáját jelzik. A ρ egyidejű változását a kisebb részábra mutatja. A kapott adatokat 32
független realizáción átlagoltam.
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3. fejezet

Sztochasztikus futási idejű, SIS
típusú fertőzési folyamatok
vizsgálata teljes gráfon

Tekintsünk egy SIS folyamatot a Kn teljes gráfon. Régóta ismert tény, hogy a folyamat
átlagtérelméleti közelítésekor adódó prevalenciagörbe, mely a fertőzött egyedek populáci-
ón belüli hosszú távú várható értékét adja meg a fertőzési rátában, biztosan nem kapható
meg véges populációméretet feltételezve. Ennek oka pedig az, hogy az SIS folyamat ab-
szorbeáló állapottal rendelkezik, így a rendszer hosszú távon előbb vagy utóbb belekerül
az abszorbeáló állapotba, ahonnan már nem tud kimozdulni. A dolgozat második negye-
dében, 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
meghatározható a fertőzés, mint folytonos idejű Markov-folyamat infinitezimális ge-
nerátora rezolvens függvényének tanulmányozásával. Kimutattam, hogy ez utóbbi
kapcsolatba hozható 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→∞ limeszé-
ben, 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 várható értéke az említett paramétertartományban független
a leállási idő eloszlásától, ha a populáció mérete minden határon túl nő.

Az itt kifejtésre kerülő eredmények a
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Barankai, N. and Stéger J., (2017). The SIS process in populations with exponential
decay.

publikáción alapszanak. A kézirat jelenleg referálás alatt áll a Journal of Statistical Me-
chanics: Theory and Experiment c. folyóiratban. A most következő alfejezetek közül a
harmadik címe után zárójelben álló szám a megfelelő tézispont részletes kifejtésére utal.

3.1. Bevezetés

A sztochasztikus szimulációk rendkívül elterjedt eszközei a különböző terjedési folyamatok,
mint pl. a biológiai járványok, szociális hálózatokbeli információterjedés, számítógépvíru-
sok terjedése, hibaterjedés, stb. modellezésének (lásd pl. [26, 27, 28, 29]-t és a bennük
található hivatkozásokat).

Vegyük példának okáért az SIS (Susceptible-Infected-Susceptible) folyamatot [26, 27,
30]. A populáció, melyben valamely ágens terjedését vizsgáljuk, egy G gráf csomópontjai-
val azonosítható. A gráf élei reprezentálják a populáció tagjainak egymás közti kapcsolata-
it. Adott pillanatban a populáció minden tagja két állapotban van jelen: vagy egészséges,
azaz fertőzhető (azaz Susceptible, S), vagy fertőzött (azaz Infected, I) állapotban. A di-
namika során két elemi esemény történhet. Ha van fertőzött egyed a populációban, akkor
az minden S állapotú szomszédját megfertőzhet, azaz szomszédok között létrejöhet az

S + I→ I + I

átalakulás, vagy önmagától meggyógyulhat, amit az

I→ S

folyamat jellemez. Előbbi rátája minden, a populációban előforduló közvetlen S − I kap-
csolat esetén β, az utóbbié pedig δ. A β számot fertőzési, a δ számot gyógyulási rátának
nevezik. A következőkben a fenti folyamatot egy folytonos idejű Markov-lánccal implemen-
táljuk. Természetesen nem ez az egyetlen lehetőség, az irodalomban elterjedt például a lánc
által megadott beágyazott diszkrét Markov-lánc elemzése is, melyet kontakt-folyamatnak
neveznek [31, 32].

Tegyük fel, hogy a δ gyógyulási rátát állandó értéken tartjuk. Ekkor a rendszer hosszú
távú viselkedésére a következő plauzibilis, intuitív feltételezéseket tehetjük: a prevalencia,
azaz a fertőzött egyedek teljes populációbeli aránya az idő múlásával szaturálódik. A
prevalencia hosszú idejű határértéke a β igen kis értékei mellet zéró. Nagy fertőzési ráták
esetében azonban azt várjuk, hogy a prevalencia közelítőleg egy. Ha a fertőzési rátát egy
viszonylag kis értékről indulva elkezdjük növelni, akkor eleinte a prevalencia hosszú idejű
határértéke nulla marad, majd egy kritikus βc(δ,G) érték felett elkezd nőni, és β → ∞
esetén monoton közelíti meg az egyet.

Habár a prevalencia várható értékének időfejlődése a probléma komplexitása miatt
analitikusan nem hozzáférhető, több átlagtérelméleti közelítés is napvilágot látott, melyek
alátámasztják a fenti sémát. Különösen híresek az ún. heterogén átlagtérelméletek [26, 33,
29] és az ún. N -egybefont átlagtérelmélet (NIMFA) [34, 35]. Ezek a számítási eljárások
maguk definiálnak egy kritikus fertőzési szintet: a kritikus érték alatt az átlagtérelmélet
egy gyorsan, azaz közel exponenciálisan lecsengő prevalenciát írnak le, míg a kritikus érték
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felett a zéróhoz közeli prevalencia időfejlődésének görbéi elpattannak a vízszintes tengely
közeléből és masszív növekedésbe kezdenek. Kiderült, hogy az átlagtérelméleti modellek
által definiált kritikus értékek kielégítik a

δ

λ(G)
≤ βc(δ,G), (3.1)

egyenlőtlenséget [29, 34, 35, 36], ahol λ(G) a G gráf szomszédsági mátrixának legnagyobb
sajátértéke. Az egyenlőtlenség élessé válik a Kn teljes gráfok esetében, ahol

βc(δ,Kn) =
δ

n− 1
.

Általános gráfok esetében létezik felső korlátoknak egy olyan sorozata, mellyel a kritikus
fertőzési ráta jobban megközelíthető [36].

Sajnos azonban ha a fenti kvalitatív sémát a Markov-folyamatok elméletén belül pró-
báljuk igazolni, akkor azonnal belefutunk abba a problémába, hogy a véges populációméret
miatt a folyamat előbb-utóbb elhal [37, 38]. Ennek oka az, hogy az SIS folyamat tartalmaz
egy abszorbeáló állapotot: ez az az állapot, melyben a populáció minden tagja egészsé-
ges. Ebből az állapotból a rendszer nem tud kimozdulni. Ha a populáció mérete véges,
akkor a rendszer mindenképpen eljut az abszorbeáló állapotba, így a prevalencia hosszú
idejű határértéke egy valószínűséggel nulla [34], ami elvileg zárja ki azt, hogy βc(δ,G)-t a
prevalencia várható értékének hosszú idejű határértéke segítségével definiáljuk.

Több kísérlet is történt, hogy a kritikus fertőzési rátát a sztochasztikus folyamatok
elméletén belül definiálják. A. Ganesh és mtsai. [39] megmutatták, hogy (3.1) egyfaj-
ta elégséges feltétel a dinamika két, markánsan különböző viselkedésének szétválasztására.
Megmutatták, hogy ha β < δ/λ, akkor a fertőzés gyorsan kihal, azaz a kezdetben több fer-
tőző egyedet is tartalmazó populáció mintegy log n idő múlva már az abszorbeáló állapotba
kerül. Ezzel szemben, ha δ/λ < β, akkor a kihalás időskálája exp(nα) nagyságrendjébe
esik, ahol α pozitív konstans. P. van Mieghem [40, 41] nemrég állt elő a prevalenciagörbe
egy közelítő alakjával: az általa talált „th formula” azt mutatja, hogy egy kezdeti nemzérus
prevalencia exponenciális ütemben hal ki βc alatt, míg viszonylag hosszú ideig életképes
maradhat βc fölött. A Kn gráfon zajló módosított (abszorbeáló állapotától megfosztott)
SIS folyamat [38] stacionárius állapota, ugyanúgy ahogy az önfertőzést tartalmazó ε-SIS
modell [37, 38] stacionárius állapota a prevalencia szempontjából képes egy kritikus fertő-
zési rátát definiálni, mely alatt a prevalencia várható értéke a stacionárius állapotokban
eltűnik az n → ∞ határátmenetben. Mind az SIS folyamat infinitezimális generátora
második legnagyobb sajátértéke, mind a folyamat kvázistacionárius állapotának kihalási
ideje várható értéke szinguláris viselkedést mutat [42, 43].

Sokszor azonban a fertőzési dinamika nem fut végig, mivel a populációk alkotta csopor-
tok élettartama véges. Nagyon sok esetben a csoportok formációja valamilyen ideiglenes ok
miatt válik szükségessé, gondoljunk csak emberek által alkotott tanulóközösségekre, vagy
azokra a csoportokra, melyek véletlenszerűen jönnek létre a tömegközlekedési eszközökön.
De nem csak emberi csoportok juthatnak eszünkbe: a vándorló madarak, vagy a halrajok
szintén keletkezési és bomlási folyamatokon esnek át. Hasonlóan, egy LAN parti résztve-
vőinek számítógépei egy olyan mesterséges csoportot alkotnak, melynek jól meghatározott
a keletkezése és felbomlása is. Ilyen „mezoszkopikus” csoportképződési folyamatokat már
tanulmányoznak [44, 45] és ezen a dinamikus háttéren zajló terjedési folyamatok egyre
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nagyobb érdeklődésre tartanak számot. Ha tehát egy populáció véges élettartammal ren-
delkezik, akkor az SIS folyamat definícióját egy leállási idővel módosítani kell. Ahogy a
komplex rendszerek elméletében ez megszokott, a leállási időről feltehetjük, hogy maga is
egy független eloszlásból származik: a felbomlás folyamata független a terjedési folyamat-
tól.

A dolgozat ezen fejezetében egy véges, sztochasztikus leállási idő hatását vizsgálom a
Kn gráfon lezajló SIS folyamatra, ha a leállási idő eloszlása exponenciális. Arra keresem
a választ, hogy hogyan függ a leálláskor észlelt prevalencia várható értéke az SIS folyamat
paramétereitől, ha a dinamika kezdetén kizárólag egyetlen fertőzött egyed van a populá-
cióban. (Az effajta kezdeti feltétel választása meglehetősen szokványos az SIS folyamat
elméletében, lsd. [46].) Az exponenciális eloszlású véletlen leállási idő képes megmenteni
a folyamatot az abszorbeáló állapotba való befagyástól. Kérdés az, hogy vajon ez elég e
arra, hogy egy véges várható értékű átlagos prevalenciát biztosítson a leállás időpontjában
az n→∞ határátmenetben?

Ahogy E. Cator és P. van Mieghem eredményei [38] sugallják, egyáltalán nem triviá-
lis állítás, hogy egy terjedési folyamat stacionárius állapota véges átlagos prevalenciával
rendelkezik a nagy populációk limeszében, még akkor sem, ha az eloszlás egyébként nem
triviális, azaz nem egyedül az abszorbeáló állapotot tünteti ki. Vizsgálódásaink során
kiderül, hogy ha a τ normált fertőzési ráta, melyet a β = τ/n definiál, kisebb, mint δ,
akkor a prevalencia eltűnik a nagy n limeszben függetlenül attól, hogy mi a leállási idő
várható értéke. Kiderül az is, hogy az eredmény szempontjából az exponenciális eloszlás
nem kizáró: ugyanezt be fogom bizonyítani tetszőleges más eloszlásra is. Ezen túlmenő-
en az itt kifejlesztett módszer képes hasonló, az SIS és a módosított SIS folyamat teljes
időfüggésére vonatkozó állítások bizonyítására.

3.2. SIS folyamat a teljes gráfon (4)

Tekintsünk egy n tagból álló populációt, melyben a populáció tagjai közti kapcsolatokat
a Kn teljes gráf modellezi. A populáció tagjai egymástól jól megkülönböztethető egyedek,
ezek halmazát jelölje V . A rendszer lehetséges állapotait olyan ω : V → {0, 1} függvények
jellemzik, melyek a v ∈ V egyedhez 0-t vagy 1-et rendelnek, ha az egyed az egészséges
(S), illetve a fertőzött (I) állapotban van. Az SIS folyamat állapottere emiatt 2n állapotot
tartalmaz. Legyen Ω(t) a rendszer állapotát leíró, időtől függő véletlen változó. A rendszer
időfejlődését ismerjük, ha ismerjük a

p(ω, t) = Prob(Ω(t) = ω)

függvényeket, azaz a rendszer ω állapotainak megvalósulási valószínűségeit. Általában
azonban nem érdekel bennünket a rendszer teljes időfejlődése, hanem legtöbbször meg-
elégszünk a fertőzött egyedek számának ismeretével. Legyen |ω| az ω által leírt állapotban
a fertőzött egyedek száma:

|ω| =
∑
v∈V

ω(v).

A valószínűségek nyelvére a fentebb olvasottakat úgy fordítjuk le, hogy p(ω, t) függvények
helyett elég csak a

pk(t) = Prob(|Ω(t)| = k) =
∑
|ω|=k

p(ω, t)
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3.1. ábra. A Kn teljes gráfon lezajló SIS folyamat állapotai és átmeneti rátái. Az MSIS
folyamat átmeneti gráfja csak abban különbözik, hogy nem tartalmazza a 0 állapotot.

összegeket ismernünk. Az így definiált összegek időfejlődése azonban nem biztos, hogy
mester egyenletet követ. Tökéletes ellenpéldát szolgáltatna, ha az SIS folyamatot nem a
teljes gráfon, hanem pl. a d dimenziós rácson vizsgálnánk. A Kn gráf magas szimmetriája
és a folyamat ebből fakadó homogenitása miatt azonban itt most mégis el tudjuk kerülni az
ebből fakadó komplikációkat. Ha tehát az ω állapotokat aszerint rendezzük csoportokba,
hogy hány fertőzött egyedet tartalmaznak, akkor ezek a csoportok felfoghatóak, mint egy
új, kisebb állapotterű, folytonos idejű Markov-folyamat állapotai: azt szokás mondani,
hogy a folyamat egyszerűsíthető [47]. Az így előálló folyamat állapotait és átmeneti rátáit
a 3.1 ábra szemlélteti. Ha a populáció k fertőzött egyedet tartalmaz, akkor az egészséges
egyedek száma n− k és a két csoport között k(n− k) közvetlen kapcsolat húzódik. Mivel
egyetlen S-I kapcsolat esetén az

S + I→ I + I

folyamat rátája β, így a fertőzött egyedek száma βk(n − k) rátával emelkedik k + 1-re.
Mivel az egyedek gyógyulása független a környezetük állapotától és mivel az

I→ S

folyamat rátája δ, így a fertőzött egyedek száma δk rátával csökken k − 1-re. Különleges
jelentőséggel bír az az állapot, mely nem tartalmaz fertőző egyedet. Mivel fertőzés spon-
tán módon nem történhet meg, így ez az állapot ún. abszorbeáló állapot: ha a rendszer
az időfejlődése során eléri ezt az állapotot, akkor onnan többet kimozdulni nem képes.
Nemsokára látni fogjuk, hogy az SIS folyamatot tetszőleges állapotból elindítva a rendszer
előbb-utóbb az abszorbeáló állapotba jut, így a folyamat stacionárius eloszlása a β és δ
paraméterek értékétől függetlenül:

lim
t→∞

pk(t) = δk,0.

Az abszorbeáló állapot eltüntetése egy újabb Markov-folyamatot definiál, amit mó-
dosított SIS folyamatnak nevezünk és MSIS-sel jelölünk [38]. Az MSIS folyamat nem
tartalmaz abszorbeáló állapotot, így stacionárius eloszlása a β és δ paraméterek nem tri-
viális függvénye [38].

A pk(t) függvényeket meghatározó mester egyenlet alakja

ṗT (t) = pT (t)Qn, (3.2)

ahol p(t) = (p0(t), . . . , pn(t))T a pk(t) függvényeket tartalmazza vektorba rendezve, míg
Qn a folyamat infinitezimális generátora. Az n alsó index a populáció méretére utal. A
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generátor a következő tridiagonális (kontinuáns) mátrix:

Qn =


0 0
δ1 a1 β1

δ2
. . . . . .
. . . . . . βn−1

δn an

 ,

mely első mellékátlóiban a βk = βk(n−k) fertőzési és δk = δk gyógyulási rátákat, valamint
főátlójában az azon kívüli elemek összegének ellentettjét tartalmazza:

ak =

{
−βk − δk ha 1 ≤ k < n
−δn ha k = n.

A Qn legfelső sora kizárólag 0-t tartalmaz, mely éppen az abszorbeáló állapot védjegye:
ha a populációban nincsenek fertőzött egyedek, akkor a populáció állapota nem változik
[48], azaz

ṗ0(t) = 0.

A (3.2) egyenlet formális megoldása exp(Qnt) kiszámításával áll elő:

pT (t) = pT (0) exp(Qnt). (3.3)

A Qn alakja különleges:

Qn =

(
0 0T

δe1 An

)
,

ahol e1 = (1, 0, . . . , 0)T és 0 = (0, . . . , 0)T n komponensű vektorok és An egy n × n-es
(tridiagonális) mátrix, melyet a Qn legfelső sorának és legszélső, bal oldali oszlopának
törlésével kapunk meg. Az exp(Qnt) szintén hasonló szerkezetet követ:

exp(Qnt) =

(
1 0T

a(t) exp(Ant)

)
, (3.4)

ahol

a(t) = δ
∞∑
k=1

tk

k!
Ak−1
n e1.

Az An mátrix különösen fontos számunkra, ugyanis ez ad kapcsolatot az SIS és az MSIS
folyamatok között. Az MSIS folyamat időfejlődését Q̂n generálja:

Q̂n =


â1 β1

δ2 a2 β2

δ3
. . . . . .
. . . . . . βn−1

δn an

 ,

így az An és Q̂n mátrixok közti különbség csak a főátló legelső elemében jelentkezik:

â1 = a1 + δ.
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Ez viszont azt jelenti, hogy a két mátrix csak egy egy rangú projekcióban különbözik:

Q̂n = An + δP1, (3.5)

ahol P1 = e1e
T
1 . Ennek néhány fontos következménye van. AzAn invertálhatósága (melyet

a következő fejezetben bizonyítok be) lehetővé teszi, hogy inverzének segítségével a(t)-t
meghatározzuk:

a(t) = δA−1
n (exp(Ant)− 1)e1,

ahol 1 az n×n-es egységmátrix. Mivel az An tridiagonális mátrix mellékátlóiban kizárólag
pozitív számokat tartalmaz, így hasonló egy szimmetrikus tridiagonális mátrixhoz (lsd. a
következő fejezetet). Mivel az exp(Qnt) mátrix minden eleme a t korlátos függvénye:

0 ≤ [exp(Qnt)]kl ≤ 1,

így An-nek nem lehetnek pozitív sajátértékei. Mivel azonban An invertálható, így An
kizárólag negatív sajátértékekkel rendelkezik. Ebből fakadóan exp(Ant) eltűnik a t→∞
határesetben. A konvergenciasebességet természetesen a legnagyobb sajátérték határozza
meg. Emiatt azonban a(t) aszimptotikus értéke −δA−1

n e1, azaz A−1
n első sora −δ-val

szorozva. Ez meghatározható közvetlenül is, vagy közvetve, az alábbi érvelés alapján.
Mivel az időfejlesztő operátor [exp(Qnt)]kl eleme megadja annak a valószínűségét, hogy
mekkora eséllyel található a populációban t idő eltelte után l fertőzött egyed, ha a folyamat
indulásakor ugyanezek száma k volt, így

n∑
l=0

[exp(Qnt)]kl = 1.

Mivel tetszőleges, de 1-nél nagyobb l esetén

lim
t→∞

[exp(Qnt)]kl = 0,

így a fentiek miatt mindenképpen teljesülnie kell a

lim
t→∞

[exp(Qnt)]k,0 = 1

egyenletnek, azaz−δA−1
n e1 megegyezik a kizárólag egyeseket tartalmazó vektorral. Legyen

N(t) a fertőzöttek t időpillanatban vett számát leíró véletlen változó. A fentiek szerint:

lim
t→∞

Prob(N(t) = 0|N(0) = k) = lim
t→∞

[exp(Qnt)]k,0 = 1,

következésképpen az időfejlődés aszimptotikus eloszlása triviális.
Most tegyük fel, hogy bizonyos t idő elteltével a populáció belső kapcsolatai felbom-

lanak, azaz az SIS folyamat leáll. A rendszer állapotát a felbomlás pillanatában (3.3)
egyenlet adja meg. Ha a leállási idő exponenciális eloszlást követ az f(t) = κ exp(−κt)
sűrűséggel, akkor a rendszer állapotát leíró valószínűségi eloszlás várható értékét az∫ +∞

0
pT (0) exp(Qnt)κ exp(−κt)dt = κpT (0)(κ1−Qn)−1
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egyenlet adja meg. Ez azt mutatja, hogy a R(Qn;κ) = (κ1−Qn)−1 rezolvens kiszámítá-
sa elengedhetetlen a végállapoti (sztochasztikus) valószínűségi eloszlás várható értékének
meghatározásához. A [κR(Qn;κ)]kl nem más, mint annak a valószínűségnek a várható
értéke, mely megadja l fertőzött egyénnek a folyamat leállása utáni észlelésének esélyét,
ha kezdetben k fertőzött egyed volt a populációban:

[κR(Qn;κ)]kl = Eκ[Prob(N(tSTOP) = l|N(0) = k)],

ahol az Eκ[·] átlagolást az exponenciális eloszlású leállási idő alapján kell elvégezni. Ez
viszont azt mutatja, hogy κR(Qn;κ) minden sora valószínűségi eloszlás: mivel

0 < Prob(N(t) = l|N(0) = k),

így
0 < Eκ[Prob(N(tSTOP) = l|N(0) = k)] = [κR(Qn;κ)]kl,

is teljesül, valamint

n∑
l=0

[κR(Qn;κ)]kl =

n∑
l=0

Eκ [Prob(N(tSTOP) = l|N(0) = k)]

= Eκ

[
n∑
l=0

Prob(N(tSTOP) = l|N(0) = k)

]
= 1.

Integrálva az f(t) sűrűség és a (3.4) egyenlet blokkjait, kapjuk, hogy κR(Qn;κ) alakja

κR(Qn;κ) =

(
1 0T

b κR(An;κ)

)
,

ahol
b = δA−1

n

(
κ(κ1−An)−1 − 1

)
e1 = δR(An;κ)e1,

azaz R(Qn;κ)-t teljesen meghatározza R(An;κ).
Annak érdekében, hogy a rendszerben a járványok kitöréseinek lehetőségét tanulmá-

nyozzuk, a következőkben kizárólag arra az estre szorítkozunk, amikor kezdetben kizárólag
egy fertőzött egyed található, azaz

pT (0) = (0, 1, 0, . . . , 0)T .

Legyen N a fertőzött egyedek száma az SIS folyamat leállásakor. A prevalencia várható
értéke a végállapotban:

I(Qn;κ) =

n∑
k=0

k

n
Prob(N = k) = κ

n∑
k=1

k

n
[R(An;κ)]1k,

és annak a valószínűsége, hogy N zérusnál nagyobb:

ρn(κ) = 1− Prob(N = 0) = κ

n∑
k=1

[R(An;κ)]1k.
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Mind I(Qn;κ), mind ρn(κ) kiszámítható R(An;κ) első sora segítségével, mely kapcsolatba
hozható a Q̂n mátrixszal, azaz az MSIS folyamat infinitezimális generátorával. Ahhoz,
hogy ezt láthassuk, vegyük észre, hogy érvényes a

R(Q̂n;κ)−R(An;κ) = R(Q̂n;κ)(Q̂n −An)R(An;κ),

egyenlet, melyet második rezolvens azonosságnak neveznek1. Ezt kombinálva a (3.5)
egyenlettel, kapjuk, hogy

eT1R(Q̂n;κ)− eT1R(An;κ) = δeT1R(Q̂n;κ)e1e
T
1R(An;κ),

azaz

eT1R(An;κ) =
eT1R(Q̂n;κ)

1 + δ[R(Q̂n;κ)]11

.

Mivel Q̂n egy folytonos idejű Markov-folyamat generátora, így elemeit egy adott sorban
felösszegezve egyet kapunk. Emiatt ha az előző egyenletben szereplő sorvektorok elemeit
felösszegezzük, akkor a

ρn(κ) =
1

1 + δ[R(Q̂n;κ)]11

egyenletre jutunk. Emellett

κ

n

n∑
k=0

k

n
[R(Qn;κ)]1k =

n∑
k=1

k

n
[R(An;κ)]1k = ρn(κ)

κ

n

n∑
k=1

k

n
[R(Q̂n;κ)]1k,

azaz
I(Qn;κ) = ρn(κ)I(Q̂n;κ),

ahol I(Q̂n;κ) az ugyanazon kezdőfeltétellel elindított, ugyanazon leállási idő eloszlással
rendelkező véges idejű MSIS folyamat prevalenciájának várható értéke. Mint ahogy azt
[38] is megemlíti, az SIS folyamat egy véletlen trajektóriája - mindaddig, amíg az el nem éri
az abszorbeáló állapotot, nem különböztethető meg egy MSIS folyamat trajektóriájától.
A valószínűségek nyelvén ez azt jelenti, hogy - ha NSIS(t) jelöli az SIS és NMSIS(t) az MSIS
folyamat állapotát jelző véletlen változót, akkor

Prob (NSIS(t) = l|NSIS(0) = k és NSIS(t) 6= 0) = Prob (NMSIS(t) = l|NMSIS(0) = k) .

Ez az észrevétel lehetővé teszi, hogy úgy gondolkodjunk az MSIS folyamat stacionárius
állapotáról, mint az SIS folyamat egyfajta metaállapotáról [38] vagy mint olyan kvázi-
stacionárius eloszlásról, mely exponenciálist követve bomlik le [49]. Azt látjuk, hogy az
exponenciális leállási időt bevezetve az SIS és az MSIS folyamatok között hasonló kap-
csolatot találunk: most I(Q̂n;κ) az SIS folyamat feltételes várható értéke, melyet arra a

1Tetszőleges A és B négyzetes mátrixok esetén ha κ egyiknek sem sajátértéke, akkor teljesül az egyen-
lőségek

(κ1−A)−1 − (κ1−B)−1 = (κ1−A)−1 (
1− (κ1−A)(1κ−B)−1)

= (κ1−A)−1 ((κ1−B)− (κ1−A)) (1κ−B)−1

= (κ1−A)−1(A−B)(1κ−B)−1

sorozata.

43



feltételre kondicionálunk, mely feltétel megköveteli legalább egy fertőzött egyén jelenlétét
a populációban a dinamika leállásakor.

A fertőzés túlélési ρn(κ) valószínűsége pozitív tetszőleges pozitív κ esetén. Ezt a kö-
vetkezőképpen látjuk be. Legyen a N(t) az SIS folyamat egy véletlen realizációjának
trajektóriája. Erre az alábbi egyenlőtlenséget írhatjuk fel:

Prob (0 < N(t)|N(0) = 1)

≥ Prob
(
N(t′) = 1 for all 0 ≤ t′ ≤ t

)
= e−(δ+β(n−1))t,

azaz annak a valószínűsége, hogy kizárólag egyetlen fertőzött egyénből kiindulva t idő
elteltével az SIS folyamat nem érte el az abszorbeáló állapotot, legalább annyi, mint annak
a valószínűsége, hogy a folyamat el sem mozdul a kezdeti állapotból. Mivel azonban a
kezdeti állapotból vagy az abszorbeáló állapotba lépünk (δ rátával), vagy a két fertőzött
egyént tartalmazó állapotba (β(n−1) rátával), így az állapotból való elugrás exponenciális,
δ + β(n − 1) rátájú véletlen változó (lsd. 3.1. ábra). Az előző egyenlet mindkét oldalát
κ exp(−κt)-vel szorozva, majd 0-tól +∞-ig integrálva:

ρn(κ) ≥ κ

κ+ δ + β(n− 1)
.

Ezt még tovább alakíthatjuk. A Kn teljes gráfon zajló SIS folyamat matematikailag nem
triviális n → ∞ limesze csak akkor áll elő, ha a fertőzési rátákat kontroll alatt tartjuk,
azaz ha választva egy τ konstanst (a normalizált fertőzési rátát), a β fertőzési ráták a
populáció méretének

β = τ/n

alakú függvényeivé válnak [50]. Ekkor azonban a ρn(κ) alsó korlátja

ρn(κ) >
κ

κ+ δ + τ(1− n−1)
> 0,

ami az n → ∞ limeszben is véges marad. Ebben az esetben azonban azt látjuk, hogy
a limn→∞ I(Q̂n;κ) határérték akkor és csakis akkor tűnik el, ha limn→∞ I(Qn;κ) = 0 is
eltűnik. Logikailag előfordulhatna, hogy n→∞ limeszben a túlélési valószínűség nullához
tart. Ebben az esetben az előző mondat állításának nem feltétlenül kéne igaznak lennie.
De azt látjuk, hogy mivel a túlélési valószínűség véges marad, így az állítás mindenképpen
igaz.

Az SIS folyamat sztochasztikus leállási ideje lehetővé teszi, hogy annak tulajdonságait
úgy tanulmányozzuk, hogy kikerüljük az abszorbeáló állapot jelenlétéből fakadó kompliká-
ciókat. A következőkben megmutatom, hogy τ/δ < 1 egyenlőtlenség teljesülése esetén az
n→∞ limeszben, annak ellenére, hogy ρn(κ) véges marad, mind I(Qn;κ), mind I(Q̂n;κ)
eltűnik. Mielőtt azonban a bizonyításra és az állítás néhány következményére rátérnék, az
I(Qn;κ) prevalencia viselkedését numerikus számolásokkal illusztrálom.

A praktikum szempontjából a τ , δ és κ által formált paramétertartomány legérdeke-
sebb régiója az, ahol κ� τ, δ. Ez az az eset, amikor a terjedési folyamat időskálája kisebb,
mint a populáció várható élettartama. A célból, hogy a leállási idő hatását tanulmányoz-
zam, beállítottam κ értékét κ = 10−3-ra és numerikusan számítottam a rezolvenst, majd
ebből meghatároztam I(Qn;κ)-t, mint a τ függvényét, különböző δ értékek mellett. Az
eredményeket a 3.2 ábra mutatja. Az ábráról jól leolvasható, hogy már egy viszonylag
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3.2. ábra. Az SIS folyamat végső prevalenciájának várható értéke. A fertőzési folyamat
egy 50 fős populációban zajlott, kezdetben csak egy fertőzött egyed volt. A numerikus
számítások felbontása ∆τ = 10−4, az átlagos leállási idő értéke rögzített, κ = 10−3.

kis κ érték is drasztikus változást eredményez a rendszer végállapotában. Ha δ értéke
rögzített, akkor a τ alacsony értéke az I(Qn;κ) prevalencia alacsony értékét eredménye-
zi. Innen indulva τ kezdetben nincs nagy hatással a prevalenciára. Azonban τ értékével
megközelítve δ értékét, a szituáció drasztikusan megváltozik és a prevalencia elkezd szig-
nifikánsan növekedni. Ez a gyors növekedés két szakasszal bír. A kezdeti konvex fázis
kilöki a prevalenciát az abszcisszához közeli helyzetéből, majd ezt követi egy mérsékelt
növekedést biztosító konkáv szakasz-

Ahhoz, hogy betekinthessünk az n→∞ limesz szerkezetébe, rögzítsük κ és δ értékét:
legyen κ = 10−3 és δ = 1. Ezen rögzített paraméterértékek mellett kiértékelve a preva-
lencia τ függését különböző, egyre nagyobb populációméretekre a kapott eredményeket a
3.3. ábrán ábrázoltam. Látható, hogy az n populációméret növelésével az előzőleg emlí-
tett konvex szakasz szélessége és magassága is csökken. Emellett a konkáv fázis görbéi
jól láthatóan torlódni kezdenek egy határgörbe irányába. A τ elég nagy értékei mellett
az ezen görbék közti különbségek egyre kisebbek és egyre kevésbé artikuláltak. Mindez
azt sugallja, hogy a nagy n limeszben az I(Qn;κ) zérus, ha τ/δ egy bizonyos letörési ér-
téknél kisebb, amely letörési érték közel van egyhez. A letörési érték felett az I(Qn;κ)
prevalencia nem tűnik el és maga is függ κ aktuális értékétől, lsd. 3.4 ábra.

3.3. Tridiagonális mátrixok néhány tulajdonsága

Az alább következő két alfejezet közül az első összefoglalja a tridiagonális mátrixokról
szóló, a szöveg megértéséhez szükséges matematikai ismereteket, a második pedig két -
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3.3. ábra. Az SIS folyamat végső prevalenciájának várható értéke, ha a populáció kezdetben
csak egy fertőzött egyedet tartalmazott. A gyógyulási ráta és a leállási folyamat rátája
rögzített érték: δ = 1 és κ = 10−3. A numerikus számítások felbontása ∆τ = 10−3.
A görbékhez tartozó populációméretek: n = 100, 200, 300, 400, 600, 1600, 2000, 3000, 5000.
A kisebb n-hez tartozó görbék az ábra jobb oldalán mindig közelebb vannak a vízszintes
tengelyhez.

tudomásom szerint az irodalomban mindeddig nem szereplő - eredményt mutat be az An
mátrix rezolvensének Schur-komplemenseit meghatározó rekurzióval kapcsolatban. Le-
gyenek ak, bk és ck n hosszúságú sorozatok, úgy, hogy az alsó indexek lehetséges értékei:
1 ≤ k ≤ n. Ebből a három sorozatból felépített Mn tridiagonális mátrix alakja:

Mn =


a1 −b2
−c2 a2 −b3

−c3
. . . . . .
. . . . . . −bn

−cn an

 . (3.6)

3.3.1. Tridiagonális mátrixok spektrális felbontása

Tegyük fel, hogy a mellékátlóbeli sorozatok egyik tagja sem tűnik el, valamint a 0 < bkck
egyenlőtlenség minden 1 ≤ k ≤ n esetén teljesül, azaz bk és ck előjele minden esetben

46



 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 2  4  6  8  10

κ = 0.01

κ = 0.10

κ = 0.20

κ = 0.35

κ = 0.55

κ = 0.75

κ = 1.00

κ = 1.50

I(
Q

n
;κ

)

τ

3.4. ábra. Az SIS folyamat végső prevalenciájának várható értéke. A fertőzési folyamat
egy 10.000 fős populációban zajlott, kezdetben csak egy fertőzött egyed volt. A gyógyulási
ráta δ = 1. A numerikus számítások felbontása ∆τ = 10−3.

megegyezik. Legyen ekkor T egy diagonális mátrix, melynek diagonális elemei

[T ]11 = 1

[T ]kk =

√
b2 · · · bk
c2 · · · ck

2 ≤ k ≤ n.

Ekkor a TMnT
−1 mátrix szimmetrikus és tridiagonális:

TMnT
−1 =


a1 −

√
b2c2

−
√
b2c2 a2 −

√
b3c3

−
√
b3c3

. . . . . .

. . . . . . −
√
bncn

−
√
bncn an

 .

Ennek következtében, ha λ a TMnT
−1 sajátértéke a u sajátvektorral, akkor az uTT

sorvektor és a T−1u oszlopvektor az Mn bal- és jobb oldali sajátvektorai ugyanazon sa-
játértékkel. Ennek megfelelően Mn spektrális felbontása:

Mn =
n∑
k=1

λk(TMnT
−1) · (T−1uk)(Tuk)

T

Az a T diagonális mátrix, mellyel való hasonlósági transzformáció szimmetrizálja az
MSIS folyamat Q̂n generátorát, melyet a β = τ/n fertőzési ráta és a δ gyógyulási ráta
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paraméterez:

[T ]2kk =
(τ
δ

)k−1 (k − 1)!

k!

k−1∏
l=1

(
1− l

n

)
Egy ponton szükséges lesz a Q̂n sajátértékei abszolút értékinek egy felső korlátjára. Egy
ilyen kapható például az alábbi számolásból:

λ2
k(Q̂n) <

n∑
k=1

λ2
k(Q̂n) = Tr[(TQ̂nT

−1)2]

=
n∑

k,l=1

[TQ̂nT
−1]2kl

≤ n2 max
1≤k,l≤n

|[TQ̂nT−1]kl|2

< n3(τ + δ),

melyből adódik
|λk(Q̂n)| < n3/2

√
τ + δ.

3.3.2. Tridiagonális mátrixok invertálása

A kanonikus n× n eltolási mátrixot az

Sn =


0 1

0 1
0 1

. . . 1
0

 .

definiálja. Bevezetjük azt a jelölést, mely szerint ha x1, · · · , xn egy sorozat, akkor x̂ jelöli
a sorozat elemeiből képzett diagonális mátrixot:

x̂ =


x1 0
0 x2 0

0 x3 0
. . . 0
0 xn

 .

A (3.6)-ben szereplő tridiagonális Mn mátrixot felírhatjuk a kompakt

Mn = â− Snb̂− ĉSTn .

formában. Tegyük fel, hogy Mn invertálható. Az Mn úgynevezett UDL felbontása az Mn

egy olyan Mn = UDL faktorizációját jelenti, mely szorzatban szereplő mátrixok közül

1. az U felső háromszögmátrix, főátlójában csupa egyessel,

2. a D mátrix diagonális
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3. az L alsó háromszögmátrix, főátlójában csupa egyessel.

Tridiagonális mátrixok UDL felbontása viszonylag egyszerűen megkonstruálható. Legyen
d1, . . . , dn egy tetszőleges sorozat, melynek egy tagja sem tűnik el. Könnyen ellenőrizhető,
hogy

(1− Snb̂d̂−1)d̂(1− d̂−1ĉSTn ) = d̂− Snb̂− ĉSTn + Snb̂d̂
−1ĉSTn

= d̂+ Snb̂d̂
−1ĉSTn +Mn − â,

azaz ha a
d̂ = â− Snb̂d̂−1ĉSTn (3.7)

egyenlet teljesül, akkor az

U = 1− Snb̂d̂−1

L = 1− d̂−1ĉSTn

D = d̂

egyenlőségek által definiált mátrixok megadják a kívánt felbontást. Mivel

Snb̂d̂
−1ĉSTn =


b2c2d

−1
2 0

0 b3c3d
−1
3 0

0 b4c4d
−1
4 0

0
. . . 0
0 0

 ,

így a (3.7) egyenlet akkor teljesül, ha a d1, . . . , dn sorozat megoldja a visszafele haladó

dn = an,

dk = ak −
bk+1ck+1

dk+1
k < n

rekurziót. A d1, . . . , dn sorozat tagjait (hátrafelé haladó) Schur-komplemenseknek nevezik.
Mivel a háromszögmátrixok determinánsa nem más, mint főátlóbeli elemeik szorzata, így
det(U) = det(L) = 1, és Mn determinánsa megegyezik D determinánsával, azaz

det(Mn) = d1 · · · dn.

Ennek alapján kijelenthetjük, hogy Mn akkor és csakis akkor invertálható, ha a fenti
rekurzió egyik lépésben sem eredményez nullát.

Az U és az L mátrixok könnyen invertálhatóak Gauss-elimináció segítségével:

(L−1)kl =


cl · · · ck−1

dl · · · dk−1
if k < l

1 if k = l

0 if k > l
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és

(U−1)kl =


bl · · · bk−1

dl · · · dk−1
if l < k

1 if l = k

0 if l > k

A későbbi számítások mindegyikében kizárólag valamely tridiagonális mátrix inver-
zének első sora érdekel minket. Az UDL felbontás különösen egyszerűvé teszi ezeknek
a számolását. Mivel L−1 alsó háromszögmátrix, így az eT1 sorvektort - ha azzal L−1-et
balról szorozzuk - invariánsan hagyja, azaz

[eT1 (UDL)−1]k = [eT1 L
−1D−1U−1]k

= [d̂−1U−1]1k

=


1 ha k = 1,

1

d1

b2 · · · bk
d2 · · · dk

ha 1 < k ≤ n.

Az Olvasó a tridiagonális mátrixok inverzéről további felvilágosítást kaphat pl. az [51, 52]
közleményekben.

3.4. Schur-komplemensek monotonicitása

Az itt kifejtésre kerülő monotonicitási eredményt és alsó korlátot - tudomásom szerint
- eddig nem közölték a szakirodalomban. Belátjuk, hogy a d1, . . . , dn sorozat tagjai, ha
kielégítik a

dn = an

dk = ak −
bk+1ck+1

dk+1
k < n

rekurziót, az a1, . . . , an számok monoton függvényei minden olyan esetben, amikor a bk és
a megfelelő ck számok előjele megegyezik, azaz ha a 0 ≤ bkck egyenlőtlenség teljesül. A
bizonyítás egyszerű. Mivel a dk számokat egy visszafele haladó rekurzió határozza meg,
így dk kizárólag az ak, . . . , an együtthatóktól függ, azaz

dk = dk(ak, . . . , an).

Ugyanakkor
∂dk
∂ak

= 1,

és
∂dk
∂al

=
bk+1ck+1

d2
k+1

∂dk+1

∂al
k < l.

Ezt az eredményt rekurzíve alkalmazva:

∂dk
∂al

=
bk+1ck+1 · · · blcl
d2
k+1 · · · d2

l

,
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minden k < l ≤ n esetén. Mivel 0 ≤ bk+1ck+1 így azt látjuk, hogy

0 ≤ ∂dk
∂al

1 ≤ k ≤ n

mindig teljesül.
A 3.5 fejezetben a z1 − An mátrix Schur-komplemenseit tanulmányozzuk2, ahol a

komplex z = κ+ iω valós része nemnegatív, azaz 0 ≤ κ. A z1−An mátrix tridiagonális és
- követve (3.6) jelölésmódját - főátlóbeli elemei az első mellékátlóban található elemekkel
az alábbi összefüggésben állnak:

an = cn

ak = z + ck + bk+1 1 ≤ k < n

azzal a pozitivitási feltétellel, miszerint 0 < bk, ck. Ha z = 0, akkor a Schur-komplemenseket
meg lehet határozni:

cn = an

ck = ck + bk+1 − bk+1 = ak −
bk+1ck+1

ck+1
k < n, (3.8)

azaz dk = ck. Most megmutatom, hogy a z-től függő dk(z) Schur-komplemensek kielégítik
az

<[dk(z)] ≥ κ+ dk(0) = κ+ ck

egyenlőtlenséget tetszőleges 1 ≤ k ≤ n esetén, abban az esetben, ha <[z] nemnegatív. A
Schur-komplemensek valós része kielégíti a következő rekurziót:

<[dn(z)] = κ+ cn

<[dk(z)] = κ+ ck + bk+1 −
bk+1ck+1

|dk+1(z)|2
<[dk+1(z)].

Mivel a
<[dn(z)] ≥ κ+ cn

fennállása trivialitás, így az egyenlőtlenség k = n esetén teljesül. Tegyük fel, hogy valamely
1 < k esetén <[dk+1(z)] ≥ κ+ ck+1 fennáll, ekkor

<[dk(z)] = κ+ ck + bk+1 −
bk+1ck+1<[dk+1(z)]

<[dk+1(z)]2 + =[dk+1(z)]2

≥ κ+ ck + bk+1 −
bk+1ck+1

<[dk+1(z)]

≥ κ+ ck + bk+1 −
bk+1ck+1

κ+ ck+1

≥ κ+ ck + bk+1 −
bk+1ck+1

ck+1

≥ κ+ ck,

azaz
<[dk+1(z)] ≥ κ+ ck+1 ⇒ <[dk(z)] ≥ κ

következtetés érvényes, így viszont az egyenlőtlenség tetszőleges 1 ≤ k ≤ n esetén is
fennáll.

2Az An mátrixot (3.5) definiálja.
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3.5. A τ < δ paramétertartomány nagy n limesze (5,6)

A doktori dolgozat második negyedének fő eredményeit ebben az alfejezetben fejtem ki.
Előrebocsájtva az eredményeket, melyek akkor teljesülnek, ha a normált fertőzési ráta
kisebb, mint a gyógyulási ráta, azaz teljesül a τ < δ egyenlőtlenség.

1. Tetszőleges 0 < κ számot véve a megfelelő, exponenciális leálláshoz tartozó SIS és
MSIS prevalenciák eltűnnek a nagy n limeszben.

2. A leállás által nem korlátozott MSIS folyamat stacionárius állapota zéró prevalen-
ciával rendelkezik az n→∞ limeszben.

3. A leállás által nem korlátozott SIS és MSIS folyamatok időfüggő P (Q; t) és P (Q̂; t)
prevalenciái, ha a folyamatok kezdetén egyetlen fertőzött egyed van a populációban,
tetszőleges 0 < t esetén zérushoz tartanak a nagy n limeszben. Ez azt jelenti, hogy
az átlagos prevalenciagörbék az n→∞ határátmenetben belesimulnak a vízszintes
tengelybe.

4. A kezdeti állapotban kizárólag egyetlen fertőzött egyedet tartalmazó populációban
futó exponenciális eloszlású, véges idejű SIS folyamat prevalenciájának eltűnése a
nagy n limeszben nem csak az exponenciális eloszlást jellemzi. Valójában tetszőleges
eloszlást választva a leállási időre, a prevalencia az n→∞ határátmenetben eltűnik.

A következőkben ezt a három állítást fogom belátni.
A κ1−An mátrix tridiagonális:

κ1−An =


ã1(κ) −b2
−c2 ã2(κ) −b3

−c3
. . . . . .
. . . . . . −bn

−cn ãn(κ)


ahol

bk = βk−1 = τ(k − 1) (1− (k − 1)/n)

ck = δk = δk

ãk(κ) = κ+ bk+1 + ck

azzal a megállapodással, hogy bn+1 = 0. Az An mátrix R(An;κ) = (κ1−An)−1 rezolven-
sének első sora az előző alfejezetben foglaltak szerint megkapható az

[R(An;κ)]1k =


1 ha k = 1

1

d1(κ)

b2 · · · bk
d2(κ) · · · dk(κ)

ha 1 < k ≤ n,
(3.9)

összefüggés segítségével. A dk(κ) számok a κ1 − An mátrix Schur-komplemensei, melyet
a

dn(κ) = ãn(κ)

dk(κ) = ãk(κ)− bk+1ck+1

dk+1(κ)
k < n

52



rekurzió definiál. Mivel a bk számok nemnegatívok, így a Schur-komplemenseknek is nem-
negatívoknak kell lenniük, hogy biztosíthassák az R(An;κ) rezolvens elemeinek nemnega-
tivitását. Ez a rekurzió zárt alakban igen nehezen oldható meg. Ugyanakkor két észrevétel
segíthet minket a fentebb vázolt állítások bizonyításában.

Először is, a Schur-komplemensek d1(κ), . . . , dn(κ) sorozata, ahogy azt az előző alfeje-
zetben megmutattam, az ãk(κ) számok monoton függvényei, de mivel ezek κ-tól lineárisan
függenek, így mondhatjuk, hogy

dk(κ1) ≤ dk(κ2),

tetszőleges 1 ≤ κ ≤ n esetén teljesülnek, ha κ1 < κ2. Mivel a Schur-komplemensek
pozitívok, így a (3.9) egyenlet szerint a fenti egyenlőtlenség maga után vonja a

[R(An;κ1)]1k ≥ [R(An;κ2)]1k

egyenlőtlenség teljesülését minden 1 ≤ k ≤ n érték esetén.
Másodszor, ha κ = 0, akkor dk(0) explicite előállítható és egyenlő ck-val, mint ahogy

azt (3.8) is már megmutatta. Ennek egyik következménye, hogy An determinánsa megha-
tározható:

det(−An) = d1(0) · · · dn(0) = δnn!

azaz An tényleg invertálható, ahogy azt már a 3.2 alfejezetben is megemlítettük. Másik
következménye pedig akkor áll elő, ha kombináljuk az előző észrevétellel: ezek szerint
dk(0) < dk(κ) miatt

0 ≤ [R(An;κ)]1k ≤
b2 · · · bk
c1c2 · · · ck

minden 0 ≤ κ esetén. Azaz a prevalencia kielégíti az

I(Qn;κ) = κ

n∑
k=1

k

n
[R1k(An;κ)]1k

≤ κ

δ

n∑
k=1

k

n

k∏
l=2

bl
cl

≤ κ

δ

n∑
k=1

k

n

k−1∏
l=1

τ

δ

l

l + 1

(
1− l

n

)
egyenlőtlenségeket. Felhasználva az l < n által biztosított

l

l + 1

(
1− l

n

)
< 1

egyenlőtlenséget, kapjuk, hogy

I(Qn;κ) <
κ

δ

n∑
k=1

k

n

(τ
δ

)k−1
<
κ

δ

∞∑
k=0

k + 1

n

(τ
δ

)k
.

Az itt megjelenő végtelen sor a τ < δ egyenlőtlenség teljesülése miatt konvergens, összege
∞∑
k=0

(k + 1)
(τ
δ

)k
=

(
δ

δ − τ

)2

,
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így

I(Qn;κ) <
1

n

κ

δ

(
δ

δ − τ

)2

. (3.10)

Ez viszont azt eredményezi, hogy

lim
n→∞

I(Qn;κ) = lim
n→∞

I(Q̂n, κ) = 0 (3.11)

teljesül tetszőleges 0 < κ esetén. Azaz, ha τ < δ, akkor egy véges, ámde sztochaszti-
kus leállási idő bevezetése sem képes az n → ∞ limeszben véges prevalenciát biztosítani
egyszerűen azért, mert az abszorbeáló állapottal nem rendelkező MSIS folyamatnak sincs
nem eltűnő prevalenciája az n → ∞ limeszben. Ez különösen akkor válik érthetővé, ha
meggondoljuk: ugyanabból a kezdőállapotból indítva az MSIS és az SIS folyamatot, az
előbbi átlagosan mindig nagyobb prevalenciával rendelkezik, azaz érvényes az

Prob (NSIS(t) = k|NSIS(0) = l) < Prob (NMSIS(t) = k|NMSIS(0) = l)

egyenlőtlenség a fertőzött egyedek számának bármely 0 < k, l ≤ n párja esetén, azaz az
MSIS folyamat domináns az SIS folyamattal szemben. Ezzel beláttuk az első állítást.

Megmutatom, hogy a (3.10) egyenlőtlenség maga után vonja, hogy a leállás által nem
korlátozott MSIS folyamat stacionárius állapota zéró prevalenciával rendelkezik az n→∞
limeszben, ha τ/δ < 1 teljesül. Ezt legelőször [38]-ban mutatták meg. Itt egy ettől
független bizonyítást közlök. Az R(Q̂n;κ) mátrix spektrális felbontása

R(Q̂n;κ) =

n∑
k=1

1

κ− λk(Q̂n)
rkl

T
k , (3.12)

ahol a rk és l
T
k vektorok a λk(Q̂n) sajátértékekhez tartozó jobb- és bal oldali sajátvektorok.

A sajátértékeket a k indexek szerint csökkenő sorozatot alkotnak:

0 = λ1(Q̂n) > λ2(Q̂n) ≥ · · · ≥ λn(Q̂n).

A nulla sajátértékhez tartozó jobb- és bal oldali sajátvektorok a csupa egyest tartalmazó
1 vektor, valamint az MSIS folyamat stacionárius eloszlásának valószínűségeit tartalmazó
π vektor. A κ értékhez tartozó prevalenciát meghatározza κR(Q̂n;κ):

κR(Q̂n;κ) = 1πT +
n∑
k=2

κ

κ− λk(Q̂n)
rkl

T
k .

A stacionárius eloszlás prevalenciája

P (Q̂n) =

n∑
k=1

k

n
πk.

Használva az n komponensű

x = (1/n, 2/n, . . . , (n− 1)/n, 1)T ,
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vektort, kapjuk, hogy

I(Q̂n;κ) = P (Q̂n) +

n∑
k=2

κ

κ− λk(Q̂)
eT1 rk · lTk x. (3.13)

Ebből az is nyilvánvaló, hogy

lim
κ→0

I(Q̂n;κ) = P (Q̂n).

A bal- és jobb oldali sajátvektorok alakja (ahogy azt az előző fejezetben láttuk) lTk =
(Tuk)

T és rk = T−1uk, ahol uk egy egységnyi hosszú vektor és T egy diagonális mátrix
melyet a

[T ]kk =


1 ha k = 1√
b2 · · · bk
c2 · · · ck

ha 1 < k ≤ n

egyenlőség definiál. Emiatt a (3.13) egyenletben szereplő skalárszorzatokat a Cauchy–
Schwarz–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség3 segítségével

|lTk x| = |uTk Tx| ≤ ‖Tx‖,

és
|eT1 rk| = |eT1 T−1uk| = |eT1 uk| ≤ 1,

ahol ‖ · ‖ a vektorok euklideszi hossza. Ugyanakkor egy felső korlátot adhatunk ‖Tx‖-ra:

‖Tx‖ =
n∑
k=1

k

n

√√√√(τ
δ

)k−1 (k − 1)!

k!

k−1∏
l=1

(1− l

n
)

≤
n∑
k=1

k

n

(τ
δ

)(k−1)/2

<
∞∑
k=1

k

n

(τ
δ

)(k−1)/2

<
C(τ, δ)

n
,

ahol C(τ, δ) a

C(τ, δ) =
δ

(
√
δ −
√
τ)2

.

kifejezést jelöli. Legyen κn = |λ2(Q̂n)|e−n, ekkor

|I(Q̂n;κn)− P (Q̂n)| ≤
n∑
k=2

C(τ, δ)

n

1

1 + en|λk(Q̂n)/λ2(Q̂n)|

<
n∑
k=2

C(τ, δ)

n
e−n

< C(τ, δ)e−n,

3Az egyenlőtlenség azt mondja ki, hogy két vektor skalárszorzatának abszolút értéke mindig kisebb
vagy egyenlő, mint a vektorok hosszának szorzata. Valós, véges dimenziós vektorterek esetén ez közvetlen
következménye az elemi a · b = ‖a‖ · ‖b‖ cosα egyenlőségnek.
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azaz a n→∞ limeszben az I(Q̂n;κn) és a P (Q̂n) sorozatok ugyanahhoz a számhoz kon-
vergálnak. Mint ahogy azt az előző alfejezetben láttuk, a λk(Q̂n) sajátértékeket abszolút
értékben felülről becsülhetőek:

|λk(Q̂n)| < n3/2
√
δ + τ ,

így a κn olyan sorozat nullához tart, miközben n minden határon túl nő. Emiatt viszont

lim
n→∞

P (Q̂n) = 0

azonnal következik. Ezzel beláttuk a második állítást.
Legyen P (Q̂n; t) az MSIS folyamat prevalenciájának várható értéke teljes időfejlődése,

ha a folyamat indulásakor a populációban kizárólag egyetlen fertőzött egyed található. Ha
N(t) a fertőzött egyedek száma a t időpontban, akkor

P (Q̂n; t) =

n∑
k=1

k

n
Prob (N(t) = k|N(0) = 1) =

n∑
k=1

k

n
[exp(tQ̂n)]1k.

A P (Q̂n; t) Laplace-transzformáltja:

P̂ (Q̂n; z) =

∫ +∞

0
P (Q̂n; t)e−ztdt = eT1R(Q̂n; z)x,

ami véges, ha <[z] pozitív, mivel Q̂n-nek nincsenek nempozitív sajátértékei. A második
rezolvens azonosság értelmében

R(An; z)−R(Q̂n; z) = −δR(An; z)e1e
T
1R(Q̂n; z),

ami miatt

eT1R(Q̂n; z)x =
eT1R(An; z)x

1− δ[R(An; z)]11
, (3.14)

mely egyenlet lehetővé teszi, hogy P̂ (Q̂n; z) abszolút értékére egy felső korlátot adjunk,
méghozzá a következő módon. Mivel

[R(An; z)]1k =
1

d1(z)

b2 · · · bk
d2(z) · · · dk(z)

,

ahol dk(z) a z1−An mátrix Schur-komplemense, a (3.14) egyenletet felírhatjuk, mint

eT1R(Q̂n; z)x =
1

δ − d1(z)

n∑
k=1

k

n

b2 · · · bk
d2(z) · · · dk(z)

.

Legyen z = κ + iω és tegyük fel, hogy 0 < κ. Ekkor az előző alfejezet eredményeire
támaszkodva megmutatjuk, hogy <[dk(κ+ iω)] alulról becsülhető:

<[dk(κ+ iω)] ≥ κ+ dk(0) = κ+ ck,
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ami a következő felső korlátot adja:∣∣∣∣∣
n∑
k=1

k

n

b2 · · · bk
d2(z) · · · dk(z)

∣∣∣∣∣ ≤
n∑
k=1

k

n

b2 · · · bk
|d2(z)| · · · |dk(z)|

≤
n∑
k=1

k

n

b2 · · · bk
d2(0) · · · dk(0)

≤
n∑
k=1

k

n

b2 · · · bk
c2 · · · ck

<
1

n

(
δ

δ − τ

)2

, (3.15)

ahol használtam a (3.10)-ben szereplő levezetést. Mivel a

<[δ − d1(κ+ iω)] ≤ δ − κ− c1 = −κ

egyenlőtlenség fennáll, így
|δ − d1(κ+ iω)| ≥ κ,

azaz, mint ω függvénye, a P̂ (Q̂n;κ + iω) Laplace-transzformált abszolút értékének egy
felső korlátja n−1-gyel arányos:

|P̂ (Q̂n;κ+ iω)| < 1

n

1

κ

(
δ

δ − τ

)2

.

Így viszont P̂ (Qn;κ+ iω) egyenletesen konvergál a konstans zéró függvényhez a komplex
sík minden olyan z pontjában, ahol <[z] = κ. Mivel a Laplace-transzformált inverze az
éppen az ilyen egyeneseken vett integrál, azaz

P (Q̂n; t) =
1

2π

∫ +∞

−∞
P̂ (Qn;κ+ iω)e(κ+iω)tdω, (3.16)

a P (Q̂n; t) mennyiség minden 0 < t esetén eltűnik az n → ∞ határátmenetben. Mivel
pedig a sztochasztikus dominancia miatt P (Qn; t) ≤ P (Q̂n; t) is fennáll, így a harmadik
állítást mind az SIS, mind az MSIS folyamatra beláttuk.

Legvégül bizonyítom a negyedik állítást. Legyen f(t) a leállási idő tetszőleges eloszlása.
Az f(t) Fourier-transzformáltját jelölje f̂(ω)! Egyetlen egy fertőzött egyed által indított
fertőzési folyamat átlagos prevalenciája az SIS dinamika leállása után

If (Qn) =

∫ +∞

0
eT1 exp(Ant)xf(t)dt =

∫ +∞

−∞
f̂(ω)eT1R(An;−iω)xdω. (3.17)

Az integrandus abszolút értéke felülről becsülhető:

|f̂(ω)eT1R(An;−iω)x| < 1

n

|f̂(ω)|
δ

(
δ

δ − τ

)2

,

amit a (3.15) egyenlőtlenség-sorozat használatával és az−iω1−An első Schur-komplemensére
vonatkozó |d1(−iω)| ≥ δ egyenlőtlenséggel lehet belátni:

<[d1(0− iω)] ≥ 0 + c1 = δ1 ⇒ |d1(−iω)| ≥ |<[d1(−iω)]| ≥ δ.
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Mivel

|f̂(ω)| =
∣∣∣∣ 1

2π

∫ +∞

−∞
f(t)e−iωtdt

∣∣∣∣ ≤ 1

2π

∫ +∞

−∞
|f(t)e−iωt|dt =

∫ +∞

−∞
f(t)dt = 1,

így, azt látjuk, hogy a (3.17)-ben szereplő integrálok integrandusa a τ/δ < 1 teljesülése
esetén f(t)-től függetlenül zérushoz tart az n→∞ határátmenetben, azaz

lim
n→∞

If (Qn) = 0,

ami éppen a negyedik állítás.
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4. fejezet

Az euklideszi Dirac-egyenlet
magasabb dimenzióban

Régi megfigyelés, hogy az egyenesen zajló perzisztens véletlen bolyongás kontinuum li-
mesze az euklideszi (azaz valós együtthatójú) Dirac-egyenlettel írható le. Mivel a Dirac-
egyenletből levezethető a telegráf egyenlet, így valószínűsíthető volt, hogy magasabb térbe-
li dimenziókban a perzisztens véletlen bolyongás mikroszkopikus modelljét adhatja néhány
fontos, komplex (gyakran rendezetlen) anyagban vett terjedési folyamatnak. Az ebbé-
li remények azonban hamisnak bizonyultak: a perzisztens véletlen bolyongás kontinuum
limesze nem adja vissza sem a Dirac-, sem a telegráf egyenletet. A folyamat különbö-
ző módosításai sem adták meg a kívánt eredményt. 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 pozitivi-
tását, 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 csatolat-
lan mozgását írja le.

Az itt kifejtésre kerülő eredmények a

Barankai, N. (2016). On the positivity preservation of the free Euclidean Dirac equation.,
arXiv:1612.05055

publikáción alapszanak. A kézirat jelenleg referálás alatt áll a Journal of Mathemati-
cal Physics c. folyóiratban. A most következő alfejezetek közül a harmadik címe után,
zárójelben álló szám a megfelelő tézispont részletes kifejtésére utal.

4.1. Bevezetés

Vizsgáljunk meg egy egydimenziós véletlen bolyongást végző részecskét! A részecske egyet-
len ugrása során ∆x távolságot tesz meg, az ugráshoz szükséges idő ∆t. Ha a balra ugrások
valószínűsége qL és a jobbra ugrások valószínűsége qR = 1− qL, akkor annak a valószínű-
sége, hogy a részecske t + ∆t időpontban az x helyen van, az alábbi rekurzív egyenletet
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elégíti ki:
p(x, t+ ∆t) = qLp(x+ ∆x, t) + qRp(x−∆x, t).

Most húzzuk össze az egydimenziós rács ∆x rácsállandóját, és rövidítsük le az ugráshoz
szükséges időt! Feltéve, hogy a valószínűségek egy jól viselkedő, sima függvényhez tarta-
nak, képezhetjük ennek a függvénynek a hely szerinti deriváltját, azaz ha mind ∆x, mind
∆t közel van zérushoz, akkor

1

∆t
(p(x, t+ ∆t)− p(x, t)) ' (qL − qR)

∆x

∆t
∂xp(x, t) +

(∆x)2

∆t
∂2
xp(x, t).

Elvégezve a

∆x→ 0 ∆t→ 0 (qL − qR)
∆x

∆t
→ v

(∆x)2

∆t
→ D

2

ún. diffúziós határátmenetet1, a diffúziós egyenletre jutunk:

∂tp(x, t) = v∂xp(x, t) +
D

2
∂2
xp(x, t).

Ez persze nagyon jól ismert.
Azonban az egydimenziós véletlen bolyongó részecske mikroszkopikus mozgástörvényei

nem csak a fenti szabályoknak tehetnek eleget. Képzeljük el ugyanazt a részecskét, mely
most a + és − belső állapotokkal rendelkezik. A részecske + állapotában jobbra, −
állapotában balra mozog. A részecske egyetlen ugrása alatt ∆x távolságot tesz meg és
az ugráshoz ∆t időre van szüksége. A részecske belső állapota minden ugrás után qR

valószínűséggel megváltozik, qH = 1−qR valószínűséggel azonban marad ugyanaz az érték.
Ekkor a részecske helyzetét és belső állapotát leíró valószínűségeloszlás kielégíti a

p+(x, t+ ∆t) = qHp+(x−∆x, t) + qRp−(x+ ∆x, t),

p−(x, t+ ∆t) = qHp−(x+ ∆x, t) + qRp+(x−∆x, t),

rekurzív egyenleteket. Most is elvégezhetjük a kontinuum határátmenetet. Ha tehát
léteznek a p±(x, t) sima függvények, akkor vezető rendben

1

∆t
(p±(x, t+ ∆t)− p±(x, t)) ' qH − 1

∆t
p±(x, t) +

qR
∆t

p∓(x, t)

± ∆x

∆t
(qR∂xp∓(x, t)− qH∂xp±(x, t)) .

Elvégezve a

∆x→ 0 ∆t→ 0
qR
∆t
→ λ

qH − 1

∆t
→ −λ ∆x

∆t
→ v

1Ami persze csak akkor lehetséges, ha a határátmenet során teljesülnek a

∆x ∼
√

∆t és (qL − qR) ∼ ∆x

skálaösszefüggések.
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ún. ballisztikus határátmenetet2, kapjuk, hogy

∂tp+(x, t) = −λp+(x, t) + λp−(x, t)− v∂xp+(x, t)

∂tp−(x, t) = −λp−(x, t) + λp+(x, t) + v∂xp−(x, t), (4.1)

amit folytonos perzisztens véletlen bolyongásnak hívnak [53, 54, 55]. Legyen most p(x, t)
a (p+(x, t), p−(x, t))T vektor és definiáljuk az

1 =

(
1 0
0 1

)
σ1 =

(
0 1
1 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
mátrixokat! Ekkor a (4.1) egyenlet alakja:

∂tp = λ(σ1 − 12)p− vσ3∂xp. (4.2)

Ennek az alaknak két nagyon fontos következménye van.
Először is vezessük be a ψ(x, t) = eλtp(x, t) függvényt! Egyszerűen látható, hogy ez

kielégíti a
∂tψ = λσ1ψ − vσ3∂xψ

egyenletet, amit mindkét oldalról σ1-gyel szorozva, majd v-vel osztva kapjuk, hogy

1

v
σ1∂tψ +

1

i
σ2∂xψ =

λ

v
ψ.

Most egy pillanatra felejtsük el, hogy a fenti egyenlet megoldásának köze van egy véletlen
folyamathoz. Tekintsük úgy, mint tisztán matematikai egyenletet, melynek megoldása az
x térbeli koordinátán és t időn kívül még a λ és v konstansoktól is függ. Az egyenlet
megoldhatósága nem függ attól, hogy ezek a számok valósak - ha kizárólag a matematika
felől közelítjük meg a kérdést, akkor ezek nyugodtan lehetnek komplexek is. Legyen most
λ = mc2/i~ és v = c! Ekkor

1

c
σ1∂tψ +

1

i
σ2∂xψ =

mc

i~
ψ,

és ha bevezetjük a

γ0 =

(
0 1
1 0

)
γ1 =

(
0 −1
1 0

)
mátrixokat, valamint a

∂0 = c−1∂t ∂1 = ∂x (4.3)

deriválásokat, megkapjuk az

i~(γ0∂0ψ + γ1∂1)ψ = mcψ,

egyenletet, ami éppen a Dirac-egyenlet 1 + 1 dimenzióban a Weyl-reprezentációban. Az-
az azt kaptuk, hogy a folytonos perzisztens véletlen bolyongás valószínűségi sűrűségeit egy

2Ami persze egyenértékű a

qR ∼ λ∆t qH ∼ 1− λ∆t ∆x ∼ ∆t

skálaösszefüggésekkel.
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multiplikatív faktorral megszorozva a kapott mező analitikus elfolytatással a Dirac-egyenlet
által leírt szabad fermion 1+1 dimenziós propagációjába megy át. Mielőtt részletesen szól-
nánk erről a nem várt kapcsolatról, számba vesszük az egyenletek másik következményét.

Deriváljuk a (4.1) mindkét oldalát az idő szerint. Ekkor kapjuk, hogy

∂2
t p± = −λ(∂tp± − ∂tp∓)∓ v∂xtp±

= −λ(∂tp± − ∂tp∓)∓ λ(v∂xp∓ − v∂xp±) + v2∂2
xp±

= −λ(∂tp± − ∂tp∓)− λ(∂tp± + ∂tp±) + v2∂2
xp±

= −2λ∂tp± + v2∂2
xp±.

Végül is arra jutottunk, hogy mind p+(x, t), mind p−(x, t) kielégíti a

∂2
t f − v2∂2

xf + 2λ∂tf = 0

telegráf egyenletet. Másképpen szólva, a perzisztens véletlen bolyongás egy térdimenzióban
a telegráf egyenlettel leírható terjedési folyamatok mikroszkopikus modelljeként szolgálhat.

4.1.1. Kapcsolat a relativisztikus kvantummechanikával

Feynman sakktábla modellje [56] egy olyan részecske terjedését írja le, melynek elmozdu-
lásának iránya annak belső állapotától függ: ha a részecske +1 (−1) belső állapotban van,
akkor egyenletes c sebességgel jobbra (balra) mozog. Két egymást követő ugrás között
a részecske megváltoztathatja mozgásának irányát: az átmenetet egy komplex amplitúdó
írja le. Mivel a részecske ugrásokat végez és ezek az ugrások ugyanakkorák, így helyzetét
le tudjuk írni egész számokkal is. Legyen a részecske belső állapota a t időpillanatban
ω(t), helyzete a valós számegyenesen x(t), ami tehát ∆x = c∆t egész számú többszörö-
se, mivel t a ∆t egész számú többszöröse. Ekkor a következő lépesben a részecske helye
x(t+ 1) = x(t) + c∆tω(t). Ugyanez az egész számokkal:

n(t+ 1) =
x(t+ 1)

∆x
=
x(t) + ∆xω(t)

∆x
= n(t) + ω(t) ∆x = c∆t

Legyen az egész számokon, mint gráfon az l-t a k-val T lépésben összekötő, ω kezdeti
(belső) állapotú, τ végállapotú pályák halmaza Pω→τl→k (T ) és ha P egy út Pω→τl→k (T )-ben,
akkor legyen a fordulások száma3 R(P ). Ekkor az 1 + 1 dimenzióban propagáló királis
fermion propagátora Feynman javaslata szerint:

Kτω(k∆x, l∆x, T∆t) ≈
∑

P∈Pω→τl→k (T )

(
i
mc2

~
∆t

)R(P )

A perzisztens véletlen bolyongás és Feynman sakktábla modellje gyakorlatilag ugyan-
azt a jelenséget írja le. A kvantummechanikában a diszkrét folyamat és folytonos határát-
menete a Dirac-egyenlet számára adott egy lehetséges pályaintegrálási keretet. Feynman
ezt az eredményét olyan fontosnak tartotta, hogy a Nobel-díj átvétele után megtartott
előadásában külön is szólt róla:

3Azaz a ± → ∓ átmenetek száma.
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(...) Another problem on which I struggled very hard, was to represent re-
lativistic electrons with this new quantum mechanics. (...) I was very much
encouraged by the fact that in one space dimension, I did find a way of giving
an amplitude to every path by limiting myself to paths, which only went back
and forth at the speed of light. (...)

Azonban az eredményeket, melyeket már a negyvenes évek elején is birtokolt, sokáig nem
publikálta. Ennek oka pedig az volt, hogy nem tudta a folyamat magasabb dimenziós
általánosítását adni:

(...) I dreamed that if I were clever, I would find a formula for the amplitude of
a path that was beautiful and simple for three dimensions of space and one of
time, which would be equivalent to the Dirac equation, and for which the four
components, matrices, and all those other mathematical funny things would
come out as a simple consequence - I have never succeeded in that either. But,
I did want to mention some of the unsuccessful things on which I spent almost
as much effort, as on the things that did work.

A propagátor diszkretizációjával előálló, az amplitúdókat a részecskék térbeli pályáján
felösszegző pályaintegrálra többen is javaslatot tettek [57, 58]. A feles spinű részecske
propagációját később sikerült analitikus elfolytatás nélkül kizárólag egy 1 + 1 dimenziós
téridőrácson történő, akauzális bolyongással is megmagyarázni [59]. Az 1 + 1 dimenzió-
ban propagáló, külső térbe helyezett részecske mozgásának szintén létezik sztochasztikus
interpretációja [60]. A folytonos perzisztens véletlen bolyongás tekinthető úgy, mint a vé-
letlenszerű, exponenciális eloszlással rendelkező eltolások várható értékének időfejlődése.
Ez a csodálatos észrevétel lehetővé tette, hogy hiperbolikus egyenletekre sztochasztikus
módszereket dolgozzanak ki. Az elméletet („véletlen időfejlődések”) részletesebben tár-
gyalja [61, 62, 63].

Jelenleg a Dirac-egyenlet által leírt fermion pályaintegráljának matematikai elmélete
jól megalapozottnak tekinthető. Kiderült, hogy a pályaintegrál 1 + 1 dimenzióban ma-
tematikailag jól kezelhető [64, 65, 66, 67], magasabb dimenzióban azonban a Feynman
elgondolását képző matematikai metódus, azaz ami tisztán téridőkoordinátákat és a ré-
szecske belső állapotát használná, nem létezik [68]. Pályaintegrálokat azonban sikerült
felírni impulzustérben [69] és fázistérben is [70, 71], tetszőleges dimenzióban. Hasonlóan
lehet általánosítani a fent említett véletlen időfejlődést is, hogy bizonyos várható értékei-
nek időfejlődése visszaadja a Dirac-egyenletet [72]. A fermionikus pályaintegrálok valódi
otthona azonban a szuperszimmetrikus tér. Itt létezik olyan sztochasztikus folyamat, mely
úgy viszonyul a Dirac-egyenlethez, mint a Wiener-folyamat a diffúziós egyenlethez [73, 74].

4.1.2. Kapcsolat a telegráf egyenlettel

A telegráf egyenlet eredetileg az elektrodinamika keretein belül lett levezetve. Később
azonban kiderült, hogy az egyenlet képes a véges terjedésű transzportfolyamatokat is leírni
[75]. Ezt számításba véve a perzisztens véletlen bolyongás kitűnő jelölt lenne az olyan
transzportfolyamatok fenomenologikus mikroszkopikus alapmodelljének szerepére, melyek
terjedése véges sebességgel történik. Ahhoz viszont, hogy a

∂2
t f − v2∆f + µ∂tf = 0
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telegráf egyenletet magasabb dimenzióban is kapcsolatba hozhassuk a perzisztens bolyon-
gással, először magát a perzisztens bolyongást kell magasabb dimenzióban megfogalmazni.
Mi sem egyszerűbb ennél. A d-dimenziós rács bármely rácspontjából való továbbmozdu-
lásra 2d irány áll rendelkezésre. A perzisztens véletlen bolyongó részecske belső állapotai
pontosan ezeknek az irányoknak feleltethetőek meg. Ha a részecske belső állapota a d(t)
irány és t időpontban éppen x(t) helyen van, akkor t+ ∆t időpillanatban a pozíciója

x(t+ ∆t) = x(t) + ad(t),

ahol a a rácsállandó (az irányok egységnyi hosszúak). Miután megérkezik új pozíciójá-
ba, a részecske belső állapotot, azaz mozgásirányt változtathat. Ezt egy Markov-lánc P
átmeneti mátrixa írja le:

Prob(d(t+ ∆t)) = u|d(t) = v) = [P ]uv

A rendszert leíró
p(x,d, t) = Prob (x(t) = x,d(t) = d)

valószínűségek időfejlődését leíró egyenletek:

p(x,d, t+ ∆t) =
∑
u∈Ω

p(x− au,u, t)[P ]dv,

ahol Ω a belső állapotok, azaz a lehetséges ugrási irányok halmaza. Értelmes kontinuum
határátmenetet akkor kap az ember, ha a limesz ballisztikus, azaz

a ∼ ∆t,

illetve ha
P ∼ 1+Q∆t,

ahol Q egy folytonos Markov-folyamat infinitezimális generátora, melynek állapottere a
belső állapotok Ω tere és ellentétben a szokásos helyzettel, nem sorainak, hanem oszlopa-
inak összege zérus. A kapott egyenlet alakja dimenziótlanítás után

∂tp = Dp+Qp,

ahol Q a Q dimenziótlan alakja és a D differenciáloperátor alakja

D =



−∂1 0
0 ∂1 0

0 −∂2 0
0 ∂2

0
. . . 0

−∂d 0
0 ∂d


.

Azonban ez az egyenlet, leszámítva az 1 + 1 dimenziót, melyből kiindultunk, nem a
Dirac-egyenlet és az egyenlet megoldása magasabb dimenzióban nem szolgáltatja a te-
legráf egyenlet megoldásait. Ezt többen is észrevették [76, 77] és - ahogy legalábbis én
tudom, a problémára kielégítő választ nem tudtak adni [78, 79].
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A dolgozat harmadik negyedében megpróbálom megmagyarázni, hogy miért nem sike-
rült olyan sztochasztikus folyamatot találni, mely időfejlődését a kontinuum limeszben a
Dirac-egyenlet írja le. Tegyük fel, hogy valamely időfejlődés megoldásai előállíthatóak - le-
egyszerűsítve a helyzetet - térbeli eloszlások mérésével. Ebben az esetben az időfejlődésnek
mindenképpen meg kell tartania a kezdeti feltételként beállított valószínűségi sűrűségek
normáltságát és pozitivitását. Ezt nevezik pozitivitás-tartásnak. Hogy egy adott egyenlet
megtartja e a pozitivitást, igen fontos kérdés. Néhány példa: Fokker–Planck–Kolmogorov-
egyenlet [80], az Einstein–Boltzmann-rendszer [81], a Cattaneo-egyenlet [82], stb.

4.2. Matematikai előismeretek

4.2.1. Clifford-algebrák

A C`m,n(R) Clifford-algebra a valós számok feletti, egységelemes, asszociatív algebra4,
melyet az 1 egységelem és az

u1, . . . , um, um+1, . . . , um+n

elemek generálnak, melyek kielégítik az egységelemet jellemző

1uk = uk1 = uk 1 ≤ k ≤ n+m

egyenlőségeket és az
{uk, ul} = ukul + uluk = 2Qkl

relációkat, ahol a Qkl számok a

Q = diag(

n︷ ︸︸ ︷
1, 1, . . . , 1,

m︷ ︸︸ ︷
−1,−1, . . . ,−1) =



1 0

0
. . . . . .
. . . 1 0

0 −1 0

0
. . . . . .
. . . 0

0 −1


.

mátrix elemei. Az a kevés, amit a Clifford-algebrák elméletéből felhasználok, mind meg-
található [83]-ban. A Clifford-algebra egy reprezentációja alatt olyan négyzetes mátrixok
megkeresését értjük, melyek teljesítik a fenti összefüggéseket. Ha tehát az ek, egyenként
S × S -es mátrixok teljesítik az

{ek, el} = 2Qkl

antikommutációs relációkat, akkor azt mondjuk, hogy reprezentálják a C`m,n(R) Clifford-
algebrát5. Ha a reprezentáns mátrixok valósak, akkor azt mondjuk, hogy a reprezentáció

4Az algebrák olyan lineáris terek, melyekben az elemeket össze lehet szorozni és ez a szorzás - az inverz
garantált létezésén kívül - teljesíti a számok közti szorzásnál már megszokott tulajdonságokat. A generálás
alatt itt azt kell érteni, hogy vesszük a generáló elemek alkotta szorzatok összes véges lineárkombinációit.

5Másképpen szólva, egy reprezentáció nem más, mint egy hű, R : C`m,n(R) → MS(K) algebra-
homomorfizmus, ahol MS(K) az S dimenziós négyzetes mátrixok algebrája a valós (K = R), vagy komplex
(K = C) számok felett.
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valós. Hasonlóan: ha a reprezentáns mátrixok elemei komplexek, akkor komplex repre-
zentációról beszélünk. A C`n,0(R) Clifford-algebra reprezentációi minden nem triviális
(1 < n) esetben zérus nyommal rendelkeznek [84]. Ha a reprezentánsokat ek-val jelöljük,
akkor tetszőleges k 6= l esetén6

Tr(ek) = Tr(ekelel) = Tr(elekel) = −Tr(ekelel) = −Tr(ek)⇒ Tr(ek) = 0.

Gyakran fogjuk használni a Pauli-mátrixokat, melyek jelölése a sztenderd konvenciót kö-
veti:

σ1 =

(
0 1
1 0

)
σ2 =

(
0 −i
i 0

)
σ3 =

(
1 0
0 −1

)
.

Következzen néhány egyszerű tény a mátrixanalízis köréből, melyek bizonyítással együtt
megtalálhatóak például [85]-ben. A kizárólag valós elemeket tartalmazó mátrix nemnega-
tív, ha minden eleme nemnegatív. Egy M mátrix irreducibilis, ha nincs olyan hasonlósági
transzformáció, mely a mátrix sorait és oszlopait transzformálva azt egy felső blokkmátrix
alakjára hozná. Azaz nincs olyan Π permutációs mátrix7, mely segítségével a ΠMΠ−1

mátrix előállna a

ΠMΠ−1 =

(
A B
0 C

)
blokkosított alakban. A nem irreducibilis mátrixokat reducibiliseknek nevezzük. A Perron–
Frobenius-tétel szerint egy nemnegatív, irreducibilis mátrix sajátértékei nagyságának ma-
ximuma pozitív, valamint maga is sajátérték és a hozzá tartozó sajátvektor nem degene-
rált. Ha tehát M nemnegatív, irreducibilis mátrix, akkor létezik egy egyértelmű 0 < λ és
egy (konstans szorzó erejéig) egyértelmű v vektor, hogy

Mv = λv

és ha µ szintén sajátérték, de különbözik λ-tól, akkor |µ| < λ. Ezen túl az itt megjelenő v
minden eleme ugyanazon előjelű, nemzérus szám, tehát a vvT mátrix pozitív, azaz minden
eleme pozitív.

A fejezet hátralévő részeiben 1S jelöli az S dimenziós egységmátrixot és 1S ∈ RS jelöli
az

1S =
1√
S


1
1
...
1


vektort. Az S dimenziós RS valós vektortér sztenderd bázisát e(S)

m jelöli:

[e(S)
m ]p = δmp 1 ≤ m ≤ S

Az u : Rd → C függvény Fourier-transzformáltját Φ[u] jelöli:

Φ[u](k) =

∫
Rd
u(x)eik·xddx,

6Az 1 < n feltétel éppen azt jelenti, hogy tudunk két, nem egyenlő generálóelemet találni.
7A permutációs mátrixok a bázisvektorok címkéinek permutációihoz tartozó hasonlósági mátrixok. Egy

permutációs mátrix [Π]kl eleme akkor és csakis akkor 1, ha a permutáció az l-edik bázisvektort a k-adikba
visz át, minden más esetben 0.
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ahol

k · x =

d∑
p=1

kpxp

az euklideszi skalárszorzás. Ugyanezt a jelölést használom akkor is, ha u nem egyetlen
függvény, hanem a függvényekből felépített oszlopvektor: ebben az esetben Φ[u] jelöli az u
komponenseinek Fourier-transzformáltjaiból álló oszlopvektort. Ha valamely u mennyiség
parametrikus függését ki akarjuk hangsúlyozni, azt az u(t) jelöléssel tesszük, nem elfelejtve
azt, hogy u-nak esetleg más változói is lehetnek. Ha u egy oszlopvektor, akkor a 0 ≤ u
alakú egyenlőtlenségek mindig elemenként értendőek, azaz

0 ≤ u⇔ 0 ≤ uk minden k-ra.

A valószínűségi sűrűségek Fourier-transzformáltjainak létezik egy belső jellemzésük.
Ezek szerint ahhoz, hogy f(k) egy valószínűségi eloszlás Fourier-transzformáltja legyen,
szükséges és elégséges az alábbi kettő feltétel teljesülése.

1. Az f(k) legyen normált, azaz f(0) = 1,

2. Az f(k) legyen pozitív definit, ami a következőt jelenti. Legyen Λ = {k1, . . . ,kN}
a Fourier-tér vektorainak egy tetszőleges N hosszú sorozata, és legyen F (Λ) az az
N ×N mátrix, melynek elemeit az

[F (Λ)]ab = f(ka − kb)

egyenlőség adja meg. Ha tetszőleges Λ sorozat esetén a fenti mátrix pozitív definit,
azaz hermitikus és komplex számok minden N hosszú z1, . . . , zN sorozata esetén
fennáll a

0 <
N∑
a=1

N∑
b=1

F
(Λ)
ab zazb,

ahol a felülvonást a komplex konjugálást jelöli, akkor az f(k) pozitív definit.

A fenti tételt Bochner-tételnek hívják, részletesen lásd [86] és [87] könyvekben.

4.3. Dirac-egyenlet Fourier-térben

Ebben a fejezetben belátjuk, hogy az euklideszi Dirac-egyenlet nem képes magasabb di-
menzióban megőrizni a kezdeti feltételek pozitivitását.

d+1 dimenzióban a tömeges tagot is tartalmazó euklideszi Dirac-egyenlet dimenziótlan
formája

d∑
µ=0

γµ∂µψ = ψ, (4.4)

ahol a {γµ}dµ=0 mátrixok a C`1,d(R) generátorainak S dimenziós reprezentánsai, melyek-
ről feltesszük, hogy hermitikusak. Ezek kielégítik a {γµ, γν} = 2ηµν1S antikommutációs
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relációkat, ahol η a Minkowski-tér metrikus tenzora:

η = diag(1,

d︷ ︸︸ ︷
−1, . . . ,−1) =


1 0
0 −1 0

0 −1 0
. . . 0
0 −1

 .

A ψ : Rd × R → CS spinor egy 1/2-es spinű részecske nem-unitér, szabad propagációját
írja le a d+ 1 dimenziós téridőben. Ennek megfelelően a 0 indexű deriválás idő szerinti, a
magasabb indexű deriválások pedig a térszerű változókhoz tartoznak. Ha ψ(t, x1, . . . , xd)
az egyenlet egy megoldása, akkor p(t) = e−αtγ0ψ(t) kielégíti a

∂tp = −αp+ e0p−
d∑

µ=1

eµ∂µp (4.5)

egyenletet, ahol e0 = γ0 és eµ = γµγ0 minden más 1 ≤ µ ≤ d index esetén. Mivel a fenti

p(t)↔ e−αtγ0ψ(t)

hozzárendelés egy-egyértelmű, így mostantól kezdve a (4.5) egyenletet fogjuk az euklideszi,
tömeges Dirac-egyenletnek hívni.

Az {eµ}dµ=0 mátrixok kielégítik az {eµ, eν} = 2δµν1S antikommutációs relációkat. Ez
könnyen látható az alábbiakból. Legyen 0 < µ, ν. Ekkor egyrészt

e2
0 = γ2

0 = 1S

e2
µ = (γµγ0)2 = γµγ0γµγ0 = −γµγ0γ0γµ = −γµγµ = 1S ,

mivel γ2
µ = −1S tetszőleges 0 < µ esetén. Másrészt

{e0, eµ} = {γ0, γ0γµ} = γ0γ0γµ + γ0γµγ0 = γµ − γ0γ0γµ

= γµ − γµ = 0

{eµ, eν} = {γ0γµ, γ0γν} = γ0γµγ0γν + γ0γνγ0γµ

= −γ0γ0γµγν − γνγ0γ0γµ = −{γµ, γν} = −ηµν = 2δµν1S .

Ezek szerint az eµ mátrixok a C`d+1,0(R) generátorainak egy reprezentációját adják. Min-
ket itt és most azok a reprezentációk érdekelnek, amikor ezek a mátrixok valósak és szim-
metrikusak.

Ha p(t) a (4.5) egyenlet megoldása, akkor annak Φ[p(t)] térbeli Fourier-transzformáltja
időfejlődését az alábbi autonóm, lineáris egyenlet határozza meg:

∂tΦ[p(t)](k) = −αΦ[p(t)](k) + e0Φ[p(t)](k) + i
d∑

µ=1

kµeµΦ[p(t)](k)

minden k = (k1, . . . , kd)
T ∈ Rd esetén. Jól látható, hogy Fourier-képben az egyes Fourier-

módusok időfejlődése szétválik, a hullámszám úgy viselkedik, mint a fenti egyenletek egy
paramétere. Bevezetve a

k/ =
d∑

µ=1

kµeµ
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jelölést, az időfejlődést leíró differenciálegyenletek formális megoldása:

Φ[p(t)](k) = exp [(−α1S + e0 + ik/) t] Φ[p(0)](k).

= exp(−αt) exp [(e0 + ik/) t] Φ[p(0)](k).

= D(k, t)Φ[p(0)](k),

ahol D(k, t) a Fourier-módusok időfejlesztő operátora. Az antikommutációs relációkat
felhasználva ez utóbbi meghatározható. Mivel

(e0 + ik/)2 = e2
0 + i

d∑
µ=1

kµ{e0, eµ} −
d∑

µ=1

d∑
ν=1

kµkν{eµ, eν}

= (1− 2

d∑
µ=1

k2
µ)1S ,

így

(e0 + ik/)n =

{
(1− 2k2)n/21S ha n páros
(1− 2k2)(n−1)/2 (e0 + ik/) ha n páratlan

Ezt felhasználva:

exp (e0t+ ik/t) =

=
∞∑
n=0

(e0 + ik/)2n t2n

(2n)!
+
∞∑
n=0

(e0 + ik/)2n t2n+1

(2n+ 1)!

=
∞∑
n=0

(
t
√

1− 2k2
)2n

(2n)!
+

1√
1− 2k2

(e0 + ik/)
∞∑
n=0

(
t
√

1− 2k2
)2n+1

(2n+ 1)!

= cosh
(
t
√

1− 2k2
)

+
1√

1− 2k2
(e0 + ik/) sinh

(
t
√

1− 2k2
)
.

Bevezetve a β(k) =
√

1− 2k2 függvényt, kapjuk, hogy a Fourier-módusok időfejlesztő
operátora:

D(k, t) = e−αt cosh(β(k)t)1S + e−αtβ−1(k) sinh(β(k)t) (e0 + ik/) . (4.6)

A D(t)Φ[p(0)] inverz Fourier-transzformáltja megadja a (4.5) egyenlet egyértelmű megol-
dását. Mivel az {eµ}dµ=0 generátorok valós mátrixok, így érdemes a komplex S dimenziós
CS teret felbontani valós és képzetes altérre. A D(t) időfejlesztő operátor ekkor szintén
felbomlik az (

<[Φ[p(t)]]
=[Φ[p(t)]]

)
=

(
D00(t) D01(t)
D10(t) D11(t)

)(
<[Φ[p(0)]]
=[Φ[p(0)]]

)
alakban. Mivel β(k) tisztán valós, illetve tisztán képzetes, ha k hossza kisebb, illetve
nagyobb mint 1/2, így a t 7→ cosh(β(k)t) tisztán valós

cosh(β(k)t) =

cosh
(
t
√

1− 2k2
)

ha k2 ≤ 1/2

cos
(
t
√

2k2 − 1
)

ha k2 > 1/2
,
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mint ahogy a t 7→ β−1(k) sinh(β(k)t) is az:

β−1(k) sinh (β(k)t) =


1√

1− 2k2
sinh

(
t
√

1− 2k2
)

ha k2 ≤ 1/2

1√
2k2 − 1

sin
(
t
√

2k2 − 1
)

ha k2 > 1/2

.

Ez viszont azonnal meg is adja a keresett felbontást:

D00(k, t) = D11(k, t) = e−αt
(
cosh(β(k)t)1S + β−1(k) sinh(β(k)t)e0

)
D01(k, t) = −e−αtβ−1(k) sinh(β(k)t)k/

D10(k, t) = +e−αtβ−1(k) sinh(β(k)t)k/. (4.7)

4.4. Pozitivitás-tartás (7)

Legyen az S komponensű p0(x) oszlopvektor egy valószínűségi sűrűség azaz

0 ≤ p0(x)

d∑
q=1

∫
Rd

[p0(x)]qd
dx = 1.

Tegyük fel, hogy p0(x) a (4.5) egyenlet kezdeti feltétele és vizsgáljuk meg a

p(t,x) =
1

(2π)d

∫
Rd

D(k, t)Φ[p0](k)e−ik·xddk

megoldást! Azt mondjuk, hogy

Az (4.5)-ben megadott Dirac-egyenlet megőrzi kezdeti feltételei pozitivitását, ha bármely va-
lószínűségi sűrűséget választva kezdeti feltételként, a fenti p(k, t) megoldás is valószínűségi
sűrűség.

A fejezet legfontosabb eredménye a következő állítás:

Legyen az S × S-es valós mátrixok egy {eµ}dµ=0 halmaza a C`d+1,0(Rd) Clifford-algebra
generátorainak egy reprezentánsa. Tegyük fel, hogy ezek a mátrixok szimmetrikusak. Ebben
az esetben a tömeges, euklideszi

∂tp = −αp+ e0p−
d∑

µ=1

eµ∂µp

Dirac-egyenlet akkor és csakis akkor őrzi meg a pozitivitást, ha az alábbi feltételek együt-
tesen kielégülnek:

1. d = 1,

2. létezik olyan Π permutációs mátrix és egy 0 < m egész, hogy

Πe0Π−1 = σ⊕m1 Πe1Π−1 = σ⊕m3 ,
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3. és α = 1.

Az itt szereplő σ⊕m1 és σ⊕m3 mátrixok olyan blokk-diagonális mátrixok, melyek diago-
nális blokkjai éppen σ1 és σ3, ezekből pedig éppen m van:

σ⊕mk =


σk 0
0 σk 0

0 σk 0
. . . 0
0 σk

 .

Másképpen megfogalmazva az állítást, az euklideszi Dirac-egyenlet akkor és csakis akkor
tartja meg kezdeti feltételei pozitivitását, ha az egyenletben szereplő ismeretlen kompo-
nenseinek újracímkézése által az egyenlet ekvivalenssé válik az egydimenziós folytonos
perzisztens bolyongás m számú, egymástól független kópiájával.

A bizonyítást két irányban visszük végig. Először feltesszük, hogy a Dirac-egyenlet
megőrzi a pozitivitást és megmutatjuk, hogy az egyenlet ekkor mindenképpen a fenti
alakkal ekvivalens. Ezt követi a fordított irány: megmutatjuk, hogy a fenti egyenlet
szükségképpen megőrzi kezdeti feltételeinek pozitivitását.
⇒: Legyen az S komponensű p(t) oszlopvektor a tömeges Dirac-egyenlet megoldása a
p(0) = p0 kezdőfeltétellel, ahol p0 valószínűségi sűrűség, azaz

0 ≤ p0(x)

d∑
q=1

∫
Rd

[p0(x)]qd
dx = 1.

Tegyük fel, hogy az egyenlet megőrzi a pozitivitást, ekkor p(t) szintén valószínűségi sűrű-
ség, azaz Φ[p(t)] térbeli Fourier-transzformáltja olyan oszlopvektor, melynek minden eleme
tetszőleges t időpontban pozitív definit. A rövidség kedvéért a következőkben a Φ[p(t)]
oszlopvektor valós részét ϕ(t)-vel, imaginárius részét χ(t)-vel jelöljük. Az, hogy a Φ[p(t)]
oszlopvektor minden eleme pozitív definit, végtelen számú kényszer-egyenlőtlenséget ír elő
a komponensekre. Ezek közül kettőre lesz szükségünk, melyeket most elemi úton vezetek
be:

1. Ha Φ[p(t)] valószínűségi sűrűség Fourier-transzformáltja, akkor

1 =
S∑
q=1

∫
Rd
pq(x, t)d

dx =
S∑
q=1

∫
Rd
pq(x, t)e

i0·xddx =
S∑
q=1

Φ[p(t)]q(0),

azaz Φ[p(t)] zéró módusa tisztán valós, komponensei pozitívak és egyre összegződnek
fel:

0 < ϕ(0, t)

S∑
p=1

ϕq(0, t) = 1 (4.8)

2. Mivel a cos(x·k) korlátos a −1 alsó, illetve a +1 felső korláttal, így k 7→ 1+cos(x·k)
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függvény nemnegatív, emiatt

0 ≤
∫
Rd

(1 + cos(x · k))p(x, t)ddx

≤
∫
Rd

p(x, t)ddx+
1

2

∫
Rd

(
eik·x + e−ik·x

)
p(x, t)ddx

≤
∫
Rd

p(x, t)ei0·xddx+ <
∫
Rd

p(x, t)eik·xddx,

azaz teljesülnie kell a
0 ≤ ϕ(0, t) + ϕ(k, t) (4.9)

egyenlőtlenségnek is minden pozitív t esetén.

A következőkben megmutatom, hogy tetszőleges, pozitív kezdeti feltételt választva a
fenti feltételek teljesülése magasabb térdimenziókban összeférhetetlen a dinamika (4.7)-ben
megadott struktúrájával, 1 + 1 dimenzióban pedig csak akkor teljesülnek, ha az egyenlet
perzisztens véletlen bolyongást ír le.

Mivel D01(k, t) és D10(k, t) a (4.7) egyenletek szerint k = 0 esetén eltűnnek, így ϕ(0, t)
időfejlődését kizárólag D00(0, t) határozza meg:

ϕ(0, t) = D00(0, t)ϕ(0, 0).

A (4.8) egyenlőtlenségek szerint ϕ(0, t) minden 0 ≤ t időpillanatban egy valószínűségi
eloszlás. Mivel a Dirac-egyenlet a feltételezés szerint minden kezdeti feltétel pozitivitását
megőrzi, így válasszunk olyan p0 kezdeti eloszlást, melyre

p0(x) = f(x)e(S)
q =



0
...
0

f(x)
0
...
0


alakú valamely f(x) valószínűségi sűrűség mellett. Az ehhez tartozó ϕ(0, 0):

ϕ(0, 0) = e(S)
q ,

így ϕ(0, t) éppen a D00(0, t) mátrix q-adik oszlopa. Ebben az esetben azonban a (4.8)
feltételek éppen a D00(0, t) mátrix oszlopaira rónak ki kényszereket: ezek szerint D00(0, t)
minden oszlopa bármely 0 ≤ t esetén egy valószínűségi eloszlás, azaz D00(0, t) egy (jobb-)
sztochasztikus mátrix. Behelyettesítve k = 0-t a (4.7) első sorába, kapjuk, hogy

D00(0, t) = e−αt(cosh(t)1S + sinh(t)e0)

A fenti mátrix főátlón kívüli

[D00(0, t)]pq = e−αt sinh(t)[e0]pq p 6= q.
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elemei akkor és csakis akkor nemnegatívok pozitív t argumentumokra, ha [e0]pq nemnega-
tív. A diagonális

[D00(0, t)]pp = e−αt(cosh(t) + sinh(t)[e0]pp)

elemek akkor és csakis akkor teljesítik a nemnegativitási kritériumot, ha [e0]pp nagyobb
vagy egyenlő, mint −1. Így kapjuk, hogy az e0 mátrixnak ki kell elégítenie a

−1 ≤ [e0]pp 0 ≤ [e0]pq p 6= q (4.10)

egyenlőtlenségeket. Ugyanakkor ahhoz, hogy D00(0, t) oszlopaiban lévő elemek egyre
összegződjenek fel, szükséges még a

cosh(t) + sinh(t)
S∑
p=1

[e0]pq = eαt (4.11)

egyenlet teljesülése is tetszőleges 1 ≤ p, q ≤ S és 0 ≤ t esetén. A továbbhaladás szempont-
jából két esetet kell megkülönböztetnünk az alapján, hogy e0 irreducibilis vagy reducibilis.
1) Az e0 mátrix irreducibilis. A (4.10) egyenlőtlenségeknek megfelelően az P+

0 = (1S +
e0)/2 mátrix nemnegatív. Ugyanakkor mivel e0 szimmetrikus, így P+

0 is szimmetrikus,
valamint az e2

0 = 1S összefüggés miatt még projekció is:(
P+

0

)2
=

1

4
(1S + e0)2 =

1

4

(
1

2
S + e2

0 + 2e0

)
=

1

2
(1S + e0) = P+

0 .

Mivel e0 irreducibilis, így P+
0 is az. Így viszont a Perron–Frobenius-tétel szerint legna-

gyobb sajátértéke nem degenerált és a hozzá tartozó sajátvektor mindig választható úgy,
hogy annak összes eleme pozitív. Egy projekció sajátértékei azonban vagy eggyel, vagy
nullával egyeznek meg, azaz a legnagyobb sajátérték egy, ennek degenerációja pedig meg-
adja a projekció képterének dimenzióját. Ezt összevetve a Perron–Frobenius-tétel P+

0 -ra
vonatkozó azon következményével, mely szerint a legnagyobb sajátérték nem degenerált,
arra jutunk, hogy P+

0 képtere egydimenziós, azaz P+
0 = uuT , ahol u az RS egységnyi

hosszú, kizárólag pozitív elemeket tartalmazó vektora. Emiatt viszont az

e0 = 2uuT − 1

mátrix sajátértékei 1 és −1, előbbi nem degenerált, utóbbi degeneráltságának foka S −
1. A bevezetésben említettük, hogy Tr(e0) = 0 mindenképpen teljesül. Mivel a nyom
kiszámolása független a választott bázistól, így azt kiszámolhatjuk e0 sajátrendszerében
is, ahol e0 diagonális és főátlójában lévő elemek éppen a sajátértékei:

Tr(e0) = 1 + (S − 1)(−1) = 0⇔ S = 2,

azaz az e0 mátrix 2×2-es. Egyetlen C`d+1,0(R) típusú Clifford-algebra létezik, mely hűen
reprezentálható 2 × 2-es mátrixokkal, ez éppen C`2,0(R), ami azt jelenti, hogy a téridő
1 + 1 dimenziós, a Dirac-egyenlet az idő szerinti deriváláson kívül csak egyetlen térváltozó
szerinti deriválást tartalmaz. Az e0 = 2uuT − 1S-t behelyettesítve a (4.11) egyenletbe
kapjuk, hogy u komponensei mindenképpen kielégítik az

e−t + (et − e−t)uq

2∑
p=1

up = eαt. (4.12)
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egyenletet. Mivel u minden eleme pozitív, így
∑2

p=1 up biztosan nem tűnik el, tehát
(4.12) akkor és csakis akkor áll fenn tetszőleges q ∈ {1, 2} és minden 0 ≤ t esetén, ha u
megegyezik az 12 vektorral

u =
1√
2

(
1
1

)
és α egyenlő eggyel. Mivel pedig

e0 = 2121
T
2 − 12 =

(
1 1
1 1

)
−
(

1 0
0 1

)
=

(
0 1
1 0

)
= σ1,

így e1 vagy σ3-mal, vagy −σ3-mal egyezik meg. Ez ugyanis az egyetlen 2× 2-es szimmet-
rikus, valós, nyom nélküli mátrix, mely antikommutál σ1-gyel és önmagával vett szorzata
az egységmátrix. Az m számot egynek választva, a Π permutációt 12-nek választhatjuk
az e1 = σ3 esetben. Ha pedig e0 = −σ3, akkor Π = σ1 választással:

Πe1Π−1 = σ1(−σ3)σ−1
1 = −σ1σ3σ1 = σ3σ1σ1 = σ3.

Tehát abban az esetben, ha e0 irreducibilis, beláttuk az állítást.
2) Az e0 mátrix reducibilis. Mivel e0 mátrix reducibilis, így létezik olyan Π permutációs
mátrix, hogy a ê0 = Πe0Π−1 mátrix blokkosított alakja

ê0 = Πe0Π−1 =

(
A B
0 C

)
,

valamely A, B, C mátrixok segítségével. Mivel azonban e0 szimmetrikus, így B minden
elemének el kell tűnnie, azaz e0 blokk-diagonális8. Nyugodtan feltehetjük, hogy Π olyan,
hogy mind Πe0Π−1, mind ΠD00(0, t)Π−1 olyan blokk-diagonális mátrixok, melyek blokkjai
egyenként irreducibilisek.

Mivel D00(0, t) mátrix sztochasztikus, így ΠD00(0, t)Π−1 is az. Egyrészt a elemek
nemnegativitását nyilván nem befolyásolja az, ha a mátrix sorait és oszlopait permutáljuk.
Másrészt, ha π jelöli a Π mátrixhoz által leírt permutációt, akkor

S∑
p=1

[ΠD00(0, t)Π−1]pq =
S∑
p=1

S∑
k=1

S∑
l=1

δp,π(k)[D00(0, t)]klδπ(l),q

=

S∑
p=1

S∑
k=1

S∑
l=1

δπ−1(p),k[D00(0, t)]klδl,π−1(q)

=

S∑
p=1

[D00(0, t)]π−1(p),π−1(q)

= 1,

mert ahogy p befutja a teljes indexhalmazt, úgy π−1(p) is, tehát az utolsó sor éppen a
D00(0, t) mátrix π−1(q) oszlopához tartozó oszlopösszege, tehát egyenlő eggyel. Így viszont

8Tegyük fel, hogy az indexeknek létezik olyan L halmaza és K halmaza, hogy minden L-beli q és
minden K-beli p esetén [e0]qp = 0. Mivel e0 szimmetrikus, így [e0]pq = 0 is teljesül.
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D00(0, t) főátlóbeli, m számú irreducibilis blokkjai egyenként is sztochasztikus mátrixok.
Ha tehát az Πe0Π−1 mátrix irreducibilis főátlóbeli blokkjait ê0,k-val jelöljük, azaz

ê0 = Πe0Π−1 =


ê0,1 0
0 ê0,2 0

0 ê0,3 0
. . . 0
0 ê0,m

 ,

akkor a ΠD00(0, t)Π−1 mátrix irreducibilis főátlóbeli blokkjai előállnak az

e−αt(cosh(t)1Sk + sinh(t)ê0,k).

alakban, ahol Sk a k-adik blokk dimenziója:

S1 + S2 + · · ·+ Sm = S.

Ezekre az irreducibilis, sztochasztikus blokkokra nyugodtan alkalmazhatjuk az előző eset
gondolatmenetét, amivel azt kapjuk, hogy minden ê0,k blokk szükségképpen

ê0,k = 2uku
T
k − 1Sk

alakú, ahol az uk vektor egységnyi hosszú és minden eleme pozitív. Ezek szerint az ê0 =
Πe0Π−1 mátrix sajátértékei +1 és −1, az előbbi degeneráltsági foka a főátlóbeli blokkok
m számával, utóbbi degeneráltsági foka S −m-mel egyezik meg. Mivel azonban

0 = Tr(e0) = Tr(Πe0Π−1) = m− (S −m)⇔ S = 2m,

így minden ê0,k blokk 2× 2-es. Mivel ΠD00(0, t)Π−1 minden oszlopösszege 1, így az előző
alesethez hasonló érveléssel most is belátható, hogy az ê0,k blokkok kielégítik az

ê0,k = σ1

egyenlőséget. Most azonban ez a tény még nem vonja maga után azt az állítást, hogy a
térbeli dimenziók száma egy. Ehhez még többet kell bizonyítani.

Legyen f(x) a d dimenziós tér egy valószínűségi eloszlása, mely páros, azaz f(x) =
f(−x) és melynek g(k) Fourier-transzformáltja pozitív: 0 < g(k). Ilyen függvény például
a többváltozós Cauchy-eloszlás, melynek sűrűsége

f(x) =
1

πd

d∏
µ=1

1

1 + x2
µ

,

és annak Fourier-transzformáltja:

g(k) =
d∏

µ=1

e−|kµ|.

Legyen a Dirac-egyenlet kezdeti feltétele

p0(x) = f(x− a)Π−1e(S)
q ,
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ahol a a d dimenziós tér egy tetszőleges vektora. A kezdeti feltétel Fourier-transzformált-
jának valós és képzetes része:

ϕ(k, 0) = cos(k · a)g(k)Π−1e(S)
q ,

χ(k, 0) = sin(k · a)g(k)Π−1e(S)
q .

Mivel a (4.9)-ben szereplő egyenlőtlenségek permutációkra nézve invariánsak, így

0 ≤ Πϕ(0, t) + Πϕ(k, t)

≤ ΠD00(0, t)ϕ(0, 0) + ΠD00(k, t)ϕ(k, 0) + ΠD01(k, t)χ(k, 0)

≤ D̂00(0, t)Πϕ(0, 0) + D̂00(k, t)Πϕ(k, 0) + D̂01(k, t)Πχ(k, 0), (4.13)

ahol D̂ab(t) jelöli ΠDab(t)Π−1-t:

D̂00(k, t) = e−t
(
cosh(β(k)t)1S + β−1(k) sinh(β(k)t)ê0

)
D̂01(k, t) = −e−tβ−1(k) sinh(β(k)t)k̂/

k̂/ =
d∑

µ=1

kµêµ

Legyen k = ke
(d)
ν és a = ae

(d)
ν . Ekkor

D̂01(k, t) = −e−tβ−1(k) sinh(β(k)t)kêν ,

és (4.13) úgy írható, mint

0 ≤ sinh(t)(ê0)pq +Bν(k, a)(ê0)pq + Cν(k, a)k[êν ]pq, (4.14)

bármely két p és q nem egyenlő indexek esetén. A Bν és Cν függvények:

Bν(k, a) = (1− 2k2)−1/2g(ke(d)
ν ) cos(ka) sinh(t(1− 2k2)1/2),

Cν(k, a) = −(1− 2k2)−1/2g(ke(d)
ν ) sin(ka) sinh(t(1− 2k2)1/2). (4.15)

Tegyük fel, hogy a pq indexpár az ê0 olyan elemére mutat, mely kívül van annak főátlóbeli
blokkjain, azaz [ê0]pq = 0. Legyen ekkor K az (−1/

√
2,+1/

√
2) intervallum egy nem

eltűnő eleme és legyen a = π/(2K). A (4.15) egyenletbe behelyettesítve k = K értéket
kapjuk, hogy mivel sin(ka) = 1, így (4.14) szerint teljesül a

0 ≤ −g(Ke(d)
ν )

sinh(t
√

1− 2K2)√
1− 2K2

K[êν ]pq (4.16)

egyenlőtlenség minden 0 ≤ t esetén. Ez viszont csak akkor áll fenn, ha [êν ]pq eltűnik:
bármely más esetben az (4.16) jobb oldala a K ∈ (−1/

√
2,+1/

√
2) páratlan függvénye,

azaz ha az egyenlőtlenség teljesül egy K értékre, akkor biztosan nem teljesül, ha K-t −K-
ra cseréljük le. Ennek megfelelően a êµ mátrixok 1 ≤ µ esetén szintén blokk-diagonálisak
és a blokkok 2× 2-esek. Ez viszont azt jelenti, hogy a különböző generátorokhoz tartozó,
de ugyanolyan indexű {êµ,k}dµ=0 blokkok egyenként kielégítik C`d+1,0(R) generátoraira
jellemző antikommutációs relációkat. Mivel azonban ezek 2× 2-es mátrixok, így d megint
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csak szükségképpen eggyel egyenlő, azaz a Dirac-egyenlet valójában csak két generátort,
e0-t és e1-et tartalmazza és az utóbbi azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy ê1 blokk-
diagonális és 2 × 2-es blokkjai vagy +σ3-mal, vagy −σ3-mal egyeznek meg. Legyen Ξ az
a blokk-diagonális mátrix, melynek 2× 2-es Ξk blokkjai az alábbiak:

Ξk =

{
σ1 ha ê1,k = −σ3

12 ha ê1,k = +σ3

Jól láthatóan a Ξ egy permutációs mátrix, mellyel

Ξê0Ξ−1 = ê0 Ξê1Ξ−1 = σ⊕m3 ,

ami bizonyítja az állítást.
⇐: Elég csak belátnunk az állítást az m = 1 esetre. Ekkor be kell látnunk, hogy az

∂tp = −p+ σ1p− σ3∂xp (4.17)

megőrzi a pozitivitást. Azt a tényt használjuk ki, hogy a (4.17) egyenlet a prezisztens
véletlen bolyongás ballisztikus limesze [54]. Rögzítsük le k ∈ R-t, ekkor a Lie-Trotter9

formula segítségével (4.6) kiszámolható a

D(k, t) = lim
n→∞

(V (t/n)S(k, t/n))n ,

határátmenettel, ahol

V (τ) = exp((−12 + σ1)τ) =
1

2

(
1 + e−2τ 1− e−2τ

1− e−2τ 1 + e−2τ

)
és

S(k, τ) = exp(iσ3kτ) =

(
eikτ 0
0 e−ikτ

)
.

Az inverz Fourier-transzformáció a V (τ) mátrixot érintetlenül hagyja (mivel az nem függ
k-tól), míg S(τ) a T (τ) eltolásoperátorba megy át, melynek definíciója:

T (τ)

(
f1(x)
f2(x)

)
=

(
f1(x− τ)
f2(x+ τ)

)
Mind V (τ), mind T (τ) megtartja a pozitivitást: ha

f(x) =

(
f1(x)
f2(x)

)
pozitív, azaz

0 ≤ f1,2(x) 1 =

∫
R

(f1(x) + f2(x))dx,

akkor mind V (τ)f , mind T (τ)f rendelkezik a fenti tulajdonsággal. Emellett a p(n)(x, t)
függvények, melyet a

p(n)(t) = (V (t/n)T (t/n))np0

9Ha A és B két mátrix, akkor exp(A+B) = limn→∞(exp(A/n) exp(B/n))n.
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definiál, a Dirac-egyenlet

p(x, t) =
1

2π

∫
R
D(k, t)Φ[p0](k)e−ikxdk

megoldásának egy közelítését adják. Mivel V (τ) és T (τ) megőrzik a pozitivitást, így (4.17)
megoldása pozitív függvényekkel tetszőleges rendben közelíthető, tehát maga is pozitív.
Ezzel beláttuk az állítást visszafelé is.
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5. fejezet

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 tör-
ténhet. Az elektródpotenciál változtatásával és az elektródon átfolyó áram mérésével az
eszköz képes arra, hogy kémiai reakciók egyfajta nagy érzékenységű analizátora legyen. A
forgó gyűrűs korongelektród az elektrokémia bevett vizsgálati eszköze, mely nagy hatás-
fokú analízisre képes. A műszeren belül két fémfelületen, a korongon és a gyűrűn zajlik
kémiai reakció. Az elektródák alatt elhelyezkedő folyadékfázisban az oldat állandó áramlá-
sa biztosítja, hogy a kémiai anyag kontrollált módon közelítse meg az elektródákat. Sajnos
azonban az elektródák körüli elektromos tér átfedése, az ún. elektromos áthallás a méré-
si eredményeket gyakran nehezen kiértékelhetővé teszik. Különösen igaz ez dinamikus
potenciálszabályozással ellátott elektrokémiai cellára.

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

Az itt kifejtésre kerülő eredmények a

Vesztergom, S., Barankai, N., Kovács, N., Ujvári, M., Siegenthaler, H., Broekmann, P.,
Láng, G. G. (2016). Electrical cross-talk in four-electrode experiments. Journal of Solid
State Electrochemistry, 20(11), 3165-3177.

Vesztergom, S., Barankai, N., Kovács, N., Újvári, M., Broekmann, P., Siegenthaler, H.,
Láng, G. G. (2016). Electrical cross-talk in rotating ring–disk experiments. Electroche-
mistry Communications, 68, 54-58.

publikációkon alapszanak.

79



5.1. Bevezetés

Négy elektródát, azaz két munkaelektródát, egy referenciát és egy segédelektródát tartal-
mazó elektrokémiai cellák az elektrokémia rutinszerűen alkalmazott kísérleti berendezései.
Ezek közül egyik az ún. forgó gyűrűs korongelektród (Rotating Risk-Disk Electrode, RR-
DE). Magát a készüléket Frumkin és mtsai. fejlesztették ki elsőként 1959-ben [88]. Az
RRDE volt az első generátor-kollektor rendszer [89], melyet az elektrokémiai reakciók
(köztes) termékeinek tanulmányozására használtak. Ezen rendszerek két munkaelektródja
közül a kollektor az analízis alatt álló A vegyületet kémiailag átalakítja, azaz oxidálja vagy
redukálja, hogy B köztitermék keletkezzen:

A± e− → B.

Ezt követően a köztitermék a kollektor elektródán alakul tovább:

B± e− → C.

Az RRDE rendszer egy korongból és egy azzal koaxiális gyűrűből áll. A korong és a gyűrű
nem csak koaxiálisak, hanem az elektrokémiai cellában található folyadékkal érintkező

3 2 1

4

5.1. ábra. Az RRDE elektróda. Vesztergom
Soma engedélyével [90]. 1 : korongelektróda,
2 : gyűrűelektróda, 3 : műanyag szigetelés, 4 :
kontaktfém

felületük ugyanabban a horizontális síkban
található (5.1 ábra). A cella gyakorlatilag
egy kisebb edény, melyben található folyé-
kony közeg felszínéhez érintik az elektró-
dát1. A mérés megkezdésekor a folyadék-
kal érintkező elektródát elkezdik forgatni.
A nyírási erők által a cella mélyéről folya-
dék áramlik az elektróda felé. A forgás-
tengely közelében, de mélyen (egy-két cen-
timéterrel) az elektróda alatt elhelyezkedő
folyadékelem a horizontális síkban spiráloz-
va az áramlás hatására felfelé mozog (5.2
ábra). Amint a folyadékelem az elektróda
belső területein elhelyezkedő korong köze-
lébe ér, a laterális mozgás válik uralkodó-
vá, mely oldalirányba, a gyűrű felé hajtja
ki a folyadékelemet. A munkaelektródák és
a segédelektróda közelében, az elektródák
potenciáljától függően, a folyadékelemmel
együtt úszó kémiai anyag az elektródák-
tól elektront vesz fel (redukció) vagy ad le
(oxidáció). A kísérleti eszköz képes arra,
hogy mind a generátort, mind a kollektort
nagy biztonsággal, egymástól független ér-
tékű potenciálokon tartsa. Mérve a cellán

átfolyó áramot, képet alkothatunk az elektrokémiai folyamatokról. Az RRDE nagy elő-
nye, hogy a forgás által indukált konvekció kísérletileg sokkal jobban kontrollálható és az

1A magyar kémiai szaknyelvben elektród az elsőfajú (fém) vezetős és a folyékony másodfajú (elektrolit)
vezető együttese. Ezzel szemben elektróda az elsőfajú vezető önmagában.
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általa biztosított háttéren zajló folyamatok sokkal jobban interpretálhatóak azon rendsze-
rekkel szemben, melyekben a reakciópartnerek kizárólag szabad diffúzió által mozognak.
Hátránya azonban, hogy képtelen a folyamatok finom térbeli felbontására, összehasonlítva
például a pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal (Scanning Electrochemical Microscopy,
SECM) [91].

A legtöbb esetben az RRDE rendszert sztatikus potenciálkontroll mellett alkalmazzák.
Ez azt jelenti, hogy mind a korong, mind a gyűrű potenciálját konstans értéken rögzítik,
majd mérik a cellán átfolyó áramot. Példaként tekintsünk egy konkrét problémát! Az
oxigén aranyelektródákon képes redukálódni. A redukciót kétféle folyamat határozza meg.
Egyrészt savas közegben az aranyelektróda felületén az O2 molekula képes két elektront
felvenni, miáltal hidrogén-peroxid képződik:

O2 + 2H+ + 2 e– −−→ H2O2

Másrészt a hidrogén-peroxid tovább redukálódhat, ezáltal víz képződik:

H2O2 + 2H+ + 2 e– −−→ 2H2O

Tegyük fel, hogy el akarjuk dönteni, a fenti két folyamat közül melyik a domináns, azaz
egy aranyelektródán átfolyó áram mekkora hányadáért felelős az egyik és a másik folya-
mat. Az RRDE a következő lehetőséget biztosítja számunkra. Vegyünk egy arany RRDE
elektródát, majd állítsuk be akkorára a korong, azaz a generátor potenciálját, hogy ott az
O2 molekula redukálódhasson. A redukció ennek megfelelően a korong alatt, a fenti két
folyamat által valósul meg. Ha most a kollektor, azaz a gyűrű potenciálja éppen olyan,
melynél végbemegy a hidrogén-peroxid

H2O2 −−→ 2H+ +O2 + 2 e–

oxidációja, akkor a gyűrűn és a korongon átfolyó áram együttes mérésével megállapítható
a redukció második lépésének relatív gyakorisága: a minél kisebb a gyűrűáram, annál
nagyobb a hidrogén-peroxid redukciójának intenzitása a korong alatt [90]. A mérés tehát
akkor kivitelezhető, ha a cellán átfolyó áram értékétől függetlenül képesek vagyunk állandó
(de nem feltétlenül azonos) potenciálértéken tartani a gyűrűt és a korongot.

Létezik azonban a méréseknek egy olyan fajtája is, ahol az elektródák potenciálja nem
állandó, hanem időben változó, a kísérletező által beállított függvény. Ezt tranziens tech-
nikának hívják. A perturbatív tranziens RRDE tecnikák képesek megnövelni a rendszer
érzékenységét [92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99] és kifizetődőnek bizonyultak SECM mérések
esetén is [100, 101, 102, 103, 104, 105].

A tranziens RRDE technikáknak azonban van egy nagy hátrányuk, melyet egy elektro-
mos interferenciajelenség, az ún. ohmikus potenciálesés („IR-drop”) okoz. Fizikailag arról
van szó, hogy a korong és a gyűrű potenciáltere egymástól nem független. Az elektró-
dákon átfolyó áram az elektróda feszültségének nem triviális függvénye. Ha azonban a
potenciálterek átfednek egymással, akkor az egyik elektródán átfolyó áram képes a másik
elektródán átfolyó áramot is befolyásolni, egyszerűen azáltal, hogy az egyik elektróda kö-
zelében kialakuló elektromos térerősség módosítja a másik elektróda közelében kialakuló
potenciált. A kémiai cella elektromos helyettesítő képében (5.5 ábra) mindez úgy jelenik
meg, hogy a két elektróda nem egymástól elválasztva, különböző ellenállásokkal csatlako-
zik a referenciaelektródához, hanem még egy ellenálláson keresztül. Ez az az ellenállás,
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mely általában nem ismert és melyen eső feszültség végül is a munkaelektródák közti
áthallást („crosstalk”) okozza. Az áthallás okozta jelalak-változás oly mértékű, hogy sok-
szor a mérési eredmények torzulása által azok félreértelmezéséhez vezethet. Ez különösen
nagy áramok és időben gyorsan változó jelek esetében válik kritikussá. A jelenséget mind
SECM kísérletek elvégzésekor [106], mind klasszikus RRDE mérések esetén észrevették,
ezen utóbbi eset igen jól dokumentált [107, 108, 109, 110].

A jelenséget fenomenologikusan vizsgálták a néhány ellenállást tartalmazó helyette-
sítő képben [106, 107, 108, 109]. Ezek a vizsgálatok megmutatták, hogy ha a közös

5.2. ábra. Az RRDE elektróda alatt kialakuló
áramlási tér néhány áramvonala. Vesztergom
Soma engedélyével [90].

tömbi folyadékszegmens elég nagy ellenál-
lást kap, akkor az áthallásból származó po-
tenciálesés mindenképpen megjelenik. A
helyettesítő képet felhasználták tranziens
jelek elemzésére is: kiderült, hogy tran-
ziens jelenségek még jobban érintettek az
áthallás által [109]. Az is régóta ismert,
hogy a referenciaelektród helyzete a cellá-
ban rendkívül erőteljes hatással van a jelen-
ségre [107]: minél távolabb van a cellában a
referenciaelektróda a munkaelektródáktól,
annál kevésbé kifejezett a hatás (Bruckens-
tein paradoxon). Az áramok sztatikusan
tartásával felvett mérési eredmények kor-
rekciójára Dörfel és mtsai. adtak először analitikus eredményeken nyugvó, megbízható
stratégiát [110]. Ugyanakkor az RRDE dinamikus potenciálszabályozásakor előálló hely-
zetet illetően Dörfel és mtsai. úgy fogalmaztak, hogy a probléma megoldása „sokkal nehe-
zebb, ha nem lehetetlen”.

A dolgozat negyedik fejezetében egy olyan numerikus szimulációt mutatok be, mely
képes modellezni a fent leírt jelenséget, azaz az elektromos áthallást előírt, dinamikusan
változó potenciálokkal rendelkező elektródák között. A megközelítés nem új [111, 112,
113, 114], de dinamikus potenciálkontroll mellett először a mi munkánk mutatott rá az
elektromos áthallások kvantitatív kezelhetőségére.

Az itt leírt eredmények csoportmunka által jöttek létre. A szimuláció ötlete Vesztergom
Soma fejéből pattant ki, aki az egész terület szakértője. A kísérleti munkát Vesztergom
Soma mellett Kovács Noémi és Újvári Mária végezték. Peter Broekmann, Hans Siegentha-
ler és Láng Győző szakmai támogatást nyújtottak. Jómagam a szimuláció felépítésében
segédkeztem, azaz az alkalmazott matematikai módszerek megkeresésében és implemen-
tálásában tevékenykedtem - az eredmények kifejtését is ebből a nézőpontból végzem el.

5.2. Az RRDE cella fizikája (8)

Mielőtt leírnám azokat a matematikai egyenleteket, melyek a cella működését modellezik,
összefoglalom az RRDE cella működését. Az elektróda egy körülbelül egy centiméter át-
mérőjű, műanyag borítású henger (5.1 ábra), mely igen jó közelítéssel függőleges tengely
mentén, állandó ω szögsebességgel mozog. A hengert meghajtó motor az elektróda fölött
helyezkedik el. A henger alapja horizontális síkban található. Ez az a felület, mely a
cellában található, elektrolit tartalmú folyadékkal közvetlenül érintkezik. A mérési eszköz
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beüzemelése során az elektróda alaplapját hozzáérintik a cellában található folyadék fel-
színéhez. Ha a beállítás sikeres, akkor az elektróda és a folyadék felülete között fellépő
nyíróerők nem turbulens áramlást hoznak létre az elektróda alatt. A folyadékot tartalmazó
pohár alig néhány centiméter átmérőjű és körülbelül ugyanekkora magassággal rendelke-
zik (5.4 ábra.) A pohárban az elektróda alatt a nyírás által gerjesztett feláramlás jön
létre. A feláramló folyadék a korong alatt, annak közelében helikális pályán közleked-
ve előbb-utóbb a gyűrű felé sodródik, majd elhagyja az elektróda alatti tértartományt.
A referenciaelektróda az ún. Luggin-kapilláris segítségével csatlakozik a rendszerhez: ez
egy üvegkapilláris, mely elektrolitikus hidat képez a referenciaelektród és a cella között
(5.4 ábra). A cella mélyén található a segédelektród. Töltésáram a segédelektród és a
munkaelektródok között folyik.

5.2.1. Az áramlási tér

A forgó gyűrűs korongelektród alatt elhelyezkedő folyadék v sebességmezejének dinami-
káját a

d

dt
(%v) = −grad p+ f + µ∆v,

Navier–Stokes-egyenlet írja le. Itt % a folyadék sűrűsége, f a térfogati erők sűrűsége, p a
nyomás és µ a dinamikai viszkozitás. Az elektróda forgási sebessége mintegy 2 Hz, így a
cellában kialakuló sebesség jóval alatta marad a hangsebességnek, a folyadék nyugodtan
tekinthető állandó sűrűségűnek és összenyomhatatlannak:

div v = 0 % = konstans.

A cellában kialakuló áramlási tér a mérés során stacionárius:

∂tv = 0,

tehát a megoldandó egyenlet, mivel térfogati erőként kizárólag a nehézkedés jöhet számí-
tásba, nem más, mint

(v, grad)v = −1

%
grad p+ g + ν∆v,

ahol ν a kinematikai viszkozitás és g a nehézségi gyorsulás.
Az áramlási tér legérdekesebb része az elektróda alatt elhelyezkedő, ún. Nernst-féle

diffúziós réteg:
δ = 1, 6 ·D1/3ν1/6ω−1/2,

ahol D a cellában jelen lévő, az elektróda felületén kémiai átalakulást elszenvedő elektro-
litok diffúziós együtthatóinak legnagyobbika. Felhasználva, hogy a kísérletekben

D ' 5 · 10−6 cm2

s
ν = 10−2 cm2

s
ω ' 2 Hz,

kapjuk, hogy a Nernst-féle réteg mintegy 0, 1 mm vastag. Ennek megfelelően az áramlási
tér szerkezetét mintegy 1 cm vastag tartományban kell ismernünk. Mivel a feladat még így
is nagyon nehéz, a valóságban kialakuló áramlás helyett az alábbi hidrodinamikai probléma
megoldását keressük. Vegyünk fel egy koordinátarendszert, melynek Z tengelye egybeesik
a forgástengellyel és a z = 0 sík éppen az elektrokémiai cellában található folyadék síkjával
egyezik meg. Ekkor tekintsük az alábbi problémát:
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1. A folyadék z = 0 síkban elhelyezkedő teljes felülete ω körfrekvenciával forog az
elektróda forgástengelye körül.

2. Az áramlás leírásakor a nehézségi erőtől eltekinthetünk.

Bár a fenti modell nyilvánvalóan durva elhanyagolásokat tartalmaz, a gyakorlatban mégis
kielégítő módon működik [115], emiatt a továbbiakban a fenti feltevésekkel élünk.

A forgásszimmetria miatt a sebességkomponensek és a nyomás tangenciális deriváltjai
eltűnnek:

∂ϕvρ = ∂ϕvϕ = ∂ϕvz = 0 ∂ϕp = 0.

Ezeket még kiegészítjük az alábbi, von Kármántól származó [116, 117] Ansatz-cal:

∂ρvz = 0 ∂ρp = 0.

Fizikailag ez utóbbi azt jelenti, hogy a folyadék egy adott pillanatban azonos ∆ vastagságú,
az XY síkkal párhuzamos rétege mozgása során végig párhuzamos marad az XY síkkal.
Végül is a teljes egyenletrendszer az alábbi alakra egyszerűsödik:

vρ∂ρvρ + vz∂zvz −
v2
ϕ

ρ
= ν

(
∂2
ρvρ + ∂ρ

vρ
ρ

+ ∂2
zvρ

)
vρ∂ρvϕ + vz∂zvϕ +

vρvϕ
ρ

= ν

(
∂2
ρvϕ + ∂ρ

vϕ
ρ

+ ∂2
zvϕ

)
vz∂zvz = −1

%
∂zp+ ν∂2

zvz

∂ρvρ +
vρ
ρ

+ ∂zvz = 0.

Ezeket még kiegészítjük a peremfeltételekkel:

v(z = 0, ρ, ϕ) = ρω · eρ

lim
z→−∞

v(z, ρ, ϕ) = konstans · ez

ami éppen azt jelenti2, hogy egyrészt z = 0 síkban a folyadék felülete ω körfrekvenciával
forog, másrészt azt, hogy a mélyben semmilyen más mozgás nincs, mint a Z tengellyel
párhuzamos irányú feláramlás. A hengerkoordináta-rendszerben megszokott sebességkom-
ponensekkel kifejezve a peremfeltételeket:

vϕ(0, ρ) = ρω vρ(0, ρ) = 0 vz(0, ρ) = 0

lim
z→−∞

vϕ(z, ρ) = lim
z→−∞

vρ(z, ρ) = 0 lim
z→−∞

vz(z, ρ) = konstans.

2Az eρ, eϕ és az ez a hengerkoordináta-rendszer kanonikus bázismezői.
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A hidrodinamikai sebességmező egyenletei tovább egyszerűsödnek az alábbi skálázási An-
satz segítségével [115]:

vρ(z, ρ) = ρωF

(
z

√
ω

ν

)
vϕ(z, ρ) = ρωG

(
z

√
ω

ν

)
vz(z, ρ) =

√
ωνH

(
z

√
ω

ν

)
p(z, ρ) = −%νωP

(
z

√
ω

ν

)
.

Bevezetve a dimenziótlan

γ = z

√
ω

ν

hosszúságot, az F , G, H és P skálafüggvényeket meghatározó egyenletek a

2F +H ′ = 0

F 2 +HF ′ −G2 = F ′′

2FG+HG′ = G′′

FH − F ′ = 1

2
P ′ (5.1)

alakot öltik, ami már egy közönséges differenciálegyenlet-rendszer. A határfeltételek γ = 0-
ban és γ = −∞-ben:

F (0) = 0 G(0) = 1 H(0) = 0

lim
γ→−∞

F (γ) = 0 lim
γ→−∞

G(γ) = 0 lim
γ→−∞

H(γ) = konstans

Az (5.1) egyenletrendszer szerint a P skálafüggvény az F és H függvényekből meghatároz-
ható. Számba véve, hogy az áramlási tér szaturálódik z → −∞ esetén, így a végtelenben
a nyomást nyugodtan választhatjuk 0-nak:

P (γ) = −
∫ ∞
γ

P ′(γ̂)dγ̂ = −2

∫ ∞
γ

(
F (γ̂)H(γ̂)− F ′(γ̂)

)
dγ̂.

Bevezetve a
K(γ) = F ′(γ) L(γ) = G′(γ)

segédfüggvényeket, az (5.1) egyenletrendszer az alábbi elsőrendű, autonóm rendszerbe
megy át:

F ′ = K

G′ = L

H ′ = −2F

K ′ = F 2 +HK −G2

L′ = HL+ 2FG. (5.2)
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A feladat megoldásához az alábbi kezdeti feltételek ismertek γ = 0-ban:

F (0) = 0 G(0) = 1 H(0) = 0.

Sajnos azonban nem ismertek K és L kezdeti értékei, azaz az F ′(0) és G′(0) deriváltak.
A végtelenben azonban fennállnak a

lim
γ→−∞

F (γ) = 0 lim
γ→−∞

G(γ) = 0

határfeltételek. Ez a két adat az előző három kezdeti feltétellel már képes rögzíteni az (5.2)
megoldását. Mivel (5.2)-nak analitikus megoldása nem ismert (csak közelítő, lsd. példá-
ul [111]-t), így azt numerikus kvadratúrával kell megoldani. Tapasztalataim szerint a
klasszikus (RK4) Runge–Kutta-módszer kiválóan alkalmas a feladatra. A végtelenben
vett határfeltételeket azonban közvetlenül nem lehet a numerikus kvadratúra nyelvére le-
fordítani, helyette az F ′(0) és G′(0) értékekre kell szukcesszív approximációval és a kívánt
határfeltételek (numerikusan a nagy γ értékekre kvadratúrával meghatározott) teljesülé-
sének ellenőrzésével becslést adni. A tapasztalat szerint az

F ′(0) = 0, 510233 G′(0) = 0, 615922

értékek kitűnő szolgálatot tesznek (5.3 ábra).
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5.3. ábra. Az F (γ) (piros), a G(γ) (zöld) és a H(γ) (kék) skálázási függvények.

5.2.2. A cellában lévő elektrolitok mozgása

A cella vizes közegében a minket érdeklő valamely kémiai anyag j áramát egyrészt a
koncentrációjának inhomogenitásából származó

jD = −Dgrad c
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diffúziós áram, másrészt a folyadék áramlásából származó

jv = cv

konvekciós áram összege adja. Itt természetesen v a folyadék áramlásának sebességmezeje.
Az anyagmegmaradást kifejező

∂tc+ div j = 0

kontinuitási egyenlet az áramok fenti kifejtésével egy

∂tc = D∆c− div (cv) . (5.3)

diffúzíós-konvekciós egyenletre jutunk. Az egyenletben szereplő sebességmező az előző
alfejezetben részletezett stacionárius hidrodinamikai mező. Azonban a koncentráció nem
képes stacionárius állapotba jutni. Ennek oka pedig az, hogy a munkaelektródák felületén
a kémiai átalakulások által az elektrolitok állandó árama jelenik meg.

Az egyenletek megoldását egy újabb Ansatz-cal kezdjük: feltesszük, hogy a koncent-
ráció ϕ szögváltozótól való függése elhanyagolható, azaz

∂ϕc = 0.

A fenti egyenletet megoldását egzakt, analitikus módon megközelíteni szinte reménytelen
vállalkozás, ezért az egyenletet először térben diszkretizáltuk, majd az így adódó egyenletet
numerikusan integráltuk. Kihasználva, hogy a koncentrációk feltételezésünk szerint nem
függnek a ϕ változótól, osszuk fel az elektróda alatti tértartományt először egymással
koaxiális

0 = ρ0 < ρ1 < ρ2 < · · · < ρm

sugarú hengerpalástokkal, majd az így kapott hengergyűrűket osszuk tovább a

0 = z0 > z1 > z2 > · · · > zn

magasságban elhelyezkedő, XY síkkal párhuzamos síkokkal (5.4 ábra)! Az így keletkező
térrészeket lássuk el egy x = (k, l) indexpárral. Ezekben a térrészekben már feltesszük,
hogy adott t pillanatban a koncentráció közel állandó cx érték és megegyezik a térrész kör
alakú középvonala mentén mért értékkel:

cx(t) = c

(
zk − zk−1

2
,
ρl − ρl−1

2
, t

)
x = (k, l).

Az (5.3) egyenletben szereplő D∆c diffúziós tag diszkretizációját a következőképpen vé-
gezzük. Jelölje az x indexű cella térfogatát Vx, a cellához tartozó tértartományt Vx, az
ezt határoló felületet pedig Fx (kifelé mutató irányítással). Ekkor

(∆c)x '
1

Vx

∫
Vx

∆c dV =
1

Vx

∫
Fx

grad c dA ' 1

Vx

∑
x∼y

Axy

dxy
(cy − cx) ,

ahol x ∼ y a cellák szomszédságára utal, míg Axy a szomszédos cellákat elválasztó fe-
lületek területe és dxy a szomszédos cellák középvonalainak távolsága. Az (5.3) egyen-
letben szereplő konvektív tag diszkretizációja során felhasználjuk, hogy div v = 0, így
div cv = v · grad c és

(v · grad c)x '
∑
x∼y

0<vx·nxy

vx · nxy
cy − cx
dxy

,
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5.4. ábra. Az RRDE elektróda alatti térrész diszkretizációja.

ahol nxy a szomszédos Vx és Vy tartományokat elválasztó felület, a Vx tartományhoz
képest kifelé mutató normálisa az rxy pontban. Az rxy pont a ϕ = 0 síkban található,
méghozzá éppen Vx és Vy tartományok középvonalai és a ϕ = 0 sík metszéspontjai között,
félúton. A ϕ = 0 sík választása a hengerszimmetria miatt természetesen semmit sem
befolyásol. A vx sebességvektor:

vx = v

(
zk − zk−1

2
,
ρl − ρl−1

2
, ϕ = 0

)
x = (k, l).

Bevezetve az

Lxy =


1

dxy

(
Axy

Vx
D − vx · nxy

)
ha x ∼ y és x 6= y

−
∑
z∼x
Lxz ha x = y

,

elemekkel megadott mátrixot, a térbeli diszkretizáció után előálló egyenlet, ha a cx kon-
centrációkat a c oszlopvektorba rendezzük:

ċ(t) = Lc(t).

Ezt az egyenletet numerikusan integráljuk, azaz az időt megfelelő ∆t egységekkel diszkre-
tizáljuk, majd az előretartó Euler-módszerrel rekurzíve állítjuk elő a megoldást:

c(t+ ∆t)− c(t) = ∆tLc(t). (5.4)
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Az Euler-módszer helyett használható a Crank–Nicholson-módszer is. Ekkor c(t) kielégíti
az

c(t+ ∆t)− c(t) =
∆t

2
(Lc(t+ ∆t) + Lc(t)) ,

egyenletet, azaz a rekurzív összefüggés:

c(t+ ∆t) =

(
1− ∆t

2
L
)−1(

1+
∆t

2
L
)
c(t). (5.5)

5.2.3. Vezetés a folyadékfázisban, a potenciáltér

Ha az elektrokémiai cellán áram folyik át, akkor a folyadékban található, abban mozgó
oxidált és redukált kémiai alakok az elektromos töltés elmozdulásra képes hordozóinak
tekinthetők. Emiatt a cella folyadékfázisában kvázistacionárius áram alakul ki, melyet
első közelítésben Ohm-törvényével írhatunk le: az elektromos áram je áramsűrűsége az
elektromos erőtér lineáris függvénye:

je = σE,

ahol σ a folyadék vezetőképessége. Ennek a felismerésnek az a legfontosabb következ-
ménye, hogy az elektródák közti térrész áramvezetése modellezhető helyettesítő kapcsolá-
sokkal. A legegyszerűbb helyettesítési kép kizárólag négy ellenállást tartalmaz (5.5 ábra)
és a folyamat modellezése gyakorlatilag az ebben szereplő ellenállások becslésén alapszik.
Pontosabb eredményt kapunk, ha az előző alfejezetben ismertetett diszkretizáció során lét-
rejövő tértartományokra az áramvezetés szempontjából úgy tekintünk, mint egy ellenállás
hálózat elemeire. A helyettesítő ellenállás hálózat csomópontjaiban mért φx feszültségek

referencia

gy! r!korong

segéd

Rkorong Rgy! r!

Rközös

Rsegéd

5.5. ábra. Az RRDE elektród egyszerű elektromos helyettesítő képe. Vesztergom Soma
engedélyével [90].

megadják a
φx = φ(zk, ρl) x = (k, l)

feszültségek közelítő értékeit. A csomópontok közti ellenállásokat Ohm-törvénye segít-
ségével úgy modellezzük, mintha a tértartományok középvonalai közti teret homogén κ
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vezetőképességű anyag töltené ki. Tehát az x és y csomópontok közti ellenállás vezetőké-
pessége:

σxy =
Axy

dxy
κ.

Feltesszük, hogy a κ vezetőképesség megegyezik az alapközeg (adott ionokra számított)
vezetőképességével, azaz nem függ az elektrolitok koncentrációitól. Ez mindenképpen jó
közelítés, ha a koncentrációk megfelelően alacsonyak, azaz az oldat elég híg.

Legyen az x jelzésű csomóponton a külvilágból érkező (vagy oda távozó) áram Ix.
Ekkor Kirchoff csomóponti törvénye szerint [118]∑

x∼y
(φy − φx)σxy = Ix (5.6)

Legyen a Kirchoff-mátrix definiálva, mint

Kxy =


σxy ha x 6= y és x ∼ y∑
z∼x
Kxz ha x = y ,

ekkor a φ és I vektorokba gyűjtött potenciálok és áramok kielégítik a

Kφ = I (5.7)

egyenletet. Könnyen ellenőrizhető, hogy a K mátrix szimmetrikus és pozitív szemidefinit.
Egyetlen nem triviális nullvektora a csupa egyest tartalmazó 1 vektor. Fizikailag ez azt
jelenti, hogy a konstans φ0 értékkel eltolt potenciálok ugyanazt az áramot hozzák létre:

K(φ+ φ01) = I.

A szimuláció során azonban mégis arra van szükségünk, hogy a fenti egyenletet invertálva
meghatározzuk a potenciálokat, azaz a φ vektort az ellenállás hálózatba belépő, illetve
onnan kifolyó áramok segítségével, melyeket természetesen I ad meg. Mivel K mátrix
szimmetrikus és egyetlen zéró sajátértéke van, így sajátértékei a

0 = λ1 < λ2 ≤ · · · ≤ λM

sorozatot alkotják, ahol M az ellenállás hálózat csomópontjainak száma. Ha a megfelelő
normált sajátvektorokat vk-val jelöljük, akkor

K =
M∑
k=2

λkuku
T
k .

A töltésmegmaradás miatt ∑
x

Ix = 0,

így I kifejtése az u1, . . . ,uM bázisban kizárólag a kettőnél magasabb indexű tagokat
tartalmazza:

I =
M∑
k=2

(uTk I)uk.
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Ugyanez azonban nem feltétlenül áll φ-re:

φ = (uT1 φ)u1 +
M∑
k=2

(uTkφ)uk.

Ugyanakkor Kφ-ben a u1-gyel arányos tag eltűnik:

Kφ =

M∑
k=2

λk(u
T
kφ)uk.

Legyen K+ a következő mátrix:

K+ =
M∑
k=2

λ−1
k uku

T
k .

Ekkor

K+I = K+Kφ =

(
M∑
k=2

λ−1
k uku

T
k

)(
M∑
l=2

λl(u
T
l φ)ul

)

=
M∑
k=2

(uTkφ)uk

= φ− (uT1 φ)u1.

Ha tehát megegyezünk abban, hogy kizárólag olyan potenciálokat vizsgálunk, melyekre∑
x

φx = 0, (5.8)

akkor
K+I = φ, (5.9)

azaz az (5.8) megszorítás mellett az (5.7) csomóponti törvény invertálhatóvá válik. A K+

mátrixot a K mátrix Moore–Penrose-inverzének nevezik, részletesebben lásd [119]-et.
A Moore–Penrose-inverz kiszámítására numerikus algoritmusok állnak rendelkezésre,

de a következő ötlet is segíthet. A K degeneráltságát megszüntethetjük, ha hozzáadjuk az
u1u

T
1 projekciót. Ekkor, mint ahogy az K spektrálfelbontásából azonnal látható,

K+ = (K + u1u
T
1 )−1 − u1u

T
1 .

Mivel
u1 =

1√
M

1,

így a fenti módszer alkalmazása során a K minden elemét M−1-el kell növeli, majd az így
adódó mátrixot kell invertálni.

A teljes helyettesítő képet úgy kapjuk meg, ha a gyűrű, a korong és a segédelektró-
da ekvipotenciális felületeit a hálózatban egy-egy csomóponttal reprezentáljuk (5.4 ábra).
Ennek megfelelően a csomópontok teljes száma M = nm + 3. Az ellenállás hálózatba
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a környezetből, illetve oda vissza csak az elektródákon keresztül lép be áram, emiatt I
vektornak kizárólag az elektródáknak megfelelő csomópontokhoz tartozó elemei nem eltű-
nőek. A referenciaelektródát reprezentáló csomópont helyét a Luggin-kapilláris feje jelöli
ki. Az előzőekben részletezett számítás miatt azonban a hozzá tartozó potenciálértéket
nem tudjuk rögzíteni, ugyanis az (5.7) egyenlet invertálásakor biztosítanunk kell, hogy a
potenciálok összege 0 legyen. Ezen azonban mindig könnyen lehet segíteni egy additív
konstans hozzáadásával.

5.6. ábra. A folyadékfázisban zajló elektromos vezetés modellezése ellenállás hálózattal.

5.2.4. Töltésvándorlás az elektródákon

Tegyük fel, hogy a cellában egy kémiai anyag kétféle, oxidált (Ox) és redukált (Red) alak-
ban lehet jelen, melyek az elektródák felületein és csakis ott képesek átalakulni egymásba:

Ox + z e– −−⇀↽−− Red

Az átalakulás ára, hogy elektronok vándorolnak az elektróda és folyadékfázisban lévő
kémiai anyag között (a fenti folyamat minden egyes előfordulásakor egyszerre z darab),
ami a munka- és a segédelektródokon áram megjelenéséhez vezet. Válasszunk most ki
egy elektródát. Azzal a feltevéssel, hogy a fenti átalakulás reverzibilis, az elektrokémia
klasszikus elmélete szerint a redukált és oxidált formák koncentrációi az elektróda felületén
kielégítik a

cOx

cRed
= exp

(
z
Ẽ − E−	−

RT
F

)
(5.10)
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egyenletet, ami az általánosabb Nernst-egyenlet különleges formája. Itt Ẽ a korrigált
elektródpotenciál, E−	− az elektróda sztenderd potenciálja, R = NAkB a gázállandó, F =
eNA a Faraday-állandó, T az abszolút hőmérséklet3. A Ẽ−E−	− különbség gyakorlatilag az
elektróda felületének és a fémelektróda belsejének Fermi-szintje közti potenciálkülönbsége.
Spontán lezajló folyamat esetén az e töltésű elektron a fémbe lépve ε = e(Ẽ − E−	−)
(szabad-) energiára tesz szert. Mivel pedig

F

RT
= z

e

kBT
,

így a Nernst-egyenlet éppen azt fejezi ki, hogy a redukált és az oxidált forma előfordulási
valószínűsége az elektróda felületén Boltzmann-eloszlást követ:

cOx

cRed
= exp

(
z

ε

kBT

)
Kísérleti módszerekkel azonban Ẽ közvetlenül nem kontrollálható. Amit a kísérletező
szabályozni tud, az a referencia-elektróda potenciálja és a munkaelektróda tömbi poten-
ciáljának E különbsége. Az E és a Ẽ közti különbség az elektróda alatti oldat nem nulla
ellenállásából fakad, ez az ún. „IR-drop”:

E = Ẽ + δIR,

ami a szimulációban az ellenállás hálózat kérdéses elektródához rendelt és a referencia-
elektróda csomópontja közti potenciálkülönbség. Az egyszerűbb, 5.5 ábrán bemutatott
helyettesítő képben Ẽ az elektródáknak megfelelő ellenálláson eső feszültség, az „IR-drop”
pedig a közös ellenálláson eső feszültség.

A szimuláció során az (5.10)-egyenletnek megfelelően, a kiszemelt elektróda felületén
mind cOx-ot, mind cRed-et meg kell változtatnunk. Diszkrét időlépésekben ez a követel-
mény azt jelenti, hogy az elektródával szomszédos, x indexű térfogatelemekhez tartozó
cRed,x(t) és cOx,x(t) koncentrációkat a korrigált elektróda-potenciálok

E(t)→ E(t+ ∆t)

változásának megfelelően, időlépésről időlépésre frissítenünk kell. Tegyük fel, hogy egyet-
len ilyen frissítési lépés során a koncentrációk értékét kizárólag az elektródafolyamat vál-
toztatja meg. Ekkor az anyagmegmaradás miatt a redukált és oxidált alakok koncentráci-
ójának összege a Vx tértartományban nem változik.

cRed,x(t+ ∆t) + cOx,x(t+ ∆t) = cRed,x(t) + cOx,x(t),

Felhasználva azonban az (5.10) egyenletet:

cRed,x(t+ ∆t) =
cRed,x(t) + cOx,x(t)

1 + exp
(

+z Ẽ(t+∆t)−E−	−
RT F

) , (5.11)

3NA az Avogadro-állandó, kB a Boltzmann-állandó, e az elektromos töltés, így F egy mól elektron
töltése.
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hasonlóan
cOx,x(t+ ∆t) =

cRed,x(t) + cOx,x(t)

1 + exp
(
−z Ẽ(t+∆t)−E−	−

RT F
) , . (5.12)

Az elektródákból felvett elektronok makroszkopikus töltésáramként jelentkeznek, mely
áramot az ellenállás hálózat Vx-hez rendelt csomópontjából kifolyó áramként veszünk szá-
mításba:

Ix(t+ ∆t) = zFVx
cOx,x(t+ ∆t)− cOx,x(t)

∆t
. (5.13)

Ez természetesen megváltoztatja a háló potenciálviszonyait, ezzel az „IR-drop” és azon
keresztül Ẽ értékét is.

5.3. A szimuláció felépítése (8)

Az általunk kivitelezett szimulációban kizárólag arra az esetre szorítkoztunk, mikor az
elektrokémiai cella vizes közege ugyanannak az anyagnak egy oxidált (Ox) és redukált
(Red) alakját tartalmazza, ráadásul ezek egyetlen elektron felvételével, illetve leadásával
reverzibilisen átalakíthatóak egymásba:

Ox + e– −−⇀↽−− Red

A kísérletező által szabályozható elektróda-potenciált, a korrigált potenciált és az „IR-
drop” értékét jelölje

Ẽring = Ering − δIR,ring (5.14)

a gyűrűn és
Ẽdisk = Edisk − δIR,disk (5.15)

a korongon.

Inicializáció. A szimuláció kiindulási állapotában az oxidált és redukált alak koncentrá-
ciója homogén, azaz

cOx,x = konstans cRed,x = konstans,

az elektróda-potenciálok pedig egy előre adott Ering(0) és Edisk(0) értéken állnak. Az
Ering(t) és Edisk(t) idősorokat ismertnek tételezzük fel. Kiszámoljuk az (5.4)-ben szereplő

TEuler = 1+ ∆tL

mátrixot. Ha a Crank-Nicholson módszert követjük, akkor meghatározzuk az (5.5-ben)
szereplő

TCN =

(
1− ∆t

2
L
)−1(

1+
∆t

2
L
)

szorzatot. Feltettük, hogy az oxidált és a redukált alak diffúziós állandója ugyanaz az
érték. Meghatározzuk K Kirchoff-mátrixot és kiszámítjuk K+ Moore–Penrose-inverzét.

Frissítés t és t+ ∆t között. Az alábbi lépéseket hajtjuk végre:
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1. Beolvassuk Ering(t+ ∆t) és Edisk(t+ ∆t) értékét. Kiszámoljuk a korrigált

Ẽdisk/ring(t+ ∆t) = Edisk/ring(t+ ∆t)− δIR,disk/ring(t)

értékeket. Az (5.11) és az (5.12) egyenleteknek megfelelően minden a gyűrűvel, illet-
ve a koronggal szomszédos cellában frissítjük a koncentrációkat. Az így módosított
cOx/Red(t) koncentrációvektort ĉOx/Red(t)-vel jelöljük.

2. A gyűrűvel, illetve a koronggal szomszédos cellák t időpontban vett és frissített
értékeit használva, (5.13) segítségével kiszámoljuk az Ix(t+ ∆t) áramokat. Ebből a
gyűrűn és a korongon átfolyó áram frissített értékét kapjuk meg:

Iring(t+ ∆t) =
∑

x∼ring

Ix(t+ ∆t) Idisk(t+ ∆t) =
∑

x∼disk

Ix(t+ ∆t).

3. A gyűrű, illetve a korong közvetlen szomszédságában lévő cellák koncentrációinak
friss értékeit felhasználjuk arra, hogy kiszámoljuk a koncentrációk új értékét:

cOx(t+ ∆t) = TEulerĉOx(t) cRed(t+ ∆t) = TEulerĉRed(t),

ha az Euler- és

cOx(t+ ∆t) = TCNĉOx(t) cRed(t+ ∆t) = TCNĉRed(t),

ha a Crank-Nicholson módszert választjuk.

4. A frissített áramértékeket tartalmazó I(t+∆t) vektort4 használva, (5.9) segítségével
kiszámoljuk a potenciálok új értékeit tartalmazó φ(t + ∆t) vektort. Ezt követően
meghatározzuk az „IR-drop” értékét mind a gyűrű, mind a korong esetén:

δIR,ring(t+∆t) = φring(t+∆t)−φLuggin δIR,disk(t+∆t) = φdisk(t+∆t)−φLuggin.

Kimenet. A szimuláció kimenete az Iring(t) és Idisk(t) idősorok.

5.4. Összehasonlítás a kísérlettel

A szimulációt kísérletekkel hasonlítottuk össze. E célból a kísérletezők az elektrokémiai cel-
lát sárgavérlúgsó (kálium-ferrocianid, K4[Fe(CN)6]) és vörösvérlúgsó (kálium-ferricianid,
K3[Fe(CN)6]) oldatával töltötték föl. Ezek a

[Fe(CN)6]4+ + e– −−⇀↽−− [Fe(CN)6]3+

4A segédelektródról feltesszük, hogy Iaux = −(Idisk + Iring) árama egyenletesen oszlik el a közelében
fekvő cellák között.
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reakció alapján, platina elektródák felületén képesek egymásba átalakulni, azaz az előző
fejezet modellrendszerének egy konkrét realizációját adják: [Fe(CN)6]4+ az oxidált (Ox),
[Fe(CN)6]3+ a redukált (Red) alak. Kezdetben a cellában található folyadék mindkét
anyagra nézve 10 mmol/dm3 koncentrációjú. Az eredeti vizes közeg vezetőképességét a
kísérlet során nátrium-szulfát (Glauber-só, Na2SO4) hozzáadásával növelték: ez az elekt-
rokémiai reakciót nem befolyásolja. A segédelektróda szerepét folyékony higany játszot-
ta, melyet egy ólomtű kötött a feszültség-generátorokhoz. A feszültség referenciapontját
egy kalomel elektróda (Saturated Calomel Electrode, SCE) szolgáltatta, melyet Luggin-
kapilláris csatlakoztatott az oldathoz. A Luggin-kapilláris helyzetét változtatni lehetett.
A teljes cellát mutatja az 5.4 ábra.

A kísérlet elvégzése mellett a rendszert numerikusan szimuláltuk. A szimuláció para-
métereit részletesen lásd a [120] közleményben. Mind a kísérletben, mind a szimulációban
a korong tömbi potenciálja időfüggő: a feszültségjel 50 mV/s sebességgel, ciklikusan vál-
tozik. A kísérletben egy ciklus alatt a korongfeszültség teljesen letapogatja a −150 mV és
+500 mV közötti tartományt. Az aszimmetrikus potenciálintervallum az elektróda szten-
derd potenciálja, E−	− = +175 mV körül centrált. Technikailag a szimulációban könnyebb
0 mV körüli, szimmetrikus intervallumon változtatni a korongpotenciált. Ehhez természe-
tesen el kell tolni a sztenderdpotenciál értékét éppen E−	− értékével, azaz a szimulációban
a sztenderdpotenciál zérus, a korongpotenciál −325 mV és +325 mV között változik. A
gyűrű potenciálja a kísérletben 175 mV, a szimulációban 0 mV. A forgó elektróda kör-
frekvenciája 100 min−1.

A kísérlet elvégzése során a Luggin-kapilláris vége három pozícióban volt: 1) a for-
gástengelyen, a korong alatt 98, 75 µm-rel; 2) a forgástengelytől távol, a gyűrű alatt
98, 75 µm-rel; 3) a forgástengelyen, a korong alatt 8, 725 mm-rel. Az eredményeket a
ábra szemlélteti. Az ábra négy diagrammja közül a bal oldali kettő a szimulációk, a jobb
oldali kettő a mérési eredményeket tartalmazza. A felső ábrák mindkét oldalon a korongon
átfolyó áramot ábrázolják a korongpotenciál függvényében. Az alsó ábrák ezzel szemben a
gyűrűn átfolyó áram értékét mutatják, szintén a korongpotenciál függvényében. Az egyes
ablakokon belül található görbék a Luggin-kapilláris fenti három esetnek megfelelő pozí-
ciójához tartoznak. A szimuláció esetében egy negyedik görbét is láthatunk, ezeket akkor
kaptuk, ha a szimulációból kivettük az „IR-drop” modellezésére szolgáló ellenállás hálózat
feszültségviszonyainak elemzését.

A (5.10) egyenlet szerint nagy pozitív potenciálon a korong közelében az oxidált forma
magas, a redukált forma alacsony koncentrációban van jelen. Nagy negatív potenciálok
esetében a helyzet éppen fordított, a redukált forma koncentrációja sokszorosan felülmúlja
az oxidált forma koncentrációját. Rátekintve a korong áramgörbéire, a nagy negatív
potenciálokhoz nagy negatív áram tartozik. Azt mondhatjuk, hogy ezen a potenciálon
szinte kizárólag az

Ox + e– −−→ Red

átalakulás zajlik. Ahogy azonban elkezdjük növelni a potenciált, a folyamat fordítottja,
azaz

Red −−→ Ox + e–

is megjelenik és egyre nagyobb relatív rátával rendelkezik. Mindez odáig fajul, hogy az
áram iránya megfordul és a redukált forma elektronleadással kísérelt átalakulása az oxidált
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formává válik a domináns folyamattá. Mindez addig tart, amíg a további potenciálnöveke-
dés a korongon ki nem üríti a redukált formát a korong közeléből, azaz a Nernst-rétegből.
Ez az a pozitív csúcs, mely a 5.4 ábra minden diagramja (szaknyelven szólva ciklikus vol-
tammogram, CV) jobb felső részében megtalálható. A potenciál további növelése ezt a
kiürült réteget szélesíti, ami az áram csökkenéséhez vezet. Ugyanezt a folyamatot találjuk
a zárt görbe második szakaszában is: a korongpotenciál magas, pozitív értékeit csökkentve
az áram a redukált forma korong közeli koncentrációjának növekedése által elkezd csök-
kenni, mely folyamat addig tart, amíg az oxidált forma el nem tűnik a Nernst-rétegből. A
potenciál további csökkentése már az áram abszolút értékének csökkenését eredményezi,
ami egy negatív csúcs megjelenéséhez vezet.

A gyűrűn jelen lévő +175 mV potenciál (ami a szimulációban 0 mV) időben állandó,
emiatt - ha elektromos áthallás nem lenne - a gyűrűn átfolyó áram változása a korongpo-
tenciál változásának hatására kizárólag az oxidált és redukált formák koncentrációjának
megváltozása miatt történne meg. Ha a korong nagy negatív potenciálon van, akkor a
korong előtt elvonuló folyadékelemek, hogy fenntartsák a korongra környékére jellemző
cOx/cRed arányt, viszonylag nagy mennyiségben szállítják el a redukált formát, ami a gyű-
rű feletti pozitív potenciálon képes oxidálódni, létrehozva egy, a gyűrűhöz mérten jóval
szerényebb nagyságú, de ellentétes előjelű, pozitív áramot. Ahogy a korongpotenciál el-
kezd csökkenni, úgy fogy ki a redukált forma ezekből a folyadékelemekből és csökken le
a gyűrűáram közel nullára. A korongpotenciál további növekedése azt eredményezi, hogy
a gyűrű felett döntőrészt az oxidált forma lesz megtalálható. Ugyanakkor +175 mV-on
a gyűrűn felületén az oxidált és redukált formák közel egyenlő arányban vannak jelen,
ami viszont csak úgy lehetséges, ha az oxidált forma megnövekedett mennyisége a gyűrű
felett elektronfelvétellel a redukált formává alakul: a gyűrűn negatív áram jelenik meg.
Visszafelé haladva, a gyűrű potenciáljának újbóli csökkentésével ugyanezek a folyamatok
zajlanak.

Rátekintve a diagramokra, az alábbi megállapításokat tehetjük.

1. A szimuláció és a kísérlet igen jó egyezést mutatnak a görbék alakját és kiterjedését
tekintve. Bár ultrapontos előrejelzéseket a módszer még nem képes adni, helyesen
jósolja meg a kémikusokat legtöbbször érdeklő kvantitatív jellemzőket.

2. Közvetlenül a gyűrű alatt elhelyezett Luggin-kapilláris (mely az egyik leggyakrabban
használt pozicionálási módszer) esetében az elektromos áthallás rendkívüli hatással
van a gyűrűn átfolyó áramra: míg a másik két pozicionálás esetén a voltammogramok
nem mutatnak csúcsokat, itt kizárólag az áthallás képes látszólag olyan változást
előidézni a CV görbékben, mely például egy új redoxifolyamathoz tartozó anyagpár
jelenléteként is értelmezhető lenne.

3. Minél távolabb kerül a korongtól a Luggin-kapilláris, annál kisebb az elektromos
áthallás. Mélyen a gyűrű alá helyezve a kapillárist az „IR-drop” dominálta effektusok
elhalnak.
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5.7. ábra. Szimulált (a) és mért (b) voltammogramok. Magyarázat a szövegben.
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6. fejezet

Összefoglalás

Komplex problémák sztochasztikus módszerekkel való tanulmányozása óriási hatással volt,
van és lesz a kvantitatív tudományokra. A doktori értekezésben a klasszikus mátrix kalku-
lus néhány módszerét használtam arra, hogy új, érdekes eredményeket kapjak különböző, a
fizikán és a komplex rendszerek elméletén belül fellépő, sztochasztikus jellegű problémával
kapcsolatban.

Az értekezés első negyedében várakozási sorok egy véges, egyszerű gráffal modellezhető
hálózatát tanulmányoztam. A hálózatban mozgó részecskék továbbítása egyik sor felől a
másik sor felé a gráf által megengedett véletlen bolyongás szabályait követte. A hálózatra
nehezedő külső terhelést a külvilágból véletlenszerűen érkező részecskék jelentették. Ha a
terhelés elég kicsi, akkor a rendszer nagy idejű limesze egy, a sorok hosszait megadó stacio-
nárius eloszlás. Ha azonban a környezeti terhelés túlságosan nagy, akkor ez a stacionárius
eloszlás nem létezik, a rendszerben található várakozási sorok hosszai az idővel arányosan,
megállás nélkül növekszenek. E két dinamikai tartomány nem folytonosan alakul át egy-
másba, hanem a kettőt egy kritikus terhelési érték választja el. Ez a kritikus betöltés függ a
hálózat, azaz maga a gráf szerkezetétől. A gráf normált Laplace-mátrixának spektrális fel-
bontására alapozott közelítő módszer segítségével megmutattam, hogy hogyan lehet nagy
pontossággal, lokális gráfparaméterek felhasználásával leírni a kritikus terhelési szintet.

Az értekezés második negyedében a teljes gráfon zajló SIS folyamatot elemeztem. Jól
ismert, hogy a folyamat abszorbeáló állapota nem teszi lehetővé, hogy az epidemiológiai
küszöbértéket a prevalencia nagy idejű limeszének segítségével definiáljuk. Annak érde-
kében, hogy az abszorbeáló állapot jelenlétéből fakadó komplikációkat megkerüljem, mó-
dosítottam az SIS folyamat definícióját egy véges, sztochasztikus, exponenciális eloszlású
leállási idő bevezetésével. Az SIS folyamat infinitezimális generátora rezolvensének elem-
zésével több érdekes eredményt is fel tudtam mutatni a prevalencia végállapotbeli várható
értékével kapcsolatban, ha a normalizált fertőzési ráta kisebb volt, mint a gyógyulási rá-
ta. Ezen túlmenően a használt módszer arra is alkalmas volt, hogy hasonló eredményeket
vezessek le vele az SIS és az MSIS folyamatok teljes időfejlődésére vonatkozóan.

Az értekezés harmadik negyedében újra megvizsgáltam a diszkrét térben zajló, diszkrét
idejű perzisztens véletlen bolyongás magasabb dimenzióra való általánosíthatóságát. Pon-
tosabban szólva, megmagyarázom, hogy miért bukott el az összes eddigi erőfeszítés, mely
célul tűzte volna ki a perzisztens véletlen bolyongás felhasználását a telegráf egyenlet fe-
nomenologikus, mikroszkopikus modelljének megalkotására. Megmutatom, hogy a szabad
euklideszi Dirac-egyenlet, mely egy térbeli dimenzióban a perzisztens véletlen bolyongás
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kontinuum határaként áll elő és amely ezáltal felelős a telegráf egyenlet felbukkanásá-
ért egy dimenzióban, nem képes megtartani kezdeti feltételei esetleges pozitivitását, azaz
magasabb dimenzióban nem írhatja le egy valószínűségi sűrűség időfejlődését.

Az értekezés negyedik negyedében az ún. elektromos áthallást tanulmányoztam egy
olyan elektrokémiai cellában, mely forgó gyűrűs korongelektródát tartalmazott. Az elekt-
romos áthallás nem más, mint egyfajta elektromos interferencia két olyan elektróda között,
melyek egy nem triviális viselkedésű, diffúziós-konvekciós rendszerrel állnak összeköttetés-
ben. Az interferencia régóta ismert jelenség, mely azonban annak ellenére, hogy rendkívül
érzékeny a kísérlet geometriai elrendezésére és ezzel együtt rendkívül nagy hatással bír-
hat a mérési eredmények interpretációjára, mind ez idáig ellenállt a pontos, kvantitatív
megértésnek abban az esetben, amikor az elektródákat dinamikus potenciálkontroll alatt
tartják. Szerzőtársaimmal felépítettünk egy numerikus szimulációt, mely képes a jelen-
séget ebben az esetben kvantitatíve jellemezni. Ennek kifejtése található meg a dolgozat
záró fejezetében.
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7. fejezet

Summary

Stochastic methods have a tremendous impact on the study of complex problems in qu-
antitative science. In the doctoral Thesis I have used tools of classical matrix calculus to
obtain new and interesting results concerning various problems of stochastic nature arising
in physics and complex systems.

In the first quarter of the Thesis, I have analysed a random hopping particle queuing
network taking place on a finite simple graph. The queuing network has an external load
manifesting in particles coming from the environment. The load as well as the routing
rules are stochastic. Usually, if the load is relatively small, the system is described by a
stationary distribution of queue lengths in the long time limit. On the contrary, heavy
load cannot sustain stationarity – the queue lengths grow permanently. Between the two
dynamical regimes there is a critical threshold, which sharply separates the two different
long time behaviours of the system. What I were interested in is the dependence of the
critical load on the structure of the queuing network. Using an approximation based on
the spectral decomposition of the normed Laplacian matrix, I gave insight how the above
mentioned critical load can be described in terms of local graph parameters.

In the second quarter of the Thesis, I have analysed the SIS process on the complete
graph. It is well known that the presence of the absorbing state of the system makes
impossible to define the epidemic threshold by determining the long time limit of the
prevalence. In order to eliminate the problems arising from the presence of the absorbing
state I have modified the definition of the process by introducing an exponentially distri-
buted stochastic finite stopping time. By the analysis of the resolvent of the infinitesimal
generator of the SIS process I was able to prove interesting results concerning the average
of the prevalence at the final state of the system, when the normalized infection rate is
less than the curing rate. Furthermore, the methods that have been used to derive these
results enabled me to prove similar statements for the full time evolution of the SIS and
the MSIS processes.

In the third quarter of the Thesis, I have revisited the generalizability of the discrete
time – discrete space persistent random walk to higher spatial dimensions. To be more
precise, I explain why all the efforts devoted to the construction of a microscopical foun-
dation of the higher dimensional telegraph equation, based on the persistent random walk
eventually failed. I show that the free Euclidean Dirac equation which is the continuum
limit of the process in one spatial dimension and by that fact it is responsible for the
appearance of the telegraph equation in the description of the persistent random walk in
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the same dimension cannot preserve the positivity of its initial data, thus it cannot sustain
the time evolution of a probability density function in higher dimensions.

In the forth quarter of the Thesis, I have studied electrical cross talk in electrochemical
cells that use rotating ring-disk electrodes. The electrical cross talk is the electrical in-
terference that appears between the electrodes that probe a highly non-trivial convection-
diffusion system. The interference has been long known. Despite the fact that the electrical
cross talk is extremely sensitive to the geometrical configuration of the experiment (the
effect is so huge that it can modify the interpretation of the experimental result), up until
now there were no specific method to calculate, quantify and predict it when the electrodes
are under dynamical potential control. With my co-authors we were able to build up a
numerical simulation that can quantify the above mentioned phenomenon.
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8. fejezet

Köszönetnyilvánítás

Feleségem, Anikó bámulatra méltó lelki tartásról téve tanúbizonyságot még mindig kitart
mellettem. Hálás vagyok érte. És nem csak ezért. Ő a kapocs, aki gondoskodásával
összetartja a családunkat. Remélem, hogy minél hamarabb túl leszünk az elmúlt évek
borzalmain és Panna lányunkkal együtt elkezdhetjük a közös életünket.

Hálás vagyok Édesanyámnak, hogy mind ez idáig nélkülözni tudta támogatásomat.

Köszönöm kedves iskolai tanáromnak, Lennert Józsefnek, hogy elindított ezen a pályán.
Még mindig úgy gondolom, hogy csodálatos dolgot kaptam Tőle.

Köszönöm Vecsernyés Péternek, akivel átélhettem az elvont dolgokról való együttgondol-
kodás örömét.

Köszönettel tartozom társszerzőimnek, elsősorban Kallus Zsófiának, Stéger Józsefnek és
Fekete Attilának.

Legközelebbi barátaim most sem maradhatnak ki a felsorolásból: Fenyvesi Nóra, Solti
János, Szász Krisztián, Tóth Koppány, Vesztergom Soma és Vígh Máté. Soma nagyszerű
ember, bárcsak fele annyi tartásom lenne, mint neki van! Köszönöm a beszélgetésein-
ket! Máténak köszönhetem, hogy olyan munkalehetőséghez jutottam, mely megalapozta
családunk anyagi biztonságát.

Köszönöm Tél Tamásnak és az MTA-ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoportnak, hogy be-
és elfogadtak. Óriási megtiszteltetés a csoport tagjának lenni. Azt hiszem, hogy Tél Tanár
úr „nem szereti a matematikai fizikát, de nem bánja, hogy én szeretem”1. Remélem még
nagyon sokáig dolgozhatunk együtt!

1Idézet Rockenbauer Páltól.
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A Doktori Iskola hallgatójának legalább hat vizsgán, egy szigorlaton és egy doktori vé-
désen kell keresztülesnie, hogy a doktori fokozat birtokosává válhasson. Mindez viszonylag
komoly minőségbiztosítás, legalábbis azon elvárások szinte teljes hiányához képest, melyet
az Iskola a témavezetőkkel szemben állít. Szeretném, ha a Doktori Iskola megfontolná az
alábbi, a képzés témavezetői oldalával kapcsolatos, építő jellegű kritikáimat.

1. Témavezető egy kutatási témában csak akkor hirdethessen meg témakiírást, ha

(a) a téma meghirdetését megelőző öt évben a témakiírásnak megfelelő kutatási te-
rületen legalább öt publikációja van, ezek közül legalább egyet az ausztrál lista2

szerint A∗ kategóriás folyóiratban publikált, a maradék három közül legalább
három A kategóriás.

(b) a téma meghirdetését megelőző öt évben a témavezető a meghirdetett témán
belül legalább egyszer volt referált konferencia meghívott előadója.

(c) a meghirdetett témához tartozó kutatási területen az elmúlt öt évben közölt
publikációin szereplő kutatói affiliációk legalább negyede az ARWU3 listái első
kétszáz egyetemének egyike, vagy nemzetközileg elismert kutatóközpont.

(d) a témavezető a meghirdetett témában az elmúlt öt évben legalább egyszer nem-
zetközi pályázatban vett részt, vagy nyilvános, kutatói kezdeményezésű, hazai
pályázatot saját jogán nyert el.

2. A témavezetőnek egyszerre ne lehessen háromnál több témavezetettje.

3. Ne lehessen témavezető az, aki feltűnően rossz sikerességi rátát produkál, azaz té-
mavezetései között túl sok az eredménytelen, vagy a túlságosan elhúzódó.

4. Témavezető költségtérítéses hallgató témavezetését csak akkor kezdhesse el, ha a
doktori képzés hivatalos időtartamának megfelelő finanszírozási időszakra vonatko-
zóan képes a témavezetett bérköltségeinek fedezetét igazolni.

5. A Doktori Iskola nem tehet de jure különbséget államilag finanszírozott, illetve költ-
ségtérítéses hallgató között.

6. A Doktori Iskolában ne lehessen olyan tárgyat oktatni, mely nem képezi (a legszű-
kebb értelemben vett) kurrens kutatás tárgyát. Doktori Iskolában csak az az oktató
tarthasson kurzust, akinek az adott témában a kurzust megtartását megelőző öt év-
ben a témakiírásnak megfelelő kutatási területen legalább öt publikációja van, ezek
közül legalább egyet az ausztrál lista szerint A∗ kategóriás folyóiratban publikált, a
maradék három közül legalább három A kategóriás.

7. Témavezető váltásának lehetőségét nem szabad csak az első három félévre limitálni.

8. A Doktori Iskolának érdekvédelmi platformot kell biztosítania (akár a témavezetővel
szemben is) hallgatói számára. Ezzel csökkenthető a témavezetettek kiszolgáltatott-
sága.

2http://lamp.infosys.deakin.edu.au/era
3http://www.shanghairanking.com
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9. A témavezetők témavezetési eredményeit rangsorolni kell, számba véve a megszerzett
fokozatok számát, a témavezetettekkel közösen írt tanulmányok teljes impaktfakto-
rát, a doktori fokozat megszerzése után az akadémiai kutatópozícióban maradó és
az akadémiai környezetet elhagyó témavezetettek arányát, a témavezetés alatt meg-
látogatott külföldi konferenciák számát, stb.

10. A doktorandusznak a doktori képzés során legyen kötelező évente legalább egy nem-
zetközi konferencián részt venni.

11. A doktorandusznak a doktori képzés során legyen kötelező legalább fél évig nemzet-
közi tanulmányúton részt venni, ennek megszervezése legyen a témavezető felelőssé-
ge.

12. A témavezetők, a témavezetettjeik sikerességi mutatói alapján (publikációk száma,
azok hivatkozási száma, impaktfaktora, konferenciák száma, fokozatszerzés utáni
elhelyezkedés, stb.) összeállított értékelését nyilvánosan elérhetővé kell tenni, ezek
alapján, szakterületenként a témavezetőket rangsorolni kell.

13. A témavezetők tagságát a Doktori Iskolában három évente felül kell vizsgálni egy
józan kritériumrendszer szerint. A tagi jogviszonyt csak meghatározott időre (pl. há-
rom év) lehessen kiadni. A jogviszony meghosszabbításába a Doktori Iskola hallgatói
érdekvédelmi szervezete számára vétójogot kell biztosítani.
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