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Bevezető

A disszertáció célja a véletlen mátrixok sajátértékei és az ortogonális polinomok közötti kapcsolatá-
nak felderítése. Forrester és Gamburd megmutatta ([6]), hogy szimmetrikus véletlen mátrixok egy
nagyon nagy osztálya karakterisztikus polinomjának várható értéke egybeesik az Hermite polinommal,
valamint, hogy véletlen mintakovarianca-mátrixok esetében ez a várható érték a Laguerre polinom.
Ismeretes, hogy az Hermite polinomok gyökeinek és a szimmetrikus (önadjungált) véletlen mátrixok
sajátértékeinek határeloszlása egybeesik a megfelelő normálás mellett. Hasonlóan, a Laguerre poli-
nomok gyökeinek és a mintakovariancia-mátrixok sajátértekeinek határeloszlása szintén megegyezik,
a megfelelő normálás esetében. Mindez azt sugallja, hogy a sajátértékek és az említett ortogonális
polinomok gyökei között szoros kapcsolat van.
Jelen tézisfüzet felépítése a következő.
Az első szakaszban véletlen mátrixok leggyakrabban vizsgált családjait mutatjuk be, s ismertetjük a
legfontosabb sajátértékekkel kapcsolatos határeloszlás-tételeket.
A második szakasz bemutatja a szerző eredményeit, melyeket a következő lista foglalja össze:

(E1) egy következmény, mely deformált Wigner mátrixok spektrális aszimptotikáját jellemzi;

(E2) két tétel, mely az Hermite és a Laguerre polinomok gyökeinek aszimptotikáját és a k-adik
hatványösszegeire vonatkozik;

(E3) egy állítás, mely a Wigner mátrixok sajátértékeinek várható értékének és az Hermite polinom
gyökeinek távolságára ad felső becslést (numerikus szimulációkkal is alátámasztva), továbbá a
gyökök és a sajátértékek kapcsolatának részletesen tárgyalását is bemutatjuk itt;

(E4) két tétel a véletlen sűrűségmátrixok spektrális aszimptotikájáról és a aszimptotikus von Neumann
entrópiáról.

A Függelék két alfejezetet tartalmaz. Az első a három dimenziós GOE sajátértékeinek együttes elosz-
lásának archimédeszi kopulákkal való közelítésével kapcslatos numerikus eredményeket mutatja be.
A másodikban pedig a karakterisztikus polinom szórásával kapcsolatos eszközöket és az irodalomból
ismert néhány eredményt mutatunk be.

1 A véletlen mátrixok elmélete

Véletlen mátrixok esetében három család van, amivel az irodalomban a leggyakrabban találkozunk.

• Wigner család. Olyan valós szimmetrikus vagy komplex önadjungált véletlen mátrixok, melyeknek
szabad elemei függetlenek, centráltak, továbbá a főátlón kívüli elemek szórása véges. A főátló
elemei azonos eloszlásúak, a főátlón kívüli elemek szintén, esetleg az előzőtől különböző, azonos
eloszlásúak. Ehhez a családhoz tartoznak az invariáns családok, mint pl. a Normális Ortogonális
Család (GOE), Normális Unitér Család (GUE) vagy a Normális Szimplektikus Család (GSE).

• Wishart család. Ezek a XX∗ típusú véletlen mátrixokból állnak, ahol X p × n-es véletlen
mátrixok független, azonos eloszlású oszlopokkal.

1



• Cirkuláris család. E család elemei véletlen unitér illetve ortogonális mátrixok. A leggyakrabban
vizsgált és alkalmazásokban előforduló a Cirkuláris Unitér Családba tartozó mátrixok, amelynek
elemei az unitér csoport Haar-mérték eloszlású véletlen mátrixai.

A dolgozat csak a Wigner és a Wishart család vizsgálatára szorítkozik.
Az 1950-es években Wigner Jenő ([23]) a momentum módszer segítségével bebizonyította, hogy bi-
zonyos speciális szimmetrikus véletlen mátrixok esetén, a spektrális eloszlás várható értéke a félkör-
eloszláshoz tart, azaz hogy

E
[∫

xkdµn(x)
]
−−−→
n→∞

2
π

∫
xk
√

max{1− x2, 0} dx,

ahol k tetszőleges természetes szám és µn =
∑n
j=1 δλj,n/(2

√
n) jelöli a ±1-eskből álló végtelen véletlen

szimmetrikus mátrix bal felső n × n-es részmátrix normalizált spektrális eloszlását. Majdnem egy
évtizeddel később L. Arnold áltanosította ezt az eredményt a következőképpen.

1.1 Tétel ([1]). Legyen A = (aij)1≤i,j valószínűségi változók gyűjteménye, melyre

(i) aij = aji bármely i, j-re;

(ii) az (aij)1≤i≤j valószínűségi változók függetlenek;

(iii) (aii)1≤i azonos eloszlású és (aij)1≤i<j azonos eloszlású;

(iv) E[aij ] = 0 bármely i, j-re és E[a2
ij ] = σ2 bármely i < j-re;

Jelölje µn a (2σ
√
n)−1An sajátértékeinek tapasztalati eloszlását, ahol An = (aij)1≤i,j≤n. Ekkor

1. ha E[a2
ii] <∞ bármely i-re és E[a4

ij ] <∞ bármely i < j, akkor∫
xkdµn(x) −−−→

n→∞

∫
xk

2
π

∫
xk
√

max{1− x2, 0}dx (1)

eloszlásban bármely k ≥ 0 esetén;

2. ha E[a4
ii] < ∞ bármely i-re és E[a6

ij ] < ∞ bármely i < j-re, akkor a konvergencia (1)-ben 1
valószínűséggel teljesül bármely k ≥ 0 esetén.

Hasonló tételt igazolt Marchenko és Pastur mintakovariancia-mátrixokra ugyanebben az évtizedben.
A határeloszlás azonban a pozitív (szemi)definitség miatt a nemnegatív félegyenesre koncentrálódik.
Az eredményüknek egy általános alakja a következő.

1.2 Tétel ([14]). Legyen X = {xij , 1 ≤ i, j} független azonos eloszlású valószínűségi változók családja,
melyre E[xij ] = 0 és D2(xij) = 1, továbbá tegyük fel, hogy p = p(n) pozitív egészek növekvő sorozata és
jelölje µn az 1

nXnX
∗
n mátrix sajátértékeinek tapasztalati eloszlását, ahol Xn = (xij , 1 ≤ i ≤ p(n), 1 ≤

j ≤ n). Tegyük fel, hogy p/n → c ∈ (0, 1] ha n → ∞. Ekkor µn a νc mértékhez konvergál gyengén, 1
valószínűséggel n→∞ esetén, ahol

dνc(x) = 1
2πxc

√
(x− a)(b− x) · 1[a,b](x)dx,

a = (1−
√
c)2, b = (1 +

√
c)2. Itt 1[a,b](x) jelöli az [a, b] intervallum indikátorfüggvényét.
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Ez a két tétel áttörést jelentett a véletlen mátrixok elméletében, sok matematikus érdeklődését felkel-
tette, ezzel megkezdődött a véletlen mátrixok reneszánsza. Konvergenciasebességre és lokális illetve
globális univerzalitásra vonatkozó tételeket is többen bizonyítottak ([2, 3, 5, 8, 21]). A másik áttörés,
ami spektrum szélére vonatkozott, Craig Tracy és Harold Widom nevéhez fűzödik, akik elsőként adták
meg normális eloszlású véletlen szimmetrikus mátrixok esetében a legnagyobb sajátérték határelos-
zlását ([22]). Ezt az eredményt szintén többen általánosították ([9],[18],[19]), az egyik, véletlen kova-
rianciamátrixra vonatkozó általános alakja a következő.

1.3 Tétel ([4]). Tegyük fel, hogy p/n→ c ∈ (0, 1) továbbá c1 < p/n < C2, valamint legyen
{xij , 1 ≤ i, j} standardizált független, azonos eloszlású valószínűségi változók egyenletes exponenciális
lecsengésű családja, azaz léteznek k, l, n-től független τ0,K > 0 konstansok, melyekkel

P(|xij | ≥ t) ≤ τ−1
0 e−tτ0 ∀t ≥ K.

Ekkor

P(λmax(Wn)→ b) = 1,

ahol b = (1 +
√
c)2, Wn = 1

nXnX
∗
n, Xn = (xij)1≤i≤p

1≤j≤n
,

továbbá

n2/3λmax(Wn)−mp,n

σp,n

d−→ Fβ

ahol Fβ jelöli a Tracy-Widom eloszlást (β = 1 valós esetében és β = 2 komplex esetben) és

mp,n =
(

1 +
√
p

n

)2

σp,n =
(

1 +
√
p

n

)(
1 +

√
n

p

)1/3
.

Ezt a tételt véletlen sűrűségmátrixok spektrális asztimptotikájának tárgyalásakor fogjuk majd felhasz-
nálni.
A sajátértékek vizsgálata leggyakrabban a sajátértékek hatványösszegein vagy tapasztalati eloszlásuk
Stieltjes-transzformáltján keresztül történik. Előbbi kifejezhető a mátrixelemek segítségével, ugyanis∑n
j=1 λ

k
j = Tr Ak, ahol λj-k a sajátértékeket jelölik, utóbbi pedig felírható a mátrix segítségével:

sµn(z) :=
∫ 1
z−xdµn(x) = 1

nTr(zI −A)−1, ahol µn a sajátértékek tapasztalati eloszlását jelöli.
Egy harmadik módja a mátrix karakterisztikus polinomjának vizsgálatán alapszik, ám tekintve hogy
sokdimenziós esetben ezek magasfokú polinomok, a gyökök vizsgálata nem triviális feladat. Peter
Forrester és Alexander Gamburd következő eredménye azonban okot ad a reménykedésre.

1.4 Tétel ([6]). 1. Legyen A = (aij)1≤i,j≤n n × n-es önadjungált véletlen mátrix, melynek szabad
elemei függetlenek és azonos eloszlásúak, továbbá tegyük fel, hogy E[aij ] = 0 és D2(aij) = 1.
Ekkor

E[det(x · I −A)] = Hn(x)

ahol Hn az n-edfokú Hermite polinom.
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2. Legyen X = (xij)1≤i≤p
1≤j≤n

p×n-es mátrix független, azonos eloszlású véletlen elemekkel, ahol n ≥ p,

E[xij ] = 0 és D2(xij) = 1. Ekkor

E[det(x · I −XXT )] = `(n−p)
p (x),

ahol `(n−p)
p az 1 főegyütthatós, p-edfokú, n− p paraméterű Laguerre polinomot jelöli.

A jobb megértés és az eredmény mélységének átérzése céljából idézzük fel Szegő Gábor az Hermite és
a Laguerre polinomok gyökeivel kapcsolatos eredményeit.

1.5 Tétel ([20]). 1. Jelölje Hn(x) az n-edfokú Hermite polinomot és λj,n j = 1, . . . , n a gyökeit,
továbbá jelölje µn := 1

n

∑
j δλj,n/(2

√
n) a normalizált gyökök tapasztalati eloszlását. Ekkor

µn
w−−−→

n→∞
µsc,

ahol dµsc(x) = 2
π

√
max{1− x2, 0} dx.

2. Tegyük fel, hogy α = αp és αp
p → c ∈ (−1,∞), amidőn p → ∞. Ekkor a L

(αp)
p Laguerre

polinom p−1-gyel normalizált gyökeinek tapasztalati eloszlása a νc Marchenko-Pastur eloszláshoz
tart gyengén, melynek alakja

µc(A) =

−cδ0(A) + ν̃c(A) , ha − 1 < c < 0 és αp ∈ {−p+ 1, . . . ,−1} ∀p ,

νc(A) , ha c ≥ 0,
(2)

ahol A ∈ B(R) tetszőleges, δ0 a 0-ra koncentrált Dirac-mérték, a ν̃c mérték pedig abszolút
folytonos

dν̃c(x) =
√

(x+ − x)(x− x−)
2πx 1[x−,x+](x)dx

sűrűséggel, továbbá x± = [
√
c+ 1± 1]2.

Jelen eredmények azt sugallják, hogy a gyökök és a sajátértékek között lényeges kapcsolat áll fenn.
Megjegyezzük, hogy ν̃c-ből átskálázással megkapjuk νc-t. A következő fejezet rávilágít e kapcsolat
milyenségére.

2 Az értékezés fő eredményei

Az első eredmény (E1) két, a deformált Wigner-mátrix sajátértékeinek aszimptotikájára vonatkozó
tétel ([16] és [17]) általánosítása:

2.1 Következmény. Legyen A = (aij)1≤i,j szimmetrikus véletlen Wigner-mátrix, melyre E[a2
12] = σ2,

jelölje An a bal-felső n× n részmátrixát és legyen (Bn) tetszőleges determinisztikus n× n-es mátrixok
sorozata, melyre limn Tr(BBT )/n = 0. Továbbá tegyük fel, hogy minden n-re Hn egy szimmetrikus
n× n-es véletlen mátrix, mely független An-tól és a spektrális mértéke (µHn ) a µ0 mértékhez konvergál
gyengén, majnem biztosan. Ekkor az An/2

√
n + Bn + Hn mátrix spektrális eloszlása a µ mértékhez

tart gyengén, majdnem biztosan, ahol µ Stieltjes-transzformáltja kielégíti az

sµ(z) = sµ0(z + σ2sµ(z))

egyenletet.
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Megjegyezzük, hogy a Hn = An = 0 választással visszakapjuk az általánosított Wigner-tételt.
A következőkben az (E2) pontban említett eredményeket mutatjuk be. E két eredmény első része az
1.5. tétel egy új, pusztán az ortogonális polinomokra érvényes rekurzión alapuló bizonyítása. Míg
az eredeti bizonyítás komplex függvénytani és differenciálegyenletek elméletéből ismert eszközöket
használ, addig a jelen bizonyítás pusztán elemi meggondolásokkal operál. Mindkét esetben a gyökök
momentumgeneráló függvényének, melyek kifejezhetőek a polinomok segítségével, a megfelelő határel-
oszlás momentumgeneráló függvényéhez való konvergenciáját mutatjuk meg. Az eredmények második
része a gyökök k-adik hatványösszegeikről mutatja meg, hogy azok a fokszám, illetve a Laguerre poli-
nomok esetében a paraméter polinomjai, ahol a legmagasabb fokú tag együtthatója éppen a megfelelő
határeloszlás k-adik momentuma.

2.2 Tétel ([11],[12]). 1. Jelölje Mn(k) :=
∑n
j=1 ξ

k
j,n a Hn Hermite polinom gyökeinek k-adik hat-

ványösszegét. Ekkor

Mn(k) =

Ck/2n
k/2+1 −

(
2k−1 −

(k−1
k/2
))
nk/2 + f(n) ha k páros

0 egyébként ,

ahol Ck/2 =
( k
k/2
)
/(k/2 + 1) a k-adik Catalan szám és f legfeljebb (k/2− 1)-edfokú polinom.

2. Jelölje Mn(k) :=
∑n
j=1 η

(α)
p,j a L(α)

p Laguerre polinom gyökeinek k-adik hatványösszegét. Ekkor

Mn(k) =
k∑
j=1

1
k

(
k

j

)(
k

j − 1

)
pj(α+ p)k−j+1 + g(p, α+ p),

ahol g legfeljebb k-adfokú kétváltozós polinom.

2.3 Megjegyzés. A 2.2. tételből triviálisan következik az 1.5. tétel.

A Newton-Vieta formulák segítségével a probléma átfogalmazható gráfelméleti problémára. Mind-
két esetben definiálható egy gráf, amiben bizonyos utak száma adja meg a 2.2. tételben szereplő
momentumok főegyütthatóit és az Hermite polinom gyökeinek esetében a második együttható is kiszá-
molható ily módon.
Most rátérünk az (E3)-ban említettek tárgyalására. Ismeretes és sokak által bizonyított tény, hogy
bizonyos mátrixleképezések, mint például önadjungált illetve pozitív definit mátrixok Jordan felbon-
tásának Jacobi determinánsa a Vandermonde-determinánssal áll szoros összefüggésben. Önadjungált
mátrixok esetében a Jacobi determináns megegyezik a Vandermonde determinánssal, míg pozitív
mátrixok esetében pedig a Vandermonde determináns és a sajátértékek valamely hatványainak szor-
zatával. A szerző megmutatja, hogy a Vandermonde-determináns az (x1, . . . , xn) 7→ (a0, . . . , an−1)
leképezés, ahol x1, . . . , xn az xn +

∑n−1
j=0 ajx

j polinom gyökeit jelöli, Jacobi-determinánsaként is meg-
jelenik. Összevetve ezt Szegő eredményeivel ([20]), melyek szerint az n-dimenziós Vandermonde de-
termináns maximumhelye egybeesik a megfelelően átskálázott Hermite polinom gyökeivel (a változók
rögzített négyzetösszege mellett), és, hasonlóan, a pozitív definit mátrixok Jordan-felbontása Jacobi
determinánsának maximumhelye pedig a megfelelően átskálázott Laguerre polinom gyökeivel (a vál-
tozók rögzített összege mellett), azt mutatják, hogy a gyökök és a sajátértékek között erős kapcsolat
áll fenn, rögzített dimenzió mellett is. A normális eloszlású szimmetrikus mátrixcsaládok, mint pl. a
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GOE, GUE és a GSE esetében a sajátértékek együttes sűrűségfüggvénye explicit módon számolható
és a

Zn,β
∏
i<j

|λi − λj |β exp

−β2
n∑
j=1

λ2
j


alakot ölti, míg Wishart típusú véletlen mátrixok esetében

Z̃p,n,β

p∏
j=1

λ
−β2 (n−p+1)
j

∏
1≤j<k≤p

|λj − λk|β exp

−β2
p∑
j=1

λj


alakú, ahol Zn,β, Z̃p,n,β normáló konstansok, β = 1, 2 attól függően, hogy valós vagy komplex
mátrixokról beszélünk. Ebből közvetlenül látszik, hogy a két sűrűségfüggvény a konstans szorzó és
az exponenciális tagot leszámítva egybeesik a megfelelő Jordan-felbontás Jacobi determinánsával, s
ezek a tények pedig arra utalnak, hogy a sűrűségfüggvények a megfelelő gyökök köré koncentrálódnak,
amely sejtést az (1a) és az (1b) ábrán látható numerikus szimuláció is altámasztja. A logaritmikusan
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(a) Wigner mátrixok egyenletes
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(b) Mintakovariancia-mátrixok
egyenletes eloszlású elemekkel

Figure 1. Sajátértek és gyökök távolsága

skálázott ábrákon a kékkel jelölt pontok a megfelelő véletlen mátrix sajátértékeinek empirikus átlaga
és az Hermite polinom gyökei közötti abszolút távolság maximumát, a zöld pontok a távolságok átlagát
mutatják. Az egyenesek a normáló tényezőt reprezentálják: az (1a) ábrán

√
n, az (1b) ábrán pedig p,

ahol a szimuláció során az n = 2p választással éltünk.
A következő, (E4) pontban említett eredmények véletlen sűrűségmátrixok aszimptotikájáról szólnak. A
sűrűségmátrixok a kvantuminformáció-elmélet egy adott kvantumrendszer leírásához használt ezközei.
Ezek a mátrixok definíció szerint önadjungáltak, pozítiv definitek és nyomuk 1. Az XX∗/Tr(XX∗)
képlet egy egyszerű mód arra, hogy véletlen sűrűségmátrixokat szimuláljunk. A sajátértékek aszimp-
totikájával kapcsolatos eredmények Nechita ([15]) nevéhez fűződnek, aki megmutatta, hogy bizonyos
feltételek és a megfelelő normalizálás mellett az ilyen mátrixok sajátértékeinek aszimptotikája egy-
beesik az XX∗ mintakovarianciamátrixéval.

2.4 Tétel (Nechita [15]). Legyen X = (xkl)1≤k
1≤l

független, NC(0, 1) eloszlású valószínűségi változók

gyűjteménye és tekintsük a következő tapasztalati eloszlást:

µp,n = 1
p

∑
j=1

δcnλj(ρn),
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ahol Xn = (xkl)1≤k≤p
1≤l≤n

, ρn = XnX
†
n/Tr(XnX

∗
n), továbbá λj(ρn) jelöli a ρ mátrix j-edik legnagyobb

sajátértékét. Tegyük fel, hogy p = p(n) és limn(p(n)/n) = c . Ekkor

P(µp,n
d−→ νc) = 1,

továbbá
n2/3 cnλ1(ρn)− (1 +

√
c)2

(1 +
√
c)(1 +

√
c)1/3 → F2,

ahol F2 a komplex esethez tartozó Tracy Widom eloszlást jelöli.

Ezt a tételt a következő értelemben általánosítjuk.

2.5 Tétel ([10]). Tegyük fel, hogy c ∈ (0,∞) és legyen p = p(n), melyre lim p(n)/n = c. Legyen
{xkl, 1 ≤ k, l} független, azonos eloszlású valószínűségi változók halmaza, melyre E[xkl] = 0 és E[|xkl|2] =
1. Tekintsük a ρn = XnX

∗
n/Tr XnX∗n véletlen sűrűségmátrixok sorozatát (ahol Xn = (xkl)1≤k≤p(n)

1≤l≤n
) és

tegyük fel továbbá, hogy E[|x11|4] <∞. Ekkor

P
(
lim
n
cnλ1(ρn) = (

√
c+ 1)2

)
= 1,

továbbá

n2/3
cnλ1(ρn)− (

√
p
n + 1)2

(1 +
√

p
n)(1 + 1/

√
p
n)1/3

d−→ F2, (3)

ha ∃ γ1 > γ2 > 0 konstansok, hogy γ1 < p(n)/n < γ2 és az (xkl) változók egyenletesen exponenciális
lecsengésűek, azaz ∃K, τ0 > 0 k-tól, l-től és n-től független konstansok, hogy

P(|xkl| > t) ≤ τ−1
0 e−t

τ0 ∀t ≥ K, ∀k, l.

A tétel első felének bizonyításában belátásra kerül, hogy a ρn megfelelően normált sajátértékei ta-
pasztalati eloszlásának Stieltjes transzformáltja ugyanahhoz a függvényhez tart, mint a megfelelően
normált XX∗-hoz tartozó tapasztalati eloszlás. A tétel második felének bizonyításában pedig meg-
mutatjuk, hogy ha (3) baloldalán látható cnλ1(ρn) tagot λ1(XX∗)-re cseréljük, akkor két mennyiség
különbsége sztochasztikusan 0-hoz tart, amiből következik a (3)-beli konvergencia.
A fenti tétel alkalmazásaként megmutatjuk, hogy az ilyen típusú véletlen sűrűségmátrixok aszimp-
totikus von Neumann entrópiája logaritmikus, azaz

2.6 Tétel ([10]). Tegyük fel, hogy az Xn mátrixok teljesítik a 2.5. tételben szereplő feltételeket, a ne-
gyedik momentum végességét és az exponenciális lecsengést leszámítva. Jelölje H(ρn) = Tr(ρn log ρn) =∑
j λj(ρn) log λj(ρn) a ρn = XnX

∗
n/Tr(XnX

∗
n) véletlenmátrix sűrűségmátrix von Neumann entrópiáját.

Ekkor
lim(H(ρn)− logn) = log c− 1

2πc

∫ b

a
log(x)

√
(x− a)(b− x)dx,

ahol a = (1−
√
c)2 és b = (1 +

√
c)2.

Az (F) Függelék első alfejezete a háromdimenziós Normális Ortogonális Család (GOE) sajátértékei
együttes eloszlásának archimédeszi kopulákkal való közelítését tárgyalja. A sajátértékek ilyesfajta vizs-
gálatát a köztük lévő összefüggések jobb megértése motiválja. A numerikus szimulációk eredményét az
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Név L1 -távolság Kolmogorov-távolság
Clayton 0,6766 (θ = −0, 25) 0,06504 (θ = −0, 4)
Ali-Haq-Mikhail 0,64311 (θ = −0, 6) 0,0635 (θ = −1)
Gumbel 0,7475 (θ = 1) 0,13661 (θ = 1)
Frank 0,6206 (θ = −1, 4) 0,035111 (θ = −2, 5)
Joe 1,2133 (θ = 1) 0,13661 (θ = 1)
egyedi 0,9856 (θ = 1, 1) 0,21729 (θ = 1, 05)

korrelálatlan normális minta 0,7942 (σ = 1, 5) 0,1093 (σ = 1)
korrelált normális minta 0,6692 0,0269
független sajátértékek 0,7489 0,13606

Table 1. GOE(3) sajátértékeinek közelítése archimédeszi kopulákkal

1. táblázat foglalja össze. A táblázatban látható egyedi kopula egy, a szerző által létrehozott kopula,
mely bizonyos a sajátértékek szempontjából fontos feltételeknek tesz eleget. Az eredmények alapján az
L1-távolság szempontjából a Frank-féle kopula teljesített a legjobban, míg a Kolmogorov-távolságot a
korrelált normális minta minimalizálta. Utóbbi esetben a normális minta korrelációját úgy állítottuk
be, hogy az megegyezzen a sajátértékek korrelációjával.
A Függelék második alfejezete Wigner-mátrixok karakterisztikus polinomjának szórásának számolá-
sával kapcsolatos módszereket és az irodalomból ismert két eredményt tartalmaz. A karakterisztikus
polinom várható értékének kiszámolásakor alkalmazott gráfelméleti eszköz átvihető a szórásának szá-
molásához, ám ekkor már a diagonális elemek második momentuma és a nem diagonális elemek ne-
gyedik momentuma is szerepet kap. Götze és Kötzers azon eredményeit is megemlítjük, melyekben
Wigner-mátrixok és mintakovariancia-mátrixok másodrendű korrelációs generátorfüggvényeit kiszá-
molták ([7, 13]).

3 Összefoglalás

A dolgozat célja a véletlen mátrixok és az ortogonális polinomok közötti szoros, nem csak aszimp-
totikus, hanem rögzített dimenzió melletti kapcsolatának felderítése. Bemutatja, hogy az Hermite il-
letve a Laguerre polinomok gyökeinek k-adik hatványösszege rögzített fokszám és esetleges paraméter
mellett, a fokszámnak illetve a fokszámnak és paraméternek polinomjai, melyek főegyütthatója egy-
beesik a határeloszlás k-adik momentumával, továbbá kitér arra is, hogy a Wigner típusú véletlen
mátrixok sajátértékeinek várható értéke és az Hermite polinom gyökeinek maximális távolsága kisebb,
mint a Wigner-tételben szereplő normálás, s ezt numerikus szimulációkkal is alátámasztja. Kitér
arra is, hogy egy polinom gyökeit az együtthatóba képező függvény Jacobi-determinánsa egybeesik
a Vandermonde-determinánssal. A dolgozat utolsó fejezete egy alkalmazást mutat be, melyben a
XX∗/Tr(XX∗) véletlen sűrűségmátrixok aszimptotikáját vizsgálja és megmutatja, hogy bizonyos
gyenge feltételek és megfelelő normálás mellett egybeesik a mintakovariancia-mátrix aszimptotiká-
jával, majd megállapítja, hogy az ilyen típusú véletlen sűrűségmátrixok von Neumann entrópiája
aszimptotikusan logaritmikus. Végül, a Függelék első fejezetében a GOE(3) sajátértékei eloszlásának
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archimédeszi kopulákkal való közelítésével kapcsolatok szimulációs eredmények találhatók, míg a má-
sodik része a Wigner mátrixok karakterisztikus polinomjának szórásával kapcsolatos számolásokban
használt eszközöket és az irodalomból ismert két eredményt mutat be.
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