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Bevezető
A "fraktál" szó a latin frāctus szóból ered, melynek jelntése "töredezett". Az 1970-es 80-
as évek óta a fraktál geometria a matematika fontos ágává nőtte ki magát sok elméleti
és gyakorlati kapcsolattal. A disszertáció fő célja demonstrálni a fraktálok sokféle
alkalmazhatóságát a matematika különböző területein. Nevezetesen,

1. szélesíteni azon síkbeli önaffin szőnyegek körét, melyeknek a különböző dimen-
zióit ki tudjuk számolni, különös tekintettel átfedő rendszerekre,

2. a pontonkénti Hölder exponensre multifraktál analízist végezni egy folytonos,
paraméterezett fraktál görbe családon Rd-ben, például de Rham görbéje,

3. megmutatni hogyan lehet az apolloniuszi körpakolás problémájából eredeztet-
hető véletlen gráf modell hierarchikus szerkezetét kihasználni a legrövidebb
utak és átmérő aszimptotikus növekedésének meghatározására.

Az első fejezet betekintést nyújt ezen témákba és elmagyarázza a disszertáció ered-
ményeit szélesebb matematikai háttérrel rendelkezők számára is. A további fejezetek
tartalmazzák a pontos definíciókat, eredményeink precíz kimondását a bizonyítások-
kal együtt. A fejezetek tartalma a [KS18; BKK18; KKV16] cikkekre épül.

1. Síkbeli önaffin szőnyegek

Egy F önaffin Iterált Függvény Rendszer (IFS) végés sok fi : Rd → Rd függvényből
áll, melyek felírhatók

fi(x) = Aix + ti

alakba, ahol i ∈ [N] := {1, 2, . . . , N} és Ai ∈ Rd×d összehúzó és invertálható mátrix,
továbbá, ti ∈ Rd egy eltolás vektor. Az F által egyértelműen definiált kompakt nem
üres Λ önaffin halmaz, attraktornak is nevezett, melyre teljesül, hogy

Λ =
⋃

i∈[N]

fi(Λ).

A fraktál geomtria talán legalapvetőbb kérdése meghatározni egy adott halmaz
különböző dimenzióit. A disszertáció a Hausdorff, pakolási, (alsó és felső) box és az
affinitási dimenzióval foglalkozik, melyeket rendre dimH, dimP, dimB, dimB dimB és
dimAff-vel jelölünk. Minden önaffin halmazra teljesül, hogy

dimH Λ ≤ dimP Λ ≤ dimBΛ ≤ min{dimAff Λ, d}.

Valamilyen értelemben ezen dimenziók egyenlősége tipikus [Fal88; Sol98a; BHR17].
Azonban konkrét esetekben szigorú egyenlőtlenség lehetséges. Az utóbbi időben a
síkbeli szőnyegek kiemelt figyelmet kaptak, mivel a legszélesebb ismert osztályát al-
kotják olyan példáknak, melyekre ez a kivételes viselkedés tipikus.
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Gatzouras–Lalley-féle síkbeli szőnyegek
Gatzouras–Lalley (GL) szőnyegek [GL92] olyan önaffin IFS-ek attraktorai, melyek első
szintű cilinderei (azaz fi([0, 1]2) képei) oszlopokat alkotnak, ahol az fi függvények
irányítás tartók és mátrixai diagonálisak. Továbbá, feltették, hogy minden téglalap
szélte nagyobb mint a magassága (azt mondjuk az x irány dominál) és az ún. téglalap
nyílt hamaz feltételt, melyre a továbbiakban az ROSC rövidítést használjuk az angol
Rectangular Open Set Condition kifejezésből. Utóbbi feltétel értelmében különböző
fi((0, 1)2)-k diszjunktak.

Később Barański [Bar08] megtartotta ezeket a feltételeket, de megengedte, hogy
a mátrixok alsó háromszög mátrixok legyenek diagonális helyett. Ennek eredmé-
nye, hogy az fi([0, 1]2) képek parallelogrammák két függőleges oldallal. Triangulá-
ris Gatzouras–Lalley-féle (TGL) síkbeli szőnyegeknek hívjuk őket, jelezve, hogy az Ai
mátrixok háromszög mátrixok és egy termeszetes általánosítása az eredeti Gatzouras–
Lalley kostrukciónak.

Az 1. ábrán látható besatírozott téglalapok és parallelogrammák [0, 1]2 képét mu-
tatják: bal oldalon egy GL szőnyeg által, a jobb oldalon pedig egy TGL szőnyeg által.
A két ábra téglalapjai és parallelogrammái megfeleltethetők úgy, hogy azok széles-
sége és magassága megegyezzen. Azt mondjuk a Gatzouras–Lalley szőnyeg a TGL
szőnyeg GL-testvére. Annak ellenére, hogy mindkettőnél teljesül a ROSC, nem auto-
matikus, hogy a két attraktor dimenziója meg kellene egyezzen.

1. ÁBRA. Bal: egy Gatzouras–Lalley szőnyeg; jobb: egy trianugláris
Gatzouras–Lalley-féle szőnyeg, melyek testvérek.

Eltérő síkbeli szőnyeg konstrukciókkal foglalkozott Bedford és McMullen [Bed84;
McM84], Barańsky [Bar07], Feng–Wang [FW05] és Fraser [Fra12]. Csak a közelmúlt-
ban foglalkozott Fraser–Shmerkin [FS16] és Pardo-Simón [PS] átfedő rendszerekkel.
Átfedő konstrukciók vizsgálata mindig sokkal nehezebb mint az erősebb ROSC felté-
tel mellett. Célunk TGL szőnyegek tanulmányozása volt különböző átfedésekkel.

Saját konstrukciónk

Folytatva [Bar08; GL92] munkákat, saját hozzájárulásunk átfedő TGL rendszerek be-
vezetése volt. A 2. ábra mutatja milyen fajta átfedéseket tekintettünk. Mindhárom
példa GL-testvére az 1. ábrán látható GL szőnyeg. Bal oldalon úgy vannak teljes oszlo-
pok eltolva horizontálisan, hogy az oszlopok által generált IFS az x-tengelyen teljesíti
Hochman exponenciális szeparációs feltételét (HESC). Ilyen eltolt oszlopokat vizsgált
[FS16] és [PS] eltérő szőnyeg konstrukciókon. Középen az oszlopok nem fednek át,
ugyanakkor parallelogrammák egy oszlopon belül igen egy bizonyos transzverzaltási
feltétel mellett. A jobb oldali ábrán mindkét fajta átfedést szimultán látható.
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2. ÁBRA. Trianguláris Gatzouras–Lalley-féle szőnyegek különböző át-
fedésekkel. Bal: eltolt oszlopok teljesítik Hochman exponenciális sze-
parációs feltételét. Középen nem-átfedő oszlopok, transzverzalitási fel-

tétel. Jobb: mindkettő szimultán.

A formális definíciókhoz rögzítjük a jelöléseket. Az egységnégyzetet jelölje R =
[0, 1] × [0, 1]. Legyen A = {A1, . . . , AN} invertálható, szigorúan összehúzó, valós
értékű 2× 2-es alsó háromszög mátrixok egy családja. A neki megfelelő önaffin IFS

F = { fi(x) := Aix + ti}N
i=1, ahol Ai =

(
bi 0
di ai

)
és ti =

(
ti,1
ti,2

)
, (1.1)

ti eltolás vektorokra, melyekre ti,1, ti,2 ≥ 0. Feltesszük, hogy ai, bi ∈ (0, 1).
Az F merőleges vetítése a vízszintes x-tengelyre egy fontos önhasonló IFS-t gene-

rál az x-tengelyen
H̃ = {h̃i(x) := bix + ti,1}N

i=1. (1.2)

F és H̃ attraktorát rendre Λ = ΛF -vel és ΛH̃-val jelöljök.

1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy egy (1.1) IFS trianguláris Gatzouras-Lalley-féle
és Λ attraktora egy TGL síkbeli szőnyeg ha a következő feltételek teljesülnek:

(a) x irány dominál, azaz

0 < ai < bi < 1 minden i ∈ [N] := {1, 2, . . . , N},

(b) oszlop struktúra: létezik [N]-nek egy partíciója M > 1 darab I1, . . . , IM halmazokra,
melyek elemszáma |Iı̂| = Nı̂ > 0 úgy, hogy

I1 = {1, . . . , N1} és Iı̂ = {N1 + . . . + Nı̂−1 + 1, . . . , N1 + . . . + Nı̂}

minden ı̂ = 2, . . . , M. Feltesszük, hogy két különböző k és ` ∈ {1, . . . , N} indexre

ha létezik ı̂ ∈{1, . . . , M} úgy, hogy k, `∈Iı̂, akkor

{
bk = b` =: rı̂,
tk,1 = t`,1 =: uı̂.

(1.3)

Továbbá bevezetjük
H := {hı̂(x) := rı̂x + uı̂}M

ı̂=1,

és megjegyezzük, hogyH-nak ΛH-val jelölt attraktora megegyezik ΛH̃-val.

(c) feltesszük, hogy ∑j∈Iı̂
aj ≤ 1 teljesül minden ı̂ ∈ {1, . . . , M} és a nem átfedő oszlop

struktúrát

uı̂ + rı̂ ≤ uı̂+1 minden ı̂ = 1, . . . , M− 1 és uM + rM ≤ 1. (1.4)
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(d) Az általánosság megszorítása nélkül feltesszük, hogy

(A1) fi(R) ⊂ R minden i ∈ [N] és

(A2) H függvényeinek legkisebb és legnagyobb fixpontjai rendre 0 és 1.

Vegyük észre, hogy a definíció oszlopon belüli átfedést megenged (mint például a 2. ábra köze-
pén), de oszlopok nem fednek át.

Azt mondjuk, hogy Λ egy eltolt TGL szőnyeg, ha ejtjük az (1.4) feltételt, azaz nem
követeljük meg a nem átfedő oszlop struktúrát, csupán annyit, hogy ∑M

ı̂=1 rı̂ ≤ 1 (mint a 2.
ábra bal oldalán).

1.2. Definíció. Azt mondjuk, hogy egy Λ eltolt TGL szőnyegnek uniform függőleges
szeletei vannak ha

∑
j∈Iı̂

as−sH
j = 1 minden ı̂ ∈ [M],

ahol s = dimB Λ és sH = dimB ΛH.
Továbbá, Λ diagonálisan homogén eltolt TGL szőnyeg ha

bi ≡ b és ai ≡ a minden i ∈ [N].

Speciálisan, egy diagonálisan homogén szőnyegnek uniform függőleges szeletei vannak ha
N/M ∈N és Nı̂ = N/M minden ı̂ ∈ {1, . . . , M}.

1.3. Definíció. Egy F̃ önaffin IFS egy Gatzouras-Lalley féle IFS és a Λ̃ attraktora egy GL
szőnyeg ha F̃ olyan TGL IFS, melyre teljesül az ROSC feltétel és, hogy minden di = 0.

1.4. Definíció. Legyen Λ egy eltolt TGL szőnyeg, mely az (1.1) alakú F IFS-ből lett generál-
va. Azt mondjuk, hogy az

F̃ = { f̃i(x) := Ãix + t̃i}N
i=1, where Ãi =

(
b̃i 0
0 ãi

)
and t̃i =

(
t̃i,1
t̃i,2

)
,

Gatzouras–Lalley IFS és Λ̃ attraktora az F és Λ GL testvére ha ãi = ai és b̃i = bi minden
i ∈ [N], továbbá, F̃ -nek és F -nek ugyan az az (1.3) oszlop struktúrája. Ha Λ valójában egy
TGL szőnyeg (azaz nem átfedő oszlop struktúrával rendelkezik), akkor azt is megköveteljük,
hogy t̃i,1 = ti,1 minden i ∈ [N].

Mindig létezik ilyen testvér, hisz feltesszük 1.1 Definíció (c)-t és, hogy ∑M
ı̂=1 rı̂ ≤ 1. A Λ

GL testvére végig Λ̃-vel lesz jelölve.

Korábbi eredmények

Legyen p = (p1, . . . , pN) ∈ P egy valószínűségi vektor és hozzárendelünk egy másik
q = (q1, . . . , qM) valószínűségi vektort úgy, hogy

qı̂ := ∑
j∈Iı̂

pj.

A szigorúan pozitív elemű valószínűségi vektorok halmazát mind az {1, . . . , N} és
{1, . . . , M} halmazokon egyaránt P0-vel jelöljük. Két szigorúan pozitív elemű, egyen-
lő hosszú vektor esetén használjuk a 〈c〉p := ∏N

i=1 cpi
i jelölést. Legyen

D(p) :=
log〈p〉p
log〈a〉p

+

(
1−

log〈b〉p
log〈a〉p

)
log〈q〉q
log〈b〉p

.
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Definiáljuk sx-t mint ∑M
ı̂=1 rsx

ı̂ = 1 megoldását, s̃x pedig legyen ∑N
i=1 bs̃x

i = 1 egyértelmű
megoldása. Továbbá, bevezetjük

sH := dimB ΛH̃ = dimB ΛH.

Mivel ΛH egy önhasonló halmaz, sH jól definiált. Ha Λ egy TGL szőnyeg, akkor
sH = sx, egyébként sH ≤ sx.

1.5. Tétel (Gatzouras–Lalley [GL92]). Egy GL szőnyeg Hausdorff dimenziója

dimH Λ = sup
p∈P

D(p) =: α∗.

Továbbá, mindig létezik egy p∗ ∈ P0, melyre D(p∗) = α∗.
Egy GL szőnyeg box és pakolási dimenziója egyenlő azzal az s valós számmal, mely az

egyértelmű megoldása a következő egyenletnek

N

∑
i=1

bsH
i as−sH

i = 1. (1.5)

Továbbá, dimH Λ = dimB Λ ⇐⇒ F -nek uniform függőleges szeletei vannak.

1.6. Tétel (Barański [Bar08]). Ha egy TGL szőnyeg teljesíti az ROSC feltételt, akkor

dim(TGL szőnyeg ) = dim(GL testvér ),

ahol dim lehet a Hausdorff, box vagy pakolási dimenzió bármelyike.

Saját eredményeink

Az eredmények Simon Károllyal közösen írt cikken [BKK18] alapszanak. Lényegében
azt bizonyítjuk be, hogy átfedésektől függetlenül, egy eltolt TGL szőnyeg dimenzióját
mindig felülről becsüli a GL-testvérének dimenziója. Még fontosabb, hogy adunk
olyan elégséges feltételeket, melyek mellett egyenlőség van. Hangsúlyozzuk, hogy
ezek a feltételek leelenőrizhetők egy konkrét IFS-re.

1.7. Definíció (Szeparációs feltételek a cilinderekre). Egy F TGL IFS teljesítí a transz-
verzalitási feltételt ha létezik egy K1 > 0 úgy, hogy minden n-re és (i1 . . . in), (j1 . . . jn) ∈
{1, . . . , N}n esetén, melyre Iik = Ijk , k = 1, . . . , n és i1 6= j1 teljesül, hogy

|projx(int(Ri1...in) ∩ int(Rj1...jn))| < K1 ·max{ai1 · . . . · ain , aj1 · . . . · ajn}. (1.6)

Azt mondjuk, hogyH teljesítí Hochman exponenciális szeparációs feltételét
(HESC) (lásd [Hoc14, p. 775]) ha létezik ε > 0 és nk ↑ ∞ úgy, hogy

∆n := min
ı,∈{1...M}n

ı 6=

{
|hı(0)− h(0)|, if h′ı(0) = h′(0);
∞, otherwise.

mennyiségre ∆nk > e−ε·nk . Itt h′ a h függvény deriváltját jelöli.

1.8. Tétel (Felső becslés). Átfedésektől függetlenül, bármely Λ eltolt trianguláris Gatzouras–
Lalley-féle síkbeli szőnyeg esetén

dim(Λ) ≤ dim(Λ GL-testvére ),

ahol dim lehet a Hausdorff, box vagy pakolási dimenzió bármelyike.
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1.9. Tétel. Legyen p ∈ P0, F egy TGL IFS és νp az önaffin mérték

νp :=
N

∑
i=1

piνp ◦ f−1
i .

Egy Λ eltolt trianguláris Gatzouras–Lalley-féle síkbeli szőnyegre

dimH νp = D(p)

ha az oszlopok által generáltH IFS teljesíti Hochman exponenciális szeparációs feltételét és

(i) vagy mindegyik oszlop külön-külön teljesíti ROSC-t

(ii) vagy Λ teljesíti a transzverzalitást és az álábbi egyenlőtlenséget:

log〈a〉p
log〈b〉p

> 1 +
log〈N〉q
− log〈q〉q

. (1.7)

Továbbá, mindig létezik p∗ ∈ P0, melyre D(p∗) = supp∈P D(p) = α∗.

1.10. Következmény (Hausdorff dimenzió átfedésekkel). Amikor egy Λ eltolt TGL sző-
nyeg teljesíti az 1.9 Tétel feltételeit és (1.7) teljesül p∗-val és q∗-val, akkor

dimH Λ = α∗ = dimH(Λ GL-testvére ).

1.11. Tétel (Box dimenzió átfedésekkel). Legyen s = dimB(Λ GL testvére ) mint (1.5)-
ben. Egy Λ eltolt TGL szőnyegre dimB Λ = dimP Λ = s, ha a következők valamelyike
teljesül:

(i) H teljesíti HESC-t és mindegyik oszlop külön-külön teljesíti ROSC-t vagy

(ii) Λ egy TGL szőnyeg, teljesíti a transzverzalitást és a következő egyenlőtlenséget:

− log〈p̃〉p̃ + log〈q̃〉q̃ < sH(log〈b〉p̃ − log〈a〉p̃), (1.8)

ahol p̃ := ( p̃1, . . . , p̃N) és q̃ := (q̃1, . . . , q̃M) vektorokat (1.5) definiálja:

p̃i = bsH
i as−sH

i and q̃ı̂ = ∑
j∈Iı̂

bsH
j as−sH

j . (1.9)

1.12. Következmény (Box- és affinitási dimenzió egyenlősége). Bármely Λ eltolt trian-
guláris Gatzouras–Lalley-féle síkbeli szőnyeg esetén

dimAff Λ = dimAff(Λ GL-testvére ).

Továbbá,
dimAff Λ = s ⇐⇒ sH = min{s̃x, 1}.

1.13. Tétel (Box- és Hausdorff dimenzió egyenlősége). Tegyük fel, hogy a Λ eltolt TGL
szőnyeg teljesíti ROSC-t ésH teljesíti HESC-t. Ekkor a következők ekvivalensek:

dimH Λ = dimB Λ ⇐⇒ sH = dimH νq̃ ⇐⇒ ∑
j∈Iı̂

as−sH
j = 1 minden ı̂ ∈ [M].
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1.14. Következmény (Diagonálisan homogén szőnyegek). Ha egy diagonálisan homogén
eltolt Λ TGL szőnyeg teljesíti az 1.9 és 1.11 Tételek feltételeit, akkor

dimH Λ =
1

− log b
log

M

∑̂
=1

N
log b
log a
̂ and dimB Λ =

log N
− log a

+

(
1− log b

log a

)
log M
− log b

.

Speciálisan, dimH Λ = dimB Λ akkor és csak akkor, ha Λ-nak uniform függőleges szeletei
vannak.

Példák, alkalmazások

A disszertációban nagy hangsúlyt kapnak eredményeink illusztrálása példákon ke-
resztül. Megjegyezzük, hogy tételeink feltételei ellenőrizhetők konkrét adatokkal és a
dimenziók is meghatározhatók.

Az alábbi 3 ábrán látható átfedő példák sorozata jól mutatja, hogy kis módosítás-
okkal hogyan befolyásolható a különböző dimenziók egyenlősége vagy különbsége.

3. ÁBRA. Dimenziók egyenlőségének megtörése: Bal dimH Λ =
dimB Λ = dimAff Λ; Jobb dimH Λ = dimB Λ < dimAff Λ; Alsó

dimH Λ < dimB Λ < dimAff Λ.

Arra az esetre, amikor megnegedjük, hogy a mátrixok fő diagonálisai negatív ele-
meket is tartalmazhassanak bebizonyitjuk, hogy

1.15. Propozíció. Az 1.9 and 1.11 Tételek állításai kiterjednek olyan TGL szőnyegekre, melyek
teljesítik az ROSC-t és 0 < |ai| < |bi| < 1, valamint minden ı̂ ∈ {1, . . . , M} és minden
k, ` ∈ Iı̂ esetén bk = b`.

Foglalkoztunk a ∈ (0, 1/5] és d = (1− 5a)/4 paraméterekkel adott önaffin folyto-
nos görbék egy családjával is. Definiáljuk az

A =

(
1/3 0

d a

)
és A− =

(
−1/3 0

0 a

)
.
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mátrixokat. A− irányítás váltó. Bevezetjük az a-val parametrizált Fa IFS családot,
melyet az alábbi függvények definiálnak

f1(x) = Ax, f2(x) = Ax +

(
1/3

a + d

)
, f3(x) = A−x +

(
2/3

2(a + d)

)
,

f4(x) = Ax +

(
1/3

3a + 2d

)
, f5(x) = Ax +

(
2/3

4a + 3d

)
.

Az eltolás vektorok úgy lettek megválasztva, hogy Λa egy folytonos síkbeli görbe le-
gyen, lásd 4. ábra. Csak kevés olyan példa van, ahol sikerült önaffin görbék dimenzi-
óját meghatározni, lásd például Ledrappier [Led92], Feng és Käenmäki [FK18], vagy
Solomyak [Sol98b].

1.16. Propozíció. Bármely a ∈ (0, 1/5] esetén Λa Hausdorff és box dimenzióját az alábbi
folytonos, szigorúan monoton növő függvények adják meg

1
log 3

· log
(

2 + 3
log 3
− log a

)
= dimH Λa < dimB Λa = 1 +

log(3/5)
log a

.

4. ÁBRA. Bal: Fa első (piros), másod (zöld) és harmad (fekete) szintű
cilinderei. Jobb: Λa 90 fokkal elforgatva, a = 0.2 (fekete), 0.12 (piros)

and 0.08 (zöld) paraméter választással.

Az egyik motivációnk tanulmányozni átfedő önaffin fraktálokat, hogy esetenként
magasabb dimenziós nem átfedő fraktálok dimenziója egyenlő valamely irányba vett
merőleges vetületének dimenziójával, mely már viszont lehet átfedő rendszer, lásd
5. ábra.

1.17. Tétel (Két dimenziós átfedő rendszer felemeltje). Legyen F egy diagonálisan ho-
mogén (1.1) TGL szőnyeg uniform függőleges szeletekkel, mely teljesíti az 1.9 és 1.11 Tételek
feltételeit. "Felemeljük" ezt a rendszert három dimezióba

F̂ =
{

Fi(x̂) := Âi · x̂ + t̂i
}N

i=1, ahol Âi =

 b 0 0
di a 0
ui vi λi

 , 0 < |λi| < a < b

úgy, hogy Fi
(
(0, 1)3) ∩ Fj

(
(0, 1)3) = ∅ minden i 6= j. Ekkor dim F̂ = dimF .
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5. ÁBRA. Egy három dimenziós fraktál, mely dimenziója megegyezik
az xy-síkra vett merőleges vetületével, ami egy átfedő TGL szőnyeg.

2. Önaffin zipper fraktál görbék
Fraktál görbék már a 19. században megjelentek, bár akkor még a szokatlan konstruk-
ciókra sokan "szörnyetegként" tekintettek. Peano konstruálta meg az első térkitöltő
görbét, Weierstrass adott példát folytonos, de sehol sem differenciálható függgvényre
és von Koch definiált egy görbét, melyet róla neveztek el. Azóta a fraktál görbékre
számos területen találtak alkalmazást, különös tekintettel a waveletek, interpolációs
függvények vagy a jel feldolgozás területén. A mi kutatásunk kiinduló pontját de
Rham görbéje jelentette [Rha47; Rha56; Rha59].

Ez a görbe egy speciális esete az ún. zipper fraktál görbéknek. Legjobb tudomá-
sunk szerint ez a terminológia és az alábbi definíció ebben az általánosságban Aseev,
Tetenov és Kravchenkonak [ATK03] tulajdonítható. Specialis esetek már megjelennek
Hutchinson [Hut81] és Barnsley [Bar86] munkáiban is.

2.1. Definíció. Rd-n értelmezett összehúzó leképezések egy F = { f0, . . . , fN−1} rendszerét
zippernek hívjuk Z = {z0, . . . , zN} csúcsokkal és ε = (ε0, . . . , εN−1) irányításokkal, ε i ∈
{0, 1}, ha a kereszt feltétel

fi(z0) = zi+εi és fi(zN) = zi+1−εi

teljesül minden i = 0, . . . , N− 1. A rendszert önaffin zippernek hívjuk, ha az fi : Rd → Rd

függvények affin összehúzó leképezések

fi(x) = Aix + ti, minden i ∈ {0, 1, . . . , N − 1},

ahol Ai ∈ Rd×d invertálható és ti ∈ Rd.
Az F által generált fraktál görbe az az egyértelmű, nem üres, kompakt Γ halmaz, melyre

Γ =
N−1⋃
i=0

fi(Γ).

Ha F egy affin zipper, akkor Γ-t önaffin görbének nevezzük.

2.2. Definíció. EgyF = { fi} önaffin zipper Γ attraktorának a lineáris parametrizációja
egy v : [0, 1]→ Γ ⊂ Rd függvény, amely teljesíti a következő függvény egyenletet

v(x) = fi

(
v(g−1

i (x))
)

ha x ∈ gi([0, 1]),
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ahol egy adott λ = (λ0, . . . , λN−1) valószínűségi vektor mellett

gi(x) = (−1)εi λix +
i−1

∑
j=0

λj + ε iλi minden x ∈ [0, 1].

A v folytonos görbe gráfja Rd+1-ben az S = {Si}N−1
i=0 IFS attraktora, ahol

Si(x, y) = (gi(x), Aiy + ti).

A 6. ábra de Rham görbéjének linearis parametrizációját mutatja λ = (1/2, 1/2) ese-
tén. Bal oldalon az F IFS első szintű cilinderei; középen az S IFS első szintű cilinderei;
jobb oldalon pedig v gráfja látható.

6. ÁBRA. A de Rham görbe lineáris parametrizációja λ = (1/2, 1/2)
esetén.

2.3. Definíció. Egy v függvény pontonkénti Hölder exponense az x ∈ [0, 1] pontban

α(x) := lim inf
y→x

log ‖v(x)− v(y)‖
log |x− y| . (2.1)

Amikor (2.1)-ban a lim inf limeszként létezik valamely x ∈ [0, 1] pontban, akkor azt mondjuk,
v-nek a reguláris pontonkénti Hölder exponense αr(x) van az x pontban.

A (reguláris) pontonkénti Hölder exponens szinthalmazait definiálja

E(β) = {x ∈ [0, 1] : α(x) = β} és Er(β) = {x ∈ [0, 1] : αr(x) = β} .

Célunk multifraktál analízis végzése volt a (reguláris) pontonkénti Hölder expo-
nensre, azaz az alábbi függvények tanulmányozása

β 7→ dimH E(β) és β 7→ dimH Er(β).

Ezt több más szinguláris függvényre már vizsgálták, lásd például Barral és Seuret [BS05],
Sumi [JS17] vagy Slimane [BS03].

A PRd−1 projektív tér egy M részhalmazának lezártját M-mel, belsejét pedig Mo-
val jelöljük. A v ∈ Rd pont ekvivalencia osztályát PRd−1-ben 〈v〉 jelöli. Minden A
invertálható mátrix definiál egy természetes 〈v〉 7→ 〈Av〉 leképezést a projektív téren,
melyet szintén A-val jelölünk.

2.4. Definíció. Azt mondjuk, hogy mátrixok egy A = {A0, . . . , AN−1} családja teljesíti
a dominált osztást (angolul dominated splitting), ha létezik egy olyan nem üres, nyílt
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M ⊂ PRd−1 részhalmaz, mely végés sok, összefüggő komponensből áll úgy, hogy azok lezártjai
páronként diszjunktak és

N−1⋃
i=0

Ai M ⊂ Mo,

valamint van egy d − 1 dimenziós hipersík, mely transzverzális M minden elemére. M-et
multikúpnak nevezzük.

Továbbiakban mindig feltesszük, hogy A teljesíti a dominált osztást.
Ha M a PRd−1 részhalmaza és x ∈ Rd, akkor legyen

M(x) = {y ∈ Rd : 〈y− x〉 ∈ M}.

Az M(x) halmazt az x középpontú kúpnak nevezzük.
F egy nem degenarált rendszer, ha teljesítí az erős nyílt halmaz feltételt és

〈zN − z0〉 /∈
∞⋂

k=0

⋂
|ı|=k

A−1
ı (Mc),

ahol egy véges hosszú ı = i1 . . . ik szóra Aı az Ai1 Ai2 . . . Aik mátrix szorzatot jelöli.
Megjegyezzük, hogy a nem degenerált feltétel garantálja, hogy a v : [0, 1] 7→ Rd görbe
nem önátmetsző és nincs benne Rd egyetlen hipersíkjában sem.

2.5. Definíció. A P(t) mátrix nyomás függvény definjció szerint az alábbi egyenlet egy-
értelmű gyöke

0 = lim
n→∞

1
n

log
N−1

∑
i1,...,in=0

‖Ai1 · · · Ain‖t (λi1 · · · λin)
−P(t) .

Legyen d0 > 0 az egyértelmű valós szám, melyre P(d0) = 0, azaz

0 = lim
n→∞

1
n

log ∑
|ı|=n
‖Aı‖d0 .

Továbbá, jelölje

αmin = lim
t→+∞

P(t)
t

, αmax = lim
t→−∞

P(t)
t

és α̂ = P′(0). (2.2)

Saját eredményeink

Az eredmények Bárány Balázzsal and Kiss Gergővel közösen írt cikken [BKK18] alap-
szanak.

2.6. Tétel. Legyen v a Γ lineáris parametrizciója, melyet egy nem degenerált F rendszer defi-
niál. Létezik egy α̂ konstans, (2.2)-ben definiálva, melyre α(x) = α̂ ≥ 1/d0 Lebesgue majdnem
minden x ∈ [0, 1]. Továbbá, létezik ε > 0 úgy, hogy minden β ∈ [α̂, α̂ + ε]

dimH {x ∈ [0, 1] : α(x) = β} = inf
t∈R
{tβ− P(t)}. (2.3)

Ezen felül, (2.3) kiterjeszthető minden β ∈ [αmin, α̂ + ε] ha v teljesítí

λ0 = λN−1 és lim
k→∞

‖Ak
0‖

‖Ak
N−1‖

= 1. (2.4)
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Továbbá, a β 7→ dimH E(β) és β 7→ dimH Er(β) függvények folytonosak és konkávak
saját értelmezési tartományukon.

A következőben egy elégséges feltételt adunk arra, hogy az előző (2.3) eredményt
a teljes [αmin, αmax] spektrumra ki tudjuk terjeszteni.

1. Feltétel Legyen F = { fi : x 7→ Aix + ti}N−1
i=0 egy nem degenerált önaffin zipper

{z0, . . . , zN} csúcsokkal. Tegyük fel, hogy létezik egy konvex, egyszerűen összefüggő,
zárt C ⊂ PRd−1 kúp, melyre

1.
⋃N

i=1 AiC ⊂ Co és minden v 6= 0, 〈v〉 = θ ∈ C-re 〈Aiv, v〉 > 0,

2. 〈zN − z0〉 ∈ Co.

Az 1. Feltétel teljesül, ha például a mátrixok elemei szigorúan pozitívak és a zipper
irányítása ε = (0, . . . , 0).

2.7. Tétel. Tegyük fel, hogy az F affin zipper teljesítí az 1. Feltételt. Ekkor minden β ∈
[α̂, αmax]

dimH {x ∈ [0, 1] : α(x) = β} = inf
t∈R
{tβ− P(t)}, (2.5)

és minden β ∈ [αmin, αmax]

dimH {x ∈ [0, 1] : αr(x) = β} = inf
t∈R
{tβ− P(t)}. (2.6)

Ezen felül, ha F teljesítí (2.4)-et, akkor (2.5) a teljes β ∈ [αmin, αmax] spektrumra kiterjed.
Továbbá, a β 7→ dimH E(β) és β 7→ dimH Er(β) függvények folytonosak és konkávak

saját értelmezési tartományukon.

Az 1. Feltételnek van egy további fontos szerepe.

2.8. Tétel. Legyen F egy nem degenerált rendszer. Ekkor a reguláris pontonkénti Hölder ex-
ponens létezik Lebesgue majdnem minden pontban pontosan akkor haF teljesítí az 1. Feltételt.
Ilyenkor αr(x) = P′(0) Lebesgue majdnem minden x ∈ [0, 1].

Példa: de Rham görbéje

Rögzített ω ∈ (0, 1/2) mellett, de Rham görbéje a Γ attraktora az alábbi IFS-nek

f0(x) =
[

ω 0
ω 1− 2ω

]
x−

[
0

2ω

]
és f1(x) =

[
1− 2ω ω

0 ω

]
x +

[
2ω
0

]
. (2.7)

The v : [0, 1] 7→ R2 lineáris parametrizáció λ = (1/2, 1/2) mellett

v(x) = fi(v(2x− i)), minden x ∈
[ i

2
,

i + 1
2

)
, i = 0, 1. (2.8)

2.9. Propozíció. Minden ω ∈ (0, 1/4) ∪ (1/4, 1/3) ∪ (1/3, 1/2) választással, a (2.8)-ben
definiált v : [0, 1] 7→ R2 de Rham görbére az alábbiak teljesülnek

1. v differenciálható Lebesgue majdnem minden x ∈ [0, 1] pontban azonosan nulla derivált
vektorral;

2. Jelölje N azon [0, 1]-beli pontokat, ahol v nem differenciálható. Ekkor dimHN = τ −
P(τ) > 0, ahol τ ∈ R úgy lett választva, hogy P′(τ) = 1;
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3. dimH Π∗µ0 < 1, ahol µ0 =
{ 1

2 , 1
2

}N a Bernoulli mérték Σ = {0, 1}N-n és Π a
természetes projekció Σ-ból v([0, 1])-re;

4. minden β ∈ [αmin, αmax]

dimH {x ∈ [0, 1] : α(x) = β} = dimH {x ∈ [0, 1] : αr(x) = β}
= inf

t∈R
{tβ− P(t)}.

Kapcsolódó irodalom. Protasov [Pro04; Pro06] általánosabb kontextusban bizonyí-
totta, hogy azon x ∈ [0, 1] pontok, melyekre α(x) = β csak β = α̂ esetén lesz teljes
mértékű, egyéb β-ra null mértékű. Okamura [Oka16] α(x)-et becsli Lebesgue tipikus
x-re olyan (2.8) rendszerekben, ahol több mint két függvény is lehet és bitonyos felté-
telek mellett lehetnek nem lineárisak.

3. Apolloniuszi hálózatok
Determinisztikus és véletlen apolloniuszi hálózatok az apolloniuszi körpakolás prob-
lémájából eredeztethetők. Természetes megfeleltetés van körpakolások és síkbarajzol-
ható gráfok közt: körök közepébe elhelyezünk egy-egy csúcsot és két csúcs között
pontosan akkor fut él, ha a körök merőlegesek. Az apolloniuszi körpakolásból kapjuk
a determinisztikus apolloniuszi hálózatot. Andrade társszerzőkkel [And+05] illetve
Doye és Massen [DM05] valós hálózatok modellezésére használták. A model értelem-
szerűen általánosítható tetszőleges d dimenzióba, lásd [Zha+08; Zha+06].

Véletlen apolloniuszi hálózatok

Zhou társszerzőkkel [ZYW05] a model dinamikájának véletlenítését javasolták. A kö-
vetkezőkben ismertetett eljárás egy d dimenziós véletlen apolloniuszi hálózatot RANd(n)
[ZRC06] definiál, lásd a 7. Ábrát.

7. ÁBRA. Véletlen apolloniuszi hálózatok realizációi két dimenzióban
rendre n = 50, 250, 750 darab csúccsal.

Inicializáláskor, az n = 0. lépésben a RANd(0) gráf d+ 2 csúcsból áll, melyek Rd-be
vannak beágyazva úgy, hogy közülük d + 1 darab egy d-dimenziós szimplexet alkot
és a (d + 2). csúcs a szimplex belsejében van, melyet él köt össze a szimplex összes
csúcsával. Ez a belső csúcs d + 1 darab d-szimplexet alkot a többi csúccsal: kezdetben
ezen szimplexek mindegyike ‘aktív’ státuszt kap és aktív klikként hivatkozunk rájuk.
Minden további n ≥ 1 lépésben RANd(n− 1)-ből úgy kapjuk meg RANd(n)-t, hogy
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egyenletes eloszlással választunk egy Cn aktív klikket RANd(n− 1) összes aktív klikk-
je közül. Ebbe a Cn szimplexbe elhelyezünk egy vn csúcsot, melyet Cn összes csúcsával
összekötünk. Ezáltal d + 1 darab új szimplex keletkezik, ők mind ‘aktívak’ lesznek,
míg a kiválasztott Cn szimplex státusza ‘inaktívvá’ válik. Eredményül megkaptuk
RANd(n)-et. Az n. lépésben RANd(n)-nek n + d + 2 darab csúcsa van és nd + d + 1
darab aktív klikkje.

Evolúciós apolloniuszi hálózatok

Egy másik véletlen apolloniuszi hálózatot vezetett be Zhang társszerzőivel [ZRZ06].
Adott {qn}∞

n=1, 0 ≤ qn ≤ 1 paraméterek mellett, egy EANd(n, {qn}) = EANd(n)
Evolúciós apolloniuszi hálózatot d dimenzióban a következő iteratív eljárással generálha-
tó. A kiinduló gráf megegyezik a RANd(0)-val és d + 1 darab aktív klikk van. Minden
n ≥ 1 esetén EANd(n− 1)-nek minden aktív klikkjét egymástól függetlenül qn való-
színűséggel kiválasztjuk. Az így kiválasztott Cn klikkek inaktívvá válnak (a ki nem
választottak továbbra is aktívak maradnak). Minden C ∈ Cn belsejébe elhelyezünk
egy új vn(C) csúcsot, melyet C minden csúcsával összekötünk. Minden C ∈ Cn-re az
új vn(C) csúcs és C bármely d csúcsával összesen d + 1 darab új klikk mindegyiké-
nek státuszát aktívra állítjuk. Eredményképpen megkapjuk EANd(n)-et. Az inaktív
csúcsok halmazát n lépés után V(n)-nel jelöljük és N(n) := |V(n)|.

Heurisztikus és precíz gondolatmenetekkel [AM08; CFU14; DS07; Ebr+13; FT12;
ZRC06; ZYW05] cikkekben megmutatták, hogy RANok rendelkeznek a valós háló-
zatok legfontosabb tuljadonságaival: magas klaszterezettségi együttható, hatványel-
oszlást követő fokszám eloszlás és a gráf méretével logaritmikusan növő távolságok
csúcsok közt. A mi célunk volt pontosan meghatározni a legrövidebb utak és a gráf
átmérőjének aszipmtotikus viselkedését.

Jelölések

Rögzítsük n-et és tekintsük RANd(n) vagy EANd(n) két ‘aktív’ vagy ‘inaktív’ u és v
csúcsát. Jelölje Hopd(n, u, v) u és v közti hopcount-ot, azaz az élek számát u és v közti
(egyik) legrövidebb úton. A flooding time és átmérő pedig rendre

Floodd(n, u) = max
v

Hopd(n, u, v) és Diamd(n) = max
u,v

Hopd(n, u, v). (3.1)

Amikor lehetséges, a jelölésben elhagyjuk d, u és v-t. Jelölje Dv(n) a(z inaktív) v csúcs
fokszámát az n. lépés után.

Legyenek (Xi)
d+1
i=1 független (optimista) geometriai eloszlások i

d+1 paraméterrel.
Definiáljuk az alábbi összeget

Yd :=
d+1

∑
i=1

Xi. (3.2)

Yd-re gyakran hivatkoznak mint egy teljes kupon gyűjtögető blokk a jól ismert kupon
gyűjtögető problémában d + 1 darab kuponnal. Az Yd várható értékét és szórásnégy-
zetét rendre jelölje

µd := E[Yd] = (d + 1)H(d + 1), σ2
d := D2 [Yd] , (3.3)

ahol H(d) = ∑d
i=1 1/i. Az Yd nagy eltérés ráta függvénye

Id(x) := sup
λ∈R

{
λx− log

(
E
[
eλYd

])}
. (3.4)
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Id(x)-nek nincs explicit formája. A flooding time és átmérőhöz tekintjük

fd(c) := c− d + 1
d
− c log

( d
d + 1

c
)

. (3.5)

Vegyük észre, hogy − fd(c) egy Poi( d+1
d ) valószínűségi változó ráta függvénye. Ezért,

c > d+1
d esetén az fd(c) = −1 egyenletnek van egyértelmű megoldása, melyet c̃d-vel

jelölünk. Végezetül, bevezetjük

g(α, β) := 1 + fd(αc̃d)− αβ
c̃d

µd
Id

(
µd

β

)
. (3.6)

Saját eredményeink

Az eredmények Komjáthy Júliával és Vágó Lajossal közösen írt cikken [KKV16] alap-
szanak. A cikk tartalmaz eredményeket a fokszám eloszlásról és klaszterezési együtt-
hatóról is, de a disszertáció nem tartalmazza ezeket.

Az első tétel a tipikus távolságok aszimptotikus vislkedését írja le RANd(n)-ben.

3.1. Tétel (Tipikus távolságok RAN-okban). Két egymástól függetlenül, egyneletesen vá-
lasztott aktív csúcs között a hopcount RANd(n)-ben aszimptotikusan egy centrális határel-
oszlás tételt (CHT) követ

Hopd(n)−
2

µd

d+1
d log n√

2 σ2
d+µd

µ3
d

d+1
d log n

d−→ Z, (3.7)

ahol µd, σ2
d definiálva lett (3.3)-ban és Z egy standard normális valószínűségi változó.

Továbbá, ugyan ezt a CHT-t teljesíti két inaktív csúcs közötti távolság is, ha azokat egy-
mástól függetlenül az alábbi eloszlás szerint választjuk

P(v-t választjuk |Dv(n)) =
(d− 1)Dv(n)− d2 + d + 2

dn + d + 1
, (3.8)

ahol Dv(n) jelöli az inaktív v csúcs fokszámát.

3.2. Megjegyzés. Aktív csúcsok nincsenek fizikailag jelen a gráfban, ezért a köztük
lévő távolságot úgy értelmezzük, hogy inaktívnak tekintve őket, behúzzuk a kezdeti
d + 1 darab élüket és ezen a gráfon nézzük a távolságot.

A következő tétel a flooding time és átmérő aszimptotikájáról szól.

3.3. Tétel (Átmérő és flooding time RAN-okban). Legyen u egy egyenletesen választott
actív csúcs vagy pedig a (3.8) eloszlás szerint választott inaktív csúcs. Ekkor amint n→ ∞

Diamd(n)
log n

P−→ 2α̃β̃
c̃d

µd
,

Floodd(n, u)
log n

P−→ 1
µd

(
d + 1

d
+ α̃β̃c̃d

)
,

(3.9)

ahol (α̃, β̃) ∈ (0, 1]× [1, µd
d+1 ] az optimális megoldása az alábbi feltételes szélsőérték feladatnak

max{αβ : g(α, β) = 0}. (3.10)

3.4. Megjegyzés. Vegyük észre, hogy azon (α, β) párok, melyek kielégítik g(α, β) = 0
egyenletet nem üres, hisz α = β = 1 esetén definíció szerint f (c̃d) = −1 és Id(µd) = 0.
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Végezetül, következzen EANd(n)-ben a tipikus távolságok aszimptotikája.

3.5. Tétel (Tipikus távolságok EAN-okban). Tegyük fel, hogy a {qn} paraméter sorozatra
teljesül, hogy ∑n∈N qn = ∞ és ∑n∈N qn(1− qn) = ∞. Ekkor két egymástól függetlenül, egy-
neletesen választott aktív csúcs között a hopcount EANd(n)-ben aszimptotikusan egy centrá-
lis határeloszlás tételt (CHT) követ

Hopd(n)−
2

µd

n
∑

i=1
qi√

2 σ2
d+µd

µ3
d

n
∑

i=1
qi(1− qi)

d−→ Z, (3.11)

ahol µd, σ2
d (3.3)-ben lett definiálva és Z egy standard normális valószínűségi változó.

Továbbá, ugyan ez a CHT teljesül két inaktív csúcs közti legrövidebb útra is ha azokat
egymástól függetlenül az alábbi eloszlás szerint választjuk

P (v-t választjuk |Dv(n), N(n)) =
(d− 1)Dv(n)− d2 + d + 2
d(N(n)− d− 2) + d + 1

. (3.12)

A gráf hierarchikus felépítésének megértése a fraktál nézőpontot használva lehe-
tőséget adott arra, hogy dimenziótól függetlenül, egységesen tudtuk kezelni mindhá-
rom viszgált mennyiséget. A kapcsolódó irodalomban mindig csak egyik vagy másik
mennyiséget vizsgálták más módszerekkel.

Kapcsolódó irodalom

A hopcountra bizonyított CHT mind a RAN és EAN esetén is új, komolyan meg-
erősítve [ZRC06] és [AM08] cikkekben található eredményeket. A CHT különösen
érdekes, mert legjobb tudomásunk szerint minden korábbi esetben, ahol CHT bizo-
nyítottak, véletlen súlyokat kaptak az élek. Lásd például Janson [Jan99]; Bhamidi, van
der Hofstad és Hooghiemstra [BHH11; BHH12b; BHH10; BHH12a]; Bollobás, Janson
és Riordan [BJR07]; vagy Kolossváry, Komjáthy [KK15] munkáit.

Az átmérő meghatározása mindig komolyabb kihívás mint a hopcount. A floo-
ding time-ot ritkán vizsgálják, RAN-ok esetén korábban nem volt ismert. RAN-ok
esetén, Frieze és Tsourakakis [FT12] korábban megkapta a 2c̃2 log n felső korlátot az át-
mérőre két dimenzióban. Függetlenül tőlünk, Ebrahimzadeh társszerzőivel [Ebr+13]
illetve Cooper–Frieze [CFU14] egészen más módszerekkel határozták meg az átmé-
rőt. Hangsúlyozzuk, hogy mindhárom cikk tartalmaz olyan eredményt, amit a másik
kettő nem, továbbá, [CFU14; Ebr+13] egyáltalán nem foglalkoznak a hopcount-tal és
flooding time-mal.
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