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I. fejezet

Bevezetés

     Képzeljünk el egy ideális, lyukkal nem rendelkező biliárdasztalt. Ezen azt értem, 

hogy ha elindítunk egy pont-szerű golyót valahonnan a falon, egységnyi sebességgel, 

akkor az energiaveszteség nélkül fog az idő végeztéig pattogni a biliárdasztalon.

Ilyen feltételek  mellett,  ha a  biliárdasztal  falán  elindítunk véletlenszerűen,  véletlen 

irányvektorral és egységnyi sebességgel golyókat, bizonyos esetekben ezen részecskék 

mozgása kaotikus lesz.

     Hogy mikor lesz kaotikus a golyók mozgása,  függ a biliárdasztal  alakjától.  A 

szakdolgozatom két esettel foglalkozik részletesen: ha a biliárdasztal kardioid illetve, 

ha négyzet  alakú,  ugyanis a  kardioidon a részecskék mozgása kaotikus  lesz,  ezzel 

szemben a négyzeten nem.

     Most hogy megvan az asztalunk, mi történik akkor, ha valahol az asztal falát  

kilyukasztjuk?

     Természetesen pontosítanunk kell a kérdést. Első ilyen pontosítása a kérdésnek, 

hogy  vajon,  ha  kezdetben  elindítunk  bizonyos  számú  részecskét,  akkor  az  idő 

múlásával  mennyi  úgynevezett  túlélő  részecske  marad  a  biliárdasztalon,  azaz 

mennyien nem hagyják el a biliárdasztalt.

     Fontos megjegyezni, hogy külön kell választani az időtől való függést, illetve az 

ütközésszámtól való függést.

A fázistér

     A másik  fontos  kérdés,  hogy a  részecskék  eloszlása  a  fázistéren  hogyan  fog 

alakulni  az  idő  illetve  az  ütközésszám  növelésével?  Egy  részecskének  a  képe  a 

fázistéren  a  következőképpen  keletkezik:  Mivel  a  részecske  pattog  a  biliárdasztal 
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falán,  ezért  van egy visszaverődési  szög.  Ezalatt  a  visszaverődési  szög alatt  egész 

pontosan a biliárdasztal falán megtalálható beesési ponthoz tartozó normális vektor és 

a  pont  visszaverődése  utáni  sebességvektor  által  közrezárt  szöget  értjük.  Ennek  a 

visszaverődési  szögnek  a  szinusza  lesz  az  ordinátája  a  pontnak  a  fázistérben.  A 

biliárdasztalt határát meg tudjuk adni egy zárt görbével, ennek a görbének van egy 

kiinduló pontja, így a fázistérben ábrázolt pontok abszcisszája a visszaverődés helye 

és  a  kezdőpont  közötti  görbe-ívhossz  lesz.  A dolgozat  későbbi  fejezeteiben  az  n. 

ütközés  utáni  fázistéren  a  túlélő  részecskék  utolsó  helyzetét  fogom  ábrázolni  és 

emellett  ugyanezen  részecskék  kiinduló  pontját  is,  Ez  az  úgynevezett  Birkhoff 

-leképezés.

Megjegyzés: A Birkhoff-leképezésben  a  túlélő  részecskék  utolsó  helyzetei  magas 

induló  pontszám  esetén  a  fázistér  jól  határolható  területeire  esnek.  Ugyanez 

elmondható  a   túlélő  részecskék  kezdő  helyzetére  is  a  fázistérben.  Már  korábban 

megmutatták, hogy ezen két esetben a fázisábrák területei megegyeznek  [1].

 

    Az sejthető, hogy bizonyos nagyon speciális helyről és szöggel indított részecskék 

soha nem fogják elhagyni a biliárdasztalt, például az is ilyen eset, amikor a kiinduló 

pontba húzható merőlegessel megegyező irányba indítjuk el a részecskénket, azaz a 

visszaverődési szög és a visszaverődés helyéhez tartozó normális által közrezárt szög 

0. Természetesen ehhez az is kell, hogy a  falon lévő kiinduló ponttal szemben lévő 
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1.1 ábra: sematikus ábra, melyen a fázistérben megjelenő (s, sin(χ)) pontok ábrázolásához szükséges  
értékek szerepelnek



pontba húzható normális megegyezzen a kiinduló pontba húzható normálissal. Ekkor a 

golyóbis  oda-vissza  fog  pattogni  a  biliárdasztal  falán.  Az  említett  példa  0 

valószínűséggel fog bekövetkezni.  De mi a  helyzet  azokkal a trajektóriákkal,  amik 

ugyan elhagyják a biliárdasztalt, de csak nagyon hosszú idő után?

Megjegyzés: A későbbiekben a túlélő részecskék sokaságának a kezdőpontjának és a 

végpontjának az elhelyezkedését fogom nevezni a fázistérben.

     A  szakdolgozat  második  fejezetében  látni  fogjuk,  hogy  a  kardioid-alakú 

biliárdasztalon való  kaotikus pattogás fázisábrája mind az idő, mind az ütközésszám 

múlását tekintve fraktál-szerű képet fog mutatni. Ezzel szemben a 4. fejezetben azt 

fogjuk tapasztalni, hogy négyzet-alakú biliárdasztal esetén a fázisábrák más jellegűek 

lesznek.  Viszont  mindkét  esetben  látni  fogjuk,  hogy  a  hosszú-életű  részecskék 

elhelyezkedése a fázisábrán egyaránt mutat némi szabályszerűséget.

     Az eddig tárgyalt biliárdasztal esetén már a kezdetekben megmondtuk, hogy a 

pattogó részecskék pont-szerűek, emiatt két pattogás között a a részecskék nem fognak 

kölcsönhatni egymással. Most nézzünk egy látszólag más jelenséget.

Előkészítő jelenség

     Képzeljünk el egy tárolót, ami ideális gázzal van megtöltve és nézzük meg, hogyan 

ürül ki ez a tároló, ha valahol kilyukasztjuk a falán egy I lyukkal, ami korong alakú. 

Legyen ennek az I lyuknak a területe: ΔA, legyen a f(u,t) a részecskéknek a sűrűsége a 

fázistéren,  N(t) legyen a részecskék száma a tárolóban a kilyukasztástól számított  t 

időpontban, legyen  V a tároló térfogata és  u a részecskék sebességvektora. Az  f(u,t) 

eloszlás azért jön létre, mert a részecskék egymással állandóan ütköznek, a részecske 

u sebessége ezért véletlenszerű. Ekkor f-re fennáll, hogy:

                                               ∫ f (u ,t )d 3u= N (t )
V

.

Az u sebességgel távozó részecskéknek a száma dt idő alatt:
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                                             dN=dtΔA unf (u ,t )d 3u ,

ahol  n jelöli  a  nyílás  felületének  normálisát.  Ezek  alapján  a  dt idő  alatt  elhagyó 

részecskék száma. 

                                          
dN (t)

dt
=−ΔA∫u n f (u , t)d 3 u.

A jobb oldalon szereplő negatív előjel éppen amiatt kell, mert a részecskék számának 

a megváltozása a nyíláson való távozásból adódik.

     Mivel  egy  ideális  gázzal  megtöltött  tárolót  vizsgálunk,  a  részecskék,  mint 

említettük  a  fallal  való  ütközésen  túl  egymással  is  kölcsönhatásba  kerülnek.  Ez 

molekuláris  káoszt  fog  eredményezni,  ami  ahhoz  vezet,  hogy  a  részecske 

sebességvektorának  az  iránya  egyenletes  eloszlású  lesz.  Ekkor  a  fázistérbeli  f(u,t) 

sűrűség csak a sebesség nagyságától (ν) és az időtől (t) függ.

     Térjünk át  polár  koordinátákra.  Jelölje  θ a sebességvektor és a  normális  által 

közrezárt szöget, így un= ν cos (θ). Az előző egyenletet átírva kapjuk:

                      dN (t)
dt

=−ΔA∫
0

∞

ν f (ν , t)ν2 d ν∫
0

π /2

cosθ sin θ d θ∫
0

2π

d φ .

Ezek alapján a következő is igaz lesz:

                                            ∫
0

∞

f (ν , t)ν2 d ν 4π= N (t)
V

.

Ha ezt átrendezzük úgy, hogy a jobb oldalon csak 1 maradjon, akkor azt tapaszaljuk, 

hogy  a  bal  oldalon  egy  valószínűségi  sűrűségfüggvényt  integrálunk,  ami  a  ν 

hosszúságú sebességvektorok valószínűségi sűrűsége lesz, jelöljük ezt w(ν,t)-vel

                                                 w (ν , t)= 4π f (ν , t)ν2 V
N (t)

.  
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Ezt felhasználva és kiszámolva az integrálokat:

                                     dN (t)
dt

=
−Δ A N (t )

4π V ∫
0

∞

ν w (ν ,t )dν dt π .

Jól látható, hogy az integrál mögötti rész egy várható érték, egész pontosan a sebességi 

modulus várható értéke, tehát amit kapunk:

                                                
dN (t)

dt
=
−Δ A〈ν 〉N ( t)

4V
.

Ennek a differenciálegyenletnek lehetséges megoldása:

                                                         N (t )=N (0)e−κ t

addig, ameddig <ν> időben konstansnak tekinthető. Itt κ az úgynevezett szökési ráta, 

ami a konkrét esetben

                                                         κ= Δ A 〈ν 〉
4V

.

A dolgozat felépítése

     A biliárdasztalon való pont-szerű részecskék pattogása és az ideális gáz esete

látszólag  különbözik,  mégis,  amint  azt  a  következő  fejezetben  látni  fogjuk,  ha  a 

biliárdasztalunkat kardioid-alakúnak választjuk, akkor a részecskék mozgása kaotikus 

lesz, és abban az esetben ha valahol kilyukasztjuk az asztal falát, akkor az asztalon 

maradó részecskék száma exponenciálisan  fog csökkenni.  Ezen kívül  numerikusan 

megfogjuk határozni a szökési rátát.

     További kérdés lehet az, hogy mindezt hogyan tudjuk matematikai formába önteni? 

Erre részletesen a III.  fejezetben fogok kitérni,  amikor megismerkedünk néhány új 

fogalommal és a Perron-Frobenius-operátorral. Pianigiani és Yorke munkája nyomán 

[2] látni fogjuk, hogy ennek az operátornak milyen feltételek mellett lesz fixpontja, és 

ez  mikor  egyértelmű.  Megmutatjuk,  hogy  ez  az  elmélet  hogyan  alkalmazható  a 
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kilyukasztott  kaotikus-biliárdokra.  Végül  a  fejezet  végén  látni  fogjuk,  hogy  a 

fixpontok létezésére vonatkozó tétel a feltételek megváltoztatása mellett is igaz lesz.

     Ennek a módosításnak a szükségességét az veti fel, hogy a mikrolézerek kutatása 

során  gyakran  használnak  körtől  eltérő  peremű  kis  üveg-biliárdokat.  A fénysugár 

ezekben mindaddig visszapattan, ameddig a beesési szög az úgynevezett határszögnél 

nagyobb. Ellenkező esetben azonban a fénynyaláb megtörés után kilép és csak a másik 

része verődik vissza. Ebben a szögtartományban tehát a biliárd lyukas, de a lyukba eső 

részecskéknek  csak  egy  hányada  lép  ki  a  rendszerből.  Ezt  a  tulajdonságot  az  R 

reflexiós  együttható  bevezetésével  vesszük  figyelembe  [3]. 0<R(x )⩽1 annak  a 

valószínűsége, hogy a biliárd a fázistérben x=(s,sin(χ)) koordinátájú pont továbbra is a 

biliárd belsejében marad. A teljes lyukhatás az R(x)=0 esetnek felel meg a fázistér egy 

tartományában.  A  szakdolgozatnak  az  egyik  fontos,  saját  eredménye,  hogy 

általánosítja  a  Pianigiani-Yorke  megközelítést  reflexiós  együtthatóval  jellemzett 

esetekre is és kimutatja, hogy a lecsengés itt is exponenciális, amennyiben a dinamika 

kaotikus.

     A másik saját eredmény a IV. fejezetben részletesen taglalt vizsgálatok elvégzése 

után  kaptam,  amikor  egy olyan  kilyukasztott  biliárdasztalon  ismételtem meg  a  II. 

fejezetben fellelhető vizsgálatokat, amikor a részecskék viselkedése nem lesz kaotikus. 

A lecsengés ekkor hatványfüggvény típusú.
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II. fejezet

Tranziens káosz kilyukasztott, kardioid 

alakú biliárdasztalon

Az első vizsgált eset az úgynevezett kardioid alakú biliárd asztal esete. Képzeljünk el 

egy kardioidot aminek a falán véletlenszerűen szétszórunk pontokat. Ezután ezeket a 

pontokat  egységnyi  sebességgel  elindítjuk  egy  véletlen  χ irányba  ([-π/2,π/2]-n 

egyenletes eloszlással). Ekkor ezeknek a részecskéknek a mozgása szabálytalan lesz, 

amint azt a 2.1 ábra sugallja. A vizsgálat megkezdése előtt definiáljuk a kardioidot:

D2.1 Definíció: A kardioid olyan síkgörbe,  amit  egy rögzített  körön kívül  csúszás 

nélkül legördülő, vele azonos sugarú kör egy rögzített pontja ír le.

Egyenlete derékszögű koordinátákban: (x2+ y2)2−2a x (x2+ y2)=a2 y2 .
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Ábra 2.1: kardioid alakú biliárdasztalon való pattogás és képe a fázistéren



Paraméteresen: x=a cos t(1+cos t)
y=a sin t(1+cos t ) , ahol t∈[−π ,π ]

Megjegyzés: A kardioid-alakú biliárdasztalon való pattogás esetén a fázistér ordinátája 

a visszaverődési szög szinusza lesz,  azaz a 2.1 ábra jelölése szerint  sin(χ).  A D2.1 

definíció szerinti paraméterezés mellett a kardioid szimmetrikus az x-tengelyre. Emiatt 

van értelme az előjeles görbeívhossznak. Mivel a kardioid görbéjének az x-tengelytől 

felfelé illetve lefelé eső görbeívhossza egyaránt 4 egység, ezért a  fázistér abszcisszája 

a becsapódási pont és a (0; 2) (itt  s=0) koordinátájú pont közötti előjeles kardioid-

görbeívhossz, leosztva 4-gyel.  Mindezt azért  tesszük, hogy a fázistér négyzet-alakú 

legyen.

A feladat megoldásakor az a paramétert mindig 1-nek választottam.

     A vizsgálat elkezdése előtti első feladatom az volt, hogy Matlab segítségével írjak 

egy olyan függvényt, ami a kardioidon belüli mozgást követi, azaz bemenetnek kér 

egy kiindulási pontot a kardioid görbéjén (s), illetve egy 

[-π/2,π/2] közötti χ szöget (kiinduló ponthoz húzható normális és a sebesség iránya 

által közrezárt  szög), kimenetként pedig a visszapattanás helyét és a visszapattanás 

helyéhez húzható érintőre merőlegessel közrezárt szöget.

     Eredeti  tervem az  volt,  hogy a  kiindulási  ponton átmenő  és  az  irányszöggel  

megegyező irányszögű egyenessel metszem el a kardioidot. Viszont ezzel sajnos nem 

várt  akadályokba  ütköztem,  ugyanis  ha  ki  szeretném számolni  a  metszéspontokat, 

akkor egy nemlineáris egyenletrendszert kell megoldanom, amit a Matlab túlságosan 

pontatlanul számolt ki, így más eszközökhöz kellett nyúlnom.

     Az új módszer lényege, hogy nagyon apró lépésenként haladok a kiinduló pontból a 

kiinduló irányszöggel megegyező irányba egészen addig, ameddig el nem hagyom a 

kardioidot, ezután visszalépek egyet és megnézem, hogy a kardioid falán melyik pont 

van ehhez a ponthoz a legközelebb.

     A  visszaverődési  szög  meghatározása  némiképpen  könnyebb  feladat  volt. 

Szükségünk van a kardioid egy adott pontjába húzható érintő meredekségére, ami:  

     

                                               dy
dx
=−cos t+cos2 t

sin t+sin 2 t
.
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Ebből  egyszerű forgatással  megkaphatjuk az  érintő irányszögére  merőleges  szöget, 

amiből  a  már  korábban  meghatározott  irányszög  segítségével  megkaphatjuk  az 

outputban szereplő visszaverődési szöget.

     Most már kilyukaszthatjuk a kardioidunkat.

A kilyukasztott kardioid esete

     A 2.2 ábrán jól látható a vizsgált kilyukasztott kardioid. A vizsgálatok megkezdése 

előtt bennem felmerülő első kérdés az volt, hogy hol legyen a lyuknak a helye?

Én  egy  elég  speciális  helyet  választottam,  mégpedig  az  origó  különböző  méretű 

környezetét.

     Ez a választás azért tűnik ígéretesnek, mert amint azt később látni fogjuk, minél 

nagyobbra választom meg az  origó környezetét,  a  biliárd dinamikája annál  jobban 

kezd  hasonlítani  olyan  biliárd  asztaléhoz,  ahol  a  részecskéknek  a  mozgása  nem 

kaotikus.  A  fejezet  későbbi  részeiben  látni  fogjuk,  hogy  ez  nagyon  érdekes 

jelenségeket fog eredményezni.

     Ezek alapján már megkezdhetjük a vizsgálatainkat. Két fő csapásvonal mentén 

haladunk: a túlélő részecskék számának eloszlása hogyan függ az ütközések számától, 

illetve a valós időtől. Feltehetjük, hogy a részecskék azonos, egységnyi sebességgel 
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Ábra 2.2: I nyílással kilyukasztott kardioid alakú biliárdasztalon való pattogás és képe a fázistéren,  
ahol a nyílás mérete 0.2182 ívhosszegység, nyílás elhelyezkedése a fázistér abszcisszáján 

s∈[−1 ;−0.9727] és s∈[0.9727 ;1] . Mivel ha egy pont belekerül az I nyílásba akkor  
elhagyja a biliárdot, az hogy milyen szöggel teszi az nem számít, ezért a nyílás elhelyezkedése a  

fázistérben nem függ sin(χ)-tól.



mozognak a kardioidban, így két ütközés közötti idő megegyezik a két ütközési pont 

közötti távolsággal. 

II.a Túlélő részecskék száma és az ütközések száma közötti

összefüggés 

     Először  azt  vizsgáljuk meg,  hogy a túlélő  részecskék száma hogyan függ az 

ütközések  számától.  Az  ezt  vizsgáló  program  működésének  az  elve  a  következő: 

Egyenletes eloszlással szórjunk szét pontokat a kardioid görbéjén, és minden ponthoz 

rendeljünk egyenletes  eloszlással  egy véletlen  irányszöget.  Ezután  lyukasszuk ki  a 

kardioidot  a  fentebb  leírt  helyen.  Azon  pontokat,  akik  beleesnek  ebbe  a  lyukba, 

töröljük ki. Majd a következő lépésben minden megmaradó ponton hajtsuk végre a 

pattogást jelentő leképezést egészen addig, ameddig bele nem megy a lyukba vagy el 

nem ér egy megadott pattogásszámot. 

     A 2.3 ábrán az abszcissza mutatja az ütközések számát, az ordináta pedig a túlélő 

részecskék  N(n) számának  a  természetes  alapú  logaritmusát  különböző  méretű 

nyílások esetén. A nyílás mérete 0.4425 és 1.4142 ívhosszegység között mozog. Egész 

pontosan  a  nyílás  helyei  paraméteresen  megadva:

t∈[−π /10,π /10]; [−π /6,π /6] ;[−π / 4, π /4 ];[−π /3,π /3] , az  ezekhez  tartozó 

nyílásméretek: 0.4425; 0.7321; 1.0824; 1.4142 melyeket az 2.4 ábrán rendre sárga, 

fekete, zöld, piros színű görbék jelölik. 

     Azt láthatjuk a 2.3-as ábrán, hogy minél nagyobbra választjuk a nyílás méretét,  

annál kevésbé lesz exponenciális eloszlású a részecskék mozgása.

     Minden olyan görbére, melyekre szemmel láthatóan lehetett, egyenes szakaszokat 

illesztettem  (melyet  kék  színnel  jelöltem  az  ábrán).  Ezek  meredeksége  a  szökési 

rátának tapasztalati úton nyert értéke lesz, melynek értéke a két kisebb  nyílásméretek 

esetén rendre: κ=0.0054; 0.0149. Ha ezeknek a számoknak a reciprokát vesszük, akkor 

megkapjuk, hogy várhatóan mennyi pattogást fog végezni egy részecske, ameddig el 

nem hagyja a biliárdasztalt. A vizsgált esetekben az eredmény: rendre 185 illetve 67 

ütközés.

Megjegyzés: A κ szökési rátát az N (n)∼e−κn összefüggésből olvashatjuk le.
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2.3 ábra: ütközésszám és túlélő részecskék számának természete logaritmusa, induló részecskeszám  
10000, nyílás mérete: 0.4425; 0.7321; 1.0824; 1.4142 egység, melyeket rendre sárga,  fekete, zöld és  

piros színekkel jelölünk (illesztett ábra lesz ehelyett)

Fázisábák

     A 2.4 ábra fekete színű ábráin láthatóak a túlélő részecskéknek az adott lépésszám 

után elért helyzete, ezzel szemben a piros színű ábrákon a túlélő részecskék kiinduló 

helyzetei láthatók. 2.4 a, b, c, d ábrák esetén egyaránt az induló részecskeszám 100000 

volt.

     A fázisábrán jól látható a részecskék fraktál-szerű elrendeződése. (Az ábra nem 

tökéletes,  ami  abból  adódik,  hogy  jobb  felbontás  eléréséhez  sokkal  gyorsabb 

számítógépre lett volna szükségem.)
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2.4.a ábra: fázisábra 1 iteráció után

2.4.b ábra: fázisábra 5 iteráció után
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2.4.c ábra: fázisábra 10 iteráció után

2.4.d ábra: fázisábra 20 iteráció után
Az a,b,c,d ábrák esetén az induló részecskeszám egyaránt: 100000; a nyílás mérete: 1.0824
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II.b Túlélő részecskék és a valós idő közötti összefüggés

     Ebben az alfejezetben a valós időtől való függést vizsgáljuk. Változtatnunk kell  

némiképpen a programunkon. Most ugyanis egy részecskét addig mozgatunk, ameddig 

el nem hagyja a kardioidot, vagy addig, ameddig a biliárdasztalon mozgással eltöltött 

ideje meg nem halad egy, a programba inputként megadott felső időkorlátot.

     Túlélő részecskék N(t) eloszlása a vártnak megfelelően exponenciális lesz, amely a 

2.5 ábrán jól meg is figyelhető. Ezen az ábrán a vizsgált kardioidok nyílás-mérete és 

elhelyezkedése  azonos  a  2.3  ábrán látható  esetekkel.  Ennek  megfelelően  a 

színhasználat is azonos. Eltérés csupán annyi, hogy a 2.3 ábra x-tengelye a valós időt 

jelöli.

2.5 ábra: valós idő és a túlélő részecskék számának természetes logaritmusa; induló részecskeszám  
10000; a nyílás mérete: 0.4425; 0.7321; 1.0824; 1.4142 egység, melyeket rendre sárga, fekete, zöld és  

piros színekkel jelölünk

     Ez az ábra meglepetés volt a számomra, ugyanis ha a lyukat nagyra választom, 

akkor  nagyon  sokáig  nem lesz  exponenciális  a  túlélő  részecskéknek  az  eloszlása, 

viszont így is sokkal „egyenesebbek” az eloszlásgörbék, mint a diszkrét esetben 
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    A nem-exponencialitás  oka  a  lyuk  helyzetének  megválasztásában  keresendő. 

Ugyanis minél nagyobbra választom meg a lyukat az origó körül, annál jobban kezd 

kardioid-alakú biliárd asztalunk egy olyan lyukas objektumra hasonlítani, amiben a 

részecskék pattogása nem kaotikus. 

        Ebben az esetben is kék színnel illesztettem egyenest a szemmel egyenesnek tűnő 

részekre,  és  az  itt  kapott  meredekségek  nyílásméret  szerint  növekvő  sorrendben: 

0.0036; 0.0092; 0.0150. Ebben az esetben is, ha ezeknek a becsült szökési rátáknak 

vesszük a reciprokait, akkor megkaphatjuk, hogy adott nyílás méret mellett várhatóan 

mennyi időt tölt egy részecske a biliárdasztalon. Így a vizsgálat során kapott értékek 

esetén a részecskék várhatóan rendre: 277.8; 108.7; 66.7 időegységet fognak eltölteni 

a biliárdasztalon.

Fázisábrák

     Ugyanúgy, mint a diszkrét esetben, folytonos esetben is tudjuk ábrázolni a túlélő 

részecskék helyzetét a fázistéren.

     Ebben  az  esetben  is  egy  részecske  mozgása  akkor  áll  meg,  ha  elhagyja  a  

biliárdasztalt,  de  mivel  adtunk  a  részecskéknek  egy felső  időkorlátot,  így ha  nem 

hagyja el a részecske a biliárdot, akkor is megáll, ha eléri a megadott felső időkorlátot.

     A fekete színnel plottolt ábrák jelölik a részecskéknek a helyzetét valamilyen adott 

t  idő elteltével. Az összehasonlítás miatt ugyanazon nyílásméret mellett vizsgálom a 

fázisábrát, mint a diszkrét esetben, azaz 1.084 egység mellett.

     Ezen vizsgálatok eredményei a 2.6 ábrán láthatók, amik a struktúrájukat tekintve 

hasonló képet mutatnak a 2.4 ábra képével. Viszont nem lesznek azonos sűrűségűek, 

ami annak tudható be, hogy a hosszú-életű részecskéknek két ütközés között megtett 

útjának az  átlaga  nem lesz 1.  Erre  a  kérdésre részletesebben ki  fogok térni  a  II.3 

pontban, amikor az ütközésszám, illetve a valós idő közötti összefüggés lesz terítéken.

     További  észrevétel,  hogy  a  diszkrét  esettel  ellentétben  a  2.6  ábrán  látható 

fázisábrákon  lévő  kiszínezett  területek  kezdetben  nem  azonos  méretűek.  Ezzel 

szemben,  amint  azt  már  a  bevezetésben  is  említettem,  a  diszkrét  esetben  a  túlélő 

részecskék  kiindulásának  illetve  végállomásának  a  helyei  a  fázisábrán  területei 

megegyeznek (Birkhoff -leképezés területtartó).
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2.6.a ábra:1 időegység utáni fázisábra

2.6.b ábra: 5 időegység utáni fázisábra
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2.6.c ábra: 10 időegység utáni fázisábra

2.6.d ábra: 20 időegység utáni fázisábra
Az a,b,c,d ábrák esetén az induló részecskeszám egyaránt: 100000; a nyílás mérete: 1.0824
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II.c Ütközésszám és valós idő közötti összefüggés

     Ha megpróbálnánk ábrázolni  a  túlélő  részecskék  számának  valós  idő,  illetve 

ütközésszám szerinti  eloszlását  egy skálán,  akkor  bajban lennénk.  A probléma az, 

hogy ha például azt nézzük meg, hogy hány darab olyan pont van, mely túlél három 

ütközést, illetve hogy hány darab olyan pont van, ami túlél három időegységet, akkor 

nem  fogunk  azonos  értéket  kapni.  Így  ahhoz,  hogy  egyszerre  tudjuk  ábrázolni, 

transzformálnunk kell az ütközésszám szerint ábrázolt görbét úgy, hogy ábrázolásnál 

az ütközés számot meg kell  szorozni  a hosszú életű részecskék két  ütközés között 

megtett átlagos hosszával (idejével).

       Ennek a vizsgálatnak az eredményei a szokásos nyílásméretek mellett a 2.8 ábrán 

láthatóak. Piros színű görbék jelölik a valós idő szerinti eloszlást,  a fekete pedig a 

transzformált  ütközés  szerinti  eloszlás.  Ezen  ábrák  alapján  jól  látható,  hogy  nem 

mindegy, hogy valós idő szerint vagy ütközésszám szerint vizsgálódunk.

      Az ábrák tetején látható érték a hosszú-életű részecskéknek két ütközés között 

eltelt átlagos ideje, amit úgy számolok, hogy elindítom a biliárdasztal falán a golyókat 

és egészen addig pattogtatom őket, ameddig el nem érnek egy rögzített pattogásszámot 

vagy el nem hagyják a biliárdasztalt. A program, ami elvégzi ezt a pattogást, rögzíti a 

golyóbisok által megtett utat, ami az egységsebesség miatt meg fog egyezni az idővel. 

Ha összeadjuk az összes túlélő részecskének a megtett útját, majd leosztjuk azoknak a 

számával  és  a  pattogás  számmal,  akkor  megkapjuk a  keresett  értéket.  Az ugrások 

számával  ennek  az  értéke  változni  fog.  A 2.1  táblázaton  látható,  hogy különböző 

nyílásméret és különböző iterációszám esetén hogyan fog változik.

n\I 0.4425 0.7321 1.0824 1.4142
50 1.4217 1.1063 0.5464 0.3615

150 1.0203 0.5772 0.3821 0.3587
250 0.7997 0.4959 0.3915 0.3500
350 0.6988 0.4809 0.3904 0.3972
450 0.6438 0.4730 0.3900 0.3497

2.1 táblázat: 〈 t 〉coll közelítő értékei különböző iterációszám (n) és különböző nyílásméret (I) esetén
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A 2.1 táblázatban szereplő értékek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy 

minden nyílás méret esetén a két ütközés között eltelt átlagos idő az ütközésszám 

növelésével konvergálni fog, ha végtelenhez tartunk az ütközések számával. A 

transzformált ütközés szerinti eloszlást úgy kapjuk, hogy a túlélő részecskék számát

n 〈 t 〉coll függvényében ábrázoljuk. A két eloszlás eltérése jól mutatja, hogy a 

folytonos idejű és a diszkrét idejű leírás alapvetően különbözik.

2.8 ábra: Túlélő részecskék eloszlása a valós idő szerinti (piros) és transzformált ütközés szerinti  
eloszlása rendre 0.4425; 0.7321; 1.0824; 1.4142 kerületegységnyi nyílás mellett. A 〈 t〉coll -t 2.1 

táblázat utolsó sorában szereplő értékekkel közelítettük.

     Végül  azt  vizsgáltam  meg,  hogy  a  fázisábrán  milyen  lesz  a  hosszú-életű 

részecskéknek a sűrűsége. A 2.9 ábrán látható ez az sűrűség. A fekete színnel jelölt 

pontok úgy készültek,  hogy felosztottam a fázisteret  0.01x0.01-es négyzetrácsra és 

megszámoltam, hogy 150 pattogás után hány darab pont esik egy négyzetrácsba, majd 

ezeket  az  utolsó  időpontban  mért  túlélő  részecskék  számával  normálom.  A piros 

színnel színezett pontok jelölik a 150 valós időegységig mozgó pontok sűrűségét a 

fázistérben. A 2.10 ábrán jól látható, hogy a hosszú életű részecskék a két különböző 
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szempont  szerint  vizsgált  esetben  a  fázisábrán  közel  azonos  helyen  találhatóak,  a 

sűrűségük viszont nem azonos.

2.9 ábra: hosszú-életű részecskék sűrűsége a fázistéren. A pirossal jelölt pontok 150 időegységet túlélő  
részecskék, fekete színnel a 150 pattogást túlélő részecskék, induló részecskeszám: 30000, a nyílás  

mérete: 1.0824

2.10 ábra:hosszú-életű részecskék elhelyezkedése a fázistéren. Ez az ábra a valódi elhelyezkedésüket  
jelöli a fázistérben a részecskéknek, itt nincs négyzetes felosztás. Induló részecskeszám 30000; a nyílás  

mérete: 1.0824
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II.d A nyílás méretének növelése

     Amikor a túlélő részecskék számának eloszlását vizsgáltuk, azt tapasztaltuk, hogy a 

nyílás  méretének növelésével  a  túlélők számának eloszlása egyre kevésbé mutatott 

exponenciális jelleget. Ezért érdekes lenne látni, hogy a fázisábrák hogyan is fognak 

kinézni nagyon nagy nyílás-méret esetén.

     Válasszuk tehát a nyílás méretét különösen nagyra: 2.3431 ívhosszegység méretűre. 

Látható, hogy már 5 ütközés esetén már nem annyira kivehető a fraktál-szerű mintázat 

(2.11.b  ábra),  20  ütközés  esetén  már  csak  nagyon  kevés  pontról  beszélhetünk.  A 

kiszökési dinamika tehát nemcsak gyorsabb, hanem más jellegű is, mint a kaotikus 

esetekben.

2.11.a ábra: fázisábra 1 iteráció után
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2.11.b ábra: fázisábra 5 iteráció után

2.11.c ábra:fázisábra 10 iteráció után
Az a,b,c ábrák esetén az induló részecskeszám egyaránt: 100000; a nyílás mérete:  2.3431
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III. fejezet

Matematikai megközelítés

     Ebben  a  fejezetben  bevezetünk  egy  operátort,  aminek  a  segítségével  fogjuk 

vizsgálni az úgynevezett  feltételesen invariáns (Conditionaly invariant)  eloszlásokat 

felhasználva a Pianigiani Yorke Expanding maps on sets which are almost invariant: 

decay and chaos [2] című cikket. A feltételesen invariáns eloszlások nagyon hasznos 

eszköznek  fognak  bizonyulni  a  későbbiekben,  ugyanis  ennek  a  segítségével 

matematikai  úton  is  be  tudjuk  látni,  hogy  kaotikus-biliárdban  a  túlélő  részecskék 

számának eloszlása  exponenciális,  ezen  kívül  meg tudjuk határozni  a  hosszú-életű 

részecskéknek a fázistéren való eloszlását.

     Mielőtt  ezt  megtennénk,  szükségünk  lesz  fixpont  tételekre.  Ugyanis  ennek  a 

feltételesen  invariáns  eloszlásnak  a  sűrűségfüggvényét,  mint  egy fixfüggvényeként 

fogjuk megkapni a bevezetett operátornak.

T3.1  Tétel  (Schauder-féle  fixpont  tétel): Legyen  C zárt,  konvex  és  nem  üres 

részhalmaza az  X  Banach-térnek. Legyen f :C →C folytonos operátor úgy,  hogy 

f(C) prekompakt X-en  (Egy  X normált  tér  U részhalmaza  prekompakt,  ha  lezártja 

kompakt X-en). Ekkor létezik az f operátornak legalább egy fixpontja C-n.

Ennek a  tételnek a  bebizonyításához szükségünk lesz egy másik fixpont  tételre  az 

úgynevezett Brouwer-féle fixpont tételre, melynek a bizonyítása meghaladja ennek a 

szakdolgozatnak  a  kereteit,  viszont  a  Schauder-féle  fixpont  tétel  bizonyításához 

nélkülözhetetlen eszközünk lesz. Az  f fixpontján azt a x̂∈C pontot értjük, melyre

f ( x̂ )= x̂ .

T3.2  Tétel  (Brouwer-féle  fixpont  tétel): Legyen  S nem  üres  kompakt,  konvex 
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részhalmaza  egy  véges  dimenziós  Euklideszi  térnek,  ekkor  minden  f  folytonos 

függvényre, melyre f : S →S , létezik az f-nek fixpontja. ([3], Theorem 2.6)

Megjegyzés:  Ennek a fixpont-tételnek speciális és szemléletes esete, hogy minden  f 

folytonos függvényre, amely egy zárt véges dimenziós gömbből képez önmagába lesz 

legalább egy fixpontja. 

     A Schauder-féle  fixpont  tétel  bizonyítása  előtt  szükségünk  van  a  következő 

definícióra illetve állításra:

D3.1  Definíció  (konvex  burok): {x1 ... xn}:=F∈X , ahol  X Banach-tér,  ekkor  F 

konvex burka:

                                    con (F ) :={∑i=1

n

t i x i :∑
i=1

n

t i=1, ti⩾0}.
Megjegyzés: Látható, hogy con(F) kompakt, hiszen korlátos és zárt.

Konvex  burok  azért  fontos  fogalom,  mert  így  néhány  pont  segítségével  tudunk 

definiálni egy konvex halmazt.

A3.1  Állítás: X Banach  tér, legyen K⊂X kompakt,  legyen ε>0, ekkor  létezik 

F⊂X véges halmaz és P : K→ con(F )  leképzés úgy, hogy tetszőleges x∈K

esetén d ( x , P (x ))=∥x−P( x)∥<ε

Megjegyzés: Ez az állítás lényegében annyit mond, hogy tetszőleges Banach-tér beli 

K konvex halmazhoz találhatunk véges számú pontot, melyek konvex-burka  kellően 

közelíti K-t

Bizonyítás: Ha  K kompakt,  akkor  létezik  F véges  ε-háló  K-ra,  azaz

F={x1 , ... , xn}⊂X , melyre ∪
i=1

n
{B(x i , ε )}⊃K , ahol B( x i , ε) az x i közép-

pontú,  ε sugarú  nyílt  gömböt  jelöli,  azaz ∪
i=1

n
{B(x i , ε )} nyílt  fedése  K-nak. 

Definiáljuk a következő függvényt:
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                                     φi( x)={ε−d (x , x i) ha x∈B (x i , ε)
0 ha x∉B (x i , ε)}.

Ezen  függvények  jól  láthatóan  K nyílt  fedésében  szereplő  ε-sugarú  gömbök 

segítségével vannak definiálva, mégpedig abban az esetben, ha  x beleesik egy adott 

gömbbe, akkor a függvény értéke ε és az x-nek a középponttól való távolságának a 

különbsége,  egyébként  0.  Az látható,  hogy ha x∈K , akkor  minden  i-re φi( x)

folytonos és ∑
i=1

n

φi (x)>0.

D.3.2  Definíció  (Schauder-projekció): x∈K -ra  legyen φ( x)=∑
i=1

n

φi(x ). Ekkor

φ : K →ℝ+ , így bevezethetjük a Schauder-projekció-t:

                                                
P (x ):=

∑
i=1

n

φi( x) xi

φ(x )
.

A bizonyítás folytatása:

Tehát P : K→ X és folytonos és mivel ∑
i=1

n

φi (x) /φ(x)=1 , ezért P (x )∈con(F )

továbbá

                         d (P( x) , x)=∣∑i=1

n φi(x )
φ( x)

x i− x∣=∣∑i=1

n φi( x)
φ(x )

(x i−x)∣⩽
                                        ⩽∑

i=1

n φi( x)
φ(x )

∣x i− x∣⩽ε∑
i=1

n φi( x)
φ(x )

=ε

így kész vagyunk a bizonyítással.

 □

Bizonyítás (Schauder-féle fixpont tétel): Mivel f(C) prekompakt, ezért K= f (C )

kompakt,  így minden  ε>0-hoz létezik  véges  ε-háló  K-ra.  Legyen egy ilyen  ε-háló:

F={x1 ... xn} . Mivel  K kompakt, ezért korlátos, így ε  növelésével egyre kevesebb 

nyílt gömbre lesz szükségünk K nyílt fedéséhez, tehát n függ ε-tól. Azt mutatjuk meg, 

hogy létezik olyan x0∈C , hogy ∣x0− f (x0)∣<ε.
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Tekintsük a következő leképezést: g :=P ∘ f . A P Schauder-projekció definíciójából 

jól  látható,  hogy  g C-ből  képez  con(F)-be.  Szorítsuk  meg  g-t  con(F)-re.  Mivel  C 

konvex  és con F⊂C ekkor g :con F →con F .  Ekkor  Brouwer  tétele (T3.1) 

miatt létezik x0∈con F úgy, hogy g ( x0)= x0 , de ekkor 

                            ∣x0− f (x0)∣=∣g (x0)− f (x0)∣=∣P( f ( x0))− f ( x0)∣<ε

Az utolsó becslés azért igaz, mert P ∘ f egy C⊂X  konvex halmazból képez egy 

F⊂X véges halmaz konvex burkába. tehát kielégíti az A3.1 állítás feltételeit. 

□
Ezen a fixpont-tételen kívül szükségünk van néhány definícióra, mielőtt bevezetnénk 

az új operátort.

D3.3 Definíció (törött vonal összefüggőség): Legyen S⊂ℝn . Azt mondjuk, hogy S 

„Arc-wise bounded” azaz törött vonal összefüggő ami azt jelenti, hogy létezik egy δ

valós szám az S-hez úgy, hogy tetszőleges két S-beli pont összeköthető törött vonallal, 

úgy hogy a törött vonal hossza legfeljebb δ.

Megjegyzés: A legkisebb ilyen δ számot nevezzük S átmérőjének.

     A törött vonal összefüggő halmazok ismerete nélkülözhetetlen egy új fogalom 

bevezetéséhez:

D3.4 Definíció (expanzív leképezés): Tegyük fel, hogy az A zárt halmaz előáll, mint

A=∑
i=1

p

Ai . Legyenek  az Ai−k törött-vonal  összefüggőek.  Továbbá  tegyük  fel, 

hogy a  T az  A halmazból képez valahova. Ekkor azt mondjuk, hogy a  T  leképzés 

expanzív, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

E1 A⊂T (A)

E2 A∩T (∂ A) nem üres ( ∂ A az A határa)

E3   Létezik λ>1, úgy hogy a T Jacobi mátrixa DT(x) λ-expanzív mátrix, azaz
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inf {∣DT ( x)v∣:∣v∣=1}⩾ λ teljesül minden x∈B -re és B=A∩T−1(A) .

Megjegyzés:  A definícióból  nem  következik,  hogy  a  T leképezés  invertálható. 

Könnyedén találhatunk olyan leképezést, ami nem invertálható, mégis expanzív, ekkor 

A komponenseit érdemes úgy megválasztani, hogy a komponenseken  a  T leképezés 

bijektív legyen:

P1 példa: Legyen a⩾2 valósszám. Legyen T :[0,1]→[0, a /2] a következőképpen 

definiálva:

T ( x)={ ax ha x∈[0,1 /2]
a(1−x ) ha x∈[1/2,1]} , ez a függvény látható a 3.1 ábrán.

Lássuk, hogy ez a leképzés miért is lesz expanzív.

E1 teljesül, hiszen, A=[0,1],  ekkor T(A)=[0,a/2], mivel a>2, ezért A⊂T (A).

E2 is igaz lesz, hiszen az A határa 0 és az 1 lesz, ezeket, ha T-be írjuk egyaránt 0-át 

kapunk, de az benne van az A határában, így készen vagyunk.

E3 feltétel ellenőrzése kicsit nehezebb feladat, hiszen a T nem invertálható, mivel nem 

bijekció. Igazából az a fő kérdés, hogy, hogyan értelmezhetjük ilyenkor B-t.

A  3.1 ábrán jól  látható,  hogy  T az A1=[0,1/2] A2=[1/2,1]   intervallumokon 

invertálható.  Szorítsuk,  meg  a  T-t  ezekre  az  intervallumukra,  majd  invertáljunk.

T 1:=T ∣[0,1 /2] ;T 2 :=T ∣[1 /2,1 ] Jelölés mellett már tudjuk definiálni B-t:

                                            B=A∩(T 1
−1(A)∪T 2

−1(A))
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Mivel  a  leképzésünk  egydimenziós,  ezért  a  Jacobi-mátrix  skalár  értékű  lesz  az  x 

helyen, továbbá mivel lineáris, ezért értéke a, ha x∈A1 és -a, ha x∈A2 .

Probléma csak az x=1/2 helyen lehet (ugyanis ott a leképzés nem deriválható), de az 

nem lehet benne  B-ben, hiszen, eleve úgy választottuk meg  a-t, hogy ez az eset ne 

fordulhasson elő. Így sikerült belátni, hogy DT(x) a-expanzív minden x∈B , továbbá 

a>2 konstanssal.

Megjegyzés: Ha A=∪Ai törött-vonal összefüggő, ahonnan a T leképzés képez és m 

a  Lebesgue mérték,  illetve ha  m(A) véges,  akkor a későbbiekben feltehetjük,  hogy 

m(A)=1.  (Egyszerűen  lenormálhatjuk.)  Ezzel  a  lépéssel  némiképp  megkönnyítjük 

később a dolgunkat.

D3.5 Definíció: Tekintsük f ∈C (A) ,  az A halmazon folytonos függvényt, legyen μ 

egy olyan mérték, amire: dμ= fdm . 

Megjegyzés: A D3.5 definícióból jól látható, hogy f ⩾0 a μ sűrűsége.

Most  már  megvan  az  eszköztárunk  ahhoz,  hogy  bevezessük  a  Frobenius-Perron 

operátort

D3.6  Definíció: Vezessünk  be  egy  új  operátort,  melyet  jelöljünk P1 -el  (ezen 

operátor segítségével fogjuk definiálni a P Perron-Frobenius-operátort).

                                            P1( f (x ))= d (μ∘T−1)
dm

.

Megjegyzés: Ha a T leképzés inverze egyértelmű, akkor, alkalmazva a láncszabályt és 

dμ  helyére fdm-et  írva  adódik: P1 f= f ∘T−1⋅∣det DT−1∣. Ebből  az  alakból  az  is 

látszik, hogy P1( f )dm=dμ1 lényegében egy helyettesítéses integrál, azaz ha f a tér 

sűrűségfüggvénye,  akkor P1( f ) a  tér  pontjainak  T inverz  szerinti  transzformálás 

utáni  sűrűség,  Annak  érdekében,  hogy P1( f ) sűrűség  lehessen  kell,  hogy 

normáljuk, és így kapjuk a következő definíciót:
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D3.7 Definíció (Perron-Frobenius-operátor): Ha ∥P1( f )∥1>0 , akkor legyen a P 

következőképpen definiálva:

                                                 P ( f (x ))=
P1( f ( x))
∥P1( f )∥1

,  

ahol  ∥.∥1 az  L1 norma,  azaz  a P1( f ) integrálja  a  dm szerint  az  A-n:

∥P1( f )∥1=∫A
P1( f )dm=∫A

d ( μ∘T−1). A  láncszabályt  alkalmazva  és 

helyettesítés után: ∥P1( f )∥1=∫T−1( A)
dμ=μ(T−1(A)).

A3.2  Állítás: A  fentiek  alapján  a  P  Perron-Frobenius  operátor-ra az  alábbiak 

teljesülnek:

i,    Ha f az A-n sehol se negatív, akkor P(f) se lesz az,

ii, ∫
A

P ( f )dm=1,

iii,   P(f)=f pontosan akkor, ha dμ=fdm feltételesen invariáns, azaz, ha

μ (T−1(E ))=aμ(E) minden E Borel halmazra és α=μ(T−1(A))

Bizonyítás: Az i pont triviálisan igaz. Az ii pont akkor lesz igaz, ha feltesszük, hogy 

az  A halmaz  Lebesgue  mértéke  1.  Az  iii pont  azért  lesz  igaz,  mert,  ha  P(f)-et 

integráljuk az m Lebesque-mérték szerint, akkor a következő adódik:

                                                 P ( f )dm=d (μ∘T−1)
α

.

Megszorozva  mindkét  oldalt  α-val  és  felhasználva,  hogy  P(f)=f,  azt  kapjuk,  hogy

α fdm=d ( μ∘T−1) . Mivel  fdm=dμ,  így  minden  E Borel-halmazon:

αμ(E )=μ(T−1(E ))

□
Megjegyzés: A feltételes invariancia jelentése szemléletesen a nyitott biliárd  eseténél 

megmaradva, hogy a túlélő részecskék eloszlása a fázistéren nem változik, ha 

folyamatosan töltjük vissza a részecskéket megfelelő tempóban, ezért jelenik meg az α 

szorzó: μ (E )=μ(T−1(E ))/α. A kompenzáció nélkül μ1(E) éppen

μ1(T
−1(E ))−nek e κ szorosa lenne, az exponenciális lecsengés miatt szükségszerűen 
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e−κ=α

Megjegyzés: Mivel P ( f )=P1( f )/α , ezért,  ha  f fixpontja a  P operátornak, akkor

αf =P1( f ). Tehát α sajátértéke és f saját függvénye lesz a P1 operátornak. Ezt az 

α-t  az  előző  megjegyzés  alapján  fel  tudjuk  írni  más  alakban: α=e−κ , ahol  κ a 

szökési ráta.

Megjegyzés: f nem lesz egyértelmű,  ugyanis  dμ több  f esetén  is  lehet  feltételesen 

invariáns.

Megjegyzés: Legyen x∈A egy pont, T−1(x ) viszont egy véges pont halmaz, ami 

nem biztos, hogy egyértelmű, amint az a példán jól látható is volt (ahol két elemű).

Ha y∈T−1( x) , akkor a  DT(y) Jacobi-mátrix nem szinguláris, emiatt létezik az  y-

nak olyan U környezete és olyan lokális inverz függvényei T i
−1:U → A , hogy az U-

n T ∘T i
−1=id ,  T ( y )∈T i

−1(A) maga után  vonja,  hogy ezen T i
−1 lokális  inverz 

függvényekre fennáll,  hogy T i
−1∘T ( y)= y . Mindezek miatt  U-n  P-re van explicit 

formulánk:

            Pf ( x)=
∑

i
∣det DT i

−1(x )∣ f ∘T i
−1(x )

∫
T −1 (A)

fdm
=eκ∑

i
∣det DT i

−1( x)∣ f ∘T−1( x) .

Látszik,  hogy  A azon  halmazai,  ahol  a  T-nek  egyértelmű  inverze  van  diszjunktak 

lesznek.  Ugyanakkor  véges  sok  ilyen  halmaz  van.  Érdemes  ezeket  tekinteni  az  A 

halmaz Ai komponenseinek.  A későbbiekben  a  komponenseken  mindig  ezeket  a 

halmazokat értjük.

Megjegyzés: Térjünk vissza a D3.4 definícióhoz tartozó megjegyzésben használt P1 

példához. Amint arról már volt korábban szó, T−1(A) két elemű, ahol az egyik az

U 1=(0,1 /a) , a  másik  az U 2=(1−1/a ,1) intervallum.  Ezeken  az 

intervallumokon egyértelműen létezik inverz, és éppen ezek lesznek a lokális inverzek 

(lásd  3.1 ábra): T 1
−1(x )= x

a
,ha x∈U 1 és T 2

−1(x )=1− x
a

, ha x∈U 2 .
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Az Ai komponensei a [0,1/2]; [1/2, 1].

     Ezek  alapján  most  már  megtudjuk  adni  a  Perron-Frobenius-operátort  erre  a 

speciális  T  leképzésre.  Ehhez  szükségünk lesz  a  determinánsokra.  Mivel  ebben az 

esetben a T leképezésünk egydimenziós, ezért: ∣det Dφi(x )∣=1/a i=1,2-re egyaránt. 

Ezekből adódik a következő:

                                           Pf ( x)= f (x / a)+ f (1− x /a)
a ∫

T−1(A)

fdm

Ahol ∫T−1( A)
f dm=∫

0

1 /a

f dm+ ∫
1−1/a

1

f dm=α=e−κ .

Megjegyzés: Mire is jó valójában a Perron-Frobenius-operátor? Ez azt is megmutatja, 

hogy az idő múlásával, a fázistér sűrűsége hogyan változik. Tegyük fel, hogy az f n

a  T leképzés  n-szeri alkalmazása után a fázistér sűrűsége. Ekkor a Perron-Frobenius 

operátor: f n+1=P ( f n) , ami átírható a következő alakba:

                                      f n+1( y )=P ( f n( y ))=e−κ ∑
x∈T−1 ( y)

f n(x )
∣det DT (x)∣

.

     Visszatérve arra a gondolatra, hogy ezen operátor hogyan alkalmazható a kaotikus 

biliárdokra,  arra  jutunk,  hogy ha a részecskék biliárdasztalon való pattogására úgy 

tekintünk  mint  egy  leképzésre,  azon  részecskék  halmazának  eloszlásának  a 

sűrűségfüggvénye a fázistéren, akik soha nem hagyják el a biliárdasztalt, fixpontjai 

lesznek  a  Perron-Frobenius  operátornak.  Ezen  gondolatmenet  kifejtésére  a  fejezet 

legvégén fogok sort keríteni. 

III.a Létezés és egyértelműség

     Mielőtt kimondanánk egy tételt a feltételesen invariáns mérték létezéséről, előtte 

szükségünk  van  egy  apró  lemmára,  melyet  felhasználunk  a  későbbiekben  tételek 

bizonyításához.

33



L3.1 Lemma: Tetszőleges a i vektorokra és bi valós számokra,  i=1,2,...,q igaz az 

alábbi összefüggés:

                                                     ∣∑ a i

∑ b i
∣⩽max

i ∣a i

bi∣.
Bizonyítás: Először  megmutatjuk,  hogy

∑ a i

∑ bi

benne  van {a i

bi
, ... ,

aq

bq } konvex 

burkában,  azaz  léteznek  olyan h i együtthatók,  hogy ∑ hi

ai

bi
=
∑ a i

∑ b i

,  ekkor 

átrendezve ∑ (hi∑ bi)
a i

bi
=∑ a i , így h i -t

b i

∑ bi
-nek választva valóban benne 

van
∑ a i

∑ bi

az {a i

bi
, ... ,

aq

bq } konvex  burkában,  így  az  egyenlőtlenség  ebből  már 

nyilvánvalóan következik. 

□

T3.3  Tétel: Legyen  T: A→ℝn leképezés  expanzív ekkor  létezik  P-nek  fixpontja, 

azaz olyan f, melyre Pf=f. Ekkor tehát van olyan μ mérték,  melyre:

i, μ feltételesen invariáns T leképezésre nézve,

ii, μ abszolút folytonos az m Lebesgue mérték-re nézve,

iii, μ(A)=1,

Megjegyzés: Az A3.2 állítás azt garantálja, hogy ha van egy expanzív leképezésre 

nézve  invariáns  mérték,  akkor  annak  a  sűrűségfüggvénye  előáll,  mint  a  Perron-

Frobenius operátor fixpontja.

Bizonyítás: A tétel bizonyításának elkezdése előtt szükségünk van egy új fogalomra,

és ezen új fogalom segítségével definiált halmazra.

D3.8 Definíció (regularitás): Legyen a regularitása minden C(A)-beli  Lipschitzes   f 

függvénynek a következőképpen definiálva:
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            Reg ( f )=sup{∣ f ' ( x)∣
f ( x)

: x∈A és f ' ( x)értelmezve vanés∫
A

fdm=1},  

ahol f'' az f gradiensét jelöli

Megjegyzés: Látható,  hogy a  definíció  az  A halmazon  normált  függvényekre  van 

értelmezve.  Ez  természetesen  általánosítható  tetszőleges L1 -beli  függvényre.  A 

regularitásra tekinthetünk úgy,  mint  egy C (A)→ A funkcionálra,  ami megmondja, 

hogy ∣ f ' (x)∣− f (x ) értéke az olyan x∈A pontok közül,  ahol  f  '(x)-nek értelme 

van, hol a legnagyobb.

D3.9 Definíció: H={C (A) : f ⩾0, f Lipschitzes , Reg ( f )<∞és∫A fdm=1}.

Azaz a H halmaz legyen az A-n nemnegatív folytonos, Lipschitzes véges regularitású 

és A-n egységnyi Lebesgue mértékű.

Amit be szeretnénk látni: lim sup
n→∞

Reg∣Pn( f )∣⩽ ρ minden f ∈H -ra, ahol  ρ  f-től 

független konstans. Erre azért lesz szükségünk, mert  ρ segítségével definiálni tudjuk 

az  olyan  függvények  halmazát,  amelyek  benne  vannak  H-ban,  és   ρ-val  felülről 

becsülhető regularitásúak.

Ahhoz,  hogy  megbecsüljük  Reg(P(f))-et,  vezessük  be  a  következőket: 

J i(x )=∣det Dφi(x )∣  és ∥DT i
−1(x )∥=sup

∣v∣=1
∣DT i

−1( x) , v∣ ,  ezután  felhasználva  az 

L3.1  lemmát:            

        
∣(Pf ) '∣

Pf
=
∣∑i [ J i f ∘T i

−1] '∣

∑i
J i f ∘T i

−1 ⩽
∣∑i J ' i f ∘T i

−1∣

∑i
J i f ∘T i

−1 +
∣∑i J i(DT i

−1)( f ' ∘T i
−1)∣

∣∑i
J i f ∘T i

−1∣
⩽

                                        ⩽max
i

∣J ' i∣
J i
+max

i
∥D T i

−1∥∣ f ' ∘T i
−1∣

f ∘T i
−1 .

A D3.4 definíció E3 pontjából kapjuk, hogy ∥DT i
−1(x )∥⩽1

λ
⩽1 továbbá, mivel a T 

parciális deriváltjai korlátosak a B=(A∩T−1 A) -n, ezért DT(x) is korlátos B-n, így 

det DT i
−1(T (x ))=(det DT (x ))−1 is  korlátos.  Továbbá  létezik  M<∞ úgy,  hogy 
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sup
∣J ' i( x)∣

J i(x )
⩽M , Ezt felhasználva adódik:  

                                           Reg (Pf )⩽M+(1λ )Reg ( f ).

Ezt iterálva:

lim sup
n→∞

Reg (Pn( f ))⩽ Mλ
λ−1

=ρ , ahol ρ független f-től, így amit igazolni szerettünk 

volna azt igazoltunk is.

Megjegyzés: legyen P(f)=g, ekkor tudjuk, hogy Reg (Pg )⩽M+(1
λ)Reg (g )=

M+( 1
λ)Reg (Pf )⩽M+M (1

λ)+( 1
λ)

2

Reg ( f ).

Jól látható, hogy ha iterálunk, egy mértani sorozatot fogunk kapni.

D3.10 Definíció: Legyen H ρ={ f ∈H : Reg f ⩽ρ}  

Ha f ∈H ρ ,  akkor  Reg (Pf )⩽M+ ρ
λ
= ρ [emlékeztetőül  ρ-t  a  következőképpen 

definiáltuk: ρ=Mλ/(λ-1)], így H ρ invariáns P-n, azaz P (H ρ)⊂H ρ .

A következő  lépésben  megmutatjuk,  hogy  a  H ρ kompakt,  konvex  részhalmaza 

C(A)-nak. 

     Először, tegyük fel a kompaktságot. Legyen f ∈H ρ . Feltehetjük, hogy létezik β, 

úgy,  hogy  akárhogy  választunk  ki  x,y pontokat  ,  bármelyik Ai halmazban  össze 

tudjuk kötni őket legfeljebb β hosszúságú törött vonallal, ezt a β-t megkaphatjuk úgy 

is,  hogy  vesszük  az  összes Ai−hez tartozó  átmérőket  és  ezeknek  vesszük  a 

maximumát.  Tudjuk,  hogy az  
∣ f (z ) '∣

f ( z)
⩽ ρ egyenlőtlenség  minden z∈Ai esetén 

fennáll, tegyük fel továbbá, hogy x , y∈Ai . Ekkor ha összekötjük ezt a két pontot 

törött  vonallal  és  ezen  a  görbén  integrálunk,  akkor  adódik,  hogy

ln( f ( x))−ln ( f ( y))⩽ ρ(x− y)⩽ ρβ ahol az utolsó egyenlőtlenség azért lesz igaz, 

mert  x és  y közötti távolság legfeljebb β lehet. Logaritmusokat összevonva majd a 

logaritmus  függvény  szigorú  monotonitása  miatt  a  logaritmust  elhagyva  kapjuk  a 

következő egyenlőtlenségeket:
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                                        f ( y)e−ρβ⩽ f ( x)⩽ f ( y)e ρβ ,

minden  x , y∈Ai ,  minden Ai -re.  Az  egyenlőtlenségek  nyilvánvalóan  akkor  is 

igazak lesznek, ha f(x) helyére supAi
f (x)−et , f(y) helyére inf Ai

f (x )−et írunk:

                                        supAi
f (x)⩽e ρβ inf Ai

f ( x) (*)

Mivel ∫A
f dm=1 minden  f ∈H ρ esetén,  így H ρ egyenletesen  korlátos 

(minden H ρ -beli függvényre ugyanazon korlát érvényes). H ρ zárt, mivel a fenti 

(*) egyenlőtlenség H ρ határpontjaira is (határfüggvényeire) teljesül.

H ρ konvex,  mivel  Reg(f) egy  konvex  funkcionál,  ami  jól  látható,  a  T3.3  tétel 

kimondása előtt belátott L3.1 lemmából. 

Mivel H ρ kompakt  és  konvex  részhalmaza  a  C(A)  Banach-térnek,  továbbá

P : H ρ→H ρ ,   tehát  kielégíti  a  T3.1  Schauder-féle  fixpont  tétel  feltételeit,   azt 

kaptuk,  hogy   létezik  olyan f̂ ∈H ρ , hogy  P ( f̂ )= f̂ ,  a  μ mérték,  melyet 

dμ= f̂ dm módon definiálunk, kielégíti az (i)-(iii) feltételeket, így készen vagyunk a 

bizonyítással.

□
Megjegyzés: A T3.3 tételt általánosan bizonyítottuk, azaz annyit használtunk ki, hogy 

a T−1(x ) halmaz véges minden x-re. A fenti okoskodás természetesen akkor is igaz, 

ha T−1(x ) egyértelmű minden x esetén, vagyis ha a leképzés invertálható.

Megjegyzés: A T3.3 tételben szereplő feltételesen invariáns mérték nem feltétlenül 

egyértelmű,  hiszen  a  tétel  bizonyításának  utolsó  lépésében  kapott  fixpont 

(fixfüggvény)  A komponensein  van  értelmezve.  Éppen  ezért,  ha  bizonyos 

komponenseken azonosan nullára változtatjuk a függvényt,  ugyanúgy fixpontot fog 

adni, éppen ennek a problémának az elkerülése miatt bizonyítjuk a következő T3.4 

tételt, de mielőtt ezt megtennénk, vezessünk be egy új halmazt.

D3.11 Definíció: K={ f ∈C (A) : inf A f>0 éssupA f <∞és∫A fdm=1}.

Megjegyzés: K az olyan függvények halmaza,  melyek folytonosak az  A halmazon, 
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ugyanezen az A halmazon korlátosak, egy 0-nál nagyobb alsó, illetve egy véges felső 

korláttal és A-n az f-nek a Lebesgue mértéke 1.

     Azt már tudjuk, hogy ha expanzív leképezésekre létezni fog invariáns mérték. 

Ahhoz  viszont,  hogy  ez  a  mérték  egyértelmű  legyen,  szükségünk  lesz  még  egy 

feltételre,  mégpedig a  komponenseken való  tranzitivitásra,  melynek a definíciója  a 

következő:

D3.12 Definíció (tranzitivitás): Tegyük fel, hogy A törött-vonal összefüggő, ekkor azt 

mondjuk,  hogy  T tranzitív az  A komponensein,  ha  minden  i,j 1⩽i , j⩽p , párra 

létezik egy tőlük függő egész pozitív szám n, úgy, hogy Ai∩T n(A j)≠∅

T3.4 Tétel: Tegyük fel, hogy T kielégíti az előző, T3.3 tétel feltételeit, továbbá tegyük 

fel,  hogy  T a  komponenseken tranzitív,  ekkor egyértelműen létezik olyan f ∈K ,

hogy P(f)=f

Mielőtt még belátnánk ezt a tételt, szükségünk lesz egy segéd állításra. Ezenkívül a 

továbbiakban  mindig  feltesszük,  hogy  a  T3.3  tétel  feltételei  teljesülnek,  továbbá

∥.∥−n a supremum normát értjük C(A)-n.

A3.3  Állítás: Legyen f , g∈K ekkor  a Pn , n⩾1 operátorok  kielégítik  a

∥Pn( f )−Pn( g )∥⩽M∥ f−g∥ egyenlőtlenséget, ahol  M csak az  f és  g alsó illetve 

felső korlátjától függ, nem pedig n-től.

Bizonyítás: Legyen βn( f )=∥P1
n( f )∥1 és hasonlóan βn(g )=∥P1

n(g )∥1 . Mivel

f , g∈K ezért inf
A

f>0és inf
A

g>0 , így nyilvánvalóan βn( f )és βn(g )

pozitívak, ekkor

                                   ∥Pn( f )−Pn( g )∥=∥P1
n( f )

βn( f )
−

P1
n(g )

βn( g)∥⩽
                           ⩽∥P1

n( f )−P1
n(g )

βn( f ) ∥+∥P1
n( g)( β n( f )− β n(g ))

β n( f ) βn(g ) ∥⩽
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⩽∥ f −g∥(∥ P1
n(1)

βn( f )∥+∥P1
n(g ) β n(1)

β n( f ) βn(g )∥)⩽∥ f −g∥(∥P1
n(1) β n(1)
βn( f ) ∥+∥Pn(g )∥βn(1)

β n( f ) ) .
Mivel az azonosan 1 függvény és a g is H ρ -ban van, így felhasználva a már 

korábban látott (*) egyenlőtlenséget adódik, hogy

sup
n
∥Pn(1)∥<∞éssup

n
∥Pn( g)∥<∞ és βn(1)inf

A
f ⩽βn( f )⩽βn(1)sup

A
f .

Ezek segítségével már megkapható M, ugyanis

∥P1
n(1) βn(1)
β n( f ) ∥+∥P n(g )∥β n(1)

βn( f )
⩽∥P1

n(1) βn(1)
inf

A
f ∥+sup

A
∥Pn(g )∥

inf
A

f
=M.

Így készen vagyunk.

□

Bizonyítás (T3.4 tétel):Tegyük fel, hogy a P-nek van két különböző fixpontja K-ban:

f 1 , f 2 . Először  azt  mutatjuk  meg,  hogy ekkor f 1 , f 2∈H ρ ,  azaz  a  következő 

állítás igaz:

A3.4 Állítás: Ha f̂ ∈K melyre P f̂ = f̂ , akkor f̂ ∈H ρ

Bizonyítás: Legyen f ∈K és  legyen s=supA f és δ=inf A f .  Legyen  g 

Lipschitzes, melyre inf A g⩾δ és supA g⩽s . Az A3.3 állításból következik, hogy 

minden g-re, amely kielégíti a fenti feltételeket fennáll (azaz g K-beli):

                                       ∥Pn( f )−Pn( g )∥⩽M∥ f−g∥.

Itt  M csak  s-től és  δ-tól függő szám. Vegyük észre, hogy f az ilyen  g-knek a határa. 

Rögzítsünk  egy  ε>0  számot,  és  legyen ∥ f−g∥⩽ε /M ebből  nyilvánvalóan 

következik,  hogy ∥Pn( f )−Pn( g )∥⩽M∥ f−g∥⩽ε minden n⩾1 -re.  Ezért

∥ f−Pn(g )∥⩽ε. A g n:=Pn(g ) függvény  Lipschitzes és lim sup
n→∞

Reg ( gn)⩽ρ . 

Ebből  az  következik,  hogy d ( gn , H ρ)→0,  ha n→∞ ,  így d ( f , H ρ)⩽ε ,  ahol
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d ( x , Y )=inf {∥x− y∥: y∈Y } .  Mivel  ez  minden  ε>0-ra  igaz  és H ρ zárt,  ezért

f ∈H ρ . 

□
T.3.4 tétel bizonyításának folytatása

Az f 1 és f 2 két  különböző  fixpont,  ekkor  legyen α j=∫T −1 (A)
f j dm . Mivel

f j( x)>0, hiszen f 1 ; f 2∈K. Ezért  j=1,2-re α j>0. Ekkor  vagy α1=α2 vagy

α1≠α2 . Először tegyük fel, hogy α1=α2 .

Legyen f s( x)=sf 1(x )+(1−s) f 2(x )=s ( f 1( x)− f 2(x ))+ f 2(x) s∈ℝ .

Nem szorítjuk meg az  s-t a [0,1] intervallumra, mivel a két fixfüggvény különbözik 

ezért a belőlük előállított függvény vehet fel negatív értékeket is. Az nyilvánvalóan 

látszik, hogy minden s-re ∫A
f s dm=1. Ha f s( x)⩾0, akkor Pf s= f s is teljesül. 

Legyen  σ az a legnagyobb  s, melyre még fennáll inf A f s⩾0. Ekkor inf A f σ=0 . 

Mivel f σ=lim
s→σ

f s és mivel H ρ kompakt, ezért f σ∈H ρ .

Ha sikerülne  valahogy belátni  azt,  hogy f σ∈K , akkor  az  ellentmondana  annak, 

hogy inf A f σ=0. Hogy ezt elérjük szükségünk lesz még egy állításra:

A3.5 Állítás: Tegyük fel, hogy T tranzitív a komponenseken, továbbá ha f ∈H ρ és 

P(f)=f, akkor f ∈K , ahol K={ f ∈C (A) : inf A f⩾0 éssupA f <∞és∫A fdm=1}.

Bizonyítás:  Legyen f̂ ∈H ρ és P f̂ = f̂ . Tegyük  fel  hogy  néhány  i-re

inf Ai
f =0 A (*) egyenlőtlenségből következik, hogy ekkor az f azonosan 0 az Ai

-n. Legyen S1 azon halmaza az Ai komponenseknek, ahol f(x)>0, S2=A−S1. A 

komponenseken  való  tranzitivitás  definíciójából  következik,  hogy létezik  olyan  n,  

hogy S2∩T n(S1) nem üres, ugyanis a komponensek uniójából alkotjuk meg az új 

diszjunkt komponenseket, akkor a komponenseken való tranzitivitás meg fog maradni 

az újonnan keletkezett komponenseken is. Legyen x0∈S 2∩T (S 1) , ezért néhány j-re

T j
−1∈S 1 ,  így f (T j

−1(x0))>0, de mivel x0∈S 2 , f ( x0)=0 ,  így ellentmondásra 

jutunk. A regularitásból és a (*) egyenlőtlenségből most már következik inf Ai
f>0
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minden i-re. Mivel {Ai} véges, így inf A f>0 tehát valóban K-beli. 

□

Ezek után feltehetjük, hogy α1≠α2 . Legyen α1>α2 . Mivel Pf =
P1 f
α1

, ezért

P1
n( f 1(x ))=α1

n f 1( x) és P1
n( f 2( x))=α2

n f 2( x) . Legyen β olyan, melyre

βf 2( x)⩾ f 1( x) . Így az alábbi írható fel:

βα2
n f 2( x)=βP1

n( f 2(x ))=P1
n( βf 2( x))⩾P1

n( f 1(x ))=α1
n f 1( x) , ebből az következik, 

hogy f 2(x )⩾(α1

α2)
n

( f 1( x)
β ) , de ez lehetetlen, mert (α1

α2)
n

→∞ , ha n→∞ , így 

ellentmondásra jutottunk. 

□

A P1 példa feltételesen invariáns mértéke

     Láttuk, hogy az eddig használt P1 példánk kielégíti a T3.3 tétel feltételeit, tehát 

ehhez iterációval megkaphatjuk az invariáns mérték súlyfüggvényét.  Természetesen 

nem  feledkezhetünk  meg  arról,  hogy  az  iterációt  egy  olyan  függvénnyel  kell 

indítanunk, aminek a regularitása korlátos, folytonos az A komponensein, nemnegatív, 

Lipschitzes és  A-n a Lebesque-mértéke 1. Azt is láttuk, hogy ha csak ennyit teszünk 

fel, ez a feltételesen invariáns függvény nem feltétlenül lesz egyértelmű.

     Ezt a problémát hidalja át a T3.4 tétel, így ha annak plusz feltételét teljesíti a 

példaként használt leképzésünk, azaz  T a komponensein tranzitív, akkor egyértelmű 

lesz  ez  a  mérték.  Azt  már  korábban  láttuk,  hogy  két  komponens  lesz.  Mivel

T :[0 ;1 /2]→ [0 ;a /2]és T : [1/2 ;1]→[0 ; a/ 2]  ezért Ai∩T n(A j) nem lehet üres i, 

j tetszőleges megválasztása mellett, már  n=1 esetén. Így T a komponensein tranzitív 

lesz. Tehát T-hez találhatunk egyértelmű feltételesen invariáns mértéket. 

       Ennek az invariáns mértéknek a sűrűségfüggvényét iterációval megtudjuk találni.  

Induló  függvényként  használjuk  az f 0(x )=βx+1−β /2 függvényt.  Ezzel
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∫
0

1

f 0( x)dx=1. Ha  erre  az  f  függvényre  alkalmazzuk  a  P Perron-Frobenius 

operátort,  azaz Pf ( x)=eκ f 0( x /a)+ f 0(1−x /a )
a

,  akkor  az  így kapott  függvény:

P ( f 0)= f 1=
eκ 2
a

, azaz  konstans.  Erre  újra  alkalmazzuk  a  Perron-Frobenius- 

operátort  (n-1)-szer,  amit  ezután  kapunk: f n=(2eκ

a )
n

. Mivel f n konstans  és 

normáltnak kell lennie, ezért eκ=a /2 . A szökési ráta tehát κ=ln 2>0. Amíg a>2, 

addig tranziens káosz van (a=2 esetén nincs tranziens káosz, tehát κ=0). A szökési ráta 

meghatározásán kívül az is kiderült, hogy a példánkban a feltételesen invariáns mérték 

sűrűsége konstans. Vegyük észre, hogy a sűrűség a lyuk helyén az x∈(1/a ,1−1/a)

intervallumban is értelmezve van.

III.b Perron-Frobenius-operátor alkalmazása biliárdasztalra

     Felmerülhet a kérdés hogy az elmúlt néhány oldalon tárgyalt Perron-Frobenius 

operátort hogyan tudjuk alkalmazni a kaotikus biliárdasztalokra. Abban az esetben, ha 

a biliárdasztalunkat kilyukasztjuk, a részecskék száma exponenciálisan csökkenni fog, 

a fázisábrán a részecskék sokasága fraktál-szerű képet fog mutatni. Mint láttuk, a  T 

leképezés a pattogó részecskék helyzetének a fázistéren való változását jelöli. Nyitott 

kérdés, hogy nyitott biliárdasztal esetén ez a leképezés expanzív lesz-e. Tapasztalatok 

azt mutatják, hogy ez a feltétel teljesülni fog, viszont ezeknek a belátása meghaladja 

ennek a dolgozatnak a kereteit. Az egyértelműség feltétele nem fog sérülni, ugyanis a 

T leképzés csak egy egykomponensű halmazon van értelmezve, ahol ez az A az egész 

fázisteret jelöli, így biztosan tranzitív lesz. Ezzel szemben korábban bebizonyították, 

hogy a zárt, kardioid-alakú biliárdasztal esetén a részecskék mozgása kaotikus lesz [4],

[5].

        Mindenesetre ha a nyitott biliárdasztal esetén a T  leképezés expanzív és 

tranzitív , akkor igaz lesz, hogy a P ( f )=eκ P1( f ) operátornak lesz fixpontja. 

42



Tegyük fel, hogy ismerjük ezt az invariáns sűrűséget, amit jelöljünk f̂ −el .  Ekkor

e−κ=
P1( f̂ )

f̂
=

d (μ∘T−1)
f̂ dm

=
d ( μ∘T−1)

dμ
, amiből a 31. oldal alján látottakhoz 

hasonlóan adódik, hogy a túlélő részecskék eloszlása exponenciális a κ szökési rátával.

     A feltételesen  invariáns f̂ a  hosszú  életű  pályák  végpontjainak  megfelelő 

helyzetekben  van értelmezve.  a  3.2  ábra  egy ilyen  invariáns  sűrűség numerikusan 

meghatározott  közelítését  mutatja.  Az eloszlás  tartója  2.4.d  ábra  baloldali  képéhez 

hasonló,  itt  azonban  kisebb  nyílásméretet  vettünk,  mert  mint  láttuk  a  (2.5  ábra) 

nagyobb  nyílásokkal  a  lecsengés  nem  exponenciális.  Itt  a  100  időegységig  élő 

részecskék trajektóriáinak végpontjainak a  gyakoriságát  ábrázoltuk egy 100x100-as 

rácson. A pontok összes száma 20000 körüli. A véges felbontás ellenére jól látszik, 

hogy:

1, A tartó (zöld pontok) fraktál,

2, A rajtuk levő eloszlás erősen inhomogén.

Figyelemre méltó, hogy ezzel a numerikus eljárással közelítően meghatározhatjuk azt 

az f̂ függvényt, ami a Perron-Frobenius-operátornak a kappa szökési rátához tartozó 

fixfüggvénye.
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III.c A módosított Perron-Frobenius-operátor

     Érdemes ennek az operátornak a kérdéskörét kicsit más irányból megvizsgálni. 

Tegyük fel, hogy van egy biliárdasztalunk, aminek az oldalán van egy olyan szakasz, 

amihez, ha a részecske hozzáütközik, akkor bizonyos 0⩽R(x )⩽1 valószínűséggel 

nem hagyja el a biliárdasztalt. Az a kérdés, hogy ilyen esetben hogyan kell módosítani 

a Perron-Frobenius operátort? [6]-ban kimutatták, hogy a megfelelő alak ekkor

                                Pf ( x)=eκ d (Rμ∘T−1)
dm

=eκ∑
i

R f ∘T i
−1

∣detDT ∘T i
−1∣

Ez alapján, ha T egydimenziós: Pf ( y )=∑x∈T−1( y)

eκ R( x) f (x )
T ' (x )

.

     Az első észrevételünk az, hogy ebben az esetben a függvénynek lesznek ugrásai.  

Vajon  a  T3.3  tételhez  hasonlóan  ebben  az  esetben  is  beszélhetünk-e  feltételesen 

invariáns eloszlásról? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, gondoljuk végig a 

T3.3 tételben használt bizonyítás fontosabb lépéseit.

     Először is keresnünk kell egy Banach-térnek egy részhalmazát, ahonnan kivesszük 

azt  a  függvényt,  amivel  elindítjuk  a  fixpont  iterációt.  Legyen  f(x)=R'(x)g(x) 

függvénynek, ahol  g(x) az A halmazon folytonos és benne van  H halmazban,  R'(x) 

pedig legyen egy lépcsős függvény, továbbá véges sok helyen ugrik. Ennek azr  f(x)-

nek  lesznek  szakadáspontjai,  ezért  C(A)-ban nem  lehet  benne.  Válasszuk  inkább

L1(A)−t a Banach térnek. Így most már tudjuk definiálni a H halmaz megfelelőjét:

        H ' :={L1(A): f ⩾0, f lokálisan Lipschitzes , Reg ( f )<∞és∫A
fdm=1}.

Követve az eredeti bizonyítás gondolatmenetét, a következő lépésünk belátni, hogy

lim sup
n→∞

Reg∣Pn( f )∣⩽ρ . Az eredeti bizonyítással teljesen analóg módon becslünk:

             
∣(Pf ) '∣

Pf
=
∣[∑i J i f ∘T i

−1] '∣

∑i
J i f ∘T i

−1 ⩽...⩽max
i

∣J ' i∣
J i
+max

i
∥DT −1∥

∣ f ' ∘T−1∣
f ∘T−1 .

Tehát ebből és a T3.3 tétel bizonyításában szereplő becslésekből adódik:

                           Reg (Pf )⩽M+(1λ )Reg ( f )⩽M+(1
λ)Reg (g ).

Ahol az utolsó egyenlőtlenség amiatt lesz igaz, mert supp Reg ( f )⊆supp Reg ( g ) ,

továbbá, mert f ∈H. Iteráció után felhasználva az egyenlőtlenséget adódik:    
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                                  lim sup
n→∞

Reg (Pn f )⩽lim sup
n→∞

Reg (Pn g)⩽ρ .

Most már tudjuk definiálni a következő halmazt: H ' ρ :={ f ∈H ' : Reg ( f )⩽ρ}. Ez a 

halmaz invariáns lesz P-n.

     Most  már  csak  azt  kell  meggondolnunk,  hogy  a H ρ kompakt  konvex 

részhalmaza L1(A)−nak. Az okoskodás ebben az esetben is működni fog csak egy 

apró  módosításra  van  szükségünk.  Előfordulhat,  hogy  van  olyan Ai komponens, 

ahol az f függvénynek ugrása van. Ebben az esetben ezt a komponenst bontsuk további 

alhalmazokra,  hogy a  f függvénynek egyetlen alhalmazon se legyen ugrása.  Mivel 

véges sok ugrása van a függvénynek, ezért továbbra is véges sok alhalmaz lesz. Fontos 

észrevétel, hogy ha törött-vonal összefüggő halmazokat bontunk véges sok halmazra, 

akkor  az  így keletkező halmazok továbbra  is  törött-vonal  összefüggőek maradnak. 

Tehát ezek alapján teljesülni fognak a Schauder-féle fixpont tétel feltételei

( H ' ρ⊂L1(A) , P (H ' ρ)=H ' ρ ), így létezni fog fixpont, tehát létezni fog invariáns 

mérték is.

Emiatt P ' ( f )=d (Rμ∘T−1)
α dm

alakú operátornak is lesz fixpontja, ahol  fdm=dμ, ahol 

a 29. oldal alján elvégzettek alapján: eκ=∥P1( f )∥=∫A
R dμ=∫A

Rf dm .

P2 Példa

     Végül nézzünk meg egy példát arra az 

esetre, amikor a függvényt megszorozzuk 

egy  R(x) lépcsős  függvénnyel.  Az 

egyszerűség  kedvéért  legyen  a  T 

leképezés  a  P1  példában  szereplő  T 

leképezés  a=2 paraméter  választás 

mellett  Tekintsük a 3.3-as ábrát. Ezen az 

ábrán jól látszik, hogy minden egyes 1/4-

ed hosszú intervallum 1/2-ed hosszúba képződik. Emiatt Az R faktorok nélküli mérték 

1/4-ed lenne, de a faktorokkal Ri/ 4. Így a megfelelő sűrűség: Ri /8. Az ábrán jól 
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3.23 ábra: P2 példához tartozó T leképzés



látható, hogy a a két szélső intervallum egyaránt a [0,1/2] intervallumba, a középsők 

pedig az [1/2,1] intervallumba képződnek. Legyen f 0≡1. Ekkor az egyes szakaszok 

mértéke  1/4.  Ekkor f 0 függvény  Perron-Frobenius  operátor  szerinti  képe

f 1=P ( f 0) , azaz:

                                 f 1={( R1

8 +
R3

8 )eκ=
R1+R3

8 eκ ha x<1
2

R2+R4

8
eκ ha x>1

2
}

Ezt tovább iterálva, megint olyan függvényt kapunk, aminek ugrása lesz  x=1/2-nél, 

ettől jobbra, balra állandó lesz, ezért feltehetjük, hogy a fixfüggvény is ilyen lesz, így 

legyen a fixfüggvény a következő:

                                             f̂ (x )={2−c ha x<1/ 2
c x>1/2 }

Ezzel ∫
0

1

f̂ (x )dx=1, tehát normált lesz, de c-t még nem ismerjük.

Alkalmazzuk  az  előző  gondolatmenetet f 0(x )= f̂ (x ) választással.  Mivel  most 

fixfüggvényre  alkalmazzuk  a  gondolatmenetet,  ezért  elvárható,  hogy:

f 1(x)= f̂ (x ). Ebből  a  megszorításból  megkaphatjuk  κ-t.  Az R1−hez tartozó 

intervallumon a sűrűség (2−c)R1 eκ /2 lesz, de ehhez adódik az R3−hoz tartozó 

intervallumhoz  tartozó  sűrűség  is,  ami cR3eκ /2. Ezek  ketten  adják  a  (0,1/2) 

intervallumon érvényes sűrűséget, tehát:

                                            2−c=2−c
2

R1 eκ+ c
2

R3 eκ .

Hasonlóan a két középső intervallumból:

                                               c=2−c
2

R2 eκ+ c
2

R4 eκ .

Tehát  egy  egyenletrendszert  kapunk,  amiből  meghatározhatjuk  c-t κ-t.  Az  első 

egyenletet c-re rendezve a következő adódik: c=
4−2R1 eκ

2−R1 eκ+R3eκ . Ezt a kifejezést a 

második egyenletbe helyettesítve, átrendezés után a következőt kapjuk:

                                 4−2 (R1+R4)e
κ+(R1 R4−R2 R3)e

2κ=0.

Jól  látszik,  hogy ez  egy másodfokú egyenlet  κ-ra.  Most  nézzünk néhány speciális 
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esetet.

     Tegyük  fel,  hogy minden  i-re Ri=1, ekkor 4−4 eκ=0 egyenletet  kapunk, 

aminek a megoldása κ=0, tehát nincs szökés.

          Ha feltesszük, hogy minden i-re Ri=0, ekkor 4=0, tehát nincs megoldás  κ-ra, 

így nincs dinamika se.

        Most tegyük fel, hogy R4=0 ; R1=R2=R3=1 vagy R1=0 ; R2=R3=R4=1.

Ekkor 4−2 eκ−e2κ=0, amiből adódik eκ=√5−1. Így

                                         κ=ln (√5−1)≈0.21<ln 2≈0.69.

 Végül,  ha R2=0 ; R1=R3=R4=1 vagy R3=0 ; R1=R2=R4=1, akkor

4−4 eκ+e2κ=(2−eκ)2=0, azaz eκ=2.  Ilyenkor  nincs  káosz:  A nyereghalmaz 

egyetlen hiperbolikus pont (a T leképezés két fixpontjának egyike).

            A példa jól mutatja, hogy az általánosított állítás valóban alkalmazható, tehát 

valóban létezik feltételesen invariáns sűrűségfüggvény részleges kilyukasztás esetén 

is. Ráadásul hatékony módszert módszert kapunk a szökési ráta meghatározására.
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IV. fejezet

Négyzet alakú kilyukasztott 

biliárdasztal esete

     Most egy olyan esetben ismételem meg a második fejezetben elvégzett numerikus 

vizsgálatokat, amikor a részecskék mozgása nem kaotikus. Így a kardioidot lecserélem 

egy négyzetre,  amit  a  4.2 ábrán látható  módon a  tetején  lyukasztok ki.  Ebben az 

esetben  is  a  szimulációkat  azzal  indítom,  hogy  egyenletes  eloszlással  szétszórok 

pontokat az egységnégyzet falán, és minden egyes ponthoz rendelek véletlenszerűen 

egy χ szöget [-π/2,π/2]-n egyenletes eloszlással, ami ebben az esetben is a részecskék 

mozgásirányának és a ponthoz húzható merőleges által közrezárt szög lesz. Most is fel 

lehet tenni, hogy a részecskék azonos, egységnyi sebességgel mozognak, így itt is két 

ütközés közötti eltelt idő meg fog egyezni a két ütközéspont közötti távolsággal.

     Mielőtt a szimulációkat elkezdenénk, most is szükségünk lesz egy függvényre, ami 

elvégez egy transzformációt, mely inputként egy – π/2 és  π/2 közötti szöget és egy 

pontot kér a négyzet görbéjén, outputként egy ütközési pontot ad és egy ütközés utáni 
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4.1 ábra: négyzet alakú biliárdasztalon való pattogás és képe a fázistéren



irányvektor szögét (vagyis a Birkhoff-leképezést).

    Ennek a függvénynek a megkonstruálásakor nem ütköztem olyan nehézségekbe, 

mint a kardioid esetén.  Az ütközés helyének meghatározásához a következő ötletet 

használtam:

    Vegyünk egy olyan egyenest, amelynek meredeksége megegyezik a kiinduló pont 

irányvektorának tangensével és keresztül megy a kiinduló ponton. Ezután metsszük el 

ezt az egyenest olyan egyenesekkel, amelyek tartalmazzák az egységnégyzet oldalait. 

Ez négy darab lineáris egyenlet megoldását igényel. A négy eredmény közül már csak 

ki kell szórnunk a „rossz” pontokat: ha egy pont valamelyik metszéspont koordinátája 

nem esik a [0,1] intervallumba, vagy ha megegyezik a kiinduló pont koordinátájával. 

Így egy valószínűséggel csak egyetlen pont fog maradni. A szögek  transzformációja 

teljesen analóg módon történik, mint a kardioid alakú biliárd asztal esetén. 

     A négyzet biliárd esetén is külön vizsgálom a a részecskék számának összefüggését 

az ütközések számával, illetve a valós idővel.

     A 4.1  ábrán  láthatjuk,  hogy hogyan  is  néz  ki  a  pattogás  egy négyzet  alakú 

biliárdasztalon, illetve, hogy a fázistérbe hogyan néz ki ugyanez a mozgás.

IV.a Túlélő részecskék száma és az ütközések száma közötti 

összefüggés
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4.2 ábra:A 0.3 ívhosszegység szélességű (melynek a középpontja a felső él közepe) I nyílással  
kilyukasztott négyzet alakú biliárdasztalon való pattogás és képe a fázistéren, ahol az s-hez tartozó  

tengelyen az origó és a pont közötti óramutató járásával ellentétes irányban mért ívhossza a négyzeten.  
Így az s=0 a négyzet bal alsó sarkában van.



     Ezt a vizsgálatot teljesen analóg módon végeztem a kardioiddal. Viszont az itt  

kapott  eredmény lényegesen más képet mutat, mint a kardioid esetén. Mivel ekkor 

nem  beszélhetünk  a  részecskéknek  kaotikus  mozgásáról,  ezért  itt  a  túlélő 

részecskéknek az eloszlása feltehetően nem is lesz exponenciális.  Feltehető tehát a 

kérdés, hogy akkor milyen lesz?

     A kérdés  megválaszolásának a legegyszerűbb módja,  ha megnézzük,  hogy az 

ütközés szám függvényében hogyan fog kinézni a túlélő részecskék N(n) a száma. 

Ezt a kérdést vizsgáljuk meg különböző méretű nyílások (0.1; 0.3; 0.6; 0.9 egység) és 

azonos  iteráció  (150)  illetve  kezdő  részecskeszám  esetén  (30000).  A  vizsgálat 

eredménye a  4.3 ábrán látható.

4.3 ábra: ütközések száma és a túlélő részecskék száma különböző nyílás méret, és azonos, 30000  
kezdőrészecskeszám esetén. Nyílás mérete: I=0.1; 0.3; 0.6; 0.9 ívhosszegység , melyeket az ábrán  

rendre piros, kék, fekete, zöld színekkel jelöltem
     

     A részecskék számának lecsengése ebben az esetben hiperbola-szerű képet mutat. 

Amit a 4.3 ábrán látható kép is igazol, ahol az ordináta mutatja az 1/N(t) számot, az 

abszcissza  pedig  az  ütközések  számát.  Tehát  feltehető,  hogy  az  eloszlás:

N (n)≃A( I )n−1 ahol  A(I)  a lyuk  I méretétől  függő  mennyiség.  (Ennek  a 

mennyiségnek a meghatározásához szükséges idő sajnos meghaladja a rendelkezésre 

állót, így ez egy megválaszolatlan kérdés maradt.) 
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4.4 ábra: ütközések száma és az 1/N(n) különböző nyílás méret, és azonos, 30000 kezdőrészecskeszám  
esetén. Nyílás mérete: I=0.1; 0.3; 0.6; 0.9, ívhosszegység melyeket az ábrán rendre piros, kék, fekete,  

zöld színekkel jelöltem

Fázisábra
     

     A következő lépés annak a vizsgálata, hogy a részecskék hogyan helyezkednek el a 

fázis  térben  az  ütközések  számának  növelésével.  Ebben  az  esetben  annak 

köszönhetően, hogy a részecskék mozgása nem kaotikus, feltehető, hogy a fázisábra 

nem lesz olyan fraktál-szerű, mint a kardioid esetén. Ezt a feltevést sikerült is igazolni, 

amint azt a 4.5 ábrákon jól meg is lehet figyelni, bár egy kis magyarázatot igényelnek 

az ábrák.

     Az ábrákon a fekete színnel plottolt képek az n ütközést túlélő részecskék  utolsó 

regisztrált  adatait jelöli,  ezzel szemben a  piros színnel plottolt képek az  n ütközést 

túlélő részecskék kiindulási adatait jelölik. Ebben az esetben is megfigyelhető, hogy a 

két különböző színű terület mérete megegyezik, sőt szemlátomást nagyon hasonló is.  
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4.5.a ábra:  fázisábra 1 iteráció után

4.5.b ábra:  fázisábra 5 iteráció után
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4.5.c ábra:  fázisábra 10 iteráció után

4.5.d ábra:  fázisábra 20 iteráció után
Az a,b,c,d ábrák esetén az induló részecskeszám egyaránt: 100000; a nyílás mérete: 0.3 ívhosszegység
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     Az ábrákon, melyek esetében a nyílásméret és az induló részecskeszám azonos volt  

(0.3 ívhosszegység és 100000 részecske) jól látható, annak ellenére, hogy a részecskék 

mozgása nem kaotikus, mégis egy bonyolult, de nem fraktál-szerű mintázat látható a 

fázistéren.  Továbbá  az  ütközések  számának  növelésével  megfigyelhetjük,  hogy  a 

hosszú életű részecskék a kardioidhoz hasonlóan itt is halmazokba tömörülnek. 

     Természetesen itt is feltehető ugyanaz a kérdés, mint amit a kardioid esetén, hogy 

létezik-e  ebben  az  esetben  invariáns  eloszlás?  A szimulációk  azt  mutatják,  hogy 

létezik, persze az nyitott kérdés, hogy ez az invariáns eloszlás megkapható-e Perron-

Frobenius-operátor segítségével.

IV.b Túlélő részecskék száma és a valós idő közötti összefüggés

     A valódi  idő  vizsgálata  esetén  némiképpen  módosítanunk  kell  az  eredeti 

programunkon. Ebben az esetben is egyenletes eloszlással véletlenszerűen szétszórunk 

pontokat  az  egységnégyzet  falán,  és  egyenként  mozgatjuk  a  négyzetben  a 

részecskéket, viszont ekkor inputként az induló részecskeszámon és a nyílás méretén 

túl  megadunk  egy  időkorlátot,  azaz,  minden  egyes  részecskét  addig  mozgatunk, 

ameddig el nem éri ezt az időkorlátot vagy el nem hagyja a biliárd asztalt a nyíláson. 

Ebben az esetben is, hasonlóan a kardioidhoz, a részecskék sebessége egységnyi, így a 

rendszerben eltöltött idő megegyezik a részecskének a megtett távolságával.

     A 4.6 ábra négy különböző méretű nyílás esetén mutatja a túlélő részecskék N(t) 

száma és a valódi idő (t) közötti összefüggést. Az ordináta ebben az esetben is az

 1/N(t)-t jelöli, az abszcissza viszont a valós időt. Ezekre egyeneseket is illesztettem.

     Mondhatjuk, hogy a valós ídőtől való függése a részecskéknek N (t )≃B( I )t−1

alakban írható (ahol I a nyílás mérete, t a valós idő).

     Fontos kérdés az, hogy van-e valamilyen kapcsolat a valós idő, illetve az ütközési 

szám szerinti eloszlások között? Erre a IV.c alfejezetben fogok kitérni.
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4.6 ábra: valós idő és az 1/N(t) különböző nyílás méret, és azonos, 30000 kezdőrészecskeszám esetén.  
Nyílás mérete: I=0.1; 0.3; 0.6; 0.9 , melyeket az ábrán rendre piros, kék, fekete, zöld színekkel jelöltem,  

ezen felül sárga színnel illesztettem rájuk egyenest. 
  

 

Fázisábra
 

     Vizsgáljuk meg, hogy a fázisábra hogyan változik az idő múlásával. Ebben az 

esetben azokat a pontokat plottoljuk ki, amelyeknek egy bizonyos idő elteltével még 

mindig az egységnégyzeten belül vannak. Ezen vizsgálatok eredményei a 4.7 ábrákon 

láthatóak, ahol a fekete színű ábrák jelölik azt a helyet a fázistérben, ahova a túlélő 

részecskék  t idő  elteltével  kerülnek.  Pirossal  analóg  módon  a  t időt  túlélő 

részecskéknek a kiinduló   helyét  a  fázistéren.  Most  is  a  könnyebb összehasonlítás 

érdekében a nyílás méretét és a kezdő részecskék számát azonosnak választottam a 

diszkrét  esetben  vizsgáltakkal,  azaz  100000  induló  részecske  és  0.3  egységnyi 

nyílásméret.
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4.7.a ábra: 1 időegység utáni fázisábra

4.7.b ábra: 5 időegység utáni fázisábra
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4.7.c ábra: 10 időegység utáni fázisábra 

4.7.d ábra: 2 időegység utáni fázisábra
Az a,b,c,d ábrák esetén az induló részecskeszám egyaránt: 100000; a nyílás mérete: 1.0824

57



     Most is jól megfigyelhető az, hogy az idő múlásával a hosszú-életű részecskék a 

fázistérben  egy  halmazba  tömörülnek.  A  következő  alfejezetben  azt  fogom 

megvizsgálni,  hogy a hosszú időt  megélt  részecskék eloszlása  hogyan viszonyul  a 

magas ütközés számot megért részecskék eloszlásával a fázistéren.

      Azt is megfigyelhetjük az ábrákon, hogy hasonlóan a kardioidhoz, most se lesz a 

két egymás melletti fázisábrának a területe azonos (szemben a diszkrét esettel, ahol 

tényleg az volt), továbbá, minél több iterált pattogást végeztetünk a részecskékkel a 

biliárd  asztalon,  annál  jobban  fognak  hasonlítani  a  fázisábrák  (ugyanúgy,  mint  a 

kardioidnál).

IV.c Ütközésszám és valós idő közötti összefüggés

     Az  elkövetkezendőkben  azt  vizsgáljuk,  hogy  mi  történik  akkor,  ha  a  túlélő 

részecskék számát egyszerre ábrázoljuk a valós idővel, illetve az ütközések számával. 

Persze most is az ütközésszám szerinti ábrázolás esetén meg kell szoroznunk 〈 tcoll 〉 -

vel azaz a két ütközés között eltelt átlagos idővel az n iteráció számot. 

     A 〈 tcoll 〉 -t tapasztalati úton tudjuk becsülni, ugyanazzal a módszerrel, amivel a 

kardioid  esetén  tettük  ezt:  magas  kezdő  részecskeszámmal  elindítjuk  a  részecskék 

négyzet falán való pattogásának iterációját, majd miután sok pattogás után leállítjuk az 

iteráció  számot,  a  túlélő  részecskék  hosszú  életű  részecskék  lesznek,  így  ezen 

részecskéknek az addig megtett útjának az átlaga leosztva az iteráció számmal.

     Ezen  összehasonlítás  eredményei  a  4.8  ábrán  láthatóak.  Ahol  a  fekete  színű 

görbéken  láthatóak  a  túlélő  részecskék  számának  a  reciproka  a  valós  idő  szerint 

ábrázolva,  pirossal  pedig az ütközésszám szerinti  ábrázolása ugyanennek (persze a 

fentebb leírt módon történt időátskálázás után).

         A  4.1 táblázatban különböző ütközésszám esetén mért 〈 tcoll 〉 közelítő értékei 

láthatóak. A négyzet-alakú biliárdasztal esetén a legkisebb nyílás méret mellett nem 

annyira  észrevehető  a  konvergencia,  viszont  minél  nagyobbra  választjuk  a  nyílás 

méretet annál inkább konvergens lesz a 〈 tcoll 〉 értéke.
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n\I 0.1000 0.3000 0.6000 0.9000
50 0.8214 0.8642 0.8987 0.9649

150 0.8573 0.8905 0.9157 0.9808
250 0.8474 0.8962 0.9204 0.9851
350 0.8862 0.9032 0.9463 0.9734
450 0.8795 0.9042 0.9357 0.9800

4.1 táblázat: 〈 t 〉coll közelítő értékei különböző iterációszám (n) és különböző nyílásméret (I) esetén

4.6 ábra:  Túlélő részecskék eloszlása a valós idő szerinti (piros) és transzformált ütközés szerinti  
eloszlása rendre 0.1; 0.3; 0.6; 0.9 kerületegységnyi nyílás mellett. A 〈 t〉coll -t 2.1 táblázat utolsó  

sorában szereplő értékekkel közelítettük.

     Ebben az  esetben szemmel  láthatóan a  két  egyenes  párhuzamos és  egymásra 

illeszkedik. Most nem tapasztalunk olyan nagy különbséget, mint a kardioid esetén 

tapasztaltunk. 

        Végül nézzük meg, hogy mi a helyzet a fázistéren az egyszerre történő ábrázolás 

esetén. Az a fontos kérdés, hogy sikerül-e tapasztalati úton igazolni, hogy a hosszú 
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életű részecskék ugyanott helyezkednek-e el a diszkrét és folytonos időben?

Ennek  ellenőrzésére  vizsgáljuk  meg  a  hosszú  életű  részecskék  elhelyezkedését  a 

fázisábrán. 4.6 ábrán látható a 150 visszaverődést túlélt részecskék (fekete) illetve a 

150 egységnyi valós időt túlélt részecskék (piros) sűrűsége a fázisábrán.

     Ezt  a  sűrűséget  tapasztalati  úton  nyertem,  mégpedig  úgy,  hogy  0.01x0.01 

területegységű  négyzetrácsot  rajzoltam  rá  a  fázistérre  és  megnéztem,  hogy  egy 

négyzetbe hány pont esett, majd ezt az utolsó mért időpontban lévő túlélő részecskék 

számával lenormáltam. 

     A 4.7 ábra alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hosszú életű részecskék 

helye a fázistérben a vizsgált esetekben közel azonos. 

4.7 ábra Túlélő részecskék sűrűsége a fázisábrán
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Összefoglalás

        Ennek a dolgozatnak alapvetően három célja volt. Az első cél a II. fejezetben levő

vizsgalatok elvégzése volt, hogy megmutassam számítógéppel, hogy egy kilyukasztott 

kardioid  alakú  biliárdasztalon,  a  részecskék  számának  hosszú  idejű  lecsengése 

exponenciális,  amennyiben  dinamikájuk  kaotikus.  Ugyanakkor  a  lyuk  helyének 

megválasztása érdekes jelenséget eredményezett: A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a 

lyukat az origó egy környezetébe helyezzük, akkor a lyuk méretének növelésével a 

túlélő részecskeszám nem lesz exponenciális.

        A második cél  a  T leképzésre vonatkozó Perron-Frobenius-operátor  alapos 

tanulmányozása volt. Megismerkedtünk az expanzív leképezések fogalmával, láttuk, 

hogy  egy  T  expanzív  leképzés  segítségével  definiált  Perron-Frobenius-operátor 

fixpontja  egy  T-re  nézve  feltételesen  invariáns  mertek  sűrűségfüggvényével  fog 

megegyezni.  Az irodalom áttekintése  után  a  III.  fejezet  végen a  fixpont  létezésere 

vonatkozó  állítást  általánosítottuk,  így  lehetőségünk  nyílik  olyan  biliárdasztalok 

vizsgalatara,  ahol  a  biliárdasztal  falának  bizonyos  szakaszain  át  csak  bizonyos 

valószínűséggel  fogjak  elhagyni  a  részecskék  az  asztalt.  A szakdolgozatban  ez  az 

általánosítás volt az első elért teljesen önálló eredmény.

   Végül  egy  olyan  biliárdasztalt  vizsgáltam,  ahol  nem  fognak  a  biliárdgolyók 

kaotikusan viselkedni. A négyzet alakú biliárdasztalra esett a választásom. Tapasztalati 

úton sikerült igazolni, hogy a kilyukasztás után a túlélő részecskék száma az idő és az 

ütközések száma szerint egyaránt hiperbola-szerű képet mutat,  1/n illetve  1/t szerint 

tart 0-hoz. A részecskék eloszlása a fázistéren ebben az esetben a vártnak megfelelően 

nem lesz fraktál-szerű, de sejthető, hogy ebben az esetben is van feltételesen invariáns 

eloszlás. Ennek a feltételesen invariáns eloszlásnak és a hozzá tartozó operátornak a 

megkeresése remek téma lehetőség egy későbbi munkára. A szakdolgozatomnak ezen 

vizsgálatok elvégzése volt a másik teljesen önálló eredménye. 
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