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1. Előzmények

A geometriai mértékelmélet főként az euklideszi terek részhalmazait vizsgálja mérték-

elméleti szempontból. E vizsgálatok alapvető eszköze a Hausdorff-mérték. Ismert,

hogy minden 0 ≤ s ≤ n számhoz tartozik egy Hs mérték, az ún. s-dimenziós

Hausdorff-mérték. Ezért alapvetően fontos annak eldöntése, hogy ezek a mértékek

ténylegesen különböznek-e, avagy lehetnek-e különböző dimenziós Hausdorff-mértékek

Borel-izomorfak. Ezt a hosszú időn keresztül megoldatlan problémát B. Weiss vetette fel

és többek között D. Preiss népszerűśıtette. Jelölje B a számegyenes Borel-halmazainak

σ-algebráját. A pontos kérdés ı́gy hangzik:

1. Kérdés. Legyen 0 ≤ s, t ≤ 1 és s 6= t.

(i) Lehetnek-e az (R,B,Hs) és (R,B,Ht) mértékterek izomorfak?

(ii) Létezik-e olyan f : R → R Borel-bijekció, hogy minden B Borel-halmazra

0 < Hs(B) < ∞ ⇐⇒ 0 < Ht(f(B)) < ∞?

A kérdés két fele nem ekvivalens, de világos, hogy ha (ii)-re a válasz nemleges, akkor

(i)-re is az.

Fontos kiemelnünk, hogy csak Borel -izomorfizmusokkal foglalkozunk. Elekes

Márton [4] bebizonýıtotta, hogy a kontinuum hipotézist feltételezve az (R, MHs, Hs)

és (R, MHt , Ht) mértékterek izomorfak bármely s, t ∈ (0, 1) esetén, ahol MHd a Hd

szerint mérhető halmazok σ-algebráját jelöli. Azonban egy ilyen izomorfizmus nem kell

hogy Borel-mérhető legyen.

Az eredeti probléma (az 1. Kérdés) megoldását keresve Elekes Márton az alábbi

problémát vetette fel [4].

2. Kérdés. Legyen 0 < α < 1. Igaz-e, hogy minden f : [0, 1] → R Borel (vagy

folytonos, vagy tipikus folytonos) függvényhez található egy olyan pozit́ıv Hausdorff-

dimenziós B Borel-halmaz, hogy f -et megszoŕıtva B-re Hölder-α függvényt kapunk?

Hogyan kapcsolódik ez a kérdés az előzőhöz? Tegyük fel, hogy a 2. Kérdésre az

a válasz, hogy (egy rögźıtett α-ra) minden f Borel-függvényhez létezik egy olyan β-

dimenziós B Borel-halmaz, hogy f Hölder-α B-re megszoŕıtva. Ismert, hogy ekkor f(B)

dimenziója legfeljebb β/α. Könnyen látható, hogy ez nemleges választ ad a 2. Kérdés

mindkét felére azon s és t paraméterekre, amelyre 0 ≤ s < β < β/α < t ≤ 1 teljesül.

Paul Humke és Laczkovich Miklós egy tétele szerint [5] egy f : [0, 1] → R tipi-

kus folytonos függvény nem monoton semmilyen pozit́ıv Hausdorff-dimenziós halmaz-

2



ra megszoŕıtva sem. Mivel minden korlátos változású függvény előáll két monoton

függvény összegeként, az előbbi tétel Elekes Mártont a következő kérdéshez vezette.

3. Kérdés. Igaz-e, hogy minden f : [0, 1] → R Borel (vagy folytonos, vagy tipikus

folytonos) függvény egy alkalmas pozit́ıv Hausdorff-dimenziós halmazra megszoŕıtva

korlátos változású? Található-e mindig egy ilyen 1/2-dimenziós halmaz?

Ezt a kérdést David Preiss is népszerűśıtette, bár hasonló kérdéseket már Paul

Humke és Laczkovich Miklós is feltett, lásd Buczolich [2, 3].

A 2. és a 3. Kérdés az ún. megszoŕıtási tételek témakörébe tartozik. Egy megszo-

ŕıtási tétel alakja általában a következő. Adott egy f függvény valamely X osztályból.

Egy nagy A halmazt szeretnénk találni, amelyre f |A egy másik (szebb) Y osztályba

tartozik. Általában nagy alatt végtelent, nem megszámlálhatót, nem porózust értünk,

vagy esetleg azt, hogy A pozit́ıv mértékű vagy második kategóriájú. A megszoŕıtási

tételeket illetően J. B. Brown [1] áttekintő cikkére hivatkozunk.

Elekes Márton a 3. és a 2. Kérdésre részleges válaszokat adott [4] cikkében. Bebi-

zonýıtotta, hogy egy f : [0, 1] → R tipikus folytonos függvény nem korlátos változású

semmilyen 1/2-nél nagyobb Hausdorff-dimenziójú halmazon sem. A 2. Kérdés vonat-

kozásában szintén adott egy felső becslést a lehetséges dimenzióra: minden 0 < α ≤ 1

esetén egy tipikus folytonos függvény nem lehet Hölder-α semmilyen 1−α-nál nagyobb

Hausdorff-dimenziós halmazon sem.

2. Eredmények

2.1. Függvények megszoŕıtásai

A 2. és a 3. Kérdést az alábbi tételekkel válaszoljuk meg.

2.1.1. Tétel. Legyen f : [0, 1] → R Lebesgue-mérhető. Ekkor létezik egy 1/2-dimenziós

C ⊂ [0, 1] kompakt halmaz, amelyre f |C korlátos változású.

2.1.2. Tétel. Legyen f : [0, 1] → R Lebesgue-mérhető, és legyen 0 < α < 1. Ekkor

létezik egy 1 − α dimenziós C ⊂ [0, 1] kompakt halmaz, amelyre f |C Hölder-α.

Vagyis az Elekes Márton által talált dimenzióbecslések élesek.

A 2.1.1. Tétel bizonýıtásához először diszkrét Hausdorff-előmértékeket definiálunk

az egész számok halmazán. Ezen fogalom seǵıtségével megfogalmazzuk és megold-

juk a probléma egy diszkrét (kvantitat́ıv) változatát, majd határátmenettel kap-

juk a 2.1.1. Tételt. A 2.1.2. Tétel is bizonýıtható ugyanezzel a módszerrel.
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Azonban P. Mattila śıkmetszetek Hausdorff-dimenziójáról szóló alapvető eredményére

támaszkodva egy jóval egyszerűbb bizonýıtást adunk.

Az előbbi eredményeinket euklideszi terekre is általánośıtjuk, valamint a 2.1.1. Tételt

kiterjesztjük bizonyos általánośıtott megváltozásokra is.

Ezek az eredmények lényegében megtalálhatóak [7]-ben.

2.2. Borel-leképezések és Hausdorff-dimenzió

Ahogy már emĺıtettük az Előzményekben, a 2.1.2. Tétel részben megválaszolja a

Hausdorff-mértékek izomorfizmusproblémáját (az 1. Kérdést). Például α = 2/3-ra

alkalmazva a tételt azt kapjuk, hogy az 1/3 − ε és az 1/2 + ε dimenziós Hausdorff-

mértékek nem lehetnek Borel-izomorfak. De úgy tűnik, hogy ezzel a módszerrel nem

lehet az 1. Kérdést teljes általánosságában megválaszolni. Belátjuk viszont a követ-

kezőt.

3.1.2. Tétel. Legyen 0 ≤ d ≤ 1, és legyen f : R → R Borel-mérhető. Ekkor létezik egy

d Hausdorff-dimenziós C kompakt halmaz, amelyre f(C) Hausdorff-dimenziója legfel-

jebb d.

Ebből a tételből azonnal következik a nemleges válasz az 1. Kérdés mindkét felére,

tehát különböző dimenziós Hausdorff-mértékek nem lehetnek Borel-izomorfak.

3.1.1. Tétel. Bármely 0 ≤ s < t ≤ 1 esetén az (R, B, Hs) és (R, B, Ht) mértékterek

nem izomorfak. Sőt, nem létezik olyan f : R → R Borel-bijekció, amelyre minden

B ⊂ R Borel-halmaz esetén

0 < Hs(B) < ∞ ⇐⇒ 0 < Ht(f(B)) < ∞.

A 3.1.2. Tétel bizonýıtása kétfajta véletlen konstrukcióra épül. Az egyik konstrukció

egy olyan véletlen Cantor-halmazt ad, amelynek dimenziója legfeljebb d majdnem biz-

tosan, mı́g a másikkal egy olyan véletlen kompakt halmazt kapunk, melynek dimenziója

legalább d majdnem biztosan.

Bebizonýıtjuk a 3.1.2. Tétel következő általánośıtását is.

3.1.5. Tétel. Legyen D ⊂ R
n Borel-halmaz és legyen f : D → R

m Borel-mérhető.

Ekkor minden 0 ≤ d ≤ 1 esetén létezik egy A ⊂ D Borel-halmaz, amelyre dim A =

d · dim D és dim f(A) ≤ d · dim f(D).

Ezen eredmények megtalálhatóak a [6] cikkben.
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2.3. Borel-leképezések és Hausdorff-mértékek

A 3.1.1. Tétel ismeretében egy újabb kérdés merül fel. Lehetséges-e az, hogy a Hs

és 2 · Hs mértékek Borel-izomorfak? Tehát van-e olyan f Borel-bijekció, amely-

re 2 · Hs(B) = Hs(f(B)) minden B Borel-halmazra? Természetesen ha az egész

számegyenest és R → R Borel-bijekciókat tekintünk, akkor a válasz pozit́ıv: a 21/s

nagýıtási arányú hasonlóságok izomorfizmust léteśıtenek a két mértéktér között. Vi-

szont ha a [0, 1] intervallumot tekintjük, akkor a kérdés már egyáltalán nem triviális.

A 3.1.2. Tétel alábbi éleśıtésével válaszoljuk meg ezt a kérdést.

4.5.6. Tétel. Legyen f : [0, 1] → [0, 1] Borel-mérhető. Ekkor minden 0 < s < 1 esetén

létezik egy C ⊂ [0, 1] kompakt halmaz, amelyre Hs(C) = 1 és Hs(f(C)) ≤ 1.

4.5.8. Következmény. Legyen 0 < s < 1 és c > 0, c 6= 1 rögźıtett. Ekkor Hs és c ·Hs

nem Borel-izomorfak [0, 1]-en. Vagyis nem létezik olyan f : [0, 1] → [0, 1] Borel-bijekció,

amelyre Hs(B) = c · Hs(f(B)) minden B ⊂ [0, 1] Borel-halmaz esetén.

A 4.5.6. Tétel bizonýıtása hasonló a 3.1.2. Tétel bizonýıtásához, vagyis ehhez is

kétféle véletlen konstrukciót használunk. Ugyanakkor itt annak a bizonýıtása, hogy

az egyik konstrukció által adott véletlen halmaz elegendően nagy, sokkal nagyobb

erőfesźıtést igényel, mint a 3.1.2. Tétel hasonló bizonýıtásában. Ez az oka annak, hogy

a 3.1.2. Tételt külön tárgyaljuk, noha a 4.5.6. Tétel nyilvánvalóan erősebb.

A 4.5.6. Tételnek érdekes következményei vannak. Többek között az alábbi két

tételt látjuk be.

4.5.17. Tétel. Legyen f : D → R
n Borel-leképezés a D ⊂ R

n Borel-halmazon, és

legyen 0 < s < n rögźıtett. Ha f nem növeli semelyik halmaz Hs-mértékét, akkor nem

növeli semelyik halmaz Lebesgue-mértékét sem. Tehát ha

Hs(A) ≥ Hs(f(A))

minden A ⊂ D Borel-halmazra, akkor

λ(A) ≥ λ(f(A))

minden A ⊂ D Borel-halmazra.

4.5.21. Tétel. Legyen n ≥ 1 és legyen f : R
n → R

n Borel-bijekció. Ha f megőrzi

az s-dimenziós Hausdorff-mértéket valamely 0 < s < n-re, akkor megőrzi a Lebesgue-

mértéket is. Tehát ha

Hs(f−1(B)) = Hs(B)
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minden B ⊂ R
n Borel-halmazra, akkor

λ(f−1(B)) = λ(B)

minden B ⊂ R
n mérhető halmazra.
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[11] Elekes M., Keleti T., Máthé A., Self-similar and self-affine sets; measure of

the intersection of two copies, Ergodic Theory Dynam. Systems (közlésre elfogad-
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