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1. Bevezetés

A kémiai reakcióhálózatok elméletének (CRNT) alapjait Feinberg, Horn és Jackson fektették

le az 1970-es években [20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. A elmélet célja kémiai és biológiai

rendszerek matematikai modelljének kvalitatív tulajdonságait vizsgálni. A legtöbbet tanulmá-

nyozott rendszer az úgynevezett tömeghatás kinetikájú rendszer, amely egy folytonos idej¶,

folytonos állapotter¶ determinisztikus modell, ahol a rendszer állapota a résztvev® anyagfaj-

ták koncentrációit reprezentálja. Anyagfajták lehetnek például a H2, O2 és H2O molekulák.

A modellben az állapot id®beli fejl®dését egy autonóm közönséges di�erenciálegyenlet írja le,

melynek jobb oldalán polinomok állnak. A modell f® alapkövei a (C,R)-rel jelölt komplexek

gráfja és a reakciók sebességi együtthatói. A C csúcshalmaz elemei az anyagfajták bizonyos line-

áris kombinációi, míg az R élhalmaz a reakciókat tartalmazza. Ha például a 2H2+O2 → 2H2O

reakció része a modellünknek, akkor 2H2+O2, 2H2O ∈ C és (2H2+O2, 2H2O) ∈ R. A sebessé-

gi együtthatók pozitív számok, melyek szorzótényez®ként jelennek meg a di�erenciálegyenlet

jobb oldalán. Annak ellenére, hogy a modell számos paramétert tartalmaz, jól használható

általános tételek bizonyíthatók a rendszer kvalitatív tulajdonságairól.

Az elmúlt évtizedben újult �gyelem irányult az olyan biológiai jelenségek megértése felé,

mint a többszörös egyensúly és a periodikus viselkedés. Számos eredmény született tömeghatás

kinetikájú rendszerek perzisztenciáját, trajektóriáinak korlátos voltát és egyensúlyi állapotai-

nak globális stabilitását illet®en [1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 32, 34]. Szintén jelent®s �gyelem irányult a

többszörös egyensúly (kizárásának) vizsgálatára [7, 8, 15, 16, 17]. A [18] cikkben az egyensúlyi

állapotoknak mind a létezését, mind az egyértelm¶ségét vizsgálják.

A szerz® [9], [10], [11] és [12] publikációin alapuló értekezésben bemutatjuk és továbbfej-

lesztjük a Feinberg, Horn és Jackson által megalapozott de�ciencia-orientált elmélet ered-

ményeit. Minden reakcióhálózathoz hozzárendelhetünk egy nemnegatív egész számot, melyet

de�cienciának nevezünk és δ-val jelölünk. A klasszikus 0- és 1-De�ciencia Tételek a pozitív

egyensúlyi állapotok létezésével, egyértelm¶ségével és stabilitási tulajdonságaival foglalkoz-

nak. Az értekezésben f® célkit¶zésünk, hogy a pozitív egyensúlyi állapotok létezését vizsgáljuk

olyan 1-de�cienciájú rendszerek esetén, amelyek nem teljesítik az 1-De�ciencia Tétel feltételeit.

Az értekezés 1., 2. és 3. fejezete a 4., 5. és 6. fejezetek el®készítéseként szolgál. A szerz® f®

eredményeit utóbbi három mutatja be. Ezek a fejezetek rendre a [9, 10], [12] és [11] cikkeken

alapulnak.

Jelen összefoglaló következ® szakaszában röviden áttekintjük azon jelöléseket és fogalmakat

a kémiai reakcióhálózatok elméletéb®l, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a f® eredménye-

ink bemutatásához. A további három szakaszban pedig ezen eredményekr®l lesz szó.

2. Tömeghatás kinetikájú rendszerek

A véges, nemüres halmazokból álló (X , C,R) hármast kémiai reakcióhálózatnak (röviden reak-

cióhálózatnak) nevezzük, ahol
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• X = {X1, . . . , Xn} az anyagfajták halmaza,

• C = {C1, . . . , Cc} a komplexek halmaza és

• R ⊆ {(Ci, Cj) ∈ C × C | i, j ∈ {1, . . . , c}, i ̸= j} a reakciók halmaza.

Ha egy (X , C,R) reakcióhálózathoz társítunk egy úgynevezett sebességi együttható függ-

vényt (melyet κ jelöl és R-b®l képez R+-ba), akkor a (X , C,R, κ) négyes tömeghatás kinetikájú

rendszernek nevezzük. Folytonos idej¶, folytonos állapotter¶ modellt fogunk tekinteni, amely-

ben a rendszer állapota az egyes anyagfajták koncentrációit reprezentálja, és amely állapot

id®beli fejl®dését az Rn
≥0 állapotter¶

ẋ(τ) = B · Iκ ·Θ(x(τ))

autonóm közönséges di�erenciálegyenlet írja le, ahol B ∈ Rn×c a komplexek mátrixa, Iκ ∈ Rc×c

a (C,R, κ) címkézett irányított gráf Laplace mátrixa és Θ : Rn
≥0 → Rc

≥0 a

Θ(x) =


∏n

s=1 x
Bs1
s

...∏n
s=1 x

Bsc
s

 (x ∈ Rn
≥0)

hozzárendeléssel de�niált függvény.

A számunkra legfontosabb objektum a pozitív egyensúlyi állapotok halmaza, melyet Eκ
+-val

jelölünk és az

Eκ
+ = {x ∈ Rn

+ | B · Iκ ·Θ(x) = 0}

formulával de�niálunk.

Jelölje ℓ a (C,R) irányított gráf gyenge komponenseinek számát. Magukat a gyenge kompo-

nenseket láncosztályoknak nevezi a CRNT-irodalom. Ha minden láncosztály er®sen összefügg®,

akkor a reakcióhálózatot gyengén megfordíthatónak nevezzük. Jelölje t a (C,R) irányított gráf

nyel® er®s komponenseinek számát. Mivel minden gyenge komponens tartalmaz er®s kom-

ponenst, ezért fennáll az ℓ ≤ t egyenl®tlenség. Noha nem mindig tesszük fel, hogy ℓ = t,

leglényegesebb eredményeink err®l az esetr®l szólnak.

Egy reakcióhálózat sztöchiometriai mátrixának az S = B · I ∈ Rn×m mátrixot nevezzük,

ahol I ∈ Rc×m a (C,R) irányított gráf incidenciamátrixa. Egy reakcióhálózat pozitív sztöchio-

metriai osztályai a (q+ranS)∩Rn
≥0 alakú (nem feltétlenül korlátos) poliéderek, ahol q ∈ Rn

+.

A δ = c − ℓ − rankS összefüggés de�niálja egy reakcióhálózat de�cienciáját. Szavakkal, a

de�ciencia a komplexek száma mínusz a láncosztályok száma mínusz a sztöchiometriai mátrix

rangja. Ugyan nem azonnal nyilvánvaló a de�nícióból, a de�ciencia nemnegatív.

3. Az 1-De�ciencia Tétel általánosítása

Feinberg klasszikus 1-De�ciencia Tétele a következ®képpen szól egyetlen láncosztály esetén,

lásd [20, 22, 23]. (A többszörös láncosztály esetér®l szóló verzió következik az egyszeres lánc-
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osztályról szóló változat, egy nem CRNT-speci�kus lemma és egy olyan CRNT-speci�kus

eredmény együtteséb®l, amely nem függ össze azzal, hogy a de�ciencia alacsony.)

1. tétel (1-De�ciencia Tétel, egyetlen láncosztály esete). Legyen (X , C,R, κ) tömeghatás ki-

netikájú rendszer. Tegyük fel, hogy ℓ = t = 1 és δ ≤ 1. Ekkor,

(a) ha δ = 0, akkor Eκ
+ ̸= ∅ pontosan akkor áll fenn, ha (C,R) er®sen összefügg®,

(b) ha δ = 1 és (C,R) er®sen összefügg®, akkor Eκ
+ ̸= ∅,

(c) ha Eκ
+ ̸= ∅ és x∗ ∈ Eκ

+, akkor Eκ
+ = {x ∈ Rn

+ | log(x)− log(x∗) ∈ (ranS)⊥} és

(d) ha Eκ
+ ̸= ∅, akkor |Eκ

+ ∩ P| = 1 minden P pozitív sztöchiometriai osztályra.

Tehát, ha δ = 1, ℓ = t = 1, (C,R) nem er®sen összefügg® és Eκ
+ ̸= ∅, akkor minden

pozitív sztöchiometriai osztály pontosan egy pozitív egyensúlyi állapotot tartalmaz. A tétel

azonban nem nyújt információt arról, hogy ha a δ = 1, ℓ = t = 1 és (C,R) nem er®sen össze-

függ® feltételek teljesülnek egy tömeghatás kinetikájú rendszerre, akkor annak vajon létezik-e

pozitív egyensúlyi állapota. A f® hozzájárulásunk az 1-De�ciencia Tételhez, hogy ekvivalens

feltételt mutatunk az utóbbi tulajdonságú rendszerek esetén Eκ
+ nemürességére. Az eredmény

megfogalmazásához szükségünk lesz további jelölésekre.

Álljon C′ azon komplexekb®l, melyek (C,R) nyel® er®s kompnenseiben szerepelnek (ebben

a bekezdésben nem teszünk fel az ℓ és t számokról semmit). Legyenek C′′ = C\C′, c′ = |C′| és
c′′ = |C′′|. Tekintsük az Iκ ∈ Rc×c mátrixot, a Θ : Rn

≥0 → Rc
≥0 függvényt és egy tetsz®leges

v ∈ Rc vektort az

Iκ =

[
I ′κ ∗
0 I ′′κ

]
∈ R(c′+c′′)×(c′+c′′),

Θ =

[
Θ′

Θ′′

]
: Rn

≥0 → Rc′+c′′

≥0 és

v =

[
v′

v′′

]
∈ Rc′+c′′ ,

blokkos alakokban, ahol I ′κ ∈ Rc′×c′ , Θ′ : Rn
≥0 → Rc′

≥0 és v′ ∈ Rc′ a C′-beli komplexekhez, míg

I ′′κ ∈ Rc′′×c′′ , Θ′′ : Rn
≥0 → Rc′′

≥0 és v′′ ∈ Rc′′ a C′′-beli komplexekhez tartoznak. Ismert, hogy I ′′κ

invertálható (feltéve, hogy C′′ ̸= ∅).
A kés®bbi jelöléseink megkönnyítése érdekében egy véges X halmaz, annak egy X0 rész-

halmaza és egy g : X → R függvény esetén legyen

g(X0) =
∑
x∈X0

g(x). (1)

A szerz® következ® észrevétele egy triviálisan adódó szükséges feltétel, melyet minden olyan

nem gyengén megfordítható rendszer ki kell elégítsen, aminek létezik pozitív egyensúlyi álla-

pota.
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2. állítás (szükséges feltétel Eκ
+ ̸= ∅-hez). Legyen (X , C,R, κ) olyan tömeghatás kinetikájú

rendszer, mely nem gyengén megfordítható. Tegyük fel, hogy Eκ
+ ̸= ∅. Ekkor

létezik olyan v ∈ kerB ∩ ran Iκ, amelyre (I ′′κ)
−1v′′ ∈ Rc′′

+ .

Továbbá, ha v ∈ ran Iκ olyan, hogy (I ′′κ)
−1v′′ ∈ Rc′′

+ fennáll, akkor v(C′′) < 0 teljesül, ahol

v(C′′) az (1) egyenl®séggel értelmezett.

A következ® tétel az értekezés 4. fejezetének, valamint a [9] és [10] publikációknak is a f®

eredménye. Eszerint a 2. állításban kapott szükséges feltétel egyúttal elégséges is, ha δ = 1,

ℓ = t = 1 és (C,R) nem er®sen összefügg®.

3. tétel (lásd [9, 10]). Legyen (X , C,R, κ) olyan tömeghatás kinetikájú rendszer, amelyre δ = 1,

ℓ = t = 1 és (C,R) nem er®sen összefügg®. Legyen 0 ̸= h ∈ kerB ∩ ran Iκ olyan, amire

h(C′′) ≤ 0. Ekkor,

(a) ha h(C′′) = 0, akkor Eκ
+ = ∅ és

(b) ha h(C′′) < 0, akkor Eκ
+ ̸= ∅ pontosan akkor áll fenn, ha (I ′′κ)

−1h′′ ∈ Rc′′
+ (azaz, (I ′′κ)

−1h′′

minden koordinátája pozitív).

Megjegyezzük, hogy ha ℓ = t = 1, akkor ran Iκ nem függ a κ értékeit®l és a de�ciencia

épp a kerB ∩ ran Iκ lineáris tér dimenziójával egyezik meg. Így, ha ℓ = t = 1 és δ = 1

fennállnak és 0 ̸= h ∈ kerB ∩ ran Iκ olyan, amire h(C′′) < 0, akkor h pozitív szorzótól

eltekintve meghatározott. Ez a pozitív szorzó nyilván nem befolyásolja az (I ′′κ)
−1h′′ ∈ Rc′′

+

feltétel teljesülését.

A 3. tétel bizonyítása során az alábbi lemma a kulcs (lásd [9, 10, 12]). A 4. lemma bizo-

nyítása pedig az irányított gráfokkal kapcsolatos excess függvény fogalmára épül.

4. lemma (egy hatványfüggvény tulajdonságai). Legyen (X , C,R, κ) olyan tömeghatás kineti-

kájú rendszer, amelyre ℓ = t = 1. Tegyük fel, hogy y ∈ Rc
≥0, y

∗ ∈ Rc
≥0 és h ∈ Rc\{0} olyanok,

hogy Iκy = 0, Iκy
∗ = h,

minden j ∈ C esetén j ∈ C′ pontosan akkor, ha yj > 0,

minden j ∈ C\C′ esetén y∗j > 0 és

létezik olyan j ∈ C′, amire y∗j = 0.

De�niáljuk a β∗ valós számot és a p : (β∗,∞) → R+ függvényt rendre a

β∗ = max

{
− yi
y∗i

∣∣∣∣ i ∈ C és y∗i > 0

}
és

p(β) =
∏
i∈C

(βy∗i + yi)
hi (β ∈ (β∗,∞))

formulákkal. Ekkor

(a) limβ→β∗+0 p(β) = ∞,
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(b) limβ→∞ p(β) = 0,

(c) p deriváltja negatív a (β∗,∞) intervallum minden pontjában és

(d) p : (β∗,∞) → R+ bijekció.

4. Gyengén megfordítható 1-de�cienciájú tömeghatás kinetikájú

rendszerek pozitív egyensúlyi állapotainak létezése

Mivel a láncosztályok maguk is tekinthet®k reakcióhálózatoknak, beszélhetünk azok de�cienci-

ájáról. Jelöljék δ1, . . . , δℓ rendre a láncosztályok de�cienciáit. Könnyen látható, hogy fennáll a

δ ≥ δ1 + · · ·+ δℓ egyenl®tlenség. A következ® tétel Feinberg 1-De�ciencia Tételének a gyengén

megfordítható esetre vonatkozó változata, lásd [20, 22, 23].

5. tétel (1-De�ciencia Tétel, gyengén megfordítható eset). Legyen (X , C,R, κ) tömeghatás

kinetikájú rendszer, amire

(i) δr ≤ 1 minden r ∈ {1, . . . , ℓ} esetén,

(ii) δ = δ1 + · · ·+ δℓ és

(iii) (X , C,R) gyengén megfordítható.

Ekkor |Eκ
+ ∩ P| = 1 minden P pozitív sztöchiometriai osztályra.

Így, amennyiben δ1 = · · · = δℓ = 0 és δ = 1, akkor az 5. tétel nem alkalmazható. Ez

motiválja a következ® tételt, ami az értekezés 5. fejezetének és a [12] publikációnak is a f®

eredménye.

6. tétel (lásd [12]). Legyen (X , C,R, κ) tömeghatás kinetikájú rendszer. Tegyük fel, hogy az

(X , C,R) reackióhálózat gyengén megfordítható és δ = 1. Ekkor minden pozitív sztöchiometriai

osztályban létezik pozitív egyensúlyi állapot (azaz, Eκ
+∩P ̸= ∅ minden P pozitív sztöchiometriai

osztályra).

Hangsúlyozzuk, hogy mind a gyenge megfordíthatóság, mind az, hogy a de�ciencia 1, a re-

akcióhálózat tulajdonságai. Ezért, a pozitív egyensúlyi állapot létezésére kapott elégséges felté-

tel csak a reakcióhálózattól függ, a hozzá társított sebességi együtthatóktól nem. A gyakorlat

szempontjából hasznosak lehetnek az olyan eredmények, amelyek nem függenek a sebességi

együtthatóktól, mert azok gyakran nem ismertek.

Megjegyezzük, hogy Deng, Feinberg, Jones és Nachman egyel®re nem publikált munká-

ja szerint a 6. tétel általánosítható. Nevezetesen, ugyanazt a következtetést vonják le, de a

de�cienciáról nem tesznek fel semmit. Csupán a gyenge megfordíthatóságot felhasználva meg-

mutatják, hogy minden pozitív sztöchiometriai osztályban létezik pozitív egyensúlyi állapot.

Deng és mtsai. bizonyítása lényegesen különbözik a mienkt®l, míg az ® gondolatmeneteik geo-

metriai jelleg¶ek, addig az általunk adott bizonyítás inkább algebrai eszközöket használ. A [19]
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kézirat legtöbb közbüls® eredményében lényeges szerepe van a gyenge megfordíthatóságnak,

míg nálunk ez csak a záró lépések során válik megkerülhetetlenné. Nálunk inkább a de�cien-

ciáról tett megkötés játssza az alapvet® szerepet. Ezért az értekezés 5. fejezetének eredményei

alkalmasak lehetnek arra, hogy a nem gyengén megfordítható 1-de�cienciájú reakcióhálózatok

elméletéhez is hozzájáruljanak, ehhez azonban további ötletek is szükségeltetnek.

Egyszer¶ példák elemzésével könnyen látható, hogy egyértelm¶ség általában nem áll fenn

a 6. tételben (lehetnek olyan pozitív sztöchimetriai osztályok, amelyekben több pozitív egyen-

súlyi állapot van). Természetes módon vet®dik fel, hogy vajon véges sok pozitív egyensúlyi

állapot van-e minden pozitív sztöchiometriai osztályban. A [19] kéziratban azt állítják, hogy a

gyenge megfordíthatóságból következik, hogy minden pozitív sztöchiometriai osztályban véges

sok pozitív egyensúlyi állapot van. Azonban a tömör indoklásuk nem világos. Többváltozós

valós analitikus függvényekre alapul gondolatmenetük, az ilyen függvények zérushelyeinek hal-

maza azonban sokkal változatosabb lehet, mint az egyváltozós esetben. Például a nem azonosan

nulla R2 ∋ (x, y) 7→ (x2 + y2 − 1, x2 + y2 − 1) ∈ R2 függvény zérushelyeinek halmaza kompakt

ugyan, de nem véges. Az értekezés 5. fejezetében vázoljuk, hogy miként bizonyítható a pozi-

tív egyensúlyi állapotok halmazának végessége a sztöchiometriai osztályokon belül a gyengén

megfordítható 1-de�cienciájú esetben, ha felteszsük még azt is, hogy csak 2 láncosztály van.

Sajnos a gondolatmenet nem vihet® át közvetlenül arra az esetre, ha legalább 3 láncoszály van.

Számos egyéb technika mellett, az alábbi tétel játssza a kulcsszerepet a 6. tétel bizonyítása

során. A Brouwer Fixponttételb®l következ® 7. tétel a Bolzano Tétel egy Rn-beli változata.

7. tétel (A Bolzano Tétel Rn-ben). Legyen f : [0, 1]n → Rn folytonos függvény. Tegyük fel,

hogy a [0, 1]n kocka minden x határpontja és minden i ∈ {1, . . . , n} esetén fennáll

fi(x) ≥ 0 ha xi = 0 és

fi(x) ≤ 0 ha xi = 1.

Ekkor lézetik olyan x∗ ∈ [0, 1]n, amelyre f(x∗) = 0 ∈ Rn.

5. A pozitív egyensúlyi állapotok létezésének a sebességi együtt-

hatóktól való függése egyetlen láncosztályt tartalmazó 1-de�-

cienciájú tömeghatás kinetikájú rendszerekben

A 0-De�ciencia Tétel szerint, ha ℓ = t = 1 és δ = 0 fennáll a reakcióhálózatra, akkor Eκ
+

nemüressége nem függ κ-tól. Hasonlóan, az 1-De�ciencia Tétel szerint, ha ℓ = t = 1 és δ = 1

fennáll a reakcióhálózatra és továbbá (C,R) er®sen összefügg®, akkor Eκ
+ nemüressége ismét

nem függ κ-tól. Azonban a 3. tétel szerint más a helyzet, ha a reakcióhálózatra ℓ = t = 1 és

δ = 1 ugyan fennállnak, viszont (C,R) nem er®sen összefügg®. Az ilyen tömeghatás kinetikájú

rendszerek esetén Eκ
+ nemüressége függhet κ-tól. Az alábbi 3 jelenség fordulhat el®:

• Eκ
+ ̸= ∅ minden κ esetén (azaz, minden κ esetén az (I ′′κ)

−1h′′ vektor csupa pozitív

koordinátákkal rendelkezik),
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• Eκ
+ = ∅ minden κ esetén (azaz, minden κ esetén létezik nempozitív koordinátája az

(I ′′κ)
−1h′′ vektornak) és

• Eκ
+ nemüressége függ κ-tól (azaz, létezik olyan κ, hogy az (I ′′κ)

−1h′′ vektor csupa pozitív

koordinátákkal rendelkezik és létezik olyan κ is, amelyre létezik nempozitív koordinátája

az (I ′′κ)
−1h′′ vektornak).

Az értekezés 6. fejezetének célkit¶zése, hogy karakterizáljuk a fenti eseteket. Nevezetesen,

ekvivalens feltételeket fogalmazunk meg a

�létezik olyan κ : R → R+, hogy Eκ
+ ̸= ∅� és (2)

�minden κ : R → R+ esetén Eκ
+ ̸= ∅� (3)

kijelentésekre.

A fenti kérdéseket el®ször azon extra feltétel mellett vizsgáljuk meg, amikor (C,R) lánc

alakú. Ennek általánosításaként kezeljük azt az esetet, amikor (C,R) fa alakú. Ezekben az

esetekben egy rekurzív eljárást adunk az (I ′′κ)
−1h′′ vektor koordinátáinak kiszámítására (az I ′′κ

mátrix speciális szerkezet¶ a lánc- és a fa alakú esetekben, így kezelni tudjuk az inverzének

kiszámítását). A kapott rekurzív formula alapján rendre (2)-vel, illetve (3)-mal ekvivalens

feltételek adódnak. Ezt követ®en rendre (2)-vel, illetve (3)-mal ekvivalens feltételeket adunk

az általános esetben, tehát amikor a (C,R) gráfról csak azt tesszük fel, hogy ℓ = t = 1 és

nem er®sen összefügg®. Az értekezés jelen összefoglalójában csak az általános esetre vonatkozó

eredményeinket ismertetjük.

Ha ℓ = t = 1 és δ = 1, akkor a kerB ∩ ran Iκ lineáris tér 1-dimenziós és nem függ κ-tól.

Ha továbbá a (C,R) nem er®sen összefügg®, akkor rögzítsünk egy olyan h ∈ Rc vektort, amire

0 ̸= h ∈ kerB ∩ ran Iκ és h(C′′) ≤ 0, (4)

ahol a h(C′′) jelölés az (1) egyenl®séggel összhangban értend®. Fontos megjegyezni, hogy h

nem függ κ-tól.

A következ® tétel (2)-vel ekvivalens feltételt nyújt, lásd [11].

8. tétel (lásd [11]). Legyen (X , C,R) olyan reakcióhálózat, amelyre ℓ = t = 1 és δ = 1. Tegyük

fel, hogy (C,R) nem er®sen összefügg® és legyen h ∈ Rc olyan, ami teljesíti (4)-et. Ekkor

pontosan akkor létezik olyan κ : R → R+, amire Eκ
+ ̸= ∅, ha

h(C̃) < 0 minden olyan ∅ ̸= C̃ ( C halmazra, amire ϱin(C̃) = ∅,

ahol ϱin(C̃) a C̃ csúcshalmaz belép® éleinek halmazát jelöli.

A 8. tétel Ho�man áramokról szóló tételének alábbi következményén múlik.

9. tétel (pozitív h-áram létezése). Legyenek (V,A) gyengén összefügg® irányított gráf és h :

V → R olyan függvény, amire h(V ) = 0. Ekkor pontosan akkor létezik olyan z : A → R+,

amely h-áram, ha

h(U) < 0 minden olyan ∅ ̸= U ( V halmazra, amire ϱin(U) = ∅.

7



A 3. tétel szerint a lényeges objektum az (I ′′κ)
−1h′′ vektor, így nem szorítja meg az álta-

lánosságot, ha (C,R) egyetlen nyel® er®s komponensét összehúzzuk egyetlen csúccsá. Tegyük

tehát fel ezentúl, hogy C′ egyelem¶, továbbá a jelölések egyszer¶sítése érdekében azonosítsuk a

C′ halmazt annak egyetlen elemével. Az értekezés 6. fejezetének f® eredményének (mely egyben

a [11] publikáció f® eredménye is) ismertetése el®tt vezessük be az U(i), C′′(j), U(C′′(j)) és

W (j) csúcshalmazokat i, j ∈ C′′ esetére az

• U(i) = {k ∈ C′′ | minden k-ból C′-be vezet® irányított út keresztezi i-t},

• C′′(j) jelölje (C,R) azon er®s komponensének csúcshalmazát, amely tartalmazza j-t,

• U(C′′(j)) = {k ∈ C′′ | minden k-ból C′-be vezet® irányított út keresztezi C′′(j)-t} és

• W (j) =

{
k ∈ C′′

∣∣∣∣ léteznek olyan k-ból j-be, illetve k-ból C′-be vezet®

irányított utak, melyek csak k-ban keresztezik egymást

}

formulákkal. Legyen továbbá J ⊆ C′′ olyan, amely (C,R) minden egyes nem nyel® er®s kompo-

nensének pontosan egy elemét tartalmazza és minden j ∈ J esetén ϱout({j})∩ϱout(C′′(j)) ̸= ∅,
ahol ϱout(U) jelöli az U csúcshalmazt elhagyó élek halmazát.

10. tétel (lásd [11]). Legyen (X , C,R) olyan reakcióhálózat, amelyre ℓ = t = 1 és δ = 1.

Tegyük fel, hogy (C,R) nem er®sen összefügg® és legyen h ∈ Rc olyan, ami teljesíti (4)-et.

Legyenek i, j ∈ C′′ esetén U(i), W (j), C′′(j), U(C′′(j)) és J olyanok, mint fent. Ekkor minden

κ : R → R+ esetén Eκ
+ ̸= ∅ pontosan akkor, haminden i ∈ C′′ esetén h(U(i)) ≤ 0 és

minden olyan j ∈ J -re, amire W (j) ⊆ C′′(j) fennáll, h(U(C′′(j))) < 0 teljesül.

A 10. tétel bizonyítása számos közbüls® lépésen keresztül történik. Ezen lépések kiinduló-

pontja, hogy a Mátrix-Fa Tétel segítségével formulát adunk az I ′′κ mátrix inverzének elemeire.

11. tétel (Mátrix-Fa Tétel). Legyen Z = (zij)
c
i,j=1 ∈ Rc×c olyan mátrix, amelyre

c∑
j=1

zij = 0 minden i ∈ {1, . . . , c} esetén.

Rögzítsük a Q ⊆ {1, . . . , c} indexhalmazt és az i, j ∈ {1, . . . , c}\Q indexeket. Ekkor

dQ∪{j},Q∪{i}(Z) = (−1)i+j(−1)c−|Q|−1
∑

Ã∈T ij
D(Z)

(Q∪{j})

z
Ã
,

ahol

• dQ∪{j},Q∪{i}(Z) annak a mátrixnak a detreminánsát jelöli, amelyet Z-b®l a Q∪{j} index-

halmazhoz tartozó sorok és a Q∪{i} indexhalmazhoz tartozó oszlopok törlésével kapunk,

• D(Z) irányított gráf V (Z) = {1, . . . , c} csúcshalmazzal és A(Z) = {(i, j) ∈ V (Z) ×
V (Z) | zij ̸= 0} élhalmazzal,
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• T ij
D(Z)(Q ∪ {j}) azon D(Z)-beli befenyvesekb®l áll, melyeknek gyökérhalmaza Q ∪ {j} és

amelyekben létezik i-b®l j-be vezet® irányított út és

• z
Ã

a
∏

a∈Ã za szorzat rövid jelölésére szolgál.

A Mátrix-Fa tétel ezen verziója a Markov-Lánc-Fa Tétel bizonyítása során segédeszközként

jelenik meg [33, Appendix]-ben. A 11. tétel enyhe általánosítása Tutte tételének (lásd [35,

Theorem 3.6]), míg a Minden Minor Mátrix-Fa Tételnek speciális esete (lásd [13]). A kémiai

reakcióhálózatok elméletében korábban Tutte verzióját használták, míg a mi munkánk során

ennek a fenti általánosítására volt szükségünk. Az értekezésben egy olyan közvetlen és elemi

bizonyítást közlünk a 11. tételre, melyet Michaletzky György és a szerz® dolgoztak ki.

Hivatkozások

[1] D.F. Anderson. Global asymptotic stability for a class of nonlinear chemical equations. SIAM J. Appl.

Math., 68(5):1464�1476, 2008.

[2] D.F. Anderson. Boundedness of trajectories for weakly reversible, single linkage class reaction systems.

Journal of Mathematical Chemistry, 49:2275�2290, 2011. 10.1007/s10910-011-9886-4.

[3] D.F. Anderson. A proof of the global attractor conjecture in the single linkage class case. SIAM J. Appl.

Math., 71(4):1487�1508, 2011.

[4] D.F. Anderson and A. Shiu. The dynamics of weakly reversible population processes near facets. SIAM

J. Appl. Math., 70(6):1840�1858, 2010.

[5] D. Angeli, P. De Leenheer, and E.D. Sontag. A Petri net approach to the study of persistence in chemical

reaction networks. Math. Biosci., 210(2):598�618, 2007.

[6] D. Angeli, P. De Leenheer, and E.D. Sontag. Persistence results for chemical reaction networks with

time-dependent kinetics and no global conservation laws. SIAM J. Appl. Math., 71(1):128�146, 2011.

[7] M. Banaji and G. Craciun. Graph-theoretic criteria for injectivity and unique equilibria in general chemical

reaction systems. Adv. in Appl. Math., 44(2):168�184, 2010.

[8] M. Banaji, P. Donnell, and S. Baigent. P matrix properties, injectivity, and stability in chemical reaction

systems. SIAM J. Appl. Math., 67(6):1523�1547, 2007.

[9] B. Boros. Notes on the De�cieny One Theorem: single linkage class. In A. Edelmayer, editor, Proceedings

of the 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems, pages 1953�1960,

July 2010.

[10] B. Boros. Notes on the De�cieny-One Theorem: multiple linkage classes. Math. Biosci., 235(1):110�122,

2012.

[11] B. Boros. On the dependence of the existence of the positive steady states on the rate coe�cients for

de�ciency-one mass action systems: single linkage class. J. Math. Chem., 2013. DOI: 10.1007/s10910-013-

0222-z.

[12] B. Boros. On the existence of the positive steady states of weakly reversible de�ciency-one mass action

systems. Math. Biosci., 2013. DOI: 10.1016/j.mbs.2013.06.006.

[13] S. Chaiken. A combinatorial proof of the all minors matrix tree theorem. SIAM J. Algebraic Discrete

Methods, 3(3):319�329, 1982.

[14] G. Craciun, A. Dickenstein, A. Shiu, and B. Sturmfels. Toric dynamical systems. J. Symb. Comput.,

44(11):1551�1565, 2009.

9



[15] G. Craciun and M. Feinberg. Multiple equilibria in complex chemical reaction networks. I. The injectivity

property. SIAM J. Appl. Math., 65(5):1526�1546 (electronic), 2005.

[16] G. Craciun and M. Feinberg. Multiple equilibria in complex chemical reaction networks. II. The species-

reaction graph. SIAM J. Appl. Math., 66(4):1321�1338 (electronic), 2006.

[17] G. Craciun and M. Feinberg. Multiple equilibria in complex chemical reaction networks: semiopen mass

action systems. SIAM J. Appl. Math., 70(6):1859�1877, 2010.

[18] G. Craciun, J.W. Helton, and R.J. Williams. Homotopy methods for counting reaction network equilibria.

Math. Biosci., 216(2):140�149, 2008.

[19] J. Deng, M. Feinberg, C. Jones, and A. Nachman. On the steady states of weakly reversible chemical

reaction networks. Available at http://arxiv.org/pdf/1111.2386v2.pdf, 2011.

[20] M. Feinberg. Lectures on chemical reaction networks. 4.5 out of 9 lectures delivered at the Mathematics

Research Center, University of Wisconsin, Fall 1979. Available at http://www.che.eng.ohio-state.edu/

~feinberg/LecturesOnReactionNetworks.

[21] M. Feinberg. Complex balancing in general kinetic systems. Arch. Rational Mech. Anal., 49:187�194,

1972/73.

[22] M. Feinberg. Chemical reaction network structure and the stability of complex isothermal reactors - I.

The De�ciency Zero and the De�ciency One Theorems. Chemical Engineering Science, 42(10):2229�2268,

1987.

[23] M. Feinberg. The existence and uniqueness of steady states for a class of chemical reaction networks.

Arch. Rational Mech. Anal., 132(4):311�370, 1995.

[24] M. Feinberg and F. Horn. Dynamics of open chemical systems and the algebraic structure of the underlying

reaction network. Chemical Engineering Science, 29(3):775 � 787, 1974.

[25] M. Feinberg and F. Horn. Chemical mechanism structure and the coincidence of the stoichiometric and

kinetic subspaces. Arch. Rational Mech. Anal., 66(1):83�97, 1977.

[26] F. Horn. Necessary and su�cient conditions for complex balancing in chemical kinetics. Arch. Rational

Mech. Anal., 49:172�186, 1972/73.

[27] F. Horn. On a connexion between stability and graphs in chemical kinetics. I. Stability and the reaction

diagram. Proc. Roy. Soc. (London) Ser. A, 334:299�312, 1973.

[28] F. Horn. On a connexion between stability and graphs in chemical kinetics. II. Stability and the complex

graph. Proc. Roy. Soc. (London) Ser. A, 334:313�330, 1973.

[29] F. Horn. Stability and complex balancing in mass-action systems with three short complexes. Proc. Roy.

Soc. (London) Ser. A, 334:331�342, 1973.

[30] F. Horn. The dynamics of open reaction systems. In Mathematical aspects of chemical and biochemical

problems and quantum chemistry (Proc. SIAM-AMS Sympos. Appl. Math., New York, 1974), pages 125�

137. SIAM�AMS Proceedings, Vol. VIII. Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1974.

[31] F. Horn and R. Jackson. General mass action kinetics. Arch. Rational Mech. Anal., 47:81�116, 1972.

[32] M.D. Johnston and D. Siegel. Weak dynamical nonemptiability and persistence of chemical kinetics

systems. SIAM J. Appl. Math., 71(4):1263�1279, 2011.

[33] F.T. Leighton and R.L. Rivest. Estimating a probability using �nite memory. In Foundations of comp-

utation theory (Borgholm, 1983), volume 158 of Lecture Notes in Comput. Sci., pages 255�269. Springer,

Berlin, 1983.

[34] P.L. Simon. Globally attracting domains in two-dimensional reversible chemical dynamical systems. Ann.

Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput., 15:179�200, 1995.

[35] W.T. Tutte. The dissection of equilateral triangles into equilateral triangles. Proc. Cambridge Philos.

Soc., 44:463�482, 1948.

10


