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A 2011-2012 tanévre betervezett kutatások eredményei: 

1. Paraméteres operátor egyensúlyi feladatok 

(Salamon Júlia) 

A paraméteres operátor egyensúlyi feladatok megoldás függvényének tulajdonságait 

vizsgáltuk. Ennek érdekében két új vektor topológikus pszeudomonotonitási fogalmat 

vezettünk be. Megvizsgáltuk a kapcsolatot az általunk bevezetett pszeudomonotonitási 

fogalmak és a már létezı B-C(f) pszeudomonotonitás között. Használva a vizsgált 

pszeudomonotonitási fogalmakat, a paraméteres operátor egyensúlyi feladatok megoldás 

függvényére vonatkozóan zártsági eredményeket fogalmaztunk meg. Ha a vizsgált függvény 

értelmezési tartománya kompakt, akkor a paraméteres operátor egyensúlyi feladatok 

megoldás függvénye felülrıl félig folytonos és Hadamard jólértelmezett is lesz a zártságot 

biztosító feltételek mellett. 

A kapott eredményeket egy cikkbe összesítettük, amelyet az Osaka Journal of Mathematics 

ISI-s folyóirathoz küldtünk el közlésre, illetve egy nemzetközi konferencián mutattuk be. 

 

2. Operátor egyensúlyi feladatok 

(Salamon Júlia) 

Megfogalmazzuk az erıs operátoros egyensúlyi feladatot, valamint keressünk olyan 

feltételeket, amelyek mellett biztosított a feladat megoldásának létezése. Elıször a szóba 

jöhetı fogalmakat átírtunk úgy, hogy az erıs operátoros egyensúlyi feladatnak 

megfeleljenek, azaz a skaláris esetbıl vektoriális esetre való általánosításkor azt a lehetıséget 

választottuk ki, amelyikkel az erıs operátoros egyensúlyi feladatot is kaptuk. Egy lemmában 

igazoltuk, hogy a megadott feltételek mellett az erıs operátoros egyensúlyi feladat 

megoldáshalmaza megegyezik a duális erıs operátoros egyensúlyi feladat 
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megoldáshalmazával. A létezési tétel feltételei közé a “megfelelıen” P-kvázikonvexitás is 

bekerült. A tétel bizonyításánál az ismert K. Fan tételét használtuk. 

A kapott eredményt egy ISI-s folyóiratban szeretnénk közölni. Az erıs operátoros egyensúlyi 

feladat megoldásainak létezését tovább szeretnénk kutatni, más feltételek mellett is 

szeretnénk létezési eredményeket elérni, illetve más bizonyítási technikákat is szeretnénk 

kipróbálni.  

 

3. Homályos (fuzzy) intervallumok vektortere 

(Makó Zoltán) 

Az intervallum aritmetikában sok nehézséget okoz az tény, hogy a homályos 

intervallumoknak nincs ellentétes eleme.  Ezt a hiányosságot úgy küszöböltük ki, hogy a 

homályos intervallumok halmazát beágyaztuk egy bıvebb halmazba és igazoltuk, hogy ez a 

halmaz a forma-megırzı intervallum-összeadási mőveletre nézve vektorteret alkot. A bıvítés 

módszere hasonlít ahhoz az eljáráshoz, ahogyan a valós számok fogalmától eljutunk a 

komplex számok fogalmához.  Eredményeinket a [Makó Zoltán, Real vector space of LR-

fuzzy intervals with respect to the shape-preserving t-norm-based addition, Fuzzy Sets and 

Systems 200 (2012) 136–149] cikkben foglaltuk össze.  

A játékelmélet gyakorlati alkalmazásaiban legtöbbször a stratégiák által eredményezett 

kifizetésekrıl homályos ismereteink vannak. Ilyen esetben a kifizetés-mátrix elemeit lehet 

homályos intervallumokkal, vagy homályos számokkal helyettesíteni. A „lehetıségi” mérték 

segítségével definiáltunk egy megoldási koncepciót  a homályos számokat tartalmazó 

kifizetés-mátrixszal rendelkezı nulla összegő játékokra és megadtuk az optimális stratégiák 

meghatározásához szükséges homályos lineáris programozási feladatokat is. Eredményeinket 

a [Garda Mátyás Edit, Makó Zoltán, The modified joint optimal strategy concept in zero-sum 

fuzzy matrix games, Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp. 36 (2012) 103–116] cikkben 

foglaltuk össze, illetve egy nemzetközi konferencián mutattuk be.  

 

4. Optimalizáló algoritmusok zártszerelvény szerkezetek gyártására 

(Barto Kinga, Salamon Júlia) 

A dolgozat megírásának ötletét egy középvállalkozás termelési igazgatójától kaptuk, aki 

azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy munkája megkönnyítése érdekében segítsünk neki egy 

olyan Excel alkalmazás létrehozásában, amely kiszámolja bizonyos zártszelvény szerkezetek 

(csövek) legoptimálisabb darabolási tervét, ha a méretek és darabszámok adottak. 
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Az Excel alkalmazásunkban nem tudjuk garantálni azt, hogy megkapjuk a legoptimálisabb 

darabolási tervet, mivel az optimális megoldás nem rész optimumokból tevıdik össze. A 

feladat megoldására két lehetıséget kínálunk, az egyik felajánl egy számítógép által generált 

darabolási tervet, amelyet a csövek legoptimálisabb darabolásából kapunk. A másik 

lehetıség egy interaktív optimalizálást ajánl, amelyben a darabolási terv elkészítésébe 

bevonja a felhasználót is. A számítógép legenerálja a csı három legoptimálisabb darabolását, 

amelyek közül a felhasználó dönti el, hogy a végsı darabolási tervben melyik szerepeljen 

közülük. 

A kutatási eredményeinket a Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínén megszervezett 

Tudományos Diákköri Konferencián mutattuk be, ahol Barto Kinga hallgató II. díjat szerezte 

meg. 
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