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1. fejezet

Bevezetés

„A csalás iránti vágy egyetemes...

és ha az ember egyszer megízleli,

többé sosem gyógyul ki.”

/Paul Auster/

A szakdolgozatomban a Benford törvénnyel és a karakterizációival foglalkoztam,

ez a téma önmagában véve is nagyon tág, ezért a munkámban nem volt lehetőség

mindenre kitérni, így csak egy kis részéről írtam.

A Benford törvény című fejezetben általánosan ismertetem a törvény történeti

hátterét, és néhány népszerű példával, mint az adóhatóság és a közgazdaságtanban

beli felhasználás, bemutatom alkalmazási területeit. A Benford sorozat című alfeje-

zetben definiálom a Benford sorozathoz szükséges fogalmakat, bebizonyítok néhány

állítást előállításukkal és tulajdonságaikkal kapcsolatban, ezeket példákkal és kép

illusztrációkat alkalmazok. Ezt követően definiálom a Newton módszert és bizonyí-

tom a konvergenciájáról szóló tételeket, majd példákon keresztül megmutatom, hogy

hogyan lehet Benford sorozatokat gyártani, ehhez használom az általam készített

programot, a sorozatok elemzéséhez illusztrációkat készítettem, ezután összegzem a

kapott eredményeket. Végezetül a Matlab implementációk működését írom le.
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2. fejezet

Benford törvény

Az American Journal of Mathematics-ben megjelent 1881-ben egy cikk Simon Newcomb-

tól, ami azt a megfigyelést tartalmazta, hogy a könyvtárban található logaritmus

táblázatok első oldalai sokkalta megviseltebbek az utolsó oldalaknál. Newcomb erre

a megfigyelésre alapozva megadta a következő képletet:

Pr(x első számjegye = d) = log10(1 + 1
d
), ahol d = 1, 2..9.

Első számjegy Relatív gyakoriság

1 30,10

2 17,61

3 12,49

4 9,69

5 7,92

6 6,69

7 5,80

8 5,12

9 4,58

Fontos megjegyezni, hogy ez a képlet csak tízes számrendszerben igaz.

A publikáció nem érte el a várt hatást, a matematikusok könnyen napirendre tértek
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az eredmény felett.

1938-ban Frank Benford újra publikálta a jelenséget, mint új eredményt. Benford

ugyanúgy a logaritmustáblázat megfigyelésével kezdi a cikkét, utána viszont hét-

köznapi területekről vett adathalmazokon teszteli megfigyelését. Benford összesen

20229 adatot vizsgált, többek között például 3259 település lakosságszámát, 335 fo-

lyó felszínét, kémiai elemek mol-tömegeit, természetes számok hatványait, halálozási

arányokat, költségadatokat, címeket, atomtömegeket és így tovább. Szintén levezeti

a Newcomb által már publikált képletet, de ő azt mondja, hogy megmarad ez a "fur-

csaság", akkor is, ha az adatok reciprokát vesszük vagy más számrendszerben írjuk

fel őket (a logaritmusban 10-es alap helyett a számrendszer alapját kell használni

a képletben). Benford cikke nagyobb figyelmet kapott, ezért a jelenséget 1938 óta

Benford-törvénynek nevezik.

Érdemes megemlíteni, hogy a Benford törvény nem működik univerzálisan. Ve-

gyük példának az emberek testmagasságát, az adatok túlnyomó többsége 1-gyel

kezdődik, és csak kevés 2-vel vagy ha a lottószámokat nézzük, akkor is láthatjuk,

hogy egyenletes eloszlást követik. Mindezek ellenére a korai szerzők szerint a jelenlegi

számok írásmódja, a pozícionális írás okozza a jelenséget. A törvény követőinek kul-

tusza van, többen a természet paranormális jellemzőjének tartják, emiatt világban

több fiktív és a földtől elrugaszkodott magyarázat kering róla.

Több empirikus megfigyelés is van a törvény érvényesülésére, az első ilyen a szor-

zótábla volt, ahol észrevehetjük, hogy 1-es számjegy gyakrabban fordul elő, mint

a többi, bár nem az elvárt 30, 1%-ban, de sokkal gyakoribb, mint bármelyik má-

sik számjegy. A leggyakoribb szemléletes példa a törvényre a közgazdaságtanból

származik. Az összes egyedi számlaegyenleg kezdő számjegyei a Benford törvény-

nek megfelelően oszlanak el tetszőleges pillanatban, ha nincs pénzkivétel. Nézzünk

erre egy példát, tegyük fel, hogy 10000 forintot teszünk a bankszámlánkra 10%-os

kamatlábbal. 7 év után érjük el a 20000 forintot, vagyis amikor az első számjegy

megváltozik, utána nagyjából 4 év lesz mire 3-asra változik az első számjegy, így

tovább, láthatjuk, hogy 9-es és 1-es számjegyek közötti váltás tart a legrövidebb
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ideig, ezután minden kezdődik elölről. Vagyis, ha a egyenleget nézzük az időben, ak-

kor beláthatjuk, hogy az idő legnagyobb részében 1-gyel míg 9-cel fog a legrövidebb

ideig kezdődni az összeg. Nyilvánvaló, hogy ez akkor is igaz, ha nem ezt az összeget

rakjuk be ilyen kamattal. Általánosan is kijelenthetjük, hogy minden aqn geometriai

sorozatra (ahol q nem 10-nek hatványa) és minden f(x) = aqx függvényre igaz a

törvény. Ha egy adathalmaz Benford eloszlású, akkor több tulajdonság is igaz rá,

ha az eloszlásunk Benford, akkor bármilyen számmal szorozva, osztva is Benford

marad, ezt skála invarianciának nevezzük.

A másik legnépszerűbb alkalmazása a csalások ellenőrzésere szolgál, az IRS (USA-

beli NAV), legalább 10 éve használja az adócsalások ellen, mivel Hill 1988-ban kimu-

tatta, hogy ha az emberek "találnak ki" számokat az nem fog megfelelni a Benford

törvénynek, ekkor felmerül a csalás gyanúja, persze ha valakinek az adóbevallása

nem felel meg a Benford törvénynek még nem biztos, hogy törvényt szegett, csak

nagyobb ellenőrzésen kell keresztül esnie.

2.1. Benford sorozatok

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy milyen adathalmazok, számsorozatok követik

a Benford eloszlást, ezért ebben a fejezetben ismertetek néhány állítást, ami ebben

segítségünkre lesz. A fejezetben Berger és Hill A Benford törvény alapelmélete című

cikk szolgál [1] a bizonyítások formájának alapjául.

2.1.1. Definíció. A decimális függvény S : R → [1, 10) úgy definiálható, hogy ha

x 6= 0, akkor S(x) = t, ahol t az egyetlen szám 1 és 10 között, hogy létezik k ∈ Z,

melyre |x| = 10kt. Ha x = 0, akkor S(0) = 0. Tehát minden x ∈ R-re igaz, hogy

S(10kx) = S(x)

minden k ∈ R-re, és még az is igaz, hogy S(S(x)) = S(x). Expliciten

S(x) = 10log |x|−blog |x|c

minden x 6= 0-ra, ahol btc jelöli az t alsó egészrészét.
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2.1.2. Megjegyzés. A log minden esetben a tízes alapú logaritmust jelöli.

2.1.3. Definíció. Az xn valós sorozatot Benford sorozatnak vagy Benfordnak hívjuk,

ha teljesül rá, hogy

lim
N−→∞

#{1 ≤ n ≤ N : S(xn) ≤ t}
N

= log t minden t ∈ [1, 10)− re.

2.1.4. Definíció. A valós számokból álló xn sorozat egyenletes eloszlású modulo 1,

ha igaz rá, hogy

limN−→∞
#{1 ≤ n ≤ N : 〈xn〉 ≤ s}

N
= s minden s ∈ [0, 1)-re.

2.1.5. Megjegyzés. A szakdolgozatomban a 〈t〉 valamely t ∈ R szám törtrészét

jelöli, 〈t〉 = t− btc.

2.1.6. Tétel. Egy xn valós számsorozat Benford, ha a log |xn| sorozat egyenletes

eloszlású modulo 1.

Bizonyítás. Legyen xn Benford sorozat, akkor tudjuk, hogy teljesül rá a definíció:

lim
N−→∞

#{1 ≤ n ≤ N : S(xn) ≤ t}
N

= log t minden t ∈ [1, 10).

Az S(x) = 10log |xn|−blog |xn|c expliciten.

Legyen an = log |xn|, ezért 10log |xn|−blog |xn|c = 10〈an〉 és t = 10s, ha minden s ∈ [0, 1),

akkor behelyettesítve azt kapjuk:

lim
N−→∞

#{1 ≤ n ≤ N : 10〈an〉 ≤ 10s}
N

= log 10s,

ami ekvivalens azzal, hogy

lim
N−→∞

#{1 ≤ n ≤ N : 〈an〉 ≤ s}
N

= s.

Ez megegyezik a egyenletes eloszlás definíciójával modulo 1 , így láthatjuk, hogy a

kettő ekvivalens egymással. �

2.1.7. Megjegyzés. A következő két állítás bizonyítástól eltekintünk, megtalálható

Berger és Hill A Benford törvény alapelmélete című cikkükben [1].
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2.1.8. Állítás. Legyen xn valós számokból álló sorozat. Ha limn−→∞ (xn+1−xn)= θ,

ahol θ valamilyen irracionális szám, akkor xn egyenletes eloszlású modulo 1.

2.1.9. Állítás. Egy xn sorozat Benford, akkor és csak akkor, ha minden olyan α ∈

R-re és k ∈ Z-re, melyre αk 6= 0, az αxkn sorozat is Benford.

2.1.10. Tétel. Ha a, b, α, β valós számok, a 6= 0 és |α| > |β|, akkor (αna + βn b)

Benford, akkor és csak akkor, ha log|α| irracionális.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a 6= 0 és |α| > |β|, emiatt tudjuk, hogy

lim
n→∞

βnb

αna
= 0.

Ebből következik, hogy

log |αna+ βnb| − log |αna| = log |1 + βnb

αna
| → 0.

Megmutatjuk, hogy log |αna + βnb| egyenletes eloszlású modulo 1, akkor és csak,

akkor ha log |αna| = log |a|+ n log |α| is az. Felhasználjuk a 2.1.8-et:

lim
n→∞

log(|αn+1a|−log |αna|) = lim
n→∞

(log |a|+(n+1) log |α|−(log |a|+n log |α|)) = log |α|.

Ha log |α| irracionális, akkor teljesül rá a tétel, de ha log |α| racionális lenne, mivel

〈log |a|+n log |α|〉 csak véges sok értéket vehet fel, ezért log |a|+n log |α| nem lehetne

egyenletes eloszlású modulo 1. Végül felhasználjuk 2.1.6-ot, ami kimondja, hogy egy

sorozat egyenletes eloszlású modulo 1, akkor és csak akkor, ha a sorozat Benford,

mivel beláttuk, hogy egyenletes eloszlású modulo 1, ezért αna + βn b Benford. �

2.2. Példák Benford sorozatokra

A fejezetben pirossal fogjuk jelölni az általunk meghatározott sorozatokat és feketé-

vel a log t függvényt.

2.2.1. Példa. (i) A 2n sorozat Benford, mivel log 2 irracionális. A 2n sorozat-

ra használjuk a Benford sorozat definícióját 2.1.3, majd megvizsgáljuk, hogy

mennyire követi log t-t, ahol minden t ∈ [1, 10)-nek.
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2.1. ábra. A 2n-ediken sorozat nume-

rikus értékei és a logt összevetése.

Láthatjuk, hogy a 2n-en majdnem teljesen rásimul log t-re, már ilyen kis eset-

számra is.

(ii) 0, 2n, 3n, 0, 3n, (0, 01 · 0, 2n + 0, 2 · 0, 01n) Benford, miközben a következő so-

rozatok már nem lesznek azok 0, 1n,
√
10n, (0, 1 · 0, 02n + 0, 02 · 0, 01n). Az

illusztrációkon láthatóak az előbb említett Benford sorozatok összehasonlítva

log t-vel. Mind a négy esetben a sorozatok rásimulnak log t-re, már kis n-ek

esetén is.

2.2. ábra. A 0, 2n-ediken sorozat nu-

merikus értékei és a logt összevetése.

2.3. ábra. A 3n-ediken sorozat nume-

rikus értékei és a logt összevetése.
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2.4. ábra. A 0, 3n-ediken sorozat nu-

merikus értékei és a logt összevetése.

2.5. ábra. A 0, 01 · 2n + 0, 2 · 0, 01n-

ediken sorozatból képzett határérték

értékei és a log t függvény.

(iii) A (0, 2n+(−0, 2)n) sorozat nem Benford, mivel minden páratlan kitevős tagja

0, de (0, 2n+(−0, 2)n+0, 03n) Benford, bár ez nem következik a 2.1.10 tételből.

2.6. ábra. A 0, 2n + (−0, 2n)-ediken

sorozat numerikus értékei és a logt

összevetése.

2.7. ábra. A 0, 2n + (−0, 2)n + 0, 3n-

ediken sorozat numerikus értékei és a

logt összevetése.
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3. fejezet

Newton módszer

A gépi számolásoknál lebegőpontos számokat használunk, ahol elkerülhetetlenek a

kerekítési hibák. Az alapproblémánk, hogy numerikusan megtaláljuk egy adott függ-

vény gyökét, ezt Newton-iterációval tesszük. Tanulmányozzuk a számjegyek elosz-

lását közelítő módszerrel. Látni fogjuk példáinkon a Newton közelítést ismeretlen

gyökökre, megfigyelhetjük majd, hogy a számjegyek nem mutatnak egyenletes el-

oszlást, tipikusan a Benford eloszlást fogják követni. Ebben az fejezetben legyen

f : I 7→ R differenciálható függvény, ahol I ⊂ R nyílt intervallum, legyen

Nf (x) := x− f(x)

f ′(x)

minden x ∈ I-re és f ′(x) 6= 0-ra. Ha f ′(x) = 0, akkor definíció szerint Nf (x) := x.

3.0.2. Definíció. Legyen I ⊂ R, f : I → R és tegyük fel, hogy f differenciálható,

továbbá f ′(x) 6= 0, minden x ∈ I-re. Ekkor az xn+1 = Nf (xn), n ∈ N, x0 ∈ I

iteráció a Newton iteráció az f(x) = 0 egyenlet megoldására.

A Newton módszert használjuk, hogy megtaláljuk f gyökeit (gyöknek nevezzük

x∗-ot, ha f(x∗) = 0). A Newton-módszer úgy származtatható, hogy ha kiszámoltuk
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az x1, x2, ...., xn iterációkat, akkor vesszük az xn helyen az f függvény elsőrendű

Taylor-közelítését ln(x)-et, felírjuk az érintő egyenletét az (xn, f(xn)) pontban és

megkeressük az ln(x) = 0 egyenlet megoldását. Tehát elsőfokú polinommal fogjuk

közelíteni a függvényt lokálisan, ezek után megkeressük a zérushelyét.

f(x) ≈ f(xn) + f ′(xn)(x− xn),

f(xn) + f ′(xn)(x− xn) = 0,

x = xn −
f(xn)

f ′(xn)
.

Ebből látható az xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
összefüggés.

A következő tételekben a módszer konvergenciájáról lesz szó, a tételek bizonyí-

tásainak alapjául Gergó Lajos Numerikus módszerek című könyve ([4]) és Faragó

István Numerikus módszerek című ([3]) jegyzete szolgált.

3.0.3. Megjegyzés. (i) Ha a kezdőpontunk távol helyezkedik el a gyöktől, akkor

nem feltétlen lesz konvergens az iteráció, előfordulhat, hogy két érték között

fog oszcillálni anélkül, hogy elérné a gyököt.

3.0.4. Példa. Legyen f(x) = x3− 2x+2, x0 = 0, ekkor f ′(x) = 3x2− 2, ezért

x1 = 0− 03−2·0+2
3·02−2 = 0− 2

−2 = 1, viszont x2 = 1− 13−2·1+2
3·12−2 = 0, tehát láthatjuk,

hogy az első iteráció után 1-et kapunk, míg a másodikban visszatér a 0-hoz,

ez azt jelenti hogy a folyamat oszcillálni fog a két érték között, anélkül, hogy

elérné a gyököt.
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3.1. ábra. Az x3 − 2x+ 2 függvény és érintő egyenesei.

3.1. Konvergencia tételek

3.1.1. Tétel. (Monoton konvergencia) Legyen f ∈ C2(I) úgy, hogy f ′(x) 6=

0, f ′′(x) 6= 0, minden x ∈ I-re, valamint létezik x∗ ∈ I, hogy f(x∗) = 0, és le-

gyen az x0 ∈ I kezdőpont olyan, hogy f(x0)f ′′(x0) > 0 teljesüljön.

Ekkor az x0-ból indított Newton-iteráció monoton konvergál az x∗ megoldáshoz.

Bizonyítás. Ha az első derivált és a második derivált se vált előjelet, akkor több

eset lehetséges a deriváltak előjelei szerint, mi csak az f ′(x) > 0, f ′′(x) > 0, x ∈ I

esetet nézzük, mivel a többi eset is hasonló.

Első lépésben megmutatjuk, hogy a Newton-iteráció során létrejött sorozat monoton

csökkenő és alulról korlátos,

x∗ ≤ xn+1 ≤ .... ≤ x0, n = 0, 1.. .

Nézzük az f függvény xn körüli elsőfokú Taylor polinomját másodrendű maradék-

taggal. Ekkor a Taylor formula értelmében minden x-re létezik ξ = ξ(x), ami az x

és xn között található, hogy

f(x) = f(xn) + f ′(xn)(x− xn) +
f ′′(ξ)

2!
(x− xn)2.

Jelölje ln(x) = f(xn) + f ′(xn)(x− xn) az érintő egyenest, ekkor

f(x) = ln(x) +
f ′′(ξ)

2!
(x− xn)2,

ln(x) = f(x)− f ′′(ξ)

2!
(x− xn)2.
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Vizsgáljuk meg az előjeleket. Tudjuk, hogy f(x0) > 0. Indukcióval tegyük fel, hogy

f(x0), f(x1), ...., f(xn) > 0 is teljesül. Ekkor belátjuk, hogy f(xn+1) > 0 is teljesül.

Ha behelyettesítjük az előző egyenletbe, akkor mivel ln(xn+1) = 0 definíció szerint,

és ξn = ξ(xn+1), ami xn és xn+1.

f(xn+1) =
f ′′(ξn)

2!
(xn+1 − xn)2 > 0.

Beláttuk, hogy f(xn) > 0 minden n indexre.

Az xn sorozat monoton csökkenése az

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
, n ∈ N, x0 ∈ I

összefüggésből látható.

A függvény szigorúan monoton növekedő a vizsgált területen, ebből az is következik,

hogy x∗ < xn minden n-re, mivel

f(x∗) = 0 < f(xn) , ekkor x∗ < xn minden n-re.

A sorozatunk monoton és korlátos, ezért konvergens, tehát a Newton-iteráció szi-

gorúan monoton csökkenően konvergál. Utolsó lépésként azt kell belátnunk, hogy

limn→∞ xn = x∗. Legyen limn→∞ xn = x′, ezután vegyük az

f(xn+1) =
f ′′(ξn)

2!
(xn+1 − xn)2

összefüggést. Mivel f és f ′′ is folytonosak, ezért vehetjük mindkét oldal határértékét,

azt kapjuk, hogy

f(x′) = lim
n→∞

f(xn+1) = lim
n→∞

f ′′(ξn)

2!
(xn+1 − xn)2 = 0,

ugyanis mivel xn+1 ≤ ξn ≤ xn teljesül, maga a ξn sorozat is konvergens lesz, mivel

limn→∞ ξn = x
′ , és persze

lim
n→∞

(xn+1 − xn)2 = 0.

Tehát f(x′) = 0 és a függvény szigorú monotonitása miatt x′ = x∗. �

A következő lokális konvergenciáról szóló tétel kimondja, hogy ha a második derivált

előjelet válthat, akkor csak elegendően közeli pontokból indítva fog konvergálni az

iteráció.

14



3.1.2. Definíció. Legyen xn konvergens számsorozat és limn→∞ = x∗. Jelölje εn =

xn − x∗ az n-edik hibát. Ha létezik c > 0 és p ≥ 1 szám úgy, hogy

|εn+1| ≤ c|εn|p, n = 0, 1,...,

akkor az xn sorozat p-edrendben konvergens.

3.1.3. Tétel. (Lokális konvergencia) Legyen az f ∈ C2(I), ahol I = [a, b] úgy,

hogy f ′(x) 6= 0,minden x ∈ I-re valamint létezik x∗ ∈ I, hogy f(x∗) = 0 és legyen

x0 ∈ I kezdőpont olyan, hogy |x0 − x∗| < r := min{ 1
M
, |x∗ − a|, |x∗ − b|}, ahol

M =
maxI |f ′′(x)|
2minI |f ′(x)|

.

Ekkor az x0-ból indított Newton-iteráció konvergál az x∗ megoldáshoz, és a konver-

gencia sebessége kvadratikus, másodrendű.

Bizonyítás. Itt is a Taylor sorfejtésből indulunk ki, majd behelyettesítjük a gyököt,

és megpróbáljuk úgy alakítani, hogy a hibára kapjunk egy rekurzív összefüggést:

f(x) = f(xn) + f ′(xn)(x− xn) +
f ′′(ξ)

2!
(x− xn)2.

Legyen ξ∗ = ξ(x∗),

0 = f(x∗) = f(xn) + f ′(xn)(x
∗ − xn) +

f ′′(ξ∗)

2!
(x∗ − xn)2;

0 = f(x∗) = f(xn) + f ′(xn)(x
∗ − xn) +

f ′′(ξ∗)

2!
ε2n, ahol εn = x∗ − xn.

Osszuk el mindkét oldalt a deriválttal, és rendezzük át:

xn −
f(xn)

f ′(xn)
− x∗ = f ′′(ξ∗)

2f ′(xn)
ε2n.

A bal oldalon észrevehetjük, hogy Nf (xn)− x∗ van, ez az iteráció és a gyök közötti

különbség, ezért megfelel az (n+ 1)-edik hibának, azaz

εn+1 =
f ′′(ξn)

2f ′(xn)
ε2n.
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Vegyük mindkét oldal abszolút értékét, és használjuk a megadott M számot a felső

becslésnél:

|εn+1| ≤M |εn|2.

A fenti összefüggésből láthatjuk, hogy ha az x0 kezdőpontot az x∗ megoldás r sugarú

nyílt környezetéből választottuk, ekkor a Newton-iterációs sorozat nem lép ki az

intervallumból. Tegyük fel, hogy tetszőleges n-re |εn| = |xn−x∗| < r, ekkor a fentiek

alapján, mivel M |xn − x∗| ≤ 1,

|εn+1| ≤M |εn|2 ≤ |εn| < r,

ez azt mutatja, hogy xn+1 is a környezetben van. Szorozzuk meg az |εn+1| ≤M |εn|2

egyenlőtlenséget M -mel, ekkor azt kapjuk, hogy

M |εn+1| ≤M2|εn|2 = (M |ε|)2.

Vezessünk be egy új változót. Legyen dk = M |εk|, ekkor könnyebben visszafejthető

a rekurzió, és a következő becslést kapjuk:

dn+1 ≤ d2n → dn ≤ d2n0 → εn ≤
1

M
(Mε0)

2n.

Ebből látjuk, hogy ha M |ε0| < 1 teljesül, akkor a hiba 0-hoz tart vagyis a Newton-

iteráció konvergál.

A kvadratikus konvergencia következik a következő egyenlőtlenségből:

|εn+1| ≤M |εn|2.

Utolsó feladatunk belátni, hogy a Newton-iteráció egy speciális egyszerű iteráció.

Egyszerű iterációnak tekintünk egy módszert, ha az f(x) = 0 egyenlet megoldását

keresi, ekvivalens átalakításokkal F (x) = x alakra hozza, majd erre alkalmazza az

fixponttételt. Ehhez nézzük a következő átalakítást: f ′(x) 6= 0, szorozzuk meg az

f(x) = 0 egyenletet a derivált negatív reciprokával, végül mindkét oldalhoz adjunk

hozzá x-et.

f(x) = 0, ekkor − 1

f ′(x)
f(x) = 0,
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x = x− 1

f ′(x)
f(x) = F (x).

Ebből az átalakításból láthatjuk, hogy a keletkezett iteráció maga a Newton-iteráció.

3.1.4. Definíció. Az F : Rn → Rn függvény kontrakció, ha létezik q ∈ [0, 1) szám,

hogy minden x, y ∈ Rn esetén teljesül rá az alábbi egyenlőtlenség:

||F (x)− F (y)|| ≤ q||x− y||.

Az egyenlőtlenségben szereplő q számot kontrakciós állandónak nevezzük.

Használjuk a következő tételt:

3.1.5. Tétel. Legyen S zárt intervallum R-ben, S ⊂ R, F : S → R, kontrakció az

S halmazon és F (S) ⊂ S. Tegyük fel továbbá, hogy F ∈ Cm(S) és F (k)(x∗) = 0,

k = 1, 2, ....,m−1. Ekkor az F által meghatározott egyszerű iteráció p = m-edrendben

konvergens.

3.1.6. Megjegyzés. A bizonyítástól eltekintünk, megtalálható Gergó Lajos Nume-

rikus módszerek című könyvében [4].

Az előző tétel miatt a bizonyításunk egyszerűvé válik, mert a Newton-iteráció konver-

genciarendjére is érvényes. A tétel belátásához felhasználjuk, hogy a Newton módszer

a fixpont-iteráció egy speciális esete. �

3.1.7. Tétel. Legyen az f ∈ C3(I), f ′(x) 6= 0, x ∈ I, f ′′(x∗) 6= 0 az intervallumba

eső gyökhelyen x∗-ban és x0 ∈ I olyan, hogy a Newton iteráció konvergál. Ekkor a

konvergencia másodrendű.

Bizonyítás. A Newton-iteráció nem más, mint az

F (x) = x− f(x)

f ′(x)

függvény által meghatározott egyszerű iteráció. Az F ∈ C2(I), vesszük az F (x)

deriváltját az x∗ pontban.

F ′(x) = 1− (f ′(x))2 − f(x)f ′′(x)
(f ′(x))2

,
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amiből F ′(x∗) = 0. Láthatjuk, hogy

F ′′(x∗) =
f ′′(x∗)

f ′(x∗)
6= 0,

láthatjuk 3.1.5 alapján, hogy a konvergencia másodrendű. �

3.1.8. Megjegyzés. (i) Ha a második derivált nem létezik a gyöknél, akkor lehet,

hogy a konvergencia nem lesz kvadratikus.

(ii) Ha a keresett gyöknél a multiplicitás nagyobb mint 1, akkor a konvergencia

lineáris lesz.

3.2. Benford sorozatok előállítása

3.2.1. Definíció. Az f függvényt valós analitikusnak nevezzük a valós számok I

nyílt halmazán, ha bármely x0 ∈ I-re teljesül, hogy

f(x) =
∑∞

n=0 an(x − x0)n, ahol a0, a1, .. ∈ R és a sor konvegens x-re az x0 egy

környezetében.

3.2.2. Tétel. Legyen f : I 7→ R valós analitikus, f(x∗) = 0, és tegyük fel, hogy f

nem lineáris.

(i) Ha x∗ egyszerű gyök, akkor (xn− x∗) és (xn+1− xn) Benfordok majdnem min-

denütt, megfelelő x0 esetén az x∗ környezetében.

(ii) Ha x∗ gyök multiplicitása legalább 2, akkor (xn − x∗) és (xn+1 − xn) egyaránt

Benford minden x0 6= x∗-ra, ha a kiindulási pont elegendően közel van x∗-hoz.

3.2.3. Megjegyzés. A bizonyítástól eltekintünk, megtalálható Berger és Hill A

Benford törvény alapelmélete című cikkben [1].

3.2.4. Példa. A példák esetén mindig a Benford sorozat definícióját fogjuk hasz-

nálni az ellenőrzéshez. A sorozatainknak teljesíteni kell a következő feltételt:

lim
N−→∞

#{1 ≤ n ≤ N : S(xn) ≤ t}
N

= log t minden t ∈ [1, 10)
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.

(i) Legyen f(x) = x2. Az Nf (x) =
x
2
, f -nek a 0 kétszeres gyöke, emiatt teljesül a

3.2.2 (ii) feltétele, emiatt tudjuk, hogy (xn − x∗) és (xn+1 − xn) Benford, ha

megfelelő x0-ból indítjuk. Jelen esetben nem lesz kvadratikus a konvergencia,

mert a derivált a gyök értékében 0 lesz, de a függvény végtelenszer deriváltható

lesz mindenütt.

A következő program egy adott x0-ra készít Benford sorozatokat 3.2.2 alap-

ján. Először kiszámoljuk xn-eket amit úgy kaptunk meg, hogy használjuk az

xn = xn−1 −
x2
n−1

2xn−1
összefüggést. Az x0 = 0, 5-ből indulunk ki, a többszörös

gyöknél a kiinduló pont nem lehet maga a gyök, emiatt toltuk el. Ez az x0 nem

biztos, hogy meg fog felelni nekünk. Ez majd a Bendford sorozat definíciójának

ellenőrzésekor fog kiderülni. Ezután ki kell számolnunk az első Benford soroza-

tot, ami az xn − x∗ különbségéből adódik, majd ellenőrizzük, hogy megfelel-e

a definíciónak. A következő képen látható a definíció ellenőrzése N = 100-ra

és N = 500-ra.

3.2. ábra. A x0 = 0, 5-hoz tartozó

sorozatból képzett határérték értékei

N=100-ra.

3.3. ábra. A x0 = 0, 5-hoz tartozó

sorozatból képzett határérték értékei

N=500-ra.

A képen szemmel látható különbség nincs, de a program futtatása közben ész-

lelhetünk minimális különbséget, nagyobb N -re eredményeink egyre jobban
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rásimulnak a függvényre. N = 100-ra és N = 500-ra is jól közelíti log t-t a so-

rozatunk. Jelen esetben a program nagyobb esetszám esetén se fut bele jelentős

kerekítési problémákba.

A következő feladatunk, kiszámolni a tétel adta másik Benford sorozatot, itt

az iterációs lépések különbségét nézzük. Az összes xn−xn−1 kiszámolása után,

megint ellenőrizzük, hogy a sorozatunk eleget tesz-e a definíciónak.

3.4. ábra. A x0 = 0, 5-hoz tartozó

sorozatból képzett határérték értékei

N=100-ra.

3.5. ábra. A x0 = 0, 5-hoz tartozó

sorozatból képzett határérték értékei

N=500-ra.

A képen szemmel látható különbséget nem tudunk felfedezni az eddigiekkel

szemben, itt is csak minimális különbség van a két kirajzoltatott értékhalmaz

között. Ebben az esetben is N = 100 és N = 500 az esetszám, amire számítot-

tuk az értékeket.

A kapott eredményekből levonhatjuk azt gondolhatjuk, hogy mindkét soroza-

tunk Benford sorozat, mivel megfelelően elégítették ki a definíciót. A mód-

szerrel sikerült Benford sorozatokat gyártanunk, viszont érdemes megemlíteni,

hogy a példában Newton-iteráció egyik speciális esetével találkoztunk, mivel a

függvény deriváltja 0 a gyökben.

(ii) Most nézzünk egy olyan példát, hogy egyszerre van többszörös és egyszerű gyök

is, erre egy bonyolultabb polinomot veszünk. Legyen f(x) = x4−3x3+x2+3x−
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2. Nf (x) =
3x4 − 6x3 + x2 + 2

4x3 − 9x2 + 2x+ 3
, ezt a számolást megint kézzel kellett elvégezni.

A [−2, 2] intervallumon futtatjuk le a Newton módszert, a felosztás finomsága

0, 5. A gyökök x∗ = −1; 1; 1; 2, ebből tudjuk, hogy az egyszerű gyökök az

x∗ = −1; 2 és a többszörös gyök az x∗ = 1 lesz.

3.6. ábra. Az x4 − 3x3 + x2 + 3x− 2 függvény.

A következő feladatunk a különböző xn-ek meghatározása. Az egyszerű és több-

szörös gyök esetén nem egyezik meg az x0, az első esetben az egyszerű gyökök

értékéhez hozzáadunk egyet. A második esetben többszörös gyök értékéből

kivonunk felet, innen indítjuk a számolást. A x∗ = −1 értékhez tartozó xn

sorozat, egy másik gyökhöz fog konvergálni, mivel x0 = 0-ból indítottuk el. A

x∗ = 1 és x∗ = 2-höz tartozó sorozat a saját gyök értékébe fog konvergálni,

mivel ez az iteráció lényege.

Meghatározzuk az xn − x∗ Benford sorozatot. Itt a gyök és iterációs lépés

különbségét nézzük. Egy idő után, ha elég nagy esetszámra nézzük a különb-

ségeket, akkor 0 sorozatokat fogunk kapni, mivel a xn egyre közelebb lesz a

gyökhöz. Ez csak, akkor igaz, ha az iterációt olyan x0-ból indítjuk, hogy x∗-ba

konvergál be. A x∗ = −1-hez tartozó sorozatban az xn nő. A x∗ = 2-höz és az

x∗ = 1-hez tartozó xn-es tagok 0 sorozattá fognak válni, mivel az xn-ek elég

hamar el fogják érni a gyöküket.

Miután meghatároztuk az xn − x∗-okat, a feladatunk, hogy ellenőrizzük, hogy

ezek valóban Benford sorozatokat alkotnak. Ehhez a Benford sorozat definíció-
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ját használjuk, ezt képekkel fogom illusztrálni a keletkezett sorozatok esetében.

3.7. ábra. A x0 = 0 (x∗ = −1)-hoz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=15-re.

3.8. ábra. A x0 = 3 (x∗ = 2)-hoz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=8-ra.

3.9. ábra. A x0 = 0, 5 (x∗ = 1)-höz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei, N=9-re.

Látható, hogy a 3.7 nem követi log t-t, ennek az az oka, hogy rossz helyről

indítottuk az x0-t, ezért nem fogunk az első esetben Benford sorozatot kapni.

A 3.8 N = 8-ra teljesül, még nem simul rá teljesen a függvényre, de nem

nagymértékű a különbségük. A 3.9 N = 9 esetén áll fenn, ugyanaz mondható

el róla, mint a második képről.

A következő képeken nem az elvárasainknak megfelelő ábrákat kapunk, mivel

azt vártuk, hogy nagyobb esetszámra még inkább rásimulnak a sorozataink

log t-re, mint előbb az x2 esetén. Az 3.10 kép esetében N = 25-re láthatjuk,
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hogy nagyobb eltérés lett a két függvény között. Ez a kerekítési hibákat tükrözi,

mert annyira kicsi számokkal dolgozunk, hogy a Matlab nem tudja megfelelően

kezelni, emiatt torzított eredményt kapunk. A 3.11 ábránál N = 45 az iterációs

szám, gyakorlatilag ugyanaz teljesül rá, mint az előző képre. N = 500 esetén a

kirajzoltatott értékeink 0-t vennék fel egyedül.

3.10. ábra. A x0 = 3 (x∗ = 2)-höz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=25-re.

3.11. ábra. A x0 = 0, 5 (x∗ = 1)-hez

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=45-re.

A következő lépésben kiszámoltatjuk a programmal xn − xn−1 Benford soro-

zatokat. Itt a sorozat tagjai a különböző iterációs lépések különbségei lesznek.

Egy idő után az egymást követő lépések nagyon közel lesznek egymáshoz, emi-

att a különbségük 0-hoz fog tartani. Az előző esetben, az első sorozatnál, mivel

rossz pontból indítottuk másik gyökhöz konvergált be az iteráció, ezért nem

kaptunk Benford sorozatot. Felmerülhetne bennünk a kérdés, hogy ez itt is

releváns lesz-e, mivel itt iterációs lépesek különbségét fogjuk nézni, nem fog

minket zavarni, hogy egy másik gyökhöz konvergál a sorozat. A számolás után

ellenőrizzük, hogy eredményeink teljesítik-e a Benford sorozat kritériumait. Ezt

ismételten képekkel fogom illusztrálni.

A három képen különböző N -ekre történt a vizsgálat. Az első esetben N = 25-

re végeztük el a számítást, erre kijelenthetjük, hogy elég jól rásimul log t-re, a

második esetben N = 10-re láthatjuk, itt nagyobb az eltérés, mint az előzőnél,
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3.12. ábra. A x0 = 0 (x∗ = −1)-hez

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=25-re.

3.13. ábra. A x0 = 3 (x∗ = 2)-höz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei, N=10-re.

3.14. ábra. A x0 = 0, 5 (x∗ = 1)-hez

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=15-re.

de itt is látható, hogy követi a függvényt. A harmadik esetben N = 15-re

teszteltük, ami hasonló eredményt hozott, mint ami ábrán látható.

A következő képen nagyobb N -ekre történt a számolás, továbbra is Matlab-bal

végeztem az ellenőrzést, ezért ismételten fennállnak a kerekítési problémák,

ahelyett, hogy a sorozataink még jobban tartanának a függvényhez, azt kap-

juk, hogy elkezdenek távolodni log t-től. A program szerint kiszámolt értékeink

egyre nagyobb N -ekre a log t helyett 0-hoz fognak tartani, mivel annyira kicsi

a különbségekkel dolgozunk, hogy a Matlab már nem bírja kezelni őket.
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3.15. ábra. A x0 = 0 (x∗ = −1)-hez

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=45-re.

3.16. ábra. A x0 = 3 (x∗ = 2)-höz

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=16-ra.

3.17. ábra. A x0 = 0, 5 (x∗ = 1)-hez

tartozó sorozatból képzett határérték

értékei N=45-re.

A program tesztelése során belefutottam, a numerikus számok okozta veszé-

lyekbe. A Matlab okozta kerekítési hibák, elcsúfították a várt eredményeket,

fontos látni, hogy nagy N -ekre a különbségek nagyon minimálisak, és maga

program már nem tudja észlelni ezeket a különbségeket, ezért nem tudtam a

második esetben bemutatni, hogy mennyire fognak rásimulni a sorozatok log t-

re elég nagy N -ekre, bár szerintem így is sikerült illusztrálni, hogy az általam

generált sorozatok, megfelelnek a Benford sorozat definíciójának.
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4. fejezet

Összegzés

A szakdolgozatomban Benford törvénynek csak egy kis részével foglalkoztam, azon

belül is csak egy alkalmazás köré összpontosultam, hogy Benford sorozatokat alkos-

sak. Minden munka végén felmerül a kérdés, hogy mit ér és mire jó. Jelen esetben

kaptunk egy felületes képet a Benford törvényről. Nagyon sok irányba lehet folytatni

a kutatást, modellezést, vizsgálni a törvény karakterizációit, folyamatait, megnéz-

ni a dinamikai rendszerek, shadowing lemma kapcsolatát a törvénnyel, de ez jóval

meghaladja egy BSc-s szakdolgozat terjedelmét. A témában sajnos nincs sok magyar

nyelvű szakirodalom, de angol nyelvű cikkekből, azért nincs hiány.

Kijelentethetem, hogy megértettem a Benford sorozatokat és a Newton módszert,

a szakdolgozatom eredménye a 3. fejezetben használt program, ami megtalálható

leírással a Matlab interpretációknál. Némi átalakítással kész sorozatokról is meg

tudná adni kép illusztrációval, hogy mennyire követik log t-t vagyis, hogy Benford

sorozatok-e. Arra a kérdésre még nem adtam választ, hogy mire a jó szakdolgozatom.

Én úgy gondolom, hogy, aki elolvassa az hasznos tapasztalatokkal gazdagodik, hogy

miként kell adatokat gyártani. Természetesen a célom nem a csalásra való buzdítás

lenne, inkább annak észrevétele, bár megjegyezném, hogy a NAV nem használja a

Benford törvényt a csalások felfedezésére (érdeklődésemre ezt mondták).

Utolsósorban minden olvasó figyelmét felhívnám, hogy manapság tudományos

dolgozatoknál is használják a Benford törvényt, hogy meggyőződjenek arról, hogy
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a bennük használt adatok mennyire felelnek meg a valósságnak, persze ahogy a

szakdolgozat elején is írtam, attól hogy még nem felel meg valami a törvénynek,

attól még nem feltétlen történt csalás, csak gyanús.
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4.1. Matlab implementációk

A program első lépésben, kiszámolja a gyökeket, hogy megtaláljunk minden gyököt,

ezért az intervallum egy finom felosztására futtatjuk le az iterációt pont helyett. A

következő lépésben a gyökök környezetéből ismételten elindítjuk, a Newton módszert

az xn-ek kiszámolása miatt, mert szükséges a Benford sorozatokhoz, emiatt fennáll

a veszély, hogy nem kapunk minden esetben megfelelő sorozatot, mert nem mindegy,

hogy a gyök mely környezetéből indítottuk el, erre van egy eset a szakdolgozatomban

szereplő példánál. Miután mind a két típusú Benford sorozatot létrehozta, leellenőrizi

a program a Benford sorozat definíciójának alapján, hogy mennyire simul rá a log t

függvényre. Több problémába is ütköztem az írása során, mert a program csomag

numerikus, ezért kézileg kellet a Newton-módszerben szereplő deriváltat bevinni,

a rajzoltatásnál is kézzel kell változtatni az értékeket, a legnagyobb problémát a

Matlab kerekítési hibái okozták, amit ismertettem a szakdolgozatomban szereplő

példáknál.

function newton(maxit,x0,eps,eps_regi)
parameters;
%A függvény kirajzoltatása, paraméterek eltárolása
%és a polinom megoldása történik.
%p = [a b c d e]
syms x
x_star = solve(a*x^4+b*x^3+c*x^2+d*x+e);
y=-2:0.1:2;
fy=a*y.^4+b*y.^3+c*y.^2+d*y+e;
plot(y,fy,’;c*’)
% Egy feltétellel két részre szedjük a módszer.
%Először az elsőfokú polinomokra készítjük el a Benford sorozatokat.
if size(x_star,1)==1
x_star_newton=x_star
multigyok=NaN;
multigyok(isnan(multigyok))=[];
multigyok
egyszerugyok=x_star
%multiplicitas=1
x_n=zeros(maxit,1);
Benford1=zeros(maxit,1);
Benford2=zeros(maxit-1,1);
x0_e=egyszerugyok+0.5;
x_n(1)=x0_e;
for i=2:maxit
x_n(i)=x_n(i-1)- (a*x_n(i-1)^4+b*x_n(i- 1)^3+
+c*x_n(i-1)^2+
+d*x_n(i-1)+e)/(4*a*x_n(i- 1)^3+3*b*x_n(i-1)^2+2*c*x_n(i-1)+d);
end
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x_n
for i=1:maxit
Benford1(i)=x_n(i)-egyszerugyok;
end
Benford1
for i=2:maxit
Benford2(i-1)=x_n(i)- x_n(i-1);
end
Benford2
% Ez a magasabb fokú polinomok ága,
%itt határozzuk meg a gyököket és a sorozatokat.
else
for j=1:size(x0,2)
x=x0(j);
x_newton=x;
n=0;
while (eps>=1e-5 && n<=maxit)
y=x-(a*x^4+b*x^3+c*x^2+d*x+e)
/(4*a*x^3+3*b*x^2+2*c*x+d);
x_newton=[x_newton;y];
eps=abs(y-x);
x=y;n=n+1;
end
iteraciok(j)=n;
gyokok(j)=x_newton(n+1);
eps=eps_regi;
end
for i=1:size(x0,2)
for j=1:size(x_star,1)
if abs(gyokok(i)-x_star(j))&lt;1e- 5
gyok(i,j)=x_star(j);
else
gyok(i,j)=NaN;
end
end
end
[Q,m1,n1] = unique(gyok,’first’);
[c1,d1] =sort(m1);
Q = Q(d1);
Q(isnan(Q))=[];
if size(Q,1)&lt;size(x_star,1)
x_star_newton=x_star
else
x_star_newton=Q
end
%-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
multigyok=NaN*zeros(size(x_star_newton,1),1);
egyszerugyok=NaN*zeros(size(x_star_newton,1),1);
for i=1:size(x_star_newton,1)-1
if x_star_newton(i)==x_star_newton(i+1)
multigyok(i)=x_star_newton(i);
x_star_newton(i)=NaN;
for j=i:size(x_star_newton,1)
if multigyok(i)==x_star_newton(j)
x_star_newton(j)=NaN;
end
end
end
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end
multigyok(isnan(multigyok))=[];
egyszerugyok=x_star_newton;
egyszerugyok(isnan(x_star_newton))=[];
multigyok
egyszerugyok
%multiplicitas
%-- -- -- -- -- -- -- -- --
M=size(multigyok,1)+size(egyszerugyok,1);
M_e=size(egyszerugyok,1);
M_m=size(multigyok,1);
x_n=zeros(maxit,M);
Benford1=zeros(maxit,M);
Benford2=zeros(maxit-1,M);
for i=1:M_e
x0_e(i)=egyszerugyok(i)+1;
end
for i=1:M_m
x0_m(i)=multigyok(i)+0.5;
end
for i=1:M_e
x_n(1,i)=x0_e(i);
end
for i=M_e+1:M
x_n(1,i)=x0_m(i-M_e);
end
for j=1:M
for i=2:maxit
x_n(i,j)=x_n(i-1,j)-(a*x_n(i-1,j)^4
+b*x_n(i-1,j)^3+c*x_n(i-1,j)^2+d*x_n(i-1,j)+e)
/(4*a*x_n(i-1,j)^3+3*b*x_n(i-1,j)^2+2*c*x_n(i- 1,j)+d);
end
end
x_n
for j=1:M_e
for i=1:maxit
Benford1(i,j)=x_n(i,j)-egyszerugyok(j);
end
end
for j=M_e+1:M
for i=1:maxit
Benford1(i,j)=x_n(i,j)-multigyok(j- M_e);
end
end
Benford1;
for j=1:M
for i=2:maxit
Benford2(i-1,j)=x_n(i,j)- x_n(i-1,j);
end
end
Benford2
% Szétszedjük a sorozatokat, hogy egyszerre csak egyet vizsgáljunk.
ell1=Benford2(:,1);
ell1;
ell2=Benford1(:,2);
ell3=Benford1(:,3);
%A Benford sorozat definíciójának implementálása.
N=maxit;

30



for t=1:9
z=0;
for i=1:maxit
b=log10(abs(ell1(i)));
a=floor(log10(abs(ell1(i))));
c=10^b;
d=10^a;
Sx=10^b/10^a;
if Sx<=t
z=z+1;
else
z;
end
end
% A kapott értékek és a logaritmus függvény összehasonlaítása.
fy=log10(t);
plot(t,fy,’:kh’)
k=z/N;
plot(t,k,’:rs’)
hold all
end
end
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