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Bevezet®

Egy (G, p) párt, ahol G = (V,E) egy gráf, p : V → Rd egy leképezés, d-dimenziós rúd-csukló

szerkezetnek vagy szerkezetnek nevezünk. Azt mondjuk, hogy a (G, p) szerkezet a G realizációja

Rd-ben. Két szerkezet, (G, p) és (G, q) ekvivalensek, ha ‖ p(u)− p(v) ‖=‖ q(u)− q(v) ‖ minden

uv ∈ E-re. Ha ‖ p(u) − p(v) ‖=‖ q(u) − q(v) ‖ minden u, v ∈ V párra, akkor (G, p) és

(G, q) kongruensek. A (G, p) szerkezet merev, ha létezik olyan ε > 0, hogy ha (G, q) és (G, p)

ekvivalensek és ‖ p(v)− q(v) ‖< ε minden v ∈ V -re, akkor (G, q) és (G, p) kongruensek.

Egy in�nitezimális mozgás m : V → Rd in�nitezimális sebességvektorok hozzárendelése a G

csúcsaihoz, amelyre

(p(u)− p(v))(m(u)−m(v)) = 0 minden uv ∈ Ere.

Egy in�nitezimális mozgás triviális, ha a (K|V |, p) in�nitezimális mozgása. Egy szerkezet

in�nitezimálisan merev, ha nincs nem-triviális in�nitezimális mozgása. Egy generikus szerkezet

akkor és csak akkor merev, ha in�nitezimálisan merev [1].G-t (generikusan) merevnek mondjuk,

ha van generikus merev realizációja.

Az (G, p) in�nitezimális mozgásainak halmaza az Rd|V |-ek egy |E| lineáris egyenlettel
meghatározott lineáris altere. Ha ezeket a lineáris egyenleteket egy mátrixba gy¶jtjük, megkapjuk

a szerkezet d-dimenziós merevségi mátrixát. Ez az Rd(G, p) mátrix |E| × d|V | méret¶, az uv

él sorában, az u és v csúcsok d darab oszlopában (p(u) − p(v)) és (p(v) − p(u)) koordinátáí

szerepelnek, a többi bement nulla. Rd(G, p) de�niálja lineáris függetlenséggel a (G, p) szerkezet

d-dimenziós merevségi matroidját az E alaphalmazon. Ezt a matroidot Rd(G)-vel jelöljük.

A k ≥ 0, l egészekre a következ® de�níció adja meg az Mk,l(H) count matroid független

halmazait a H = (V, F ) hipergráf élein:

Hiperélek egy F halmaza akkor és csak akkor független, ha minden nemüres F ′ részére a V ′

élhalmazon |F ′| ≤ k|V ′| − l teljesül.
AzMk,l(H)-ban független hipergráfokat (k, l)-ritkának nevezzük. Ha még az |E| = k|V |− l

is fennáll, akkor a hipergráf (k, l)-kritikus.

A következ® tétel Henneberg, Laman [5] éd Tay éd Whiteley [7] eredményeit egyesíti.

Tétel 1 Egy G gráfra az alábbiak ekvivalensek:

1. G minimálisan generikusan merev a síkban;

2. G (2, 3)-kritikus;

3. G felépíthet® egyetlen élb®l az alábbi m¶veletek egy sorozatával:

(i) vegyünk fel egy új z csúcsot és kössük össze két különböz®, már létez® x és y csúccsal,

(ii) osszunk fel egy uv élet egy z csúccsal és kössük össze z-t egy w csúccsal, amely

különbözik u-tól és v-t®l.
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Az (i) és (ii) m¶veleteket két-dimenziós (Henneberg-)0-kiterjesztésnek és (Henneberg-)1-

kiterjesztésnek nevezzük.

Az S csoport hatása a H-n egy ρ : S → Aut(H) csoport-homomor�zmus. A ρ hatást

szabadnak nevezzük, ha ρ(g)(v) 6= v minden v ∈ V -re és egységelemt®l különböz® g ∈ S-re. A
H hipergráf (S, ρ)-szimmetrikus, ha S hat a H-n ρ-val. Ha ρ egyértelm¶, akkor ρ(g)(v) helyett

g · v vagy gv-t írunk.

A két-dimenziós diszkrét pontxsoportokat (vagy egyszer¶en pontcsoportokat ) két csoportba

sorolhatjuk, az egyik a Ck forgatáscsoportok a másik a Dk diédercsoportok. D1 elemei egy

tükrözés és az identitás.

Tegyük fel, hogy H (S, ρ)-szimmetrikus. Egy p letépezés (S, ρ)-szimmetrikus (vagy S-
szimmetrikus), ha

gp(v) = p(gv) minden g ∈ S és minden v ∈ V (H).

Egy ilyen (H, p) párt (S, ρ)-szimmetrikus szerkezetnek (vagy S-szimmetrikus szerkezetnek vagy

csak szimmetrikus szerkezetnek) nevezünk.

Többszörösen összefügg® merevségi matroidok

Legyen M egy G gráf d-dimenziós merevségi matroidja. A második fejezetben az alábbi,

Brigitte és Herman Servatius által, 2006-ban kit¶zött kérdést vizsgáljuk: létezik-e egy olyan kd

egész, hogy azM -et de�niálóG gráf egyértelm¶en meghatározott, amennyibenM kd-összefúgg®?

Az egy-dimenziós merevségi matroid azonos a körmatroiddal, így Hassler Whitney egy híres

eredményéb®l következik, hogy k1 = 3. Mi bebizonyítjuk, hogy k2 ≤ 11. Ehhez el®ször belátjuk,

hogy haG többszörösen csúcs-összefügg®, akkor a két-dimenziós merevségi matroidja egyértelm¶en

meghatározza.

Tétel 2 ([10]) Legyen G és H két gráf és tegyük fel, hogy R(G) és R(H) izomorfak. Ha G

7-összefúgg®, akkor G és H izomorfak.

Adunk egy példát is, amely szerint a G összefügg®ségére vonatkozó korlát nem javítható

5-re.

Legyen M egy matroid az E alaphalmazon, melynek rangfüggvénye r. Legyen k pozitív

egész. Az E egy (X, Y ) partíciója k-szeparálás, ha

min{r(X), r(Y )} ≥ k, és

r(X) + r(Y ) ≤ r(E) + k − 1.

Az M összefúgg®sége, melyet κ(M)-mel jelölünk az a legkisebb j egész, amelyre M-nek van

j-szeparálása. Ha M-nek nincs szeparálása, akkor legyen κ(M) = r(E). M h-összefügg® ha

κ(M) ≥ h teljasül.
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Azt is bebizonyítjuk, hogy a két-dimenziós merevségi matroid többszörös összefügg®ségéb®l

következik az öt de�niáló gráf többszörös csúcs-összefügg®sége.

Lemma 3 ([10]) Legyen G = (V,E) egy gráf és tegyük fel, hogy R(G) (2k − 3)-összefügg®

valamely k ≥ 3-ra. Ekkor G k-összefügg®.

Tétel 2 és Lemma 3 következménye az alábbi:

Tétel 4 ([10]) Legyen G és H két gráf és tegyük fel, hogy R(G) és R(H) izomorfak. Ha R(G)

11-összefügg®, akkor G és H izomorfak.

A fordított irányú következtetést is belátjuk: ha G egy k-összefügg® gráf valamely k ≥
6 esetén, akkor a két-dimenzi®s merevségi matroidja (k − 2)-összefúgg®. Ezeken felül a Kn

teljes gráfok d-dimenziós merevségi matroidjainak összefügg®ségét is meghatározzuk minden

d, n párra.

k-merev gráfok

A G = (V,E) gráfot k-merevnek nevezzük Rd-ben (röviden [k, d]-merevnek), ha |V | ≥ k+ 1

és legfeljebb k − 1 tetsz®leges csúcsának törlése után is merev marad Rd.-ben A k-merev G

gráfot minimálisan k-merevnek mondjuk, ha bármely élének elhagyásával olyan gráfot kapunk,

amely nem k-merev. A harmadik fejezetben a minimálisan k-merev gráfok élszámára adunk

als® és fels® korlátokat Rd-ben, minden d-re.

Tétel 5 ([13]) Legyen G = (V,E) egy minimálisan [k, d]-merev gráf. Ekkor

|E| ≤ (d+ k − 1)|V | −
(
d+ k

2

)
.

Ez a fels® korlát minden d ≥ 2 esetén éles. A következ® tételben adott alsó korlát [k, d] =

[2, d], ahold tetsz®leges és [k, d] = [3, 3] esetén éles.

Tétel 6 ([13]) Ha egy G = (V,E) gráf [k, d]-merev és |V | ≥ d2 + d+ k akkor

|E| ≥ d|V | −
(
d+ 1

2

)
+ (k − 1)d+ max

{
0,

⌈
k − 1− d+ 1

2

⌉}
.

Az alábbi tltek jobb fels® korlátot szolgáltat amennyiben k a d-hez képest nagy.

Tétel 7 ([13]) Legyen k ≥ d + 2 és G = (V,E) egy [k, d]-merev gráf amelyre |V | ≥ d + k.

Ekkor |E| ≥
⌈
d+k−1

2
|V |

⌉
.
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Merev két-dimenziós szerkezetek két azonos helyzet¶ ponttal

Id®nként ahhoz, hogy generikus szerkezetek merevségét igazoljuk nem-generikus realizációk

merevségét kell vizsgálnunk. Ezen összefüggés által motiválva Jackson és Jordán [4] karakterizálta

azon gráfokat, amelyeknek létezik olyan in�nitezimálisan merev R2-beli realizációja, amelyben

három kijelölt pont kollineáris. Az (x, y, z) rendezett ponthármashoz tartozó akadály egy kritikus

halmazokból álló (X, Y, Z) hármas, amelyre X ∩ Y = {z}, X ∩ Z = {y} és Y ∩ Z = {x}.

Tétel 8 ([4]) Legyen G = (V,E) egy minimálisan merev gráf és legyen x, y, z ∈ V különböz®

csúcsok. G-nek akkor és csak akkor van olyan in�nitezimálisan merev (G, p) realizációja, amelyben

(p(x), p(y), p(z)) kollineárisak, ha G-ben nincs az (x, y, z)-hez tartozó akadály.

Egy d-dimenziós (G, p) szerkezetet U-laposnak nevezünk valamely U ⊆ V (G)-ra, ahol 2 ≤
|U | ≤ d + 1, ha a {p(x) : x ∈ U} halmaz nem a�n független. A negyedik fejezet f® eredménye

egy karakterizáció, amely jellemzi azon G gráfokat, amelyeknek egy kijelölt U ⊆ V (G), |U | = 2

esetén van két-dimenziós U -lapos realizációja. Ez az eredmény teljessé teszi a két-dimenziós

lapos szerkezetek jellemzését.

A következ® de�níciókra lesz szükségünk. Legyen G = (V,E) egy gráf és u, v ∈ V a G

két különböz® pontja. A (G, p) realizációt uv-egybees®nek nevezzük, ha p(u) = p(v). Egy

uv-egybees® realizáció uv-generikus, ha a {p(z) : z ∈ V −v} koordinátáinak halmaza generikus.

Bármely két uv-egybees® uv-generikus (G, p) és (G, p′) szerkezetnek azonos a merevségi matroidja.

Ezt a G gráf két-dimenziós uv-merevségi matroidjának nevezzük és Ruv(G) = (E, ruv)-vel

jelöljük. A G gráf uv-merev R2-ben, ha ruv(G) = 2|V | − 3 teljesül. Egy F ⊆ E halmazt

uv-függetlennek nevezünk, ha F független Ruv(G)-ben. A G gráf minimálisan uv-merev, ha G

uv-merev és E uv-független.

A 0-uv-kiterjesztés egy 0-kiterjesztés valamely a, b csúcspáron, amelyre {a, b} 6= {u, v}. A
1-uv-kiterjesztés egy 1-kiterjesztés valamely ab élre és c csúcsra, amelyre {u, v} nem részhalmaza

{a, b, c}-nek.
A K4 − uv egy négycsúcsú gráf, melyre u, v ∈ V (K4 − uv) és minden pontpár között fut él,

kivéve (u, v)-t.

Tétel 9 ([9]) Legyen G = (V,E) egy gráf, amelyre |E| = 2|V | − 3 és legyen u, v ∈ V két

különböz® csúcs. G akkor és csak akkor uv-küggetlen, ha G megkapható K4 − uv-b®l 0-uv-
kiterjesztések és 1-uv-kiterjesztések egy sorozatával.

Jelölje Guv azt a gráfot, melyet G-b®l kapunk az u, v pontok azonosításával (az esetlegesen

keletkez® hurkokat és párhuzatos éleket töröljük). A fenti konstruktív karakterizációt felhasználva

jellemezhetjük az uv-merev gráfokat:

Tétel 10 ([9]) Legyen G = (V,E) egy gráf és u, v ∈ V két különböz® csúcs. G akkor és csak

akkor uv-merev ha G− uv és Guv merevek.
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Továbbá ruv(G) = min{r(G− uv), r(Guv) + 2} ahol r(G) az R2(G) rangfüggvénye .

A minimálisan uv-merev gráfokra adhatunk egy Tétel 8-hez hasonló, kizárt részgráfon

alapuló jellemzést is.

Tétel 11 ([9]) Legyen G = (V,E) egy minimálisan merev gráf és legyen u, v ∈ V két különböz®

pont. Tegyük fel, hogy uv /∈ E. Ekkor az alábbi két állítás ekvivalens:

(i) G uv-merev,

(ii) nincs olyan G′ = (V ′, E ′) részgráfja a G-nek, amelyre {u, v} ⊆ V ′, |E ′| = 2|V ′| − (3 + s) és

G′ − {u, v}-nek legalább s+ 2 komponense van, ahol s = 0 vagy s = 1.

Ritka hipergráfok és alkalmazásaik

Az ötödik fejezetben a célunk az, hogy olyan kombinatorikus eszközöket fejlesszünk ki,

amelyekkel sikerrel támadhatunk meg olyan merevségelméleti problémákat, melyekben az alap

struktúra egy hipergráf. Ilyenek pl. a projektív merevség, a�n merevség és scene analysis.

Legyen H = (V,E) egy (k + 1)-uniform hipergráf, legyen 0 ≤ j ≤ k − 1 egy egész és

legyen v ∈ V egy csúcs melyre d(v) ≥ j. A j-kiterjesztés a v csúcsnál kiválaszt j darab v-vel

szomszédos e1, e2, ..., ej hiperélet, hozzáad H-hoz egy új z csúcsot és egy új, k + 1 csúcsra

illeszked® e hiperélet, amely v-vel és z-vel is szomszédos és minden ei-t kicserél ei − v + z-re,

1 ≤ i ≤ j.

A 2-uniform (1, 1)-kritikus hipergráfok a fák. A k = 2 eset valamivel nehezebb, de még egész

egyszer¶. Így a 4-uniform (1, 3)-kritikus hipergráfokra koncentrálunk.

Tétel 12 ([11]) Legyen H = (V,E) egy 4-uniform hipergráf. H akkor és csak akkor (1, 3)-

kritikus, ha megkapható egyetlen négypontú hiperélb®l 0-kiterjesztések, 1- kiterjesztések és 2-

kiterjesztések egy sorozatával.

Projektív merevség az egyenesen

A (H, p) pár egy egy-dimenziós projektív szerkezet, ahol H egy 4-uniform hipergráf és p a

V (H)-nak a P1 egy-dimenziós projektív tér különböz® pontjaiba való leképezése. A szerkezet egy

sima deformációját �exnek nevezzük, ha minden, H valamely élének megfelel® pontnégyesnek

megtartja a kett®sviszonyát. Egy szerkezet merev, ha csak triviális �exei vannak (vagyis eltolások,

nagyítások és forgatások kombinációi). Egy projektív szerkezet in�nitezimális merevségét a

Q(H, p), |E| × |V | méret¶ projektív merevségi mátrix segítségével de�niálhatjuk.

Egy H = (V,E) hipergráf (H, p) realizációja P1-ben in�nitezimálisan projektív merev, ha

rankQ(H, p) = |V |−3. Azt mondjuk, hogy aH = (V,E) generikusan projektív merev P1-ben, ha

létezik egy in�nitezimálisan projektív merev realizációja P1-ben. Egy minimálisan generikusan

projektív merev hipergráf egy projektív merev hipergráf, melyre |E| = |V | − 3.
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George és Ahmed [2] megmutatták, hogy egy in�nitezimálisan merev projektív szerkezet

projektív merev. Azt is belátták, hogy egy minimálisan generikusan projektív merev hipergráf

(1, 3)-kritikus és azt sejtették, hogy ez a ritkasági feltétel elégséges is a minimális projektív

merevséghez. Az el®állítós tételünk (Tétel 12) következményeként igazoltuk ezt a sejtést:

Tétel 13 ([11]) Legyen H = (V,E) egy 4-uniform hipergráf. H akkor és csak akkor minimálisan

generikusan projektív merev P1-ben, ha H (1, 3)-kritikus.

A�n merevség

Gortler et al. [3] vezette be az a�n merevség fogalmát. Egy d-dimenziós a�n szerkezet

egy (H, p) pár, ahol H egy hipergráf és p egy V (H)-ból IRd-be men® leképezés. Röviden egy

(H, p) a�n szerkezet a�n merev IRd-ben, ha minden más olyan (H, q) d-dimenziós szerkezet,

amelyre minden e ∈ E(H) hiperél pontjainak p-nél vett pozíciói leképezhet®ek a q-nál vett

pozícióikba Rd egy a�n leképezésének segívségével megkapható Rd egyetlen a�n leképezésével.

Gortler et al. [3] de�niálja egy (H, p) a�n szerkezet er®s a�n mátrixát , amely |E|×|V | méret¶.

Megmutatják, hogy a szerkezet akkor és csak akkor a�n merev, ha a mátrix rangja |V |−(d+1).

Így egy H hipergráfot generikusan a�n merevnek hívhatunk IRd-ben, ha létezik egy a�n merev

d-dimensional szerkezet H-n. Ha ezen felül |E| = |V | − (d+ 1) is teljesül, akkor H minimálisan

generikusan a�n merev IRd-ben.

Az a�n merevség és a scene analysis egy feladata szoros kapcsolatban állnak. Minden

hiperélet tekinthetünk egy síkbeli poligonként és azt mondjuk, hogy a szerkezet felemelhet®, ha

minden csúcshoz rendelhetünk egy-egy harmadik koordinátát úgy, hogy kapott három-dimenziós

realizációban minden hiperél pontjai egy síkban helyezkednek el, de nincs minden pont egy

síkban. Whiteley [8] megmutatta, hogy egy szerkezetnek akkor és csak akkor van nem-triviális

felemelése, ha nem a�n merev, ami azzal ekvivalens, hogy nem (1, 3)-kritikus.

Így Tétel 12 közvetlen következménye a 4-uniform síkban minimálisan generikusan a�n

merev hipergráfok el®állítós tétele.

Tétel 14 ([11]) Legyen H = (V,E) egy 4-uniform hipergráf. H akkor és csak akkor minimálisan

generikusan a�n merev R2-ven, ha megkapható egy négypontú hiperélb®l 0-kiterjesztések,

1-kiterjesztések és 2-kiterjesztések egy sorozatával.

Címke-ritkaság és szimmetrikus merevség a síkban

A hatodik fejezetben szimmetrikus rúd-csukló szerkezetekkel foglalkozunk a kényszer-

szimmetrikusmegközelítésben és Laman klasszikus eredményének szimmetrikus változatát bizonyítjuk.

Vizsgáljuk a probléma matroidelméleti hátterét is síkbeli szerkezetekre forgás, illetve diéder

szimmetriákra, feltéve, hogy a pontok helyzete a lehet® legáltalánosabb az adott szimmetria
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mellett. A kényszer-szimmetrikus megközelítésben egy szerkezet kényszer-szimmetrikusan merev,

ha nincs nem-triviális szimmetrikus in�nitezimális mozgása.

Legyen G = (V,E) egy irányított multigráf és legyen S egy csoport. Az (G, φ) pár egy

S-címkézett gráf, amelyben minden élet egy-egy S-beli elemmel címkézünk egy φ : E →
Scímkefüggvény segítségével. Az X ⊆ E(G) halmazra és v ∈ V (G)-re π1(X, v) jelöli a v

csúccsal kezd®d®, csak X éleit használó zárt séták halmazát. A W séta címkéje φ(W ) =

φ(e1)·φ(e2) · · ·φ(ek), ha minden él el®re irányított, egy fordított irányú ei élre φ(ei)-t lecseréljük

φ(ei)
−1-re a szorzatban. Az X által a v csúcsra nézve de�niált részcsoport 〈X〉φ,v = {φ(W ) |

W ∈ π1(X, v)}.
Egy F ⊆ E(G) élhalmaz triviális, ha 〈F 〉ψ,v triviális minden v ∈ V (F ). Hasonlóan F ⊆ E(G)

ciklikus, ha 〈F 〉ψ,v ciklikus minden v ∈ V (F ).

Legyen H egy S-szimmetrikus gráf. A H H/S hányadosgráfja egy címkézett gráf a V (H)/S
csúcshalmazon, az élei pedig a E(H)/S elemei. H/S az alábbi módon kapható meg: válasszunk

egy tetsz®leges v reprezentáns csúcsot minden egyes csúcsorbitból. Így minden orbit felírható

Sv = {gv : g ∈ S} alakban. Egy élorbit, amely összeköti Su-t Sv-vel H/S-ben {{gu, ghv} : g ∈
S} alakban írható, ahol h ∈ S egyértelm¶en meghatározott. Irányítsuk meg az élorbitot Su-ból
Sv-be és rendeljük hozzá a h címkét.

Ciklikus pontcsoportok

De�níció 15 Legyen (G, φ) egy S-címkézett gráf, ahol G = (V,E) egy gráf és S egy csoport.

Egy X ⊆ E élhalmazt (2, 3)-címke-ritkának (vagy röviden (2, 3)-g-ritkának) nevezünk, ha

• |F | ≤ 2|V (F )| − 3 minden nemüres triviális F ⊆ X-re;

• |F | ≤ 2|V (F )| − 1 minden nemüres nemtriviális F ⊆ X-re.

(G, φ) (2, 3)-g-ritka, ha E az valamint maximálisan (2, 3)-g-kritikus ha (2, 3)-g-ritka és |E| =
2|V | − 3.

(G, φ) (2, 3)-címke-ritka élhalmazai egy matroid független halmazait alkotják.

Adunk egy el®állítós tételt a maximálisan (2,3)-g-kritikus gráfokra. El®ször de�niálunk

néhány m¶veletet, amelyek meg®rzik a (2, 3)-g-ritkaságot.

A 0-kiterjesztés hozzáad egy új v csúcsot és két, v-re illeszked® e1, e2 nemhurok élet G-hez.

Ha e1 és e2 nem párhuzamosak, akkor a címkéjük tetsz®leges. Különben φ(e1) 6= φ(e2) feltéve,

hogy e1 és e2 feje v.

Az 1-kiterjesztés választ egy e élet és egy z csúcsot, ahol e lehet hurok és z lehet az e

végpontja. Felosztja e-t egy új v csúccsal két, e1, e2 élre úgy, hogy e1 töve az e töve és e2 töve

az e feje. Az új élek címkéire φ(e1) · φ(e2)
−1 = φ(e)-nek kell teljesülnie. Az 1- kiterjesztés még

egy harmadik zv = e3 is hozzáad a gráfhoz. e3 címkéje olyan, hogy a címke függvény lokálisan

nemtriviális, vagyis bármely eiej kör, amennyiben létezik, nemtriviális.
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A hurok-1-kiterjesztés hozzáad G-hez egy új v csúcsot és összeköti egy z ∈ V (G) csúccsal,

az új él címkéje tetsz®leges. Egy v-re illeszked® l hurkot is ad a gráfhoz, melyre φ(l) 6= id.

Tétel 16 ([12]) Egy S-címkézett (G, φ) gráf akkor és csak akkor maximálisan (2,3)-g-kritikus,

ha felépíthet® azon S-címkézett gráfból 0-kiterjesztések, 1-kiterjesztések és hurok-1-kiterjesztések

egy sorozatával, melynek egyetlen csúcsa és egy rá illeszked® nemtriviális hurokéle van.

Az el®állítós tétel alkalmazásaként kapjuk az alábbi karakterizációt:

Tétel 17 ([12]) Legyen C ⊂ O(R2) egy ciklikus pontcsoport. Legyen (H, p) egy generikus

(C, ρ)-szimmetrikus síkbeli szerkezet, ahol ρ egy szabad hatás. (H, p) akkor és csak akkor kényszer-

szimmetrikusan in�nitezimálisan merev, ha az C-címkézett hányadosgráfja tartalmaz feszít®

maximálisan (2, 3)-g-kritikus részgráfot.

Dk diédercsoportok, k páratlan

Ezek után nemciklikus, vagyis diéder pontcsoportokkal foglalkozunk, melyeket Dk-val (vagy
egyszer¶en D-vel) jelölünk.

De�níció 18 Legyen (G, φ) egy D-címkézett gráf. Egy X ⊆ E(G) élhalmazt D-ritkának nevezünk,

ha

• |F | ≤ 2|V (F )| − 3 minden nemüres triviális F ⊆ X-re;

• |F | ≤ 2|V (F )| − 1 minden nemüres ciklikus F ⊆ X-re;

• |F | ≤ 2|V (F )| minden F ⊆ X-re.

(G, φ) D-ritka, ha E(G) az és maximálisan D-kritikus, ha D-ritka és |E(G)| = 2|V (G)|.

(G, φ) D-ritka élhalmazai egy matroid független halmazait alkotják.

A maximálisan D-kritikus gráfok osztályának konstruktív karakterizációjához a fentieken

kívül olyan m¶veletekre is szükség van, amelyek negyedfokú csúcsokat adnak a gráfhoz. A

kapott karakterizáció segítségével azután a következ® eredményt tudjuk igazolni:

Tétel 19 ([12]) Legyen Dk egy diédercsoport, amelyre k ≥ 3 páratlan és legyen (H, p) egy

generikus (Dk, ρ)-szimmetrikus szerkezet, ahol ρ szabad hatás. (H, p) akkor és csak akkor kényszer-

szimmetrikusan in�nitezimálisan merev, ha a Dk-címkézett hányadosgráfja tartalmaz egy feszít®

maximálisan Dk-kritikus részgráfot.
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Szimmetrikus ábrák felemelése

Az utolsó fejezetben bebizonyítjuk az ötödik fejezetben bemutatott hipergráf konstrukció

egy C3-szimmetrikus változatát. Ezt felhasználva karakterizáljuk a C3-szimmetrikus minimálisan

lapos 2-ábrákat. El®ször megadjuk a formális de�níciókat.

Az S incidencia struktúra pontok egy absztrakt V halmazából, felületek egy absztrakt F

halmazából és illeszkedések egy I ⊆ V ×F halmazából áll. (Incidencia struktúrák hipergráfként

is értelmezhet®ek.)

Egy 2-ábra egy S incidencia strukt¶rából és egy r : V → R2 leképezésb®l áll, ri = (xi, yi)

és S(r)-rel jelöljük.

Egy S(p, P ) 3-scene egy S = (V, F ; I) incidencia strukt¶rából és leképezések egy párjából

áll, p : V → R3, pi = (xi, yi, zi) és P : F → R3, P j = (Aj, Bj, Cj) úgy, hogy minden (i, j) ∈ I-re
Ajxi +Bjyi + zi + Cj = 0 teljesül.

Egy S(r) 2-ábra felemelése egy olyan S(p, P ) 3-scene, amelynél a függ®leges vetítésre Π(p) =

r. Tehát, ha pi = (xi, yi, zi), akkor ri = (xi, yi) = Π(pi).

Egy S(p, P ) felemelés triviális, ha minden felület egy síkban van. S(p, P ) hajtott (vagy

nemtriviális) ha nem minden felület esik egy síkba illetve éles, ha minden olyan felületpár,

amelynek van közös csúcsa, különböz® síkba esik. Egy ábrát laposnak hívunk, ha nincs nemtriviális

felemelése. Egy ábrát, amelynek van nemtriviális felemelése, hajthatónak nevezünk.

Egy S(r) ábra felemelési matrixa egy |I| × (|V |+ 3|F |) méret¶ M(S, r) együtthatómatrix.

Nem nehéz meggondolni, hogy elegend® 4-uniform struktúrákat vizsgálni. Így a 4-uniform

esetre koncentrálunk.

Tétel 20 ([8], speciális eset) Egy 4-uniform S struktúra generikus ábrájának a felemelési

mátrixának a sorai akkor és csak akkor lineárisan függetlenek, ha S (1,3)-ritka.

Célunk a Tétel 20 C3-szimmetrikus változatának igazolása.

Az S egy v csúcsát C3 által rögzítettnek nevezzük, ha C3v = v. Hasonlóan S egy f =

{v1, . . . , vm} felülete C3 által rögzített, ha C3({v1, . . . , vm}) = {v1, . . . , vm}. Végül egy (i, j)

illeszkedés C3 által rögzített, ha C3((i, j)) = (i, j). V3, F3, I3 jelöli a rögzített csúcsok, rögzített

felületek és a rögzített illeszkedések halmazát. [6]-ban Schulze megmutatta, hogy ha egy C3-
szimmetrikus, szimmetrikus-generikus ábra, melynek struktúrája 4-uniform és |F | = |V | −
3 minimálisan lapos, akkor S (1, 3)-kritikus és |I3| = |V3|. A hetedik fejezet f® eredménye

az, hogy ezek a szükséges feltételek elégségesek is egy C3-szimmatrikus minimálisan lapos

szimmetrikus-generikus ábra létezéséhez.:

Tétel 21 ([14]) Egy 4-uniform S illeszkedési struktúra, melyre |F | = |V |−3, C3-szimmetrikus

és szimmetrikus-generikus ábrájának felemelési mátrixának sorai akkor és csak akkor lineárisan

függetlenek, ha S (1,3)-kritikus és |V3| = |I3|.
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