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1. Az értekezés témájának tudományos előzményei

és rövid összefoglalása

A dolgozatban alacsony dimenziós, véges tartományban elhelyezkedő diszkrét pont-

rendszereket vizsgálok. A pontok vagy olyan tulajdonságúak, hogy bármely két pont

távolsága legalább egy adott érték, vagy a véges tartomány minden egyes pontjához

található egy, a diszkrét pontrendszerbeli pont, hogy az emĺıtett két pont távolsága

legfeljebb egy adott érték.

Legyen a p, q pontok C ⊂ R
d konvex testre vonatkoztatott relat́ıv távolsága vagy

C-távolsága a 2d(p,q)
d(p′,q′) , ahol p′, q′ a [p, q] szakasszal párhuzamos maximális C testbeli

húr. A p, q pontok C-távolságát jelölje dC(p, q). Nyilván a p, q pontok C-távolsága

megegyezik a két pont [ 1
2
(C − C)]-távolságával, ı́gy a dC(p, q) norma által indukált

metrika megegyezik annak a Minkowski-térnek a metrikájával, melynek egységgömbje
1
2
(C − C).

A második fejezetben a tételeket Lángi Zsolttal sikerült igazolnunk, amely tételek egy

śıkbeli C (konvex) testben elhelyezkedő hét pont relat́ıv távolsága minimumának adják

meg a maximumát.

A B test H(B) Hadwiger-száma a test olyan eltoltjainak maximális száma, amelyek

érintik a B testet, és az eltoltak nem nyúlnak egymásba. Az előbb bevezetett relat́ıv

távolság seǵıtségével a Hadwiger-szám úgy fogalmazható meg, hogy a B test határán

elhelyezkedő maximális darabszámú olyan pont, amelyek páronkénti B-távolsága le-

galább 1. A konvex testek Hadwiger-száma a śıkon csak páros lehet. A térben konvex

testek Hadwiger-száma legalább 12 és legfeljebb 26. Páros számokra könnyű olyan

testet adni, amely test Hadwiger-száma az emĺıtett páros szám a [12, 26] intervallum-

ban. A dolgozat harmadik fejezetében egy páratlan Hadwiger-számú testet mutatok

be.

Az előző fejezetekben azt vizsgáltuk, ha a pontok páronkénti C-távolsága legalább

egy adott érték, akkor miket álĺıthatunk a pontokról vagy a C testről. Ha a pontok

páronkénti távolsága legalább egy adott érték, akkor is hasonló kérdéseket vizsgálha-

tunk.
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A negyedik fejezetben térben, pontosabban egy kockában elhelyezkedő pontokat vizsgá-

lok, amely pontok páronkénti távolsága legalább egy adott érték. Ekkor vagy a pontok

páronkénti távolságát maximalizáljuk, ha a kocka rögźıtett, vagy ami ezzel egyenértékű,

hogy a kockát minimalizáljuk, ha a pontok páronkénti minimális távolsága rögźıtett.

Konkrétan azt a minimális kockát keresem, amely kockában elfér 14 olyan pont, amely

pontok páronkénti távolsága legalább 1.

Tekinthetjük az előző problémakör egy speciális esetének azt, amikor a (d-dimenziós)

egységkockában helyezünk el olyan pontokat, amely pontok páronkénti távolsága le-

galább 1. A hatodik fejezetben az 5-dimenziós térben, pontosabban az 5-dimenziós

egységkockában elhelyezkedő pontokat vizsgálok, amely pontok páronkénti távolsága

legalább 1.

Az eddig emĺıtett eredményekben a vizsgált pontok páronkénti (relat́ıv) távolsága

legalább egy adott érték volt. Ez átfogalmazható egy testben elhelyezkedő kongruens,

nem egymásbanyúló gömbök vizsgálatára, tehát gömbpakolásra. A matematikai iro-

dalomban nem csak pakolással, hanem fedéssel is találkozhatunk. Az ötödik fejezetben

a 4-dimenziós egységkockát lefedő kongruens gömböket vizsgálok. Sikerült megadni

a minimális 4-dimenziós gömböt, amely gömb 8 kongruens példányával lefedhető a

4-dimenziós egységkocka.

2. Vizsgálati módszerek

A második fejezetben található bizonýıtások alapvetően konvex testek, affin transz-

formációk, homotéciák és Minkowski-összegek tulajdonságain alapszanak.

A harmadik fejezetben kihasználjuk azt, hogy két d-dimenziós testnek pontosan akkor

van közös pontja, ha a középpontos szimmetrizáltjaiknak van közös pontja. Így elég a

középpontosan szimmetrikus alakzatok között keresni egy olyan teste, amely Hadwiger-

száma páratlan (esetünkben 15). A bizonýıtás nagy része indirekt. Feltesszük, hogy a

K test elég sok másolata elfér a K test körül. A forgásszimmetria folytán elég több-

nyire csak szögeket vizsgálnunk és az indirekt feltevés után ellentmondásra jutunk,

mivel a túl sok eltolt számára nem elegendő egy teljes kör, azaz 360◦. Nyilván ekkor a

K test konvexségét is sokszor kihasználtuk.
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A negyedik és hatodik fejezetben található bizonýıtások egyik alapvető gondolata, hogy

egy d-dimenziós téglatest (vagy akár más politóp) esetén a téglatestben elhelyezkedő

három nem kollineáris pont mindegyike kicserélhető a téglatest egy csúcspontjára,

miközben a háromszög területe nem csökken. Ezen gondolatmenet seǵıtségével bi-

zonyos téglatestekről könnyen megmondhatjuk, hogy nem fér el benne három olyan

pont, amely pontok páronkénti távolsága legalább 1. Ugyanis ha a téglatestbe béırható

maximális területű háromszög területe kisebb, mint a minimális területű hegyesszögű

háromszög területe, amely háromszögnek az oldalai legalább 1 hosszúak, akkor ny-

ilván nem lehet három pont az adott téglatestben (feltéve, hogy a háromszög csak

hegyesszögű lehet).

A negyedik fejezetben a bizonýıtás során olyan téglatesteket is vizsgálok, amelyekbe

ı́rható maximális területű háromszög területe nagyobb, mint a minimális területű,

hegyesszögű, legalább 1 oldalú háromszög területe. Ezen téglatestek részletes vizsgála-

tával, sok esetszétválasztás seǵıtségével sikerült megmutatni, hogy a vizsgált téglatest-

ben sem fér el három olyan pont, amely pontok páronkénti távolsága legalább 1. A

bizonýıtásban indukciót használok még. Szomszédos kockákat vizsgálok, amelyekbe

belelógnak olyan téglatestek, amelyekben nem fér el három olyan pont, amely pontok

páronkénti távolsága legalább 1. Ezt a gondolatmenetet sokszor alkalmazom, amiből

kisebb, mint 1 átmérőjű téglatestben kellene elhelyezkednie két olyan pontnak, ame-

lyek távolsága legalább 1.

A hatodik fejezet bizonýıtásában szerepel még 5-dimenziós konvex politópok átmérőjé-

nek vizsgálata, amit egyszerűen a csúcspontok távolságának vizsgálatára redukálunk.

Az ötödik fejezet bizonýıtása során a 4-dimenziós r sugarú gömb és a 4-dimenziós

egységkocka élhálójának a metszetét maximalizálom, amely gömbben pontosan két

csúcsa van a kockának. Az előző probléma három, egy pontból kiinduló, páronként

merőleges félegyenesnek és egy 3-dimenziós gömb metszetének maximalizálásán múlik.

Meglepő, hogy az előző metszet ha maximális, akkor a félegyenesek közös kezdőpontja

a gömb belsejében van.
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3. A dolgozat tézisei

1. Tétel. Legyen C śıkbeli konvex test és legyenek a1, . . ., a7 a C testbeli pontok. Ekkor

dC(ai, aj) ≤ 1 valamely i �= j esetén.

2. Tétel. Legyen C śıkbeli konvex test, Q = conv{a1, a2, . . . , a7} ⊂ C és dC(ai, aj) ≥ 1

minden i �= j esetén. Ekkor:

2.1. Ha C szigorúan konvex, akkor Q egy affin szabályos hatszög, amelynek a középpont-

ja valamelyik ai.

2.2. Ha card (bd Q ∩ {a1, a2, . . . , a7}) �= 6, akkor létezik egy P paralelogramma, hogy

C ⊂ P és dP (ai, aj) ≥ 1 minden i �= j esetén.

Legyen K+ egy (kör alapú) (egyenes) csonkakúp, aminek az alapkörének (C0) sug-

ara 1, magassága 1, valamint a fedőkörének sugara r1 = 0, 79822 . . ., ahol r1 a következő

függvény [0, 1] intervallumba eső egyetlen gyöke

x �→ 6 arcsin
1

2x
+ 2 arccos

x

1 + x
− 2π

Legyen K− a K+ tükörképe a C0 śıkjára való tükrözésnél. Legyen továbbá K =

K+ ∪ K−. Ekkor

3. Tétel. A K test Hadwiger-száma 15, azaz H(K) = 15.

4. Tétel. A K határán az olyan pontok maximális száma 15, amely pontok K testre

vonatkoztatott páronkénti relat́ıv távolsága legalább 1.

5. Tétel. A
√

2 élű 3-dimenziós kocka a legkisebb kocka, amelyben elhelyezhető 14

olyan pont, amely pontok páronkénti távolsága legalább 1.

6. Tétel. Annak a legkisebb 4-dimenziós gömbnek a sugara
√

5
12

, amelynek 8 kongru-

ens példányával lefedhető a 4-dimenziós egységkocka.

7. Tétel. Az 5-dimenziós egységkockában az olyan pontok maximális száma legfeljebb

42, amely pontok páronkénti távolsága legalább 1.
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4. További lehetőségek

A második fejezetben tárgyalt C testbeli k darab pont C-távolságára vonatkozó

minimális távolságok értékei kis k esetén sem mind meghatározottak.

A harmadik fejezetben tárgyalt Hadwiger-számok három dimenzióban a [12, 26] zárt

intervallumba esnek. Talata eredménye alapján tudjuk, hogy létezik olyan test, amely

test Hadwiger-száma 17. A dolgozatban közölt eredmény alapján tudjuk, hogy létezik

olyan test, amely test Hadwiger-száma 15. A intervallum maradék páratlan számaira

nincs sem igenlő, sem nemleges válasz arra, hogy létezik-e az adott Hadwiger-szám (a

párosak mind léteznek).

A negyedik fejezetben tárgyalt problémáról (pontok, amelyek egy kockában helyezked-

nek el és a páronkénti minimális távolságot maximalizáljuk) sokat olvashatunk. Ezek

többnyire számı́tógépes becslések, viszont a pontos eredmények listája nem túl hosszú,

főleg d > 2 dimenzióban.

A d-dimenziós egységkocka gömbökkel való fedéséről is kevés eredményt találunk,

ha d > 2.
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