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Bevezetés

Magyarázat a címhez...

�Napjainkban a topológia angyala és az absztrakt algebra ördöge küzd a
matematika minden ágának lelki üdvösségéért.� (H. Weyl)

Magyarázat a címhez...

�Az algebra az ördög találmánya. Így szól az ördög a matematikushoz:
Neked adom ezt a hatékony gépezetet, amely minden kérédsedre választ
ad. Cserébe pusztán azt kérem: add föl a geometriai szemléletmódodat.�
(M. F. Atiyah)

A Borsuk-probléma

Fölbontható-e bármely d -dimenziós halmaz (d + 1) részre úgy, hogy a
részek átmér®je szigorúan kisebb legyen az eredeti halmaz átmér®jénél?
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Az átmér® fogalma

Átmér® síkban és térben

Egy síkbeli vagy térbeli ponthalmaz átmér®jén a halmaz pontjai között
fellép® legnagyobb távolságot értjük.

Síkbeli példák

Az egység oldalú szabályos háromszög átmér®je 1.

Az egység oldalú négyzet átmér®je
√
2.

Az egységsugarú kör átmér®je 2.

Térbeli példák

Az egység oldalú szabályos tetraéder átmér®je 1.

Az egység oldalú kocka átmér®je
√
3.

Az egységsugarú gömb átmér®je 2.
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Magasabb dimenziók

A d -dimenziós euklideszi tér

A d -dimenziós tér alatt a d -hosszúságú sorozatok halmazát értjük, ame-
lyen értelmezünk egy összeadást és skalárral való szorzást. Pontosabban:

Rd := {(x1, . . . , xd) | x1, . . . , xd ∈ R}.

Továbbá, ha x = (x1, . . . , xd) és y = (y1, . . . , yd), valamint λ ∈ R, akkor

x + y := (x1 + y1, . . . , xn + yd);

λx := (λx1, . . . , λxd).

Végezetül, két pont távolságát a Pithagorasz-tétel mintájára mérjük:

‖x − y‖ :=
( d∑
k=1

(xk − yk)
2
) 1

2

.

Valamely Rd -beli halmaz átmér®jén a pontjai közt föllép® legnagyobb
távolságot értjük.
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A Borsuk-probléma megoldása

A megoldás állomásai � els® felvonás

A válasz dimenziótól függetlenül pozitív, ha a halmaz

gömb (Borsuk, 1933);

sima test (Hadwiger, 1945);

középpontosan szimmetrikus test (Riesling, 1971);

forgástest (Dekster, 1995).

Szintén pozitív a válasz, ha a dimenzió 2 (Borsuk, 1933) vagy 3 (Perkal,
1947; Eggleston 1955), és a halmaz tetsz®leges.

A megoldás állomásai � második felvonás

Az általános válasz meglep® módon negatív!

Ellenpélda adható d = 1325 dimenzióban (Kahn�Kalai, 1993).

Negatív a válasz d ≥ 2014 esetén is (Kahn�Kalai, 1993).

Ellenpélda adható d = 561 dimenzióban (Nilli, 1994).

Negatív a válasz d ≥ 64 esetén is (Jenrich�Brouwer, 2014).
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Konstruktív és aszimptotikus eredmények

Jelölés

A továbbiakban jelölje π(d) azt a legkisebb természetes számot, amivel
minden d -dimenzós korlátos halmaz kisebb átmér®j¶ részekre bontható.

Tétel (Kahn�Kalai; Nilli)

Legyen q prímhatvány, n := 4q − 2 és d := (2q − 1)(4q − 3). Ekkor

π(d) ≥ max

{
2n−2∑q−2

k=0

(
n−1
k

) , d + 1

}
.

Speciálisan q = 9 választással d = 561 adódik, miközben π(561) ≥ 758.
Vagyis, ebben az esetben negatív választ kapunk a Borsuk-problémára.

Tétel (Schramm; Kahn�Kalai)

Elég nagy d dimenzió esetén érvényes az alábbi becslés:

(1.23)d ≥ π(d) ≥ (1.2)
√
d
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A síkbeli eset bizonyítása

Tétel (Pál Gyula)

Bármely egységnyi átmér®j¶ síkbeli halmaz lefedhet® egy
√
3/3

oldalhosszú szabályos hatszöggel. Következésképpen, π(2) = 3.

Bizonyítás

Az általánosság sérelme nélkül föltehet®, hogy a halmaz konvex. Tekint-
sünk egy olyan érint® hatszöget, melynek szemközti oldalai párhuzamo-
sak és szögei egyenl®k. Ha ezt körbeforgatjuk a halmaz körül, két rögzí-
tett szemközti oldal folytonosan cserél helyet. Ezért van olyan köztes ál-
lás, amikor a két oldal egyenl® hosszú. Ebben az állásban bármely két
szemközti oldal egyenl® hosszú. Alkalmas nyújtással elérhet®, hogy az így
kapott hatszög szabályos legyen. Mivel az eredeti halmaz átmér®je e hat-
szög szélessége, ezért a hatszög oldala

√
3/3. Végezetül, vágjuk három

részre a hatszöget minden második oldal felez®pontja és a középpontja
által meghatározott szakaszokkal. Ez 3 = 2+ 1 darab részt eredményez,
melyek mindegyikének átmér®je

√
3/2 < 1.
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