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1. Bevezetés
Dolgozatunkban a gyökrácsoknak a geometriai kutatás különböz® területein való alkalmazásai-
ról szólunk eltekintve a történelmi el®zmények hosszas ismertetését®l. Az eredményeket az egyes
fejezetekhez kapcsolódóan tárgyaljuk. A doktori értekezés 1. fejezete egy rövid bevezetés, mely-
ben összefoglaljuk eredményeinket és azok kapcsolatát a gyökrácsokkal, kiemelve a 2. fejezetben
a 6-dimenziós rácsok minimális vektorainak vizsgálatánál az E6 rács szerepét, valamint a 3.
fejezetben a rácsok DV celláinak mer®leges vetületeinél a Zn, An és a Dn rácsokat, továbbá a
Voronoi-sejtéssel kapcsolatban az E8 rács DV celláját. Végül a 4. fejezetben bizonyos 〈p, q〉 pont-
rendszerek maximális tömörségét is az An, a Dn és az E7 valamint az E8 rácsok szolgáltatják.
A következ®kben de�niáljuk ezen speciális gyökrácsokat. Az n-dimenziós kockarács:

Zn = {(x1, x2, . . . , xn) : xi ∈ Z},

ahol Z az egész számok halmazát jelöli. Az (n+1)-dimenziós kockarácsból megkapható az n-
dimenziós An rács:

An = {(x0, x1, . . . , xn) ∈ Zn+1 : x0 +x1 + · · ·+xn = 0}.

A sakktáblarácsnak is nevezett Dn rács de�níciója:

Dn = {(x1, x2, . . . , xn) ∈ Zn : x1 +x2 + · · ·+xn páros}.

A kés®bbiekben fontos szerepet játszó E8 és a segítségével megadott E7, E6 rácsok de�níciói :

E8 = {(x1, x2, . . . , x8) : xi ∈ Z vagy xi ∈ Z+
1

2
minden xi-re,

∑
xi ≡ 0 (mod 2),

E7 = {(x1, x2, . . . , x8) ∈ E8 : x1 +x2 + · · ·+x8 = 0},
E6 = {(x1, x2, . . . , x8) ∈ E8 : x1 +x8 = x2 + · · ·+x7 = 0}.

2. Rácsok minimális vektorai
Legyen En (0, Vn (R, 〈 , 〉)) egy n-dimenziós euklideszi tér kitüntetett 0 kezd®ponttal, az R
valós számok feletti n-dimenziós Vn vektortérrel és egy pozitív de�nit szimmetrikus 〈 , 〉 :Vn×
×Vn →R, (x,y)→ 〈x,y〉 skalár-szorzattal. Legyen A = {a1, . . . , an}= {ai} a Vn egy bázisa. A
G := (aij) := (〈ai, aj〉) jelölje a Gram mátrixot. Az A bázishoz tartozó Z-rács de�níciója:

Λ(A,Z) = [a1, . . . , an] =

{
n∑

i=1

xiai : xi ∈ Z
}

.

A Λ rács m(Λ) ∈ R+ minimumát következ®képpen de�niáljuk: Létezik olyan m ∈ Λ\{0}=: Λ̇,
nullvektortól különböz® rácsvektor, hogy m(Λ):=|m|≤|v| bármely v∈Λ̇-ra teljesül. Az En-beli
hasonlóság miatt feltehetjük, hogy m(Λ) = 1. A minimális vektorok halmazát Λ minimumának
nevezzük és M(Λ)-val jelöljük.

M(Λ) := {m ∈ Λ : |m|= m(Λ) = 1}.
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A Λ rács minimumainak A-beli maximális koordinátája a következ®:

L (A) := max

{
xi ∈ Z :

n∑
i=1

xiai = m,m ∈M(Λ)

}
∈ N.

Tekintsük a Λ minimumainak A bázisbeli maximális koordinátái közül a legkisebbet, miközben
a Λ rács A-bázisát változtatjuk, azaz de�niáljuk:

L(Λ) := min{L(A) ∈ N : A tetsz®leges bázisa Λ-nak}.

Végezetül a Λ rácsot is változtatjuk En-ben, így:

Ln := L(En) := max {L(Λ) ∈ N : Λ tetsz®leges rács En-ben} .

Általánosságban feladatunk Ln meghatározása, azaz olyan bázis keresése En tetsz®leges rácsá-
ban, melyben a rács minimumainak a maximális koordinátája a lehet® legkisebb. G. Horváth
Á. [30]-ban bizonyította, hogy Ln = 1 az n ≤ 5 esetben, valamint [31]-ben belátta, hogy gyök-
rácsokra L(Zn) = L(An) = L(Dn) = L(E6) = L(E7) = 1 és L(E8) = 2.

Azt mondjuk, hogy a Λ rács b®vítése a Λ̄ rácsnak, ha Λ̄ ⊂ Λ. Ez a b®vítés megengedett, ha
m(Λ) = m(Λ̄), azaz a minimum nem csökken b®vítés során. A megengedett b®vítés indexe egy
szám, melyet a következ®képpen adunk meg: ind

(
Λ/Λ̄

)
=v

(
Λ̄

)
/v (Λ), ahol v (Λ) a Λ rács alap-

parallelepipedonjának a térfogata (lásd: [30], [31], [29]). S.S. Ryshkov [50] és N.V. Zaharova-
N.V. Novikova [70] n≤ 8 esetén meghatározta az összes megengedett b®vítést En-ben.

S.S. Ryshkov [50]-beli eredménye alapján feltehetjük, hogy a vizsgált Λ ⊂ En rácsnak n
lineárisan független minimuma van. Ezek az {a1, . . . , an}minimális vektorok egy Λ̄⊂Λ részrácsot
határoznak meg, ahol m(Λ) = m(Λ̄). Így megengedett b®vítést kapunk.

2.1. A 6-dimenziós rácsok
A fentieket n = 6-ra alkalmazva Λ⊂E6 rács 6 lineárisan független minimális vektort tartalmaz.
Legyen {a1, . . . , a6} a Λ̄ ⊂ Λ részrács egy bázisa, ahol ai egység hosszú minimális vektorok.
A Λ rács a Λ̄ rácsnak egy megengedett b®vítése. Tekintsük azt a Λ̄ rácsot, melyre ind

(
Λ/Λ̄

)
maximális. A Λ̄ rács Gram-mátrixát jelölje G.

A fentiek alapján [50] szerint összesen 3 különböz® 2-index¶, egy 3-index¶ és egy 4-index¶
megengedett b®vítés van 6-dimenzióban. Ennek megfelel®en 3 segédtételt fogalmazunk meg.
A 2.6 segédtételben azt az esetet vizsgáljuk, mikor a megengedett b®vítés indexe 4. Hasonló-
ság erejéig egy olyan rács van, melynek az indexe 4. Ez könnyen adódik [50]-b®l, de a Gram-
mátrix elemeinek az összegét becsülve egyszer¶en bizonyítjuk is. Az ilyen becslések a további
esetek tárgyalásakor is fontos szerepet játszanak. Ebben az esetben a karakterisztikus mátrix,
azaz a rács összes minimumából álló mátrix, könnyedén felírható. A karakterisztikus mátrixot
[m1, . . . ,mσ]-val jelöljük (lásd: [50], [30], [31]), ahol ±m1, . . . ,±mσ a rács összes különböz®
minimuma. Végezetül alkalmas báziscserét végrehajtva a karakterisztikus mátrix minden eleme
nyilvánvalóan 0,−1, +1 lesz.

A 2.8 segédtételben a 3-index¶ megengedett b®vítéseket tanulmányozzuk. Szintén a Gram-
mátrix elemeinek összegét becsülve nagyon érdekes feltételeket kapunk. Ezen feltételeknek meg-
felel®en két osztályba sorolhatjuk azokat a rácsokat, melyeknek az indexe 3. Az els® esetben
az osztályhoz tartozó minden rácsra felírjuk az összes lehetséges minimumot, majd ezeken a
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rácsokon egy alkalmas báziscserét végrehajtva elérjük, hogy a rácsok összes lehetséges minimu-
mára a koordináták egyenl®k legyenek 0,−1, +1-gyel. A második esetben bebizonyítjuk, hogy
bármely ehhez az osztályhoz tartozó Λ rácsra M (Λ)⊆M (E6), ahol M (Λ) jelöli a Λ rács összes
minimumát. Felhasználva a 2.3 tételt és az E6 gyökrács néhány tulajdonságát ([8],[31]), ebben
az esetben is könnyen igazolható a tétel. Megjegyezzük, hogy a bizonyítás során egy új konstruk-
ciót is megadunk az E6 rácsra, nevezetesen, mint egy speciális b®vítését a G Gram-mátrixszal
megadott Λ̄ rácsnak.

A 2.13 segédtételben a 2-index¶ megengedett rácsb®vítéseket vizsgáljuk. A bizonyítás há-
rom részre oszlik a három különböz® 2-index¶ megengedett b®vítésnek megfelel®en. Ezen esetek
bizonyításának az alapötlete hasonló a [31]-beli bizonyításokhoz. Mindhárom esetben felírjuk az
összes E6-beli adott esethez tartozó rács minden lehetséges minimumát és bebizonyítjuk, hogy
a Λ rácsnak alkalmas bázisát választva a minimumok koordinátái ±1, 0. Tehát összességében a
következ® tételt bizonyítjuk:
2.5. Tétel. ([64]) L6 egyenl® 1-gyel, azaz a fentieknek megfelel®en, minden 6-dimenziós euklide-
szi Λ rácsnak van olyan bázisa, melyben a Λ rács minimális vektorainak maximális koordinátája
legfeljebb 1.

2.2. A 7-dimenziós rácsok
Tekintsük a Λ rács a1, a2, . . . , an bázisát egy tetsz®leges ortonormált bázisban felírva. A bázisvek-
torok koordinátáiból képezett mátrixot A-val jelöljük. Az A mátrix segítségével is de�niálhatjuk
a Λ rácshoz tartozó pozitív de�nit kvadratikus formát:

Q(x) = 〈Ax, Ax〉= xT AT Ax = xT Gx,x ∈ Zn,

ahol a G = AT A Gram-mátrixot az el®z®ekben is használtuk. Mivel a bizonyításhoz szükséges
eredmények pozitív de�nit kvadratikus formákra vannak megfogalmazva, ezért térünk át ebben
a fejezetben erre a tárgyalásmódra. Kvadratikus formákról csak a tételünk szempontjából legfon-
tosabb eredményeket tárgyaljuk. További fogalmak és eredmények [29], [8], [45]-ben részletesen
ismertetésre kerülnek. A Λ rács minimumának megfelel®en de�niálhatjuk a Q pozitív de�nit
kvadratikus forma homogén minimumát:

m(Q) := min{Q(z) : ahol z ∈ Zn \{0}}
Legyen M(Q) azoknak a z ∈ Zn \{0} pontoknak a halmaza, melyeknél Q(z) minimális. Egy Q
pozitív de�nit kvadratikus forma tökéletes, ha a minimális vektorai által egyértelm¶en megha-
tározott, azaz pontosan a zi ∈M(Q) minimális vektorok a megoldásai a Q(z) = m(Q), z ∈ Zn

egyenletnek.
A tökéletes formák n ≤ 7 dimenzióra ismertek. Síkban J.L. Lagrange [43] foglalkozott a

kérdéssel és egy tökéletes formát talált. Térben C.F. Gauss [26] nevéhez f¶z®dik a szintén egy
tökéletes forma. A. Korkine és G. Zolotareff [41], [42]-ben 4 és 5-dimenzióban 2, ill. 3 töké-
letes formát fedezett fel. A 7 különböz® tökéletes formát 6-dimenzióban E.S. Barnes [3] találta
meg. K.C. Stacey [54] vizsgálta a 7-dimenziós tökéletes formákat, de a 33-ból egyet elhagyott,
melyet J.H. Conway- N.J.A Sloane [9]-ben kiegészített, végül D.O. Jaquet-Chiffelle
[40] bizonyította ezek teljességét, melyek Gram mátrixait az A. függelékben felsoroltuk. J.
Martinet 8-dimenzióban 10916-nál több tökéletes formát talált. A tökéletes formák listája
megtalálható például J.H. Conway- N.J.A Sloane [9]-beli cikkében, valamint C. Batut és
J. Martinet [45], [4] munkáiban.
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Az L7 meghatározásánál alapvet® szerepet játszik G.F. Voronoi [68]-beli tétele, hogy min-
den pozitív de�nit Q(x) kvadratikus formához létezik, olyan Q∗(x) tökéletes forma, melyre

M(Q)⊆M(Q∗).

Így elegend® csak az A. függelékben felsorolt tökéletes kvadratikus formák Gram mátrixait
vizsgálni. A Gram mátrix és a minimális vektorok koordinátái között az alábbi kapcsolatot
áll fenn: ha az m minimális vektor hossza m, koordinátái valamely rácsbázisban x1, x2, . . . , xn,
valamint D=det(G) és Di a rácsbázis G Gram-mátrixának aii eleméhez tartozó aldeterminánsa,
akkor |xi| ≤m

√
Di

D
. Továbbá lineáris algebrából közismert, hogy a Λ rács bázisának egy elemi

bázistranszformációja ekvivalens, azzal ha a G Grammátrix i-edik sorának c-szeresét hozzáadjuk
a j-edik sorhoz és a kapott mátrixban az i-edik oszlop c-szeresét hozzáadjuk a j-edik oszlophoz.
Alkalmas elemi bázistranszformációkat végrehajtva igazoltuk, hogy a rács minimális vektorainak
koordinátái mindig kisebbek lesznek 2-nél, így teljesül a következ® tétel :
2.18. Tétel. L7 egyenl® 1-gyel, azaz minden 7-dimenziós euklideszi Λ rácsnak van olyan bázisa,
melyben a Λ rács minimális vektorainak maximális koordinátája legfeljebb 1.

3. Rácsok Dirichlet-Voronoi cellái
G.L.Dirichlet [15] és G.F.Voronoi [68] vezették be a Dirichlet-Voronoi cella fogalmát,

melyet magasabb dimenzióban Voronoi politópnak, Voronoi cellának is neveznek. A követke-
z®kben röviden a DV cella elnevezést használjuk. Tekintsünk egy L diszkrét ponthalmazt az En

n-dimenziós euklideszi térben. Tetsz®leges Pi∈L pont DV cellája azon pontok halmaza, melyek
legalább olyan közel vannak Pi-hez, mint tetsz®leges más Pj ∈ L ponthoz, azaz

DV(Pi) = {x ∈ En : dist(x, Pi)≤ dist(x, Pj) bármely j-re}.

A DV cella egy speciális parallelotóp. Egy P konvex politópot, melynek eltolt példányai fedik a
teret és bels® pontjaik diszjunktak, valamint az eltolt példányaik lap-lap mentén csatlakoznak,
parallelotópnak nevezzük. A fed® parallelotópok centrumai egy n-dimenziós rácsot alkotnak.
DV cellákhoz kapcsolódó problémákról lásd [8], [29], [32], [33]. B.A. Venkov [66] és kés®bb P.
McMullen [47] a következ® fontos tételt bizonyította parallelotópokra. A P politóp, akkor és
csak akkor parallelotóp, ha
(i) P centrálszimmetrikus
(ii) P minden (n−1)-dimenziós lapja is centrálszimmetrikus
(iii) P-nek bármely (n−2)-dimenziós lap mentén vett 2-dimenziós mer®leges vetülete parallelo-
gramma vagy centrálszimmetrikus hatszög.
A.D. Aleksandrov [1]-ben Venkov bizonyítását egyszer¶sítette. A centrálszimmetrikus hat-
szögnek és a parallelogrammának a fenti (iii) alapján keletkez® élei P bizonyos (n−1)-dimenziós
lapjainak a vetületei. Ezek az (n−1)-dimenziós lapok úgynevezett 2- ill. 3-övet alkotnak. A P
parallelotóp (n−2)-dimenziós egymással (kölcsönösen) párhuzamos lapjai az (n−2)-dimenziós
lapoknak egy zónáját alkotják. Ez a zóna zárt, ha P parallelotóp bármely (n− 1)-dimenziós
lapjával ennek a zónának vagy nincs közös (n−2)-dimenziós lapja vagy kett® van.

B.A. Venkov vezette be az Xk k-dimenziós altér irányában nem nulla kövérség¶ paral-
lelotóp fogalmát. A P parallelotóp nem nulla kövérség¶ Xk mentén ha a P ∩ (Xk +a) metszet
k-dimenziós vagy üres az a vektor bármely eltoltjára. k = 1 esetén az Xk k-altér egy egyenes.
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Ennek az egyenesnek az irányát egy z vektor segítségével megadhatjuk. Így a P parallelotóp z
irányú z kövérsége egyenl® a z-vel párhuzamos egyenesek P-vel vett metszetei közül a minimális
hosszúságúval. Ha ez a minimális hossz nulla, akkor a P parallelotóp z irányban nulla kövérség¶.
A z irányú és z hosszúságú szakaszt jelöljük S(z)-vel. V. Grishukhin [28]-ban bebizonyította,
hogy a P parallelotóp z irányban akkor és csak akkor nem nulla kövérség¶, ha P-nek van z-vel
párhuzamos zárt él-zónája és P el®állítható az S(z) szakasz és egy z irányban nulla kövérség¶ P ′

parallelotóp Minkowski összegeként, azaz P=P ′⊕S(z). Az Ed térben fekv® d-dimenziós zonotóp
n egyenes szakasznak a Minkowski-összege, más szóval egy n-dimenziós kocka mer®leges vetülete
a d-dimenziós altérre. Tehát a következ® állítások közül bármely parallelotópra pontosan egy
teljesül :
(i) vagy zonotóp
(ii) vagy minden irányban nulla kövérség¶ parallelotóp
(iii) vagy egy minden irányban nulla kövérség¶ parallelotópnak és egy zonotópnak a Minkowski
összege.

A P ⊕S(z) Minkowski összeg nem szükségszer¶en parallelotóp. V. Grishukhin [27]-ben
szükséges és elégséges feltételt ad arra, hogy ez az összeg mikor lesz parallelotóp. A P parallelo-
tópra a lenti állítások ekvivalensek:
(i) a P⊕S(z) Minkowski összeg parallelotóp
(ii) a z vektor mer®leges a P parallelotóp minden 3-övének legalább egy lapvektorára.

3.1. Rácsok DV celláinak mer®leges vetületei
Legyen adott Λn n-dimenziós rács. Tekintsük a Λn rács P ponton átmen® (n−1)-dimenziós H
síkkal vett síkmetszetét. Az így kapott Λn∩H rácsot jelöljük Λn−1-gyel, ha (n−1)-dimenziós
rács.
3.4. De�níció. Ha a P parallelotóp kitöltéshez tartozó Λn rácsnak a Λn−1 (n−1)-dimenziós
részrácsa rendelkezik az alábbi tulajdonsággal : Rn\⋃{P+λi λi∈Λn−1} 2 ívszer¶en összefügg®
komponensb®l áll, akkor az

⋃{P+λi λi∈Λn−1} := [Λn−1(P)] halmazt parallelotóp rétegnek az
Λn−1 rácsot réteget meghatározó részrácsnak nevezzük.
3.7. De�níció. Ha P egy DV cella, akkor minden (n− 1)-dimenziós F laphoz társíthatunk
egy rácsvektort, mely a Pi DV cella középpontjába mutat, ahol F = P∩Pi, így ez a vektor az
F lap egy meghatározó vektora. Másrészt DV cella esetén ez a vektor mer®leges az F lapra,
így ez a −−→PPi vektor egyben F lap egy speciális normálvektora. Ezt a speciális normálvektort
az egységes tárgyalás kedvéért F általánosított lapvektorának nevezzük. Legyen most G egy
(n− 2)-dimenziós lap és tegyük fel, hogy egy másik Pi DV cellára G = P ∩Pi. Ez a G lap
egy 2-övet határoz meg P-n. A G laphoz is társíthatjuk Λn-nek egy rácsvektorát mégpedig
a G lapot tartalmazó két (n− 1)-dimenziós lap meghatározó vektorainak (DV celláról szólva
általánosított lapvektorainak) az összegét (azaz −−→PPi =

−−→
PPj +

−−→
PPk). Ezt a vektort a G laphoz

tartozó általánosított lapvektornak nevezzük.
A következ® tételben arra adunk szükséges és elégséges feltételt, hogy egy rács n-dimenziós

DV cellájának a mer®leges vetülete mikor lesz a Λn−1 rács (n−1)-dimenziós DV cellája, azaz
pontosan:
3.5. Tétel. ([65]) A DVn(P ) cellára és z vektorra a következ® állítások ekvivalensek:

(i) DVn(P ) cella z irányú mer®leges vetülete a z-re mer®leges (n− 1)-dimenziós H síkra egy
Λn−1 rács (n−1)-dimenziós DVn−1(P ) cellája, ahol Λn−1 = Λn∩H.
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(ii) A z vektor mer®leges minden 2- és 3-övnek legalább egy általánosított lapvektorára.

(iii) Az Rn \ [Λn−1(DVn(P ))] két ívszer¶en összefügg® komponensb®l áll. (A parallelotóp réteg
de�níciója alapján [Λn−1(DVn(P ))] =

⋃{DVn(P )+λi λi ∈ Λn−1})
A dolgozatban a fenti tételt alkalmazzuk a Zn és Dn gyökrácsokra, így adódik:

3.6. Tétel. ([65]) A Zn n-dimenziós kockarács DV cellájának (±e1±· · ·±en) irányú mer®leges
vetülete az An−1 gyökrács DV celláját adja.
3.8. Tétel. ([65]) A DVn(Dn) cellának a ±ei irányú mer®leges vetülete a DVn−1(Dn−1) cella és
a (±e1±· · ·±en) irányú vetülete a DVn−1(An−1) cella.

3.2. Az E8 rács DV cellája
Tekintsük a P és Q parallelotópokat valamint a < relációt. Azt mondjuk, hogy P < Q akkor és
csak akkor ha létezik v irány, hogy P ⊕λv = Q, ahol ⊕ jelöli a Minkowski összeget. Ebben az
esetben P -t Q összenyomottjának, ill. Q-t P kihúzottjának nevezzük. Könnyen látható, hogy a
{parallelotópok, <} részben rendezett halmaz maximális és minimális elemmel.

Ha a P parallelotóp z irányban nem nulla kövérség¶, akkor az árnyékhatár csupa (n−1)-
lapból áll, melyet B.A. Venkov a z-vel párhuzamos lapoknak nevezett. Ennek általánosítá-
saként tekintsük a következ® fogalmakat. Az általánosított lapvektor mintájára de�niálható az
általánosított meghatározó vektor.
3.8. De�níció. Az árnyékhatár (n − 2)-lapjai, melyek nem tartoznak árnyékhatárbeli
(n−1)-laphoz tartozhatnak 2- vagy 3-övhöz is. Ha 2-övhöz tartozik egy ilyen (n−2)-lap, akkor
centrálszimmetrikus és középpontja egy rácsvektor felez®pontja. Ezt a Λn-beli O kezd®pon-
tú rácsvektort általánosított meghatározó vektornak nevezzük. Ez a 2-öv 2 valódi meghatározó
vektorának az összege vagy különbsége. 3-övhöz tartozó (n−2)-lapnak nincs általánosított meg-
határozó vektora.
3.9. De�níció. A z irányú árnyékhatár valódi és általánosított meghatározó vektorai által
kifeszített rácsot z irányú Venkov-rácsnak nevezzük és Λz-vel jelöljük.

Megjegyezzük, hogy G. Horváth Á. [36]-ban a parallelotópok mer®leges vetületére a fenti
DV cellák mer®leges vetületével analóg tételt bizonyított: Egy P parallelotópra a következ®k
ekvivalensek:
(i) P⊕S(z) parallelotóp
(ii) A z irányhoz tartozó Λz Venkov-rács (n−1)-dimenziós és P|z parallelotópja a [Λz] hipersík-
nak, a Λz eltolás ráccsal.

A következ®kben a parallelotópok kihúzhatósága és meghatározó vektoraik koordinátái kö-
zötti kapcsolatot vizsgálva beláttuk, hogy ha a P parallelotóp z irányban kihúzható, akkor van
olyan {e1, e2, · · · , en} bázisa a rácsnak, melyben a [Λz] = [e1, e2, · · · , en−1] és a Λz Venkov-
rácshoz nem tartozó meghatározó vektorok n-edik koordinátái ±1. Azaz ha P parallelotóp z
irányban kihúzható, akkor a Venkov-rács primitív (n− 1)-dimenziós részrácsa Λ-nak és min-
den más meghatározó vektor ±1 n-edik koordinátákkal rendelkezik, egy alkalmas en bázissá
kiegészít® vektor esetén. Továbbá igazoltuk, hogy ha van olyan bázis, melyben a P parallelotóp
meghatározó vektorainak koordinátái 0,±1 és P parallelotóp egy DV cella a�n képe, akkor
létezik z irány, hogy P⊕S(z) szintén parallelotóp. Megjegyezzük, hogy a 3.13 tétel alapján és a
fenti feltételek teljesülése esetén a P parallelotóp z irányú vetülete Λz Venkov-rács parallelotóp-
ja. Ha a parallelotóp helyett DV cellát tekintünk, akkor belátható, hogy a vetület is DV cella,
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azaz ha van olyan bázis, melyben a D DV cella meghatározó vektorainak koordinátái 0,±1,
akkor létezik z irány, hogy D cella z irányú vetülete a Λz rács DV cellája.

A továbbiakban gyökrácsok DV celláit vizsgáljuk, így szükségünk lesz J.H.Conway,
N.J.A.Sloane [8]-beli tételre, nevezetesen hogy valamely Λ gyökrács origó középpontú DV
cellája a fundamentális szimplex véges tükrözéscsoportnál vagy W (Λ) Weyl csoportnál vett
képeinek az uniója. A fundamentális szimplex origót nem tartalmazó lapjának W (Λ) Weyl cso-
portnál vett képei a DV cella (n−1)-dimenziós lapjait alkotják. Így a fentiek következményeként
adódik: gyökrácsok esetén a DV cella meghatározó vektorai megegyeznek a rács minimális vek-
toraival [8]. Ezek alapján bizonyítjuk a következ® tételt :
3.15. Tétel. Az E8 rács kivételével a gyökrácsok D DV celláira (és azok P a�n képeire) van
olyan z irány, hogy D⊕S(z) (D⊕S(z′)) parallelotóp.

Megjegyezzük, hogy tétel jelent®ségét pont az adja, hogy az E8 rács DV cellája esetén nincs
olyan irány, melyre kihúzható. A fenti tétel analógja vetületre most már könnyen igazolható:
3.16. Tétel. Az E8 rács kivételével a gyökrácsok D DV celláira van olyan z irány, hogy D cella
z irányú vetülete a Λz rács DV cellája.

A következ®kben röviden áttekintjük, hogyan kapcsolódnak eddigi eredményeink a parallelo-
tópok osztályozásához. Már az ókorban ismert volt a két síkbeli parallelotóp, a centrálszimmet-
rikus hatszög (primitív) és a parallelogramma (nem primitív). E.S. Fedorov [20]-ban leírta
az 5 kombinatorikusan különböz® 3-dimenziós parallelotópot, melyek közül a csonkolt oktaéder
primitív, a többi nem primitív, azaz a nyújtott oktaéder, a rombdodekaéder, a hatszög alapú
hasáb és a kocka. B.N. Delone [14]-ben 51 különböz® típusú 4-dimenziós parallelotópot talált.
A hiányzó 52.-et M.I. Shtogrin találta meg [53]-ban. Ezek közül 17 zonotóp és a többi 35 a
szabályos 24-cella valamint ennek Minkowski összege valamely zonotóppal. A fentiek közül 3 pri-
mitív. S.S. Ryshkov és E.P. Baranowskii [52]-ben 221 primitív 5-dimenziós parallelotópot
talált, melyet P. Engel és V. Grishukhin [18]-ban még eggyel egészített ki. P. Engel [16] és
[17]-ben számítógép segítségével 179372 kombinatorikusan különböz® 5-dimenziós parallelotópot
talált.

Egy parciális rendezést vezethetünk be a parallelotópok kombinatorikus típusain a zárt élzó-
nák összenyomásával. Egy elemet maximálisnak nevezünk, ha triviálistól eltér® módon tovább
már nem húzható ki, azaz nincs olyan parallelotóp, melynek az összenyomottja lenne. Minimá-
lis elem, melyet már nem lehet tovább összenyomni. 3-dimenzióban maximális elem a primitív
csonkolt oktaéder, melynek összenyomásával meg lehet kapni az összes parallelotópot. Minimális
elem a kocka (lásd [10] vagy [39]). 4-dimenzióban 4 maximális elem van, de közülük csak 3 primi-
tív. Ezek összenyomásával 2 minimális elemhez jutunk, melyekb®l viszont kihúzás segítségével
kapható meg az összes parallelotóp ([7], [60], [28]). Nyilván a 3 primitívb®l csak összenyomással
nem lehet az összes parallelotópot megkapni.

P. Engel az 5-dimenziós parallelotópokat primitívekb®l összenyomással, majd a kapott
minimális elemek kihúzásával kapta meg. Sajnos általában ilyen módon nem kapható meg az
összes parallelotóp, hiszen a 3.15 tétel alapján az E8 rács DV cellája nem húzható ki semelyik
irányba, de másrészt bármely irányban nulla kövérség¶, tehát össze se nyomható. Így létezik nem
primitív maximális elem, mely egyben minimális is és semely módon nem kapható meg primitív
elemb®l.

Megjegyezzük, hogy a fentiek szorosan kapcsolódnak a Voronoi-sejtéshez. G.F. Voronoi a
következ® kérdést fogalmazta meg: Vajon minden parallelotóp egy DV cella a�n képe-e? G.F.
Voronoi [68] és [69]-ben bizonyította a sejtést azokban az esetekben mikor a parallelotóp pri-
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mitív. O.K. Zsitomirszkij [71]-ben kiterjesztette G.F. Voronoi bizonyítását (n−2)-primitív
parallelotópokra, azaz mikor a parallelotóp minden öve 3-öv. P. McMullen [46]-ban bizonyítot-
ta a sejtést azokra a parallelotópokra, melyek zonotópok. R.M. Erdahl egy másik bizonyítást
adott erre [19]-ben.

Az alábbi két tételt igazolás nélkül közöljük, egyrészt terjedelmi korlátok miatt, másrészt
mivel a témát megnyugtatóan még nem zárja le és további vizsgálatokat igényel.
3.17. Tétel. Ha P⊕S(z) parallelotóp egy D⊕S(z′) DV cella a�n képe, akkor P parallelotóp
is egy D DV cella a�n képe.

A tétel megfordítását csak bizonyos feltétel esetén sikerült igazolni, így szükségünk lesz az
alábbi de�nícióra.
3.10. De�níció. A P parallelotópnak két z′ és z′′ irányú kihúzása P⊕S(z′), P⊕S(z′′) paral-
lelotópokká ekvivalens, ha a z′ és z′′ irányú árnyékhatárok megegyeznek, így Λz′ = Λz′′ . Egy z
irányú kihúzás szabadsági foka kz a vele ekvivalens kihúzások irányai által meghatározott altér
dimenziója. Ha z irányban nem húzható ki a parallelotóp, akkor legyen kz = 0.
3.18. Tétel. Ha a P parallelotópot egy L a�nitás a D DV cellába viszi és ha létezik a P⊕S(z)
parallelotóp, ahol kz = 1, akkor P⊕S(z) parallelotóp egy D⊕S(z′) DV cella a�n képe.
Tehát összefoglalva a fentiek alapján azok a parallelotópok, melyek primitívb®l, ill. O.K. Zsi-
tomirszkij [71]-beli eredménye alapján (n− 2)-primitív parallelotópokból a 3.17 tétel miatt
összenyomással, majd ezekb®l a 3.18 tétel miatt egyértelm¶ kihúzással megkaphatók eleget tesz-
nek a Voronoi sejtésnek, azaz DV cellák a�n képei. Az eddigiek és V. Grishukhin 3.3 tétele
alapján elegend® csak az (n− 2)-primitív parallelotópból nem megkapható, minden irányban
nulla kövérség¶ parallelotópok valamint a minden irányban nulla kövérség¶ parallelotópokból
egyértelm¶ kihúzások sorozatával nem megkapható parallelotópokra igazolni a Voronoi-sejtést,
annak igazolásához.

4. 〈p, q〉 pontrendszerek
J.H. Conway és N.J.A. Sloane [8]-ban részletesen tárgyalja a gyökrácsok szerepét az elhe-
lyezések és fedések esetén magasabb dimenziókban. Ismert, hogy sok esetben ezek, ill. duálisaik
szolgáltatják jelenleg a legjobb eredményeket a legs¶r¶bb gömbelhelyezésre, ill. legritkább gömb-
fedésre, természetesen általánosságban csak a síkbeli esetben bizonyítva. Az elhelyezésre, ill.
fedésre vonatkozó szerteágazó eredményeket nem ismertetjük, csak a fenti problémákkal analóg
[37]-ben bevezetett 〈p, q〉 pontrendszerekkel foglalkozunk. Legyenek p, q≥1 egészek. Egy állandó
görbület¶ térben a Σ ponthalmaz 〈p, q〉 pontrendszer alkot, ha ∃ r, R > 0 úgy, hogy tetsz®leges r
sugarú nyílt gömb Σ-nak legfeljebb p pontját és tetsz®leges R sugarú zárt gömb Σ-nak legalább
q pontját tartalmazza.
4.1. De�níció. Jelölje rp a r sugarak szuprémumát és Rq a R sugarak in�mumát adott 〈p, q〉
pontrendszerre. A rp

Rq
hányadost a 〈p, q〉 pontrendszer tömörségének nevezzük.

Feladatunk a 〈p, q〉 pontrendszerek változtatása mellett sup rp

Rq
értékének, valamint annak

a pontrendszernek, ill. pontrendszereknek a meghatározása, ahol a maximális tömörség el®áll.
Jelöljük κ(n, p, q)-val a sup rp

Rq
-t, ahol n a tér dimenziója. Más szóval, olyan pontrendszereket

vizsgálunk, melyeknek a tömörsége maximális, úgyhogy fennállnak a következ® tulajdonságok:
azok a r sugarú nyílt gömbök, melyeknek a középpontjai a pontrendszer pontjai p-szeres elhe-
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lyezést, az ugyanilyen középpontú R sugarú zárt gömbök q-szoros fedést alkotnak.
Az alapproblémát B.N. Delone [13] fogalmazta meg (r, R) pontrendszerekre, ez a fenti

terminológia szerint p=1, q =1 eset. Horváth J. [37] vizsgálta el®ször a problémát p, q >1 ese-
tekben. Röviden ismertetjük a témában elért eddigi eredményeket. A feladatot síkban p=1, q=1
esetben S.S. Ryshkov [51] és Fejes Tóth L. [23], térben Böröczky K. [5] oldotta meg. Az
〈1,1〉 pontrendszer maximális tömörsége 0,866... az euklideszi síkban és 0,775... a térben. Hor-
váth J. [38] oldotta meg a problémát 〈1,1〉 pontrendszer esetén 4 és 5-dimenzióban rácsszer¶
esetben. Síkban nem feltétlenül rácsszer¶ esetben a 〈2,1〉 pontrendszer maximális tömörsége, va-
lamint térben rácsszer¶ esetben a 〈2,2〉 pontrendszer maximális tömörsége ismert [37]. Továbbá
csak rácsszer¶ és síkbeli esetekben van megoldva a feladat az összes p, q ≤ 5 valamint az 〈1,6〉,
〈3,6〉, 〈4,6〉 és 〈6,6〉 pontrendszerekre [37], [56], [58], [72]. Ekkor nagyon sok esetben a maximális
tömörséget a szabályos háromszög által generált rács, azaz A2 rács adja Horváth J. [37] és H.
Temesvári Á. [56], valamint H. Temesvári Á., Végh A. [58] alapján. Ez adta a kiinduló-
pontot a további vizsgálatokhoz. A következ®kben els®ként p = 1 és q > 1 esetén nem feltétlenül
rácsszer¶ eseteket vizsgálunk magasabb dimenziókban. Ezek megoldásai kapcsolódnak az el®z®
fejezetekben vizsgált rácsokhoz. Majd síkbeli rácsszer¶ esetekkel foglalkozunk.

4.1. Az An rács
Adott q > 1 egész esetén szeretnénk megtalálni a lehet® legkisebb R sugarat és az egység sugarú
n-dimenziós gömböknek azt az optimális elrendezését, mikor a) azok elhelyezést alkotnak és b)
ha mindegyik gömböt egy R sugarúval helyettesítjük, akkor ezek q-szoros fedést alkotnak. Az
eredeti gömbök középpontjainak kétszeres fedése érdekében a R sugárnak legalább 2-nek kell
lennie. Így teljesül a következ® egyszer¶ lemma:
4.1. Lemma. Ha q > 1 és n tetsz®leges pozitív egész, akkor κ(n,1, q)≤ 1

2
.

A következ®kben olyan rácsokat fogunk vizsgálni, mikor a fenti egyszer¶ korlát éles. Legyen
B (O, r) egy r sugarú O középpontú nyílt és B̄ (O, r) egy zárt gömb. Jelölje Pn az n-dimenziós
szabályos szimplex által kifeszített parallelepipedont. Tegyük fel, hogy Pn élének a hossza 1. Te-
kintsük az alábbi n-dimenziós ferdeszög¶ koordinátarendszert, legyen (0, . . . ,0)T az n-dimenziós
szabályos szimplex egy csúcsa, és a többi csúcsok legyenek (1,0, . . . ,0)T , (0,1, . . . ,0)T ,. . . ,
(0,0, . . . ,1)T . Ilymódon az An rács egy bázisát adtuk meg. Így az x vektor euklideszi hossza
nem más, mint |x|2 = xT Gx, ahol G az An rács Gram-mátrixa. A Pn parallelepipedon csúcsai
az (x1, x2, . . . , xn)T pontok, ahol xi ∈ {0,1}. A Pn (n− 1)-dimenziós lapjai (n− 1)-dimenziós
parallelepipedonok. Jelölje Pn−1

k,l a Pn parallelepipedonnak azokat a lapjait, melyeknek csúcsai
eleget tesznek az xk = l feltételnek, ahol l ∈ {0,1} és k ∈ {1, . . . , n}. Továbbá jelölje Hn−1

i azt az
(n−1)-dimenziós hipersíkot, melynek normálvektora (1,1, . . . ,1)T és melyre x1+x2+· · ·+xn = i.
Ez a hipersík Pn-nek azokat a csúcsait tartalmazza, melyeknek i db nem nulla koordinátája
van. Legyen Rn

i,i+1 a conv
((
vertPn∩Hn−1

i

)∪(
vertPn∩Hn−1

i+1

))
konvex burka, valamint Rn−1

j,j+1 =

= Rn
i,i+1∩Pn−1

k,l , ahol j az i, k, l értékekt®l függ. Az Rn−1
j,j+1 testek az Rn

i,i+1 testnek azok a lapjai,
melyek nem a Hn−1

i hipersíkok valamelyikében fekszenek. Így igazoljuk, hogy ha n≤7 és Rn
i,i+1-

nek az Rn−1
j,j+1-lapjait a B̄(X,1) gömbök q-szor fedik, ahol X ∈ vert(Rn−1

j,j+1), akkor a Rn
i,i+1 testet

is q-szor fedik a csúcsai körül írt egység sugarú gömbök. Ez alapján igazolható:
4.3. Tétel. ([63]) κ(n,1, q) = 1

2
, ha n = 2,3,4 és q ≤ n+1 vagy n = 5,6,7 és q ≤ 5 és ezekben az

esetekben az An rács maximális tömörséget szolgáltat.



4.2 A Dn, az E7, az E8 és további rácsok 11

4.2. A Dn, az E7, az E8 és további rácsok
H.S.M. Coxeter [11] jelöléseit követve αn jelöli az n-dimenziós szabályos szimplexet, βn az n-
dimenziós keresztpolitópot, hγn pedig azt a testet, melyet a következ®képpen de�niálunk: legyen
hγn = conv ({x ∈ {0,1}n|∑ xi ≡ 0 (2)}), azaz az n-dimenziós kocka csúcsai közül �váltakozva�
elhagyunk ill. megtartunk egyet, majd az így keletkez® ponthalmaznak vesszük a konvex burkát.
H.S.M. Coxeter ezt a testet fél-kockának nevezte. A Dn rács L-felbontása [8] alapján két
különböz® fajta testb®l áll : hγn-b®l és βn-b®l. Egyrészt belátjuk, hogy a βn keresztpolitópot n≥
≥ 3 esetben (n+1)-szer fedik a keresztpolitóp élével megegyez® sugarú és a csúcsai körül rajzolt
gömbök, másrészt, hogy a hγ5 testet 6-szor fedik az élével megegyez® sugarú és a csúcsai körül
rajzolt gömbök. Ezek alapján bizonyítjuk:
4.6. Tétel. κ(n,1, q)= 1

2
, ha n=3,4,5 és q≤n+1 vagy n=6,7,8 és q≤6 és ezekben az esetekben

az Dn rács maximális tömörséget szolgáltat.
Megjegyezzük, hogy ez az eredmény felülmúlja az An rács segítségével elért eredményünket,

de azt mégsem teszi feleslegessé két okból sem. Egyrészt a legtöbb esetben ez egy újabb pont-
rendszert szolgáltat, mely esetén a tömörség maximális, persze távol állunk attól, hogy az összes
pontrendszert megadjuk (ld. síkbeli esetet is). Másrészt viszont nagyon fontos következményként
adódik az alábbi tétel az A7 és a D8 rács felhasználásával.
4.7. Tétel. κ(7,1, q) = 1

2
, ha q ≤ 10 és κ(8,1, q) = 1

2
, ha q ≤ 12 és ezekben az esetekben az E7,

ill. E8 rács maximális tömörséget szolgáltat.
Megjegyezzük még, hogy az eddigi rácsok esetén azt nem bizonyítottuk, hogy az igazolt-

nál többszörös fedettség nem lehetséges, így el®fordulhat, hogy a vizsgált rácsok más 〈p, q〉-
pontrendszerre is a maximális tömörséget adják. Ez a következ® tételben szerepl® eredményre
fokozottan érvényes.

A következ®kben J.H. Conway-N.J.A. Sloane [8] alapján bevezetjük a laminált rács
fogalmát és ismertetjük néhány tulajdonságát.
4.3. De�níció. Legyen a Λ0 rács egy pont. Az n≥ 1 esetben tekintsük az összes olyan rácsot,
melynek minimuma 2 és melynek van legalább egy Λn−1 részrácsa. Ezek közül a Λn laminált
rács egy olyan rács, melynek a determinánsa minimális.

Jelölje Λ
(i)
n−1 = Λn−1 + ien az egyes rétegeket, ahol i ∈ Z. Ekkor Λn =

⋃{Λ(i)
n−1 | i ∈ Z}. A [8]

alapján a laminált rácsok n ≤ 48 dimenzióig úgy épülnek fel az eggyel alacsonyabb dimenziós
Λ

(i)
n−1 rácsokból, mint rétegekb®l, hogy a Λ

(i+1)
n−1 réteg egy rácspontjának a mer®leges vetülete

a Λ
(i)
n−1 rács rácspontjaitól lehet® legtávolabb lév® pontba esik. Ebb®l kiindulva bizonyítjuk a

következ® tételt :
4.8. Tétel. κ(n,1,2) = 1

2
, ha n ≤ 48 és ezekben az esetekben a Λn laminált rács maximális

tömörséget szolgáltat.

4.3. Pontrendszerek síkban
A következ®kben néhány síkbeli eredményt ismertetünk több okból is. Egyrészt mert kiinduló-
pontjai voltak a magasabb dimenziós eseteknek. Másrészt, hogy lássuk síkban rácsszer¶ esetben
sem egyszer¶ a maximális tömörség meghatározása, valamint azon rácsok ill., általános pont-
rendszerek megadása, mely esetén a tömörség maximális. Ehhez kapcsolódóan néhány fogalmat
vezetünk be.
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Egy Λ rács Minkowski szerint redukált, ha a és b bázisvektorai eleget tesznek a következ®
egyenl®tlenségeknek:

|a| ≤ |b| ≤ |b−a|, (AOB)∠≤ π

2
.

Bevezetve az x = |a|
|b| , α = (AOB)∠, y = cos α jelöléseket, a következ® fentiekkel ekvivalens

egyenl®tlenségeket kapjuk:
0 < x≤ 1, 0≤ y ≤ x

2
.

Bármely rács esetén megválaszthatók a bázisvektorok úgy, hogy a fenti feltételeknek eleget tegye-
nek. Így minden Minkowski redukált rácshoz hozzárendelhetünk egy (x, y) rendezett számpárt
és minden (x, y) 6= (0,0) rendezett számpárnak (hasonlóság erejéig) megfeleltethetünk egy Min-
kowski redukált rácsot. Így a Minkowski redukált rácsok és az OPQ háromszög O-tól különböz®
pontjai között hasonlóság erejéig egy-egy értelm¶ megfeleltetés létesíthet®, ahol O(0,0), P (1,0),
Q(1, 1

2
).

Felhasználva H.Temesvári Á., Horváth J., N.N. Yakovlev által [57]-ben a legs¶r¶bb
p-szeres rácsszer¶ körelhelyezés, ill. H.Temesvári Á. által [55]-ben a legritkább q-szoros rács-
szer¶ körfedés meghatározására kidolgozott módszereket, továbbá a [61], [62]-ben szerepl® le-
hetséges rácskörökre vonatkozó tételeket [58]-ban meghatároztuk 〈p, q〉 pontrendszerek tömör-
ségét a következ® esetekben: H.Temesvári Á. a p = 5 és q = 1,2,3,4 értékekre, Végh A. a
p = 1,2,3,4 és q = 5 értékekre. A következ®kben a fent nevezett általános módszer adta lehet®-
ségeket kihasználva az 〈1, q〉 és 〈3, q〉, ahol q ∈ Z+, pontrendszerek esetén lesz¶kítjük azoknak
a rácsoknak a halmazát, melyek esetén a tömörség maximális lehet. Bevezetjük a szintegyenes
fogalmát. O-szintegyenesnek nevezzük az a bázisvektor irányú O ponton átmen® rácsegyenest.
j-szintegyenesnek nevezzük a jb vektor végpontján áthaladó a-val párhuzamos rácsegyenest.
Legyen t1 olyan rácstranszformáció, mely az O-szintegyenest �xen hagyja, B-t pedig az O-
szintegyenes irányába, arra mer®legesen mozgatja. Ha egy tetsz®leges ∆i hegyesszög¶ rácshá-
romszög köré írt kör sugara Ri, akkor a t1 transzformáció alkalmazása során |a| állandó és Ri

csökken, így igazoljuk a következ® tételt :
4.12. Tétel. ([58]) Tekintsük azt a 〈p, q〉 pontrácsot, ahol p = 1 és q ∈Z+. A pontrácsok tömör-
ségeinek szuprémuma csak olyan rácsokra állhat fenn, melyre |a|= |b|, azaz x = 1 teljesül.

A továbbiakban az −→OA +
−−→
OB vektor végpontját jelölje C. A fentiekhez hasonlóan legyen

t2 olyan rácstranszformáció, mely az f = OC egyenest �xen hagyja, B rácspontot pedig az f
egyenes irányába, arra mer®legesen mozgatja. Ha egy tetsz®leges ∆i hegyesszög¶ rácsháromszög
köré írt kör sugara Ri, akkor a t2 transzformáció alkalmazása során |OC| állandó és Ri csökken.
A t2 transzformáció alkalmazása során y n®, miközben x vagy csökken vagy x = 1, így teljesül :
4.15. Tétel. ([58]) Tekintsük azt a 〈p, q〉 pontrácsot, ahol p = 3 és q ∈ Z+. A pontrácsok tö-
mörségeinek szuprémuma csak olyan rácsokra állhat fenn, melyre y = x

2
, ahol x ∈

[√
1
7
,1

]
vagy

y = 8x2−1
2x

, ahol x ∈
[√

1
8
,
√

1
7

]
.

Megjegyezzük, hogy a [37]-beli eredmény alapján 〈1, q〉 pontrácsra vonatkozó eredmény to-
vább általánosan nem javítható, hiszen 〈1,2〉 pontrács esetén a tömörség mindig maximális,
ha x = 1. Nem feltétlenül rácsszer¶ esetben további pontrendszerek esetén is maximális lesz a
tömörség. Tehát még síkbeli esetben is az összes 〈1,2〉, ill. az 〈1, q〉 pontrendszerek megadása
nehéz feladat. A magasabb dimenziós esetekr®l nem is beszélve. Ezekben az esetekben az összes
olyan pontrendszer megadása, mely esetén a tömörség maximális szinte lehetetlennek t¶nik. A
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dolgozatban csak a speciális rácsokhoz kapcsolódóan vizsgáltuk ezt a témakört. A síkbeli eset
rövid vizsgálatát a nehézségek bemutatása végett f¶ztük hozzá.

A tézisfüzetben szerepl® Tételek mind saját eredményeim. Az alábbi publikációs lista a PhD
értekezésben szerepl® összes hivatkozást tartalmazza. Ezek közül saját hivatkozások: [58], [59],
[61], [62], [63], [64], [65]. Az értekezés téziseit magában foglaló cikkeket * jelöli, azaz [58], [63],
[64], [65].
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