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Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Matematika Doktori Iskola
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1. Bevezetés

Az értekezés olyan problémákat vizsgál a geometriai mértékelmélet területéről, amelyek

megoldásánál különböző diszkrét módszerek rendḱıvül hasznosnak bizonyultak.

A második fejezetben a következő, Keleti Tamástól származó kérdést járjuk körül. Mek-

kora lehet (Hausdorff dimenzió szempontjából) egy A ⊂ R
n kompakt halmaz, amely nem

tartalmaz valamilyen adott α szöget, azaz nem tartalmaz különböző P,Q,R ∈ A pontokat,

melyekre ∠PQR = α? Avagy másik megfogalmazásban: mekkora dimenzió garantálja,

hogy a halmazunk biztosan tartalmaz α szöget?

Az értekezés vizsgálja a fenti probléma egy approximat́ıv változatát is. Ahelyett, hogy

azt akarnánk garantálni, hogy a halmazban található pontosan α szög, ez esetben meg-

elégszünk azzal, ha α-hoz közeli szöget találunk. Ez a probléma jelentősen különbözik az

eredetitől, amit legjobban az α = π/2 eset illusztrál. Ha a dimenzió 1-nél nagyobb, akkor

a halmaz biztosan tartalmaz π/2-höz akármilyen közeli szögeket. Azonban csak n/2-nél

nagyobb dimenzió esetén lehetünk abban biztosak, hogy a halmazunk tartalmazza π/2-t.

Ugyancsak meglepő, hogy más-más α szögek esetén a fenti kérdésekre egészen más

válaszokat kapunk. Az approximat́ıv változatban a π/3, π/2 és 2π/3 szögeknek különleges

szerepük van, mı́g az eredeti problémában π/2 mutat a többi szögtől eltérő viselkedést.

A fent vázolt problémák tanulmányozása vezetett el az úgynevezett hegyes halmok

vizsgálatához. Egy véges H ⊂ R
n halmazt hegyes halomnak nevezünk, ha bármely

három pontja által meghatározott szög hegyesszög. Az értekezés harmadik fejezete az

n-dimenziós hegyes halmok α(n) maximális számosságát vizsgálja. Ennek a pontos értéke

csak n ≤ 3 esetén ismert. Az értekezésben minden n ≥ 4 esetén jav́ıtunk a legjobb is-

mert alsó becslésen. Két megközeĺıtést mutatunk be. Egyrészt valósźınűségi módszerrel

bebizonýıtjuk, hogy α(n) > c ·1.2n (jav́ıtva ezzel Erdős és Füredi egy véletlen konstrukció-

ján). Másrészt egy teljesen konstrukt́ıv eljárást is ismertetünk, ami alacsony dimenzióban

(n ≤ 250) nagyobb hegyes halmot ad, mint a véletlen módszer. Mindkét megközeĺıtésben

használjuk azokat a kis dimenziós hegyes halmokat, amiket részben kézzel konstruáltunk

(n = 4, 5), részben pedig számı́tógéppel találtunk (6 ≤ n ≤ 10).

Végül a negyedik fejezetben belátjuk, hogy a Koch görbe tubus-nulla, azaz lefedhető

akármilyen kis összszélességű sávokkal.

A második fejezet a [H1] és [H2] cikkekre épül. Utóbbi közös publikáció Keletivel,

Kissel, Magával, Máthéval, Mattilaval és Strennerrel. A harmadik illetve negyedik fejezet

eredményei [H3] illetve [H4] részét képezik. (A teljesség kedvéért a tézis tartalmazza Máthé

néhány konstrukcióját is.)
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2. Mekkora dimenzió garantál egy adott szöget?

A Lebesgue sűrűségi tételből egyszerűen következik, hogy akárhogyan is adunk meg

véges sok pontot az n dimenziós euklideszi térben, ezen véges halmaz hasonló példányai

minden Lebesgue mérhető A ⊂ R
n halmazban megtalálhatóak feltéve, hogy λ(A) > 0.

Több érdekes kapcsolodó kérdés merül fel.

Mi mondható végtelen sok pont esetén? Van-e olyan xn → 0 sorozat, amelynek hasonló

példánya megtalálható a számegyenes minden pozit́ıv mértékű mérhető részhalmazában?

Ez a kérdés Erdős hasonlósági probléma néven ismert, és egyelőre megoldatlan.

Mi a helyzet nullmértékű halmazokban? Ugyancsak Erdőstől származik a következő

kérdés: milyen nagy lehet (Hausdorff dimenzió szempontjából) egy kompakt A ⊂ R
2

halmaz, ha nem található A-ban három pont, melyek szabályos háromszöget alkotnak?

Falconer megmutatta, hogy létezik a śıkon olyan kompakt A halmaz, amelynek a Haus-

dorff dimenziója 2, mégsem tartalmazza szabályos háromszög csúcsait. Valójában az is

igaz, hogy bárhogyan adunk meg három pontot R-ben illetve R
2-ben, konstruálható olyan

kompakt halmaz (R-ben illetve R
2-ben), amelynek a Hausdorff dimenziója maximális (1

illetve 2), mégse tartalmazza a három pont egyetlen hasonló példányát sem [5, 8, 9]. Nem

ismert azonban, hogy vajon magasabb dimenzióban is fennáll-e az analóg álĺıtás.

Érdekes lenne olyan mintákat találni, amik megtalálhatóak minden maximális dimenziós

halmazban. A tézis második fejezete egy ilyen mintát vizsgál. Azt mondjuk, hogy az

A ⊂ R
n halmaz tartalmazza az α szöget, ha léteznek különböző P,Q,R ∈ A pontok,

melyekre ∠PQR = α. Keletitől származik a következő kérdés: milyen nagy lehet egy

A ⊂ R
n halmaz, ha nem tartalmazza az α szöget? Ha A-ra nézve semmilyen más feltételt

nem szabunk, akkor tetszőleges α ∈ [0, π] szög esetén transzfinit rekurzióval konstruálható

olyan n dimenziós A ⊂ R
n halmaz, amely nem tartalmazza α-t (2.14. Tétel). A probléma

sokkal érdekesebb, ha kompakt halmazokra szoŕıtkozunk. Mi az a legkisebb s valós szám,

amelyre a dim(A) > s feltételből következik, hogy A tartalmazza α-t feltéve, hogy A ⊂ R
n

kompakt. (Avagy másik megfogalmazásban: mi a maximális s Hausdorff dimenziója egy

kompakt A ⊂ R
n halmaznak, amely nem tartalmazza α-t?) Ezt a minimális (maximális)

s számot C(n, α)-val jelöljük. Nem nehéz megmutatni, hogy C(n, α) ≤ n−1 tetszőleges α

szögre, vagyis ha egy kompakt A ⊂ R
n halmaz Hausdorff dimenziója nagyobb, mint n−1,

akkor A biztosan tartalmaz minden α ∈ [0, π] szöget.

A szakasz példája mutatja, hogy C(n, α) ≥ 1 tetszőleges α ∈ (0, π) esetén. Először

ezen a triviális alsó becslésen szeretnénk jav́ıtani, vagyis olyan 1-nél nagyobb dimenziós

kompakt halmazt konstruálni, ami nem tartalmaz valamilyen α ∈ (0, π) szöget.
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2.1. Tétel. Létezik δ0 > 0 úgy, hogy bármilyen 0 < δ ≤ δ0 esetén megadható egy legalább

cδn = cδ2 log−1(1/δ) · n

dimenziós R
n-beli önhasonló halmaz, amelyben minden fellépő szög a {0, π/3, π/2, 2π/3, π}

halmaz δ sugarú környezetébe esik.

A fenti tételből azonnal adódik, hogy C(n, α) ≥ c(α)n feltéve, hogy α ∈ (0, π) és

α 6= π/3, π/2, 2π/3. A konstrukció használja az alábbi, Erdőstől és Füreditől származó

eredményt [4]. Tetszőleges δ > 0 esetén megadható (1 + cδ2)
n

pont R
n-ben azzal a tulaj-

donsággal, hogy bármely két pont távolsága 1 és 1 + δ közé esik. (Megjegyezzük, hogy ez

az eredmény kapcsolódik a harmadik fejezetben tárgyalt problémákhoz is.)

Mi a helyzet a kivételes π/3, π/2 és 2π/3 szögekkel? A következő célunk, hogy olyan

nagy dimenziós önhasonló halmazt konstruáljunk, amely nem tartalmazza sem a π/3,

sem a 2π/3 szöget. Ezúttal is egy diszkrét konstrukcióból indulunk ki. Minél több pontot

szeretnénk megadni azzal a tulajdonsággal, hogy bármely három pont által meghatározott

szög π/3 egy kis környezetébe essen, de elkerülje π/3 egy még kisebb környezetét. Az alábbi

gráfsźınezés lesz a seǵıtségünkre ilyen pontrendszer megadásában. Vegyünk egy 2r csúcsú

teljes gráfot, az éleit sźınezzük r sźınnel. A sźıneket C1, . . . , Cr jelöli, a csúcsokhoz pedig

különböző r hosszú 0-1 sorozatokat rendelünk. Tekintsük az i1, . . . , ir illetve j1, . . . , jr

sorozatokhoz tartozó csúcsokat. Az ezek között menő él legyen Ck sźınű, ahol k az első

olyan index, amelynél a sorozatok eltérnek, azaz, i1 = j1, . . . , ik−1 = jk−1, ik 6= jk. Az ı́gy

kapott sźınezett gráfot jelölje Gr. Ez rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy nincsenek

egysźınű háromszögek a gráfban. Valójában az is igaz, hogy minden háromszögben két

oldalnak azonos sźıne van, amitől a harmadik oldal sźıne eltér. (Ez a jól ismert gráfsźınezés

mutatja, hogy az Rr(3) Ramsey szám nagyobb, mint 2r.)

A fenti Gr sźınezést szeretnénk geometriailag realizálni a következő módon: a gráf csú-

csainak valamilyen euklideszi tér pontjai feleljenek meg úgy, hogy azonos sźınű élekhez

egyenlő távolságok tartozzanak. Az alábbi lemma szerint ez megtehető.

2.2. Lemma. Legyen l1 ≥ l2 ≥ . . . ≥ lr > 0 pozit́ıv valós számok egy csökkenő sorozata.

Jelölje Ir az r hosszú 0-1 sorozatok halmazát. Ekkor alkalmas euklideszi térben megadható

2r pont, Pi1,...,ir , (i1, . . . , ir) ∈ Ir, úgy, hogy ha (i1, . . . , ir) 6= (j1, . . . , jr) két különböző 0-1

sorozat, akkor a Pi1,...,ir és Pj1,...,jr
pontok távolsága lk, ahol k az első olyan index, amelynél

a sorozatok eltérnek, azaz, i1 = j1, . . . , ik−1 = jk−1, ik 6= jk.

Az alábbi tétel bizonýıtása a fenti lemma mellett a jól ismert Johnson-Lindenstrauss

lemmát [7] is használja.
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2.3. Tétel. Alkalmasan választott c, C > 0 abszolút konstansokkal teljesül, hogy ha adottak

0 < δ < ε < 1 valós számok, melyekre ε/δ > C, akkor létezik olyan

s ≥ cε/δ

log(1/δ)

dimenziós önhasonló halmaz az

n ≤ Cε

δ3

dimenziós euklideszi térben, melynek bármely három pontja által meghatározott szög be-

leesik a {0, π/3, π/2, 2π/3, π} halmaz ε sugarú környezetébe, de elkerüli a {π/3, 2π/3}
halmaz δ sugarú környezetét.

Rögźıtsünk egy kis ε-t és legyen δ = c/ 3
√

n. Ekkor a fenti tételből az alábbi két követ-

kezmény adódik. Mint hamarosan látni fogjuk, a második következmény meglepően éles.

2.4. Következmény. Megadható egy

s ≥ c 3
√

n

log n

dimenziós K ⊂ R
n önhasonló halmaz, amely nem tartalmazza a π/3 és 2π/3 szögeket (sőt,

K elkerüli ezen szögek c/ 3
√

n sugarú környezetét is).

2.5. Következmény. Tetszőleges 0 < δ < 1 esetén létezik legalább c
δ
/ log(1

δ
) dimenziós

K önhasonló halmaz valamilyen euklideszi térben, melyre teljesül, hogy K nem tartalmaz

(π/3 − δ, π/3 + δ) ∪ (2π/3 − δ, 2π/3 + δ)-beli szögeket.

A fejezet további részét Keletivel, Kissel, Magával, Máthéval, Mattilaval és Strennerrel

közös eredmények képezik. A következő néhány tétel tanúsága szerint nagy dimenziós

halmazok mindig tartalmaznak szögeket π/3, π/2 illetve 2π/3 közelében.

2.6. Tétel. Tetszőleges 1-nél nagyobb Hausdorff dimenziójú A ⊂ R
n halmaz tartalmaz

π/2-höz akármilyen közeli szögeket.

2.7. Tétel. Létezik olyan C abszolút konstans, hogy valahányszor dim(A) > C
δ

log(1
δ
)

fennáll valamilyen A ⊂ R
n halmazra és δ > 0 valós számra, akkor A tartalmaz három

pontot, melyek δ-majdnem szabályos háromszöget alkotnak, azaz az általuk meghatározott

háromszög leghosszabb és legrövidebb oldalának az aránya legfeljebb 1 + δ.

Ebből azonnal adódik, hogy egy ilyen halmaz tartalmaz π/3 körüli szöget.

2.8. Következmény. Tegyük fel, hogy dim(A) > C
δ

log(1
δ
) egy A ⊂ R

n halmazra és δ > 0

valós számra. Ekkor A tartalmaz szöget mind a (π/3 − δ, π/3], mind a [π/3, π/3 + δ)

intervallumban.
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2.9. Megjegyzés. A fenti tétel, sőt még a következménye is, lényegében éles, ahogy azt

a 2.5. Következmény mutatja. Megjegyezzük továbbá, hogy a fenti álĺıtásokban Hausdorff

dimenzió helyett tekinthetünk felső Minkowski dimenziót is, és az eredmények ebben az

erősebb formában is igazak.

Az eddigi eredmények áttekintése céljából bevezetjük az alábbi C̃ függvényt.

C̃(α, δ)
def
= sup{dim(A) : A ⊂ R

n valamilyen n egészre; A analitikus;

A nem tartalmaz szöget az (α − δ, α + δ) intervallumból}.

Megmutatható, hogy C̃ rendelkezik az alábbi szimmetria tulajdonsággal.

C̃(α, δ) = C̃(π − α, δ).

A vázolt konstrukciók és eredmények lényegében minden C̃(α, δ) értéket meghatároznak

(1. táblázat).

1. táblázat. Legkisebb dimenzió, ami garantál szöget (α − δ, α + δ)-ban

α C̃(α, δ)

0, π = 0

π/2 = 1

π/3, 2π/3 ≈ 1/δ eltekintve egy C · log(1/δ)-s szorzótól

más szögek = ∞ feltéve, hogy δ elegendően kicsi

Most visszatérünk C(n, α) vizsgálatához. Először adunk egy prećız defińıciót.

2.10. Defińıció. Ha n ≥ 2 egész és α ∈ [0, π], akkor legyen

C(n, α) = sup{s : ∃A ⊂ R
n kompakt, melyre

dim(A) = s és A nem tartalmazza az α szöget}.

Megjegyezzük, hogy ekvivalens defińıcióhoz jutunk, ha kompakt helyett analitikus halma-

zokat tekintünk.

A következő tétel azt mondja ki, hogy ha egy R
n-beli analitikus halmaz Hausdorff

dimenziója nagyobb, mint n − 1, akkor az biztosan tartalmaz minden α ∈ [0, π] szöget.

2.11. Tétel. Ha n ≥ 2 és α ∈ [0, π], akkor C(n, α) ≤ n − 1.

Ennél jobb felső becslés adható C(n, π/2)-re.
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2.12. Tétel. Páros n-re C(n, π/2) ≤ n/2, páratlan n-re pedig C(n, π/2) ≤ (n + 1)/2.

A teljesség kedvéért megemĺıtjük Máthé András egy konstrukcióját is. Mindkét eddig

látott konstrukció rendelkezett azzal a tulajdonsággal, hogy nem csak az adott α szöget

kerülte el, hanem annak egy kis környezetét is. A következő konstrukció nem ilyen: annak

ellenére, hogy a konstruált halmaz π/2-höz akármilyen közeli szögeket tartalmaz, mégis

elkerüli π/2-t.

2.13. Tétel (Máthé, [10]). Létezik olyan K ⊂ R
n kompakt halmaz, melyre dim(K) = n/2

és K nem tartalmazza π/2-t.

A bizonýıtás számelméleti módszereket használ. Megemĺıtjük, hogy a fenti eredmény

a 2.12. Tétel értelmében páros n esetén éles. A C(n, α)-ra ismert legjobb becsléseket a

2. táblázatban gyűjtöttük össze.

2. táblázat. Legjobb ismert becslések C(n, α)-ra

α alsó becslés felső becslés

0, π n − 1 n − 1

α ∈ (0, π); α 6= π/2 cn n − 1

π/2 n/2 ⌈n/2⌉

Végül, az alábbi tétel mutatja, hogy ha a 2.10. Defińıcióban nem kötöttünk volna ki

semmilyen feltételt A-ra nézve, akkor C(n, α) értéke minden α esetén n lenne.

2.14. Tétel. Legyen n ≥ 2. Tetszőleges α ∈ [0, π] esetén létezik H ⊂ R
n, melyre H nem

tartalmazza α-t, ugyanakkor a külső Lebesgue mértéke pozit́ıv. Speciálisan, dim(H) = n.

3. Hegyes halmok euklideszi terekben

Erdős 1950 körül a következő sejtést fogalmazta meg: ha R
d-ben adott 2d-nél több pont,

akkor az általuk meghatározott szögek között van legalább egy tompaszög. A d dimenziós

kocka csúcsai mutatják, hogy 2d pont még megadható úgy, hogy bármely három pont által

meghatározott szög legfeljebb π/2 legyen.

A sejtésre Danzer és Grünbaum adtak gyönyörű bizonýıtást 1962-ben [3]. Egyúttal a

következőt kérdezték: mennyi azon R
d-beli pontok maximális száma, amelyek által meg-

határozott összes szög hegyesszög? (Vagyis a tompaszögek mellett ezúttal a derékszögeket

is kizárjuk.) Egy ilyen pontrendszert a továbbiakban hegyes halomnak nevezünk.
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Úgy tűnt, hogy a derékszögek kizárása drasztikusan lecsökkenti a megadható pontok

számát: ekkor már csupán 2d − 1 számosságú halmazt sikerült konstruálniuk, és azt sej-

tették, hogy ennél nagyobbat nem is lehet. De ezt csak d = 2, 3 esetekben sikerült igazolni

[6].

Majd 1983-ban Erdős és Füredi valósźınűségi módszerrel d-ben exponenciális számosságú

hegyes halom létezését bizonýıtották, megcáfolva ezzel Danzer és Grünbaum sejtését. Az

volt a módszerük, hogy a d dimenziós hiperkocka csúcsai ({0, 1}d) közül választottak

véletlen csúcsokat. Valójában a következő erősebb álĺıtást is belátták: tetszőleges rögźıtett

δ > 0 esetén megadható exponenciálisan sok pont úgy, hogy bármely három pont által meg-

határozott szög legfeljebb π/3+ δ. (Ezt az eredményt az előző fejezetben arra használtuk,

hogy nagy dimenziós önhasonló halmazokat konstruáljunk azzal a tulajdonsággal, hogy a

fellépő szögek mindegyike közel essen a 0, π/3, π/2, 2π/3, π szögek valamelyikéhez.)

Jelölje α(d) illetve κ(d) az R
d-beli illetve {0, 1}d-beli pontokból álló hegyes halom maxi-

mális számosságát; világos, hogy α(d) ≥ κ(d). Ebben a fejezetben α(d)-re és κ(d)-re

szeretnénk minél jobb becsléseket adni. Erdős és Füredi véletlen konstrukciójából a

κ(d) >
1

2

(
2√
3

)d

> 0.5 · 1.154d.

alsó becslés adódik κ(d)-re (és ı́gy α(d)-re is). Nagy d esetén a legjobb ismert alsó becslés

(mind α(d)-re, mind κ(d)-re) Ackerman és Ben-Zwi nevéhez fűződik 2009-ből [1]. A fenti

becslésen
√

d faktort jav́ıtottak:

(1) α(d) ≥ κ(d) > c
√

d

(
2√
3

)d

.

A tézisben módośıtjuk Erdős és Füredi véletlen konstrukcióját és a következő becslést

adjuk α(d)-re.

3.1. Tétel.

α(d) > c

(
10

√
144

23

)d

> c · 1.2d,

azaz létezik legalább c · 1.2d pont R
d-ben úgy, hogy bármely három pont által meghatározott

szög hegyesszög. (Ha d osztható 5-tel, akkor c választható 1/2-nek, tetszőleges d esetén

valamivel kisebb c adódik.)

Egy másik megközeĺıtésben rekurźıvan konstruálunk hegyes halmokat, melyek nagyobb-

nak bizonyulnak, mint a fenti tételben szereplő véletlen hegyes halmok feltéve, hogy

d ≤ 250. Megmutatjuk, hogy ez a konstrukt́ıv alsó becslés majdnem exponenciális a
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következő értelemben. Minden rögźıtett r pozit́ıv egész esetén végtelen sok d-re legalább

exp(d/ log log · · · log︸ ︷︷ ︸
r

(d))

számosságú d dimenziós hegyes halmot kapunk.

Mind a valósźınűségi, mind a konstrukt́ıv megközeĺıtésnél szükségünk van kis dimenziós

hegyes halmokra. A tézis tartalmaz egy 8 pontból álló R
4-beli és egy 12 pontból álló

R
5-beli hegyes halmot (megcáfolva ezzel Danzer és Grünbaum sejtését már d ≥ 4 esetén).

Ami κ(d)-t illeti, magas dimenzióban továbbra is (1) a legjobb alsó becslés. Bevan

számı́tógép seǵıtségével meghatározta κ(d) értékeit d ≤ 9 esetén [2]. Egy rekurźıv kon-

strukciót is adott, ami alacsony dimenzióban (1)-nél jobb eredményt ad. Az általunk

javasolt konstrukt́ıv eljárás ezen tovább jav́ıt.

A következő egyszerű fogalom a bizonýıtásainkban központi szerepet játszik.

3.2. Defińıció. Egy R
d-beli A,B,C ponthármast rossznak nevezünk, ha minden 1 ≤ i ≤ d

egészre B i-edik koordinátája megegyezik A vagy C i-edik koordinátájával.

Jelölje κn(d) a rossz hármas nélküli S ⊂ {0, 1, . . . , n− 1}d halmazok maximális számos-

ságát. Meggondolható, hogy κ2(d) = κ(d), de nem ez ösztönzött minket κn(d) vizsgálatá-

ra, hanem az, hogy rossz hármas nélküli halmazok seǵıtségével tudunk hegyes halmokat

rekurźıvan konstruálni. A tézisben egy felső és két különböző alsó becslést adunk κn(d)-re.

3.3. Tétel. Páros d esetén

κn(d) ≤ 2nd/2,

mı́g páratlan d-re

κn(d) ≤ n(d+1)/2 + n(d−1)/2.

3.4. Tétel.

κn(d) >
1

2

(
n2

2n − 1

) d

2

>
1

2

(n

2

) d

2

=

(
1

2

) d+2

2

n
d

2 .

3.5. Tétel. Ha d ≥ 2 egész és n ≥ d pŕımhatvány, akkor

κn(d) ≥ n⌈ d

2⌉.

Felhasználva, hogy κ2(d) = κ(d), a 3.3. Tételből az n = 2 esetben a következő adódik.

3.6. Következmény. Páros d esetén

κ(d) ≤ 2(d+2)/2 = 2
(√

2
)d

,

mı́g páratlan d-re

κ(d) ≤ 2(d+1)/2 + 2(d−1)/2 =
3√
2

(√
2
)d

.
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Ez jav́ıt az Erdős és Füredi által [4]-ben adott
√

2(
√

3)d-es felső becslésen.

4. A Koch görbe tubus-nulla

A 4.1. Tétel a következő, mások mellett Csörnyei Mariannától származó kérdést vála-

szolja meg: tubus-nulla-e a Koch hópehely görbe?

4.1. Tétel. A K Koch görbe tubus-nulla, azaz lefedhető tetszőlegesen kis összszélességű

sávokkal.

Valójában azt az erősebb álĺıtást bizonýıtjuk, hogy léteznek olyan K0, K1, K2 halmazok

valamint alkalmas irányú π0, π1, π2 vet́ıtések, melyekre K = K0∪K1∪K2, valamint πi(Ki)

Hausdorff dimenziója minden i = 0, 1, 2 esetén 1-nél kisebb.

A bizonýıtás geometriai, kombinatorikai, algebrai és valósźınűségszámı́tási eszközöket is

használ.
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[H4] V. Harangi, The Koch snowflake curve is tube-null, Proc. Amer. Math. Soc. 139 (2011), 1375–1381.

Hivatkozások

[1] E. Ackerman, O. Ben-Zwi, On sets of points that determine only acute angles, European Journal of

Combinatorics 30 (2009) no. 4, 908–910.

[2] D. Bevan, Sets of points determining only acute angles and some related colouring problems, The

Electronic Journal of Combinatorics 13 (2006).
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