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1. Bevezetés

Az értekezés motivációját a Kneser�Poulsen-sejtést adta. 1954-ben Ebbe Thue Poul-
sen ([19]) és 1955-ben Martin Kneser ([14]) egymástól függetlenül fogalmazták meg
azt a sejtést, hogy ha az euklideszi térben egybevágó gömböket úgy rendezünk át,
hogy a középpontjaik távolsága nem n®, akkor az uniójuk térfogata sem n®het, azaz

1.1. sejtés. Ha P1, . . . , Pk és Q1, . . . , Qk olyan pontok az En euklideszi térben, me-

lyekre d(Pi, Pj) ≥ d(Qi, Qj) teljesül minden 1 ≤ i < j ≤ k-ra, akkor tetsz®leges

r > 0 számra

Voln

(
k⋃
i=1

B(Pi, r)

)
≥ Voln

(
k⋃
i=1

B(Qi, r)

)
,

ahol Voln az n dimenziós térfogatot, míg B(P, r) a P középpontú r sugarú nyílt

gömböt jelöli.

Fontos speciális eset, mikor a gömböket �folytonosan� mozgatjuk, azaz léteznek
olyan γi : [0, 1] → En folytonos függvények (i = 1, . . . , k-ra), melyekre γi(0) = Pi és
γi(1) = Qi, továbbá ‖γi−γj‖ monoton csökken® függvény minden 1 ≤ i, j ≤ k párra.
Ezt a speciális esetet n = 2-re Bollobás Béla bizonyította 1968-ban ([3]). 1995-ben
Csikós Balázs ([5]) általánosította ezt az eredményt különböz® sugarú körökre (azaz
az r sugár függhet i-t®l). A [6] cikkben kiterjesztette ezt az állítást tetsz®leges n
dimenzióra. Ezek az eredmények motiválják a következ® sejtést:

1.2. sejtés. Ha P1, . . . , Pk és Q1, . . . , Qk olyan pontok az En euklideszi térben, me-

lyekre d(Pi, Pj) ≥ d(Qi, Qj) teljesül minden 1 ≤ i < j ≤ k-ra, akkor tetsz®leges

r1, . . . , rk pozitív számokra

Voln

(
k⋃
i=1

B(Pi, ri)

)
≥ Voln

(
k⋃
i=1

B(Qi, ri)

)
.

1999-ben Csikós Balázs ezt a sejtést folytonos mozgatás esetére bizonyította ([7])
nem csak az euklideszi, hanem a gömbi és a hiperbolikus terekben is. 2001-ben
Robert Connelly és Bezdek Károly bebizonyította az 1.2. sejtést az n = 2 esetben
további feltételek nélkül ([2]). 2006-ban Csikós Balázs er®sítette a már említett, [7]
cikkének eredményeit, belátta, hogy a folytonos kontrakció létezését elegend® 2-vel
magasabb dimenzióban megkövetelni ([8]). Az ebben a cikkben szerepl® két fontos
formula közül az egyik Einstein-sokaságokban is igaz.

Mivel a sejtés megfogalmazható tetsz®leges Riemann-sokaságon, az imént leírt
eredmények felvetik, hogy a sejtés vajon igaz lehet-e a konstans görbület¶ tereknél
általánosabb Riemann-sokaságokon is. Csikós Balázs és Moussong Gábor 2006-ban
megmutatta ([13]), hogy az elliptikus térben nem igaz a sejtés, még akkor sem, ha
folytonosan mozgatjuk a gömböket. Végül 2010-ben Csikós Balázs és Kunszenti-
Kovács Dávid azt is bizonyította ([12]), hogy az 1.2. sejtés nem terjeszthet® ki
az állandó görbület¶ tereknél általánosabb Riemann-sokaságokra. Az értekezésben
megmutatjuk, hogy még az 1.1. sejtés sem terjeszthet® ki.
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Ha a Kneser�Poulsen-sejtés igaz egy Riemann-sokaságon, akkor az is igaz, hogy
gömbök uniójának a térfogata csak a gömbök sugaraitól és a középpontjaik páron-
kénti távolságaitól függ. A következ®, a szita formulán alapuló állítás szerint unióról
áttérhetünk a metszetre.

1.3. állítás. Egy Riemann-sokaságon k geodetikus gömb uniójának a térfogata pon-

tosan akkor függ csak a gömbök sugaraitól és a középpontjaik páronkénti távolságai-

tól, ha ugyanez a feltétel fennáll a metszetre.

Hasonló állítás igaz azonos sugarú gömbökre is. Ezek az állítások motiválják az
értekezésben vizsgált KPk és KP=

k tulajdonságokat.

1.4. de�níció. Azt mondjuk, hogy egy Riemann-sokaság rendelkezik a KPk tulaj-

donsággal (k ∈ Z+), ha k geodetikus gömb metszetének a térfogata csak a gömbök
sugaraitól és a középpontjaik páronkénti távolságaitól függ.

Az 1.3. állítás szerint ha egy Riemann-sokaságon igaz a Kneser�Poulsen-sejtés
különböz® sugarú gömbökre, akkor minden pozitív egész k-ra rendelkezik a KPk
tulajdonsággal. Az eredeti sejtésnek megfelel®en bevezethet® egy gyengébb tulaj-
donság is:

1.5. de�níció. Egy Riemann-sokaság pontosan akkor rendelkezik a KP=
k tulajdon-

sággal (k ∈ Z+), ha k azonos sugarú geodetikus gömb metszetének a térfogata csak
a gömbök közös sugarától és a középpontjaik páronkénti távolságaitól függ.

Az eddigieket összefoglalva, az alábbi következtetések fennállnak:

Kneser�Poulsen-sejtés
k különböz® sugarú gömbre

⇒ KPk ⇒ KPk−1

⇓ ⇓ ⇓
Kneser�Poulsen-sejtés
k azonos sugarú gömbre

⇒ KP=
k ⇒ KP=

k−1.

Az értekezés f® célja az ezen tulajdonságokkal rendelkez® Riemann-sokaságok
jellemzése.

A KP1 és a KP=
1 tulajdonság nyilván ugyanaz, és egyszer¶en csak azt jelen-

ti, hogy egy geodetikus gömb térfogata csak a gömb sugarától függ. Ismert, hogy
az ilyen tulajdonságú sokaságok állandó skalárgörbület¶ek (amib®l n = 2 esetén
következik, hogy állandó görbület¶ a tér). A KP1 tulajdonság nagyon hasonlít az
Old°ich Kowalski és Lieven Vanhecke által bevezetett gömbhomogén terek de�níció-
jához ([15]). Egy Riemann-sokaság gömbhomogén, ha a �kicsi� geodetikus gömbök
térfogata csak a sugaruktól függ.

Az értekezés egyik f® fejezete a KP2 és a KP=
2 tulajdonságú sokaságokról szól,

míg a másik a KP=
3 tulajdonságúakról.

Egy KPk vagy KP=
k tulajdonságú sokaság k ≥ 3 esetén a KP=

3 tulajdonsággal
rendelkezik, és az ilyen sokaságról látni fogjuk, hogy az összefügg®ség és a teljesség
feltétele mellett csak az egyszeresen összefügg® állandó görbület¶ terek egyike lehet.
Ezek a terek viszont minden k ∈ Z+-ra rendelkeznek a KPk és a KP=

k tulajdonsá-
gokkal.
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2. Két gömb metszete

Az értekezésnek ebben a fejezetében a KP2 és a KP=
2 tulajdonságú Riemann-soka-

ságokat tanulmányozzuk. Ezen eredmények a [9] és [10] cikkekben vannak leírva.
A kétponthomogén terek (ahol bármely két azonos távolságú pontpárt izomet-

riával egymásba lehet vinni) nyilván rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. A
Lichnerowicz-sejtés azt jósolta, hogy a harmonikus terek kétponthomogének. A har-
monikus tereknek sok ekvivalens jellemzése van, az értekezésben azt a de�níciót
használjuk, miszerint a kis geodetikus gömbök állandó középgörbület¶ek. Szabó I.
Zoltán bebizonyította ([20]), hogy ha a tér univerzális fed®tere kompakt, akkor igaz
a Lichnerowicz-sejtés. Kés®bb Ewa Damek és Fulvio Ricci konstruáltak olyan har-
monikus tereket, melyek nem kétponthomogének (ezek a Damek�Ricci-terek).

Szabó I. Zoltán az említett cikkében azt is megmutatta, hogy az összefügg®,
egyszeresen összefügg®, teljes harmonikus terek rendelkeznek a KP2 tulajdonsággal.
Célunk volt ennek az állításnak a megfordítása, azaz azt megmutatni, hogy egy KP2

tulajdonságú sokaság harmonikus. Ehhez a következ® formulát használtuk, mely azt
mutatja meg, hogy ha egy Riemann-sokaságban két érintkez® tartományt közelítünk
egymáshoz, akkor a metszetük térfogata aszimptotikusan hogyan növekszik.

2.1. tétel ([9]). Egy n dimenziós M Riemann-sokaságban tekintsük a D1 és D2

reguláris tartományokat, melyek egyetlen P pontban érintik egymást. Tegyük fel, hogy

D1 kompakt és jelölje Σ1 és Σ2 a D1 illetve a D2 határát. Legyen N a TPΣ1 = TPΣ2

egyik normálvektora, és jelöljük Li-vel a Σi hiperfelület N normálvektorra vonatkozó

P -beli Weingarten-leképezését (i = 1, 2). Tekintsünk egy X vektormez® által generált

egyparaméteres di�eomor�zmuscsaládot, mely általi képe D1-nek D
t
1. Tegyük fel, hogy

a ±(L1 − L2) szimmetrikus operátor sajátértékei pozitívak, ahol a ± a −〈X(P ),N〉
szám el®jele. Ekkor t kis értékeire

µ(Dt
1 ∩D2) =

ωn−2
n2 − 1

|〈X(P ),N〉|
n+1
2√

| det(L1 − L2)|
(2t)

n+1
2 +O

(
t
n+2
2

)
, (1)

ahol µ a Riemann-sokaság térfogati formája, és ωn−2 jelöli az (n − 2) dimenziós

euklidészi egységgömb (n− 2) dimenziós térfogatát.

A 2.1. tételt egymást alig metsz® geodetikus gömbök metszete térfogatának
számolásához szeretnénk használni. Ehhez ki kell számolnunk a tételben szerepl®
Weingarten-leképezést geodetikus gömbfelületekre. Sokan foglalkoztak már ezzel, az
itteni eredmények nem újak, lásd például a [17] és a [18] cikket.

El®ször Jacobi-mez®k segítségével fejezzük ki egy kis geodetikus gömbfelület
Weingarten-leképezését. Legyen γ : (a, b)→M egy természetes paraméterezés¶ geo-
detikus görbe, és tegyük fel, hogy 0 ∈ (a, b). Egy 0 6= r ∈ (a, b) értékre tekintsük a
γ(r) középpontú, |r| sugarú Σγ(r) gömbfelületet. Ha |r| elég kicsi, akkor Σγ(r) egy
sima hiperfelület M -ben γ(0)-n keresztül. Ebben az esetben legyen Lγ(r) a Σγ(r)

hiperfelület Weingarten-leképezése a γ(0) pontban a γ′(0) normálvektorra vonatko-
zóan.
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2.2. állítás. Legyen 0 6= r ∈ (a, b) egy rögzített szám. Tegyük fel, hogy a γ(r)-beli ex-

ponenciális leképezés megszorítása az origó egy |r|-nél nagyobb sugarú környezetére

di�eomor�zmus a környezet és a képe között. Tekintsük a γ(0) pontban a Σγ(r) hi-

perfelület egy v érint®vektorát. Legyen J az a γ menti Jacobi-mez®, melyre J(r) = 0

és J(0) = v. Ekkor Lγ(r)(v) = −J ′(0).

Legyen e1, . . . , en = γ′(0) egy ortonormált bázis a γ(0) pontban. Jelölje L̂γ(r)
az Lγ(r) operátor mátrixát az e1, . . . , en−1 bázisban. A 2.2. állítás segítségével meg-
állapíthatjuk, hogy L̂γ-nak egyszeres pólusa van az origóban, és a Laurent-sorát
tetsz®legesen hosszan ki tudjuk számolni. A Laurent-sora az origó körül így kezd®-
dik:

L̂γ(r) = I
1

r
+
R̂(0)

3
r +O(r2), (2)

ahol R̂(0) jelöli a γ′(0) érint®vektorhoz tartozó Jacobi-operátor γ′(0)⊥ altérre való
megszorításának mátrixát az e1, . . . , en−1 bázisban.

A Weingarten-leképezés kiszámolásával már fel tudjuk használni a kissé met-
sz® gömbök térfogatára adott (1) aszimptotikát, ezt használjuk a KP2 és a KP=

2

tulajdonságú Riemann-sokaságok jellemzésénél.
Legyen γ : (a, b)→M egy természetes paraméterezés¶ geodetikus, és tegyük fel,

hogy 0 ∈ (a, b). Ekkor az Lγ(r1) − Lγ(r2) operátor de�niálva van r1 és r2 kis nem
nulla értékeire, és ugyanígy az operátor

Dγ(r1, r2) = det(Lγ(r1)− Lγ(r2))

determinánsa is.

2.3. állítás ([9]).

(i) Ha egy M Riemann-sokaság rendelkezik a KP2 tulajdonsággal, akkor a hozzá

tartozó Dγ(r1, r2) függvény (0, 0) ∈ R2 origóbeli csírája nem függ a γ geodeti-

kustól.

(ii) Ha az M Riemann-sokaság a KP=
2 tulajdonsággal rendelkezik, akkor a hozzá

tartozó r 7→ Dγ(r,−r) függvény 0 ∈ R origóbeli csírája nem függ a γ geodeti-

kustól.

Ebb®l az állításból a (2) formula segítségével könnyen kapjuk a következ® tételt.

2.4. tétel ([9]). Egy KP2 tulajdonságú teljes Riemann-sokaság harmonikus.

Ha csak a KP=
2 tulajdonságot tesszük fel, akkor az alábbi tételt kaphatjuk ha-

sonlóan egyszer¶en.

2.5. tétel ([9]). Egy KP=
2 tulajdonságú Riemann-sokaság Einstein.

Bár a kés®bbi eredményekb®l a következ® tétel levezethet® (mivel minden szim-
metrikus harmonikus tér kétponthomogén), érdekes, hogy ezt az eredményt közvet-
lenül is megkaphatjuk.
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2.6. tétel ([9]). Ha egy összefügg®, egyszeresen összefügg® szimmetrikus Riemann-

sokaság rendelkezik a KP=
2 tulajdonsággal, akkor kétponthomogén.

Ezek után célunk volt a 2.4. tétel élesítése a KP=
2 tulajdonságra, mely eredmény

a [10] cikkben van leírva. Ehhez további számolások és ismeretek felhasználása szük-
séges. Ebben az esetben is egy γ geodetikus görbén fekszenek a gömbök középpontjai
és a Weingarten-leképezés vizsgált helye, de ez utóbbi már nem feltétlenül a γ(0)

pont.
Felhasználjuk még a D'Atri-terek ekvivalens jellemzéseit. Egy (M, g) Riemann-

sokaságot akkor nevezünk D'Atri-térnek, ha a lokális geodetikus tükrözések térfo-
gattartóak. Egy Riemann-sokaság P és Q pontjaira jelölje hP (Q) a P középpontú,
Q-n átmen® gömbfelület Q-beli középgörbületét. Ezen jelöléssel megfogalmazhatjuk
az alábbi tételt a D'Atri-terekr®l.

2.7. tétel ([1, 16]). Egy (M, g) analitikus Riemann-sokaságra a következ® állítások

ekvivalensek:

1. M D'Atri-tér;

2. hP (Q) = hQ(P ) minden elég közeli P,Q ∈M pontokra;

3. hP (expP (v)) = hP (expP (−v)) minden P ∈M pontra és elég kicsiny normájú

v ∈ TPM érint®vektorra;

4. hexpP (v)(P ) = hexpP (−v)(P ) minden P ∈ M pontra és elég kicsiny normájú

v ∈ TPM érint®vektorra.

Els® lépésben csak azt bizonyítjuk be, hogy egy KP=
2 tulajdonságú Riemann-

sokaság D'Atri-tér.

2.8. tétel ([10]). Minden KP=
2 tulajdonságú Riemann-sokaság D'Atri-tér.

A 2.5. tétel szerint mindenKP=
2 tulajdonságú sokaság Einstein, ekkor a Kazdan�

DeTurck-tétel szerint analitikus. Így alkalmazhatjuk a 2.7. tételt, majd az analiti-
kusságot közvetlenül is használva kapjuk a keresett tételt:

2.9. tétel ([10]). Egy KP=
2 tulajdonságú Riemann-sokaság harmonikus.

A [20] cikkb®l már tudjuk, hogy az összefügg®, egyszeresen összefügg®, teljes
harmonikus terek rendelkeznek a KP=

2 tulajdonsággal, ezért megfogalmazhatjuk az
alábbi tételt is.

2.10. tétel. Egy összefügg®, egyszeresen összefügg® teljes Riemann-sokaság ponto-

san akkor harmonikus, ha KP=
2 tulajdonságú.

Az eddigiek csak lokális eredmények voltak, a KP2 tulajdonságot csak kis göm-
bökre alkalmaztuk. A következ® tétel már egy globális eredményt ad, viszont csak
akkor, ha a sokaság állandó görbület¶. Egy állandó görbület¶ KP=

2 tulajdonságú
sokaság majdnem egyszeresen összefügg®:
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2.11. tétel. Tegyük fel, hogy (M, g) egy olyan teljes, összefügg®, állandó szekcionális

görbület¶ Riemann-sokaság, mely rendelkezik a KP=
2 tulajdonsággal. Ekkor M a

Hn
κ,En,Snκ,RPn

κ terek egyike.

Bár a [12] cikkben ez a tétel csak a KP2 tulajdonságra volt megfogalmazva, a
bizonyítás valójában csak a KP=

2 tulajdonságot használja.

3. Három gömb metszete

Csikós Balázs és Kunszenti-Kovács Dávid megmutatta ([12]), hogy ha egy összefüg-
g®, teljes Riemann-sokaság rendelkezik a KP3 tulajdonsággal, akkor az az egysze-
resen összefügg® állandó görbület¶ terek egyike. Ezt az állítást is célunk a KP=

3

tulajdonságra er®síteni. Ebben a fejezetben a [11] cikk eredményeit írjuk le.
A KP=

3 tulajdonság helyett egy gyengébbet fogunk használni, nevezetesen, hogy
a háromszögek minimális fed®sugara csak az oldalhosszaktól függ. Ehhez a három
gömb metszetének a tényleges térfogatát nem használjuk fel, csak azt, hogy üres-e.

Háromszögön egy tetsz®leges ponthármast értünk a sokaságon. Egy összefügg®
Riemann-sokaság ABC háromszögének rABC minimális fed®sugara azon r számok
in�muma, melyekre az A, B és C középpontú r sugarú gömbök metszete nem üres:

rABC = inf {r | B(A, r) ∩ B(B, r) ∩ B(C, r) 6= ∅} .

Ha a sokaság teljes, vagy a B(A, ρ), B(B, ρ), B(C, ρ) zárt gömbök egyike kompakt
valamilyen ρ > rABC értékre, akkor azt is tudjuk, hogy

rABC = min
{
r
∣∣ B(A, r) ∩ B(B, r) ∩ B(C, r) 6= ∅

}
=

= min
{
r
∣∣ ∃P ∈M, melyre A,B,C ∈ B(P, r)

}
.

EgyKP=
3 tulajdonságú sokaságon a B(A, r)∩B(B, r)∩B(C, r) metszet térfogata,

és így ennek üressége csak az oldalak geodetikus hosszaitól, vagyis a háromszög
oldalhosszaitól függ. Így kapjuk a következ® állítást.

3.1. állítás. Egy KP=
3 tulajdonságú sokaságon a háromszögek minimális fed®sugara

csak a háromszög oldalhosszaitól függ.

Egy tetsz®leges összefügg® M Riemann-sokaságon az r : M → (0,∞) folytonos
függvényt úgy választjuk, hogy minden P ∈ M -re az expP de�niálva van a TPM
érint®tér origó középpontú r(P ) sugarú gömbjén, és minden r ≤ r(P ) sugárra a
B(P, r) gömb geodetikusan konvex. Egy háromszöget akkor nevezünk kicsinek, ha
egy B(P, r(P )) gömb tartalmazza valamilyen P ∈M -re.

Tekintsünk egy σ < TPM síkot, és egy v ∈ σ érint®vektort, melynek a hossza
r = ‖v‖ < r(P ), lásd az 1. ábrát. Legyen A = expP (v) és B = expP (−v). A
σ síkban a két r hosszú v-re mer®leges érint®vektor közül jelölje w az egyiket.
De�niáljuk az u : [0, π]→ TPM leképezést az u(α) = v cos(α)+w sin(α) formulával.
Nyilvánvaló, hogy u(0) = v és u(π) = −v. Ekkor az A és az expP (u(α)) közötti
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1. ábra.

távolság folytonosan változik 0-tól 2r-ig míg a B és expP (u(α)) közti távolság 2r-
t®l 0-ig változik folytonosan, így van egy olyan α0 érték, ahol ezek a távolságok
egyenl®k. Legyen C = expP (u(α0)), melyre így teljesül, hogy d(A,C) = d(B,C).
Mivel minden α ∈ [0, π] szögre ‖u(α)‖ = r, a d(P,C) = r egyenl®ség is fennáll. Így
az ABC háromszög minimális fed®sugara r.

Az A, B és C pontok függenek a P, σ, r,v,w, α0 választásától. Az ABC rendezett
ponthármast nevezzük a (P, σ, r,v,w, α0) adatokból konstruált háromszögnek. Egy
P ∈ M pontra, σ < TPM síkállásra és r < r(P ) pozitív számra ∆(P, σ, r) jelölje
azon háromszögek halmazát, melyek megfelel® v,w érint®vektorokkal és α0 szöggel
a (P, σ, r,v,w, α0) adatokból konstruálhatóak.

3.2. állítás. Ha azM Riemann-sokaságon a háromszögek minimális fed®sugara csak

a háromszögek oldalhosszaitól függ, akkor létezik olyan â : [0,∞) → R függvény,

melyre d(A,C) = â(r) fennáll minden olyan ABC háromszögre, mely valamilyen

(P, σ, r,v,w, α0) adatokból konstruálható az r < r(P )
3

kikötéssel.

A KP=
3 tulajdonságú sokaságok állandó görbületének bizonyításához a másik f®

eszközünk Rauch összehasonlítási tétele. Az ismert változatnál nekünk egy kicsit
er®sebb formára van szükségünk.

3.3. tétel. Tekintsük az M1,M2 Riemann-sokaságokon a γi : [0, l]→Mi természetes

paraméterezés¶ geodetikusokat i = 1, 2-re. Tegyük fel, hogy γ2(t) semmilyen t ∈ (0, l]-

re sem konjugált γ2(0)-hoz γ2 mentén. Legyenek Ji γi menti Jacobi-mez®k (i = 1, 2),

melyekre Ji(0) érintik γi-t és

〈γ′1(0), J1(0)〉 = 〈γ′2(0), J2(0)〉,
〈γ′1(0), J ′1(0)〉 = 〈γ′2(0), J ′2(0)〉,

‖J ′1(0)‖ = ‖J ′2(0)‖.

Tegyük fel, hogy minden t ∈ (0, l]-re és tetsz®leges v2 ∈ Tγ2(t)M2 érint®vektorra

teljesül, hogy

K1(span{J1(t), γ′1(t)}) ≤ K2(span{v2, γ
′
2(t)}),
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ahol Ki az Mi sokaság szekcionális görbületi függvénye (i = 1, 2-re). Ekkor minden

t ∈ [0, l]-re ‖J1(t)‖ ≥ ‖J2(t)‖.

Általában a görbületi feltételt az M1 sokaságban is minden v1 ∈ Tγ1(t)M1 és
γ′1(t) által kifeszített síkra követelik meg, de erre valójában nincsen szükség, a [4]
könyvben szerepl® bizonyítás m¶ködik erre az esetre is.

A fenti tétel segítségével a következményt is er®síteni tudjuk.

3.4. tétel. Legyen M1,M2 két Riemann-sokaság, melyekre dimM1 ≤ dimM2, és

tekintsünk bennük egy-egy Pi ∈Mi pontot (i = 1, 2), lásd a 2. ábrát. Továbbá legyen

2. ábra.

adva egy A : TP1M1 → TP2M2 skalárisszorzat-tartó lineáris leképezés is. Válasszuk az

r sugarat olyan kicsinek, hogy az expP1

∣∣
B(0,r) leképezés beágyazás és az expP2

∣∣
B(0,r)

leképezés nem szinguláris. Tekintsünk egy tetsz®leges c1 : [a, b]→ expP1
(B(0, r)) gör-

bét, és azt a c̃ : [a, b]→ B(0, r) (egyértelm¶) görbét, melyre expP1
c̃(t) = c1(t). Ekkor

a c2 : [a, b] → expP2
(B(0, r)) görbét a c2(t) = expP2

(A(c̃(t))) formulával de�niál-

juk. A Λ1 : [0, 1] × [a, b] → M szinguláris téglalap legyen a Λ1(s, t) = expP1
(sc̃(t))

leképezés. Végül tegyük fel, hogy K1(σ1) ≤ K2(σ2) fennáll minden σ2 < TM2 és

σ1 ∈ SP1(c1) síkra, ahol

SP1(c1) =
{

imT(s,t)Λ1

∣∣ s ∈ [0, 1], t ∈ [a, b] és dim imT(s,t)Λ1 = 2
}
.

Ekkor `(c1) ≥ `(c2).

Rauch tételének alkalmazásához felhasználjuk a következ®, a 3.4. tételben sze-
repl® SP (c) halmazról szóló lemmát is.

3.5. lemma. Jelölje Gr2(TM) az M síkállásainak sokaságát. Egy σ < TPM sík

bármely U ⊆ Gr2(TM) környezetéhez van olyan pozitív ρ, melyre igaz, hogy bármely

r < ρ sugárra a ∆(P, σ, r) minden ABC háromszögére fennáll, hogy SP (γAC) ⊆ U ,

ahol γAC az A-t és C-t összeköt® minimálgeodetikus.
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A 3.2. állítás és a 3.4. tétel segítségével bizonyíthatjuk a következ® tételt.

3.6. tétel ([11]). Ha az M Riemann-sokaságon a kis háromszögek minimális fed®-

sugara csak a háromszögek oldalhosszaitól függ, akkor M állandó szekcionális görbü-

let¶. Speciálisan minden KP=
3 tulajdonságú sokaság állandó szekcionális görbület¶.

A 2.11. globális tétel segítségével a 3.6. tételb®l is kaphatunk egy globális tételt.

3.7. tétel ([11]). Tegyük fel, hogy M egy összefügg®, teljes KP=
3 tulajdonságú so-

kaság. Ekkor M egyszeresen összefügg®, állandó görbület¶ tér.

Ehhez csak az elliptikus teret kell kizárni. Habár a [13] cikkben van egy bizonyítás
erre, egy egyszer¶bb példát konstruáltunk.

3.8. megjegyzés. Egy egyszeresen összefügg®, állandó κ görbület¶ sokaságon ki-
számolhatjuk a 3.2. állításban szerepl® â(r) függvényt. Állandó görbület¶ sokaságon
az APC és a CPB szögek a szimmetria miatt egyenl®ek, így a nagyságuk π

2
. Ekkor

a koszinusztétel szerint:
κ = 0 esetén â(r) =

√
2r,

κ < 0 esetén (amikor â(r) >
√

2r) ch
(
â(r)
√
−κ
)

= ch
(
r
√
−κ
)2
,

κ > 0 esetén (amikor â(r) <
√

2r) cos
(
â(r)
√
κ
)

= cos
(
r
√
κ
)2
.

Bár ezekb®l a κ értékét közvetlenül nem tudjuk kifejezni, tudjuk, hogy az â függvény
egyetlen pontban felvett értéke meghatározza a sokaság görbületét.
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