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Bevezetés

Doktori dolgozatomban véges projekt́ıv terek lefogó ponthalazaival kapcso-

latos álĺıtások és konstrukciós eljárások szerepelnek. Dolgozatom vizsgáló-

dásai mindvégig az n-dimenziós q-adrendű projekt́ıv térben, PG(n, q)-ban

történnek, ahol q = ph, p pŕım. θn jelöli a PG(n, q) tér pontjainak számát,

amelyre θn = qn+1−1
q−1 teljesül.

1.4.1. Defińıció. A PG(n, q) projekt́ıv tér egy B ponthalmazát (n − k)-

lefogó ponthalmaznak nevezzük, ha minden k-dimenziós alteret metsz.

A triviális esetek elkerülése végett feltételezzük, hogy 0 < k < n.

A B lefogó ponthalmazt minimálisnak nevezzük, ha a tartalmazásra nézve

minimális. Könnyen igazolható, hogy |B| ≥ θn−k, és egyenlőség esetén B

éppen egy (n − k)-dimenziós altér. Ekkor B-re használatos a triviális elne-

vezés.

A PG(n, q3) tér kicsi ponthalmazai, melyek minden k-dimenziós al-

teret 1 mod q pontban metszenek

A B lefogó ponthalmaz kicsi, ha |B| < 3
2
(qn−k + 1) teljesül.

A kicsi minimális (n−k)-lefogó ponthalmazok vizsgálatát az utóbbi években

megkülönböztetett figyelem övezi, mivel ezek karakterizációja reményteljes

vállalkozásnak tűnik. Az eddig ismert kicsi minimális (n − k)-lefogó pont-

halmazok mindegyike lineáris.

A PG(n, q) tér egy S ponthalmazát lineáris ponthalmaznak, vagy GF(pm)-

lineáris ponthalmaznak nevezünk, ha GF(pm) részteste GF(q)-nak, azaz m|h,

és S egy PG(s, pm) részgeometria vet́ıtéseként áll elő.

Lineáris ponthalmazok nyilvánvalóan minden metszett alteret 1 mod p pont-

ban metszenek. A következők szerint, ugyanez igaz a PG(n, q) tér kicsi mi-

nimális (n− k)-lefogó ponthalmazaira is.

1.6.2. Eredmény. (Szőnyi [17], Szőnyi és Weiner [18]) Legyen B egy kicsi

minimális (n−k)-lefogó ponthalmaza a PG(n, q) térnek, ahol q = ph, p pŕım.

Ekkor B minden legalább k-dimenziós alteret 1 mod p pontban metsz.

1.6.3. Sejtés. (Sziklai Linearitási Sejtése, [16]) A PG(n, q) tér minden kicsi

minimális (n− k)-lefogó ponthalmaza lineáris.
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Az 1.6.2. eredményből következik, hogy minden kicsi minimális lefogó pont-

halmazhoz hozzárendelhetjük azt a legnagyobb e ≥ 1 egész számot, mellyel

igaz, hogy B minden k-dimenziós alteret 1 mod pe pontban metsz. A [16]

cikkben Sziklai belátja, hogy ebben az esetben az e szám osztója h-nak, ahol

q = ph. Ezt az e számot a B halmaz exponensének nevezzük.

Jelölje [lq(n, k, e), uq(n, k, e)] azt a legszűkebb intervallumot, amely PG(n, q)

minden e exponensű kicsi minimális (n− k)-lefogó ponthalmazának méretét

tartalmazza (q = ph, 2 < p pŕım). Szőnyi és Weiner a [18] cikkben be-

bizonýıtja, hogy ezen intervallumok diszjunktak, valamint hogy ha e′|m és

e′ < e, akkor uq(n, k, e) < lq(n, k, e
′). A jelenlegi legjobb korlátokat az

lq(n, k, e) és uq(n, k, e) értékekre Blokhuis [7], Polverino [12] és Szőnyi és

Weiner [18] adja. A következő eredmény az 1 mod p eredmény néhany fontos

következményét foglalja össze.

1.6.7. Eredmény. (Szőnyi és Weiner [18]) Legyen q = ph, p > 2 pŕım, és

legyenek e, k, n természetes számok, 0 < k < n. Ha B a PG(n, q) projekt́ıv

tér olyan ponthalmaza, amire |B| < 3(qn−k +1)/2 teljesül, akkor a következő

álĺıtások ekvivalensek.

(1) B minimális (n− k)-lefogó ponthalmaz, és |B| ≤ uq(n, k, e).

(2) Minden k-dimenziós altér 1 mod pe pontban metszi a B halmazt.

(3) Minden legalább k-dimenziós altér metszi B-t; és minden altér, ami met-

szi B-t, 1 mod pe pontban metszi.

Ha a legkisebbtől indulva, méret szerint vizsgáljuk az (n−k)-lefogó ponthal-

mazokat, akkor az első intervallum egyetlen értékből áll, azaz lq(n, k, h) =

uq(n, k, h) = θn−k, mivel egy (n− k)-dimenziós altér az egyetlen olyan pont-

halmaz, ami minden legalább k-dimenziós alteret 1 mod q pontban metsz.

Ha 2|h, akkor következő intervallumba azok az (n− k)-lefogó ponthalmazok

kerülnek, amik minden k-dimenziós alteret 1 mod ph/2 pontban metszenek.

Weiner a [19] cikkben bebizonýıtja, hogy ha q = ph, ahol p > 2 pŕım és

q ≥ 81, akkor ezek mind lineárisak. Ebből következik, hogy a Linearitási

Sejtés igaz pŕımnégyzet rendű PG(n, p2), 11 < p projekt́ıv terekben.

Ha h osztható hárommal, akkor a következő vizsgálandó intervallum az

[lq(n, k, h/3), uq(n, k, h/3)] intervallum. A śıkbeli esetet a következő álĺıtás

bizonýıtja. A léırás egyszerűśıtése végett most kicsit változtatunk a jelölésen,

és a továbbiakban a tér rendje q3 lesz, ahol q = ph.
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1.6.11. Eredmény. (Polverino [12], Polverino és Storme [13]) Legyen q =

ph, p ≥ 7 pŕım, és B a PG(2, q3) projekt́ıv tér olyan lefogó ponthalmaza,

ami minden egyenest 1 mod q pontban metsz. Ekkor B lehet egy GF(q3/2)-

lineáris részśık, ún. Baer részśık (és ekkor h páros), vagy egy vet́ıtett PG(3, q)

részgeometria. Ez utóbbinak két fajtája lehetséges, és az egyikben |B| =

q3 + q2 + q + 1, mı́g a másikban |B| = q3 + q2 + 1.

Weiner Zsuzsával, Klaus Metsch-csel és Szőnyi Tamással közösen bebizonýı-

tottuk a fenti tétel magasabb dimenziós általánośıtását. Az eredmény a [4]

cikkben (k = 1) és a [3] cikkben (k tetszőleges) jelent meg.

2.1.1. Tétel. ([4], [3]) Legyen B a PG(n, q3) projekt́ıv tér egy ponthalmaza,

ahol q = ph, h ≥ 1, p ≥ 7 pŕım. Ha B minden k-dimenziós alteret 1 mod q

pontban metsz, valamint |B| < 3
2
(q3(n−k)+1), akkor B szükségszerűen lineáris

(n− k)-lefogó ponthalmaz.

2.1.2. Következmény. Legyen s az a legkisebb egész szám, amire 3 < s ≤
3h és s|3h. Ekkor minden olyan minimális (n−k)-lefogó ponthalmaz lineáris,

melynek mérete kisebb, mint lq3(n, k, 3h/s).

A 2.1.1 Tétel egy fontos következménye, hogy p3 rendű projekt́ıv terekben

bizonýıtja a Linearitási Sejtést.

2.1.3. Következmény. A PG(n, p3) projekt́ıv tér kicsi minimális (n − k)-

lefogó ponthalmazai lineárisak, p ≥ 7 pŕım esetén.

A 2.1.1 Tétel bizonýıtásához a k = 1 esetben a következő technikát alkal-

maztuk: beláttuk, hogy minden egyenes lineáris ponthalmazban metszi a B

halmazt, és hogy a śıkmetszetek többsége is lineáris. Ezután feléṕıtettünk

egy lineáris ponthalmazt B-ben. Ugyanezzel a technikával a k ≥ 2 eset is

megoldható, de dolgozatomban egy másik módszert mutatok be, melyben in-

dukciót alkalmazunk k-ra. A B halmazt egy pontból egy hiperśıkba vet́ıtjük,

és belátjuk, hogy a vetület (n − k)-lefogó ponthalmaza a hiperśıknak. Az

indukciós feltevés szerint a vetület lineáris, és ezt a struktúrát, szemléletesen

szólva, felemeljük a B halmazra.

A 2.1.1. Tétel szerint az [lq3(n, n − 2, h), uq3(n, n − 2, h)] intervallumhoz

tartozó 2-lefogó ponthalmazok éppen a vet́ıtett PG(6, q) részgeometriák (q =
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ph). A [3] cikkben a PG(3, q3) tér vet́ıtett PG(6, q) részgeometriáit ı́rjuk le.

Kettő közülük kúp, melynek alapja śıkbeli lefogó ponthalmaz, ezek Rédei

t́ıpusúak; egy Rédei t́ıpusú, de nem kúp; egy pedig se nem Rédei t́ıpusú, se

nem kúp.

Többszörösen lefogó ponthalmazok egyértelmű minimalizálhatósága

1.7.1. Defińıció. A PG(n, q) tér egy ponthalmazát t-szeres (n − k)-lefogó

ponthalmaznak nevezzük, ha minden k-dimenziós alteret legalább t pontban

metsz. Ha a pontok nem feltétlenül különböznek, azaz a halmaz többszörös

pontokat is tartalmaz (ún. multihalmaz), akkor súlyozott t-szeres (n − k)-

lefogó ponthalmazról beszélünk.

A triviális esetek elkerülése végett mindig feltételezzük, hogy 0 < k < n.

Egy súlyozott t-szeres (n−k)-lefogó ponthalmaz minimális, ha minden pontjára

igaz, hogy ha eggyel csökkentjük multiplicitását a halmazban, a kapott hal-

maz már nem t-szeres (n−k)-lefogó. Ha egy súlyozott t-szeres (n−k)-lefogó

ponthalmaz nem minimális, akkor tartalmaz (súlyozott) minimális t-szeres

(n−k)-lefogó ponthalmazt: lépésenként eltávoĺıthatjuk a ”felesleges” ponto-

kat. Ha a pontok ”feleslegességét” más sorrendben vizsgáljuk, előfordulhat,

hogy egy másik minimális t-szeres (n− k)-lefogó ponthalmazhoz jutunk. Az

[1] cikkben bizonýıtjuk a következőt.

3.1.3. Tétel. ([1]) Ha a PG(n, q) tér egy súlyozott t-szeres (n − k)-lefogó

ponthalmazának mérete kisebb, vagy egyenlő, mint (t+1)qn−k+θn−k−1, akkor

az általa tartalmazott minimális súlyozott t-szeres (n−k)-lefogó ponthalmaz

egyértelmű.

Ehhez hasonló eredményt t = 1, n = 2 esetre Szőnyi bizonýıtott a [17]

cikkben, melyet t = 1, n ≥ 3, k tetszőleges esetre Lavrauw, Storme és Van

de Voorde általánośıtott a [11] cikkben.

A fenti tétel bizonýıtásához egy t-szeres magpontokra vonatkozó lemmát

(Lemma 3.2.2) is bizonýıtunk, mely két hasonló lemma közös általánośıtása

(Sziklai [14] és Ball [6]). A lemma bizonýıtásához algebrai módszereket

használunk.

Egy ` egyenest a B súlyozott halmaz t-szelőjének nevezünk, ha ` ∩ B súlya

pontosan t.
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3.5.9. Következmény. Legyen B egy (súlyozott) t-szeres (n − 1)-lefogó

halmaz a PG(n, q) térben, és legyen P ∈ B. Ekkor a P ponton legalább

(t+ 1)qn−1 + θn−2 − |B| t-szelő egyenes van.

Ez a következmény k = 1 esetén ekvivalens a 3.1.3. Tétellel. n = 2 esetére

a [9] (Ferret, Storme, Sziklai és Weiner) és az [5] (Bacsó, Héger, Szőnyi)

cikkekben is megtalálható. Nem súlyozott halmazokra egy valamivel erősebb

eredményt bizonýıt Blokhius, Lovász, Storme és Szőnyi a [8] cikkben. A

következő példa bizonýıtja, hogy a 3.1.3. Tétel éles, ha t = 1.

3.5.1. Példa. Legyen Σ1 és Σ2 két (n− k)-dimenziós altér a PG(n, q) pro-

jekt́ıv térben, melyek metszete egy (n − k − 1)-dimenziós altér. Legyen

továbbá B := Σ1 ∪ Σ2. Ekkor B két különböző minimális 1-szeres (n − k)-

lefogó ponthalmazt is tartalmaz, Σ1-et és Σ2-őt, és |B| = 2qn−k + θn−k−1.

Ha t ≥ q+ 1, akkor a 3.1.3. tétel bizonýıtása során egyértelművé válik, hogy

a tétel nem lehet éles ebben az esetben. A következő példa a tétel élességég

mutatja, ha 2 ≤ t ≤ q.

3.5.6. Példa. Legyen adva a PG(n, q) projekt́ıv térben egy π śık, és le-

gyenek l1, l2, . . . , és lt különböző egyenesei a śıknak egy közös P ponton át.

Legyen lt+1 egy további egyenes π-ben, ami nem tartalmazza a P pontot.

A B multihalmaz legyen B := (l1 + l2 + · · · + lt) ∪ lt+1. Ekkor B súlyozott

t-szeres (n − 1)-lefogó ponthalmaz és tartalmazza az l1 + l2 + · · · + lt és

l1 ∪ (l2 + · · · + lt) ∪ lt+1 minimális súlyozott t-szeres (n − 1)-lefogó ponthal-

mazokat.

3.5.10. Konstrukció. (1) LegyenB egy olyan (súlyozott) minimális t-szeres

(n − 1)-lefogó ponthalmaz, aminek van olyan P pontja, amin át pontosan

(t+1)qn−1+θn−2−|B| különböző t-szelő megy. Adjunk egy (P -től különböző)

pontot minden t-szelőre. Az eredményül kapott S halmaz olyan súlyozott t-

szeres (n−1)-lefogó ponthalmaz lesz, ami két különböző minimális súlyozott

t-szeres (n− 1)-lefogó ponthalmazt tartalmaz, és mérete (t+ 1)qn−1 + θn−2.

(2) Ha az S halmazt a PG(n, q) projekt́ıv tér egy (n−k+1)-dimenziós alterébe

ágyazzuk, akkor olyan súlyozott t-szeres (n− k)-lefogó ponthalmazt kapunk,

ami két különböző minimális súlyozott t-szeres (n − k)-lefogó ponthalmazt

tartalmaz, és mérete (t+ 1)qn−k + θn−k−1.
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n = 2, k = 1 és 1 ≤ t ≤ q esetén vannak olyan B halmazok, melyekkel a

fenti konstrukció működik. Megfelelően megválasztott Rédei t́ıpusú lefogó

ponthalmazok összege ilyen lesz.

A Megyesi konstrukció általánośıtása

A PG(2, q) projekt́ıv śıkot tekinthetjük egy AG(2, q) affin śık és egy `∞ ideális

egyenes uniójaként.

1.5.1. Defińıció. A P1, P2 ∈ AG(2, q) pontok meghatározzák a Q ∈ `∞

ideális pontot, ha a 〈P1, P2〉 egyenes metszete az ideális egyenessel éppen Q.

A Rédei-féle lefogó ponthalmaz konstrukcióban egy q elemű U ⊂ AG(2, q)

ponthalmazt választunk, és ha az U által meghatározott ideális pontok D

halmazára |D| < q + 1 igaz, akkor a B := U ∪ D ponthalmaz minimális

lefogó ponthalmaz lesz a PG(2, q) projekt́ıv śıkon. Ennek speciális esete a

következő.

Megyesi konstrukció. Legyen G a GF(q)∗ := GF(q) \ {0} multiplikat́ıv

csoport egy valódi részcsoportja. Legyen U = {(a, 0) : a ∈ G} ∪ {(0, b) :

b /∈ G} ∪ {(0, 0)}. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy az y = 0 egyenesre G-t

”helyeztük”, az x = 0 egyenesre pedig G komplementerét. Ha D-vel jelöljük

az U által meghatározott ideális pontokat, akkor D = {(0), (∞)} ∪ {(m) :

m /∈ G}, és B := U ∪ D minimális lefogó ponthalmaz, melynek mérete

|B| = 2q + 1− |G|.

Gács egy ehhez hasonló konstrukciót adott a [10] cikkben. A GF(q)∗ egy 3

indexű részcsoportjának három mellékosztályát ”helyezte” az x = 0, y = 0

és x = y affin egyenesekre. Az eredményül kapott minimális lefogó pont-

halmazok mérete 2q − 2
9
q körül van. Mengyán Csabával együttműködve

általánośıtottuk a Gács-féle konstrukciót, és eredményeinket a [2] cikkben

tettük közzé. Az U halmaz kiválasztásához egy s ≥ 3 indexű G részcsoport

mellékosztályait helyeztük n konkurrens egyenesre (n ≤ s). Az egyszerűség

kedvéért itt most csak az n = 3 esetet mutatjuk be.

4.1.1. Konstrukció. Legyen s ≥ 3 egész, s|(q − 1). Legyen G a GF(q)∗

multiplikat́ıv csoport egy s indexű részcsoportja, és α ∈ GF(q)∗, melyre

G, αG, α2G, . . . , αs−1G a G-szerinti mellékosztályok. Válasszunk olyan
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I, J,K ⊂ Zs nemüres részhalmazokat, melyekre |I|+ |J |+ |K| = s. Legyen

U = {(0, x) : x ∈ αiG, i ∈ I} ∪ {(x, 0) : x ∈ αjG, j ∈ J}∪

∪ {(x, x) : x ∈ αkG, k ∈ K} ∪ {(0, 0)}.

Ha D jelöli az U által meghatározott ideális pontok halmazát, és |D| < q+1,

akkor B = U ∪D minimális lefogó ponthalmaz, melynek mérete q + |D|.

Jelölés. Legyenek I, J,K ⊂ Zs nemüres halmazok, melyekre |I| + |J | +
|K| = s. A továbbiakban T (I, J,K) jelöli azon (u, v) ∈ Zs × Zs rendezett

párok halmazát, melyekre I, J + u és K + v páronként diszjunktak, azaz

Zs = I∪̇(J + u)∪̇(K + v).

4.1.6. Tétel. Jelölje Dc a 4.1.1. Konstrukció meg nem határozott ideális

pontjainak halmazát. Ekkor

|Dc| = |T (I, J,K)|
s2

q + C
√
q ≤ 2

9
q + C

√
q,

ahol |C| ≤ 4s2/9. Tehát s = o( 4
√
q) esetén

|B| ≥
(

2− 2

9

)
q +O(

√
qs2).

A 4.1.6. Tétel bizonýıtásához a Weil becslés egy variánsát használtuk, melyet

Sziklai bizonýıtott a [15] cikkben. Következményként adódik a következő

tétel.

4.1.12. Tétel. Legyen s ≥ 3 egész, amire s|(q − 1). Ekkor a PG(2, q) pro-

jekt́ıv śıkon létezik 2q− q
s2

+C1
√
q, illetve 2q− 2q

s2
+C2

√
q méretű minimális

lefogó ponthalmaz, ahol |Ci| ≤ 2i. Ha léteznek olyan k, l osztói s-nek, melyre

kl < s, akkor létezik 2q − kl
s2
q + Ckl

√
q méretű minimális lefogó ponthalmaz

is, ahol |Ckl| ≤ 2kl.

A [2]-es cikk utolsó fejezetében olyan konstrukciókat vizsgálunk, amik a

PG(2, q) projekt́ıv śık egy B minimális lefogó ponthalmazából kiindulva a

PG(2, qh), h > 1, projekt́ıv śıkon adnak minimális lefogó ponthalmazokat.

Ha a PG(2, q) projekt́ıv śıkot részgeometriaként a PG(2, qh) śıkba ágyazzuk

akkor megfelelően kiválasztott PG(2, qh)\PG(2, q)-beli pontokkal B-t lefogó

ponthalmazzá egésźıthetjük ki. Ha az eredeti B halmazra |B| = 2q − x,

x ≥ 1, akkor a kapott halmaz mérete 2qh − x és 2qh − x + 1 is lehet. Ha B

Rédei t́ıpusú, akkor a konstrukció megfelelő alkalmazásával elérhető, hogy a

kapott halmaz is Rédei t́ıpusú legyen.
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upper chromatic number of PG(2, q). J. Comb. Des., 21:585–602, 2013.

Ball [6] S. Ball. On nuclei and blocking sets in Desarguesian spaces. J. Combin.

Theory Ser. A, 85:232–236, 1999.

Blokhuis4 [7] A. Blokhuis. Blocking sets in desarguesian planes. Bolyai Soc. Math.

Studies, 2:133–155, 1996. Paul Erdős is Eighty.
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