Adsumus IX.
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Kepler narancsai

Mindannyian láttunk már gúla alakban elrendezett gömb alakú gyümölcsöket, például narancsot ládákban. Nyilván azért választjuk ösztönösen ezt az elrendezést, mert érezzük, hogy ez a leggazdaságosabb:
adott térfogatú ládába így fér bele a lehető legtöbb narancs. Hogy csupa
egyforma, szabályos gömbbel valóban az előbbi elrendezésben lehet-e
a legsűrűbben a háromdimenziós teret kitölteni, a XVII. század elején
merült föl először kérdésként a híres csillagász, Johannes Kepler levelezésében. A válasz egyáltalán nem nyilvánvaló: vannak olyan nem rácsszerű konfigurációk, melyek lokálisan nagyobb sűrűséget mutatnak; a
sűrűség csak egyre nagyobb térrészeket véve kezd csökkenni. Csak 1998ban jelentette be Thomas Hales amerikai matematikus, hogy 250 oldalon, 3 gigabájtnyi számítógépes program segítségével bebizonyította a
négyszáz éves sejtést. A Kepler-probléma ezzel, a híres négyszín-tételhez
hasonlóan, azon bizonyítások sorát gyarapítja, melyek emberi erővel
már átláthatatlanok. Az előadásban megismerkedhetünk a bizonyítás
nehézségeivel és néhány rokon problémával is, melyek tisztán elméleti
vonatkozásaik ellenére a fizikától sem állnak távol.
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Az elméleti matematika és a számítógép

Az elméleti matematikusok hosszú ideig büszkék voltak arra, hogy
munkájukhoz semmi másra nincs szükség, csak papírra és ceruzára,
esetleg egy könyvtárra némi gondolkodnivaló megspórolása végett.
A XX. század több jelentős matematikai eredménye azonban megmutatta, hogy már nemcsak egymás tudásában kell megbíznunk a bizonyítások megalkotásakor és helyességük ellenőrzésekor, hanem a
számítógépekében is.
Az első ilyen jellegű bizonyítás a hetvenes években született, amikor Wolfgang Haken és Kenneth Appel bejelentették, hogy pontot tettek az akkor már több mint százhúsz éve megoldatlan négyszín-sejtés
végére. Francis Guthrie amatőr angol matematikus kérdése 1852-ből
arra vonatkozott, hogy vajon minden elképzelhető térkép országai kiszínezhetők-e mindössze négy színnel úgy, hogy közös határvonallal
rendelkező területek soha ne kapjanak azonos színt. Haken és Appel
megmutatták, hogy a válasz igen, valóban mindig elég négy szín. A bizonyításhoz azonban csaknem kétezer különböző konfigurációt kellett
bonyolult követelmények szempontjából ellenőrizniük, ami (a fontos tudományos vagy technikai problémák megoldására abban az időben már
rendelkezésre álló) számítógépek nélkül reménytelen feladat lett volna.
Bizonyításukkal történelmet írtak, mégpedig nemcsak abból a
(matematikai) szempontból, hogy bebizonyítottak egy régi sejtést.
Eredményük és főleg módszerük tudománytörténeti mérföldkő is: övék
az első olyan bizonyítás a matematika történetében, amit senki a világon nem ellenőrizhet közvetlenül teljes egészében. Az ellenőrzéshez is
kikerülhetetlenül szükség van a számítógépekre. Az algoritmusokon
lehet javítani, a stratégiákon lehet változtatni, a programokat lehet
újraírni, de a lefuttatásukat mindenképp meg kell ismételni. A felmerülő információmennyiség nem tesz lehetővé tisztán emberi meggondolásokat.
El kellett telnie egy kis időnek, míg a matematikai közvélemény
elfogadott egy ilyen jellegű bizonyítást, és egyesek mindig fenntartással fogják kezelni a számítógépes levezetéseket. Fontos azonban
megjegyezni, hogy itt nem pusztán a számítógépekről alkotott negatív előítéletről vagy tudományos konzervativizmusról van szó, hanem
arról, hogy a bizonyítások fontos részeinek egy „fekete dobozba”, egy
számítógép-házba zárása a matematikai eredményeknek egy lényegi
részét veszi el tőlünk, emberektől: a mélyebb okok átlátásának, megértésének lehetőségét; azt, ami tulajdonképpen az egész matematika
hajtóereje. Az, hogy az egyik oldalon betöltünk egy gépbe egy csomó
esetet, majd egy idő múlva a másik oldalon kijön az eredmény, miszerint „a válasz igen, mert minden esetet megnéztem, és mindegyikben
igen a válasz”, nem ad elfogadható magyarázatot a jelenségek okaira.
Ez az érzés joggal lehet zavaró, még akkor is, ha egyébként az esetek
ellenőrzéséhez használt algoritmusok megtervezése olykor páratlan
emberi kreativitást igényel.
Így vagy úgy, azóta már hozzászoktunk, hogy vannak problémák,
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melyek megoldásához nem egy frappáns ötlet, nem egymástól távolinak tűnő területek rejtett kapcsolatainak megértése, hanem (sokszor
az előbbiek mellett) nyers erő is szükségeltetik, legalábbis jelenlegi
tudásunk szerint. Érdekes módon sok ilyen probléma első felmerülése
– miként a négyszín-sejtés esetében is – jóval megelőzte a megoldáshoz szükséges számítógépek térhódítását.
Most egy másik olyan sejtés történetével ismerkedhetünk meg,
melynek bizonyításához szintén számítógépek szükségesek, s ez a bizonyítás csaknem négyszáz évig váratott magára.

A narancspakolás problémája

Mindenki látott már gúlák alakjában feltornyozott kerek gyümölcsöket, például narancsot. Az ilyen elrendezést a gyakorlatban elsősorban
stabilitása indokolja: nem igazán lehet gömböknek másféle konfigurációját elképzelni, ami nem omlik össze oldalsó falak támasza nélkül.
Mindemellett azonban ennek az elrendezésnek a helykihasználása is figyelemre méltó: amint azt nemsokára közelebbről szemügyre vesszük,
gömböknek ennél sűrűbb elhelyezését sem nagyon lehet elképzelni.
Az eredeti kérdés mégsem gyümölcsökre, hanem ágyúgolyókra vonatkozott. A bolygómozgás törvényeinek felállításáról ismert Johannes Kepler levelezésben állt egy bizonyos Thomas Harriottal, akit az a
probléma foglalkoztatott, milyen elrendezésben lehet a lehető legtöbb
ágyúgolyót egy adott térfogatú helyen elhelyezni. Kepler később ezen
levelezés hatására egy, a hópelyhek alakját tárgyaló 1611-es írásában
(Kepler, 1611) fogalmazza meg azt a sejtését, hogy azonos méretű gömböket a lehető legkisebb helyen pontosan a narancsgúláknak megfelelő elrendezésben lehet elhelyezni, azaz gömbökkel ez a legsűrűbb térkitöltés.
Sejtését bizonyítani nem tudta. És utána nem tudta senki más
sem. Kétszáz évvel később a sokszor a matematikusok fejedelmének
nevezett Karl Friedrich Gauss megmutatta, hogy a sejtett konfiguráció az optimális minden szabályos elrendeződés között, ahol szabályos
elrendeződésen rácsszerűt értünk, tehát eltolási szimmetriákkal rendelkezőt: olyat, ami a tér mindhárom irányában periodikusan ismétlődik (Gauss, 1831). Ez azt jelenti, hogy ha Kepler sejtése nem lenne igaz,
azaz létezne a narancsgúláknál sűrűbb gömbpakolási minta, akkor
annak annyira szabálytalannak kellene lennie, hogy nem lenne leírható annyival, hogy megadjuk néhány gömb elrendeződési mintázatát
egy véges térrészben, majd ezt ismételgetjük a tér minden irányában
periodikusan. Ez egyben azt is sejteti (mivel az ilyen nem periodikus,
szabálytalan mintázatok kezelése és egyáltalán leírása igen nehézkes, és Kepler sejtését éppen Gauss eredménye nyomán már csak az
ilyenek dönthetnék meg), hogy a bizonyítás neheze még hátra van.
És valóban, 1900-ban bekerült a 23 Hilbert-probléma közé (azok
közé az akkor még megoldatlan problémák közé, melyeket David
Hilbert a legjelentősebbeknek ítélt meg). A huszadik században aztán számtalan hibásnak bizonyult megoldási kísérlet született; a leghíresebb és leghírhedtebb a kínai Wu Yi Hsiang 1993-as munkája
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(Hsiang, 1993), melyben – amint arra többen rámutattak – nem bizonyított, megalapozatlan (Hales, 1994), sőt, olykor bizonyítottan hamis
elveket alkalmaz, Hsiang mégsem hajlandó elismerni tévedését.
Végül 1998-ban született meg Thomas Hales 300 oldalas bizonyítása (Hales, 2005). Ebben a téma nagy szakértőjének számító magyar
Fejes-Tóth László ötleteit követte, és nem utolsósorban három gigabájtnyi számítógépes programot is használt.
A megoldás annyira bonyolult, hogy az ellenőrzéssel megbízott
szakértők csak addig merészkednek nyilatkozataikkal, hogy „99 százalékig biztos, hogy a bizonyítás jó”. Többen próbálták lépésenként
rekonstruálni az érvelést, de olyan hatalmas munka állt előttük, hogy
lassan mindenki feladta a próbálkozást. Egyszerűen nincs erőforrásuk (főleg emberi értelemben) a teljes ellenőrzésre.
Mindazonáltal a Kepler-sejtést mára már jó eséllyel megoldottnak tekinthetjük. Nem merültek föl olyan jellegű alapvető problémák,
mind mondjuk Hsiang cikkének esetében. A téma szakértőinek egybehangzó véleménye szerint az alapelv jó, a meggondolások alaposak és
a bizonyításnak elvileg „működnie kell”.

A precíz megfogalmazás

Bár a Kepler-probléma hasonlít annyiban a négyszín-sejtésre, hogy
hosszú ideig megoldatlan volt és megoldásához végül számítógépet
kellett igénybe venni, a kérdések jellegében mégis van két különbség.
Az első különbség az, hogy a Kepler-sejtés pontos megfogalmazása egy picit körülményesebb. Elvégre mit értünk az alatt, hogy „legsűrűbb térkitöltés”? Milyen alakú térrészt akarunk kitölteni? Esetleg az
egész végtelen teret? Akkor viszont mi az a sűrűség? Hogyan mérjünk
sűrűséget végtelen térfogatú végtelen térben elhelyezkedő végtelen
össztérfogatú végtelen sok gömb esetén?
A válasz a következő. Nem akarunk különböző geometriai alakú
térrészeket vizsgálni (ez egy másik, szintén nagyon érdekes és nehéz probléma). Tényleg az egész teret akarjuk végtelen sok egyforma
gömbbel kitölteni. Itt valóban definiálnunk kell, mit értünk sűrűség
alatt, de ez könnyedén megtehető: vegyük végtelen sok gömb tetszőleges elhelyezését a végtelen háromdimenziós térben és tekintsünk egyre nagyobb és nagyobb véges térrészeket, (az alakjuk többé-kevésbé
mellékes, de) tekintsünk például mindig kockákat. Egy adott kockára
kiszámolhatjuk a gömbök sűrűségét: a kockába eső gömbök össztérfogatát elosztjuk a kocka térfogatával. Így egy, akár százalékban is
kifejezhető hányadost kapunk. Ezek a hányadosok egy határértékhez
fognak tartani, amint egyre nagyobb kockákat tekintünk. Ezt a határértéket nevezzük az elrendezés sűrűségének.
Mivel az egész teret töltjük ki, valójában szó sincs gúlákról: a „narancsgúla” kifejezést mindössze a struktúra elmagyarázására használjuk. A gúla úgy épül, ahogyan az az 1. ábrán látható. A mintázat
azonban a végtelenségig folytatható: kezdünk egy végtelen négyzetráccsal (a gömbök egy síkban helyezkednek el, ez az első réteg), a kö-

107

Társadalomtudományi szekció

vetkező réteg gömbjeit az előbb kialakuló „mélyedésekbe” helyezzük,
ezzel megint egy egy síkban elhelyezkedő, végtelen négyzetrácsos
mintázatot kapunk. Ezt az eljárást folytatjuk a rétegekkel mindkét
irányban a végtelenségig.

1. ábra A narancsgúla építése

Ha kiszámoljuk ezen mintázat sűrűségét az előbbi definíció szerint,
akkor azt kapjuk, hogy az körülbelül 74 %. (Azaz, egy elég nagy kockát
véve az abba eső gömbök össztérfogatának és a kocka térfogatának
hányadosa tetszőlegesen közel kerülhet egy jól meghatározott számhoz, ami körülbelül 0,74.) Kepler sejtése az, hogy semmilyen más elrendezés sűrűségi határértéke nem lehet szigorúan nagyobb ennél az
értéknél (mint látni fogjuk, pontosan ugyanekkora sűrűségű mintázatból több is van).
Most, hogy precízen megfogalmaztuk a Kepler-sejtést, megemlítjük a másik szempontot is, amiben különbözik a négyszín-sejtéstől.
Ezen utóbbinál általában a nem matematikusok is érzik a bizonyítás
szükségességét: nem tudhatjuk, mi garantálja egy tetszőlegesen bonyolult térkép esetén, hogy mégis elegendő négy szín a színezéséhez.
A Kepler-sejtés ehhez képest szinte triviálisnak tűnhet: ha valaki kipróbál néhány elrendezést, esetleg a gyakorlatban, igazi gömbökkel,
akkor az a meggyőződés alakulhat ki benne, hogy nincs mit bizonyítani, mert egyszerűen képtelenség a narancsgúlás mintázatnál „közelebb vinni” egymáshoz a gömböket. A félreértést az okozza, hogy
nem tudjuk elképzelni, hogy egy kevésbé szabályos, lokálisan ritkább
konfiguráció határértékben nagyobb sűrűségű gömbpakolást produkáljon. Ez az intuíció azonban nem bizonyítás, és itt most nem matematikai szőrszálhasogatásról van szó: hasonló „szemléletes” állítások
igenis bizonyulhatnak hamisnak. Aki semmiképpen nem tartja indokoltnak, hogy ennyi energiát fordítsunk egy ilyen „nyilvánvaló” állítás
bizonyítására, mint a Kepler-sejtés, az gondoljon bele a következőbe:
lokálisan igenis elképzelhető a Kepler-konfigurációnál (a narancsgúlánál) sűrűbb elrendezés. Néhány gömböt el tudunk helyezni egymás
mellett úgy, hogy a köréjük rajzolt téridomnak több mint 74 %-át tegyék ki. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy miért romolna el minden
ilyen, sűrűbben induló elrendeződés; hogy egyre több gömb hozzárakásával miért csökken mindig a sűrűség 74 %-ra vagy az alá.
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A bizonyítás felé – alapvető meggondolások

Bár utólag már tudjuk, hogy a bizonyítás nehéz, azért néhány alapvető
megfigyelést tehetünk. Intuitívan igenis indokolt azt gondolni, hogy a
narancsgúlás mintázat az optimális. Számítsuk ki különböző egyszerű
térbeli gömbmintázatok sűrűségét. Az egyik legszabályosabb konfiguráció a kockarácsos elrendezés: a gömböket egyszerűen úgy helyezzük
el a térben, hogy középpontjaik egy végtelen kockarácsot alkossanak
(2. ábra, fölső sor). Ez persze érezhetően nem lesz túl sűrű, és valóban,
pontos számolás azt mutatja, hogy sűrűsége körülbelül 52%, ami igen
messze van a sejtett optimálistól, a körülbelül 74%-tól.

2. ábra A három legegyszerűbb rácsszerű gömbpakolás

Ha – az előbbi kockarácshoz hasonlóan – az első rétegben négyzetrác�csal kezdünk, de a következő, szintén négyzetrácsos réteg gömbjeit
nem pontosan az előbbi réteg gömbjei fölé, hanem az előbbi réteg „mélyedéseibe” rakjuk (2. ábra, középső sor), akkor a már ismert narancsgúlás elrendezést kapjuk, a matematikusok ezt lapcentrált kockarácsnak hívják. Ez tehát a Kepler által sejtett optimális elrendezés, picit
több mint 74%-os sűrűséggel.
Ezen a ponton az embernek támadhat egy ötlete, miszerint esetleg ki tudunk találni sűrűbb gömbpakolást is. Hiszen a rétegek külön-külön nem túl sűrűek a maguk négyzetrácsos mintázatával. Talán jobban járunk, ha minden rétegben az egy síkban elhelyezkedő
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gömböket egy szabályos háromszögrács mentén rendezzük el, és ilyen
rétegeket rakunk úgy egymásra, hogy a következő réteg gömbjei az
előző réteg mélyedéseibe essenek (2. ábra, alsó sor). A helyzet azonban
az, hogy ennek az elrendezésnek a sűrűsége pontosan megegyezik az
előbbi lapcentrált kockarács közel 74%-ával.
Valójában nemcsak a sűrűség, hanem maga az elrendezés is
ugyanaz! Háromszögrácsból kiindulva is ugyanazt a lapcentrált koc3. ábra
A négyzetrács és
a háromszögrács
alapú gúla is
ugyanazt a
lapcentrált
kockarácsot adja
(a képek forrása
Gál 2008)

karácsot kapjuk. Ennek belátásához vessünk egy pillantást a 3. ábrára. Balra a négyzetrács alapú gúla látható: figyeljük meg az oldalait. Az oldalak síkjába eső gömbök háromszögrácsban rendeződnek el.
A 3. ábrán jobbra látható háromszögrács alapú gúlán már egy kicsit
nehezebb észrevenni a négyzetrácsos mintázatot, de a szürkére színezett négy gömb segíthet a belátásban. (Ne feledjük, hogy valójában
„végtelen gúlákról” van szó, a megkezdett mintázat az egész teret kitölti.) Tehát a négyzetrács és a háromszögrács alapú minta ugyanazt a
lapcentrált kockarácsot adja (ami egy végtelen térbeli mintázat), csak
más-más irányú síkok mentén fedezhetjük föl benne a négyzetrácsot,
illetve a háromszögrácsot.
Valójában mégis az a helyzet, hogy nem ez az egyetlen optimális
sűrűségű gömbpakolás azzal a bizonyos 74%-hoz közeli értékkel. Vegyük szemügyre jobban a háromszögrács mintázatú rétegek egymásra
helyezésének módját. Amikor a második háromszögrácsot az elsőre
ráhelyezzük úgy, hogy a gömbök az előző réteg mélyedéseibe essenek,
akkor valójában két választásunk van, ugyanis a mélyedések kétszer
olyan gyakoriak, mint a gömbök: egy „fél gömbnyivel” odébb tolva
a második réteget, annak gömbjei ismét az első réteg mélyedéseibe
esnek, éppen azokba, amikben az előbb nem volt gömb. Hogy melyik lehetőséget választjuk, az persze két réteg esetén még mindegy.
De mikor a harmadik réteget is fölépítjük, már számít a választás:
az egyik esetben a harmadik réteg gömbjei pontosan az első réteg
gömbjei fölé kerülnek, a másikban az első réteg bizonyos mélyedései
fölé (4. ábra). Persze minden egyes újabb réteg építésekor megvan
ez a két választásunk, mindig kétféleképpen rakhatjuk az aktuális háromszögrács gömbjeit az előző réteg mélyedéseibe: vagy
úgy, hogy az előző előtti rétegnek is a mélyedései fölé rakunk,
vagy úgy, hogy az előző előtti rétegnek a gömbjei fölé rakunk. Ez vég-
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telen sok egymástól teljesen független választás, és mind különböző
rácsot ad, amik sűrűsége ugyanannyi, hiszen mindig minden réteg
háromszögrács, és a rétegek egymástól vett távolsága ugyanannyi
(mindig az előző réteg mélyedéseibe tesszük a gömböket). A lapcentrált kockarács persze köztük van: akkor kapjuk, ha mindig a kettővel
lejjebb levő réteg mélyedései (és nem gömbjei) fölé rakjuk az aktuális
réteg gömbjeit. Tehát végtelen sok különböző rács létezik a megsejtett
optimális sűrűséggel. (Ezért mondtuk, hogy Kepler sejtése az, hogy a
lapcentrált kockarácsnál szigorúan sűrűbb elrendezés nincsen.)

4. ábra A harmadik réteget már kétféleképpen helyezhetjük el

A feladat egyszerűsítése – egy elemi tétel

Miután már tudjuk, mi a pontos sejtés, és azt is tudjuk, bizonyítása
nem könnyű, próbálkozzunk egy egyszerűbb, de hasonló feladat megoldásával. Vajon mi a válasz kisebb dimenzióban? A térbeli gömbpakolások vizsgálata helyett egyelőre keressük meg az optimális körpakolást: azaz egy asztalon akarunk minél sűrűbben elhelyezni egyforma
pénzérméket (precízen: a végtelen síkon keressük egymásba nem
nyúló köröknek olyan elrendezését, melynek sűrűsége a lehető legnagyobb – a sűrűséget itt persze úgy értjük, hogy egyre nagyobb négyzetekbe eső körök összterületét elosztjuk a négyzet területével és ezen
hányadosok határértékét vesszük).
Ezt a problémát először Axel Thue norvég matematikus oldotta
meg 1890-ben. A most ismertetésre kerülő bizonyítás Bill Casselmann
weboldaláról származik.
Az ember ösztönösen érzi, hogy a háromszögrács lesz a legsűrűbb,
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azaz mikor minden kör hat másikkal szomszédos. Ennek sűrűsége körülbelül 90 %. Szemmel láthatóan ritkább a másik legegyszerűbb elképzelhető elrendezés, a négyzetrácsos minta (minden kör négy szomszéddal), utánaszámolva megközelítőleg 79 %-os sűrűséggel.
Hogyan tudnánk bebizonyítani, hogy a háromszögrács a legsűrűbb
az összes lehetséges elrendezés közül (a nem szabályos, nem rácsszerű
mintákat is figyelembe véve)? Érdemes először belegondolni abba, hogyan számolhatjuk ki például a négyzetrácsos körpakolás sűrűségét.
A síkot az elrendezés szabályossága miatt feloszthatjuk kis, négyzet
alakú tartományokra úgy, hogy minden kis négyzetbe pontosan egy
kör jusson (5. ábra, balra). Egyszerű elemi geometria kiszámolni, hogy
a kör köré írt négyzet területének a kör területe körülbelül 79 %-a. Ha
pedig minden kis négyzetben 79 % a sűrűség, akkor az ilyen kis négyzetekből kirakott mintázatban is 79 %.
Hasonlóan, a háromszögrácsot alkotó körök esetén minden kör köré
írható egy szabályos hatszög (5. ábra, középen). Ezek az egybevágó hatszögek éppen lefedik a síkot, és minden egyes hatszögnek körülbelül a
90 %-át teszi ki a beleírt kör. Ezért az egész mintázat sűrűsége is 90 %.

5. ábra Voronoi-cellák a négyzetrácsos, a háromszögrácsos és egy véletlenszerű
körpakolásra – négyzetek, hatszögek, ill. szabálytalan sokszögek

Az az elv, hogy az egész síkot osszuk fel cellákra úgy, hogy minden
egyes cellába pontosan egy kör kerüljön, valójában minden körpakolásra működik, a szabálytalanokra is, legfeljebb a cellák nem lesznek
szabályos sokszögek és nem is minden cella lesz egyforma. Egy kör
cellája álljon azokból a pontokból, amik az illető kör középpontjához
közelebb vannak, mint bármely más kör középpontjához (5. ábra,
jobbra). Ezt az illető kör Voronoi-cellájának nevezik. A definícióból
nyilvánvaló, hogy ezek a cellák az egész síkot lefedik és minden cellában pontosan egy kör van. A négyzetrácsos, ill. a háromszögrácsos
elrendezés Voronoi-cellái éppen az egyes körök köré írt négyzetek, ill.
hatszögek.
Egy akármilyen elrendezés sűrűsége nyilván nem lehet nagyobb,
mint a legsűrűbb Voronoi-cella sűrűsége, magyarán, ha egyetlen kör
sem foglalja el saját cellájának legalább x százalékát, akkor az egész
körpakolás sűrűsége sem lehet x százalék vagy annál nagyobb. Tehát
ahhoz, hogy bebizonyítsuk, hogy egyetlen körpakolás sűrűsége sem
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haladhatja meg a háromszögrácsét, elegendő lenne azt belátni, hogy
egy kör területe semmilyen köré írt cella területének sem teheti ki
nagyobb százalékát, mint a köré írt hatszögének. Ez hihető állításnak
tűnik. Átfogalmazva: szeretnénk bebizonyítani, hogy egy adott kör köré
írható legkisebb területű sokszög a köré írt szabályos hatszög.
A bizonyítás elemi. Tekintsünk egy, a kör köré írt tetszőleges sokszöget (6. ábra, balra). Azt szeretnénk belátni, hogy a fekete terület
és a szürke plusz fekete terület aránya legfeljebb akkora, mint a kör
területének és a köré írt hatszög területének kb. 0,9-es aránya. Rajzoljunk be egy kicsivel nagyobb segédkört, mely éppen akkora, hogy
az eredeti kör köré írható szabályos hatszöget is magába foglalja. A
területeket három részre fogjuk bontani (A), B) és C)), és mindegyikről
külön-külön belátjuk, hogy ott a területek aránya legfeljebb a megsejtett optimális (kb. 0,9).

6. ábra A kör és a köré írt sokszög területarányának
becslése – a területeket három részre bontjuk

Az A) részbe a sokszögnek azt a részét soroljuk, mely még a nagyobb
körön is kívülre esik. Ebben a részben egyáltalán nincsen terület a
kisebb körből, így itt az arány nulla, azaz kisebb, mint 90 % (úgy is
mondhatjuk, hogy ha léteznek ilyen, a nagyobb körön kívüli járulékos
területei a sokszögnek, azzal csak romolhat a területarány).
A B) részbe a nagyobb körnek azokat a teljes cikkeit soroljuk, melyeknél a nagyobb kör íve is része még a sokszögnek. Ezek esetében
a kisebb, eredeti kör körcikkeinek területaránya a nagyobb kör körcikkeihez nyilván megegyezik a kisebb és a nagyobb kör területarányával, ami persze szigorúan kisebb, mint a kisebb kör és a köré írt
hatszög területaránya (hiszen a nagyobb kört úgy választottuk, hogy
még a hatszöget is tartalmazza, tehát annál nagyobb területű legyen).
Így a fekete területek aránya a fekete plusz szürke területekhez itt is
kisebb a sejtett optimumnál.
A C) részbe kerülnek a megmaradt részek, azaz a nagyobb körnek
azok a csonka cikkei (tulajdonképpen egyenlő szárú háromszögek), me7. ábra
A területaránybecslés
legkevésbé
nyilvánvaló
esetének
magyarázata
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lyeknél a nagyobb kör íve „kilóg” a sokszögből. Hogy egy ilyen „levágott
szélű” körcikk (háromszög) esetén miért kisebb a kis kör körcikkének
és a csonka, nagyobb körcikknek (háromszögnek) a területaránya annál a bizonyos körülbelüli 90%-nál, első pillantásra nem nyilvánvaló,
de elemi geometriai számításokkal igazolható. A 7. ábra is segíthet a
belátásban. Fontos megjegyezni, hogy – amint az egyszerű geometriai
megfontolásokból és a nagyobb kör megválasztásából következik – egy
ilyen körcikk nyílásszöge mindig legfeljebb 60 fok (ez tulajdonképpen
abból következik, hogy ezeket a csonka körcikkeket úgy választottuk,
hogy a nagyobb kör íve már teljesen kilóg belőlük, de természetesen a
kisebb kör megfelelő ívét teljes egészében tartalmazzák).
A 7. ábrán balra látható az a határeset, mikor a körcikk íve éppen
60 fok. Ekkor a csonka körcikk egy szabályos háromszög, és a kisebb
kör körcikkének területaránya ehhez a háromszöghöz éppen a sejtés
szerinti optimális 0,9 körüli érték (hiszen a kisebb kör és a köré írt
hatszög, ami éppen a remélt optimumot definiálja, összerakható ilyen
részekből). Két merőleges affinitással, pontosabban egy függőleges
irányú (és megfelelő arányú) zsugorítással, majd egy vízszintes irányú
nyújtással elérhetjük, hogy egyrészt a szabályos háromszög körsugár
irányú oldalegyenesei egy kisebb szöget zárjanak be (mondjuk éppen
akkorát, mint amekkora az éppen vizsgált csonka körcikk nyílásszöge)
és hogy az egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai még mindig
a nagyobb körvonalra illeszkedjenek. A két affinitás során tehát az
egyenlő oldalú háromszögből egy egyenlő szárú háromszög, a kisebb
körből pedig egy ellipszis lesz (7. ábra, jobbra). Az affinitások (nyújtások, zsugorítások) mind területarány-tartók, amiből következik, hogy
az ellipszis háromszögbe eső részének és a háromszögnek a területaránya megmaradt optimálisnak. Az ellipszis háromszögbe eső része
azonban tartalmazza az ennél kisebb területű eredeti kis körcikket,
azaz a kis kör körcikkének területaránya a háromszöghöz rosszabb az
optimálisnál. Éppen ezt akartuk belátni.
Az A), B) és C) típusú részekből összerakott teljes képnél sem lehet tehát nagyobb a területarány a kör-hatszög területaránynál. Az
is látszik, hogy az optimumot csak akkor tudjuk elérni, ha nincsen A)
és B) típusú terület (hiszen ezeknél szigorúan kisebb volt a területarány), és a C) típusú részek mindegyik körcikkének nyílásszöge 60
fok (láttuk, hogy kisebb nyílásszögnél szigorúan kisebb lesz a területarány). Ez éppen a kör köré írt hatszög esete, mikor a nagy körvonal
teljes egészében, tehát minden körcikknél kilóg a hatszögből.
Sejtésünk tehát helyes volt: a legsűrűbb körpakolás valóban a háromszögrács, mikor minden Voronoi-cella hatszög. Sejtésünket be is
tudtuk bizonyítani. Kepler sejtésének kétdimenziós megfelelőjét tehát
sikerült megoldani!

Térbeli nehézségek

Vajon miért olyan nehéz akkor a háromdimenziós kérdés? Nem lehetne hasonló meggondolásokkal célt érni? Meghatároztuk az egy adott
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kör köré írható lehető legkisebb területű sokszöget. Nem határozhatnánk meg az egy adott gömb köré írható legkisebb térfogatú testet?
Nos, ezt meg lehet tenni. A számítás és a bizonyítás bonyolultabb
ugyan, mint a síkban, de nem megoldhatatlan feladat. Azt kapjuk,
hogy egy adott gömb köré írható lehető legkisebb térfogatú test a szabályos dodekaéder (8. ábra, balra), mely térfogatának a benne levő
gömb kb. a 75%-át teszi ki.
Ezzel az eredménnyel azonban most nem sokra megyünk. A síkbeli
eset bizonyításának ugyanis csak az egyik fele volt az a megállapítás,
hogy a kör köré írható optimális cella a szabályos hatszög. A másik
fele az a szerencsés körülmény volt, hogy a kör köré írható optimális
sokszöggel, a szabályos hatszöggel kirakható az egész sík. Ez a tulajdonság teszi lehetővé, hogy az egyetlen Voronoi-cellára néhány ötlettel és némi számolással bebizonyított optimális területarány kiterjed8. ábra
A térbeli eset fő nehézsége: egy gömb optimális
cellája nem egyezik meg
a megsejtett optimális
gömbpakolás Voronoicellájával

hessen az egész síkra vonatkozó becsléssé. Térben egy gömb optimális
cellája a szabályos dodekaéder lenne, de szabályos dodekaéderekkel
nem lehet a teret kitölteni. Ez megakadályozza, hogy az egyetlen gömb
cellájára vonatkozó optimális térfogatarányt, a körülbelül 75%-ot egy
könnyed mozdulattal kiterjesszük az egész térre vonatkozó becsléssé.
És valóban, a megsejtett optimális gömbpakolás, a lapcentrált kockarács sűrűsége picit rosszabb, csak kb. 74%.
Térben is készíthetünk persze háromdimenziós Voronoi-cellákat
minden gömbpakoláshoz (a szabálytalanokhoz is): minden gömb cellája a tér azon pontjaiból áll, melyek az illető gömb középpontjához
közelebb vannak, mint bármely más gömb középpontjához. A lapcentrált kockarácsnál minden gömb Voronoi-cellája egy 12 darab
rombuszlappal határolt test, úgynevezett rombdodekaéder (8. ábra,
jobbra). Rombdodekaéderekkel tehát ki lehet tölteni a teret, viszont
egy rombdodekaéder térfogatának csak kb. a 74%-át teszi ki a benne
ülő gömb térfogata (éppen ez az egyik bizonyítása annak, hogy a lapcentrált kockarács sűrűsége az a bizonyos 74% körüli érték). Ennél
azonban sajnos, mint láttuk, esetleg tud jobb eredményt produkálni
egy alkalmas Voronoi-cella, például ha az egy, a gömb köré írt szabályos dodekaéder. Ezért elvileg elképzelhető lehetne, hogy van olyan,
esetleg kevésbé szabályos gömbpakolás, aminek nagyon sok olyan
Voronoi-cellája van, melyekben a gömb térfogataránya nagyobb 74%-
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nál. Egy ilyen gömbpakolás össz-sűrűsége ezért esetleg nagyobb lehetne a Kepler által sejtett értéknél.
A síkbeli esetben minket ért szerencse úgy is fogalmazható, hogy
a megsejtett optimális pakolás Voronoi-cellája megegyezett egyetlen kör
optimális cellájával: mindkettő a szabályos hatszög volt. Térben azonban a megsejtett optimális pakolás Voronoi-cellája (a rombdodekaéder)
nagyobb térfogatú, mint egyetlen gömb optimális cellája (a szabályos
dodekaéder). Így itt nincs szerencsénk a bizonyítással.
A nagy valószínűséggel helyes 1998-as bizonyításhoz valahogy
mégis a cellatérfogatok számítása vezetett, rengeteg ötlettel és programozási munkával. Az alapelv olyasmi volt, hogy több gömbből álló
„fürtöket”(geometriai gömbkonfigurációkat) tekintsünk, ezek gömbjeihez számítsunk Voronoi-cellákat és nézzük meg, hogy a térfogatarány
szempontjából hányféle gömbkonfiguráció létezik, ezek hogyan illeszkedhetnek egymáshoz, és így tovább. A pontos számítások érdekében
a cellatérfogattal való kísérletezéshez megfelelő hibatagokat kellett
bevezetni, olyanokat, amik elég pontosak, de viszonylag könnyen ki
is számíthatók. Az optimális gömbkonfigurációk keresése végül lineáris programozási feladatokra vezetett, azaz lineáris függvényeknek
lineáris egyenlőtlenségi feltételek melletti maximalizálásához. Ennek legegyszerűbb esete, mikor két változónk van. Ekkor egy síkbeli
sokszögtartománynak keressük egy adott irányban lévő legtávolabbi
pontját, ahol a tartománynak annyi oldala van, ahány egyenlőtlenségi
feltétel adott. A Kepler-sejtés bizonyításánál néhány ezer feltétellel
előírt több száz változós lineáris programokat kellett megoldani, azaz
például egy kétszáz dimenziós, háromezer oldalú „testnek” megkeresni egy adott irányban lévő legtávolabbi pontját. Ráadásul körülbelül
5000 gömbkonfigurációt kellett kiválogatni és mindet megvizsgálni.
Ez már sugallhatja a munka számítógépes részének terjedelmét, és
még nem is beszéltünk arról, milyen hibatag-számításokkal „egyszerűsödött” a feladat lineáris programozásra.
Most már talán nem csodálkozunk azon a bizonyos három gigabájton, ami még a háromszáz oldalas bizonyításhoz tartozik, és azon sem,
hogy ilyen lassan és nehézkesen halad előre a bizonyítás független
szakértők általi ellenőrzése.
A Kepler-sejtés tehát újabb példája annak, hogy egy több száz évvel ezelőtt feltett egyszerű kérdés olyan mennyiségű munkához vezethet, amit még mai matematikai tudásunk mellett sem lehet pusztán
emberi erővel elvégezni. A probléma egyetlen ötlet által vezérelt mélyebb megértése helyett be kell érnünk annyival, hogy megtaláltuk
azokat a fontos részeit a megoldásnak (még ha több ezer ilyen rész van
is), amiket számítógépeink segítségével már mind át tudtunk nézni.

Kapcsolódó sejtések – az optimális hab problémája

Kepler sejtéséhez több nagyon érdekes kérdés is kapcsolódik. Az
optimális hab problémája, amit hamarosan megvizsgálunk (Erica
Klarreich kitűnő ismeretterjesztő cikke nyomán), fizikai megfontolá-
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sok alapján merülhet föl, precíz megfogalmazása inkább elméleti matematikai jellegű, megoldásához azonban talán számítógépes modellezés vezet majd.
A hab két különböző halmazállapotú anyag keveréke: folyékonyé
és gázneműé. A folyékony fázis alkotja a gáznemű anyaggal kitöltött
cellák (buborékok) közötti elválasztó falakat. A továbbiakban mindig
föltesszük majd, hogy a cellák térfogata (ill. egy kisebb dimenziós modell esetén területe) azonos, azaz a hab minden buborékában ugyanannyi gáz van. (Ez a követelmény persze fizikai szempontból nem indokolható, de nagyon érdekes matematikai kérdéseket fogunk kapni.)
Ha a hab „nedves”, akkor úgy tekintjük, hogy a folyadékból álló
falak alkalmazkodnak a gáz fázishoz. A buborékok igyekeznek felvenni a számukra ideális alakot, a tökéletesen szimmetrikus gömböt, a
falak pedig lehetővé teszik ezt, mert megfelelően megvastagodnak,
ahol kell (9. ábra, balra). A felületi feszültség hatására a folyékony fázis igyekszik minél kisebb térfogatú részt kitölteni. Tehát a gáznemű
anyag egyforma gömbjei úgy próbálnak elhelyezkedni a térben, hogy
a köztük lévő folyékony elválasztó falak térfogata a lehető legkisebb
legyen. De akkor a gömbök a lehető legsűrűbben vannak pakolva, a
nedves hab kérdése tehát éppen a Kepler-probléma! Megoldását ismerjük, térben is, síkban is (a síkbeli esetben a körök területe állandó,
az elválasztó falak a területüket igyekeznek minimalizálni).

9. ábra A nedves hab és a száraz hab modellje, valamint
az utóbbi kétdimenziós változata a természetben

Érdekesebb a „száraz hab” esete, ahol úgy tekintjük, hogy a gáz fázis
helyett a folyadék dominál, az igyekszik összehúzódni amennyire csak
lehet, és a gázbuborékok alkalmazkodnak: nem lesznek többé gömb
alakúak (csak azonos térfogatúak). A síkbeli matematikai kérdés például ez: hogyan osszuk fel a síkot egyenlő területű sokszögekre úgy,
hogy az elválasztó falak összhossza minimális legyen?
Ezt a kérdést szintén Thomas Hales válaszolta meg, egy évvel a
Kepler-sejtés bizonyítása után, 1999-ben. A választ az optimális körpakolás Voronoi-cellái, a szabályos hatszögek adják (9. ábra, jobbra; a
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méhek talán már régebb óta ismerik a megoldást, de nekik több idejük
is volt azt kifejleszteni).
Érdekesebb a háromdimenziós eset: hogyan osszuk föl a teret egyenlő térfogatú cellákra úgy, hogy a köztük lévő válaszfalak összterülete
a lehető legkisebb legyen? Talán az optimális gömbpakolás Voronoicellái, a rombdodekaéderes felosztás adja a megoldást (10. ábra, balra)?
A helyzet az, hogy nem, és ezt már Kelvin is tudta. Ismert ugyanis
egy jobb felosztást (Kelvin, 1887). A teret úgynevezett csonkolt oktaéderekkel is ki lehet rakni, és ekkor a szükséges elválasztó fal mennyisége
kevesebb, mint az előbbi esetben (egy egységnyi térfogatú csonkolt oktaéder felszíne kisebb, mint egy egységnyi térfogatú rombdodekaéder
felszíne). Ezt a felosztást Kelvin a XIX. század végén találta, és azt
sejtette, ez az optimális (10. ábra, középen).
A sejtés több mint száz évig megalapozottnak tűnt, mígnem 1993ban Denis Weaire és Robert Phelan számítógéppel (nem, ezúttal nem
bebizonyították a régi sejtést, hanem) egy meglepő ellenpéldát találtak
(Weaire és Phelan, 1994). Az azóta róluk elnevezett Weaire–Phelanrendszerben (10. ábra, jobbra) a cellák nem is mind egyforma alakúak: a
tér kétféle testtel van kirakva, ráadásul a kettő közül egyik sem szabályos!
10. ábra Egyre jobb és jobb szárazhab-modellek: a rombdodekaéderes,
a csonkolt oktaéderes, valamint a Weaire–Phelan-rendszer

11. ábra
A Weaire–Phelanrendszer nemcsak a
természetben, hanem
állítólag az építészetben is előfordul
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A dolog érdekessége, hogy maga a szerkezet már korábban ismert
volt, ugyanis a természetben is előfordul: bizonyos keverékek kristályszerkezete ilyen. (Például ha szénhidrogén-molekulák vannak vízmolekulák alkotta rácsok közé zárva úgy, hogy a vízmolekulák a Weaire–
Phelan-rendszer celláinak csúcsaiban, a szénhidrogén-molekulák
pedig a cellák közepén „ülnek”.) Weaire és Phelan viszont kimondottan az optimális hab szempontjából kerestek cellafelosztásokat, mikor
erre a rendszerre bukkantak, és a szerkezetnek azon tulajdonsága,
hogy jobb a Kelvin által megsejtettnél, új volt, mivel addig senki nem
vizsgálta még ebből a szempontból. Állítólag a 2008-as nyári olimpiai
játékokról ismerős Pekingi Nemzeti Vízi Központ („Vizeskocka”) épületének szerkezetét is a Weaire–Phelan-rendszer inspirálta.
Hogy Weaire és Phelan megoldásánál létezik-e jobb, azt a mai napig nem tudni. Azóta különböző, önmagában is nagyon érdekes módszerekkel több olyan cellafelosztást is találtak, mely jobb az eredetileg
sejtett Kelvin-szerkezetnél (például Gabbrielli, 2009), de ezek közül
egyik sem szárnyalja túl Kelvin sejtésének legelső cáfolóját, a Weaire–
Phelan-rendszert. A sejtés tehát jelenleg az, hogy ez az optimális. Lehetséges, hogy ha valamikor megszületik ennek a precíz matematikai
bizonyítása, az szintén számítógépeket használ majd.
Nem feltétlenül rossz tehát, ha egy matematikai állításnak csak
esetszétválasztós, számítógépes bizonyítása van. A megoldás során
felmerülhetnek olyan ötletek, melyeknek esetleg máshol is nagy hasznát vesszük; olyan új kérdések, melyek rávilágítanak arra, mennyi
mindent nem tudunk még a körülöttünk lévő világról. És minden igazi
tudomány ezzel kezdődik.
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