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A projekt keretében a terveknek megfelel®en véges projektív terek és sí-kok kombinatorikusan de�niált ponthalmazaival, valamint poláris terek ne-vezetes ponthalmazaival kapsolatban folytattunk kutatásokat. A tervekhezképest annyi hangsúlyeltolódás történt, hogy a klasszikusabb struktúrákbanadódott több eredmény. A tervek szerint vizsgáltunk egyéb kombinatorikuskérdéseket is, pl. szavak kombinatorikájával is foglalkoztunk. Az alkalma-zott módszerek széleskör¶ek, a véges testek fölötti polinomok, ill. algebraigörbék alkalmazásaitól kezdve klasszikus geometriai, véletlen módszert al-kalmazó kombinatorikai megfontolásokat is sikerült ötvöznünk.Sziklai Péter Fansali Szabolsal közösen a PG(8, q) projektív térbenkonstruált különböz® de�ieniájú maximális pariális sík-befedéseket. Azáltaluk konstruált pariális sík-befedés de�ieniája δ = (k − 1) · q2, ahol

k ≤ q2 + q + 1 és δ = k · q2 + l · (q2 − 1) + 1, ahol k + l ≤ q2 és δ =

(k + 1) · q2 + l · (q2 − 1) + m · (q2 − 2) + 1, ahol k + l + m ≤ q2. Ezeneredmények felhasználásával PG(3m− 1, q) projektív térben is konstruáltakmaximális pariális sík-befedéseket, különféle de�ieniákkal.Gás András megmutatta, hogy egy p-elem¶ ponthalmaz AG(2, p)-benvagy egyenes vagy az x
p+1

2 függvény gra�konja vagy legalább 2p/3 iránythatároz meg.Gás András, Mengyán Csaba, Sz®nyi Tamás és Weiner Zsuzsa társ-szerz®ikkel (Antonello Cossidente és Alessandro Siiliano) nagy méret¶ mini-mális lefogó ponthalmazokat vizsgáltak projektív síkokon. Néhány új konst-rukió mellett s¶r¶ségi tételeket bizonyítottak és nem négyzet rend¶ síkokonmegjavították a Bruen-Thas fels® beslést a legnagyobb minimális lefogóponthalmaz méretér®l. A s¶r¶ségi eredmény az alábbi.Tétel. Ha q négyzet, akkor PG(2, q)-ban a [4q log(q), q
√

q − q + 2
√

q] inter-vallumban minden értékhez van olyan méret¶ minimális lefogó ponthalmaz.1



A konstrukió Buekenhout híres unitál-konstrukióját általánosítja. Akonstrukiót azóta többen is használták némileg általánosítva, els®sorbanPolverino, Mazzoa, valamint Storme.Gás András, Sziklai Péter és Weiner Zsuzsa (társsz.: S. Ball ésA. Blokhuis) alsó beslést adtak azon ponthalmaz méretére PG(n, q)-ban,mely minden hipersíkot r (mod) p pontban metsz, ahol 1 < r < q rögzített.Konstrukiót is adtak, mely q = p2 esetén a beslés élességét adja. Az n = 2,
q páratlan eset egyben új és egyszer¶bb bizonyítást ad arra a Ball-Blokhuis-Mazzoa tételre, mely szerint páratlan rend¶ testre épített projektív síkonninsenek maximális ívek. A ikk eredményei a következ® kódelméleti tételtadják: ha egy lineáris [n, k]q kódra igaz, hogy a hosszát és minden szó súlyátosztja egy r < q konstans és a duális kód minimális távolsága legalább 3,akkor a kód hosszára n ≥ (r − 1)q + (p − 1)r teljesül. q = p2 esetén vannakis ilyen kódok.Gás András (társszerz® J. De Beule) megmutatta, hogy a Q(4, q) álta-lánosított négyszögben ninsenek q2−1 méret¶ maximális pariális ovoidok,ha q nem prím. q < 13 prím esetén ismertek példák. Korábbi eredmények-kel összevetve ez azt adja, hogy a (q2 + 1 méret¶) ovoidok utáni legnagyobbpéldák mérete legfeljebb q2 − 3.Projektív sík egy nemüres S ponthalmazát szemioválisnak nevezzük, haminden P ∈ S pont esetén pontosan egy olyan ℓ egyenes létezik, melyre
S ∩ ℓ = {P}. A klasszikus példák szemioválisokra egyrészt a polaritásokkal(oválisok és unitálok), másrészt a lefogó ponthalmazokkal (projektív három-szög) vannak kapsolatban. A szemioválisok tanulmányozását kriptográ�aialkalmazásaik is motiválják.Gás András igazolta a következ®t.Tétel Az oválisokon és unitálokon kívül ninsenek olyan ponthalmazok PG(2, q)-ban, melyek minden egyenest 0, 1 vagy r pontban metszenek és melyek mindenpontján pontosan egy érint® megy.Ezt a kilenvenes évek elején Blokhuis és Sz®nyi sejtette.Gás András és Sziklai Péter (társszerz®: S. Ball) a klasszikus irány-probléma alábbi háromdimenziós általánosítását vizsgálták: egy p elem¶ponthalmaz AG(3, p)-ben nem határoz meg egy végtelen távoli egyenest,ha minden olyan sík, melynek ez az egyenes a végtelen távoli egyenese, egypontban metszi a kérdéses halmazt. A ikkben nagysárendileg éles besléstadnak a szerz®k arra, hogy hány egyenest kell meghatározzon egy nem sík-2



beli p elem¶ ponthalmaz, ha p prím. A permutáió polinomok nyelvén azeredmény azt adja, hogy ha f, g polinomok a GF (p) véges test felett, me-lyekre nem teljesül f(x) = cg(x)+ dx+ e, akkor legfeljebb 2p2/9 olyan (c, d)pár van, melyre f(x) + cg(x) + dx permutáió.Sziklai Péter másodrend¶ kúpok részleges kúpszeletnyalábjainak kiegé-szíthet®ségét vizsgálta. Kúpszeletnyaláboknak számos alkalmazása van végesgeometriákban (transzláiósíkok, általánosított négyszögek, BLT-halmazok).A ikk arra ad rövid bizonyítást, hogy ha sak c
√

q kúpszelet hiányzik, akkora részleges nyaláb kiegészíthet® teljes kúpszeletnyalábbá. Ezt az eredménytsikerült bizonyos, másodfokúnál magasabb fokú görbére emelt kúpokra iskiterjeszteni.Sziklai Péter Yves Edellel és Leo Stormeval konkrét projektív terek-ben megjavítják a maximális süveg méretére eddig ismert korlátot. SziklaiPéter,Weiner Zsuzsa, Sandy Ferret-tel és Leo Storme-val közösen megmu-tatták, hogy PG(n, q)-beli, q = ph, p prím, nem túl nagy méret¶ minimális,súlyozott, t-szeres, k-dimenziós altereket lefogó ponthalmazok olyanok, hogyminden k-dimenziós alteret t modulo p pontban metszenek. Ez az eredményfontos szerepet játszhat ezen lefogó ponthalmazok karakterizálásakor. Azeredmény Sz®nyi Tamás és Weiner Zsuzsa korábbi, egyszeres lefogó ponthal-mazokról szóló hasonló eredményét általánosítja.Sziklai Péter AG(3, p)-beli, p2 pontú ponthalmaz által meghatározottirányok számára bizonyít korlátokat, majd Gás egy eredményét felhasználvamegmutatja, hogy a kevés irányt meghatározó ponthalmazok hengeres szer-kezet¶ekSziklai Péter foglalkozott algebrai görbékkel is. Azt a sejtést fogal-mazza meg, hogy egy GF(q) feletti n-edfokú síkgörbének, ha nem tartalmazlineáris komponenst, legfeljebb (n−1)q+1 pontja lehet (multipliitás nélkülszámolva). A sejtést sok részeset támasztja alá, a triviális korlát (n−1)q+n.A ikkben a "félút"-ig sikerül eljutni, az (n − 1)q + [n/2], mint fels® korlátigazolásáigSziklai Péter fontos eredményeket ért el PG(2, q) kisméret¶, azaz 3(q +

1)/2-nél kevesebb pontú lefogó ponthalmazaira. Itt az a régi nagy sejtés,hogy az ilyen lefogóhalmazok GF(q) egy résztestje felett lineárisak. A ikkaz alábbi tételt igazolja.Tétel PG(2, q) bármely kisméret¶ lefogó ponthalmazára teljesül, hogy min-3



den egyenesmetszete 1 mod pe méret¶, ahol GF(pe) résztest, és majdnemminden egyenes GF(pe)-lineáris ponthalmazban metsz.A szintén el®készületben lév® [2℄ dolgozatban pedig Sz®nyi Tamás ésWeiner Zsuzsa PG(2, q) páros halmazainak (olyan ponthalmazok, melyekminden egyenest páros sok pontban metszenek) illetve nem túl nagy méret¶lefogó ponthalmazainak (olyan ponthalmazok, melyek minden egyenest met-szenek) stabilitását vizsgálják, vagyis azt hogy egy olyan ponthalmaz, melymajdnem minden egyenest páros sok pontban metsz, illetve metsz el®áll-e,egy páros halmazból illetve lefogó ponthalmazból úgy, hogy abból néhánypontot törlünk illetve ahhoz néhány pontot hozzáadunk. Megjavították akézirat páros halmazokra vonatkozó részét. Ezek olyan halmazok, amelyekminden egyenest páros sok pontban metszenek. Az következ®t mutattákmeg.Tétel PG(2, q) (q páros) olyan ponthalmaza, amelynek z < ([
√

q] + 1)(q +

1− [
√

q]) páratlan szel®je van, [z/(q +1)] pont módosításával (törlésével vagyhozzáadásával) páros halmazzá tehet®.A tétel így már éles, ha q négyzetszám. Ilyenkor Segre ívek beágyazásárólszóló híres tételének általánosítását kapjuk.Weiner Zsuzsa olyan PG(n, q2)-beli, 3(qn−k + 1)/2-nél kisebb ponthal-mazokat karakterizál, mely minden k-dimenziós alteret 1 modulo q pontbanmetsz. Az ilyen halmazok minimális lefogó ponthalmazok k-dimenziós alte-rekre nézve. Így a fenti eredményt felhasználva sikerült PG(n, q2) nem túlnagy méret¶ lefogó ponthalmazait karakterizálni.Weiner Zsuzsa Simeon Ball-lal közösen 'An Introdution to Finite Ge-ometry' ímmel egyetemi jegyzetet írt.Sziklai Péter több, szavak kombinatorikájához kapsolódó ikket írt .Ezeket részben kriptográ�ai illetve nemklasszikus kódelméleti alkalmazásokmotiválják.Az irodalomjegyzék olyan dolgozatokat, kéziratokat tartalmaz, melyeketa jelentéshez kapsolódó internetes felületen nem tüntettünk fel. A tisztánlá-tás kedvéért megjegyezzük, hogy a tehnikai segédlet �A zárójelentésben mármeg kell jelenjenek a közlésre el®készített kéziratok� kitétele alapján néhány�submitted� és �to appear� státuszú ikket is beírtunk az internetes listába.
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