
 והשערת קוזנר L1קשיחות במרחבי 

 ירושלים, יעקובסוןרועי : תלמיד

 האוניברסיטה העברית, מכון איינשטיין למתמטיקה, פרופסור ערן נבו: עמית-מנחה

 רקע
 

  במתמטיקה תחום היא גרפים של קשיחות

 במרחב מבנים של יציבותם בשאלת המתעסק

 מוטות של מחיבורים המורכבים נתון אוקלידי

  .הצירים של התנועה חופש על הגבלה בלי וצירים

 נקרא לזוז לו מאפשרים לא בו שהחיבורים מבנה

  גמיש ואחרת ,(משמאל המשולש למשל) קשיח

  המאה אמצע מאז נחקר התחום .(הריבוע כמו)

 שלו הבסיסיות מהשאלות גדול חלק אך ,20ה־

 .נפתרו לא עדיין גבוהים יותר בממדים

 

 מושג של הכללה היא במתמטיקה מטריקה

 למשל .שונות וגיאומטריות למרחבים המרחק

 ,(גדול מעגל לאורך) ספירה פני על הנמדד מרחק

 .בשפה מילים בין או

 

  מרחבים על המוגדרת מטריקה היא L1 מטריקת

  הנמדדים המוחלטים הערכים כסכום אוקלידים

 "מנהטן מטריקת" גם נקראת היא .הצירים לאורך

 – גריד של עיר למבנה שלה ההתאמה בגלל
  זה יהיה נקודות שתי בין האפקטיבי המרחק

 .L1-ב שנמדד

 

  במתמטיקה פתוחה השערה היא קוזנר השערת

 המקסימלי הנקודות שמספר (השאר בין) שטוענת

 𝒏 מממד במרחב זמנית בו לשכן שאפשר
  שווה במרחק הנקודות שכל כך L1 במטריקת

 פתוחה נשארה השאלה .𝟐𝒏 הוא מהשנייה אחת

 .4 ממד עד רק פתרון לה וידוע ,1983 מאז

במישור  ( C4)גמיש גרף : 1תמונה 

 (C3)קשיח וגרף , ותנועה שלו

 המחקר
 

 :עיקריים חלקים לשני התחלק המחקר

 

 בחלק .L1 למטריקת קשיחות הכללת1.

 לא מטריקות עבור קשיחות הגדרתי זה

  להגדרה אנלוגית בצורה אוקלידיות

 את וחקרתי ,קשיחות של המקורית

 יהיו לא או יהיו גרפים שבהם המצבים

 .L1 במטריקת קשיחים

 

    מהמחקר תובנות יישמתי השני בחלק .2

 .קוזנר להשערת בנוגע קשיחות על    

 תוצאות
 

 הראשון בחלק
 .L1 של האיזומטריות כל של אפיינתי

  הופיעה לא אך יחסית פשוטה התוצאה

 .קודם בספרות

  תכונה היא L1ב־ שקשיחות הראיתי

 של ולא השיכון של הגיאומטריה של

 זאת עם .L2 למרחב בניגוד הגרף

  בתוך קבועה שהתכונה הוכחתי

 של הסדרים אותם שלהם שיכונים

 .הנקודות

  לקשיחות פשוט קריטריון ניסחתי

  דרגת של בחינהל המרה באמצעות

  השיכונים כל כמעט עבור מטריצה

 .גרפים של האפשריים

  הכרחיים תנאים מהקריטריון גזרתי

  הקודקודים במספר כתלות לקשיחות

 .(2ו־ 1 משוואות ראו) והקשתות

  לבעיה השיכונים לכל רדוקציה הראיתי

 .קשה NP אך (AVE) ידועה

 

 השני בחלק
 שניסחתי מהשערה רדוקציה הוכחתי

 ואת) אותה והוכחתי ,קוזנר להשערת

 הרדוקציה .3 בממד (קוזנר השערת

  עשויה ולכן ,הממדים לכל תקפה

 של מלאה להוכחה בעתיד לשמש

 .השאלה

1) 𝐸 ≥ 𝑉 − 1 𝑛 
2) 𝑉 ≥ 2𝑛 

1 −1 1 −1
−1 1 1 −1

−1 1 −1 1
−1 1 1 −1
1 1 1 1

1 1 1 1

  

שיכון של גרף גמיש  : 3תמונה 

(C4 )  ותזוזה שומרת מרחקים

וכן המטריצה  , המסומנת בחצים

 המשויכת אליו במישור

 Open)מפה של מנהטן : 2תמונה 
Street View )  וחץ שמציין דרך

 אפשרית בגריד


