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Tekintsük egy konvex, homogén 3D test felszínét egy skalárfüggvénynek, amely min-
den irányban megadja a súlyponttól való távolságot. E függvény gradiensmezőjének
szingularitásait egyensúlyi pontoknak nevezzük. Generikus felületen három eltérő típu-
sú szingularitás (minimum, maximum, nyereg) léphet fel, melyek S, U, H száma közötti
S + U − H = 2 összefüggést a Poincaré–Hopf-tétel adja [1]. Ennek alapján bármely
generikus test jellemezhető az (S, U) számpárral, melyet a test egyensúlyi osztályának
nevezünk.

A Kolumbusz-algoritmus [2] a testet egy egyensúlyi pont lokális környezetében mó-
dosítja oly módon, hogy egy (S, U) osztályú konvex testből egy (S + 1, U), vagy egy
(S, U + 1) osztályú konvex test képződik. Tehát a Kolumbusz-algoritmus szerint ha az
(S, U) osztály nem üres, akkor az (S + 1, U) és az (S, U + 1) osztályok sem azok, így
az (1, 1) osztályban lévő Gömböc minden osztályt generál, vagyis azok ősének tekinthe-
tő [2].

Az egyensúlyi osztályokon belül a gradiensmező heteroklinikus (eltérő egyensúlyi
pontokat összekötő) pályái által definiált gráf alapján topológiailag eltérő alosztályokat
különíthetünk el. Munkánkban a Kolumbusz-algoritmus által generálható topológiai al-
osztályok hierarchiáját vizsgáljuk. Ezzel kapcsolatban többek között az alábbi kérdések
merülnek fel:

• Hány topológiai alosztály létezhet az egyes egyensúlyi osztályokon belül?

• Egyértelműen megállapítható-e egy adott topológiai alosztály őse?

• Megállapítható-e, hogy mely topológiai alosztályok származtathatóak a Gömböc-
ből?

• Milyen egyéb ős-topológiák léteznek?

• Létezik-e minden topológiához fizikai test?

E kérdésekre a fent definiált gráfok induktív generálásának módszeréből [3] kiindulva,
algoritmusok és tételek formájában keressük a választ.
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