
Sum of Us 2014:
Topologische oppervlakken

Inleiding: topologische oppervlakken en origami

Een topologisch oppervlak is, ruwweg gesproken, een tweedimensionaal meetkun-
dig object. We zullen in deze tekst geen exacte definitie geven, omdat we enkel
met concrete voorbeelden gaan werken en een wiskundige definitie een flinke dosis
achtergrondkennis vereist over topologie, de studie van meetkundige vormen. Een
belangrijk resultaat uit de topologie is de classificatie van topologische oppervlak-
ken. Daarmee bedoelen we dat we alle mogelijke oppervlakken willen beschrijven.
Om zo’n classificatie te maken moeten we eerst afspreken wanneer we zeggen dat
twee oppervlakken “dezelfde” vorm hebben. In de topologie gebruiken we daar-
voor het begrip homeomorfie. Stel je voor dat we we twee oppervlakken gemaakt
hebben uit plasticine. De oppervlakken worden homeomorf genoemd als we ze
in elkaar kunnen vervormen door ze uit te rekken en te plooien, zonder scheuren
of gaten in de plasticine te maken (of dicht te maken). Goede voorbeelden om
in gedachten te houden zijn de sfeer (het oppervlak van een bol) en een kubus:
door de ribben en hoekpunten van de kubus glad te strijken, kunnen we hem
vervormen tot een sfeer. Daarom zeggen we dat de sfeer en de kubus homeomorf
zijn. In de topologie wordt geen onderscheid gemaakt tussen zulke homeomorfe
oppervlakken, we beschouwen deze vormen als gelijk.

Het is niet zo eenvoudig om je een intüıtieve voorstelling te maken van alle
mogelijke oppervlakken. We zullen verderop zien dat we sommige oppervlak-
ken zelfs op geen enkele manier in een driedimensionale ruimte kunnen plaatsen.
Daarom maken we gebruik van origami’s om oppervlakken te beschrijven. Een
origami is een schema dat je vertelt hoe je het oppervlak kan knutselen uit een
stuk papier door bepaalde zijden aan elkaar te lijmen. We lichten dit verder toe
aan de hand van een voorbeeld: een origami voor de sfeer.

We vertrekken van een vierkant vel papier. Op figuur 1 zie je links hoe we
de zijden van het vel gemarkeerd hebben met twee soorten pijlen (enkele pijlen
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Figuur 1: Een origami voor de sfeer

bovenaan, dubbele pijlen onderaan). Zijden met dezelfde pijl moeten aan elkaar
gekleefd worden in de richting van de pijl. Rechts zie je het resultaat: een sfeer.
De diagonaal in stippellijn op de linkse tekening komt overeen met de evenaar
van de sfeer, en elk van de twee soorten pijlen met een kwart van een meridiaan
op de sfeer; dit is ook aangeduid op de tekening.

We hoeven niet altijd van een rechthoekig vel papier te vertrekken: we zouden
de sfeer bijvoorbeeld ook kunnen maken door een kruisvormig vel papier dicht te
plooien tot een kubus (zoals hierboven uitgelegd beschouwen we de sfeer en de
kubus als gelijk). Om een sfeer te maken waaruit een klein schijfje verwijderd
is, kunnen we de origami in figuur 2 gebruiken. De horizontale zijde van de
linkerveelhoek komt overeen met de uitgesneden cirkel op de sfeer.

Figuur 2: Een origami voor de sfeer met een schijfje verwijderd

Doorheen de volgende opgaven zullen we zien hoe origami’s gebruikt worden
om oppervlakken te classificeren.
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Opgave 1: Een origami voor een donut

De torus (meervoud: tori) is de meetkundige benaming voor het oppervlak van
een fietsband of donut. Je ziet links in figuur 3 een afbeelding van de torus.

Figuur 3: De torus en een koffiekop

• Opgave 1a (max. 50 punten): Zijn de torus en de koffiekop in figuur 3
homeomorf?

• Opgave 1b (max. 50 punten): Vervolledig het vierkant op het antwoord-
blad tot een origami voor de torus.

Opgave 2: Eulergetallen van donuts

Je hebt in de voorbereidende tekst al kennis gemaakt met het Eulergetal van
een oppervlak. Dit getal speelt een belangrijke rol in de classificatie van opper-
vlakken. Men kan aantonen dat twee homeomorfe oppervlakken steeds hetzelfde
Eulergetal hebben; het Eulergetal is dus invariant onder homeomorfie. Je hebt
gezien dat het Eulergetal gedefinieerd wordt aan de hand van een triangulatie
van het oppervlak, door het aantal hoekpunten (v), zijden (e) en driehoeken (f)
te tellen: het Eulergetal wordt dan gegeven door de formule v − e + f . We kun-
nen origami’s gebruiken om snel triangulaties te bepalen en zo het Eulergetal te
berekenen. We illustreren dit aan de hand van ons voorbeeld uit figuur 1.

Links in figuur 4 hebben we onze origami voor de sfeer onderverdeeld in vier
driehoeken. Rechts zie je hoe deze onderverdeling aanleiding geeft tot een trian-
gulatie van de sfeer. Deze triangulatie kunnen we gebruiken om het Eulergetal
van de sfeer te bepalen. Daarvoor moeten we het aantal hoekpunten, zijden en
driehoeken in de triangulatie berekenen. Hierbij moeten we goed opletten welke
zijden en hoekpunten in de origami met elkaar gëıdentificeerd worden op de sfeer,
zodat we deze niet dubbel tellen. Als we de zijden van de origami aan elkaar
plakken volgens de aangegeven pijlen, zien we dat ook het linker- en rechter-
hoekpunt van het vierkant met elkaar gëıdentificeerd worden. Je kan eenvoudig
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Figuur 4: Een triangulatie van de sfeer

narekenen dat onze triangulatie van de sfeer vier hoekpunten heeft (de noord- en
zuidpool en de twee snijpunten van de meridiaan met de evenaar), zes zijden en
vier driehoeken. Het Eulergetal van de sfeer is dus gelijk aan 4 − 6 + 4 = 2. Dit
is de waarde die ook al in de voorbereidende tekst gegeven werd.

• Opgave 2a (max. 50 punten): Bereken het Eulergetal van de torus met
twee gaten (figuur 5).

• Opgave 2b (max. 100 punten): Geef een formule voor het Eulergetal van
de torus met n gaten, met n een natuurlijk getal verschillend van nul (uit
deze formule kan je afleiden dat twee tori met een verschillend aantal gaten
niet homeomorf zijn met elkaar).

Figuur 5: De torus met twee gaten

Opgave 3: Homeomorf of niet?

Een laatste begrip dat belangrijk is voor de classificatie van topologische opper-
vlakken is oriënteerbaarheid. Om dit toe te lichten gebruiken we de beroemdste
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origami uit de topologie: de Möbiusband. Dit is het oppervlak dat je bekomt met
de origami in figuur 6. Beeld je nu in dat je een mier bent die over de stippellijn
van de origami loopt (zoals op een bekende prent van M.C. Escher1). Je beschrijft
dan een cirkel op de Möbiusband. Als je de volledige cirkel hebt afgelegd is er
iets vreemds gebeurd: je bevindt je plots aan de andere kant van het vel papier.
De Möbiusband heeft dus geen binnen- en buitenkant, eens we de zijden van
onze origami aan elkaar kleven lopen beide kanten van ons vel papier vloeiend in
elkaar over. Oppervlakken waarop zoiets gebeurt noemen we niet-oriënteerbaar.
De sfeer en de torus (met een willekeurig aantal gaten) zijn wel oriënteerbaar, ze
hebben immers duidelijk een binnen- en buitenkant.

Figuur 6: De Möbiusband

De volgende stelling is het hoofdresultaat in de classificatie van topologische
oppervlakken. We zeggen dat een oppervlak een rand heeft als er een zijde in
de origami bestaat die met geen enkele andere zijde wordt gëıdentificeerd; de
Möbiusband heeft dus een rand, maar de sfeer en de torus niet. We noemen een
oppervlak samenhangend als we een origami kunnen maken uit één doorlopend
stuk papier. Alle origami’s die we tot nog toe hebben gezien zijn samenhangend.
De unie van twee disjuncte sferen is dat niet, evenmin als een rij van tori die in
elkaar grijpen als de schakels van een ketting.

Stelling. Twee samenhangende oppervlakken zonder rand zijn homeomorf als en
slechts als ze hetzelfde Eulergetal hebben en ze allebei oriënteerbaar zijn of allebei
niet-oriënteerbaar zijn. De oriënteerbare samenhangende oppervlakken zonder
rand zijn precies de sfeer en de tori (met een willekeurig aantal gaten).

Het bewijs van deze stelling maakt op een essentiële manier gebruik van tri-
angulaties en origami’s. Ook de niet-oriënteerbare oppervlakken zonder rand
kunnen expliciet opgelijst worden; we gaan hier niet verder op in.

Om te bepalen of een oppervlak al dan niet oriënteerbaar is, kunnen we op-
nieuw gebruik maken van origami’s met een triangulatie (een onderverdeling in
driehoeken). We proberen elke zijde van de triangulatie een vaste richting te

1http://www.mcescher.com/gallery/mathematical/mobius-strip-ii/
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geven (zijden die aan elkaar gekleefd worden krijgen dezelfde richting), op zo’n
manier dat de richtingen in elke driehoek van de triangulatie een omloop vormen
over de omtrek van de driehoek en niet met elkaar in botsing komen. Als dit
lukt is het oppervlak oriënteerbaar; is het onmogelijk om zo’n richtingen te kie-
zen, dan is het oppervlak niet-oriënteerbaar. Het bestaan van een stel richtingen
zonder botsingen laat immers zien dat ons oppervlak twee verschillende kanten
heeft: een zijde waarop de pijlen in alle driehoeken in wijzerzin draaien, en de
tegenoverliggende zijde waarop ze in tegenwijzerzin draaien.

Figuur 7: De sfeer en het projectieve vlak

Je vindt twee voorbeelden in figuur 7. De linkse figuur toont onze origami
voor de sfeer met de keuze van een richting voor elke zijde van de triangulatie;
met deze keuze treedt er in geen enkele driehoek een botsing op. De rechtse
figuur is een origami met triangulatie voor een oppervlak dat het projectieve vlak
wordt genoemd. Je kan zelf uittesten dat er bij elke keuze van richtingen voor
de zijden van de triangulatie in minstens één driehoek een botsing zal ontstaan.
Het projectieve vlak is dus niet-oriënteerbaar.

Het is erg moeilijk om je een niet-oriënteerbaar oppervlak zonder rand voor
te stellen; de reden is dat zo’n oppervlak niet kan bestaan in de driedimensionale
ruimte (anders zou het automatisch een binnen- en buitenkant hebben). Als je de
origami van een niet-oriënteerbaar oppervlak zelf probeert te maken (bijvoorbeeld
die van het projectieve vlak in figuur 7), zal je er dus nooit in slagen om alle zijden
daadwerkelijk aan elkaar te kleven; daarvoor heb je een ruimte van meer dan drie
dimensies nodig. De origami beschrijft echter nog steeds een abstract topologisch
oppervlak.

• Opgave 3a (max. 50 punten): Bereken de Eulergetallen van de opper-
vlakken met de origami’s in figuur 8.

• Opgave 3b (max. 50 punten): Welk van deze oppervlakken is oriënteerbaar?

• Opgave 3c (max. 50 punten): Zijn deze oppervlakken homeomorf?
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Figuur 8: Het linkse oppervlak is de beroemde fles van Klein. Merk op dat we
in de rechtse origami vier verschillende soorten pijlen gebuiken.

Antwoordenvel

Omcirkel in opgave 1a het juiste antwoord. Een goed antwoord levert 50
punten op, blanco levert 0 punten op, bij een fout antwoord verlies je 50
punten!

• Antwoord opgave 1a:

JA – NEE – blanco.

• Antwoord opgave 1b:

• Antwoord opgave 2a:

• Antwoord opgave 2b:

Omcirkel in opgaven 3b en 3c het juiste antwoord. Een goed antwoord
levert 50 punten op, blanco levert 0 punten op, bij een fout antwoord verlies
je 15 punten in 3b en 50 punten in 3c!

• Antwoord opgave 3a:
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– Het Eulergetal van het linkse oppervlak is . . . .

– Het Eulergetal van het rechtse oppervlak is . . . .

• Antwoord opgave 3b:

allebei – enkel het linkse –

enkel het rechtse – geen van beide – blanco.

• Antwoord opgave 3c:

JA – NEE – blanco.

Oplossingen Sum of Us 2014

• Antwoord opgave 1a: JA

• Antwoord opgave 1b:

• Antwoord opgave 2a: −2.

• Antwoord opgave 2b: 2 − 2n.

• Antwoord opgave 3a:

– Het Eulergetal van het linkse oppervlak is 0.

– Het Eulergetal van het rechtse oppervlak is 0.

• Antwoord opgave 3b: geen van beide.

• Antwoord opgave 3c: JA.
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