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M. C. Escher's Waterfall woodcut (Bool et al. 1982, p. 323).  

1. Escher poliéder 

Egy Wolfram Mathematica demonstráció bemutatja, amint az RD-ből 
kiindulva a csillag akkorára nő, hogy megkapjuk az Escher poliédert.  

Escher poliéder = RD egyik csillag poliédere 

Rombikus 

dodekaéder (RD) 

Csonkított oktaéder folyamatos 
átalakításával el lehet érni az Escher 
poliédert. Ezek mind térkitöltők.  

Tarnai Tibor megmutatta, 
hogy a csillag RD hol jelenik 

meg templomok tetején. 
Ezek kissé eltérnek az Escher 

polilédertől. 

Zometool-al megépíthető. 
Középen az RD felismerhető. 

Ilyen alakú, fából készült puzzle 
kapható. 
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A térkitöltő sorozat tagja egy 54-lapú poliéder, amely a rombikus triakontaéderből 

képezhető. (Oldalak a „Rombikus szerkezetek” című könyvből. 
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2. Bilinski poliéder     (2. típusú rombikus dodekaéder = RD2) 

Bilinski egy horvát matematikus/geométer 
volt, róla nevezték el az aranymetszés 

arányú rombikus dodekaédert (RD2).  

Suttin Octa-Tetra rendszere (papír): Az 
arany rombodéreket két darabból lehet 
összeállítani. Könnyen ragasztható. 
Az RD2 térkitöltő, lineáris összekötőként 
lehet használni gömbszerű ikozaéderes 
űrállomás egységek között. Gyűrűk is 
alkothatók belőle. 

Végtelen sok RD van az RD1 (gyök 
kettő vagy ezüst) arányú és az RD2 
(aranymetszés arányú) mellett, és 
minden RD összerakható két csúcsos 
és két lapos romboéderből.  

StyroBlock összeállítással meg lehet mutatni, 
hogy a Bilinski poliéder hogyan helyezkedik 
el a rombikus triakontaéderben (RT). Az RT-
ből kiválasztható egy rombikus ikozaéder 
(RI), amelyet Fedorov orosz krisztallográfus 
leírt. Az RI-ből kiválasztható a Bilinski 
poliéder. Bilinski professzor az RI-ből 
kiindulva jött rá, hogy egy ilyen poliéder is 
létezik. 

A Bilinski és kocka viszonya:  félbevágott Bilinski poliédert egy kocka 
lapjaira helyezve létrehozható az RT. Az RT megjelenik 
kváziristályokban.  

Izidor Hafner logoja harminc Bilinski egy 
RT lapjaira helyezve. Egy félig kész 
StyroBlock modellen lehet 
tanulmányozni a továbbépítés 
lehetőségegét.  
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3. Bór-szuboxid kristály 

A MaMa logoja 

(Magyar Matematikai múzeum,  

vagy ELTE MaMus  

. 

Zometool-al megépíthető Gyűrűbe 
rendezhető (ez az ELTE Matematikai esték 
logoja). A csonkított ikozaéder (futball 
labda) geometriáját hordozza magában, 
amely az egyik Archimédeszi test. Mint az 
Archimédeszi testek mindegyike (13 db), 
tetraéderbe helyezhető.  

WMD mutatja a növekedést 
ikozaéderből kiindulva. 

Erre épül az a demo, amely 
mutatja, hogy az eredeti 
Mathematica logo (ikozaéderen 
tetraéderek) hogyan mehet át 
a jelenlegi WolframAlpha 
logoba, amely egy rombikus 
hexontahéder (RH), amely az 
RT-vel együtt kváziristályokban 
felfedezhető  
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4. Rombikus hexekontaéder (RH) 

12 RT egy RH körül a 
formája annak a 
kvázikristálynak, amelyet 
1987-ben a Nature közölt.  
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5. Hiperbolikus paraboloid 

      

Négyzet torzítása a kocka élek mentén. Az lélek 
megegyeznek egy tetraéder éleivel.  

Egy készülék modellje, amely segítségével be 
lehet mutatni, hogy a felület minden pontja 
azonos távolságban van két egyenestől.  

Egy egyenes egyidejű forgatással és eltolással súrolja a 
hiberbolikus praboloid felületét. A síkmetszete hiperbola.  

  

Egyes csipszek alapja megfelel 
a hioperbolikus paraboloidnak  

Hajtogatott papír egy 
átlátszó kockában, két 
rúddal. 
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