Abstrakt:
W roku 1950, Herbert Seifert udowodnił, że ciągłe pole wektorowe na sferze trówymiarowej
S^3, bez zerowych wektorów, które jest niewiele odchylone od włókien rozwłóknienia
Hopfa, generuje orbitę zamkniętą. Stwierdzenie, że każde ciągłe pole wektorowe na S^3 albo
posiada zerowy wektor, albo generuje orbitę zamkniętą, zostało rozpowszechnione jako Hipoteza
Seiferta. Paul A. Schweitzer skonstruował w roku 1974 pierwszy kontrprzykład na
Hipotezę Seiferta [5]. Przyklad ten jest klasy C^1 i posiada bardzo proste zbiory minimalne.
Metoda użyta do otrzymania kontrprzykładów klasy C^∞ została wprowadzona w latach
90-tych w pracach [3] oraz [4]. Otrzymane układy dynamiczne posiadają bardzo skomplikowane
zbiory minimalne, które mogą być wymiaru topologicznego jeden lub dwa, w zależności od
konstrukcji. Własności algebraiczne, szczególnie rozpatrywane pod względem
teorii kształtu Borsuka, jak również w kategorii Vietorisa-Cecha, są bardzo interesujące. ˇ
Badamy między innymi kształt, przesuwalność, własności typu Mittag-Leffler oraz stabilność.
Ostatnio został dokonany duży postęp w badaniach tych zbiorów minimalnych w
pracach napisanych przez autorów Steven Hurder i Ana Rechtman, na przykład w [1].
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