Aktualności (nie tylko) fizyczne
Fizyka kontra zmarszczki
Jeśliby jasnowidz chcial dać w prezencie koleżance po fachu krysztalowa˛ kule˛,
musialby ja˛ zapakować. Użycie do tego arkusza papieru wia˛że sie˛ z latwym
do wyobrażenia sobie problemem – papier sie˛ pogniecie, powstana˛ na nim
zmarszczki i faldki, a calość może nie prezentować sie˛ dostatecznie elegancko.
Problem ten jest w miare˛ oczywisty dla matematyka, który może orzec, że
geometrie powierzchni kuli oraz arkusza papieru sa˛ różne, a nawet dodać, że
powodem jest różna krzywizna tych powierzchni, sprawiaja˛ca, że nie można
nalożyć jednej na druga˛ bez ściskania i rozcia˛gania.
Okazuje sie˛, że opisane wyżej zagadnienie stanowi nie lada wyzwanie dla fizyków.
Oni sa˛ bowiem zainteresowani nie tylko tym, że nie da sie˛ gladko zapakować
kuli w arkusz papieru, ale również chcieliby znać odpowiedź na pytanie, jak sie˛
ten papier pomarszczy. Podobne wyzwanie pojawia sie˛ również w przypadku
odwrotnym, gdy chcemy „splaszczyć” fragment dwuwymiarowej, zakrzywionej
powierzchni.
Przewidywanie, jak marszcza˛ sie˛ skończone powloki, jest zlożonym zadaniem
z mechaniki nieliniowej. Podstawowa trudność wynika z tego, że w zadaniu tym
nie wyste˛puja˛ sily rozcia˛gaja˛ce powloke˛, co uniemożliwia stosowanie metod
matematycznych zwykle stosowanych w mechanice ośrodków cia˛glych. Do
niedawna zrozumienie dynamiki marszczenia materialów wymagalo zalożenia lub
zgadnie˛cia jakiegoś ukladu zmarszczek, który naste˛pnie można byloby ulepszać
i udokladniać.
Okazuje sie˛ jednak, że można sformulować rozsa˛dny opis powstawania
zmarszczek, la˛cza˛c elementy teorii i doświadczenia. Pierwszy krok w tym
kierunku zrobil Ian Tobasco, matematyk z Uniwersytetu Illinois w Chicago,
który zaproponowal teorie˛ oparta˛ na bilansie energii zwia˛zanej ze zjawiskiem
marszczenia materialu. Nie bylo jednak oczywiste, czy ta teoria jest poprawna
i dokladna.
Dlatego konieczne okazalo sie˛ pola˛czenie teorii z symulacjami komputerowymi
i wykonanie serii eksperymentów, co, rzecz jasna, wymagalo zaangażowania
wie˛kszej liczby naukowców. Badacze umieścili cienkie, plaskie kawalki plastiku
na zakrzywionej szklanej powierzchni, tak aby plastik przybral ksztalt
zakrzywionego szkla. Naste˛pnie umieścili zakrzywione kawalki plastiku na
mokrej powierzchni i obserwowali, jak napie˛cie powierzchniowe wody powoduje
marszczenie plastiku. Dane z cze˛ści doświadczalnej zostaly wykorzystane do
określenia parametrów symulacji komputerowych. Pozwolilo to na określenie
regul opisuja˛cych, jak pojawiaja˛ sie˛ i zachowuja˛ zmarszczki.
Okazalo sie˛, że zmarszczki tworza˛ sie˛ w rze˛dach na calej powierzchni próbki,
a nie tylko na brzegach, mimo że material na brzegach podlega najwie˛kszemu
odksztalceniu. Uklady tych zmarszczek, a w szczególności wyste˛powanie
domen z regularnymi zmarszczkami, zależaly od tzw. szkieletu topologicznego
próbki, czyli środków okre˛gów stykaja˛cych sie˛ z brzegiem próbki w dwóch
lub wie˛cej punktach. Jakkolwiek gle˛bokość zmarszczek zależy od pocza˛tkowej
krzywizny splaszczanej próbki, ich uklad wewna˛trz pojedynczej domeny jest
określony przez znak tej krzywizny (powierzchnia siodla ma krzywizne˛ ujemna˛,
powierzchnia kuli – dodatnia˛). Co wie˛cej, uklady zmarszczek odpowiadaja˛ce
przeciwnym znakom krzywizny sa˛ ze soba˛ zwia˛zane, tzn. znaja˛c jeden z nich,
można przewidzieć ten drugi.
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Tworzenie sie˛ zmarszczek na różnego rodzaju materialach, zwlaszcza na
tekstyliach, towarzyszy nam na co dzień. Każdy, kto choć raz nadawal schludny
wygla˛d koszulom lub sukienkom za pomoca˛ żelazka, może sobie latwo wyobrazić
wyniki eksperymentów opisanych wyżej. Któż móglby sie˛ jednak spodziewać, że
z pozoru malo ekscytuja˛ca czynność, jaka˛ jest prasowanie, wia˛że sie˛ tak ściśle
z najnowszymi odkryciami w fizyce?
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