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O powierzchniach
Poznamy tu przyk³ady rozmaitych powierzchni i opiszemy ich
podstawowe w³asnoci. Przydadz¹ siê one przy lekturze innych artyku³ów z tego numeru.
Ró¿noæ w jednoci
Powierzchnia to dwuwymiarowy odpowiednik jednowymiarowej
krzywej. Krzywa ma tylko d³ugoæ, a powierzchnia ma jeszcze
drugi wymiar, zatem posiada pole (ale ma zerow¹ gruboæ, sk³ada siê tylko z jednej warstwy punktów). Najczêciej spotykane
przyk³ady powierzchni to kwadrat, ko³o, p³aszczyzna, powierzchnia szecianu, sfera, powierzchnia boczna walca czy torus (w
kszta³cie nadmuchanej dêtki). Wszystkie te obiekty spe³niaj¹ opisany wy¿ej warunek, ale poza tym s¹ bardzo zró¿nicowane, np.
 niektóre s¹ ograniczone (kwadrat, ko³o, powierzchnia szecianu), a inne nie (p³aszczyzna, powierzchnia nieskoñczenie
wysokiego walca),
 niektóre s¹ p³askie (kwadrat, ko³o, p³aszczyzna), a inne,
mimo ¿e dwuwymiarowe, nie mieszcz¹ siê na p³aszczynie
(pofalowana p³aszczyzna, powierzchnia boczna walca, sfera),
 niektóre maj¹ brzeg (kwadrat, powierzchnia boczna walca o
skoñczonej wysokoci), a inne nie (p³aszczyzna, sfera, powierzchnia nieskoñczonego walca, powierzchnia szecianu, torus),
 wród tych, które brzegu nie maj¹, s¹ powierzchnie nieograniczone (p³aszczyzna) i zamkniête (sfera, torus).
Badaniem powierzchni zajmuje siê m.in. dzia³ matematyki nazywany topologi¹ lub bardziej obrazowo  geometri¹ gumy.
Dla topologa nie wszystkie w³asnoci s¹ istotne, na przyk³ad
nie zwraca on uwagi na geometryczny kszta³t figury. Kwadrat
i ko³o s¹ w topologii tym samym, bo ka¿de z nich mo¿na zdeformowaæ w sposób ci¹g³y (np. przez rozci¹ganie, ciskanie
lub fa³dowanie, ale bez rozrywania i sklejania), aby otrzymaæ
drugie. Topolog ka¿dy obiekt, który uto¿samia z ko³em lub kwadratem, nazywa po prostu dyskiem. S¹ nimi np. wielok¹ty 
wypuk³e, wklês³e i zwichrowane. Podobnie sfera i powierzchnia szecianu (a tak¿e ka¿dego innego wielocianu wklês³ego
czy wypuk³ego, byle nie mia³ ¿adnych dziur) to w topologii ten
sam obiekt, nazywany po prostu sfer¹.

Mat-limeryki
Matematyk w swym domu pod Usa*
Wyhodowa³ dziwnego kaktusa,
Co wygl¹da³ przelicznie,
Kolce ros³y mu stycznie
Do powierzchni o kszta³cie torusa.
Matematyk w swym domu pod Usa
Raz siê wkuzy³ na wstêgê Möbiusa,
Bo to taka paskuda,
Co siê rozci¹æ nie uda
Wzd³uz, wiêc w popsek do ciêcia go zmusa.
Pisz¹c limeryk o torusie,
Chcia³em spleæ w torus ze trzy strusie,
Ale tymczasem moja ¿ona
Mówi, ¿e bierze siê pytona
I ogon w paszczê wtyka mu siê.
Pewna mrówka z Syrii, chc¹c torusa
Eksplorowaæ, ¿wawo da³a susa,
Lecz przygoda by³a niezbyt fajna,
Bo skoñczy³a siê w butelce Kleina,
Torus zasiê by³ z dwóch wstêg Möbiusa.
Przemys³aw Kiciak
*

Usa  miejscowoæ na wyspie Kiusiu.
Przy drodze wjazdowej widnieje tam
napis Welcome to Usa.
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Wstêga Möbiusa
Jest to prosta, ale szczególnie interesuj¹ca powierzchnia. Po raz pierwszy zosta³a opisana w 1858 r. niezale¿nie przez matematyka niemieckiego  Augusta Ferdynanda Möbiusa i brytyjskiego  Johanna
Benedicta Listinga (choæ historia okaza³a siê ³askawa tylko dla pierwszego z nich i uwieczni³a go w nazwie tego obiektu).

Rys. 1

Wstêgê Möbiusa otrzymamy z prostok¹tnego paska papieru, sklejaj¹c
jego krótsze koñce, przy czym jeden z nich wczeniej skrêcamy o 180°.
W dalszej czêci numeru opisano wiele eksperymentów pozwalaj¹cych dok³adnie zbadaæ w³asnoci tej powierzchni. Tu zauwa¿my
jedynie, ¿e jest to obiekt dwuwymiarowy, ograniczony, posiadaj¹cy
brzeg i mieszcz¹cy siê w przestrzeni trójwymiarowej. Najczêciej wyobra¿amy go sobie tak, jak na rys. 1, jednak wtedy nie widaæ od
razu, ¿e brzegiem tej powierzchni jest jedna, niezawêlona krzywa
zamkniêta, czyli topologiczny okr¹g. Dlatego czasem wygodnie jest
u³o¿yæ wstêgê Möbiusa w przestrzeni w sposób pokazany na rys. 2,
zwany czap¹ krzy¿ow¹. Tutaj powierzchnia przecina siê ze sob¹, ale
wyranie widzimy jej brzeg.

Rys. 2

Podobne zjawisko obserwujemy, uk³adaj¹c okr¹g na p³aszczynie
na 2 sposoby jak na rys. 3. W drugim przypadku krzywa przecina siê
ze sob¹, ale jest to tylko pozorne przeciêcie, w rzeczywistoci krzy¿uj¹ce siê linie mijaj¹ siê w trzecim wymiarze. Podobnie przecinaj¹ce siê fragmenty wstêgi w czapie mijaj¹ siê w czwartym wymiarze.

Jak z kwadratu zrobiæ butelkê?
Rys. 3

Przyjrzyjmy siê, jak powstaj¹ najprostsze i najbardziej znane powierzchnie topologiczne. Okazuje siê, ¿e wiele z nich mo¿na wyprodukowaæ, wychodz¹c od zwyk³ego kwadratu. Wygodnie bêdzie
myleæ, ¿e jest on wykonany z gumy i sklejamy jego boki na ró¿ne
sposoby. Ile jest takich sposobów? Przetestuj uwa¿nie rys. 4.
Nazwa butelki Kleina pochodzi od nazwiska niemieckiego matematyka Feliksa Kleina, który w roku 1882 opisa³ jej w³asnoci. Oba sposoby powstawania butelki Kleina (gdy w pierwszym kroku sklejamy
walec, a potem jego brzegowe okrêgi lub gdy na pocz¹tku sklejamy
wstêgê Möbiusa, a potem sklejamy jej punkty brzegowe) mo¿na
dynamicznie przeledziæ w Internecie pod adresem
http://www.youtube.com/watch?v=E8rifKlq5hc
W przeciwieñstwie do wstêgi Möbiusa butelki Kleina nie da siê umieciæ w przestrzeni trójwymiarowej bez samoprzecinania (mo¿na to
zrobiæ dopiero w przestrzeni czterowymiarowej). Fizyczne realizacje
tej powierzchni mo¿na obejrzeæ pod adresami:
http://www.youtube.com/watch?v=Ra62LW6NuGk (wersja szklana)
i http://www.youtube.com/watch?v=JDlcWCrAFLY (drabinki na placu zabaw).
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Umówmy siê, ¿e na rys. 4 zawsze sklejamy boki oznaczone tym samym
kolorem, a kierunek strza³ek pokazuje, w jakiej kolejnoci sklejamy ich
punkty.
a) Sklejamy 2 przeciwleg³e boki w tym samym kierunku. Powstaje
powierzchnia boczna walca

b) Sklejamy 2 przeciwleg³e boki w odwrotnych kierunkach, tzn. jeden
przekrêcamy przed sklejeniem. Powstaje wstêga Möbiusa
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A teraz
spróbuj sam...
1. Czy w butelce Kleina w przestrzeni czterowymiarowej mo¿na
przechowywaæ napoje? A w trójwymiarowej? A w topologicznej sferze lub w torusie
z wyciêt¹ dziur¹?
2. Modelem jakiej powierzchni jest zwyk³a,
szklana butelka?

c) Sklejamy 2 pary przeciwleg³ych boków w tym samym kierunku. Powstaje
torus

3. Sklejamy pary s¹siednich boków kwadratu w zaznaczonych
kierunkach jak na poni¿szych rysunkach.
Co powstaje?
a

d) Sklejamy 2 pary przeciwleg³ych boków, jedn¹ w tym samym, a drug¹
w przeciwnym kierunku. Mo¿emy to zrobiæ na 2 sposoby. W obu powstaje
butelka Kleina

b

c

d

e) Sklejamy 2 pary przeciwleg³ych boków w przeciwnych kierunkach.
Powstaje sfera z wyciêtym ko³em, w miejsce którego wklejamy wstêgê
Möbiusa. Tak¹ powierzchniê nazywa siê p³aszczyzn¹ rzutow¹

Rys. 4

e

Odpowiedzi szukajcie
wewn¹trz numeru.

