Rozdziaá I. Ruch po okrĊgu i grawitacja
1.1. Od Mikoáaja Kopernika
Dzieáo Mikoáaja Kopernika „O ruchach ciaá niebieskich”1 rozpoczyna siĊ od rozwaĪaĔ
pozornie nie na temat – o ksztaácie Ziemi. O tym, Īe Ziemia jest kulą, wiadomo byáo od
czasów staroĪytnych. Erastotenes w I w p.n.e. zmierzyá nawet jej promieĔ z zadziwiająco
dobrą dokáadnoĞcią. Kopernik postawiá jednak trudne pytanie: jak to siĊ dzieje, Īe woda z kuli
ziemskiej nie spáywa. Odpowiada sam Kopernik, Īe woda zapeánia zagáĊbienia terenu.
Ocean […], który oblewa ląd staáy, wlewa siĊ tu i ówdzie w jego gáąb w postaci mórz i wypeánia jego
bardziej zapadáe wgáĊbienia. Wypadaáo tedy, aby mniej byáo wód niĪ lądu, by woda nie pocháonĊáa
caáej ziemi, skoro oba te elementy na skutek swej ciĊĪkoĞci dąĪą do tego samego Ğrodka, lecz Īeby
pewne czĊĞci lądu pozostaáy na wierzchu dla utrzymania bytu istot lądowych, a takĪe liczne tu i
ówdzie rozciągające siĊ wyspy. Bo i sam kontynent wszystkich ziem czymĪe jest innym, jeĞli nie
wyspą, wiĊkszą tylko od innych?

Kopernik wyraĨnie mówi o ciĊĪkoĞci ciaá. DziĞ wiemy, Īe nie tylko woda ciąĪy w
kierunku Ğrodka Ziemia, ale Īe wszystkie ciaáa posiadające masĊ przyciągają siĊ siáami
grawitacji. Oddziaáywanie to ma zgodnie z III prawem Newtona charakter wzajemny: z taką
samą siáą Ziemia przyciąga KubĊ jak Kuba ZiemiĊ. Gdy Kuba podskoczy nad ziemiĊ, to Kuba
spada na kulĊ ziemską, ale i Ziemia przyspiesza w kierunku Kuby. Przyspieszenie, z jakim
spada Kuba, jest jednak znacznie wiĊksze niĪ przyspieszenie Ziemi w kierunku Kuby.
Decyduje o tym II prawo Newtona – przyspieszenie ciaáa jest wprost proporcjonalne do
dziaáającej siáy a odwrotnie do jego masy
a = F/m,

gdzie a jest przyspieszeniem ciaáa, m jego masą a F dziaáającą siáą.
Siáa grawitacji jest taka sama dla dwóch ciaá ale masa Ziemi znacznie, znacznie wiĊksza
niĪ Kuby. Masa Ziemi wynosi 59·1023 kg. JeĪeli masa Kuby wynosi 59 kg, to przyspieszenie
kuli ziemskiej w kierunku Kuby jest 10-23 razy mniejsze niĪ Kuby w kierunku Ziemi. Z jakim
przyspieszeniem spada Kuba, policzymy w nastĊpnym paragrafie.

g

1/4000g

10Ͳ23g
g
a)

b)

Fot. 1.1. a) Kuba (59 kg) podskoczyá nad ZiemiĊ i spada na nią. Kuba spada na ZiemiĊ z
przyspieszeniem, które oznaczamy jako g; kula ziemska przyspiesza w kierunku Kuby z
przyspieszeniem 10-23g. b) Anegdota mówi, Īe Newton zrozumiaá prawo grawitacji, gdy zauwaĪyá, Īe
jabáko spada na ziemiĊ tak samo, jak KsiĊĪyc dookoáa Ziemi (ustawicznie) zakrzywia tor swojego
ruchu, w kierunku Ziemi (Rysunek Kuba Garbacz lat 10)
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Wydrukowane dzieáo Mikoáaja Kopernika nosi tytuá „De revolutionibus orbium celestis” co táumaczymy jako
„O obrotach sfer niebieskich”. Nie jest jednak wykluczone, Īe mogáo mieü ono pierwotnie inny tytuá. Praca jego
ucznia Jana Retyka zapowiadająca dzieáo Kopernika ma tytuá „De revelationibus ... moto” czyli o rewelacjach
ruchu ciaá niebieskich. Z pewnoĞcią wydawca dzieáa opatrzyá dzieáo Kopernika nieuzgodnioną z nim
przedmową, pomniejszającą znaczenie rewolucji kopernikaĔskiej.
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