a stąd nastĊpujące wyraĪenie na szukaną prĊdkoĞü
v
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R

(1.22)

Podstawiając wartoĞci liczbowe, M = 59,7·1023 kg, G = 6,67·10-11 Nm2/kg2 i promieĔ
Ziemi 6,37·106 m, otrzymujemy
vI = 7,91·103 m/s

(1.23)

TĊ prĊdkoĞü nazywamy pierwszą prĊdkoĞcią kosmiczną.
Pierwsza prĊdkoĞü kosmiczna okreĞla, jaką prĊdkoĞü naleĪy nadaü wystrzelonemu
poziomo pociskowi, aby okrąĪyá on ZiemiĊ.
I prĊdkoĞü kosmiczna (na Ziemi) wynosi vI = 7,91 km/s.

Obliczenie (1.22) jest waĪne, sprawdzimy wiĊc poprawnoĞü przeliczenia jednostek.

N  m 2 kg
kg 2 m
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kg  m m
s 2 kg

m2
s2

m
s

I prĊdkoĞü kosmiczna jest wielkoĞcią charakteryzującą pole grawitacyjne planety na jej
powierzchni, nieco podobnie jak przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni, wzór (1.3).
Jak na warunki ziemskie, prĊdkoĞü prawie 8 km/s wydaje siĊ ogromna. Jak na warunki
kosmiczne nie jest ona taka zawrotna. Ziemia krąĪy dookoáa SáoĔca z prĊdkoĞcią 30 km/s a
caáa nasza Galaktyka podąĪa w kierunku gwiazdozbioru Panny z prĊdkoĞcią okoáo 400 km/s.
Czy I prĊdkoĞü kosmiczna wystarczy, aby dolecieü na KsiĊĪyc? Nie! Ale policzenie
prĊdkoĞci, jaką naleĪy nadaü pociskowi, aby poleciaá na KsiĊĪyc, nie jest takie áatwe.
Wyprowadzenie to wymaga pewnych dodatkowych wzorów. Wzory te dotyczą pola
grawitacyjnego, ale samo wyraĪenie (1.1) na siáĊ oddziaáywania grawitacyjnego juĪ nam nie
wystarczy. Wyprowadzenie prĊdkoĞci niezbĊdnej, aby wysáaü pocisk z Ziemi w daleki
kosmos, przedstawiamy w nastĊpnym paragrafie.
Zadanie 1.9
Oblicz pierwszą prĊdkoĞü kosmiczną dla KsiĊĪyca. Przyjmij masĊ KsiĊĪyca jako
M = 0,74·1023 kg i promieĔ KsiĊĪyca R = 1,74·106 m. Porównaj tĊ prĊdkoĞü z I prĊdkoĞcią
kosmiczną dla Ziemi.
1.9. Energia w polu grawitacyjnym

Pierwsza prĊdkoĞü kosmiczna jest wystarczająca dla okrąĪenia Ziemi natomiast jest za
maáa, aby z Ziemi dolecieü na KsiĊĪyc lub Marsa. PrĊdkoĞü niezbĊdna do ucieczki z pola
grawitacyjnego Ziemi nazywamy „drugą prĊdkoĞcią kosmiczną”. Dla jej obliczenia musimy
wprowadziü nowe pojĊcie – energii w polu grawitacyjnym.
PojĊcie energii potencjalnej w polu grawitacyjnym jest dobrze znane. Energią nazywamy
zdolnoĞü ciaáa do wykonania pracy. Ciaáo podniesione na pewną wysokoĞü i spuszczone
swobodnie moĪe wykonaü pracĊ. Przykáadowo, máotek spuszczony z pewnej wysokoĞci wbija
gwóĨdĨ, kafar wbija pal, spadający wazon rozbija siĊ na kawaáki itd.
RównieĪ dobrze znany jest wzór na energiĊ potencjalną E w polu grawitacyjnym Ziemi
E = mgh


(1.24)
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gdzie m jest masą ciaáa, g – przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni Ziemi (por. wzór
1.3) a h – wysokoĞcią, na jaką zostaáo podniesione ciaáo.
Niestety, wzoru tego nie moĪemy stosowaü, kiedy rozwaĪamy zmiany energii na duĪych
odlegáoĞciach. Wówczas odlegáoĞü od Ğrodka Ziemi R we wzorze (1.3) zmienia siĊ znacznie, i
wzór (1.24) dawaáby wartoĞci báĊdne.
Aby wydedukowaü alternatywne wyraĪenie na energiĊ potencjalną, waĪne równieĪ dla
duĪych zmian odlegáoĞci od Ziemi przypomnijmy, Īe zmiana energii ǻE ciaáa jest równa, z
definicji, pracy W wykonanej nad ciaáem. Wzrost energii kinetycznej wystrzelonego pocisku
równy jest pracy wykonanej nad pociskiem przez rozprĊĪające siĊ gazy w lufie armaty.
ǻE = W

(1.25)

Poprawny, dla kaĪdej odlegáoĞci, wzór na energiĊ potencjalną w polu grawitacyjnym
wyprowadzimy na podstawie rozwaĪaĔ o wykonanej pracy. Jaką pracĊ naleĪy wykonaü, aby
przenieĞü pocisk z punktu na powierzchni Ziemi, tj. z odlegáoĞci od Ğrodka Ziemi
R1 = 6370 km na odlegáoĞü nieskoĔczoną, R2 = ?
Przypominamy definicjĊ pracy
W= F·ǻs

(1.26)

gdzie F jest dziaáającą siáą a ǻs przesuniĊciem, na jakim dziaáaáa ta siáa.
Siáa w polu grawitacyjnym wyraĪa siĊ dobrze juĪ nam znanym wzorem
F

G

Mm
r2

MnoĪąc tĊ siáĊ przez przesuniĊcie ǻR = R2 – R1 uzyskalibyĞmy jakieĞ wyraĪenie, które
miaáoby wymiar GMm/R.18 Jeszcze jedna trudnoĞü koncepcyjna wynika z faktu, Īe
przesuwając ciaáa z R1 do nieskoĔczonoĞci siáa grawitacji zmienia siĊ od pewnej skoĔczonej
wartoĞci dla R1 do zera dla R2 = . Nie moĪemy wiĊc uwaĪaü tej siáy za staáą.
Prawidáowe wyraĪenie na pracĊ w polu grawitacyjnym niezbĊdną do przeniesienia ciaáa o
masie m w polu grawitacyjnym ciaáa o masie M (i na odwrót) z początkowej odlegáoĞci
miĊdzy ciaáami R1 do koĔcowej odlegáoĞci R2 przedstawia wzór

W1o2

§ 1
1 ·
¸¸
GMm¨¨ 
© R1 R2 ¹

(1.27)

Wzór (1.27) jest kluczem do znalezienia II prĊdkoĞci kosmicznej. Wysáanie pocisku w
daleki kosmos oznacza wykonanie pracy na dystansie od R1= 6370 km do R2 = . Praca ta
wynosi

W1of

GMm
R1

(1.28)

Praca ta dostarcza pociskowi energii kinetycznej. Zachodzi wiĊc równoĞü
GMm
R1

mv 2
2

(1.29)

skąd otrzymujemy poszukiwaną wartoĞü II prĊdkoĞci kosmicznej

18

RozwaĪania tu przedstawione mają charakter jedynie jakoĞciowy. Prawidáowe wyprowadzenie wzoru na
energiĊ potencjalną w polu grawitacyjnym nie jest trudne, ale wymaga rachunku caákowego.
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(1.30)

Wstawiając wartoĞci liczbowe na masĊ Ziemi i promieĔ Ziemi otrzymujemy wartoĞü
vII = 11,2·103 m/s

(1.31)

ZauwaĪmy, Īe mimo zupeánie innego rozumowania przy wyprowadzaniu pierwszej i
drugiej prĊdkoĞci kosmicznej, uzyskane wartoĞci róĪnią siĊ tylko o czynnik ¥2. Związek ten
jest, oczywiĞcie, waĪny dla wszystkich planet i innych ciaá. Dla KsiĊĪyca prĊdkoĞü ucieczki
statku kosmicznego wynosi vII = 2,38 km/s.
Druga prĊdkoĞü kosmiczna okreĞla, z jaką prĊdkoĞü naleĪy wystrzeliü pocisk, aby
opuĞciá on ZiemiĊ na zawsze.
II prĊdkoĞü kosmiczna (na Ziemi) wynosi vI = 11,2 km/s.

W dobie lotów kosmicznych sposoby na uniesienie siĊ z Ziemi wykorzystują wiele
„trików” technicznych. Rakieta startująca z Ziemi na KsiĊĪyc byáa ogromna, o wysokoĞci 110
metrów i o masie startowej 3 tys. ton. Musiaáa ona wynieĞü na orbitĊ dookoáa KsiĊĪyca
lądownik i moduá powrotny, który „parkowaá” na orbicie dookoáa KsiĊĪyca. Z samego
KsiĊĪyca startowaá juĪ niewielki lądownik, o masie 4,7 tony, z czego 2,5 tony stanowiáo
paliwo niezbĊdne do dotarcia do moduáu krąĪącego na orbicie parkingowej.
DziĞ wiĊc I i II prĊdkoĞü kosmiczna mają bardziej znaczenie poznawcze niĪ praktyczne:
pierwszą z nich obliczamy z równoĞci siáy grawitacji i siáy doĞrodkowej na orbicie o
promieniu równym promieniowi Ziemi, drugą – z pracy niezbĊdnej do wyniesienia
okreĞlonego ciaáa z odlegáoĞci równej promieniowi Ziemi do nieskoĔczonoĞci.
a)

b)

Fot. 1.15. II prĊdkoĞü kosmiczna dla Ziemi wynosi 11,2 km/s natomiast dla KsiĊĪyca tylko 2,38 km/s.
Wystartowanie w kosmos z KsiĊĪyca jest wiĊc o wiele áatwiejsze niĪ z Ziemi; a) Rakieta Saturn
startująca z Ziemi miaáa wysokoĞü 110 m i masĊ na starcie 3 tys. ton; b) lądownik ksiĊĪycowy miaá
wysokoĞü niecaáe 10 metrów (áącznie z áapami) i masĊ startową 4,7 tony19 (ħródáo: NASA)

19

Zob. materiaáy filmowe NASA nt. startu lądownika Apollo 17 z KsiĊĪyca na stronie ZDF UMK.
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WyraĪenie (1.28) jest natomiast niezwykle waĪne: wskazuje ono, jak obliczyü energiĊ
potencjalną E ciaáa w polu grawitacyjnym Ziemi, w odlegáoĞci R od jej Ğrodka a
niekoniecznie przy jej powierzchni. Energia ta wynosi

E ( R)



GMm
R

(1.32)

Energia potencjalna ciaáa znajdującego siĊ w polu grawitacyjnym jest ujemna. Wynosi ona
zero w nieskoĔczonoĞci, ale aby wynieĞü ciaáo do nieskoĔczonej odlegáoĞci, trzeba nad nim
wykonaü pracĊ. JeĞli nad ciaáem wykonaliĞmy pracĊ, to jego energia wzrosáa.
W Īyciu codziennym ujemny znak energii potencjalnej w polu grawitacyjnym nie ma dla
nas wiĊkszego znaczenia. I tak interesują nas wzglĊdne zmiany energii. Zresztą, wzór (1.32)
nie jest w sprzecznoĞci ze wzorem stosowanym na co dzieĔ do obliczeĔ energii potencjalnej,
tj. (1.24). We wzorze E = mgh energia roĞnie ze wzrostem wysokoĞci h, we wzorze (1.32)
energia równieĪ roĞnie, jeĞli R2>R1. RzeczywiĞcie, róĪnica E(R2) – E(R1) obliczona wedáug
wzoru (1.32) jest dodatnia, czyli E(R2) > E(R1).

E ( R2 )  E ( R1 )

§ 1
1 ·
GMm¨¨
 ¸¸ ! 0
© R2 R1 ¹

(1.33)

Wzór (1.32) na energiĊ w (przyciągającym) polu grawitacyjnym bĊdzie nam natomiast
bardzo, bardzo przydatny przy modelowaniu atomu wodoru w nastĊpnym rozdziale.

Pytania (wedáug podstawy programowej MEN):
1. Jaka jest interpretacja I prĊdkoĞci kosmicznej? Oblicz ją.
2. Oblicz okres obiegu Wenus dookoáa SáoĔca. OdlegáoĞü Wenus od SáoĔca i masĊ SáoĔca
znajdziesz w tabeli 4.1 w rozdziale IV.
3. Oblicz, z jaką prĊdkoĞcią musi lataü satelita do pomiarów ksztaátu kuli ziemskiej
(„GOCE”), jeĞli jego orbita jest zaledwie 150 km na powierzchnią Ziemi.
4. (rozszerzone) Jaka jest interpretacja II prĊdkoĞci kosmicznej? Oblicz ją.
5. Oblicz drugą prĊdkoĞü kosmiczną dla Marsa. Dane Marsa znajdziesz w tabeli 4.1.
6. (trudne) Oblicz, w jednostkach przyspieszenia ziemskiego g, jakie jest przyspieszenie
doĞrodkowe (tzn. w kierunku Ziemi) KsiĊĪyca, rys. 1.1. Przyjmij odlegáoĞü Kuby od
Ğrodka Ziemi 6 tys. km, przyspieszenie Kuby równe g a odlegáoĞü Ğrodka KsiĊĪyca od
Ğrodka Ziemi jako 380 tys. km. Wynik podaj w przybliĪeniu uáamka prostego. (Skorzystaj
umiejĊtnie ze wzoru 1.3.)
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