6.4. Fizyka w naukach o Ziemi16
Ksztaát Ziemi

Ksztaát Ziemie nie jest zagadnieniem prostym. OkreĞlamy go czĊsto jako geoida. Niewiele
to okreĞlenie jednak mówi: ksztaát Ziemi to ziemio-kula. Od rozwaĪaĔ o ksztaácie Ziemi
zaczynia siĊ dzieáo Kopernika: „[...]ChociaǏwyraǍnejjejkulistoƑcibezpoƑredniowidzieđnie
moǏna,zprzyczynwyniosųoƑcigóriwklħsųoƑcidolin,toprzecieǏnierównoƑcitebynajmniej
nie zmieniajČ ogólnej jej okrČgųoƑci, co siħ daje tak uzasadniđ. [...] TakǏe i wody morskie
ukųadajČsiħwpostacikulistej,oczymwiedzČǏeglarze,dostrzegajČczwysokoƑcimasztulČd
staųy,któregozpokųaduokrħtujeszczeniewidađ”.
Kulisty ksztaát Ziemi rodziá nie byle problem: dlaczego woda nie spáywa z takiej kuli?
Kopernik, korzystaá czĊĞciowo z wyjaĞnienia Arystoteles, wedáug której ciaáa ciĊĪkie dąĪą do
Ğrodka Ziemi, bo tam jest ich „miejsce naturalne”. A woda? Jest przecieĪ lĪejsza niĪ skaáa, a
lądy nad morza wystają. Kopernik pisze wiĊc, Īe „[...] jako lČd i woda wspierajČ siħ na
jednym Ƒrodku ciħǏkoƑci Ziemi, który jest zarazem Ƒrodkiem jej objħtoƑci. Woda, bħdČc
lǏejszČ,wypeųniarozpadlinyziemskieidlategomaųojestwodywstosunkudolČdu,chociaǏ
moǏenapowierzchniwiħcejwidađwody”.
Jak wiemy, prawo powszechnego ciąĪenie sformuáowaá dopiero Newton, 150 lat po
Koperniku. Ale nasz Rodak byá „na wáaĞciwym tropie” – kluczem do zrozumienia ksztaátu
Ziemi jest prawo ciąĪenia. Geoida to nie kula geograficzna, ale fizyczna.
Geoida to idealny ksztaát (wirującej) Ziemi, który by przyjĊáa oblana w caáoĞci wodą.

Problem komplikuje fakt, Īe Ziemia wiruje, i to z duĪą prĊdkoĞcią (kątową). Na wodĊ na
kuli ziemskiej dziaáa wiĊc nie tylko siáa ciĊĪkoĞci (skierowana do Ğrodka kuli) ale i siáa
odĞrodkowa bezwáadnoĞci (zob. par 1.5), skierowana „poziomo” na rys. 6.10. Woda nie
przyjmuje ksztaátu kuli, ale jak to pokazujemy na rys. 6.10, ksztaát elipsoidy. Dla takiej
elipsoidy, siáa wypadkowa bĊdąca sumą siáy ciĊĪkoĞci i siáy odĞrodkowej jest zawsze
prostopadáa do powierzchni elipsoidy. Tak jak powierzchnia wody w talerzu jest prostopadáa
do (lokalnego) kierunku siáy grawitacji.

a)

b)

Ryc.6.10. a) Rozkáad siá na obracającej siĊ Ziemi; elipsoida obrotowa jest „idealną” powierzchnią
Ziemi - tylko w tym przypadku wektor siáy nie ma skáadowej stycznej do powierzchni Ziemi; b) na
wodĊ w wirującym akwarium dziaáa siáa grawitacji (pionowo w dóá) i siáa odĞrodkowa (poziomo);
powierzchnia wody jest prostopadáa do wypadkowej z tych siá i przyjmuje ksztaát paraboli (fot. JCh).
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Wspóápraca mgr Justyna Chojnacka. Materiaá zostaá szczegóáowo omówiony w „Geografii w Szkole”, nr
3/2012, str. 28

116

RóĪnice w gĊstoĞci poszczególnych sfer Ziemi a takĪe rowy oceaniczne, wysokie pasma
górskie i záoĪa surowców sprawiają jednak, Īe masa elipsoidy ziemskiej nie jest rozáoĪona
równomiernie w caáej jej objĊtoĞci. Nie bez wpáywu to pozostaje na pole grawitacyjne Ziemi.
Konstrukcja mapy pola grawitacyjnego, pozwala na otworzenie prawdziwego ksztaátu geoidy.
Geoida jest bryáą o powierzchni prostopadáej w kaĪdym punkcie do (wypadkowego) wektora
siáy grawitacji. W fizyce taka powierzchniĊ nazywamy powierzchnią staáego potencjaáu
grawitacyjnego. Nie wprowadzaliĞmy tego pojĊcia do tej pory, ale byliĞmy blisko w równaniu
(1.32). Potencjaá grawitacyjny V w odlegáoĞci R od masy punktowej M obliczamy ze wzoru

V ( R)



GM
R

(6.3)

Jak widzisz, wyznaczenie ksztaátu Ziemi nie jest proste. W dobie lotów kosmicznych
mamy na to jednak nowe sposoby: sztuczny satelita Ziemi, który lata na niskiej wysokoĞci
(150 km) i mierzy precyzyjnie pole grawitacyjne, fot. 6.11a. W ten sposób powierzchnia
geoidy zostaáa wyznaczona z dokáadnoĞcią do kilkudziesiĊciu centymetrów, zob. ryc. 6.11b.

Fot. 6.11. a) Satelita do pomiarów
grawitacji (GOCE) lata na niskiej
orbicie (150 km) i uĪywa silników
jonowych na ksenon do korekty
trajektorii lotu (ħródáo: ESA)

Ryc. 6.11. b) Powierzchnia geoidy to powierzchnia
staáego potencjaáu grawitacyjnego, z uwzglĊdnieniem
siáy odĞrodkowej; powierzchnia ta jest pod elipsoidą,
np. w rejonie Himalajów. (ħródáo: ESA)

W obszarze Himalajów teoretyczna, tj. okreĞlona przez potencjaá grawitacji, powierzchnia
geoidy wypada pod powierzchnią matematycznej elipsoidy. Himalaje zbudowane są bowiem
z lekkich skaá osadowych spoczywających niegdyĞ (100 mln lat temu) na dnie ciepáego
morza. Powierzchnia geoidy „wybrzusza siĊ” w górĊ w rejonie Islandii.
Tektonika páyt

Skorupa ziemska pozostaje w staáym ruchu, którego przyczyną jest „wewnĊtrzny ogieĔ”.
Znany jest fakt, Īe temperatura w miarĊ wzrostu gáĊbokoĞci roĞnie. Przyczyny, Īe Ziemia jest
gorąca wewnątrz (przypuszczalna temperatura w jej Ğrodku wynosi ok. 5000ºC) są co
najmniej dwie. Po pierwsze, Ziemia nie zdąĪyáa wystygnąü – 4,567 mld lat od jej
uformowania siĊ to w astronomicznej skali czasu zaledwie 1/3 czasu od Big Bangu,
przewodnoĞü cieplna skaá jest niska a ich ciepáo wáaĞciwe duĪe. Po drugie, we wnĊtrzu Ziemi
caáy czas zachodzą rozpady promieniotwórcze, które wytwarzają duĪe iloĞci energii.
Uran, którego zawartoĞü w skorupie ziemskiej, szacuje siĊ na 0,0002 % rozpada siĊ z
okresem poáowicznego zaniku 4,51 mld lat, porównywalnym z wiekiem Ziemi (mówimy o
izotopie 238U, którego zawartoĞü w naturalnym uranie wynosi 99 %). Ciepáo uzyskane w


117

reakcji rozpadu 1 g uranu, poprzez dáugi szereg radioaktywny aĪ do oáowiu (238Uĺ
234
Thĺ...ĺ206Pb) dostarcza áącznie mocy rzĊdu 100 tys. kWh. Sumarycznie, jak wykazaáy
ostatnio badania przeprowadzone przez japoĔskich fizyków zajmujących siĊ cząstkami
elementarnymi, neutrinami, poáowa bilansu cieplnego pochodzącego z wnĊtrza Ziemi
pochodzi z rozpadów promieniotwórczych; druga poáowa to stygniĊcie wnĊtrza. Dokáadniej,
w skorupie i páaszczu Ziemi wydziela siĊ okoáo 8 TW (terawat) energii z rozpadów uranu
(238U), kolejne 8 TW z rozpadu toru (232Th) i 4 TW z rozpadu potasu (40K). Dla porównania,
caáa produkcja energii elektrycznej na Ziemi ze wszystkich Ĩródeá to okoáo 10 TW.
Ciepáo wydzielone wewnątrz Ziemi powoduje wznoszenie siĊ czĊĞci materiaáu, czyli
konwekcjĊ. Konwekcja to ruch cieczy wskutek jej podgrzewania od doáu i wynikająca z tego
podgrzewania róĪnica gĊstoĞci. Wykorzystuje siĊ ją np: w kolorowych lampach, gdzie
podgrzewana od spodu ciecz formuáuje bąble poruszające siĊ do góry a po ostygniĊciu
spadające w dóá (Fot.6.12a.).
Fot. 6.12. a) Lampa typu „lawa”. Proces konwekcji wymusza ruch Īóátej
cieczy. Znajdujące siĊ u doáu lampy Ĩródáo ciepáa ogrzewa ciecz. Podczas
podgrzewania objĊtoĞü bąbli leĪących na dnie roĞnie, czyli maleje ich
gĊstoĞü. Na skutek dziaáania siáy wyporu Īóáta ciecz wypychana jest ku
górze. Bąble wĊdrując ku górze oddalają siĊ od Ĩródáa ciepáa – stają siĊ
cháodniejsze, ich gĊstoĞü roĞnie i opadają na dno. Wznoszenie siĊ i
opadanie cieczy przypomina konwekcjĊ materiaáu pod powierzchnią
Ziemi.

Ryc. 6.12. b) Przekrój przez planetĊ ZiemiĊ.
ĩelazowo - niklowe jądro siĊga mniej wiĊcej

do poáowy promienia, w zewnĊtrznej swej
czĊĞci jest páynne; páaszcz skáada siĊ z
krzemu, tlenu i innych lekkich pierwiastków
chemicznych; zawiera równieĪ uran

Proces konwekcji dotyczy równieĪ Ziemi. Za jej sprawą a takĪe róĪnic w skáadzie
chemicznym i wáaĞciwoĞciach fizycznych poszczególnych sfer Ziemi dochodzi do trzĊsieĔ
ziemi, wybuchów wulkanów, a takĪe szeregu innych procesów. Ziemia nie jest bowiem
jednorodna. W jej strukturze moĪemy wyróĪniü trzy zasadnicze czĊĞci. Pierwsza –
zewnĊtrzna, skáada siĊ ze stosunkowo lekkich skaá, zawierających gáównie krzem i tlen, druga
- wewnĊtrzna záoĪona prawdopodobnie z Īelaza, niklu z domieszką innych pierwiastków.
Odkrycie bardziej subtelnych róĪnic w budowie Ziemi staáo siĊ moĪliwe dziĊki badaniom
nad rozchodzeniem siĊ fal sejsmicznych powstających chociaĪby wskutek trzĊsieĔ Ziemi.
Pomiary amplitud i czasów dojĞcia fal sejsmicznych w róĪnych punktach pomiarowych na
caáym Ğwiecie pozwoliáy wyznaczyü gáĊbokoĞü, na jakiej znajduje siĊ tzw. nieciągáoĞü
Mohoroviþicia, a tym samym wyznaczyü gruboĞü skorupy – najbardziej zewnĊtrznej czĊĞci
kuli ziemskiej. Skorupa ta ma gruboĞü od 10 km w rejonie Islandii, gdzie ciągle powstaje na
nowo, aĪ to 60-70 km w rejonie Finlandii, gdzie powstaáa 3-3,5 mld lat temu, zob. ryc. 6.13.
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Rys. 6.13. GáĊbokoĞü, na jakiej znajduje siĊ nieciągáoĞü Moho dla páyty europejskiej. Na najmniejszej
gáĊbokoĞci znajduje siĊ ona w obrĊbie oceanów (kolor czerwony, pomaraĔczowy), najgáĊbiej zaĞ
poáoĪona jest w rejonie Finlandii i Estonii (za zgodą autorów17)

ZewnĊtrzna warstwa Ziemi, tzw. litosfera nie stanowi jednej caáoĞci, ale skáada siĊ z
gigantycznych kawaáków - páyt tektonicznych, obejmujących swoim zasiĊgiem zarówno
kontynenty jak i dno oceaniczne. Páyty te unoszą siĊ na powierzchni páaszcza a dryfujące ku
sobie kontynenty wczeĞniej czy póĨniej siĊ zderzą. Ogólnie, linie zderzeĔ páyt to pasma
wzmoĪonej aktywnoĞci wulkanicznej i sejsmicznej. Szczegóáowe mechanizmy zderzeĔ páyt (i
obserwowane krajobrazy) zaleĪą zasadniczo od dwóch czynników. Po pierwsze od rodzaju
zderzających siĊ páyt: kontynentalne, grube, ale zbudowane ze stosunkowo lekkich skaá czy
oceaniczne: cienkie ale zbudowane ze stosunkowo ciĊĪkich bazaltów. Po drugie, od kierunku
zanurzania siĊ (subdukcji) brzegów páyt: ze wschodu na zachód lub odwrotnie.

Ryc. 6.14. Kolizja kry indyjskiej z euroazjatycką jest bezpoĞrednią przyczyną wypiĊtrzenia siĊ
Himalajów. Materiaá, z którego skáadają siĊ Himalaje zostaá „zeskrobany” ze skorupy indyjskiej (kolor
niebieski) przez twardszy klin skorupy tybetaĔskiej (kolor rdzaw). Strefa Moho leĪy na gáĊbokoĞci ok.
40 km pod deltą Gangesu i 70 km osiąga w okolicach Lhasy (Tybet). W rejonie zderzenia górny
páaszcz páyty indyjskiej i páyty azjatyckiej zanurzają siĊ w gáąb Ziemi (ħródáo: Science18)
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M. Grad i in. The Moho depth map of the European Plate, Geophys. J. Int. 176 (2009) 279
John NábČlek et al., Underplating in the Himalaya-Tibet Collision Zone Revealed by the Hi CLIMB
Experiment, Science, vol. 325 no. 5946, 11 September 2009
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Wspóáczesne kontynenty przypuszczalnie kilkukrotnie w dziejach Ziemi áączyáy siĊ w
ogromne superkontynenty, a nastĊpnie rozpadaáy siĊ na pojedyncze masy kontynentalne.
Prawdopodobnie oprócz Pangei 200 mln lat temu istniaá inny supekontynent, zwany Rodinią.
Jego rozpad na mniejsze kry páywające w okolicy równika, rys.6.15. prawdopodobnie
przyczyniáo siĊ do globalnego zlodowacenia, jakie ogarnĊáo naszą planetĊ jakieĞ 600 mln lat
temu. Jak przewidują geofizycy, obecne kontynenty zderzą siĊ za jakieĞ 100 mln lat w rejonie
bieguna póánocnego.

Rys.6.15. Wspóáczesne kontynenty, przypuszczalnie kilkukrotnie w historii Ziemi áączyáy siĊ w
ogromne superkontynenty by nastĊpnie rozpaĞü siĊ na pojedyncze masy kontynentalne. Tu
przedstawiamy hipotezĊ jak wyglądaáa powierzchnia Ziemi 600 mln lat temu (rys. Katarzyna
Konieczna wg. Hoffman P. F., Schrag D. P., Snowball Earth, Scientific American, January 2000)

6.5 Polacy w fizyce wspóáczesnej

ZaczĊliĞmy opowieĞü o fizyce od Mikoáaja Kopernika (1473-1543) nie bez powodu.
Postawiá on szereg istotnych pytaĔ, nie tylko o trzy rodzaju ruchu Ziemi ale takĪe w zakresie
fizyki: o grawitacjĊ, o ruch wzglĊdny, o granice WszechĞwiata. Jego dzieáo De revolutionibus
jest warte przewertowania: jest to pierwszy traktat pisany w nowoczesny, empiryczny sposób.
JuĪ nie zaáoĪenia i wnioski, jak u Euklidesa, ale obserwacje, hipotezy, dalsze obserwacje i
wreszcie kompletna teoria heliocentryczna.
OczywiĞcie, Wáosi zaczynają podrĊczniki od Galileusza (1564-1642), Francuzi od
Kartezjusza (1596-1650), Anglicy od Newtona (1643-1727). KaĪdy z nich miaá wielki wkáad,
ale rewolucji dokonaá (i tu są wszyscy zgodni) tylko Kopernik. Wynik uzyskaá po dwunastu
latach studiów uniwersyteckich w zakresie prawa, greki, áaciny, medycyny i astronomii w
Krakowie, Bolonii i Padwie i po dziesiĊcioleciach mozolnych obserwacji astronomicznych.
Tytanem pracy byáa równieĪ Maria Skáodowska, która w obcym kraju spĊdzaáa miesiące
w nieogrzewanym laboratorium, separując chemicznie, po 20 g na raz, ponad tonĊ
radioaktywnej rudy uranowej. PóĨniej sáuĪyáa jako ochotniczka na froncie, dokonując
przeĞwietleĔ rentgenowskich rannych Īoánierzy. Z powodów narodowo – politycznych nie
zostaáa wybrana do Francuskiej Akademii Nauk a i w Polsce nie „zadomowiáa siĊ”.
Historii uczonych, którzy mimo trudnoĞci dokonali rzeczy wielkich, jest wiĊcej. Tu
opisujemy kilka z odkryü dokonanych przez Polaków w fizyce wspóáczesnej. Zaczniemy od
Īyciorysu zaáoĪyciela Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Mikoáaja Kopernika w Toruniu,
Aleksandra JabáoĔskiego.
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