Narodziny Ziemi
Lech FALANDYSZ
Dawno temu, gdy Wszechświat liczyl sobie okolo 6 mld lat, wydarzylo sie˛ coś
bardzo powszechnego w skali calego Kosmosu, czy nawet w dziejach naszej
Galaktyki. Dlaczego wie˛c o tym wspominamy? Ponieważ z ludzkiego punktu
widzenia wydarzenie to bylo przelomowe – w jego wyniku powstalo nasze
maleńkie podwórko we Wszechświecie – Uklad Sloneczny. Ale do rzeczy. Co sie˛
stalo 6 mld lat temu? Otóż w Drodze Mlecznej wybuchla jedna z olbrzymich
gwiazd. Pojaśniala przy tym tak bardzo, że blask jej rozchodzil sie˛ z wielkim
nate˛żeniem poprzez Galaktyke˛ i biegl dalej w otchlań Kosmosu.
Powstaje mglawica

Rozwia˛zanie zadania M 1723.
Udowodnimy, że zbiór A jest
nieskończony, wskazuja˛c odpowiednia˛
konstrukcje˛.
Niech a = 2k , b = 2k+1 , gdzie k ⩾ 1 jest
liczba˛ calkowita˛. Wtedy
k

ψ(a + b) = ψ(3 · 2 ) = 2 = ψ(a) + ψ(b).
Inna konstrukcja: Niech a = p oraz b = 5p,
gdzie p jest liczba˛ pierwsza˛ różna˛ od
2, 3, 5. Wtedy
ψ(a + b) = ψ(2 · 3 · p) = 3 = ψ(a) + ψ(b).

Rozwia˛zanie zadania M 1724.
Oznaczmy przez a i b dlugości boków
prostoka˛ta R. Podzielmy R na ab
kwadracików jednostkowych
i pokolorujmy je na dwa kolory – zielony
i żólty, na wzór szachownicy. Skoro
a oraz b sa˛ nieparzyste, to rogi
prostoka˛ta R be˛da˛ mialy ten sam kolor,
bez straty ogólności zielony. Nazwijmy
prostoka˛t zielonym, jeśli wszystkie jego
pola narożne sa˛ zielone, żóltym, jeśli sa˛
żólte, oraz mieszanym w pozostalych
przypadkach. Zauważmy, że
• każdy zielony prostoka˛t ma o jeden
zielony kwadracik wie˛cej,
• każdy żólty prostoka˛t ma o jeden żólty
kwadracik wie˛cej,
• każdy prostoka˛t mieszany ma
dokladnie tyle samo kwadracików
żóltych, co zielonych.
Wynika z tego, że skoro R jest zielony, to
istnieje prostoka˛t wewna˛trz R, który
także jest zielony. Niech to be˛dzie
prostoka˛t S. Niech odleglości S od boków
R (pocza˛wszy od dolnego, przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara) to x, y, z, v.
Lewy dolny róg R ma ten sam kolor, co
lewy górny róg S, co dzieje sie˛ wtedy
i tylko wtedy, gdy x oraz v maja˛ te˛ sama˛
parzystość. Analogicznie x i y, a także y
i z maja˛ te˛ sama˛ parzystość, co implikuje,
że wszystkie liczby x, y, z, v maja˛ te˛ sama˛
parzystość – to kończy dowód.

Wyrzucona z gwiazdy podczas wybuchu materia oddalala sie˛ od niej z duża˛
szybkościa˛, jednocześnie intensywnie świeca˛c. Po wybuchu mglawica stala
sie˛ pocza˛tkiem „naszego” świata, czyli Ukladu Slonecznego. Wykonania tej
mozolnej pracy podje˛la sie˛ grawitacja, która przycia˛ga – „ jednoczy” – obiekty
materialne. Przycia˛ganie grawitacyjne i sily tarcia powstrzymaly rozszerzanie
sie˛ mglawicy. Wreszcie, gdy mglawica przestala sie˛ rozszerzać, pod wplywem tej
samej sily grawitacyjnej zacze˛la sie˛ kurczyć. Po uplywie milionów lat mglawica
znacznie zmalala, ale i tak byla dużo wie˛ksza niż nasz obecny Uklad Sloneczny.
Hipotetyczny obserwator tego procesu zauważylby, że mglawica nie tylko
zmniejsza sie˛ wraz z uplywem czasu, ale również coraz szybciej rotuje. Odbywa
sie˛ to zgodnie z zasada˛ zachowania kre˛tu (momentu pe˛du), która mówi, że
jeżeli obracaja˛ce sie˛ cialo zachowuja˛c mase˛, kurczy sie˛, to wiruje ono coraz
szybciej. Wszystko to powoduje, że w centrum mglawicy wyraźnie pojawia sie˛
zage˛szczenie materii przyjmuja˛ce postać olbrzymiej „prawie kuli”. To prawie
kuliste ja˛dro mglawicy zawiera okolo 99% masy calej mglawicy! Zlożone jest ono
glównie z wodoru, chociaż zawiera też niewielkie ilości innych atomów.
Wokól masywnego ja˛dra kra˛ży coraz szybciej wir materii, w którym tworza˛ sie˛
zgrubienia – też wiruja˛ce wokól wlasnych osi obrotu. Te lokalne skupiska materii
ścia˛gaja˛ ku sobie okoliczna˛ materie˛ i powie˛kszaja˛ sie˛. Sa˛ to protoplanety – czyli
zala˛żki przyszlych planet. Grawitacja nadal zgniata materie˛ kuli centralnej oraz
utworzonych protoplanet. Gdy we wne˛trzach tych obiektów zaczyna sie˛ robić
zbyt „ciasno”, cza˛stki zaczynaja˛ sie˛ zderzać i „rozpychać”. Zderzenia te, zgodnie
z zasadami termodynamiki, powoduja˛ wzrost energii wewne˛trznej zarówno
w centralnym ja˛drze, jak i w protoplanetach. Wzrost energii wewne˛trznej
powoduje równoczesny wzrost temperatury.
Wreszcie centralna „kula” zage˛ścila sie˛ tak bardzo, że w jej centrum powstal
obszar o olbrzymiej temperaturze, okolo 14 mln K, i ciśnieniu 300 mld razy
wie˛kszym niż obecnie panuja˛ce w ziemskiej atmosferze. Panuja˛ce warunki
przyczynily sie˛ do rozpocze˛cia termoja˛drowych reakcji syntezy ja˛der atomów
wodoru (protonów) i powstania ja˛der atomów helu. W procesie tym wydziela sie˛
duża ilość energii w zakresie wysokoenergetycznych fotonów γ oraz fotonów
rentgenowskich. Energia tych fotonów jest rozpraszana w zewne˛trznych
warstwach. Podgrzewana w ten sposób od wewna˛trz powierzchnia kuli emituje
promieniowanie termiczne. I w ten oto sposób wielka „kula” zaczyna świecić.
Powstaje Slońce
Emisja fal widzialnych z centralnej „kuli” nasta˛pila okolo 5 mld lat temu.
Odta˛d centralna „kula”, czyli Slońce, nie tylko utrzymuje grawitacyjnie swoja˛
„rodzine˛ planetarna˛”, ale też „opiekuje sie˛” nia˛, obdarowuja˛c światlem i wiatrem
slonecznym. Ciśnienie światla i wiatru slonecznego dzialaja˛ce na cza˛steczki
i atomy wodoru oraz lekkich atomów, które znajduja˛ sie˛ w przestrzeni pomie˛dzy
protoplanetami, powoduje coraz dalsze odsuwanie sie˛ ich od Slońca. W końcu
zostaja˛ one pochlonie˛te przez znajduja˛ce sie˛ dalej od Slońca protoplanety.
Dlatego też wielkie planety zlożone sa˛ glównie z wodoru.
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Powstaje Ziemia
Rozwia˛zanie zadania M 1725.
Oznaczmy przez M środek krótszego
luku AB okre˛gu opisanego na
czworoka˛cie ABCD. Wówczas trójki
punktów C, P, M oraz D, Q, M sa˛
wspólliniowe, a przechodza˛ce przez nie
proste to dwusieczne przystaja˛cych ka˛tów
?ACB i ?ADB, odpowiednio. Ponadto
na podstawie „twierdzenia o trójliściu”
dostajemy równości
M A = M P = M Q = M B. Zatem


π
−?M CA =
?QP R = π −?M P Q−
2


π
= π −?P QM −
−?M DB =
2
= ?P QR.

Wielkie bombardowanie to bardzo
burzliwy okres w historii Ziemi i innych
planet wewne˛trznych. To wlaśnie z tego
okresu pochodzi wie˛kszość kraterów
widocznych na Ksie˛życu. Naukowcy wcia˛ż
nie sa˛ zgodni, co bylo powodem
zwie˛kszonej liczby uderzeń meteorytów.
Jedna z teorii mówi, że powodem byly
migracje orbit gazowych olbrzymów,
które w ten sposób zaburzyly orbity
obiektów znajduja˛cych sie˛ w pasie
asteroid lub w pasie Kuipera (lub w obu)
i skierowaly je w strone˛ planet
wewne˛trznych.

Glównym źródlem artykulu jest ksia˛żka
Felix R. Paturi, „Kronika Ziemi” , Wyd.
Kronika, 1992.

Świeżo uformowana z protoplanety planeta Ziemia zlożona jest z różnorodnej
materii zawieraja˛cej lekkie i cie˛żkie pierwiastki. Wysokie ciśnienie we wne˛trzu
planety przeklada sie˛ na wysoka˛ temperature˛, wynosza˛ca˛ okolo 1700 K. O tym,
jak be˛dzie przebiegać dalsze formowanie sie˛ planety, „zadecydowaly” pierwiastki
promieniotwórcze zawarte w skalach, np. tor, uran i potas 40. Podczas ich
rozpadów promieniotwórczych emitowane byly cza˛stki α (ja˛dra helu) i inne,
których energia byla pochlaniana przez materie˛. Przez setki milionów lat
ogrzewania sie˛ wne˛trza planety temperatura wzrosla do okolo 2500 K. W tym
czasie zaczynaja˛ sie˛ topić żelazo oraz nikiel i w stanie plynnym gromadza˛ sie˛
w środku planety, tworza˛c jej ja˛dro. Dalszy grawitacyjny ucisk ja˛dra Ziemi
powoduje wzrost temperatury do okolo 4500 K. Ponad żelazowo-niklowym
ja˛drem topnieja˛ skaly, przyjmuja˛c postać plynnej magmy. Podczas topnienia
skal uwalniaja˛ sie˛ z nich niektóre skladniki i w stanie lotnym przedostaja˛ sie˛
ponad powierzchnie˛ planety. W ten sposób powstala pierwotna, ge˛sta atmosfera
Ziemi.
Pocza˛tkowo atmosfera ziemska nie byla zbyt przyjazna życiu. Zawierala pare˛
wodna˛, dwutlenek we˛gla, metan, amoniak i inne skladniki. Dopiero okolo
4 mld lat temu rozpocza˛l sie˛ proces krzepnie˛cia skorupy ziemskiej i trwal
przez 1,5 mld lat. W tym czasie zachodzily spektakularne zdarzenia. Ziemie˛
bardzo cze˛sto bombardowaly meteoryty, niektóre bardzo duże, o średnicach
nawet kilkudziesie˛ciu kilometrów. Meteoryty, pe˛dza˛c z szybkościami kilkunastu
kilometrów na sekunde˛, wybijaly olbrzymie kratery w mie˛kkiej jeszcze
powierzchni Ziemi. Okres ten, który nazywamy wielkim bombardowaniem, trwal
okolo miliona lat. Na mlodej wówczas Ziemi powstalo okolo miliona kraterów
o średnicach od kilkudziesie˛ciu kilometrów do kilkuset kilometrów. Meteoryty
oprócz deformacji powloki ziemskiej i dostarczenia skal, byly również źródlem
zwia˛zków metalicznych, które teraz wydobywamy z wne˛trza skorupy jako rudy
metali.
Powstanie życia
Niezwykle interesuja˛ce jest to, że już w tym bardzo niespokojnym czasie,
okolo 3,8 mld lat temu, w oceanie zacze˛ly powstawać pierwsze prymitywne
jednokomórkowe organizmy. Po 200 mln lat organizmy te nabyly już zdolność
przeprowadzania fotosyntezy. Sinice (cyjanobakterie) przez miliony lat
dostarczaly do atmosfery tlen, wytwarzany w wyniku procesów fotochemicznych.
Atmosfera powoli zacze˛la nabierać znajomego nam obecnie skladu. Wreszcie
okolo 2,5 mld lat temu skorupa ziemska zakrzepla. Nigdy jednak nie stala sie˛
tworem niezmiennym i nawet obecnie podlega przemianom. Skorupa ziemska
przemieszcza sie˛ i zmienia powoli swoja˛ konfiguracje˛. Pomie˛dzy skorupa˛ i ja˛drem
planety znajduje sie˛ tzw. plaszcz ziemi, którego górna cze˛ść jest plynna. Ponad
2 mld lat temu skorupa byla zbiorem kilkunastu ruchomych plyt, które niczym
tratwy powoli dryfowaly po plynnym plaszczu Ziemi. Okolo 200 mln lat temu
wszystkie plyty stykaly sie˛, tworza˛c jeden ogromny la˛d – Pangee˛. Reszte˛
powierzchni Ziemi pokrywal wielki Wszechocean. Powstal on wcześniej ze
skroplonej pary wodnej zawartej w ge˛stej atmosferze. Dalsza historia Ziemi
jest też bardzo interesuja˛ca. Zachodzily zmiany geofizyczne, zmiany pola
magnetycznego Ziemi, zmiany klimatyczne, dryfowanie plyt kontynentalnych,
ekspansja żywych organizmów. Kilka milionów lat temu na planecie Ziemia żyly
hominidy, które wyróżnialy sie˛ wśród zwierza˛t. Hominidy, takie jak np. Homo
habilis, żyja˛cy od okolo 2,5 do 1,7 lat temu, sa˛ przodkami Homo sapiens, czyli
wspólczesnego czlowieka.
Ziemia istnieje okolo 4,6 mld lat. Możemy dokonać pewnego porównania
czasowego niektórych wydarzeń, przyrównuja˛c wiek Ziemi do jednej obecnej
doby. Od czasu hominidów uplyne˛lo zaledwie 20 sekund. Z tych 20 sekund na
nasza˛ techniczna˛ cywilizacje˛ przypada 0,005 sekundy. Czy dlugo jeszcze trwać
be˛dzie nasza cywilizacja? Czy nie ulegnie samozagladzie? Czy może (w tej skali)
trwać be˛dzie jeszcze choćby 0,01 sekundy?
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