1. POCHODZENIE ASTRONOMII
Dla najwcześniejszych ludów ciała niebieskie były źródłem strachu i zdumienia. Wznoszące się
i zachodzące Słońce oraz rosnący i zanikający Księżyc zdawały się być kontrolowane przez
bogów. Z czasem cywilizacje zaczęły łączyć niebiańskie widoki z ziemskimi wydarzeniami,
zauważając, że często zbiegały się z żyznymi powodziami, zbiorami i innymi ważnymi cechami
codziennego życia. Później zaczęli planować pozycje gwiazd i planet, a także nadawać im
imiona i znaczenia. Tak zaczęły się pierwsze studia w astronomii i astrologii. Obserwując
niebiosa, można również stworzyć pierwsze kalendarze. W wyznaczonym dniu, w biały dzień,
cała społeczność zebrała się przed świątynią. Nastąpiła cisza szacunku, gdy kapłani
astronomowie przeprowadzili uroczystą ceremonię przed przerażonym i niespokojnym
tłumem. Kapłani astronomów obliczyli, że Księżyc szybko zbliża się do Słońca i że wydarzy się
jednorazowe wydarzenie. Mędrcy powstrzymali się od patrzenia na Słońce, ale głupcy patrzyli
i zobaczyli, że z błyszczącego złotego dysku pobrano mały, ciemny kęs. Początkowo ukąszenie
było trywialne pod względem wielkości, ale gdy rosło równomiernie, stawało się dużym,
ciemnym cieniem blokującym światło słoneczne. Wkrótce stało się oczywiste nawet dla tych,
którzy opuścili oczy, że Słońce osłabło. Światło dzienne zanikało. W tłumie panował strach, że
Słońce jest atakowane przez nieznanego i potężnego wroga. Nawet starsi z wioski nie
pamiętali takiego wydarzenia jak wcześniej. Czym była ta nieznana siła, która wysysała siłę
Słońca? Co by było, gdyby Słońce zostało całkowicie zgaszone, a świat skazany na życie w
stanie wiecznej ciemności? Teraz Słońce zostało całkowicie pokryte. Stało się ciemno - nie
całkowicie czarne, ale jakby nie było już dnia. Nastąpiła wielka cisza, gdy wspólnota czekała ze
strachem. Ptaki paplały, ale podobnie jak obecni ludzie, także nagle zamilkły. Nigdy nie było
tak zapierającej dech w piersiach ciszy, kiedy tak wielu zebrało się razem. Ci, którzy ośmielili
się jeszcze patrzeć, patrzyli w niebo. Zobaczyli, że gwiazdy i planety, znajome wzory światła na
nocnym niebie, pojawiły się w środku dnia. Były to elementy należące do nocy, a nie do dnia.
To był straszny omen od bogów. Całkowita ciemność trwała zaledwie kilka minut, ale
wydawała się znacznie dłuższa, a w środku dnia było znacznie dziwniej niż jakakolwiek
ciemność, którą znali wcześniej. Niektórzy wierzyli, że nadszedł koniec świata. Czekali w ciszy
w ciemnościach i wpatrywali się w gwiazdy. Potem, po pewnym czasie, pojawił się mały, ale
błyskotliwy błysk światła z krawędzi ciemnej płyty. Stało się trochę jaśniej, a potem wyglądał
jak sznur złotych koralików, gdy kratery i góry Księżyca przełamały cienki sierp słońca w
nieregularny łuk ognia. Rozległ się pomruk oczekiwań, a łuk światła rozjaśnił się, dopóki za
czarnym dyskiem nie ujrzał smukłego półksiężyca, który wielu uważał za złego smoka
pochłaniającego Słońce. Ale astronomowie wiedzieli, że smok na niebie był znajomym
Księżycem. Półksiężyc światła rósł powoli i stopniowo Słońce zaczęło się pojawiać ponownie.
Było wielkie uczucie ulgi. Być może Słońce nie zostało w końcu zniszczone. Potem zapadła cisza
i wszyscy gadali o tym wydarzeniu. Widzieli spektakl, którego nigdy nie zapomną. Wiele lat
później dzieci opowiadały historię swoim wnukom, ale ci, którzy nie byli obecni, nigdy nie
uwierzyliby w szczegóły ich historii.
Obserwacja i zrozumienie
Ze wszystkich znanych nam gałęzi wiedzy astronomia zawsze zajmowała szczególne miejsce.
Ma historię, która obejmuje każdą epokę rozwoju człowieka, a jej początki sięgają

najwcześniejszych cywilizacji. Zajmuje szczególne miejsce, ponieważ stara się wyjaśnić
pochodzenie i cel wszechświata. Każda nowa próba przestudiowania i zmierzenia nieba
ujawnia nowe i zaskakujące fakty. Gdy tylko jedna z cech astronomicznych wydaje się być
rozwiązana i zrozumiana, odkrywa się nowe i dziwniejsze zjawiska. Słońce i księżyc są
najważniejszymi obiektami na niebie; to czysty zbieg okoliczności, że wydają się nam prawie
takie same. Ale jest też mnóstwo maleńkich kropek światła na nocnym niebie, a te również
muszą być przestudiowane, aby odkryć tajemnice natury i pochodzenia wszechświata. Im
głębiej wnikamy w nocne niebo i im bardziej badamy znalezione obiekty, tym głębiej staje się
tajemnica stworzenia - tajemnica, której prawdopodobnie nigdy nie rozwiążemy dla naszej
pełnej satysfakcji. W starożytnym świecie, gdy rozwijały się pierwsze stabilne cywilizacje,
zawsze były osoby zafascynowane nocnym niebem. Pasterz w swoim samotnym czuwaniu
miał mnóstwo czasu na badanie nieba, poznawanie pozycji gwiazd, obserwowanie faz Księżyca
i zauważanie, że gwiazdy pojawiają się w tych samych wzorach każdej nocy. Podczas gdy
gwiazdy zachowały te wzorce, Słońce i Księżyc miały swój własny niezależny ruch. Całe nocne
niebo wydawało się obracać przez całą noc wokół punktu na północy; było tak, jakby niebo
było namalowane na wewnętrznej stronie ogromnego globu obracającego się wokół Ziemi. Na
niebie występowały również różnice sezonowe. Nocne niebo w zimie nie miało tego samego
wyglądu co nocne niebo w lecie. Czasami w pobliżu horyzontu pojawiały się nowe konstelacje
(wzory gwiazd), a stare konstelacje znikały. Nastąpił cykl roczny, a brakujące konstelacje
zawsze powracały wraz ze zmianą pór roku. Tam była również niewielka liczba obiektów
podobnych do gwiazd, które wędrowały po nocnym niebie; czasami wykazywały ruch wstecz
przed kolejnym krokiem do przodu. Każda cywilizacja zastanawiała się nad niebem. Rozwijały
się kapłaństwa, w których mężczyźni byli szkoleni, aby robić specjalne badania gwiazd. Słońce
było najwyraźniej najbardziej wpływowym obiektem na niebie. Było tak mocne, jasne i
potężne, że gdy tylko wstało rano, wszystkie gwiazdy zniknęły z widoku. Cel Słońca był
oczywisty. Dawało światło w ciągu dnia i pomogło uprawom rosnąć. Cel Księżyca nie był tak
oczywisty; chociaż często dawał blady blask w nocy, było wiele nocy, kiedy pojawił się tylko
bardzo późno i były noce, kiedy w ogóle nie dawał światła. Pokazywało fazy, od cienkiego
półksiężyca nowiu do jasnego koła pełni księżyca, z każdą inną możliwą fazą pomiędzy. Fazy
te były łatwe do przewidzenia i nie było trudno wywnioskować, że zależą one od względnego
położenia Słońca. Astronomowie nie musieli zbyt długo zdawać sobie sprawy, że Księżyc jest
w rzeczywistości kulą, a fazy powstały, ponieważ zostały oświetlone światłem słonecznym. To
było objawienie, gdy odkryto, że fazy Księżyca są również związane z ruchem pływów. Księżyc
najwyraźniej miał wielki wpływ na morza, ale trudno było fizycznie wyjaśnić, w jaki sposób kula
przemieszczająca się po niebie w cyklu miesięcznym mogłaby wpłynąć na pływy. Logiczne było
wywnioskowanie, że każdy obiekt na niebie miał niewielki wpływ na Ziemię. Uczeni tego dnia
ciężko pracowali, aby odkryć naturę tych wpływów.
Odkrywanie planet
Jak już zauważyliśmy, na niebie istniały również inne obiekty, które były widoczne dla
wczesnych astronomów oprócz Słońca, Księżyca i gwiazd. Były wędrujące „gwiazdy”, które
wydawały się mieć swój własny ruch. Uważano, że te ciała, które stały się znane jako planety,
również muszą mieć jakiś dziwny wpływ na Ziemię. Jedną z tych planet była Wenus, „gwiazda
poranna”, która czasami zwiastowała świt, ale która czasami pojawiła się wieczorem, kiedy

była znana jako „gwiazda wieczorna”. Była to najjaśniejsza planeta na niebie. Była czerwona
planeta, która stała się znana w świecie rzymskim jako Mars. Były wolniej poruszające się
planety, które Rzymianie nazywali Jowiszem i Saturnem. Była mała planeta, którą nazwali
Merkury, która była trudna do zauważenia, ponieważ pozostawała blisko Słońca. Założono, że
wszystkie planety zostały umieszczone na niebie z jakiegoś powodu i że każda gwiazda miała
wiadomość do przekazania. Te powody i przesłania nie były łatwe jednak do wyjaśnienia.
Znaki z niebios
W Egipcie odkryto, że wznoszący się nad horyzontem Syriusz, Psia Gwiazda, zwiastował zalanie
Nilu. Ogromnym triumfem dla kapłanów astronomów było przewidzenie, kiedy Nil ma wylać,
ponieważ umożliwiło to rolnikom przygotowanie się do tego wydarzenia - żyzna gleba
sprowadzona przez rzekę wzbogaciła pola uprawne i poprawiła zbiory. Księża astronomowie
mieli również nadzieję odkryć cel innych gwiazd na niebie. Sporadycznie meteor błysnął na
niebie. Nigdy nie powrócił, ale nie było trudno powiązać go ze zjawiskiem i jakimś ziemskim
wydarzeniem - na przykład ważną śmiercią lub narodzinami. Rzadziej pojawiła się kometa;
było to tak rzadkie, że często uważano je za zły omen w wielu kulturach. Z pewnością, pomyślał
kapłan astronom, wszystkie te znaki na niebie były znakami od bogów próbujących im coś
powiedzieć. Rozwój astronomii i astrologii nie ograniczał się do Egiptu i świata
śródziemnomorskiego. Chińczycy, Aztekowie i Inkowie wszyscy badali gwiazdy i próbowali
przewidzieć zaćmienia i inne wydarzenia na niebie. Niektóre gwiazdy wydawały się tworzyć
odrębne konstelacje, a żywa wyobraźnia starożytnych astronomów dostrzegała wszelkiego
rodzaju wzory - głównie stworzenia i starożytnych bogów. Były psy i niedźwiedzie, byli łucznicy,
a były smoki, węże i skorpiony. Dwanaście z tych konstelacji tworzyło szeroką ścieżkę, przez
którą Słońce, Księżyc i planety poruszały się w ciągu roku. Były to konstelacje zodiaku i miały
one szczególne znaczenie. Gwiazdy nie były widoczne w ciągu dnia, ale łatwo było obliczyć,
który znak zodiaku „zawierał” Słońce w danym momencie. Możliwe było również obliczenie,
w której części zodiaku leżał Księżyc i każda z planet. Tak powstały początki astrologii i
przekonanie, że pozycje niebiańskich ciał na niebie wpłynęły na nasze życie na Ziemi. Chińskie
zapisy dotyczące badań gwiazd sięgają trzeciego tysiąclecia p.n.e., a wiele dat w ich chronologii
można zidentyfikować na podstawie zapisów zaćmień. Tak więc dynastia Shang, datowana od
około 1760 r. p.n.e. do 1122 r. p.n.e., jest dobrze zarejestrowana astronomicznie i zawiera
wiele danych z tych wczesnych wieków.
Wczesne teorie o Ziemi
To była tylko kwestia czasu, zanim pierwsze teorie zostały przedstawione na temat
pochodzenia świata. Najwcześniejsze starożytne cywilizacje uważały Ziemię za płaską. Myśleli,
że to naturalne, że wszystko jest przyciągane do ziemi. Nie było potrzeby wyjaśniania
grawitacji; to było znane zjawisko. Gdyby podróżnicy podróżowali wystarczająco daleko w
jakimkolwiek kierunku, odkryliby, że Ziemia ma granicę, miejsce w oceanie, w którym każdy
statek spadnie z krawędzi świata, a może miejsce poza górami, gdzie nastąpił nagły koniec lądu
. Aby wyjaśnić nocne niebo, przewidziano wielką kulę czystego kryształu, która przenosiła
wszystkie gwiazdy i planety w ich dzienną podróż. Słońce i Księżyc miały swoje własne kule i
własne niezależne ruchy. Zasięg Ziemi nie był znany, ale dla wszystkich było oczywiste, że jest

to centrum wszechświata; wydawała się większa niż Księżyc lub Słońce i znacznie większy niż
jakikolwiek inny obiekt niebiański.
Kalendarze i bogowie
Wszystkie wczesne cywilizacje uznały potrzebę kalendarza. Aztekowie mieli dwa kalendarze,
jeden z rokiem słonecznym 365 dni i jeden ze świętym rokiem 260 dni. Ten ostatni składał się
z 13 sekwencji po 20 dni, przy czym każda z sekwencji przypisana była do jednego z 20 bóstw.
Arytmetyka pokazuje, że po 52 latach 365-dniowego kalendarza, 260-dniowy kalendarz
obrócił się przez 73 cykle, a dwa kalendarze ponownie weszły w fazę. Aztekowie badali ruch
Księżyca i byli w stanie przewidzieć zaćmienie. Majowie mieli ten sam kalendarz co Aztekowie
z tym samym rokiem słonecznym i świeckim. Obie cywilizacje zbudowały świątynie i piramidy
dla bogów Słońca i Księżyca. Inkowie z Peru mieli podobną religię do Majów. Rozpoznano
znaczenie Słońca i Księżyca. Świątynie Słońca były ozdobione złotem, a świątynie Księżyca
zdobiły bogate srebrne meble. Każda starożytna cywilizacja budowała świątynie swoim
bogom. W większości przypadków obowiązkiem kapłanów było dbanie o kalendarz i zarabiali
na utrzymanie, przewidując pory roku i informując rolników, kiedy sadzić nasiona i zbierać
plony. Kapłani musieli obserwować przedmioty na niebie i rysować niezwykłe wydarzenia na
niebie. Wszyscy rozpoznali znaczenie Słońca i Księżyca. Wiedzieli, że gwiazdy pojawiają się w
tej samej pozycji i w tej samej konstelacji każdej nocy. Każda wczesna cywilizacja zauważyła
także „wędrujące gwiazdy”. Słońce, Księżyc i wędrujące planety wędrowały po zodiaku od
konstelacji do konstelacji. Miały oczywiste funkcje, ale jakie było znaczenie wielu innych
obiektów na nocnym niebie? Jakie było znaczenie znaków, które niebiosa próbowały
przekazać Ziemi?

OD BABYLONU DO STAROŻYTNEJ GRECJI
Starożytne cywilizacje zaczęły tworzyć kalendarze, aby przypominały im o ważnych wydarzeniach
rocznych, takich jak czas sadzenia, a następnie przechowywania plonów. W miarę rozwoju kultury
kalendarze stały się bardziej wyrafinowane. Później obserwacje z zaćmień doprowadziły filozofów i
pierwszych astronomów do opracowania sposobów pomiaru odległości od Ziemi do Słońca, a nawet
wielkości samej Ziemi. Jednak przez wiele tysiącleci przekonanie, że Ziemia była w centrum
wszechświata, powstrzymywało postęp w zrozumieniu prawdziwej natury Układu Słonecznego. Na
żyznej równinie między wielkimi rzekami Tygrysu i Eufratu rozwinęły się starożytne cywilizacje Sumeru
i Babilonu. Cywilizacja sumeryjska, która była nawet starsza od pierwszej dynastii egipskiej, sięga około
8000 p.n.e. Sumerowie opracowali formę pisania wykonaną piórem na glinianej tabliczce. Pismo stało
się znane jako tekst „klinowy”, z symbolami zapisanymi rysikiem reprezentującym rzeczowniki lub
czasowniki.
Kalendarz sumeryjski
Oprócz tej wczesnej formy pisania, Sumerowie byli także pierwszą cywilizacją, która opracowała
kalendarz roboczy. Podobnie jak wszyscy, którzy za nimi podążali, chcieli połączyć cykle zarówno
Słońca, jak i Księżyca w swoim kalendarzu. Księżyc potrzebował 30 dni, zmierzonych do najbliższego
dnia, aby przejść przez wszystkie jego fazy, a zatem sumeryjski rok składał się z 12 miesięcy po 30 dni,
dając łącznie 360 dni. Czwarty miesiąc został napisany pismem klinowym jako znak dla „nasienia”;
jedenasty miesiąc, miesiąc żniwa, został napisany jako znak „ziarna”; po nim nastąpił znak „domu” lub
„stodoły”. Kalendarz sumeryjski przewidział w ten sposób i zanotował porę zasiewu nasion, porę
zbierania plonów i czas przechowywania ich w stodole na zimę. Przez pewien czas kalendarz dobrze im
służył, ale po kilku latach odkryli, że zbiory nie dojrzewają do 11 miesiąca, ponieważ ich rok był zbyt
krótki o niewiele ponad pięć dni. Więc Sumerowie po prostu dodawali dodatkowy miesiąc do swojego
kalendarza co sześć lub siedem lat. Wiedzieli, że ich rok był za krótki, ale rok 360 dni miał jedną wielką
zaletę. Była to liczba, która dzieliła się dokładnie przez 60, a przez to cały krąg niebios był postrzegany
jako podzielony na 360 równych części, które teraz nazywamy stopniami. Podstawa 60 została użyta
zarówno dla miary kątowej, jak i przedziałów czasowych - w ten sposób 60 sekund stało się jedną
minutą, a 60 minut godziną. Ostatecznie kątowa miara stopnia została również podzielona na 60 części,
które znamy jako minuty, a same minuty podzielono na 60 sekund łuku. Pomieszanie minut i sekund
łuku oraz minut i sekund czasu pozostaje jednak nadal.
Babilońskie kalendarze
W dynastii cesarza Hammurabiego (1792–1750 p.n.e.) stolica królestwa sumeryjskiego przeniosła się
do Babilonu, a obszar ten stał się znany jako Babilonia. Większość starożytnego kalendarza została
zachowana, a każdy miesiąc księżycowy rozpoczął się od pierwszego pojawienia się sierpa Księżyca.
Astronomowie podzielili gwiazdy na zodiak sześciu domów nierównych części. Babilończycy byli nie
tylko wspaniałymi astronomami, byli także bardzo zdolnymi matematykami. Widzimy wiele
przykładów geometrii i trygonometrii pojawiających się w ich pracy, jak również postępy w astronomii.
Ich obliczenie pi, stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, podano jako trzy i jedną ósmą; był w
błędzie o kilka procent, ale pokazuje, że wiedzieli, jak ważny jest ten stosunek. Jeden z zachowanych
pism klinowych pokazuje, że Babilończycy wiedzieli, jak rozwiązać równanie kwadratowe. Byli pierwszą
cywilizacją, która wprowadziła siedmiodniowy tydzień i nazwali siedem dni po Słońcu i Księżycu, a
następnie pięć znanych planet, aby nadać sekwencję Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i
Saturn. (To nazewnictwo jest nadal bardzo widoczne w językach takich jak francuski i hiszpański, ale
po angielsku bogowie nordyccy zastąpili wszystkie oryginalne imiona z wyjątkiem niedzieli,
poniedziałku i soboty.) Wiele starożytnych ludów wyobrażało sobie Ziemię jako pustą półkulistą

skorupę pływające po wodach świata - idea Ziemi w kształcie łodzi jest jednym z najstarszych obrazów
Ziemi. W babilońskiej koncepcji wszechświata Ziemia zajmowała centralne miejsce i była
akceptowanym centrum ich systemu planetarnego. Według systemu babilońskiego niebo tworzy pustą
kryptę, nad którą przebywają bogowie. Na wschodzie (po lewej) znajdują się drzwi, z których Słońce
wschodzi każdego dnia, a podobne drzwi znajdują się na zachodzie (po prawej), przez które wraca. Na
niebie są stałe gwiazdy, meteory i ruchome planety. Ziemia jest okrągła w postaci dużej pustej góry,
która spoczywa na wodzie. Na wschodzie jest jasna góra wschodzącego słońca, a na zachodzie ciemna
góra zachodu słońca. Morze rozciąga się na niebie, a na południowym zachodzie leży wyspa
błogosławionych. Pod ziemią znajduje się region zmarłych, składający się z siedmiu koncentrycznych
obszarów.
Egipskie kalendarze
Mniej więcej w tym czasie, gdy Babilończycy opracowywali swoje kalendarze, starożytni Egipcjanie
również wnieśli cenny wkład do kalendarza. Dla Egipcjan coroczna powódź na Nilu była ich siłą
napędową i aby móc przewidzieć powódź, miała dla nich ogromne znaczenie. Ich kalendarz ewoluował
z trzema sezonami, które nazywali powodzią, istnieniem rzeki i zbiorami. Każda z tych trzech pór roku
została podzielona na cztery miesiące księżycowe, co łącznie daje 12 miesięcy. Egipcjanie zainicjowali
kalendarz oparty na ich 12 miesiącach księżycowych. Ten kalendarz pozostawał w użyciu przez około
3000 lat, ale podobnie jak Babilończycy ,Egipcjanie musieli wprowadzać dodatkowe miesiące co sześć
lub siedem lat, aby zachować dokładność. W późniejszych latach po prostu dodali pięć lub sześć dni
pod koniec roku. Był to system, którego używali w 440 r. p.n.e., kiedy grecki podróżnik i historyk
Herodot (484–420 p.n.e.) opisał kalendarz egipski:
„Egipcjanie przez swoją astronomię odkryli rok słoneczny i jako pierwsi podzielili go na dwanaście
części - a moim zdaniem metoda obliczania jest lepsza niż grecka; dla Greków, aby pory roku działały
prawidłowo, interkalują cały miesiąc co drugi rok, podczas gdy Egipcjanie robią, że rok składa się z
dwunastu miesięcy trzydziestu dni każdego roku i interkaluj pięć dodatkowych dni, a więc ukończ
regularny krąg pory roku.”
Herodot opisuje tutaj kalendarz, który był używany przez kilka tysiącleci. Egipcjanie wprowadzili rok z
12 miesiącami po 30 dni, zgodnie z kalendarzem Sumerów. Następnie po prostu dodali dodatkowe pięć
dni świątecznych, aby rok dovciągnął do 365 dni. Wiedzieli, że to sprawiło, że długość ich roku była
poprawna do najbliższego dnia, ale nadal była zbyt krótka o niewiele ponad jedną czwartą dnia. Jednak
wiernie trzymali się swojego 365-dniowego kalendarza, pozwalając im na migrację do różnych pór
roku, gdy brakowało dni przestępnych. Co cztery lata ich kalendarz tracił kolejny dzień, aż po
niewiarygodnym okresie 1460 lat - czyli czterech cyklach trwających 365 lat - wrócił do miejsca, w
którym się rozpoczął! Ten cykl był znany jako Cykl Sothisa. Nie wydaje się logiczne, że cywilizacja tak
zaawansowana jak Egipt pozwoliłaby na to, gdyby znali dokładny charakter błędu w swoim kalendarzu.
To uczyniło nonsensem daty sadzenia nasion i zbierania plonów, ale Cykl Sothis został wykonany co
najmniej dwa razy, zanim egipski kalendarz został zreformowany.
Wczesna astronomia grecka
Herodot wiedział także o astronomii w swoim własnym kraju, Grecji. Wczesna cywilizacja grecka nie
ma starożytności starożytnego Egiptu, ale nadal ma rodowód sięgający VIII wieku p.n.e. Jesteśmy
bardzo szczęśliwi, że Hezjod, najstarszy z greckich poetów, daje nam wspaniały opis nieba z jego
wiersza „Dzieła i dni”, w którym opisuje życie chłopa rolniczego:

„Gdy Plejady powstają, czas użyć sierpa, ale pług, gdy się zachowują; czterdzieści dni będą trzymać się
z dala od nieba; kiedy Arcturus wstanie z morza i wstając wieczorem, pozostanie widoczny przez całą
noc, winogrona muszą być przycięte, ale kiedy Orion i Syriusz wchodzą w środek nieba, a Eos widziany
różowymi palcami, widzi Arcturusa, winogrona muszą być zebrane, kiedy Plejady, Hiady i Orion
zachowują się, wtedy myśl o pługu, kiedy Plejady, uciekające z Oriona, pogrążają się w ciemnym morzu,
można się spodziewać burz, pięćdziesiąt dni po obróceniu Słońca jest właściwym momentem na
nawigację, a kiedy pojawia się Orion, dar Demeter musi zostać sprowadzony na dobrze wygładzone
klepisko. „

Mówi się, że grecki astronom Thales (ok. 624–546 pne) przewidział zaćmienie Słońca w około 600 rpne.
Grecka astronomia nie była wystarczająco zaawansowana, aby w tym czasie mógł przewidzieć
zaćmienie dalekiego zasięgu, ale gdyby uważnie obserwował Księżyc, być może byłby w stanie dokonać
przewidywania zaledwie kilka dni przed zdarzeniem. Ewentualnie mógł mieć dostęp do babilońskich
lub egipskich zapisów. Życie zmieniło się powoli w długich wiekach starożytnego świata, aw tym czasie
astronomia również posuwała się powoli. Tales był współczesnym matematykiem i filozofem
Pitagorasem (ok. 580–500 rpne), znanym z tego, że zaproponował swoje twierdzenie dotyczące
kwadratu przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego. Pitagoras twierdził, że Ziemia jest kulą. Musiał
widzieć i zastanawiać się na widok statku padającego pod horyzontem, ale jego rozumowanie było
raczej rozumem filozofa niż astronoma - sądził, że Ziemia musi być kulista, po prostu dlatego, że jego
zdaniem sfera była idealnym kształtem.
Dziedzictwo Aleksandra Wielkiego
Czwarty wiek p.n.e. przenosi nas do czasów Aleksandra Wielkiego (356–323 p.n.e) i jego nauczyciela
Arystotelesa (384–322 p.n.e.). Aleksander w swoim podboju świata założył wiele miast noszących jego
imię. Najbardziej znanym i odnoszącym sukcesy był Aleksandria w Egipcie, założona w roku 332 p.n.e.
Stał się miejscem spotkań greckich i egipskich pomysłów i nauki, a także stając się świetnym centrum
handlowym. Miasto nazwane jego imieniem było największym wkładem Aleksandra w kulturę i jego
najważniejsze dziedzictwo. Miasto szybko rosło w wielkości i statusie i przez wieki było największym
ośrodkiem nauki i kultury w starożytnym świecie. Chlubił się największą biblioteką na świecie, zwojami
i dokumentami zebranymi z każdej znanej cywilizacji. Podczas gdy wkład Aleksandra w astronomię
polegał na tym, że przenosił on naukę i filozofię świata greckiego do wszystkich podbitych krajów, był
jeden minus - Aleksander był szkolony przez Arystotelesa, wielkiego filozofa, ale bardzo biednego
naukowca. Arystoteles uważał, że faktyczne wyjście i pomiar czegoś jest działaniem bardziej
odpowiednim dla rzemieślnika lub niewolnika. Twierdził, że dżentelmeni mogą dojść do swoich
wniosków po prostu zastanawiając się nad problemem lub argumentując swoją sprawę na rynku lub
na forum. Arystoteles napisał, że „niekoniecznie musi to następować, jeśli dzieło zachwyca was swoją
łaską, ten, który to uczynił, zasługuje na szacunek ”.
Uważa się również, że powiedział : „Nazywane sztukami mechanicznymi niosą piętno społeczne i są
słusznie zhańbione w naszych miastach”. Siedząc w fotelu i myśląc, Arystoteles zdecydował, że Ziemia
nie może się poruszać. Musimy wyciągnąć wniosek, że Arystoteles był jednym z mężczyzn
odpowiedzialnych głównie za „snobistyczną” postawę greckich filozofów wobec nauk praktycznych;
spoglądał z nosem z pogardą na astronoma mierzącego kąty na niebie. Jego filozofia znacznie
przyczyniła się do opóźnienia postępu naukowego, nie tylko przez wieki, ale przez tysiąclecia, a jego
negatywny wpływ w dziedzinach takich jak technologia i mechanika nie został w pełni obalony aż do
czasów Izaaka Newtona.
Hipotezy Arystarcha

Na Morzu Egejskim, bardzo blisko kontynentalnych miast Efezu i Miletu, położona jest mała grecka
wyspa Samos. To tutaj w VI wieku p.n.e. Pitagoras rozwinął swoją filozofię i matematykę. To tutaj
również w trzecim wieku p.n.e. urodził się astronom Arystarch (ok. 310–230 p.n.e). Arystarchus później
przeniósł się z Samos do Aleksandrii, gdzie łatwiej byłoby mu śledzić jego zainteresowania astronomią.
W trzecim wieku p.n.e. każda wykształcona osoba wiedziała, że kiedy nastąpiło zaćmienie Słońca,
wydarzenie było wynikiem przechodzenia Księżyca przez powierzchnię Słońca. Ale było też inne
zaćmienie, mniej spektakularne, ale bardziej powszechne niż zaćmienie słońca, i stało się to, gdy Ziemia
przeszła między Słońcem a Księżycem. Gdy cień Ziemi spadł na Księżyc, ten drugi wciąż można było
zobaczyć podczas zaćmienia, ale ze znacznie mniejszą jasnością. Przy założeniu, że Ziemia znajduje się
w centrum wszechświata, nie było trudno wyjaśnić zaćmienie Księżyca w kategoriach cienia Ziemi. Ale
Arystarch miał swoje własne przemyślenia na temat natury samej Ziemi, a jego idee były bardzo
zaawansowane dla jego czasów. Nie miał wątpliwości, że Ziemia jest kulą, pogląd zatwierdzony przez
zakrzywiony kształt cienia Ziemi, ale zaproponował też heretycką ideę, że sfera Ziemi była znacznie
mniejsza niż sfera Słońca. Sformułował zestaw sześciu hipotez, zanim postanowił udowodnić swoje
rewolucyjne teorie. Tutaj po raz pierwszy mamy zapis astronoma używającego elementów geometrii
do obliczania odległości astronomicznych, w szczególności odległości do Słońca.
1. Księżyc otrzymuje światło od Słońca. Był to sposób, w jaki Aristarchus wskazywał, że fazy Księżyca są
wynikiem oświetlenia, jakie otrzymało od Słońca. Było dla niego oczywiste, że Księżyc jest kulą w
kosmosie, na której świeci słońce.
2. Ziemia ma stosunek zarówno punktu, jak i środka do orbity Księżyc. Tutaj Arystarch był ostrożny, aby
nie umieszczać Ziemi na środku orbity Księżyca. Wiedział, że orbita nie jest całkiem okrągła, ale wiedział
również, że Ziemia w jakiś sposób kontrolowała ruch Księżyca i że leżała w kluczowym punkcie na
orbicie Księżyca.
3. Ilekroć Księżyc wydaje się podzielony na pół, wielki okrąg między światłem a ciemnością jest
nachylony do naszego wzroku. Wielki okrąg był rozdzielaczem między światłem a ciemnością na
Księżycu; we współczesnej mowie nazywa się to „terminatorem”. Arystarch oznaczał, że w półksiężycu
obserwator na Ziemi znajdował się w tej samej płaszczyźnie, co koło, które dzieliło jasną stronę
Księżyca od ciemnej strony.
4. Ilekroć Księżyc wydaje się podzielony na pół, kąt między Ziemią a Księżycem widziany ze Słońca
wynosi 1/30 kwadrantu. Aristarchus próbuje zmierzyć odległość do Słońca. Jest to bardzo niezgrabny
sposób opisania kąta. Babilończycy użyli systemu podziału okręgu na 360 stopni na długo przed
Arystarchem, ale w trzecim wieku przed naszą erą Grecy go nie używali. Kwadrant ma 90 stopni. I 1/30
ćwiartki to 1/30 kąta prostego lub 3 stopnie. Był to kąt używany przez Aristarchusa do obliczania
odległości słonecznej. Jego metoda była poprawna, ale prawdziwa wartość kąta była znacznie mniejsza
niż sądził - wynosiła tylko około 9 minut łuku.
5. Szerokość cienia Ziemi jest równa szerokości dwóch Księżyców. Gdybyśmy mogli stanąć na Księżycu
podczas zaćmienia Księżyca, zobaczylibyśmy część Słońca odciętą przez Ziemię. Staliśmy w półcieniu
Ziemi lub w częściowym cieniu. Gdy Ziemia całkowicie zakryje Słońce, będziemy w cieniu, pełnym
cieniu. Umbra może być uważana za stożek, który zmienia się od szerokości Ziemi u jej podstawy do
zera na wierzchołku. Podczas zaćmienia Księżyca Księżyc przechodzi przez ten stożek cienia. Ma kąt
około pół stopnia i długość, „wysokość” stożka, około 869,400 mil (1,4 miliona km). Tym, co Arystarch
miał na myśli, było to, że szerokość stożka cienia, w punkcie, w którym Księżyc wszedł i przeszedł, była
dwukrotnie większa od średnicy Księżyca. Jego szacunek dwóch Księżyców był bardzo prymitywny oszacowanie trzech Księżyców byłoby bardziej dokładne. To, co musimy podziwiać, to pomysłowość
jego metody i fakt, że jego logika była poprawna.

6. Księżyc pokrywa 1/15 części znaku zodiaku. Istnieje 12 znaków zodiaku i każdy z nich obejmuje 30
stopni nieba. Dlatego 1/15 zodiaku daje kąt 2 stopni. Jeśli Arystarch oznacza, że średnica kątowa
Księżyca wynosi 2 stopnie, jest on błędny o współczynnik cztery. Ten błąd nie jest możliwy dla
astronoma o statusie Arystarcha. Prawidłowa byłaby 1/60 część znaku zodiaku. Możemy jedynie
stwierdzić, że „1/15” jest prostym błędem transkrypcji.

Korzystając z tych sześciu hipotez, Arystarch starał się zmierzyć odległość do Księżyca. Cień Ziemi
przypominał wielki stożek, a Arystarch wiedział, że kąt tego stożka był o pół stopnia, dokładnie taki sam
jak kątowa średnica Słońca. Kiedy Księżyc przeszedł przez stożek cienia, obliczył, że odległość, jaką
przebył przechodząc, była równa dwóm księżycowym średnicom. Oznaczało to, że odległość od Ziemi
do Księżyca była trzecia z długości stożka cienia. Stożek cienia miał około 230 Ziemi i był w stanie
obliczyć z tej liczby, że odległość do Księżyca wynosiła około 72 promieni Ziemi. To było dobre
przybliżenie, ale nie mógł dokończyć obliczeń, ponieważ nie miał dokładnej liczby dla promienia Ziemi.
Aristarchus ocenił odległość do Słońca. Po raz kolejny jego metoda była bardzo pomysłowa. Wiedział,
że Księżyc był oświetlony światłem Słońca i dlatego, gdy faza Księżyca widziana z Ziemi była dokładnie
w połowie, to kąt trójkąta Słońce-Księżyc-Ziemia wynosił dokładnie 90 stopni. Kąt między Słońcem a
Księżycem można łatwo zmierzyć z Ziemi. Gdyby znana była odległość od Ziemi do Księżyca, można by
rozwiązać trójkąt i obliczyć odległość od Ziemi do Słońca. Ale eksperyment był porażką. Z hipotezy 4
wynika, że obliczył kąt między Słońcem a Księżycem na 87 stopni, podczas gdy w rzeczywistości był
mniejszy niż jedna szósta stopnia. Mocno pokryta kraterami powierzchnia Księżyca uniemożliwiła mu
podjęcie decyzji, kiedy Księżyc znajduje się dokładnie w połowie fazy, i dzięki temu był w stanie uzyskać
najprostszą postać 20 odległości księżycowych dla odległości od Słońca. Dystans księżycowy został
ponownie wyrażony w odniesieniu do promienia Ziemi, ale to również była nieznana ilość. Wydaje się
z tego, że wszystkie wysiłki Arystarcha nic nie dały. Nie pozostawił po sobie miarki promienia Ziemi ani
odległości Księżyca ani odległości od Słońca. Ale pomimo tych niepowodzeń Arystarch jest pamiętany
jako jeden z największych astronomów wszech czasów. Był doskonałym praktycznym astronomem, a
także wielkim teoretykiem. Jego trwałą deklaracją sławy jest to, że jako pierwszy zaproponował model
świata ze Słońcem w centrum układu słonecznego i planetami krążącymi wokół niego. Jego odległości
mogły być błędne, ale wiedział, że Ziemia jest obracającym się globem po orbicie wokół Słońca.
Arystarch był o tysiąc lat wyprzedzający swój czas i istnieje mocny argument za nazywaniem systemu
kopernikańskiego systemem arystarchicznym.
Eratostenes i pomiar Ziemi
Później w tym samym wieku przybył do Aleksandrii mężczyzna o imieniu Eratostenes (ok. 276–194
p.n.e.), aby objąć stanowisko nowego bibliotekarza. Urodził się w mieście Cyreny w górnym biegu rzeki
Nil, około 800 km na południe od Aleksandrii. Eratostenes pamiętał, kiedy jako dziecko on i jego
towarzysze zabaw spoglądali w ciemność głębokiej studni. Było to możliwe przez krótki czas w samo
południe w jeden dzień w roku, aby zobaczyć jasne światło na dnie ciemnej studni. Światło było
odbiciem Słońca na powierzchni wody daleko poniżej. W rzeczywistości światło można było zobaczyć
dopiero w południe dnia letniego, kiedy Słońce było bezpośrednio nad głową. Eratostenes wiedział, że
tego samego dnia roku Słońce w Aleksandrii nie dotarło do zenitu. Nie mógł powtórzyć swoich
obserwacji z dzieciństwa w Aleksandrii, ale mógł zmierzyć wysokość Słońca w południe i pokazać, że
był to kąt 7,5 stopnia od pionu. Wiedział, że Ziemia jest kulą i że ten kąt był różnicą szerokości
geograficznej na powierzchni Ziemi między Aleksandrią a miastem Syene. Stosunek 7,5 stopnia do
pełnego okręgu był taki sam jak stosunek odległości między dwoma miejscami do obwodu całej Ziemi.
Gdyby więc Eratostenes mógł zmierzyć odległość między Aleksandrią a Syene, mógł łatwo obliczyć
obwód Ziemi. Oszacował odległość w jednostkach zwanych stadionami - każda jednostka to długość

stadionu do gier, chociaż nie możemy być pewni dokładnej wartości. Za pomocą nowoczesnych
jednostek stadion ma około 80 metrów (263 stopy), a odległość od Alexandrii do Syene wynosiła 10
000 stadionów. Daje to wartość dla obwodu Ziemi wynoszącą 28 846 mil (38 400 km) - bardzo dokładną
determinację, choć musimy zapytać, czy długość stadionu została prawdopodobnie obliczona
retrospektywnie ze znanego obwodu Ziemi! Dzieło Eratostenesa było o pokolenie późniejsze niż dzieło
Arystarcha. Jego wynik pozwoliłby Aristarchusowi obliczyć odległość do Księżyca z tolerowaną
dokładnością. W tym czasie twierdzenie Arystotelesa, że Ziemia nie poruszył się, został odrzucony przez
kilku oświeconych ludzi, ale minęło wiele wieków, zanim negatywny wpływ Arystotelesa został
całkowicie obalony.
Wcześniejsze próby pomiaru Ziemi
Eratostenes był pierwszą osobą, która zmierzyła rozmiar Ziemi z jakimkolwiek stopniem dokładności,
ale warto wspomnieć, że wcześniej były to roszczenia do tego pomiaru. Chaldejczycy starożytnego
Babilonu mieli tradycję, że człowiek może przejść 30 stadionów w ciągu godziny; odpowiada to
odległości około 1,5 mili (2,4 km) na godzinę. W ciągu jednego dnia dobrze zorganizowana drużyna
sztafetowa mogłaby z łatwością pokonać dystans około 60 km. Chaldejczycy twierdzili, że gdyby ktoś
mógł chodzić stabilnie z tą prędkością przez rok, obszedłby całą Ziemię. Obliczenie daje liczbę dla
obwodu Ziemi wynoszącą około 13 000 mil (21 000 km). W rzeczywistości liczba ta wynosi tylko nieco
ponad połowę prawdziwej odległości, ale nie ma to większego znaczenia, ponieważ metoda ta jest
bardzo niepewna naukowo, a pomiar nie mógłby zostać przeprowadzony przez marsz wokół Ziemi. Jest
jeszcze wiele późniejszych roszczeń. W pierwszym wieku p.n.e. astronom Poseidonius (ok. 135–51
p.n.e ) zmierzył obwód Ziemi. Jego metoda była bardzo podobna do Eratostenesa, ale wykorzystał
gwiazdy zamiast Słońca. Dokonał obserwacji gwiazdy Canopus widzianej z Rodos i z Aleksandrii. Z
wysokości gwiazdy był w stanie zmierzyć różnicę szerokości geograficznej między dwoma miejscami i
dotarł do liczby zwykle podawanej jako 240 000 stadionów lub 11 923 mil (19 200 km). Ponownie liczba
ta była zbyt niska i rzeczywiście była kwestionowana przez greckiego geografa Strabo (63 pne – 23 ne).
Z jednego sprawozdania wynika, że kiedy Posejdonus dokonał pomiaru na Canopusie, gwiazda pasła
się na horyzoncie na Rodos. Poseidonius prawdopodobnie nie wiedział o refrakcji atmosferycznej, więc
czynnik ten spowodowałby istotny błąd w jego pomiarach. Pomimo błędnych obliczeń często
dokonywanych przez starożytnych naukowców, musimy jednak podziwiać pomysłowość niektórych
metod, których użyli.

ALMAGEST
W drugim wieku p.n.e. postępy w astronomii obejmowały pomiar jasności gwiazd, a także dalsze próby
odkrycia odległości między ciałami w układzie słonecznym. Kolejną atrakcją było stworzenie kalendarza
juliańskiego, który przetrwał pomimo swoich wad przez XVI wieków. W drugim wieku po narodzinach
Chrystusa dzieło greckiego matematyka, geografa i astronoma Ptolemeusza przyniosło nowe
zrozumienie Ziemi, gwiazd i planet. Przy wejściu do portu w Aleksandrii na wyspie Faros stała
najsłynniejsza latarnia morska w starożytności, oznaczona jako jeden z siedmiu cudów starożytnego
świata. Mówi się, że latarnia morska w Aleksandrii miała ponad 110 metrów wysokości. Ale Aleksandria
nie była jedynym portem, który szczycił się jednym z cudów świata. W starożytnym greckim mieście
Rodos, obok portu Mandrákion, stał ogromny posąg boga Słońca Heliosa. Posąg, Kolosa z Rodos, miał
mieć 70 łokci wysokości (około 32 metrów).
Jasność gwiazd
W drugim wieku p.n.e. , kiedy astronom Hipparchus (190–120 p.n.e.) pracował na Rodos, Kolos wciąż
pamiętany był przez starszych mieszkańców miasta. W tym czasie Aleksandria pozostała
niekwestionowana w starożytnym świecie jako największy ośrodek nauki. Jednak na Rodos Hipparchus
nie miał sobie równych w tamtych czasach. Hipparchus wniósł cenny wkład w trygonometrię. Dobrze
rozumiał geometrię kuli i jako pierwszy zasugerował, że siatka wyimaginowanych kręgów, którą teraz
nazywamy szerokością i długością geograficzną, była idealną współrzędną do mapowania powierzchni
Ziemi. Korzystając z tego samego systemu, opracował sferyczny układ współrzędnych dla niebios
bardzo podobny do używanego dla Ziemi. Największym osiągnięciem Hipparcha było jednak to, że
studiując niebo zbudował katalog gwiazd i dokładnie zarejestrował pozycje 850 z nich na nocnym
niebie. Jest to miara jego umiejętności obserwacji, do której przypisał również stopień jasności każdej
gwiazdy w skali od jednego do sześciu. Pod jego wielkością system oznaczał najjaśniejsze gwiazdy, a
szósty jasności wskazywał najsłabsze gwiazdy. Była to pierwsza próba klasyfikacji wielkości, a system
był nadal w użyciu przez stulecia.
Pomiar układu słonecznego
Hipparchus nie był pod nadmiernym wpływem wcześniejszego myślenia o gwiazdach i planetach.
Wierzył, że Ziemia jest wirującą kulą ziemską w kosmosie i że okrąża Słońce raz w roku. Podobnie jak
Arystarch (ok. 310–230 p.n.e.) i inni przed nim, Hipparchus chciał zmierzyć skalę Układu Słonecznego odległości od Ziemi do Księżyca i od Ziemi do Słońca. Jeśli on mógłby znaleźć te odległości, a następnie
mógł łatwo obliczyć rozmiar Słońca i Księżyca z ich średnicy kątowej o pół stopnia lub 30 minut łuku.
Był w stanie obliczyć odległość do Księżyca, nawet nie opuszczając wyspy Rodos. Wiedział z zapisów
astronomicznych, że pokolenie przed jego czasem zaobserwowało całkowite zaćmienie Słońca w
Hellespont, w pobliżu miasta Bizancjum. Odkrył, że to samo zaćmienie zaobserwowano również w
Aleksandrii, ale ponieważ to ostatnie było 500 km na południe, zaćmienie nie było całkowite w Egipcie.
Hipparchus chciał wiedzieć, ile dysku Słońca pokrył Księżyc w częściowym zaćmieniu w Aleksandrii, a
astronomowie aleksandryjscy dostarczyli mu jedną potrzebną informację. W momencie
maksymalnego zaćmienia jedna piąta dysku Słońca była nadal widoczna. Aleksandryjczycy rozumieli o
wiele lepiej niż obszary i, mówiąc dokładniej, mieli na myśli, że przy maksymalnym zasięgu, jedna piąta
średnicy Słońca została odkryta przez Księżyc. Oznaczało to, że różnica kątowa między dwoma
obserwacjami wynosiła jedną piątą średnicy Słońca - jedną piątą 30 minut, lub sześć minut łuku. Innymi
słowy, trójkąt składający się z Bizancjum, Aleksandrii i Księżyca (BAM) miał kąt sześciu minut na
Księżycu. Odległość AB między Aleksandrią a Bizancjum można zmierzyć, obliczając różnicę między ich
szerokościami geograficznymi. Trójkąt można łatwo rozwiązać, aby uzyskać odległość do Księżyca (AM
lub BM). Eratostenes ”(ok. 276-189 r. p.n.e.) oszacował obwód Ziemi, aby pomóc Hipparchowi dokonać

obliczeń i wiedział, jak dokonać niewielkiej korekty łuku łączącego dwa miejsca z długością cięciwy lub
linii prostej między nimi. Hipparchus osiągnął liczbę 67 do 78 promieni Ziemi dla odległości
księżycowej; odpowiadało to około 460 000 km (460 000 km) - niewiele więcej, ale nadal doskonały
wynik.
Nieuchwytne pomiary słońca
Hipparchus spróbował określić odległość od Ziemi do Słońca. Użył pomysłowego pomysłu opartego na
zaćmieniu Księżyca, obejmującego obserwację bardzo podobną do tej zastosowanej w poprzednim
wieku przez Aristarchusa w odniesieniu do Księżyca. Jego rozumowanie opierało się na cieniu Ziemi.
Wiedział, że średnica Słońca widziana z Ziemi wynosiła 30 minut łuku. Twierdził, że cień rzucany przez
Ziemię był stożkiem o prawie, ale nie całkiem, takim samym kącie na wierzchołku. Hipparchus wiedział,
że mała różnica między tymi kątami była kluczem do określenia odległości Słońca. Obserwator na
szczycie stożka cienia znajdowałby się dalej od Słońca i dlatego widziałby mniejszą średnicę kątową niż
obserwator na Ziemi. Hipparchus oczekiwał różnicy między tymi kątami do kilku minut łuku. Jego
metoda była dobra, ale mylił się co do różnicy kątowej; to nie było kilka minut łuku, który musiał
zmierzyć, to było kilka sekund łuku i, używając technologii starożytnego świata, nie można było
zmierzyć kątów tak małych.
Ale w jaki sposób Hipparchus mógł wysłać obserwatora na wierzchołek cienia Ziemi, aby zobaczyć
wspaniałe zaćmienie z tarczą Ziemi pokrywającą Słońce? Jak mógł zmierzyć kąt, który chciał? Wymyślił
bardzo pomysłowe rozwiązanie. Kiedy Księżyc przeszedł przez cień Ziemi, obliczył, że powinno być
możliwe zmierzenie szerokości stożka cienia, obserwując czas, w jakim Księżyc wszedł, a następnie
opuścił cień. Znał odległość i prędkość ruchu Księżyca, więc mógł obliczyć długość ścieżki przez cień, a
tym samym odległość do wierzchołka stożka cienia. W końcu mógł obliczyć kąt stożka. Podobnie jak w
przypadku pracy Aristarchusa, nie było nic złego w logice Hipparcha. Był to genialny pomysł, ale cierpiał
na ten sam problem, co metoda zastosowana przez Aristarchusa. Gdyby Słońce było zaledwie 20 razy
dalej niż Księżyc, to metoda mogłaby dać wyniki, ale różnica między kątami, których szukał, była tak
mała, że została utracona w nieuniknionych błędach pomiaru. Tak więc problem prawdziwej odległości
Słońca nigdy nie został rozwiązany w starożytnym świecie. W rzeczywistości pierwsze rozsądne
szacunki tej jednostki astronomicznej pojawiają się dopiero w XVII wieku. Hipparchus wykonał jednak
bardzo ważną pracę. Jednym z jego wielu udanych osiągnięć było odkrycie precesji równonocy. Odkrył,
że oś obrotu Ziemi nie jest wyrównana ze stałym punktem na niebie. Przez długi czas bieguny śledziły
małe „koło” na niebie. Ziemia zachowywała się raczej jak wirujący wierzchołek i jej oś obrotu precesji
wokół okręgu. Hipparchus był w stanie obliczyć, że oś Ziemi potrzebowała 26 000 lat, aby zakończyć
swój cykl.
Kalendarz juliański
Pięćdziesiąt lat przed narodzeniem Chrystusa Juliusz Cezar (100–44 p.n.e.) został cesarzem Rzymu.
Uznał, że rzymski kalendarz wymaga radykalnej reformy i zatrudnił astronoma o imieniu Sosigenes (ur.
46 p.n.e.) z Aleksandrii, aby stworzyć nowy system, znany jako kalendarz juliański. Dzięki ludziom takim
jak Hipparchus w poprzednim stuleciu Sosigenes miał do dyspozycji całą wiedzę potrzebną do
stworzenia idealnego kalendarza. Ale Sosigenes nie jest pamiętany jako wielki astronom tamtych
czasów, a jego kalendarz wygląda jak klasyczny przykład projektowania przez komitet. Wiedział, że
długość roku to trochę ponad 365 dni, więc zaaranżował kalendarz juliański na dzień przestępny co
cztery lata. Samo to nie było dobrą decyzją, ponieważ wiadomo było, że rok przestępny co cztery lata
spowodowałby błąd około trzech dni po czterech wiekach. Chociaż Sosigenes wiedział o tej
rozbieżności i mógł się do niej dostosować, kalendarz juliański nie został zreformowany aż do 16
wieków później, kiedy to było dziesięć dni błędnych. Kalendarz gregoriański, zainicjowany przez

papieża Grzegorza XIII w 1582 r., uUwzględniał błąd, stwierdzając, że pierwszy rok każdego stulecia
powinien być rokiem przestępnym, gdy jest podzielny dokładnie przez 400.
Wady systemu
Kalendarz juliański zawierał 12 miesięcy. Nie było możliwe, aby miesiące były tej samej długości i nadal
dodawały się do 365 dni, więc zdecydowano, że niektóre miesiące powinny mieć 30 dni, a inne 31 dni.
Jednak zamiast naprzemiennych 30- i 31-dniowych miesięcy Sosigenes losowo przyznawał 31-dniowe
miesiące. Zanim dni zostały przydzielone na pierwsze 11 miesięcy, luty - ostatni miesiąc w kalendarzu
juliańskim - pozostawiono na 28 dni. Tak więc Sosigenes dopuścił ten krótki miesiąc pod koniec roku z
dodatkowym dniem tylko w latach przestępnych. Mówi się, że Cezar stał się zazdrosny, gdy odkrył, że
jego poprzednik August miał miesiąc z jeszcze jednym dniem, niż sam Cezar. Dlatego Cezar ukradł dzień
z jednego z pozostałych miesięcy, zostawiając kalendarz w chaosie i stawiając jeszcze więcej pytań o
stan umysłu rzymskich cesarzy! Aby dodać zamieszania, równonocy i przesilenia spadły w 21. dniu
miesiąca. Lepiej byłoby przesunąć kalendarz, aby wydarzenia te miały miejsce pierwszego dnia
miesiąca, pozostawiając trzy miesiące na każdy z czterech sezonów. Logika jednak nie przeważyła, a
rezultatem był katastroficzny projekt kalendarza, pozostawiając potomność na zawsze zastanawiającą,
ile dni będzie w każdym nowym miesiącu, i rymowanie śpiewów o „trzydziestu dniach od września,
kwietnia, czerwca i listopada”.
Wielka praca Ptolemeusza
W starożytnym świecie jest jeszcze jeden astronom. Nazywał się Claudius Ptolemaeus (ok. 85–165),
lepiej znany po prostu jako Ptolemeusz, który pracował w Aleksandrii w II wieku naszej ery. Jego
zainteresowania wykraczały poza astronomię w matematykę i geografię. Praca astronomiczna
Ptolemeusza została zapisana w jego wielkiej książce Mathematike Syntaxis (Kolekcja matematyczna).
Ostatecznie stał się znany jako Ho Megas Astronomos (Wielki Astronom). W IX wieku arabscy
astronomowie użyli greckiego superlatywu Megiste w odniesieniu do tej książki. Kiedy określony
termin al został poprzedzony terminem, stał się znany jako Almagest, nazwa nadal używana do dziś.
Almagest był wspaniałym dziełem obejmującym wiele aspektów astronomii i był przeznaczony do tego,
by być najważniejszym dziełem odniesienia dla astronomów przez ponad tysiąc lat. Czasami trudno
jest docenić ramy czasowe związane ze starożytnym światem. Dzieło Ptolemeusza jest oddzielone od
pracy Hipparcha o 300 lat. Jego praca trwa ponad 400 lat po Arystarchie i 700 lat po Talesie i
Pitagorasie. Almagest jest dziełem 13 książek, z których każda dotyczy pewnych koncepcji
astronomicznych odnoszących się do gwiazd i układu słonecznego. W istocie jest to synteza wszystkich
wyników uzyskanych przez grecką astronomię. Wiemy, że Ptolemeusz bardzo mocno wykorzystał
wcześniejsze ustalenia Hipparcha dotyczące jego katalogu gwiazd i innych aspektów jego pracy. Został
oskarżony o plagiat, ponieważ większość jego katalogu gwiazd była bez wątpienia dziełem Hipparch,
ale w swojej obronie Ptolemeusz dodał kilka nowych gwiazd, aby zwiększyć liczbę wpisów od 850 do
1022. Od samego początku Ptolemeusz zakładał, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata.
Pokazał, jak przewidzieć pozycję Słońca na niebie z dużą dokładnością i przewidywanie położenia
Księżyca - znacznie trudniejszy problem - z tolerowaną dokładnością. Jego metody były z pewnością
wystarczająco dobre, aby umożliwić jego następcom przewidywanie zaćmień Słońca i Księżyca ze
swoich stołów. Ruchy planet były bardzo złożone z powodu ich ruchu wstecznego. Minęły nocne niebo
z zachodu na wschód, ale w pewnym momencie na swojej orbicie poruszyły się o kilka miesięcy do
przodu, zanim znów ruszyły naprzód. Ptolemeusz nie próbował znaleźć fizycznego powodu ruchu
wstecznego, ale miał doskonałą metodę symulowania go, tak aby pozycje planet można było
przewidzieć z dużym wyprzedzeniem. Wszystko opierało się na ruchu kołowym, ponieważ krąg był
postrzegany jako idealna figura. Aby znaleźć ścieżkę planety, użył systemu, który nazywamy
deferentami i epicyklami, bardzo pomysłowego systemu kręgów w kręgach, który z wielką precyzją

przewidywał orbity. Został pierwotnie opracowany przez Apolloniusza z Pergy (ok. 262–190 p.n.e.),
genialnego greckiego matematyka, który żył kilka wieków przed Ptolemeuszem. Odmienny był duży
okrąg na środku Ziemi, a epicykl był małym okręgiem, którego środek poruszał się wokół obwodu
deferentu
Ptolemeusz uznał za konieczne wyjaśnienie mechanizmu, który utrzymywał gwiazdy i planety na
niebie. Grawitacja w sensie newtonowskim nie została zrozumiana, ale wszyscy wiedzieli, że wszystkie
ciała stałe padały w kierunku Ziemi i dlatego coś w niebiosach musi zapobiegać upadkowi gwiazd.
Urządzenie, które zasugerował Eudoksos i inni, było wielką kryształową kulą obracającą się codziennie
wokół Ziemi i niosącą ze sobą gwiazdy. Kula gwiazd nie przenosiła planet, ponieważ dobrze wiadomo,
że nie pozostały w tym samym miejscu na niebie. Dlatego konieczne było wprowadzenie niezdarnego
urządzenia dodatkowej sfery dla każdej planety, a jeszcze dwóch kryształowych sfer, aby wyjaśnić ruch
Słońca i Księżyca.
Nieruchliwa Ziemia i Ruchy Księżyca i Słońce
W pierwszej książce Almagesty Ptolemeusz opisał swój system geocentryczny i podał różne argumenty,
aby udowodnić, że w swojej pozycji w centrum wszechświata Ziemia musi być nieporuszona. Pokazał,
że jeśli Ziemia się poruszy, jak sugerowali wcześniejsi astronomowie, jak Hipparchus, to należy
obserwować pewne zjawiska. Argumentował, na przykład, że ponieważ wszystkie ciała spadają na
centrum wszechświata, Ziemia musi być umocowana w centrum, w przeciwnym razie spadające
obiekty nie będą widoczne w kierunku środka Ziemi. Pokazał także, że kiedy ciało zostało rzucone
pionowo w górę, zawsze powracało do punktu na Ziemi, skąd zostało wystrzelone. Twierdził, że gdyby
Ziemia obracała się co 24 godziny, jak sugeruje Hipparchus, to by się nie stało. W swojej drugiej książce
Ptolemeusz opisał dzienny ruch wszystkich obiektów na niebie. Obliczył czas, w którym wznieśli się nad
horyzontem i czas, w którym ustawili się pod nim. Księga trzecia opisuje ruch Słońca przez Zodiak. W
książkach czwartej i piątej zademonstrował ruch Księżyca i to, co nazwał paralaksą księżycową.
Wszystko to zostało zaczerpnięte z pracy Hipparcha. Następnie obliczył rozmiary i odległości Słońca i
Księżyca, ponownie śledząc pracę Hipparcha. Liczby dla Księżyca były dość dokładne, ale uznano, że
Słońce jest tylko około 20 razy dalej niż Księżyc; była to odległość obliczona przez Arystarcha. System
nadal powodował, że Słońce było znacznie większe niż Ziemia, ale Ptolemeusz nie uważał tego za
wystarczający powód, by umieścić Słońce w centrum wszechświata.
Zaćmienia i ruchy gwiazd
Księga szósta Almagesty poświęcona była zaćmieniom zarówno Słońca, jak i Księżyca. Zaćmienia były
postrzegane jako główne wydarzenia i bardzo ważne było, aby astronom mógł je przewidzieć z dużym
wyprzedzeniem. System Ptolemeusza był w stanie to zrobić, ponieważ ruchy zarówno Słońca, jak i
Księżyca zostały dokładnie opisane. Najtrudniejszym problemem było znalezienie długości
geograficznej Księżyca. Chociaż metoda mogła przewidzieć zaćmienie, nie dawała prawidłowej
odległości Księżyca. Gdyby obliczenie odległości księżyca było prawidłowe, w niektórych punktach jego
orbity Księżyc byłby widoczny na niebie nawet czterokrotnie w stosunku do Słońca. W książkach
siódmej i ósmej Ptolemeusz rozważał ruch gwiazd. Opisał precesję równonocy, która została starannie
zmierzona przez Hipparcha. Jego praca nie była jednak wszystkim plagiatem, a Ptolemeusz dokonał
własnej oceny 36 sekund łuku na stulecie dla precesji. Było to słabe w porównaniu z oceną Hipparcha
wynoszącą 45 lub 46 sekund rocznie i wskazuje, że Hipparchus był bardziej zręcznym obserwatorem.
(Dzisiejsza liczba precesji równonocy wynosi 50,25 sekund rocznie).
Ruchy planetarne

W książce dziewiątej Ptolemeusz pokazał, jak modelować ruchy planet. Od dawna wiadomo, że
prawdziwe orbity planet są elipsami ze Słońcem w jednym punkcie skupienia. Jest więc pewna ironia
w tym, że to Apolloniusz - który napisał genialny traktat o sekcjach stożkowych i który znał właściwości
elipsy, paraboli i hiperboli lepiej niż ktokolwiek inny przed nim - również produkował pomysłowe ale
nieprawidłowy system cykli i epicykli dla ruchów planet. Następne trzy książki Ptolemeusza podały
więcej szczegółów o planetach z dokładnymi liczbami dla ich orbit i stałych ruchu. W systemie
Ptolemeusza Słońce i planety poruszały się w tej samej płaszczyźnie, zwanej płaszczyzną ekliptyki, ale
wiedział, że w jego systemie były niewielkie odchylenia, a jego ostatnia książka była poświęcona temu,
co nazwał ruchem w szerokości i pozorowanej ścieżce Słońca przeciwko gwiazdom. System
Ptolemeusza nie był doskonały, ale przy tak wielu zmiennych do wyboru był w stanie dać dobre
przybliżenie dla wszystkich orbit planetarnych. Ptolemeusz zdał sobie sprawę, że planety były znacznie
bliżej Ziemi niż gwiazdy stałe. Wierzył w fizyczne istnienie krystalicznej sfery, do których przywiązane
były gwiazdy i planety. Kula gwiazd nie była jednak całkiem zewnętrzną granicą jego wszechświata;
zasugerował, że istnieją inne sfery, kończące się tym, co nazwał „pierwotną siłą sprawczą”, i to właśnie
zapewniło siłę napędową dla wszystkich innych sfer w jego koncepcji wszechświata. Ponadto
wszechświat został uznany za wieczny. W średniowieczu istniały pewne obawy dotyczące tego, w jaki
sposób sfery mogą nadal napędzać układ słoneczny bez spływania, ale myśl średniowieczna miała
prostą odpowiedź na problem. Rękopisy z tamtych czasów ukazują anioły obracające uchwyty na
sferach, aby utrzymać niebiosa w ruchu. System Ptolemeusza przetrwał upadek Rzymu i ciemnych
wieków. Almagest, czyli Wielka Praca, była bardzo trafną nazwą dla systemu tego świata który nie był
lepszy od 13 wieków.
Chińska astronomia i kalendarz
Od najdawniejszych czasów chińscy astronomowie prowadzili szczegółowe zapisy plam słonecznych,
zaćmień, nowych i zwłaszcza komet, których nieprzewidziany wygląd uważali za złe wróżby. Gwiezdne
stoły zostały wyprodukowane w IV wieku pne, a ciągły zapis przechowywano od 70 lat pne. Chińczycy
wierzyli, że cesarz musi zachować harmonijny związek z kosmicznym porządkiem poprzez cnotliwe
życie i prawidłowe wykonywanie rytuałów i ceremonii. Wymagało to niezawodnego kalendarza.
Obecny kalendarz pojawił się w XIV wieku pne, ewoluując w ciągu wieków wcześniej. Rok miał 12
miesięcy 29 lub 30 dni, począwszy od nowiu, z dodatkowym miesiącem co dwa lub trzy lata, aby
pogodzić rok księżycowy z rokiem słonecznym. Kalendarz oznaczał przewidywalne wydarzenia
astronomiczne, takie jak zaćmienia Księżyca i pozycje planet, a także równonocy, przesilenia i pory
rolnicze.

ASTRONOMIA W WIEKACH CIEMNYCH
Upadek imperium rzymskiego zapoczątkował okres znany jako Wieki Ciemne i - czas wielkich zmian i
niepewności, w wyniku którego powstały nowe imperia. Duża część oryginalnej wiedzy naukowej ze
świata starożytnego została utracona na Zachodzie, ale utrzymana przy życiu przez islamskich
astronomów na Wschodzie. Okres ten przyniósł także nowe postępy w astronomii i matematyce, dzięki
oświeconym naukowcom, takim jak Omar Chajjam. W 1900 roku odkryto wrak greckiego statku na
wyspie Antikithera. Statek został datowany na około 80 r. p.n.e. Sam statek był cennym znaleziskiem
archeologicznym, ale wśród ładunków był obiekt, który od lat intryguje naukowców i archeologów.
Składał się z ramy zawierającej zestaw mosiężnych kół, bardzo podobny do mechanizmu zegara, ale
tysiąc lat przed jego czasem i zupełnie niepodobny do niczego, co kiedykolwiek odkryto. Jak dotąd
najlepszym wyjaśnieniem jest to, że mechanizm był urządzeniem astronomicznym służącym do
obliczania pozycji planet - zaawansowanej wersji instrumentu znanego jako astrolabium, który był
również używany do przewidywania zaćmień i śledzenia ruchu Księżyca. Urządzenie było
odosobnionym znaleziskiem, ale jeśli zaakceptujemy starożytność instrumentu Antikithera, musimy
zaakceptować fakt, że grecka i rzymska technologia w starożytnym świecie była znacznie
wyprzedzająca to, co wcześniej sądzono.
Podzielone imperium
Tradycyjna data upadku imperium rzymskiego jest zazwyczaj cytowana jako 476, kiedy Romulus
Augustus (panujący 475–76), de facto cesarz zachodniego imperium rzymskiego, został zdeponowany
przez Odoakra (435–93). Potężne imperium rzymskie, które przetrwało tak długo i ostatecznie
doprowadziło chrześcijaństwo do świata zachodniego, zostało ostatecznie obalone przez ludzi, których
Rzymianie nazywali barbarzyńcami. Rzym został podzielony na dwa imperia: Wschód i Zachód.
Imperium zachodnie źle sobie radziło; stał się feudalnym społeczeństwem agrarnym, a po kilku
pokoleniach większość wiedzy przekazywanej ze starożytnego świata nigdy nie została wykorzystana,
a w wielu przypadkach została utracona. Wschodnie imperium, bizantyjskie imperium skupione wokół
Konstantynopola, wypadł znacznie lepiej. Rękopisy i inne formy wiedzy z biblioteki w Aleksandrii trafiły
na Wschód, gdzie wiele skryptów zostało skopiowanych i przetłumaczonych na język arabski, aby
mogły być badane przez islamskich uczonych. Przez ponad sto lat po upadku Rzymu imperium islamskie
wydawało się zadowolone ze swoich granic, ale po ucieczce proroka Mahometa (570–632) z Mekki w
622 r. Imperium zaczęło się rozszerzać. Miasto Aleksandria przetrwało Rzym przez prawie dwa stulecia,
ale w 641 r. Ostatecznie uległo arabskim najeźdźcom. Zwolnienie i spalenie wielkiej biblioteki,
największego zasobu wiedzy na świecie, jest często cytowane jako barbarzyńskie dzieło islamu, ale
wieki później okazało się, że nie było to do końca prawdą. Wiele rękopisów powróciło, czasem jako
oryginały w języku greckim lub łacińskim, czasami jako tłumaczenia arabskie. Kiedy okres ekspansji
wojskowej dobiegł końca, muzułmańscy uczeni stali się wielkimi wielbicielami cywilizacji przeszłości i
pragnęli zdobyć jak najwięcej wiedzy ze starożytnego świata. W ciągu stu lat imperium islamskie
zdominowało cały Bliski Wschód. Imperium rozprzestrzeniło się na zachód przez Azję Mniejszą, do
Egiptu i na północy Indii, aż do granicy Chin. Rozprzestrzeniła się również na zachód wzdłuż
południowych wybrzeży Morza Śródziemnego, a w 771 roku Maurowie przekroczyli Cieśninę
Gibraltarską i osiedlili się w regionie zwanym Andaluzją w południowej Hiszpanii. Andaluzja była kiedyś
częścią imperium rzymskiego. Scipio Africanus (236–183 p.n.e.) podbił region w latach 210–206 p.n.e i
ostatecznie stał się rzymską prowincją Baetica. Prowincja ta rozkwitła pod panowaniem rzymskim i
była miejscem narodzin cesarzy Trajana (ok. 56–117) i Hadriana (76–138) oraz pisarzy Lucana (39–65)
i Seneki (3 p.n.e. – 65 n.e.). Rządy rzymskie trwały tam, aż Wandalowie, tuż za Wizygotami, opanowali
region w V wieku. Tak więc, kiedy Maurowie przybyli w VIII wieku, Andaluzja miała imponującą historię

Rzymu - ale nie była to historia dobrze znana miejscowej ludności; to wszystko wydarzyło się długo
przed żywą pamięcią.
Arabowie i perscy astronomowie
Bardzo niewiele wiadomo o stanie astronomii w stuleciach bezpośrednio po upadku Rzymu, ale do IX
wieku widzimy pierwsze pojawienie się owoców arabskiej wiedzy. Najstarsze znane astrolabia, na
przykład, pojawiają się w islamie, a przykład z Damaszku przetrwał do około 830 roku. Jednym z
zastosowań astrolabium było określenie wysokości ciał niebieskich nad horyzontem. Składał się on z
dwóch lub więcej płaskich metalowych dysków ze skalibrowanymi skalami, dołączonych tak, aby oba
lub wszystkie dyski mogły się obracać niezależnie. Dla wczesnych nawigatorów i astronomów służył
jako mapa gwiazd, kompas, zegar i kalendarz. Przetrwał wieki i nie miał sobie równych jako urządzenie
nawigacyjne, aż do wprowadzenia sekstantu w XVIII wieku. Astrolabium Danjon jest znane jako
przenośne armilarna przesilenie, zmodyfikowane do obserwacji gwiazd. Instrument jest zawieszony na
małym haku lub oku i składał się początkowo z pojedynczego pierścienia, który wisiał w płaszczyźnie
pionowej. Odwrócony na środku pierścienia był prętem o długości równej średnicy pierścienia,
niosącym celowniki na każdym końcu. Może być wyrównany na gwieździe lub planecie, ze skalą kątową
wpisaną na pierścieniu pancernym, aby pokazać wysokość obiektu. W świecie islamu dokonano wielu
ważnych postępów w dziedzinie matematyki. Jednym z najprostszych, ale najbardziej znaczących
pomysłów było wprowadzenie symbolu liczby zero, co umożliwiło arabski system liczebników o
podstawie dziesięciu. Jest to system używany prawie wyłącznie dzisiaj. Aby docenić, jak wielki krok
naprzód ten reprezentuje, wystarczy przyjrzeć się problemom mnożenia i podziału, jakie wywołał
rzymski system liczbowy, który był powszechnie używany na Zachodzie w tamtym czasie. Arabska
matematyka poszła znacznie dalej niż tylko opracowanie systemu numerycznego, którego używamy
dzisiaj. Wprowadzili także algebrę, system matematyki, w którym nieznane ilości są reprezentowane
przez symbole. Równania można manipulować algebraicznie, aby uprościć wiele obliczeń
matematycznych. Znamy nazwiska wielu wczesnych islamskich astronomów, a nawet wiemy trochę o
ich pracy, ale dopiero w IX wieku możemy zidentyfikować poszczególnych astronomów i ich wkład w
wiedzę. Albategnius (ok. 850–929) był jedną z najwcześniejszych szkół islamu. Był arabskim szlachcicem
urodzonym w Batanie w Mezopotamii i stał się czołowym astronomem i matematykiem swoich
czasów. Opracował ulepszone tabele dla ruchu Słońca i Księżyca. Wiedział, że orbita Ziemi wokół Słońca
była elipsą i zmierzył jej ekscentryczność. Zmierzył również nachylenie równika ziemskiego do jego
płaszczyzny orbitalnej i oszacował liczbę dni w roku. Albategnius dokonał obserwacji w ciągu 40 lat od
swojego obserwatorium w Rakku i podsumowano je w jego książce Movements of the Stars,
opublikowanej w Europie długo po tym w 1537 roku. Jego szacunek roku był tak dokładny, że był
używany przez Europejskich astronomów w XVI wieku do reformy gregoriańskiej kalendarza
juliańskiego. Po dwóch pokoleniach Albategniusa śledził astronom Al Sufi Abd al-Rahman. Urodził się
w 903 roku i mieszkał tam przez 83 lata. Był kolejnym perskim szlachcicem, znanym także pod łacińskim
imieniem Azophi. Opublikował pracę pod tytułem Księga stałych gwiazd, która pojawiła się po raz
pierwszy około 964 roku. Zawierała ona katalog 1018 gwiazd, podając ich przybliżone pozycje,
wielkości i kolory. Najwyraźniej wiele zawdzięczał Almagestowi Ptolemeusza, ale zawierał również
wiele nazw gwiazd arabskich, które są nadal w użyciu, choć czasami w skorumpowanej formie.
Ciekawym wpisem jest najwcześniejsze znane odniesienie do Galaktyki Andromedy, naszej najbliższej
galaktyki. Mniej więcej w tym czasie perski matematyk i astronom Abul Wafa (940–97) badał i opisywał
geometryczne konstrukcje, używając tylko prostej krawędzi i stałego kompasu. Później nazwał swój
instrument „zardzewiałym kompasem”, ponieważ nigdy nie zmienił jego promienia. Wafa był także
pionierem wykorzystania funkcji trygonometrycznych; skompilował tabele sinusów i stycznych w
odstępach 15 minut łukowych i wydaje się, że jako pierwszy użył funkcji siecznych i kosekcyjnych. Duża
część jego pracy została przeprowadzona w ramach badania złożonej orbity Księżyca.

Astrolog al-Birini
W pierwszych wiekach zawsze jest to trudne i zazwyczaj niemożliwe aby rozróżnić astronomów i
astrologów, ponieważ między nimi była tylko drobna granica. Astrolodzy chcieli poznać pozycje planet
tak dokładnie, jak to możliwe, aby pomóc im sformułować swoje prognozy. Astrolog al-Birini rozkwitł
pod koniec pierwszego tysiąclecia. Urodził się tuż przed wschodem słońca 4 września 973 roku w
mieście Kath na rzece Oxus, w dzisiejszym Uzbekistanie. Interesował się wszystkimi gałęziami nauki i
biegle władał sześcioma językami. W 998 roku przeniósł się do Gurgan na Morzu Kaspijskim, gdzie
ukończył swoją pierwszą ważną pracę pt. Chronologia starożytnych narodów. Napisał także Księgę
Instrukcji Elementy sztuki astrologii, poświęcone wysokiej rangi kobiecie zwanej Rayhanah. Zaczyna się
od sekcji dotyczących geometrii i arytmetyki, a następnie opisuje astronomię Ptolemeusza, a także
zawiera szczegółową sekcję dotyczącą użycia astrolabium. Pozostała część książki koncentruje się na
astrologii i pokazuje, jak wiele wydarzeń i katastrof na świecie było przewidywanych w gwiazdach.
Nowa praca nad optyką
W około 1000 roku arabski matematyk i fizyk Alhazen (ok. 945–1040) napisał pierwszą ważną książkę
na temat optyki od czasów Ptolemeusza. Odrzucił starsze przekonanie, że światło emitowane jest przez
oko na korzyść poglądu przyjętego dzisiaj - że światło jest emitowane ze źródła takiego jak Słońce lub
odbijane od obiektu, a następnie gromadzone w oku. Jego skarbiec optyki powstał pod koniec
pierwszego tysiąclecia, ale nie został opublikowany po łacinie do 1572 roku, ponad 500 lat później,
dając kolejny przykład tego, jak długo przetrwały niektóre teksty arabskie i jak stały się znane w Europie
. Opisał soczewki, płaskie i zakrzywione lustra i kolory. Alhazen był również inżynierem. Wyprawił się
na południowy Egipt, sponsorowany przez kalifa al-Hakima (985–1021), gdzie jego misją było zbadanie
możliwych sposobów kontrolowania wód Nilu. Wkrótce zdał sobie sprawę, że to, czego się podjął, jest
niemożliwe i że Nilu nie da się łatwo oswoić. Uświadomił sobie również, że gdy złe wieści dotrą do
kalifa, zostanie stracony za nieudane zadanie. Alhazen udawał szaleństwo po powrocie. Udawał przez
wiele lat, aż do śmierci kalifa w 1021 roku. Musimy również wspomnieć astronoma Arzachela (1028–
87), który mieszkał w andaluzyjskim regionie Hiszpanii. Był pierwszym „hiszpańsko-arabskim”
astronomem swoich czasów. Przeprowadził serię obserwacji w Toledo i przedstawił swoje prace w
tabelach toledańskich. Poprawił dane geograficzne z czasów Ptolemeusza, a w XII wieku jego tabele
zostały przetłumaczone na łacinę. Arzachel jako pierwszy udowodnił, że istnieje niewielka precesja
orbity Ziemi względem gwiazd. Zmierzył precesję 12,04 sekundy łuku na rok - błyskotliwą i dokładną
obserwację i niezwykle zbliżoną do współczesnej akceptowanej wartości 11,8 sekundy. W dalszej części
przyjrzymy się znacznie mniejszej precesji orbity Merkurego i jej znaczeniu dla astronomii. Arzachel
wynalazł owalną formę płaskiego astrolabium, znaną jako safihah, której szczegóły opublikowano w
języku łacińskim, hebrajskim i kilku językach europejskich. Jego dzieło było dobrze znane Kopernikowi,
który w swoim „De Revolutionibus Orbium Coelestium” cytuje Arzachela i Albategniusa i uznaje jego
dług wobec ich pracy.
Omar Khayyam, astronom-poeta
Dochodzimy teraz do najbardziej znanego i najbardziej uhonorowanego Persa – astronoma.Był to
poeta-astronom Omar Chajjam, który żył w latach 1044–1122. Nazwa khayyam oznacza po arabsku
„namiotowiec” i istnieją pewne dowody na to, że jego ojciec był rzeczywiście producentem namiotów
i że sam praktykował ten handel przez krótki czas. Perski szlachcic Nizam ul Mulk kształcił się w tej
samej szkole co Omar Chajjam w Niszapur, stolicy prowincji Khurasan. Nizam opisał swoje pierwsze
spotkanie z Omarem Khayyamem: Kiedy tam po raz pierwszy przyjechałem, znalazłem dwóch innych
uczniów w moim wieku, nowo przybyłych, Hakima Omara Chajjama i złego Bena Sabbaha. Obaj byli
obdarzeni ostrością dowcipu i najwyższymi naturalnymi mocami; a my razem stworzyliśmy bliską

przyjaźń. Kiedy Imam wstał z wykładów, zwykli się do mnie przyłączać i powtarzaliśmy sobie nawzajem
lekcje, które słyszeliśmy.
Teraz Omar pochodził z Nishapur, a ojciec Hasana Bena Sabbaha był jednym Ali, człowiekiem surowego
życia i praktyki, ale heretyckim w swoim wyznaniu i doktrynie. Omar Chajjam uczęszczał do innych
instytucji edukacyjnych, w tym do szkół w Buchara, Balkh, Samarkanda i Isphahan, ale przez większość
swojego życia mieszkał w Niszapur i Samarkandzie w Azji Środkowej. Po nastąpieniu Dana Malika
Szacha (1055–92) jako sułtana Jalala, Omar Chajjam został mianowany dworskim astronomem z
obserwatorium w Isfahanie. Inni czołowi astronomowie zostali przyprowadzeni na dwór i przez około
18 lat Omar Chajjam nadzorował swój zespół astronomów, aby wytworzyć pracę o bardzo wysokiej
jakości. W tym czasie Chajjam był odpowiedzialny za kompilację tablic astronomicznych, przyczynił się
do reformy kalendarza w 1079 roku. Obliczył długość roku na 365.24219858156 dni - rażąco zbyt
dokładną liczbę podaną z dokładnością nieosiągalną nawet dzisiaj. Jest poprawny aż do piątego miejsca
po przecinku, ale jest prawie na pewno zbudowany na dziele Albategnius sto lat przed nim, który z
kolei miał dostęp do pracy i obserwacji Ptolemeusza i uczonych aleksandryjskich. Omar Khayyam jest
jedną z wybranych grup astronomów, którzy również przyczynili się do rozwoju matematyki. Dobrym
przykładem jest jego praca na temat algebry, która stała się znana w całej Europie w średniowieczu.
Jego umiejętności matematyczne były legendarne w jego czasach. W swojej książce o algebrze
sklasyfikował wiele równań algebraicznych na podstawie ich złożoności. Kiedy przyszedł zbadać
równanie sześcienne, zidentyfikował nie mniej niż 13 różnych form. Następnie odkrył geometryczną
metodę rozwiązywania równań sześciennych, znajdując przecięcie paraboli z okręgiem. Zbadał
prawdopodobieństwo, w tym to, co obecnie nazywamy prawdopodobieństwem dwumianowym, i
opracował dane liczbowe dla tego, co znamy jako trójkąt Pascala. Zastanawiał się, czy stosunek należy
traktować jako liczbę. Aby spojrzeć na swoją pracę z perspektywy, należy powiedzieć, że Rzymianie
mieli również środki, aby rozwiązać równanie sześcienne, a oni również zastosowali metodę
geometryczną, więc metoda Chajjama była prawdopodobnie pochodną wcześniejszej metody.
Wiadomo również, że w III wieku p.n.e. aleksandryjski matematyk Apolloniusz napisał traktat o
sekcjach stożkowych. Znane było to także Arabom, ale bardzo niewielu mogło opanować starożytne
teksty, a wkład Omara Chajjama jest postrzegany jako nowy rozwój starego problemu. Rozszerzył pracę
Euclida, podając nową definicję wskaźników i pokazał, jak radzić sobie z mnożeniem wskaźników.
Przyczynił się również do teorii linii równoległych.
Rubaiyat
Omar Khayyam nie tylko wniósł oryginalny wkład do nauki, ale także do literatury. W rzeczywistości
jest lepiej znany jako poeta niż jako astronom, a na pewno jest najbardziej znanym arabskim poetą w
świecie chrześcijańskim. Jego sława zawdzięcza Anglikowi Edwardowi Fitzgeraldowi (1809–83), który
przetłumaczył na angielski Rubaiyat Omara Chajjama, zbiór 100 krótkich, czterowierszowych wierszy,
a następnie wyretuszował je w 1859 r. Angielska wersja Rubaijatu odeszła do kilku edycji. Dzieje się tak
pomimo faktu, że tłumaczenie na język angielski wiele traci. Trzeba powiedzieć, że Edward Fitzgerald
wykorzystał kilka swobody w tłumaczeniu i pomógł w marketingu, a pierwszą zwrotkę napisał sam!
Obudź się, dla słońca, który rozproszył się w locie
Gwiazdy przed nim z pola nocy,
Jedzie z nimi noc z Heav i uderza
Wieżyczka sułtana z trzonkiem światła.
Rubaiyat zawiera bardzo mało astronomii, a kiedy to robi, to tylko na poparcie filozofii:

LXXII
I tę odwróconą miskę nazywają niebem,
Gdzieś czołgał się, żyjąc i umierając
Podnieś do niego ręce, aby uzyskać pomoc - za to
Tak bezsilnie porusza się jak ty lub ja
Jego najbardziej znany quatrain pojawił się, gdy rozważał przeszłość i przyszłość wszechświata. Uznał,
że nie można zmienić przeszłości. Był w stanie wyrazić swoje myśli znacznie lepiej niż większość:
LXXXI
Ruchomy palec pisze; i mając pismo,
Rusza dalej: ani cała twoja pobożność i dowcip
Zwabić go z powrotem, aby anulować połowę linii.
Ani wszystkie twoje łzy nie wymywają linii.
Wcześniej mieliśmy opis Omara Chajjama jako ucznia jednego z jego współczesnych. Mamy teraz opis
dojrzałego Omara Khayyama, nauczyciela, zgodnie z opisem jednego z jego uczniów, Khwajah
Nizamiego z Samarkandy, który opowiada historię: często prowadziłem rozmowy z moim nauczycielem
Omarem Chajjamem w ogrodzie; Pewnego dnia powiedział mi: „Mój grobowiec będzie w miejscu, gdzie
północny wiatr może rozproszyć nad nim róże”. Zastanawiałem się nad słowami, które mówił, ale
wiedziałem, że jego słowa nie są próżne. Wiele lat później, kiedy miałem okazję ponownie odwiedzić
Nishapur, poszedłem do jego ostatecznego miejsca spoczynku i lol! To było tuż za ogrodem, a drzewa
obładowane owocami rozciągały swe konary nad ogrodową ścianą i upuszczały swoje kwiaty na jego
grobowiec, tak że kamień był ukryty pod nimi. Zachowało się dziesięć książek Omara Chajjama i 30
monografii. Należą do nich książki z matematyki, algebry, geometrii, fizyki i metafizyki.
Upadek Maurów
Przez wieki Hiszpanie chcieli wypędzić Maurów z południowej Hiszpanii. W XI wieku legendarny
wojownik El Cid (ok. 1040–99 r.) walczył o wypędzenie Maurów. W tym przedsięwzięciu miał poparcie
papieża, który chciał nawrócić Arabów na chrześcijaństwo. El Cid był uważany za doskonałego rycerza
chrześcijańskiego: rycerski, łagodny i wspaniałomyślny w swoich podbojach. Ale nic nie może być
dalsze od prawdy; terroryzował Arabów swoimi nocnymi nalotami. On i jego ludzie gwałcili niewinne
kobiety, plądrowali domy i meczety. W 1135 roku muzułmańskie miasto Toledo poddało się
Hiszpanom. Krążyły pogłoski o nowych znaleziskach w Toledo i dociekliwi podróżnicy przyszli zobaczyć,
co mogą splądrować. Dla wykształconych stało się oczywiste, że istnieje tam wielkie centrum kultury i
cywilizacji. Dla bezstronnego obserwatora było również oczywiste, że barbarzyńcami w południowej
Hiszpanii byli Europejczycy, a nie Maurowie. W Anglii, niedługo po podboju normańskim, mnich zwany
Adelard of Bath (ok. 1080–1152) usłyszał pogłoskę, że w części Hiszpanii odkryto rzadkie rękopisy.
Kopiści i tłumacze z całej Europy byli wkrótce w drodze do Hiszpanii, aby uzyskać dostęp do wiedzy.
Adelard miał szczęście. Znalazł drogę do Toledo i tam, ku swojej radości i zdumieniu, odkrył wspaniałą
bibliotekę, w której mógł zdobyć rzadkie dokumenty na własny użytek. Inni słyszeli o sukcesie Adelarda
i poszli za nim przez Pireneje i Hiszpanię. W 711 r. Muzułmańscy Arabowie pod przywództwem Tariqa
ibn Ziyada (zm. 720 r.) Przekroczyli Cieśninę Gibraltarską z Tangeru i dokonali inwazji na południową
Hiszpanię, kończąc rządy gotyku Visi. Odtąd historia Andaluzji była ściśle związana z historią Maroka i
wybrzeża północnoafrykańskiego do końca XV wieku. Fascynujące jest pytanie, ile czasu upłynęło od

upadku Rzymu, aby wiedza mogła się rozwijać i przewyższać to, co osiągnęła w starożytnym świecie.
Większość historyków powiedziałaby, że dopiero w Renesansie ludzkość mogła twierdzić, że zdobyła
wiedzę, której starożytni nie odkryli. Jeśli chodzi o astronomię, niepowodzenie było ponad tysiąc lat.
Dopiero po czasach Kopernika (1473–1543) ta wiedza o astronomii posunęła się dalej niż wiedza o
starożytnym świecie.

REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
W XVI wieku astronom Mikołaj Kopernik wstrząsnął światem heretyckim twierdzeniem, że to Słońce,
a nie Ziemia, leży w centrum wszechświata. Taka była oczekiwana waga opinii przeciw tej teorii, że
poglądy Kopernika zostały opublikowane dopiero po jego śmierci. Almagest Ptolemeusza został
przetłumaczony na arabski w IX wieku, ale hiszpańska wersja jego dzieła pojawiła się dopiero w XII
wieku. Został on przetłumaczony na łacinę w czasach Danii Fryderyka II (panował w latach 1559–88) i
tym samym stał się dostępny dla większości europejskich uczonych. We wczesnym średniowieczu
wciąż było duże zainteresowanie astronomią, chociaż niewielu aktywnych obserwatorów. W
klasztorach głównym zadaniem mnichów było kopiowanie ewangelii na łacinę i inne języki. Od czasu
do czasu natrafiali jednak na rękopisy naukowe i czasami były one również kopiowane. Pod koniec
pierwszego tysiąclecia czasami znajdujemy kroniki wydarzeń historycznych. Dobrym przykładem jest
anglo-saksońska kronika: zawiera ona wiele odniesień do wydarzeń astronomicznych, a kiedy
wspomniano o zaćmieniu lub komecie, zazwyczaj możliwe jest podanie dokładnej daty obserwacji. Tak
więc w roku 540: „Słońce pociemniało 20 czerwca, a gwiazdy pokazał się prawie godzinę po dziewiątej
rano” . W 678: „tam w sierpniu pojawiła się gwiazda zwana kometą; i świeciło przez trzy miesiące
każdego ranka niczym promień Słońca”. Kronika zapisuje, że w 1066 r .:„ zdarzyło się, że przez całą
Anglię taki znak, jak niebo było widziane, jak nikt wcześniej nie widział. Niektórzy mężczyźni mówili, że
to gwiazda „Kometa”, którą niektórzy mężczyźni nazywali gwiazdą o długich włosach. Pojawił się
najpierw w przeddzień letanii maior, 24 kwietnia, a więc świecił przez wszystkie siedem nocy ”.
Wizje na niebie
„Gwiazda o długich włosach” została dosłownie wpleciona w tkaninę angielskiej historii, kiedy pojawiła
się w znacznym stopniu na gobelinie z Bayeux. Sześćset lat później Edmund Halley zidentyfikował ten
obiekt jako kometę, która pojawia się co 76 lat. Nowa gwiazda pojawiła się kilka lat przed kometą. Po
raz pierwszy zobaczono ją 4 lipca 1054 roku i była tak jasna, że przez kilka miesięcy było widoczne w
biały dzień. Chińscy astronomowie zarejestrowali to wydarzenie, ale nie ma o nim wzmianki w
europejskich rejestrach. Dziewięćset lat później utożsamiano ją z pozostałością supernowej
(eksplodującej gwiazdy) w Mgławicy Krab i przez pewien czas stał się najbardziej intrygującym
obiektem na całym nocnym niebie. Komety i wybuchające gwiazdy to rzadkie wydarzenia, ale zmiany
w obliczu Księżyca są tak rzadkie, że są praktycznie nieznane. Pewnego letniego wieczoru w 1178 roku
pięciu angielskich mnichów relaksowało się i wpatrywało w nocne niebo. Nastąpił nowy Księżyc, a gdy
na niego spojrzeli, zauważyli coś bardzo dziwnego. Wydaje się, że na ich oczach miała miejsce wielka
eksplozja na Księżycu. Mnisi wiedzieli, że twarz Księżyca nigdy się nie zmieniła, więc zdali sobie sprawę,
że byli świadkami niezwykłego wydarzenia. Nie rozumieli, co się stało, ale czuli, że to wydarzenie musi
być pewnego rodzaju przesłaniem z niebios. Postanowili zgłosić swoje ustalenia do wyższego
autorytetu, więc udali się do Canterbury, gdzie zdobyli audiencję u arcybiskupa. Pod przysięgą
przysięgli prawdę o swojej historii i wiemy trochę o tym wydarzeniu, ponieważ zostało to
zarejestrowane przez kronikarza Gerwazego z Canterbury (ok. 1141–1212): Był jasny Księżyc w nowiu
i jak zwykle w tej fazie jego rogi były przechylone na wschód. Nagle górny róg rozdzielił się na dwie
części. Od środkowej części dywizji wyłoniła się płonąca pochodnia, wyrzucająca ogień, rozżarzone
węgle i iskry. Księżyc pokryty jest kraterami - wynikiem regularnych uderzeń obiektów z kosmosu w
jego długiej historii. Prawdopodobnie mnisi byli świadkami dużego obiektu, takiego jak meteoryt
uderzający w Księżyc. Ostatnie badania sugerują, że krater nazwany na cześć Giordano Bruno może być
wynikiem działania mpact obserwowanego w 1178 roku. mniej oczywiste.)
Traktat o astrolabium

Średniowiecze pełne jest obserwacji astronomicznych, ale w tym okresie nie ma radykalnych nowych
pomysłów na strukturę wszechświata. Astrologowie byli powszechni, ale niewielu można nazwać
astronomami. Jednak anegdoty wciąż mogą być interesujące. Geoffrey Chaucer (ok. 1343–1400), lepiej
znany jako twórca literatury angielskiej, napisał traktat o astrolabium, najstarszym instrumencie
astronomicznym. Chaucer miał syna Lewisa, który, jak się wydaje, bardziej interesował się
opanowaniem liczb niż podążaniem śladami ojca i opanowaniem słów. Chaucer postanowił napisać
traktat o astrolabium dla dobra swojego syna. Dla kogoś, kto nie miał formalnego wykształcenia w
dziedzinie matematyki i nauk ścisłych, należy podziwiać mistrzostwo Chaucera w tym instrumencie
Długa i zróżnicowana edukacja
W czasach Chaucera Wielka Brytania była postrzegana jako zacofana i niecywilizowana w porównaniu
z takimi miejscami jak Włochy i Hiszpania. Kiedy pojawiły się pierwsze przebłyski rewolucji naukowej,
miało to miejsce w kulturowych miastach Włoch. Jednak w najbardziej nieprawdopodobnym
wschodnioeuropejskim mieście zakwestionowano wiedzę astronomiczną z 13 wieków. Mikołaj
Kopernik, syn kupca, urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, mieście nad Wisłą w północno-środkowej
Polsce. Mikołaj był najmłodszym z czworga dzieci. Po śmierci ojca, około 1484 roku, wujek Mikołaja
Łukasz Watzenrode (1447–1512) zabrał go i jego troje rodzeństwa pod jego opiekę. Watzenrode,
późniejszy biskup kapituły warmińskiej, zapewnił młodemu Mikołajowi wykształcenie i pomógł mu w
przyszłej karierze jako kanonika kościelnego. Przez dwa lata od 1491 roku Kopernik studiował na
Uniwersytecie Krakowskim sztuki wyzwolone, w tym odrobinę astrologii. Opuścił uniwersytet przed
ukończeniem studiów, ale w 1493 r. wznowił studia we Włoszech na Uniwersytecie Bolońskim. Przez
cztery lata przebywał w Bolonii, studiując prawo. Przez pewien czas mieszkał w tym samym domu, co
główny astronom uniwersytetu, Domenico Maria de Novara (1473–1543), który pełnił funkcję
oficjalnego astrologa w mieście. Wydaje się pewne, że Novara wprowadziła Kopernika w dzieła
Ptolemeusza - nie do oryginalnych pism, ale do jednej z późniejszych wersji zawierających pewne
poprawki i krytyczne rozszerzenia modeli orbit planetarnych. Korekty te były bardzo interesujące dla
Kopernika i mogły sugerować mu idee, które doprowadziły do sformułowania jego słynnej
heliocentrycznej hipotezy. W 1501 r. Znajdujemy Kopernika we Fromborku w Polsce, ale wkrótce
wrócił do Włoch, aby kontynuować studia, tym razem na Uniwersytecie w Padwie, gdzie zmienił
kierunek studiów z prawa na medycynę. Astrologiczne doświadczenie Kopernika w Bolonii było w
rzeczywistości lepszym treningiem dla medycyny, niż moglibyśmy sobie wyobrazić, ponieważ w tym
czasie wiara w astrologię była tak wielka, że uważano, że gwiazdy wpływają na części ciała, a dobry
horoskop uważano za bardzo cenny pomoc w diagnozie. W 1503 r. Kopernik otrzymał doktorat, nie w
astrologii ani w medycynie, ale w prawie kanonicznym, ponieważ ponownie zmienił kierunek studiów.
Kiedy wrócił do Polski, wujek zorganizował mu karę w Krakowie. Obowiązki Kopernika były w dużej
mierze administracyjne i medyczne. Zbierał czynsze od ziem należących do kościoła; zabezpieczał
obronę wojskową; nadzorował finanse działu; kierował piekarnią, browarem i młynami; i troszczył się
o medyczne potrzeby swego wuja i innych kanoników. Jego astronomiczna praca zajęła drugie miejsce
w stosunku do innych obowiązków, ale zajmowała cały jego wolny czas.
Formułowanie hipotezy heliocentrycznej
W 1514 r., W wieku 41 lat, Kopernik został uznany za kompetentnego astronom. W tym roku został
zaproszony do przedstawienia swojej opinii na piątej Radzie Kościoła na temat reformy kalendarza.
Użyty wówczas kalendarz cywilny był kalendarzem stworzonym 15 wieków wcześniej przez Sosigenesa
za Juliusza Cezara. Przez wieki, odkąd została zainicjowany,odpadło około dziesięciu dni z powodu
braku zgodności z gwiazdami, a kościół obawiał się, że rzuca wątpliwości co do prawdziwych dat
szczególnie ważnego święta - Wielkanocy. Jest jednak mało prawdopodobne, aby Kopernik
kiedykolwiek przedstawił jakiekolwiek poglądy na temat reformy kalendarza, ponieważ nie ma zapisu,

że kiedykolwiek uczestniczył w którejkolwiek z sesji rady. Z czasem Kopernik ponownie zamieszkał we
Fromborku. Zamieszkał w wieży domu katedralnego, wysokiego obserwatorium, z którego mógł
kontynuować studia astronomiczne. Jego rewolucyjne idee prawdopodobnie powstawały w jego
umyśle przez wiele lat, ale to właśnie we Fromborku dowiadujemy się o nich. Kopernik jest pamiętany
za swoje wielkie dzieło De Revolutionibus Orbium Coelestium (Dotyczące rewolucji sfer niebieskich),
w którym argumentował za heliocentrycznym wszechświatem. Jego idea wszechświata
skoncentrowanego na Słońcu została po raz pierwszy omówiona w mniejszym tomie zwanym Hipotezą
Motuum Coelestium a se Constituis Commentariolus (zwykle nazywanym po prostu Komentarzem).
Miał tylko około 20 stron i nigdy nie został opublikowany, ale w tym wczesnym dokumencie są główne
przyczyny myślenia Kopernika. Wyszczególnił siedem podstawowych założeń, z których większość była
heretycka w jego czasach:
1. Niebiańskie koła lub sfery nie mają wspólnego centrum. Ptolemeusz wprowadził ideę okręgu
„przesunięcia”, aby pomóc w tworzeniu dokładniejszych ruchów planet. W systemie Ptolemeuszy
wszyscy orbitowali wokół różnych ośrodków.
2. Środek Ziemi nie jest centrum wszechświata, a jedynie środkiem ciężkości i orbity księżycowej. Jest
to założenie heretyckie. Zauważ jednak, że Ziemia nie poddała wszystkiego Słońcu. Kopernik nie miał
wiedzy o grawitacji poza Ziemią. Nie miał powodu sądzić, że inne planety mają grawitację, więc przyjął,
że wszystko we wszechświecie zostało przyciągnięte do środka Ziemi. Był to środek ciężkości jego
modelu świata.
3. Wszystkie sfery krążą wokół Słońca, tak że środek świata znajduje się blisko Słońca. Kopernik doszedł
do tego wniosku, kiedy odkrył, jak prostszy jest system heliocentryczny niż system geocentryczny. Jego
kolejnym wielkim krokiem naprzód było rozpoznanie, że Słońce musi być znacznie większe niż Ziemia i
inne planety.
4. Odległość od Słońca jest nieznaczna w porównaniu z wysokością firmamentu. Kopernik wiedział, że
odległość do gwiazd była znacznie większa niż odległość do Słońca. Było jeszcze kilka wieków, zanim
można było zmierzyć odległości gwiazd.
5. Ruchy pojawiające się na firmamencie nie są jego własnymi ruchami, lecz ruchami Ziemi. Ziemia
wykonuje codzienną rotację wokół swoich stałych biegunów, podczas gdy firmament pozostaje
nieruchomy jak najwyższe niebo. Punkt krytyczny bardzo dobrze opisany przez Kopernika.
6. Ruchy Słońca nie są jego własnymi ruchami, są to ruchy Ziemi i sfery zewnętrznej, którymi obracamy
się wokół Słońca, tak jak każda inna planeta. Ziemia porusza się wokół Słońca, jak również wiruje wokół
własnej osi . Ruch Słońca widziany z Ziemi jest wynikiem obu czynników. Słońce było nieruchome na
modelu Kopernika.
7. To, co wydaje nam się ruchem wstecznym i naprzód planet, nie jest ich własnym, lecz ziemskim. Sam
ruch Ziemi jest wystarczającym wyjaśnieniem wielu różnych zjawisk na niebie. Kopernik pokazał, za
pomocą diagramów, jak ruch planet był czasami wsteczny lub wstecz. Ruch wsteczny był łatwy do
wyjaśnienia w systemie heliocentrycznym.

W tych postulatach jest wiele powtórzeń, ale są one spójne ze sobą i wskazują, w jaki sposób Kopernik
doszedł do swoich wniosków. Siódmy postulat dotyczy ruchu wstecznego planet; wiedział, że efekt ten
można wyjaśnić bardzo prosto, jeśli zakłada się, że planety krążą wokół Słońca. Wiedział też, że planety
Merkury i Wenus nigdy nie były daleko od Słońca i było dla niego oczywiste, że nie mogą orbitować
wokół Ziemi, jak zasugerował Ptolemeusz. Uświadomił sobie również, że cały system światowy zostanie

znacznie uproszczony, jeśli Słońce będzie uważane za środek wszechświata. Zauważył, że Mars był
prawie tak jasny jak Jowisz, gdy znajdował się w pobliżu Ziemi po tej samej stronie Słońca, ale kiedy
dotarł do odległej strony Słońca, był bardzo słaby i wyraźnie znacznie dalej. Był bardzo naukowy w
swoich odkryciach i wywnioskował z obserwacji planet takich jak Mars i Merkury, że system
Ptolemejski nie podaje dokładnych odległości od Ziemi do planet.
Uporządkowany system
Kopernik postulował, że jeśli zakłada się, że Słońce jest w spoczynku, a Ziemia i inne planety są w ruchu
wokół niego, to pozostałe planety wpadły w uporządkowany związek, dzięki czemu ich okresy
gwiezdne wzrastają od Słońca w stosunku do ich odległość od Słońca. Bardzo dokładnie obliczył okresy,
w których planety będą: Merkury - 88 dni; Wenus - 225 dni; Ziemia - 1 rok; Mars - 1,9 roku; Jowisz - 12
lat; Saturn - 30 lat. Teoria ta rozwiązała spór o porządkowanie planet, ale także zrodziła nowe
problemy. Aby zaakceptować założenia teorii, konieczne było odrzucenie naturalnej filozofii
Arystotelesa i opracowanie nowej teorii wyjaśniającej, dlaczego ciężkie ciała spadają na poruszającą
się Ziemię. Konieczne było również wyjaśnienie, jak ciało takie jak Ziemia, pełne powodzi, zarazy i
wojen, może być częścią doskonałego i niezniszczalnego nieba. Kopernik pracował nad wieloma
obserwacjami, które odziedziczył po starożytności i których wiarygodności nie mógł zweryfikować. Na
przykład, konstruując teorię precesji równonocy, próbował zbudować model oparty na bardzo małych
efektach długoterminowych, a jego teoria dotycząca Merkurego pozostała z pewnymi niespójnościami.
opóźnienie w publikacji jego pracy, ale podał inny powód we wstępie do książki. Twierdził, że
postanowił wstrzymać publikację, nie tylko przez dziewięć lat zalecanych przez rzymskiego poetę
Horacego, którego bardzo podziwiał, ale w rzeczywistości przez 36 lat, z powodu tego, co uważał za
heretyckie stanowisko książki dotyczące heliocentrycznego wszechświata. Kopernik spędził wiele lat
doskonaląc swoje pomysły i pisząc De Revolutionibus Orbium Coelestium. Z pewnością pracował nad
nim do 1515 roku, a wraz z rozwojem jego pomysłów jego rękopis osiągnął 200 stron. Nie mógł się
oprzeć opowiadaniu swoich pomysłów niektórym swoim bliskim przyjaciołom, a podczas swego życia
wiadomości o systemie kopernikańskim przeszły do innych astronomów. Ostateczna wersja książki
zawierała sekcję dotyczącą systemu solarnego, a następnie katalog gwiazd. Podobnie jak jego
poprzednicy ze starożytnego świata, zamieścił rozdział o precesji równonocy i część dotyczącą ruchu
Księżyca. Następnie poświęcił dwie części ruchowi planet.
Wizja Kopernika
Chociaż Mikołaj Kopernik umieścił Słońce, a nie Ziemię, w centrum wszechświata, pewne drobne
szczegóły jego modelu nadal były błędne. Utrzymywał, na przykład, że orbity planet były doskonałymi
okręgami wokół Słońca, podczas gdy w rzeczywistości są one elipsami. Wiemy, że nie był pierwszym,
który zasugerował ideę Ziemi krążącej wokół Słońca i wiemy, że miał dostęp do pracy wykonanej przez
Arystarcha na długo przed nim. Sam wiedział, że nie był pierwszym astronomem, który zaproponował
heliocentryczny wszechświat. Ale Kopernik był wielkim myślicielem i człowiekiem męstwa i wizji.
Wiedział, że jego teoria wywoła rewolucję w astronomii, ale chciał również, aby świat wiedział, że ma
rację, a jego system jest prawdą. W tym względzie osiągnął sukces w swoich ambicjach i zajmuje
miejsce wśród największych astronomów świata.
Wielkie umysły myślą podobnie
Kiedy Kopernik miał sześćdziesiąt lat, 25-letni profesor matematyki w Wittenburgu, zwany Rhaeticus,
usłyszał o swojej teorii heliocentrycznej. W 1539 roku szukał Kopernika, a obaj odkryli, że całkowicie
zgadzają się co do teorii. Tak bardzo lubili towarzystwo, że Rhaeticus pozostał przez dwa lata. W tym
czasie zmusił Kopernika do opublikowania swojej pracy. Ale Kopernik wiedział, że będzie wielki krzyk,
gdy jego heretyckie idee będą znane, i zamierzał opóźnić publikację aż do śmierci. Książka rzeczywiście

nie została opublikowana aż do 1543 r., Po śmierci Kopernika. W międzyczasie Rhaeticus opublikował
tom zatytułowany Narratio Prima przedstawiający teorię Kopernika. Praca Rhaeticusa poprzedzała De
Revolutionibus o kilka lat, ale w pełni poparł ideę skupionego na Słońcu wszechświata dla Kopernika.
Istnieje tradycja, że Kopernik trzymał w ręku własną książkę, gdy leżał na łożu śmierci - jeśli to prawda,
to uosabia problemy, z jakimi borykali się w tamtych czasach ludzie z nowymi heretyckimi ideami na
temat wszechświata

UMIESZCZANIE ŚCIEŻEK PLANET
Pod koniec XVI i na początku XVII wieku dwóch astronomów dążyło do obliczenia pozycji planet. Tycho
Brahe spędził wiele lat mierząc ścieżki planet na niebie ze swojego obserwatorium na wyspie Hven,
podczas gdy Johannes Kepler był w stanie udowodnić na podstawie tych danych, że orbity planet były
elipsami. Były święta Bożego Narodzenia 1566 roku, a w mieście Rostock w Niemczech profesor
uniwersytecki organizował uroczyste spotkanie dla pracowników i studentów. W pewnym momencie
postępowania, być może podsycane winem, wybuchł wściekły spór między dwoma gośćmi, oboje
będącymi duńskimi szlachcicami. Zanim ktokolwiek zdążył interweniować, jeden z uczestników rzucił
rękawicę i rzucił wyzwanie swojemu przeciwnikowi na pojedynek. Tydzień później temperzy nie
ochłonęli, więc pojedynek odbył się w wyznaczonym miejscu na pobliskiej wsi. Jeden z szlachciców
nazywał się Manderup Parbsjerg, a drugi nazywał się Tycho Brahe (1546–1601). Kiedy miecze zostały
wyciągnięte, a ostrza błysnęły w gniewie, to Parbsjerg osiągnął lepsze wyniki. Nos Tycho Brahe'a został
poważnie okaleczony, jego twarz pokryła się krwią i musiał się przyznać. Brahe załatał nos miksturą
złota, srebra i wosku. Lekarz wykonał dobrą robotę i poza dość zaskakującym wyglądem, który czasami
dawał mu przewagę, Brahe nie był zaniepokojony jego urazem. Jego związek z Manderup Parbsjerg
również został załatany i obaj stali się dobrymi przyjaciółmi.
Wady astrologiczne
„Człowiek ze złotym nosem” był bardzo udanym astrologiem. Kiedy był świadkiem zaćmienia Księżyca
zaledwie dwa miesiące przed swoim pojedynkiem z Parbsjergem, przewidział, że sułtan Turcji wkrótce
umrze. Wkrótce potem nadeszły wieści, że sułtan rzeczywiście umarł. Zwiększyło to reputację Brahe, a
także przekonało go o prawdziwości astrologii. Potem nadeszły wieści, że sułtan zginął przed
zaćmieniem Księżyca, dlatego zaćmienie nie było trafnym przewidywaniem zdarzenia. Było to
niepokojące, a Brahe wkrótce odkrył, że istnieją inne problemy z jego przewidywaniami
astrologicznymi. Musiał przyznać, że wielu z nich nie działało. Był przekonany, że jego metody są
poprawne, więc doszedł do wniosku, że problem polega na tym, że nie był w stanie obliczyć położenia
planet z wystarczającą dokładnością, kiedy rzucał horoskopy. Miał do dyspozycji dwa zestawy stołów,
jeden opierał się na wypróbowanym systemie Ptolemeusza, drugi był nowym zestawem tabel opartych
na heretyckich ideach upartego Polaka, Mikołaja Kopernika, który myślał, że Słońce jest w centrum
wszechświata. Brahe odkrył, że żaden z dwóch systemów, Ptolemeusza ani Kopernika, nie dał mu
dokładnych pozycji dla planet. To była zła wiadomość dla jego horoskopów, ale był niezrażony i podjął
decyzję, aby poświęcić swoje życie na obliczanie pozycji planet tak dokładnie, jak tylko mógł. Brahe
kontynuował studia astronomiczne. Potem dokonał odkrycia, które wywołało u niego wielkie obawy.
W 1572 roku był świadkiem bardzo rzadkiego wydarzenia w gwiazdozbiorze Kasjopei. Pojawiła się
bardzo jasna nowa gwiazda. Brahe wiedział, że wszyscy astronomowie na świecie zgodzili się, że sfera
gwiazd została naprawiona; zostało stworzone przez Boga przy stworzeniu i nigdy się nie zmieniło.
Nowe gwiazdy po prostu się nie pojawiły. Po raz pierwszy zobaczył gwiazdę w listopadzie 1572 r., Kiedy
był jaśniejszy od Jowisza. Wiedział, że nie popełnił błędu, ponieważ był nieomylny. Przez kilka miesięcy
była najjaśniejszą gwiazdą na niebie. W grudniu jego jasność wyblakła do poziomu Jowisza. W marcu
znów zanikł, ale nadal był w rankingu z gwiazdami pierwszej jasności. Przez jasności stopniowo
przyciemniał, aż do kwietnia 1574 r. Nie był już widoczny. Brahe obserwował supernową - wydarzenie
tak rzadkie, że miało miejsce tylko trzy razy w naszej galaktyce w ciągu ostatnich 1000 lat. Jednak Brahe
był bardziej zainteresowany astrologicznym znaczeniem nowej gwiazdy. Nie była to dobra wiadomość:
gwiazda była początkowo podobna do Wenus i Jowisza, dając przyjemne efekty; ale jak wtedy stał się
podobny do Marsa, nadejdzie okres wojen, buntów, niewoli i śmierci książąt oraz zniszczenia miast,
wraz z suchością i ognistymi meteorami w powietrzu, zarazą i jadowitymi wężami. Wreszcie gwiazda

stała się jak Saturn i wreszcie nadejdzie czas niedostatku, śmierci, uwięzienia i wszelkiego rodzaju
smutnych rzeczy.
Na wyspie Hven
Z czasem Brahe postanowił przenieść się z Danii do Niemiec, ale kiedy król Fryderyk II dowiedział się o
tym, zaniepokoił się myślą, że może stracić usługi tak mądrego człowieka. Król uczynił Brahe
wspaniałomyślną ofertą. Miał mieć własne prywatne obserwatorium. Zostanie zbudowany na wyspie
Hven, odizolowanym, ale zamieszkanym terenie w cieśninach między Danią a Szwecją. Brahe zostałby
właścicielem Hven, a zbierając czynsze od miejscowych rolników, miałby niezależność finansową
ponad swoim królewskim mecenatem, jak również własnym małym królestwem. Tycho Brahe nie mógł
odmówić takiej oferty. Zaczął budować najwspanialsze obserwatorium, które widział świat.
Obserwatorium Brahe'a wyglądało jak magiczny bajkowy pałac. Zbudowany w stylu flamandzkim,
wzrósł do 12 metrów wysokości i był zwieńczony kopułami, iglicami i sterczynami wystarczającymi do
zdobycia katedry. Miał dwa półkoliste pola obserwacyjne na północnych i południowych ścianach. Był
to także luksusowy dom z bieżącą wodą w sypialniach. Miał nawet więzienie - przydatny obiekt dla
lokatorów, którzy nie mogli lub nie płacili czynszu! Obserwatorium stało się znane jako Pałac Uraniborg.
Brahe trzymał krasnoluda zwanego Jepem, aby zwiększyć swoje znaczenie, a także nabył dwa duże psy,
przedstawione mu podczas królewskiej wizyty przez króla Jakuba VI ze Szkocji. Brahe był zarówno
artystą, jak i naukowcem i rzemieślnikiem, a wszystko, co podjął lub otoczył, było innowacyjne i piękne.
Zaimportował rzemieślników z Augsburga, aby zbudować najlepsze instrumenty astronomiczne.
Założył drukarnię, aby produkować i wiązać swoje rękopisy na swój indywidualny sposób. Skłonił
włoskich i holenderskich artystów i architektów do zaprojektowania i udekorowania swojego
obserwatorium, a on wynalazł hydrauliczny system ciśnieniowy, aby zapewnić jedno z największych
luksusów sanitarnych toalet. Uraniborg spełnił nadzieje króla i przyjaciela Brahe'a, Fryderyka II z Danii,
że stanie się centrum badań astronomicznych i odkryć w północnej Europie. Największą i najbardziej
niezwykłą cechą budynku było wiele zawartych w nim instrumenty astronomiczne. Były kwadranty,
sekstanty, sfery armilarne, zasady paralaktyczne, astrolabia i zegary. Na wyspie Hven znajdował się
każdy instrument astronomiczny znany ludzkości, wykonany przez wykwalifikowanych rzemieślników
i wykonany w najwyższej jakości. Największym instrumentem był wielki kwadrant ścienny, który mógł
mierzyć pozycje planet w ciągu kilku minut łuku.
Nocne czuwania na niebie
Noc po nocy Brahe i jego asystenci szukali planet i starannie mierzyli ich pozycje na nocnym niebie.
Miesiąc po miesiącu pozycje coraz większej liczby gwiazd dodawano do wspaniałego katalogu 777
gwiazd, które znajdowały się z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej. Noc po nocy i rok po
roku przez 20 lat samotne czuwanie odbywało się na wyspie Hven. Dane zebrano dla tego, co okazałoby
się ostatnim i największym z katalogów stworzonych za pomocą obserwacji dokonanych gołym okiem
i wszystko zostało starannie zapisane. Ale gdzie to wszystko prowadziło? Jaki był cel tego wielkiego
przedsięwzięcia? Głównym celem było stworzenie zestawu tabel, aby rejestrować pozycje gwiazd
dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej, ale wymagało to również wykreślania pozycji planet, gdy tylko
były widoczne - było to w pewnym sensie większym zadaniem, ponieważ zmieniły się ich pozycje w
nocy. Ale Brahe chciał zrobić coś więcej niż tylko rejestrować nocne pozycje planet. Chciał przewidzieć,
co wydarzy się w przyszłości, a także co wydarzyło się w przeszłości. To, czego naprawdę potrzebował,
to matematyki do badania danych i sformułowania nowej teorii, która mogłaby przewidzieć pozycje
planet w przyszłości. Taka wiedza byłaby wielką zaletą dla nauki astrologii. Następnie Brahe otrzymał
wielką porażkę w swoich ambicjach. W 1588 r. zmarł król Fryderyk II i stało się jasne, że jego syn i
następca Christian IV nie był już przygotowany na patronowanie ekscentrycznemu astronomowi. Brahe
został zmuszony do kontynuowania pracy finansowanej z własnych środków. W ten sposób walczył

przez prawie dziesięć lat, ale w 1597 r. ostatecznie opuścił Hven i do 1599 r. przeniósł się do Pragi. To
właśnie tam miał szczęście zdobyć drugiego patrona królewskiego w osobie Rudolfa II, Świętego
Cesarza Rzymskiego, który był gotów zapłacić za publikację jego dzieł. Również w Pradze Brahe poznał
znacznie młodszego mężczyznę o nazwisku Johannes Kepler (1571–1630). Jak się wkrótce przekonamy,
spotkanie Brahe i Keplera było sławne i znaczące, ponieważ Brahe znalazł w Keplerze kogoś, kto był w
stanie sformułować matematyczną teorię, która zmieściłaby jego dane z ruchem planet.
Matematyk hipochondryczny
Nasza historia przenosi się do Niemiec, gdzie Johannes Kepler urodził się w 1571 roku w mieście Weil
de Stadt. Kepler był małym, wątłym człowiekiem. Był krótkowzroczny i był hipochondrykiem. Zawsze
dręczyły go gorączki i dolegliwości żołądkowe. Był też dziwną i mistyczną postacią, która bardzo
interesowała się astrologią, a co najmniej 800 jego horoskopów jest wciąż zachowanych. Kiedy rzucał
horoskopy dla swojej rodziny, opisywał swojego dziadka jako „szybkiego hartowanego i upartego”,
jego babcia była „ sprytna, kłamliwa, płonąca nienawiścią, królowa cwaniaków - jego ojciec Heinrich
był „skłonny do przestępstwa, kłótliwy, podatny na złe cele”, a jego matka była „chuda, gadatliwa i
zła”. W późniejszym życiu spędził wiele miesięcy próbujących oczyścić swoją wścibską matkę z
oskarżenia o czary. W 1597 Kepler ożenił się z Barbarą Muller. Była dwukrotnie żonata i dwukrotnie
owdowiała. Kiedy spotkał ją po raz pierwszy, „podpaliła jego serce”, ale niestety, kiedy zawiązali
małżeński węzeł, nie skonsultował się z horoskopami, bo inaczej zdałby sobie sprawę, że planety były
w złych znakach zodiaku, aby takie zdarzenie mogło zająć miejsce. Małżeństwo miało dwójkę dzieci,
ale oboje zmarli bardzo młodo. Kepler rozczarował się swoją żoną, kiedy powiedziała mu bez wątpienia,
że jego cenna astrologia jest niczym więcej niż nonsensem. Odpowiedział, oskarżając ją o bycie „tłustą,
zdezorientowaną i prostolinijną”. Pomimo swoich osobistych problemów i przywiązania do astrologii,
Kepler był doskonałym matematykiem i był przekonany, że Bóg stworzył wszechświat z
matematycznym wzorem. Kiedy Kepler przyszedł studiować planety próbował dopasować regularne
wielokąty płaszczyzny między ich orbitami. Ale pomimo jego wysiłków nie był w stanie znaleźć żadnego
dopasowanego wzoru geometrycznego. Następnie, ku swej wielkiej radości, odkrył, że kiedy
modelował problem w trzech wymiarach zamiast dwóch, używając kryształowych kul do przenoszenia
planet zamiast płaskich kręgów, mógł dopasować pięć regularnych brył między sferami. Wydawało się
takie idealne; regularne bryły tworzyły ramy, które podtrzymywały kule. Kula była idealną figurą, ale
pod względem piękna i symetrii regularne bryły zajmowały kolejne miejsca. Wydawało się, że wyjaśnia,
dlaczego Bóg stworzył pięć regularnych brył i jak pasują do wszechświata. Opublikował to odkrycie z
wielkim entuzjazmem w swoim Mysterium Cosmographicum z 1596 roku. A potem znowu mnie
uderzyło, dlaczego figurki samolotów wśród trójwymiarowych orbit? Oto czytelnik, wynalazek i cała
treść tej małej książki! Na pamiątkę tego wydarzenia zapisuję wam zdanie w słowach z tego momentu
poczęcia: orbita Ziemi jest miarą wszystkich rzeczy: otaczajcie ją dwunastościanem, a sferą zawierającą
to będzie Mars; okrążaj Marsa czworościanem, a sferą zawierającą ten będzie Jowisz; okrąży Jowisza
sześcian, a sfera zawierająca go będzie Saturnem. Teraz wpisz w Ziemię dwudziestościan, a zawarta w
nim kula będzie Wenus; zapisz w Wenus ośmiościan, a sfera w nim zawarta będzie Merkurym. Teraz
masz powód dla liczby planet.
Spotkanie umysłów
Johannes Kepler po raz pierwszy spotkał Tycho Brahe na początku XVII wieku, kiedy Brahe mieszkał w
Pradze. Brahe zdał sobie sprawę, że Kepler dobrze rozumie matematykę i będzie właściwą osobą, która
pomoże mu ukończyć i wydać Rudolphine Tables, nazwane na cześć jego patrona Rudolfa II. Na łożu
śmierci Brahe błagał Keplera, aby zakończył pracę na planetach i opublikował swoje odkrycia po jego
śmierci. Kepler dołożył wszelkich starań, by spełnić swoje zobowiązanie. Pracował bardzo ciężko nad
badaniem danych, ale spróbuj, jak mógł, nie mógł uzyskać obserwacji pasujących do cykli i epicykli

opisanych przez Ptolemeusza. Heretycka praca Mikołaja Kopernika była mu mało pomocna, ponieważ
Kopernik przeniósł Słońce do centrum wszechświata i tym samym uprościł obliczenia, ale system
opracowany przez Kopernika nie był lepszy niż wymyślony przez Ptolemeusza do przewidywania
przyszłych położeń planet. W roku 1604 Kepler zaobserwował nową gwiazdę na niebie. Nie był
pierwszą osobą, która to zauważyła, jednak honor ten trafił do urzędnika sądowego Johanna
Brunowskiego, zapalonego astronoma-amatora, który powiedział Keplerowi o nowej gwieździe.
Początkowo Kepler nie wierzył w raport, ale kiedy chmury zniknęły z praskiego nieba, nie mógł tego
przegapić. Był 17 października, a gwiazda w gwiazdozbiorze Wężownika świeciła tak jasno, jak planeta
Jowisz. Kepler nadal obserwował gwiazdę - która stała się znana, być może niesłusznie, jako Gwiazda
Keplera - przez około dwa lata, podczas których powoli zanikała. Tak więc zarówno Brahe, jak i Kepler
mieli tyle szczęścia, że byli świadkami supernowej. Zaskakującym zbiegiem okoliczności jest to, że ci
dwaj współcześni powinni znaleźć nową supernową na niebie, gdy uznamy, że jest to tak rzadkie
wydarzenie. Kepler był bardzo poruszony swoją astronomią i pozostawił po sobie zapis swoich uczuć:
Prawdą jest, że boski głos, który nakazuje ludziom studiować astronomię, wyraża się w samym świecie,
a nie w słowach lub sylabach, ale w samych rzeczach i zgodności ludzkiego intelektu i zmysłów z
sekwencją ciał niebieskich i ich dyspozycje. Niemniej jednak istnieje pewien rodzaj losu, dzięki któremu
niewidzialna agencja różnych jednostek zmusza do podejmowania różnych sztuk, co sprawia, że są
pewni, że tak jak są częścią dzieła stworzenia, oni także, w pewnym stopniu, uczestniczą w boskości
opatrzność. Kiedy, we wczesnych latach, byłem w stanie posmakować słodyczy filozofii, ogarnąłem ją
całą z przytłaczającym pragnieniem i bez szczególnego zainteresowania astronomią. Z pewnością
miałem wystarczającą wiedzę i nie miałem trudności ze zrozumieniem tematów geometrycznych i
astronomicznych zawartych w normalnym programie nauczania, wspomaganym przez liczby, liczby i
proporcje…
Prawa Keplera dotyczące ruchu planetarnego
Kepler użył obserwacji Tycho Brahe, kiedy skonstruował swoje słynne prawa ruchu planet. Kepler
próbował dopasować dane planety Mars do eliptycznej orbity zamiast koła. W końcu doszedł do
wielkiej radości, że dane eliptycznej orbity dobrze pasują i doskonale wyjaśnił błędy kilku minut łuku.
Elipsa może być zdefiniowana jako przekrój przez stożek. Kepler wiedział wiele o właściwościach
stożkowych, ponieważ studiował pracę greckiego matematyka Apolloniusza z Pergi. Jest pewna ironia
w tym, że Ptolemeusz nie zaakceptowałby niczego poza idealnym okręgiem, aby opisać ruchy w
niebiosach, kiedy cały czas miał do dyspozycji dzieło Apolloniusza. Dla niewtajemniczonych elipsy
Keplera wydają się równie śmieszne, jak jego pomysł na pięć regularnych wielościanów. Dlaczego
planety na swoich orbitach wokół Słońca powinny wiecznie podążać ścieżką reprezentowaną przez
sekcję przez stożek? Co miały skośne części stożków z systemem świata? Ale gdy Kepler rozwinął swoją
teorię, odkrył, że tak właśnie było. Miał całkowitą rację i zrobił duży krok naprzód. Sformułował swoje
trzy prawa ruchu planet w następujący sposób:
Prawo 1. Orbity planet są elipsami ze Słońcem w jednym punkcie skupienia. Ostrość nie znajduje się w
środku elipsy. Elipsa ma dwa symetrycznie umieszczone ogniska na swojej dłuższej osi. Okrąg jest
specjalnym przypadkiem elipsy, gdzie oba ogniska pokrywają się ze środkiem. Ogniska są tak nazywane,
ponieważ jeśli promień światła z jednego ogniska jest odbijany przez powierzchnię elipsy, to
niezależnie od jej kierunku zawsze będzie odbijany przez drugie ognisko.
Prawo 2. Wektor promienia wymiata równe obszary w równych czasach. Gdy planeta porusza się wokół
Słońca, linia łącząca Słońce i planetę wymiata równe obszary w równych odstępach czasu. Po ustaleniu
stałych orbity prawo to można wykorzystać do przewidywania położenia planety w dowolnym
momencie w przyszłości. Jest to szczególny przypadek prawa zachowania momentu pędu.

Prawo 3. Sześciany średnich odległości planet od Słońca są proporcjonalne do kwadratów ich okresów.
Istnieje pewna niepewność co do „średniej odległości” od Słońca, ale można ją przyjąć jako średnią
geometryczną odległości maksymalnej i minimalnej. Korzystając z tego prawa, jeśli znamy okres
planety (czas okrążenia Słońca), możemy obliczyć jego średnią odległość od Słońca i odwrotnie.
Prawa 1 i 2 umożliwiają przewidywanie położenia dowolnej planety po orbicie - innymi słowy, okres i
położenie peryhelium są znane. Kepler był szczególnie zadowolony ze swojego trzeciego prawa,
ponieważ lubił odkrywać relacje numeryczne. Kepler nie wyprodukował popularnej pracy naukowej,
takiej jak dzieło Kopernika przed nim lub Galileuszem po nim. Zamiast tego zredagował i opublikował
Tabele Rudolfina. Święty cesarz rzymski Rudolf II był, podobnie jak sam Kepler, bardziej zainteresowany
rzucaniem horoskopów niż astronomią. Tabele zgromadziły najdokładniejszy zestaw obserwacji
astronomicznych, jakie kiedykolwiek dokonano (te Tycho Brahe) i najdoskonalszą teorię dla ruchów
planet (eliptyczna teoria Johannesa Keplera). Tabele po raz pierwszy stały się dostępne dla całego
świata w 1628 roku, ale wiedza naukowa podróżowała bardzo wolno na początku XVII wieku.
Pierwszymi ludźmi w Anglii, którzy korzystali ze stołów Rudolfina, był młody astronom Jeremiah
Horrocks i jego przyjaciel William Crabtree w 1639 r., Po tym jak spędzili dwa lata próbując zrozumieć
sens wcześniejszych stołów

GALILEUSZ
Wielki twórca teleskopu
Ten słynny włoski astronom wierzył w widok heliocentrycznego wszechświata Kopernika. Własne
obserwacje gwiazd i planet Galileusza przekonały go jeszcze bardziej. Ale w tamtych czasach takie
poglądy były heretyckie i sprzeczne z relacją podaną w Biblii i doprowadziły Galileusza do ostrego
konfliktu z kościołem, zmuszając go do wycofania się z jego teorii, nawet jeśli było to poprawne. Włoski
filozof i kosmolog Giordano Bruno (1548–1600) był zwolennikiem Kopernika. Z Kopernika
wywnioskował, że inne planety w Układzie Słonecznym, takie jak Ziemia, były same w sobie światami.
Wierzył, że jeśli okrążą Słońce i będą miały taki sam rozmiar jak Ziemia, to logicznym wnioskiem było
to, że były również zamieszkane. Zasugerował również, że gwiazdy są tak daleko, że mogą być
odległymi słońcami. System kopernikański pokazał, że nasz świat nie był wyjątkowy we wszechświecie.
Bruno nie był naukowcem ani astronomem; był po prostu kimś, kto doszedł do wniosku, że Ziemia nie
może być jedynym zamieszkałym światem stworzonym przez Boga. Kościół katolicki nie miał
wątpliwości, że Bruno mylił się, zakładając, że mogą istnieć inne światy. W 1600 roku Giordano Bruno
stał się męczennikiem nauki, kiedy został spalony na stosie za odmowę zrzeczenia się swoich poglądów.
Wczesne lata Galileusza
Galileo Galilei (1564–1642) był także zwolennikiem Kopernika. Chociaż nie został spalony na stosie, jak
Giordano Bruno, jego przekonania doprowadziły go do konfliktu z papieżem. Z tego powodu on
również zostanie zapamiętany jako ktoś, kto był prześladowany za swoje przekonania naukowe.
Vincenzo Galilei, ojciec Galileusza, był muzykiem, który przeniósł się z Florencji do Pizy około 1563 roku,
tuż przed narodzinami Galileusza. Kiedy Galileusz miał około dziesięciu lat, jego rodzina przeprowadziła
się z powrotem do Florencji. W wieku 17 lat ponownie znajdujemy Galileo w Pizie, studiującego
medycynę na uniwersytecie. Galileo bardzo dobrze znał zarówno Florencję, jak i Pizę. Jego
zainteresowania nie leżały jednak w medycynie; bardziej interesował się matematyką i jej
zastosowaniem w naukach fizycznych. Anegdotyczna historia Galileusza obserwująca wahadłowy ruch
żyrandola w katedrze w Pizie jest dobrze znana - uznał, że okres zamachu był stały i nie różnił się w
zależności od amplitudy (odległość od jednego końca oscylacji do środka) punkt), a on wywnioskował,
że wahadło może być zatem użyte do regulacji zegara. W 1585 r. Ojciec Galileusza doświadczył
trudności finansowych i w rezultacie nie mógł już wspierać swojego najstarszego syna na
uniwersytecie. Galileo wrócił z Pizy do Florencji, aby pomóc w nieszczęśliwym biznesie rodzinnym, i
wziął pracę jako prywatny nauczyciel, aby dodać trochę do finansów rodziny. W tym czasie stworzył
urządzenie zwane równowagą hydrostatyczną, które można wykorzystać do pomiaru ciężaru
właściwego ciał. Opierał się na zasadzie Archimedesa, greckiego filozofa z III wieku p.n.e. i człowieka,
którego Galileusz zaliczył znacznie powyżej Arystotelesa jako naukowca. W 1589 r. Galileusz wrócił
ponownie do Pizy; tym razem przyjechał jako profesor matematyki na uniwersytecie. Chociaż nie miał
żadnych formalnych kwalifikacji do pracy, z którą był w tym czasie dobrze znany, często wykazywał się
umiejętnościami matematycznymi. Podobał mu się nowy zawód i szybko zanurzył się w życie
uniwersytetu. Oprócz matematyki uczył astronomii, w tym dzieł Ptolemeusza, a jednocześnie był w
stanie rozwijać swoje zainteresowania w mechanice.
Toczące się kule i spadające ciała
Jeden z eksperymentów Galileo obejmował przetaczanie kulek po pochyłych płaszczyznach, a
następnie mierzenie prędkości kul, gdy mijały różne znaczniki ustawione wzdłuż płaszczyzn. Pomiar
czasu nie był łatwą sprawą; w XVI wieku istniały prymitywne zegarki, ale nie było czegoś takiego jak
stoper. W młodości, kiedy mierzył żyrandol w katedrze w Pizie, Galileusz używał własnego impulsu do
pomiaru odstępów czasu. Jako młody człowiek mierzył małe przedziały czasowe za pomocą prostego

wahadła własnego - prostego urządzenia opartego na jego obserwacjach w Pizie. Był w stanie
sformułować pojęcia prędkości i przyspieszenia oraz wykazać, że prędkość jego toczących się kul
zwiększyła się równomiernie, gdy potoczyli się po pochyłej płaszczyźnie. Galileusz zwrócił swoje myśli
ku ciałom w swobodnym upadku. Rozumował, że wszystkie ciała przyspieszyły, gdy spadły na Ziemię,
ale wszystkie spadły dokładnie w tym samym tempie. Gdyby np. duży obiekt i mniejszy, lżejszy obiekt
zostały upuszczone razem z tej samej wysokości, oba uderzyłyby o ziemię w tym samym czasie. Jak
Galileo mógł się oprzeć wykorzystywaniu Krzywej Wieży w Pizie do swoich eksperymentów? Czy może
mieć lepsze miejsce do testowania swoich teorii o spadających ciałach? Upuścił kulę armatnią i kulę
muszkietową z tej samej wysokości z najwyższego poziomu wieży. Teraz wiemy, że wpływ oporu
powietrza spowodowałby, że cięższa piłka dotarłaby do ziemi przed lżejszą. Tak więc pytanie, przed
którym stoimy, brzmi: czy Galileo kiedykolwiek przeprowadził eksperyment lub czy historia jest
apokryficzna? Viviani, pierwszy biograf Galileusza, twierdzi, że powtórzył eksperyment wiele razy, a to
wydaje się zgodne z prawdą, ponieważ jego naturą było eksperymentowanie przy użyciu różnych mas
i innych udoskonaleń.
Skupienie niebios
Galileusz nigdy się nie ożenił, ale miał dwie córki i syna z kobietą o imieniu Marina Gamba. Jego ojciec
zmarł w 1591 roku, i w tym roku przeniósł się z Pizy na uniwersytet w Padwie, a wkrótce potem
przeniósł się z Padwy do Wenecji. W czasie jego pobytu w Padwie i Wenecji, w pierwszej dekadzie
nowego entuzjazmu, Galileo usłyszał o wspaniałym nowym instrumencie zaprojektowanym przez
twórcę spektakli, Hansa Lippersheya (1570–1619), który miał praktykę w Middelburgu w Holandii.
Przez zaglądanie przez rurkę zawierającą soczewki ten instrument w jakiś sposób sprawia, że odległe
obiekty wydają się być bliższe i większe. Tym niesamowitym urządzeniem był teleskop. Wkrótce Galileo
odkrył, jak skonstruowano teleskop i tworzył własną wersję instrumentu, którą sprzedawał kupcom i
innym. Galileo był zadowolony ze swojego komercyjnego sukcesu, ale potem rozwinął swój instrument
jeszcze bardziej i użył go do zbadania nieba. Nie był pierwszym astronomem, który użył teleskopu do
tego celu, ale miał wielki talent do tego instrumentu. Zrobił swoje teleskopy astronomiczne z dwoma
soczewkami wypukłymi. Wymagało to dłuższej tuby, ale dawało lepsze wyniki, mimo że wypukłe
soczewki wytwarzały odwrócony obraz. Wkrótce dokonał nowych odkryć. Galileusz skierował swój
teleskop w stronę Księżyca, zdumiewając się, jak blisko teleskop zdawał się go zbliżać. Widział kratery
i góry i to, co uważał za morza. Wszystko to było widziane wcześniej, ale nigdy z taką jasnością i
szczegółami. Spojrzał na planety i niemal na każdym z nich zobaczył coś nowego. Patrząc w kierunku
Jowisza, widział cztery małe plamki światła w pobliżu planety. Obserwował Jowisza każdej nocy i
odkrył, że plamy światła zmieniają swoje pozycje. Odkrył cztery największe księżyce Jowisza,
mianowicie Io, Europa, Ganimedes i Kallisto. To samo w sobie stanowiło problem dla geocentrycznych
tradycjonalistów, ponieważ spowodowało, że liczba ciał uważanych za orbitujące wokół Ziemi
przekracza liczbę świętych siedmiu. Potem Galileusz odwrócił swój teleskop, by spojrzeć na Saturna.
Odkrył dwóch dziwnych towarzyszy, po jednym z każdej strony planety. To, co obserwował, to
pierścienie Saturna, ale teleskop nie był wystarczająco potężny, aby je poprawnie rozwiązać. Przez
pewien czas towarzysze stawali się coraz mniejsi i znikali, by powrócić dopiero później w ciągu roku
(efekt spowodowany widocznością krawędzi pierścieni). Kiedy zobaczył planetę Mars, zobaczył, że
wyraźnie wyświetla dysk. Największą niespodzianką była jednak planeta Wenus. Dzięki teleskopowi
Wenus pokazała fazy, podobnie jak Księżyc. Ta obserwacja bardziej niż ktokolwiek inny przekonała
Galileusza, że system kopernikański ma rację; fazy Wenus dokładnie pasowały do ruchu planety wokół
Słońca.
Kiedy Galileusz skierował swój teleskop do gwiazd, dostał kolejną niespodziankę. Gwiazdy wciąż
wyglądały jak małe plamki światła - teleskop nie wydawał się zbliżać ich do siebie - ale kiedy spojrzał

na przestrzenie między gwiazdami, pojawiło się coraz więcej gwiazd. Kiedy wycelował swoją magiczną
tubę na Drogę Mleczną, zobaczył nowe gwiazdy pojawiające się w ich setkach i tysiącach:
… abyście mogli zobaczyć jeden lub dwa dowody niepojętego sposobu, w jaki są stłoczeni,
postanowiłem złożyć sprawę przeciwko dwu gromadom gwiazd, które z nich jako osobnika możesz
zdecydować o reszcie. Jako mój pierwszy przykład postanowiłem zobrazować całą gwiazdozbiór
Oriona, ale byłem tak przytłoczony ogromną ilością gwiazd i brakiem czasu, który odłożyłem na próbę
innej okazji, ponieważ są one przylegające lub rozproszone między stare gwiazdy ponad 500 nowych
gwiazd w granicach jednego lub dwóch stopni… Jako drugi przykład przedstawiłem sześć gwiazd w
gwiazdozbiorze Byka, zwanych Plejadami ... w pobliżu tych kłamstw ponad czterdzieści innych
niewidocznych gołym okiem, nie jeden z nich jest o ponad pół stopnia niższy od wyżej wymienionych
sześciu, z których zauważyłem tylko trzydzieści sześć na moim diagramie. Wszechświat najwyraźniej
zawierał znacznie więcej gwiazd, niż ktokolwiek sobie wyobrażał. Liczba widocznych gwiazd we
wszechświecie wydawała się zwiększać tysiąc razy lub więcej, tylko dzięki wynalezieniu teleskopu.
Wydawało się, że całe życie zajmie setce ludzi, aby skatalogować je wszystkie…
Poruszanie się po Cenzorach
Podekscytowany odkryciami, Galileusz napisał małą książkę zwaną Sidereus Nuncius lub Starry
Messenger, w której je opisał. Książka ukazała się drukiem w 1610 roku i nic dziwnego, że została
natychmiast poddana krytyce. Pierwszą salwę wystrzelił w 1612 r. Dominikanin o imieniu Nicolo Lorini
(ur. 1614), a drugi w 1614 r. Inny dominikanin Tommaso Caccini (1550–1618). Sprawa trwała przez
kilka lat, aż Galileusz został wezwany, aby przekonać papieża o swoich niekonwencjonalnych myślach.
W 1616 roku został wyraźnie poinstruowany, aby powstrzymać się od przedstawiania swojego
poglądu, że Słońce leży w centrum wszechświata. Ale Galileusz wiedział, że ma rację. Zamiast
rezygnować ze swoich pomysłów, po prostu zebrał więcej dowodów na poparcie swojej sprawy.
Rezultat był taki, że Sidereus Nuncius Galileo został umieszczony wraz z koelestium Orbium De
Revolutionibus Copernicusa na liście zakazanych książek.
Niezrażony tymi niepowodzeniami Galileo rozpoczął pracę nad kolejną książką. Miał w tym poparcie
starego przyjaciela zwanego Benedetto Castelli (1578–1643), który został mianowany oficjalnym
matematykiem papieża, a także uzyskał aprobatę i poparcie kardynała Barberiniego (1568–1644).
Galileusz zamierzał nazwać swoją książkę Dialog na temat pływów, ale pod presją zmienił tytuł na
Dialog dotyczący dwóch głównych systemów światowych. Temat książki był prawie dokładnie taki, jak
sugeruje jej tytuł, i był trialogiem z trzema głównymi bohaterami. Jednym z głównych bohaterów był
Fillipo Salviati. Był prawdziwą osobą, starym przyjacielem Galileusza, który zmarł w 1614 r. W wieku 31
lat, a zatem nie mógł być prześladowany za swoje przekonania. W książce Salviati proponuje poglądy
Galileusza, przedstawiające przypadek heliocentrycznego wszechświata. „Używa” wszystkich
dowodów, które Galileusz zebrał z badań Kopernika, z własnych obserwacji teleskopowych iz innych
źródeł. Salviati jest, oczywiście, sam Galileusz, przedstawiając własną sprawę systemu świata heliocentrycznego wszechświata. Druga postać nazywa się Giovanni Francesco Sagredo. Był także
prawdziwą osobą i innym przyjacielem Galileusza. On też umarł przed napisaniem książki. W Dialogu
Galileusza Sagredo nie ma silnych opinii na temat systemu świata, a jedynie działa jako rodzaj
mediatora w dyskusji między dwiema innymi stronami. Trzecia postać nazywa się Simplicio. Jest
obrońcą teorii geocentrycznego wszechświata, w której wszystkie ciała niebieskie obracały się wokół
Ziemi. Był to niefortunny, ale celowy wybór imienia Galileusza, ponieważ sugerował prostaka i chociaż
Simplicio przedstawia kilka bardzo sprytnych pomysłów i powodów dla swoich przekonań,
konsekwentnie pokonuje go w swoich argumentach lepiej wykształcony i dobrze poinformowany
Salviati . Był to tylko mały krok, aby skojarzyć Simplicio z papieżem Urbanem VIII, a Galileusz musiał

zdać sobie sprawę, że papież obrazi się przedstawioną w jego postaci parodią, ale nadal poszedł
naprzód z publikacją.
W Dialogu Salviati kwestionuje kształt Ziemi. Twierdzi, że jest to kula, tak jak Słońce i Księżyc są kulami.
Symplicio obala pomysł i cytuje Arystotelesa jako jego autorytet:
„Daremnie jest pytać, kiedy pytasz, jak to robisz, jaką część globu Słońca lub Księżyca zrobiłby, gdyby
oddzielił się od całości, ponieważ to, o co pytasz, byłoby konsekwencją niemożliwości. Bo, jak pokazuje
Arystoteles, ciała niebieskie są niezmienne, nieprzenikalne i niezniszczalne; stąd taki przypadek nigdy
nie mógłby powstać. A nawet gdyby tak było, a oddzielona część powinna powrócić do całości, nie
powróciłaby w ten sposób z powodu ciężkości lub światła, ponieważ Arystoteles dowodzi również, że
ciała niebieskie nie są ani ciężkie, ani lekkie.”
To oczywiście jest dokładnie to, co Salviati, w osobie Galileusza, chce usłyszeć i zaczyna wyszydzać
postawy greckich naukowców, którzy byli niczym więcej niż filozofami w fotelach, zbyt dumni, by
dokonywać pomiarów lub szukać prawdy dla siebie.
Na próbę herezji
Dialog został opublikowany w 1632 r. Galileusz nie miał kłopotów ze znalezieniem książki obok cenzury
florenckiej, ale kiedy dotarł do Rzymu, nastąpił nagły zwrot fali przeciwko niemu. Galileusz wiedział, że
ma wrogów, ale sądził, że Barberini jest po jego stronie. Barberini stał się jednak papieżem Urbanem
VIII w ciągu 16 lat, od kiedy Galileusz zaczął pisać swoją książkę, a teraz znalazł stanowisko papieskie w
kwestii tego, co leżało w centrum wszechświata wyśmiewanego. Tak więc, chociaż Galileusz dołożył
wszelkich starań, aby uzyskać zgodę przed opublikowaniem swoich poglądów, to jednak stwierdził, że
jego przeciwnicy byli zdeterminowani, by przebić przeciwko niemu oskarżenie. We wrześniu 1632 r.
Urząd święty postawił Galileusza przed sądem za herezję. Wiedział, co stało się z Giordano Bruno i że
stanie twarzą w twarz z Inkwizycją. Został uznany winnym nauczania filozofii, że Ziemia się poruszyła.
Został zmuszony do przeczytania długiej i upokarzającej wypowiedzenia swoich poglądów w sali
klasztoru Santa Maria Sopra Minerva przed całym zgromadzeniem świętego urzędu. W historii nie
może być prawdy, że gdy opuścił Inkwizycję, zniechęcony Galileusz mruknął „Eppur si muove” (A jednak
się porusza), ale historia jest całkowicie zgodna z jego poglądami iw następnych miesiącach musi mieć
powiedział wiele razy do siebie. Proces Galileusza za herezję okazał się równie katastrofalny dla jego
oskarżycieli, jak Kościół katolicki. Kościół miał bronić wersji stworzenia, o której mówi Księga Rodzaju,
a proces Galileusza był pierwszą okazją, w której cokolwiek tak głębokiego kiedykolwiek
zakwestionowało dosłowną prawdę historii opowiedzianej w Biblii. Historia pokazuje, że Galileusz nie
był winien herezji, lecz jedynie szukał prawdy, a wiele lat później Watykan zaproponował przeprosiny
długoletnie. Teologowie zawsze dyskutowali i dyskutowali o interpretacji ewangelii, co często
prowadziło do powstawania nowych sekt i zakonów. Było to szczególnie prawdziwe w XVI wieku, kiedy
protestanci zerwali z Rzymem. Po tym wydarzeniu astronomowie w krajach protestanckich mogli
opierać się na pracy Galileo bez obawy przed prześladowaniami. Jednak inne dowody czekały na
podważenie wierzeń Kościoła. Na przykład, kiedy geolodzy zaczęli kwestionować wiek Ziemi od
datowania skał, a później w XIX wieku, kiedy Karol Darwin po raz pierwszy opublikował swoją teorię
ewolucji.

JEREMIAH HORROCKS
Ojciec angielskiej astronomii
Historia odkrycia astronomicznego przenosi się teraz do Anglii, gdzie, bez dogmatów religijnych, które
nękały wcześniejszych astronomów włoskich, naukowcy mogli opierać się na teoriach, takich jak
heliocentryzm. W czołówce tych przedsięwzięć była doniosła i płodna praca Jeremiaha Horrocka,
słusznie określanego jako „ojca angielskiej astronomii”.
Kiedyś piękny krajobraz
Opis Liverpoolu, znaleziony w czasopiśmie Britannia opracowanym przez historyka Williama Camdena
(1551–1623), może nie brzmieć bardzo podobnie do dzisiejszego angielskiego miasta. Rachunek został
napisany w latach 80. XVIII wieku, kiedy liczba ludności wynosiła mniej niż tysiąc. Na początku
następnego wieku, kiedy urodził się tam Jeremiah Horrocks (1618–41), liczba mieszkańców nadal nie
osiągnęła czterech liczb. Kiedy Camden chwalił piękno Liverpoolu, nie był winny żadnej pochlebstwa.
Według ówczesnych czasów Liverpool był bardzo czystym i atrakcyjnym nadmorskim miastem z
pięknymi plażami ze złotym piaskiem. Na północy znajdowały się dziewicze wydmy piaszczyste, które
rozciągały się prawie 32 km wzdłuż wybrzeża - o wiele dalej niż oko mogło zobaczyć. Na południowym
zachodzie leżał wiejski półwysep Cheshire Wirral, ograniczony rzeką Mersey i rzeką Dee. Widok dalej
na południe pokazywał ośnieżone szczyty Snowdonia w Walii. Na północy znajdowały się góry Krainy
Jezior, a w pogodny dzień Snaefell i góry Wyspy Man można było dostrzec z wyższych punktów
widokowych. Niedaleko zamku znajdowała się mała naturalna zatoczka zwana Basenem Wątroby, i
tutaj mieściła się żegluga. Basen był zasilany małym strumieniem, który przebiegał przez zieloną dolinę
znaną jako Dale Street. Był tam niewielki mostek zapewniający dostęp do obszaru „nad basenem”, a
tutaj mała społeczność purytańska utworzyła się w obszarze zwanym Toxteth Park. Purytanie byli
tolerowani w Anglii w latach dwudziestych XVII wieku, ale ze względu na ich niekonwencjonalne
podejście do religii nie mogli sprawować wysokich funkcji publicznych. Dlatego powszechne było dla
nich wykorzystywanie energii w handlu. Tak więc James Horrocks był zegarmistrzem, a jego żona Mary
Aspinwall była córką zegarmistrza. Był to czas na długo przed rewolucją przemysłową; Liverpool i
Lancashire nigdy jeszcze nie widziały beli bawełny. Bardzo możliwe, że rodziny Horrocks i Aspinwall nie
były producentami zegarków, ale także dealerami, którzy sprzedawali zegarki wykonane w
Norymberdze i innych europejskich ośrodkach. Kiedy ich pierwszy syn urodził się w 1618 roku, James i
Mary Horrocks ochrzcili go Jeremiaszem. Para zdawała się mieć skłonność do starotestamentowych
proroków zagłady, ponieważ gdy ich drugi syn urodził się trzy lata później, nazwali go Jonaszem.
Obydwaj synowie mieli wejść do rodzinnej firmy, ale Jeremiasz wykazał wczesne zainteresowanie
filozofią i innymi tematami, poza oglądaniem.
Wykształcenie uniwersyteckie
W wieku 14 lat Horrocks, z pomocą swojej rodziny i miejscowego ministra Richarda Mather, zdobył
wystarczającą wiedzę na temat pism świętych, aby uzyskać miejsce w Emmanuel College w Cambridge
- najbardziej purytańskim z college'ów w Oxbridge. Horrocks nie poszedł jednak do Cambridge, aby
studiować astronomię. W tym czasie nie było możliwe studiowanie przedmiotu w Cambridge. Nie było
wydziału astronomii ani profesora astronomii. Rzeczywiście, bardzo niewielu wiedziało cokolwiek na
ten temat. Jeden z przyjaciół i współczesnych Horrocków, John Wallis (1616–1703), który w tym samym
roku zdał maturę, przybył, aby studiować matematykę. Status matematyki był podobny do statusu
astronomii, a Wallis opisał to: od tego czasu ścigałem to [matematyka] (w szkole i na uniwersytecie)
nie jako formalne studium, ale jako przyjemna dywersja, w wolnych godzinach; jako książki
arytmetyczne lub inne Matematyczne przypadkowo spadały mi na drogę. Ponieważ nie miałem nikogo,
kto by mnie kierował, jakie książki czytać lub czego szukać, ani jakie metody kontynuować. W

przypadku matematyki (w tamtym czasie u nas) uważano, że są to badania Academicall, ale raczej
mechaniczne; jako działalność handlowców, kupców, marynarzy stolarzy, geodetów ziemskich,
podobnych; a może niektórzy twórcy Almanachu w Londynie. A spośród ponad dwustu uczniów (w
tamtym czasie) w naszym Kolegium nie znam żadnego Dwójki (może nie żadnej), która miałaby więcej
Matematyki niż ja (jeśli tak bardzo), która wtedy była mała; I tylko nieliczni w całym uniwersytecie.
Ponieważ nauka matematyki była w tym czasie bardziej uprawiana w Londynie niż na uniwersytetach.
Te same niedociągnięcia edukacyjne można zrównać z astronomią. Wszyscy studenci, jeśli nie byli z
arystokracji, mieli szkolić się w kościele i zostać pastorami krajowymi. Półki biblioteczne były obciążone
publikacjami teologicznymi, ale nie było ani jednego tomu na temat matematyki lub astronomii. A
jednak, zanim opuścił Cambridge w 1635 roku, Horrocks przeczytał wiele najnowszych publikacji
astronomicznych i dokładnie wiedział, co chce zrobić ze swoim życiem. W czasach Horrocksa całkowite
uzupełnienie Emmanuel College wynosiło od 200 do 300 osób. Znałby więc wszystkich swoich
współczesnych. Jego najbliższymi przyjaciółmi byli John Worthington i John Wallis. Oboje stali się
aktywnymi członkami Royal Society. Wśród innych jego znajomych był Ezekiel Cheever (ok. 1614–
1708), syn londyńskiego błystka, wykształconego w Szkole Szpitala Chrystusa. Cheever wstąpił jako
sizar (student, który otrzymał pomoc od uczelni za utrzymanie w zamian za wykonywanie różnych
obowiązków) rok po Horrockach. Wyjechał do Ameryki w 1637 roku i stał się najbardziej znanym
nauczycielem we wczesnej historii Massachusetts. Innym, nawet bardziej znanym, współczesnym był
John Harvard (1607–38), który później wyemigrował do Nowego Świata. Kiedy zmarł, opuścił swoją
znaczną prywatną bibliotekę i połowę swojej posiadłości w celu założenia nowej uczelni, później
nazwanej Harvard College.
Gwiazdy i poezja
W 1635 roku, w wieku 17 lat, Jeremiah Horrocks powrócił do rodzinnego Lancashire. Postanowił, że od
swojego życia chce studiować gwiazdy i planety. Potrzebował książek o astronomii, aby osiągnąć swoje
cele, a także potrzebował instrumentów. Najważniejszym instrumentem astronomicznym tego dnia
był teleskop; był używany przez około 20 lat i zaczął być znacznie łatwiej dostępny. Horrocks mówi
nam, że kupił teleskop za „pół korony”, prawdopodobnie na lokalnych targach. Wiedział jednak, że
dostępne są lepsze instrumenty, a w maju 1638 r. Napisał: „W końcu uzyskałem bardziej dokładny
teleskop”. Odkrywamy teraz, że Jeremiah Horrocks był czymś więcej niż tylko astronomem. Był także
poetą. Najwybitniejszym astronomem, który wcześniej mógł być także poetą, był filozof Omar Chajjam
(1044–1122). Jeremiah Horrocks był jednak równy swojemu perskiemu poprzednikowi, jeśli chodzi o
wprowadzenie jego myśli do wiersza. Był bardzo podekscytowany swoim nowym teleskopem i napisał
o tym w ten sposób:
Divine the hand which to Urania’s power
Triumphant raised the trophy, which on man
Hath first bestowed the wondrous tube by art
Invented, and in noble daring taught
His mortal eyes to scan the furthest heavens.
Whether he seek the solar path to trace,
Or watch the nightly wanderings of the Moon
Whilst at her fullest splendour, no such guide

From Jove was ever sent, no aid like this
In brightest light such mysteries to display;
Nor longer now shall man with straining eye
In vain attempt to seize the stars. Blest with this
Thou shalt draw down the Moon from heaven, and give
Our Earth to the celestial spheres, and fix
Each orb in its own ordered place to run
Its course sublime in strict analogy.
Podczas pobytu w Cambridge Horrocks korespondował z Herbertem Gellibrandem (1597–1637),
profesorem astronomii w Gresham College w Londynie. Gellibrand, działając w dobrej wierze,
zasugerował Horrockowi, że kupi kopię książki belgijskiego astronoma Philipa Lansberga (1561–1632).
Horrocks zastosował się do tej rady i spędził następny rok, próbując dopasować swoje obserwowane
ruchy planet do stołów Lansberga. Horrocks nie odniósł sukcesu w tym przedsięwzięciu, ale w 1636
roku zaprzyjaźnił się z kolegą amatorem astronomem Williamem Crabtree (1610–44), który pracował
w Broughton koło Manchesteru. To Crabtree zasugerował mu, żeby używał Tablic rudolfińskich , dzieło
Johannesa Keplera i Tycho Brahe. Incydent ilustruje, jak długo trwały prace naukowe nad krążeniem
na początku XVII wieku. Gellibrand najwyraźniej nie wiedział nic o dziełach Keplera i Brahe, inaczej z
pewnością nie poleciłby stołów Lansberga Jeremiahowi Horrockowi. Wiemy teraz, że Tablice
rudolfińskie były daleko przed czymkolwiek innym dostępnym w tym czasie, ale pierwszymi ludźmi w
Anglii, którzy z nich korzystali byli astronomowie amatorzy Jeremiah Horrocks i William Crabtree.
System kopernikański wymagał również długiego czasu do obiegu. W tym czasie astrolodzy nadal
używali systemu Ptolemeuszy, ale Horrocks nie miał na to większego znaczenia. Wkrótce odkrył, że
system kopernikański jest znacznie lepszy i włożył swoje uczucia w wiersz:
Why should’st thou try, O Ptolemy, to pass
Thy narrow-bounded world for aught divine?
Why should thy poor machine presume to claim
A noble maker? Can a narrow space
Call for eternal hands? Will thy mansion
Suit great Jove? or can he from such a seat
prepare his lightnings for the trembling Earth?
Fair are the gods you frame forsooth! nor vain
Would be their fears if giant hands assailed them.
Such little world were well the infant sport
Of Jove in darker times; such toys in truth
His cradle might befit, nor would the work
In after years have e’re been perfected,

When harlot smiles restrained his riper powers
Przeprowadzka do kraju
W 1639 roku, w wieku 21 lat, Jeremiah Horrocks opuścił swój dom w Toxteth. Przeniósł się do małej
wioski Much Hoole, około 29 km na północ od Liverpoolu. Nikt nie był w stanie znaleźć przyczyny ruchu
Horrocków. Niektórzy sugerowali, że zaproponowano mu stanowisko wikariusza w kaplicy Much
Hoole, podczas gdy inni zasugerowali, że był zatrudniony jako nauczyciel w Carr House w Bretherton.
Fascynujące byłoby odkrycie, że powodem był romantyczny związek, ale nie ma też solidnych
dowodów na poparcie tej teorii. Wiemy tylko, że od lata 1639 r. Jego korespondencja z przyjacielem
Williamem Crabtree była kierowana przez Mucha Hoole'a, a nie od Toxteth. W badaniu
przeprowadzonym w 1641 r. Ludność Much Hoole odnotowano jako 235 osób dorosłych. Wybór
rezydencji był ograniczony, a domy wiejskie w stylu ludowym były niskie i kryte strzechą, a palące się
torfowiska. W domach zwykle wchodziły i wychodziły świnie i kurczaki. Były dalekie od idealnej
rezydencji wykształconego astronoma. Poza samym kościołem jedynym budynkiem w wiosce
odpowiednim dla obserwatorium był Carr House w Bretherton, dom rodziny Stonesów. To było
usytuowane około pół mili (około 0,8 km) od kościoła. Much Hoole to ostatnie miejsce, w którym
możemy spodziewać się spotkań z kupcami z wielkich centrów handlowych, takich jak Londyn i
Amsterdam, ale czasami istnieje tendencja do przeciążania izolacji angielskiej wioski. Nad drzwiami
domu Carr znajduje się napis w kamieniu, który dowodzi, że połączenia handlowe są faktem:
Thomas Stones z londyńskiej firmy pasmanteryjnej i Andrewe Stones z Amsterdamu marszałek
zbudowali to samo ze swoich podopiecznych i daje to samo swojemu bratu Johnowi Stonesowi: Ano
Domini 1613 Lavs. Rodzina Horrocksów była najwyraźniej pasmanterią. Istnieje silny związek między
pasmanterią, draperiami i odzieżą. Kontakty Horrocks John Worthington i William Crabtree byli
zaangażowani w przemysł odzieżowy.
Chwilowa obserwacja
Gdy Horrocks kontynuował swoje obserwacje planet, odkrył ku swojej wielkiej radości, że Wenus zdaje
się być na drodze do połączenia ze Słońcem - innymi słowy, planeta zdaje się podążać ścieżką, która
poprowadzi ją przez Słońce . Było to wydarzenie tak rzadkie, że nigdy wcześniej nie było nagrywane.
Horrocks wiedział, że jego obserwacje mogą być zakłócone przez zachmurzone niebo, więc poprosił
zarówno Williama Crabtree, jak i jego brata w Toxteth, aby spróbowali dokonać obserwacji. Poprosił
Williama Crabtree o poinformowanie Henry'ego Gellibranda w Londynie o zdarzeniu, ale wydaje się,
że wniosek nie dotarł na czas. Był rok 1639, a Horrocks z jego obliczeń nie spodziewał się, że tranzyt
Wenus nastąpi przed godziną 3 po południu 24 listopada. Z tabel innych astronomów wynikało jednak,
że może nastąpić nieco wcześniej, i aby uniknąć możliwości rozczarowania, zaczął obserwować Słońce
od około południa 23 listopada. Zgodnie z oczekiwaniami nie widział śladu obrazu Wenus. Następnego
dnia kontynuował czuwanie, dopóki nie powiedział nam, że „został powołany przez interesy najwyższej
rangi, których nie można zlekceważyć”. To zdanie spowodowało, że musiał on wygłosić kazanie,
podobnie jak miał się rozpocząć tranzyt. Nie mówi nam nic więcej o tym ważnym interesie, ale
ponieważ była niedziela, rozsądnie jest wywnioskować, że musiał wykonać jakiś rodzaj szabatu.
Niemniej jednak zadanie to nie mogło być zbyt czasochłonne, ponieważ wrócił do teleskopu za godzinę.
To wystarczyło, żeby Horrocks dotarł do kościoła, wykonał swoje obowiązki i wrócił do swoich
obserwacji. Kiedy Horrocks wrócił do swoich obserwacji, ucieszył się, widząc, że ciemne, okrągłe
miejsce zostało już w pełni wpisane w obraz Słońca. Bez wątpienia była to sylwetka Wenus, której się
spodziewał. Nie chciał jednak zostać oskarżony o to, że nie widzi niczego więcej niż plamy słonecznej,
choć sama obserwacja umieściłaby go w towarzystwie jego mentora Johannesa Keplera. W ten sposób
Horrocks w swoim traktacie wyjaśnił, że Wenus pojawiła się na dysku Słońca jako idealnie okrągła

ciemna plama. Oprócz tego, że jest to idealne koło, plama poruszała się po Słońcu znacznie szybciej niż
plama słoneczna; nie było wątpliwości, że obserwuje planetę Wenus. Zmierzył rozmiar ciemnej plamy
tak dokładnie, jak tylko mógł, i narysował ją w dokładnej pozycji, w jakiej pojawił się na obrazie Słońca.
Narysował jeszcze dwa obrazy i nagrał czasy o 15:15, 15:35 i 15:45. Obraz przesuwał się o jedną
średnicę w pierwszych 20-minutowych odstępach, ale nieco mniej w drugim przedziale. Potem Słońce
zaszło nad bagnami Ribble. Znał wartość dokładnych pomiarów i chciał, aby jego obserwacja była tak
precyzyjna, jak to tylko możliwe. Pracował pod kątem w ciągu kilku sekund łuku. Oszacował, że średnica
Wenus wynosiła 1′12 ″ i oszacował, że jego błąd wynosi 4 lub 5 sekund łuku.
Obserwacja wykonana gdzie indziej
W Broughton William Crabtree próbował również obserwować wydarzenie. Jednak był bardzo
nieszczęśliwy z powodu pogody. Niebo było zachmurzone przez większą część dnia, a Słońce nie było
widoczne. Crabtree prawie zrezygnował z tego zadania, gdy przed zachodem słońca, około 35 minut
po trzeciej, w tym samym czasie, gdy Horrocks obserwował, Słońce nagle wybuchło zza chmur.
Crabtree wpadł do jego domu i zaczął natychmiast obserwować. Ku jego wielkiej radości zobaczył
rzadki spektakl Wenus przechodzący przez dysk Słońca. W fragmencie, który robi wiele, aby oświetlić
osobowości obu mężczyzn, Horrocks zapisał uczucia swego przyjaciela:
… w kontemplacji stał przez pewien czas nieruchomo, ledwie ufając własnym zmysłom, przez nadmiar
radości; ponieważ my, astronomowie, mamy kobiecą dyspozycję i cieszymy się drobiazgami i tak
małymi sprawami, że ledwo robią wrażenie na innych; podatność, którą ci, którzy będą mogli, szydzić
bezkarnie, nawet w mojej własnej obecności, a jeśli to zadowoli, ja również przyłączę się do radości.
Jedna rzecz, o którą proszę: niech poważny Cato nie będzie poważnie urażony naszymi szaleństwami;
ponieważ, mówiąc poetycko, to, co młody człowiek na Ziemi nie lubiłby, podobnie jak my, podziwiać
Wenus w połączeniu ze Słońcem. Pulchritudinem divitiis koniunkcja? [piękno połączone z bogactwem]
Jaka młodość nie mieszkałaby z zachwytem na uczciwej i pięknej twarzy damy, której wdzięki czerpią
dodatkową łaskę z jej fortuny? …
Jeremiah Horrocks napisał swój opis przejścia Wenus, wykorzystując w pełni jego uważne obserwacje.
Po pierwsze był w stanie obliczyć dokładniejsze wartości orbity Wenus, a po drugie miał bardzo dobre
oszacowanie średnicy kątowej Wenus przy najbliższym podejściu planety do Ziemi. Ale Horrocks
poszedł znacznie dalej. Niektórzy mogą powiedzieć, że posunął się za daleko, ponieważ wykorzystał
swój wynik, aby spróbować oszacować odległość od Ziemi do Wenus, a tym samym obliczyć skalę
układu słonecznego. Aby pomóc mu w jego wysiłkach, Horrocks miał do dyspozycji opis przejścia
Merkurego, obserwowany kilka lat przed nim przez francuskiego astronoma i matematyka Pierre'a
Gassendiego (1592–1655). Następnie sformułował hipotezę Horrocka - że każda planeta ma taką samą
średnicę kątową, gdy jest widziana ze Słońca. Horrocks wiedział, że niektóre planety nie pasują do jego
hipotezy, a najbardziej oczywistym jest Mars, który był o wiele za mały. Hipoteza nigdy nie osiągnęła
statusu prawa, ale nie była to nieuzasadniony postulat. Dało to wartość temu, co Horrocks nazwał
paralaksą Słońca, miarą ściśle związaną z tym, co nazwalibyśmy jednostką astronomiczną - średnią
odległością od Ziemi do Słońca.
Tabela Horrocks
Tabela pokazana na odwrocie została opracowana przez Horrocka, aby umożliwić mu porównanie
oszacowania paralaksy słonecznej z ocenami innych astronomów. W tej tabeli Horrocksa pokazuje
paralaksę słoneczną pod względem promienia, a nie średnicy, a zatem są one tylko połową wartości
przytoczonych gdzie indziej. Dodatkowa kolumna jest dołączona, aby pokazać odległość w milionach
kilometrów, a dolna linia została dodana, aby pokazać nowoczesne akceptowane wartości.

Orbita Księżyca
Tak więc, wraz z przejściem Wenus i jego oszacowaniem słonecznej paralaksy, Jeremiah Horrocks był
pierwszym Anglikiem, który wniósł znaczący wkład w historię astronomii. Ale jego główny wkład miał
nadejść. Chciał znaleźć lepszą metodę obliczania orbity Księżyca. Oprócz krótko widocznych ciał, takich
jak komety i meteory, Księżyc był najszybciej poruszającym się obiektem na niebie widzianym przez
pierwszych astronomów. Wielu próbowało wyjaśnić jego ruch, ale bez powodzenia. Wiadomo było, że
gdyby można było znaleźć dokładną teorię ruchu Księżyca, byłaby to nieoceniona pomoc w nawigacji.
Ptolemeusz próbował podjąć się tego zadania, a jego system przynajmniej umożliwił astronomom
prognozowanie zaćmienia, ale gdyby jego teoria była poprawna, Księżyc pojawiłby się około cztery razy
większy niż w rzeczywistości w niektórych punktach swojej orbity. Horrocks wiedział, że jako pierwsze
przybliżenie układ Ziemia-Księżyc jest podobny do układu słońce-planeta. Ziemia była jednym
ogniskiem elipsy. Elipsa została jednak zaburzona przez grawitację Słońca. Horrocks zaproponował
system, w którym orbita Księżyca oscylowała przez cały rok, i postanowił znaleźć stałe tej oscylacji. Jego
teoria ruchu Księżyca była najbardziej zaawansowana w jego czasach. Był używany przez pierwszego
astronoma królewskiego, Johna Flamsteeda (1646–1719) i jego następców w obserwatorium w
Greenwich, i przetrwał prawie sto lat, zanim znaleziono lepszą teorię.
Sława pośmiertna
Niestety, Jeremiah Horrocks zmarł nagle w 1641 roku. Wiele z jego dzieł zaginęło w chaosie, jaki
nastąpił podczas angielskiej wojny domowej (1642–9). Na szczęście jego relacja o przejściu Wenus
przetrwała i została opublikowana w 1662 roku. Później wiele jego pozostałych ocalałych dzieł znalazło
szerszą publiczność, a jego odkrycia zostały uznane i docenione przez Królewskie Towarzystwo, a także
przez jednych z największych na świecie astronomowie, w tym Izaak Newton w swojej trzeciej książce
Principia. John William Herschel był pod takim wrażeniem, że opisał Horrocka jako „dumę i pochwałę
brytyjskiej astronomii”.
Johannes Hevelius-Twórca map nieba
Urodzony w Polsce Johannes Hevelius (1611–87) był jednym z czołowych obserwatorów
astronomicznych XVII wieku. Pochodził z bogatej rodziny piwowarskich kupców w Gdańsku, gdzie był
także radcą miejskim, a później burmistrzem Gdańska. Jednak jego głównym zainteresowaniem była
astronomia. Zbudował obserwatorium na dachach trzech łączących się domów, których wzór był ściśle
zgodny z planem opracowanym przez Tycho Brahe na Hven. Oprócz wielu innych instrumentów
astronomicznych (wszystkie opisane w jego publikacji z 1673 r. Machina coelestis) jego najbardziej
znaczącym osiągnięciem była budowa 45-metrowego (150 stóp) teleskopu według własnego projektu.
W 1647 roku, po dziesięciu latach obserwacji, opracował szczegółowe mapy Księżyca, opublikowane w
swojej pracy Selenographia, w tym diagramy faz i pierwsze szacunki wysokości gór księżycowych.
Dokonał również wielu obserwacji komet opublikowanych w Prodomus Cometicus (1665) i
Cometographia (1668). Podczas swojego życia mapował pozycje dla 1564 gwiazd, które ostatecznie
zostały opublikowane pośmiertnie w 1690 r. Przez jego drugą żonę, Elizabeth Margarethe, w katalogu
Prodomus Astronomiae i atlas Uranographia.

ZEGAR WSZECHŚWIATA
Była wigilia 1642, kiedy Hannah Newton poczuła najpierw bóle porodowe. Jej dziecko nie było
oczekiwane do stycznia lub lutego, ale skurcze stały się regularne i konsekwentne. Dziecko było
chłopcem, urodzonym w Boże Narodzenie. Hannah była wdową. Doświadczyła małżeństwa, śmierci i
narodzin w ciągu dziewięciu miesięcy. Postanowiła nazwać dziecko Izaakiem, po swoim zmarłym ojcu.
Newtonowie mieszkali w Woolsthorpe Manor w wiosce Colsterworth w Lincolnshire. Leżał tuż przy
rzymskiej drodze Ermine Street, która w tym czasie była częścią Great North Road z Londynu do Szkocji.
Młody Izaak Newton (1642–1727) urodził się przedwcześnie; lubił czytać i lubił konstruować różne
rzeczy. Otrzymał podstawy edukacji, ale w wieku 14 lat, kiedy był już na tyle dorosły, aby pomóc w
gospodarstwie, matka zabrała go ze szkoły. To był błąd. Młody Izaak został nakryty, czytając pod
żywopłotem, kiedy powinien zajmować się owcami. Czasami włóczył się jak we śnie. Pewnego razu
przeszedł całą drogę z Grantham, trzymając uzdę konia. Był tak pochłonięty własnymi myślami, że nie
zauważył, że koń - który powinien być przymocowany do uzdy - poszedł własną drogą. Matka Izaaka
rozpaczała nad swoim synem. Nigdy nie zdecydowałby się na rolnika, więc po omówieniu sprawy ze
swoimi krewnymi i nauczycielem w Grantham zgodziła się pozwolić mu na próbę wejścia do Cambridge,
gdzie mógłby trenować, by zostać pastorem wiejskim.
Od rolnika do uczonego Izaak Newton został odesłany do szkoły, aby przygotować się do studiów
wyższych. Pracował ciężko i łatwo kwalifikował się do wejścia do Trinity College w Cambridge. Jesienią
1661 r. przybył, by ubiegać się o miejsce na uniwersytecie. Początkowo miał problemy z integracją ze
studiami licencjackimi, ale miał szczęście spotkać się z innym studentem o imieniu John Wickens. Obaj
zdecydowali się dzielić pokój ze sobą, a Wickens z radością pogodził się z roztargnionym Newtonem i
pomógł w wielu eksperymentach prowadzonych przez jego współlokatora. Newton uzyskał tytuł
Bachelor of Arts, ale jego zainteresowania wykraczały daleko poza program nauczania, a on nie zdawał
się z wyróżnieniem. Był jednak w stanie pozostać na uniwersytecie, aby uczyć się na stopień magistra.
W 1665 r. Wybuchła w Londynie wielka zaraza i setki ludzi umierało w ciągu tygodnia. Uniwersytet
Cambridge nie ryzykował; władze zamknęły kolegia ze strachu przed zarazą, a uczniowie zostali wysłani
do domu, aby sami sobie radzili. Newton spędził większość czasu w wiejskim domu swojej matki.
Wymuszone odosobnienie na wsi zdawało się mieć na niego dobroczynny wpływ, jednak bez
rozpraszania uwagi uniwersytetu był całkowicie pochłonięty własnymi pomysłami i mógł kontynuować
swoje liczne eksperymenty.
Eksperymenty ze światłem
W jednym eksperymencie, przeprowadzonym w 1666 r., zdobył szklany pryzmat i przepuścił przez
niego promień słońca. Pryzmat dzieli światło słoneczne na kolory widma. Kolory te były świadkami
wielu przed nim, ale Newton dokonał wielkich odkryć na temat natury światła. Opisał swoje uczucia
własnymi słowami:
Dostałem trójkątny szklany pryzmat, aby spróbować z nim słynnych zjawisk Colorusa. I po to, by
zaciemnić moją komnatę i zrobić małą dziurę w moich oknach, aby wpuścić dogodną ilość światła
Słońca, umieściłem mój pryzmat przy jego wejściu, aby w ten sposób mógł się załamać do przeciwległej
ściany. Początkowo było to bardzo przyjemne odwrócenie, aby zobaczyć żywe i intensywne kolory,
które się w ten sposób wytworzyły; ale po pewnym czasie stosując się do rozważenia ich bardziej
ostrożnie, zdziwiłem się, widząc ich w podłużnej formie; który zgodnie z otrzymanymi prawami
załamania, jak się spodziewałem, powinien być okrągły.

W wyniku eksperymentów ze światłem Newton odkrył powód, dla którego teleskopy w tamtych
czasach zawsze wydawały się wytwarzać kolorowe obramowania wokół obrazu. Zdał sobie sprawę, że
problemu można uniknąć, tworząc teleskop, który używałby lustra, a nie soczewki, do zbierania i
skupiania światła. Rzeczywiście skonstruował teleskop na tych zasadach i był tak zadowolony ze
swojego instrumentu, że wysłał go do Królewskiego Towarzystwa w Londynie w celu ich zbadania. To i
jego traktat o świetle stanowiły krok naprzód w nauce o astronomii, a Towarzystwo Królewskie było
wystarczająco pod wrażeniem tych wkładów, aby powitać Izaaka Newtona jako jednego ze swoich
członków.
Sprawy grawitacyjne i mechaniczne
Ale natura światła była tylko jednym z niesamowitych odkryć Newtona w latach 1665 i 1666. Historia,
że teoria grawitacji Newtona została zainspirowana upadkiem jabłka, wydaje się apokryficzna, ale musi
być oparta na prawdzie, bo w dawnych czasach wiek opowiedział tę historię swojemu pierwszemu
biografowi Williamowi Stukeleyowi (1687–1765), który opisał to w następujący sposób:
Po obiedzie, gdy pogoda jest ciepła, poszliśmy do ogrodu i piliśmy herbatę, w cieniu niektórych jabłoni,
tylko on i ja. Pośród innych dyskursów powiedział mi, że znajduje się w tej samej sytuacji, jak wtedy,
gdy do jego umysłu przyszło pojęcie grawitacji. Okazją był upadek jabłka, gdy siedział w nastroju
kontemplacyjnym. Dlaczego to jabłko powinno zawsze schodzić prostopadle do ziemi, pomyślał sobie.
Dlaczego nie ma iść w bok lub w górę, ale stale w centrum Ziemi? Z pewnością powodem jest to, że
Ziemia go przyciąga. Musi istnieć siła przyciągania w materii: a suma siły przyciągania musi znajdować
się w centrum Ziemi, a nie w żadnej ze stron Ziemi. Dlatego jabłko spada prostopadle lub w kierunku
środka. Jeśli więc materia przyciąga materię, musi być proporcjonalna do jej ilości. Dlatego jabłko
przyciąga Ziemię, a Ziemia ciągnie jabłko. Że istnieje moc, tak jak tutaj nazywamy grawitację, która
rozciąga się poprzez wszechświat.
Newton rozważał siłę grawitacji. Był przekonany, że każdy obiekt we wszechświecie ma przyciąganie
grawitacyjne dla każdego innego obiektu i był pewien, że ta siła jest regulowana przez prawo
odwrotnego kwadratu. Jabłko na drzewie było przyciągane grawitacją Ziemi. Czy Księżyc w jej przejściu
przez niebo rządził tą samą regułą? Czy Księżyc został przyciągnięty do Ziemi tą samą grawitacją, co
jabłko? Newton wykonał kilka obliczeń. Nie był pewien wielkości Ziemi, ale stwierdził, że obliczenia
dopasował teorię „prawie”. Nie był też pewien, które pomiar, który powinien podjąć w odniesieniu do
odległości od jabłka do Ziemi. Czy to było kilka stóp od ziemi, którą mógł łatwo zmierzyć? Czy była to
odległość do środka Ziemi? Czy była to odległość do nieznanego punktu gdzieś pod Ziemią? Nie znał
odpowiedzi, ale zachował swoje obliczenia i myśli na przyszłość. Zaczął też myśleć o mechanice. Myślał
o naturze siły i przyspieszenia. Zastanawiał się, jak są ze sobą powiązane i czy prawa mechaniki były na
Ziemi takie same, jak na niebie. Dlaczego niebo cieszyło się wiecznym ruchem, gdy wszystko na Ziemi
spadło z powodu tarcia i oporu powietrza? Matematyka odpowiadająca na jego pytania nie istniała.
Równania obejmowały ilości w stanie strumienia i opracował metodę zwaną „fluksacjami”, aby
poradzić sobie z problemami. Wymyślił to, co nazywamy teraz rachunkiem. Sam Newton opisał swoje
lata w Woolsthorpe:
Na początku roku 1665 znalazłem metodę przybliżania serii i zasadę zmniejszania jakiejkolwiek
godności jakiegokolwiek dwumianu w taką serię. W tym samym roku w maju znalazłem metodę
Stycznych Gregory'ego i Slusiusza, a w listopadzie miałem bezpośrednią metodę fluksji, a w następnym
roku w styczniu powstała Teoria Kolorów, a w maju po wejściu w waszą odwrotną metodę fluksji. W
tym samym roku zacząłem myśleć o grawitacji rozciągającej się na kulę Księżyca i dowiedziałem się, jak
oszacować siłę, z jaką kula obracająca się w kuli naciska powierzchnię kuli, z reguły Keplera okresowych
okresów planety znajdujące się w półtorarocznej proporcji swoich odległości od środka swoich kul

wywnioskowałem, że siły, które utrzymują planety na ich kulach, muszą być odwzajemnione jako
kwadraty ich odległości od centrów, wokół których się obracają: i tym samym porównywane siła
niezbędna do utrzymania Księżyca w jej kuli z siłą grawitacji na powierzchni Ziemi i stwierdzenia, że
odpowiadają prawie całkiem. Wszystko to miało miejsce w dwóch latach zarazy w 1665 i 1666 roku,
ponieważ w tamtych czasach byłem w sile wieku mojego wieku do wymyślania i rozumowania
matematyki i filozofia bardziej niż kiedykolwiek.
Jego geniusz matematyczny został wkrótce doceniony w Cambridge, a na polecenie swojego
nauczyciela, Isaaca Barrowa (1630–77), Newtonowi zaproponowano siedzibę profesora matematyki w
Lapse. Przez pewien czas jego dochód był bezpieczny. Odszedł do swojej wieży z kości słoniowej i
pracował nad wieloma innymi interesami, w szczególności teologią i alchemią. W 1666 roku rozwiązał
główne problemy matematyczne związane z grawitacją, ale nigdy nie przygotował swojej pracy do
publikacji i przez prawie 20 lat te doniosłe idee o wszechświecie istniały tylko w jego głowie.
Co to jest grawitacja?
Grawitacja jest siłą, która przyciąga wszystko na ziemię - fakt, który był dobrze znany ludziom na długo
przed narodzinami Izaaka Newtona. Jednak Newtonowi udało się wyjaśnić, jak działa siła grawitacji,
nie tylko na Ziemi, ale w całym wszechświecie. W latach 60. XVIII wieku w swoim ogrodzie w
Woolsthorpe Newton zauważył spadające na ziemię jabłko. Zaczął się zastanawiać, czy siła działająca
na jabłko jest taka sama jak siła, która utrzymywała Księżyc na orbicie wokół Ziemi. Jego obliczenia
doprowadziły go do przekonania, że prawdopodobnie tak było, choć upłynęło prawie 20 lat, zanim
opublikował swoje pomysły. Siła działająca na Księżyc i obiekt taki jak jabłko są takie same, a Newton
był w stanie stwierdzić, że każda cząstka materii we wszechświecie wywiera przyciąganie grawitacyjne
na każdą inną cząstkę materii we wszechświecie. Wielki fizyk Albert Einstein (1879-1955) rozwinął
teorię mechaniki i grawitacji poza idee Newtona, ale ze względów praktycznych nie ma różnicy między
dwoma koncepcjami
Problem grawitacji
Był grudzień 1683 r., a w Londynie nastąpiła niewielka epidemia ospy. Było ponure i chłodne Boże
Narodzenie, a dym z pożarów węgla pozostawił wielki smog nad drżącym miastem. Powolne wody
Tamizy ochłodziły się do punktu zamarzania, gdy nastały ostre mrozy wyjątkowo ciężkiej zimy. Wąskie
łuki Starego Mostu Londyńskiego ograniczyły wodę rzeki podczas jej przejścia do morza, a gdy zima
skuła lodem, wolno płynące wody Tamizy pod mostem. Wkrótce stało się wystarczająco gruby, by
utrzymać ciężar mężczyzny. W Nowy Rok rzeka zamarzła całkowicie z jednego brzegu na drugi, a szaleni
przechwalali się przechodzeniem lodu na drugą stronę. 9 stycznia dziennikarz John Evelyn (1620–1706)
sam przeszedł przez lód. W tym czasie londyńczycy poczuli się tak bezpiecznie na zamarzniętej
powierzchni rzeki, że nawet powóz i konie mogły sprawić, że przejście było bezpieczne, a na rzece
pojawiły się nowe ulice. John Evelyn opisał scenę:
Szron wciąż trwa coraz bardziej, Tamiza wcześniej
Londyn został obsadzony odzieżą w formalnych ulicach, jak w City, lub Mayfaire, wszelkiego rodzaju
targach i sklepach umeblowanych i pełnych towarów, nawet w prasie drukarskiej, gdzie Ludzie i Dama
pobudzają fanów, aby ich nazwiska zostały wydrukowane a dzień i wasze dni są ustalone, gdy są
wydrukowane na Tamizie… Trenerzy teraz przywożeni z Westminsteru do Świątyni, a także z kilku
innych schodów i na ulicach; także na sankach, ślizgających się na łyżwach; Podobnie było w wyścigach
Bullbaiting, Horse and Coach, Pupet play i interludiach, Cookes and Tipling i lewder places; tak jakby
wydawało się, że jest to bachanalia, Triumf lub Karnawał na Wodzie, podczas gdy był to ciężki wyrok
na ziemi: drzewa nie pękały jak błyskawica, ale Ludzie i Cattel ginęli w różnych miejscach, a morza tak

zamknięte w lodzie, że żaden statek nie może się poruszyć ani wejść: Ryby ptactwa i ptaki, i wszystkie
nasze egzotyczne Rośliny i Zieleń ginie.
Pomimo trudnej pogody Towarzystwo Królewskie wciąż zdołało organizować regularne spotkania, choć
słabo uczęszczane z powodu ekstremalnego chłodu. Problem grawitacji był tematem bardzo
dyskutowanym, a astronomowie byli przekonani, że Słońce w jakiś sposób wywarło atrakcyjną siłę na
planetach. W Holandii Christiaan Huygens (1629-95) opublikował niedawno wzór na to, co nazwał siłą
odśrodkową - był to napór na zewnątrz doświadczany przez ciało, takie jak planeta poruszająca się
równomiernie wokół okręgu. (Była to ta sama siła zewnętrzna, jakiej doświadcza dziecko jadące na
rondzie.) Ta formuła siły odśrodkowej, jak wiedzieli silniejsi, była jednym z kluczowych czynników
wymaganych do rozwiązania problemu orbit planetarnych. Po jednym ze spotkań Towarzystwa
Królewskiego trzech członków, mianowicie Edmond Halley (1656–1742), Christopher Wren (1632–
1723) i Robert Hooke (1635–1703) wycofali się do kawiarni, aby przedyskutować między sobą problem
grawitacji i to, jak to się ma do tego, co nazwali „systemem world. ”W tym czasie Wren skończył 50 lat,
a Hooke miał 40 lat. Znali się ze swoich dni w Oksfordzie po wojnie domowej. Halley był młodszym
członkiem; miał dopiero 26 lat. Cała trójka doszła do wniosku, że prawo grawitacji jest prawem
odwrotnym do kwadratu. Wszyscy trzej wiedzieli, że ta hipoteza nie może zostać podniesiona do rangi
prawa, chyba że prawa ruchu planetarnego Keplera, które do tej pory uznano za ustalony fakt, mogą
być z tego udowodnione.
Wymagany dowód był jednak bardzo skomplikowany i obciążający problem matematyczny.
Christopher Wren próbował rozwiązać problem i musiał przyznać się do porażki. Edmond Halley był
bardzo zdolnym matematykiem, ale przyznał również, że jego próba się nie powiodła. Być może był to
problem, którego nigdy nie można rozwiązać. Robert Hooke nie był jednak człowiekiem, który przyzna
się do porażki; nieśmiało ogłosił, że rozwiązał problem, ale że zachowa swoje rozwiązanie dla siebie,
aby inni próbujący go rozwiązać poznali wartość jego pracy. Christopher Wren nie wierzył jednak, że
jego przyjaciel Hooke ma rozwiązanie i zaproponował nagrodę o wartości 40 szylingów każdemu, kto
mógłby rozwiązać ten problem. Kilka tygodni później stało się jasne dla Wrena i Halleya, że
demonstracja Hooke'a nie nadchodzi. Jeśli problem miałby zostać rozwiązany, w całej Anglii była tylko
jedna osoba z umiejętnościami matematycznymi, a wszyscy wiedzieli, że mieszka w Trinity College w
Cambridge. Ktoś musi podróżować do Cambridge i zmierzyć się z problemem Isaaca Newtona.
Problem rozwiązany
Robert Hooke był zdecydowanie niewłaściwym człowiekiem, który złożył wizytę. Newton poczuł się
obrażony, gdy Hooke ujawnił błąd w jego pracy dla Royal Society, a wiarygodność Hooke'a w Newton
była na najniższym poziomie. Christopher Wren był oczywistym człowiekiem, który udał się do
Cambridge. Po pierwsze, Newton bardzo wysoko cenił umiejętności Wrena jako matematyka. Po
drugie, podczas pobytu w Cambridge Wren był świadkiem postępu w bibliotece w Trinity College, który
zaprojektował. Ale Wren był zbyt zajęty odbudowywaniem Londynu po Wielkim Pożarze, by oszczędzić
czasu na odkrycie tajemnic wszechświata. To właśnie młodszy mężczyzna, Edmond Halley, musiał
odwiedzić Cambridge i zdobyć audiencję u profesora matematyki z Laguna. Edmond Halley nie spotkał
wcześniej Newtona, ale wiedział o jego niesamowitej reputacji. Wiedział też o pragnieniu prywatności
Newtona i , że nie cierpiał głupców. Halley nie spieszył się z wyjazdem do Cambridge, a kiedy wyruszył
w podróż w sierpniu 1684 roku, ciężka zima była historią. Na angielskiej wsi był czas żniw, a kukurydza
była zbierana sierpem i kosą każdego dostępnego na wsi chłopa. Kiedy Halley przybył do Cambridge,
nie miał problemu ze znalezieniem profesora matematyki na Uniwersytecie. Został powitany przez
postać z ostrym nosem, przedwcześnie szarą, ale pełną głową i lekko wystającymi, głęboko
penetrującymi oczami. To był sam Izaak Newton. Halley nie miał pojęcia, w jaki sposób Newton
zareaguje na jego prośbę i musiał być zadowolony, gdy Newton okazał się przyjazny i chętny do

współpracy. Po krótkiej rozmowie i kilku formalnościach Halley doszedł do sedna swojej wizyty, zadając
ważne pytanie dotyczące systemu świata. Co zrobiłby Izaak Newton , który uważa, że byłaby orbitą
planety wokół Słońca, zakładając, że przyciąganie Słońca będzie „odwrotne do kwadratu jego
odległości od niego”? Newton natychmiast odpowiedział, że będzie to elipsa. Halley zapytał go, skąd
zna odpowiedź. - Dlaczego - powiedział Newton - obliczyłem to. Edmond Halley był zdumiony. Poprosił
Newtona o obliczenia. Z roztargnieniem profesor zaczął grzebać w papaierach gdy Halley patrzył z
niepokojem. Newton nie był w stanie znaleźć swojego pisma, ale Halley ani przez chwilę nie wątpił, że
mężczyzna przed nim mówi prawdę. Isaac Newton rozwiązał już kluczowy problem w sercu teoria
grawitacji! Rozdarty między radością a przerażeniem Halley patrzył z podziwem, gdy uświadomił sobie,
że mężczyzna przed nim nosi w głowie jedną z wielkich tajemnic wszechświata! Ale spróbuj, jak mógłby
Newton nie był w stanie znaleźć papieru z pisemnym rozwiązaniem. Nic dziwnego, że następnym
krokiem Halleya było poproszenie Newtona o ponowne obliczenie.
Opublikowanie dzieła życia
Mówi wiele o takcie i dyplomacji Halleya, że wrócił z Cambridge z obietnicą od Newtona o odnowieniu
niezbędnych obliczeń i dostarczeniu Halleyowi kopii. Pozostaje jednak kilka pytań bez odpowiedzi. Czy
Newton studiował chaotyczny chaos papierów i na wpół ukończonych eksperymentów, czy też był tak
uporządkowany jak jego umysł? Być może Newton dokładnie wiedział, gdzie jest jego obliczenie, ale
chciał, żeby się nad tym zastanowił, zanim pokaże go Halleyowi. Dlaczego Newton, który zawsze
narzekał na wymagania swojego czasu, współpracował z Edmondem Halleyem? Newton doskonale
zdawał sobie sprawę z astronomicznej pracy Halleya na południowej półkuli, a na ich spotkaniu obaj
musieli omówić wiele tematów, w których mieli wspólny interes. Halley opowiedział Newtonowi o
swoich odkryciach w St. Helena, gdzie jego zegar wahadłowy biegał wolniej na szczycie góry. Newton
przeczytał już w Transakcjach filozoficznych, ale nie było substytutu rozmowy z autorem twarzą w
twarz. Newton prawdopodobnie objaśnił swoje idee dotyczące komety z lat 1680–1981 i postawił
Halleya z myślą o ruchach komet i możliwości, że mogą powrócić po kilku latach. Rezultat był taki, że
kiedy Halley opuścił Cambridge, stawał się coraz bardziej przekonany, że pomysły Newtona muszą być
napisane i opublikowane, aby świat mógł je zobaczyć i przeczytać. Wiedział, że Royal Society jest
zdecydowanie najlepszym organem do obsługi publikacji. Halley miał wielkie szczęście. Przybył do
Cambridge w czasie, gdy badania Newtona na temat alchemii nigdzie się nie kończyły, a jego życie
akademickie zbliżało się ku ślepej uliczce. Ostatnie odkrycia na temat grawitacji dały Newtonowi kilka
nowych pomysłów, nad którymi pracował, i zdał sobie sprawę, że nadeszła jego złota okazja i że
nadszedł czas, aby jego badania były znane światu. Zdecydował, że jego obowiązkiem jest napisanie i
opublikowanie tych pomysłów dla potomności. Wiedział, że wzbudzą kontrowersje w świecie filozofii
naturalnej, ale raz był gotowy je opublikować i zmierzyć się z konsekwencjami.
Izaakowi Newtonowi zajęło mniej więcej rok, aby połączyć swoje wielkie dzieło, które nazwał
Philosophiae Naturali Principia Mathematica (Matematyczne zasady naturalnej filozofii), zwykle
nazywane po prostu Principia. Wiele z nich było streszczeniem problemów, które rozwiązał w ciągu
ostatnich 20 lat. Zaczął od sformułowania swoich trzech praw ruchu, które dziś stanowią podstawę
mechaniki i dynamiki. Trzy prawa ruchu Newtona opisują sposób, w jaki ciała poruszają się pod
wpływem siły. Pierwsze prawo mówi, że ciało pozostaje w spoczynku lub w ruchu jednostajnym w linii
prostej, chyba że działa na niego siła. Wiemy, że ruchome ciała na Ziemi zwalniają i zatrzymują się, ale
dzieje się tak, ponieważ działają one na siły tarcia i ciśnienie wiatru. Gdyby siły te zostały usunięte, ciała
nadal poruszałyby się po linii prostej na zawsze, chyba że oddziaływała na nie zewnętrzna siła. Drugie
prawo mówi, że siła zmienia ruch ciała w kierunku siły. Przyspieszenie ciała zależy od jego masy i
wartości siły. Dobrym przykładem jest pociąg poruszający się w linii prostej ze stałą siłą. W takich
warunkach generuje równomierne przyspieszenie. Dla planety poruszającej się wokół Słońca i

przyciągniętej przez grawitację, prawo jest złożone, ale nadal jest prawdziwe. Trzecie prawo mówi, że
dla każdego działania występuje równa i przeciwna reakcja. Jeśli siedzisz na krześle, twoja waga staje
się siłą skierowaną w dół na krzesło. Krzesło wywiera na ciebie taką samą siłę skierowaną w górę, znaną
jako reakcja. Gdy dwie kule bilardowe uderzają się nawzajem, wynik jest bardziej złożony, ale prawo
Newtona pokazuje, że kule doświadczają równych i przeciwnych reakcji. Prawa te wydają się mieć
zastosowanie tylko do obiektów naziemnych, ale Newton pokazał, jak te same prawa można
zastosować do ruchu planet wokół Słońca. Pokazał, jak cały system Słońca i planet można wyjaśnić
jednym prawem - prawem powszechnej grawitacji. Newton użył swojej metody fluksji, aby uzyskać
wyniki, ale przerobił je na klasyczną formę, aby matematycy mogli je łatwiej zrozumieć. Rezultatem
była praca wyjaśniająca szczegółowo cały system świata, ale obejmująca klasyczną matematykę.
Przyszłe pokolenia wykorzystywałyby rachunek różniczkowy do rozwiązywania problemów,
pozostawiając klasyczne dowody Newtona w oddzielnym dopasowaniu czasowym. Był rok 1687, kiedy
opublikowano wielkie dzieło Newtona Principia, a jego dzieła astronomiczne stały się znane światu.
Jest pamiętany jako wielki naukowiec i filozof, a także astronom. Zachował zainteresowanie
astronomią aż do śmierci w 1727 r., A za życia widział wiele postępów zarówno w praktycznych, jak i
teoretycznych stronach astronomii.
Domowy widok geniusza
Na koniec musimy podziękować Humphreyowi Newtonowi ( ur. 1629–95), dalekiemu krewnemu i
asystentowi Izaaka Newtona, za pozostawienie nam tego prostego, ale fascynującego obrazu mistrza
naukowca i jego często rozproszonych myśli:
Kiedy czasami skręcił w lewo lub w prawo [o ogrodzie], wstał nagle, odwrócił się, [wbiegałby] po
schodach jak inny Archimedes, z okrzykiem „eureka”, żeby pisać na swoim biurko stojące, nie dając
sobie spokoju, aby narysować krzesło, aby usiąść. W rzadkich przypadkach, kiedy projektował obiad w
sali, odwracał się w lewą rękę i wychodził na ulicę, zatrzymując się, gdy znalazł swój błąd, pośpiesznie
zawrócił, a czasem zamiast iść do sali wróci do swojej komnaty ponownie.

RYWALIZACJA ANGIELSKO - FRANCUSKA
Królewskie Towarzystwo - narodowa akademia nauki - zostało założone w Anglii w 1660 roku w celu
odkrycia prawdy o sprawach naukowych poprzez eksperyment. Około 1663 roku niektórzy naukowcy
zaczęli organizować regularne prywatne spotkania w Paryżu, a w 1666 roku francuski minister rządu
Jean-Baptiste Colbert (1619–83) odegrał kluczową rolę w formalnym utworzeniu grupy. Zyskał
królewską aprobatę, stając się znana jako Académie Royale des Sciences. Misją Académie Royale des
Sciences było zbadanie sposobów wykorzystania nauk na korzyść królestwa. Jean-Baptiste Colbert był
także członkiem-założycielem Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, zakładu założonego
wcześniej, by wybierać napisy na medale i pomniki z okazji wojskowych zwycięstw Króla Słońca,
Ludwika XIV (1638–1715). (Trzecia fundacja, Académie Royale d'Architecture, została założona w 1671
r. Jej celem było określenie zasad i udoskonalenie smaku formalnej francuskiej architektury). Dwóch
francuskich naukowców, którzy przygotowali grunt dla Académie Royale des Sciences, ale którzy zmarli
przed założeniem, byli Marin Mersenne (1588–1648) i René Descartes (1596–1650). W 1611 Mersenne
dołączył do rzymskokatolickiego zakonu żebraczego Zakonu Minimów w Paryżu, a od 1614 do 1619
uczył filozofii w klasztorze Minim w Nevers. Był żarliwym przeciwnikiem pseudonaukowych doktryn,
takich jak alchemia, astrologia i związane z nimi sztuki tajemne, i to głównie dlatego energicznie
popierał prawdziwą naukę. Bronił filozofii Kartezjusza i teorii astronomicznych Galileusza (1564–1642).
Uczył filozofii w klasztorze L'Annonciade w Paryżu, a od 1620 r. Podróżował po Europie Zachodniej.
Pierre Gassendi (1592–1655) był kolejnym francuskim astronomem, który nie dożył założenia
Académie Royale des Sciences. Około 1614 Gassendi otrzymał doktorat z teologii w Awinionie i został
wyświęcony w następnym roku. Został przekonany przez Mersenne'a do porzucenia matematycznych
i teologicznych poszukiwań, ale podjął astronomię, a w 1631 r. Jako pierwszy zaobserwował tranzyt
planety Merkury w poprzek powierzchni Słońca.
Dzielenie się wiedzą naukową
Jednym z najważniejszych wkładów Mersenne'a w naukę była jego długa służba jako komunikator
między filozofami i naukowcami w całej Europie. W jego czasach nie było publikowanych czasopism
naukowych, które rozpowszechniałyby wiedzę, a czasami naukowcy, tacy jak astronomowie, mogli
pracować przez całe życie na tym samym projekcie, nawet nie wiedząc o istnieniu innych pracowników
w terenie. Mersenne regularnie spotykał wielu naukowców i korespondował z Descartes, Girard
Desargues (1591–1661), Pierre de Fermat (1601–65), Blaise Pascal (1623–62) i Galileo. Mersenne był
tak dobrym komunikatorem, że informowano go o odkryciach mających na celu opublikowanie ich w
całej Europie. Od lat sześćdziesiątych XVI wieku zawsze istniała wielka rywalizacja między
astronomicznymi i innymi ośrodkami naukowymi Anglii i Francji. Stworzyło to ducha rywalizacji i było
odpowiedzialne za wiele kreatywnych postępów w obu krajach. W większości przypadków wiedza była
publikowana i chętnie dzielona z podobnymi placówkami naukowymi w innych krajach rozwiniętych,
takich jak Włochy, Dania, Holandia i Niemcy. Powszechnie zdarzało się, że członkowie francuskiej
akademii podróżowali do Londynu, aby spotkać się w Królewskim Towarzystwie, i podobnie było dla
angielskich naukowców, aby odbyć podróż powrotną do Paryża. Francuzi mieli jednak jedną przewagę
nad Anglią, ponieważ dla większości Europy Paryż był bardziej dostępny niż Londyn, i tak dalej
naukowcy z krajów takich jak Włochy, Niemcy i Holandia częściej spotykali się tam na swoich
spotkaniach. Rozpowszechnianie informacji oznaczało, że czasami pojawiały się ostre argumenty, gdy
publikowano sprzeczne teorie. Na przykład, kiedy Izaak Newton (1642–1727) opublikował swoje
Principia w 1687 r., napisał całość swojej książki, aby zdyskredytować poglądy francuskiego
matematyka i filozofa René Descartesa, którego prace nad astronomią przeprowadzono pokolenie
przed Newtonem. Kartezjusz zasugerował, że planety były przenoszone wokół Słońca przez system
wirów, analogiczny do wirującego ruchu wody spływającej do dziury. Newton badał ruch cieczy i był w

stanie udowodnić, ku swojemu zadowoleniu, że ruch planet nie mógł być wyjaśniony prawami
dynamiki płynów i dlatego system Kartezjusza był błędny.
Wielkie obserwatoria
Drugim ważnym wkładem do nauki, a w szczególności do astronomii, był francuski Observatoire de
Paris lub Obserwatorium Paryskie. Zostało założone pod kierunkiem Académie Royale des Sciences i
stało się krajowym obserwatorium astronomicznym we Francji. Podobnie jak Académie Royale des
Sciences, zostało założone przez Ludwika XIV za namową Jeana-Baptiste Colberta, a budowa
rozpoczęła się w 1667 roku. Obserwatorium dokonało wielu ważnych postępów w astronomii.
Francuzi, podobnie jak Anglicy, bardzo chcieli rozwiązać problem pomiaru długości geograficznej na
morzu. Gian-Domenico Cassini (1625–1712) badał satelity Jowisza i obliczył dokładny czas, w którym
księżyce zostały przyćmione przez cień planety. Tabele zaćmień umożliwiłyby nawigatorom użycie
Jowisza jako zegara na niebie i określenie czasu na morzu. Metoda działała dobrze na lądzie, ale po
prostu nie było praktyczne trenowanie długiego teleskopu na księżycach Jowisza z kołyszących się
pokładów statku na morzu. Rozwiązanie angielskie było trochę lepsze. W Greenwich postanowiono
użyć położenia Księżyca do określenia długości geograficznej. Problem z tą metodą nie polegał na samej
obserwacji, lecz na przewidywaniu ruchu księżycowego, a także na konieczności dokonania licznych
obserwacji, zanim można było opublikować zestaw wiarygodnych tabel. W XVII wieku ani
Obserwatorium w Greenwich, ani Obserwatorium Paryskie nie rozwiązały problemu długości
geograficznej, ale oba miejsca wniosły znaczący wkład w wiedzę astronomiczną. W Paryżu astronom
Jean Picard (1620–82) zmierzył długość pewnego stopnia szerokości geograficznej z większą
dokładnością niż ktokolwiek przed nim, pomagając ustalić rozmiar Ziemi. W 1672 r. Picard i Cassini
dokonali pierwszego realistycznego pomiaru jednostki astronomicznej, odległości od Ziemi do Słońca.
Osiągnięto to poprzez pomiar paralaksy dla planety Mars, gdy znajdowała się ona najbliżej Ziemi. John
Flamsteed (1646–1719) i Richard Towneley (1629–1707) dokonali tych samych obserwacji w Anglii, ale
Francuzi byli w stanie najpierw opublikować swoje wyniki i domagać się pierwszeństwa.
Pomiary światła
W 1676 r. po raz pierwszy zmierzono kolejną bardzo ważną stałą astronomiczną. To była prędkość
światła. Pomiar prędkości światła był jednym z wielkich triumfów Obserwatorium Paryskiego i nastąpił
niemal jako wypadek. Duński astronom Ole Rømer (1644–1710) pracował nad problemem długości
geograficznej i próbował stworzyć zestaw tabele do oglądania satelitów Jowisza. Był zdziwiony
odkryciem, że kiedy Jowisz odsunął się od Ziemi, czasy zaćmień były wymiernie późniejsze niż
przewidywały jego tabele. Po pewnym zastanowieniu słusznie stwierdził, że opóźnienie było
spowodowane skończoną prędkością światła. Przejście światła z Jowisza na Ziemię zajęło około 40
minut, ale tym razem zmieniało się w zależności od odległości między dwoma planetami, a zmienna
odległość nie była dozwolona w obliczeniach. Tak więc, kiedy Ziemia i Jowisz znajdowały się po tej
samej stronie Słońca, odległość między nimi była znacznie mniejsza, niż gdy znajdowały się po
przeciwnych stronach Słońca. Kiedy zdał sobie sprawę, że światło czasami podróżowało dalej, a
dodatkowa odległość była równa średnicy orbity Ziemi, Rømer był w stanie obliczyć prędkość, z jaką
światło podróżowało od Jowisza do Ziemi, a tym samym prędkość samo światło. Było to na długo przed
odkryciem przez Alberta Einsteina (1879–1955) prędkości światła; w czasach Rømera nikt nie wiedział,
że prędkość światła jest maksymalną możliwą do osiągnięcia prędkością, ale dobrze wiadomo, jak
ważna jest ta stała dla fizyki i astronomii. Na początku XVIII wieku postęp w astronomii był bardzo
niewielki. W 1704 roku Newton opublikował w końcu swój traktat o świetle, ale czekał na śmierć
swojego przeciwnika Roberta Hooke (1635–1703), zanim zaczął drukować. Czy światło było ruchem
falowym, czy składało się z małych cząstek? Newton nie był w stanie znaleźć bezpośredniej odpowiedzi
na to pytanie. Niektóre eksperymenty sugerowały ruch falowy, ale inne sugerowały, że światło składa

się z cząstek. Newton wiedział o prążkach interferencyjnych; łatwo je wytłumaczyć falową teorią
światła, ale nie teorią cząstek. Był także zdziwiony, jak światło może podróżować przez odległości
między gwiazdami. Łatwo było to wyjaśnić za pomocą teorii cząstek, ale zastanawiał się, jak fala może
podróżować przez próżnię pustej przestrzeni, gdzie nie było powietrza ani innego medium do jej
przenoszenia. Newtonowski model wszechświata bardzo dobrze się prezentował przy pytaniach o
ruchy planet i gwiazd, ale było wiele spekulacji na temat natury wszechświata. Jak daleko były gwiazdy?
Było to dość trudne do zmierzenia paralaksy dla planet, ale wydawało się, że nie ma sposobu
zmierzenia odległości do gwiazd, z wyjątkiem pośredniej metody zakładającej, że były to ciała o takiej
samej jasności jak nasze własne Słońce. W tym czasie niewielu astronomów wierzyło, że Słońce jest
gwiazdą, ale większość nadal uważała Słońce za największy obiekt we wszechświecie z gwiazdami o
znacznie mniejszych ciałach. Nie mogli uwierzyć, że wszechświat jest tak duży, że gwiazda tak jasna jak
Słońce może pojawić się jako maleńka kropka światła na niebie.
Niektóre wielkie zagadki
Pojawiły się inne pytania dotyczące wszechświata. Dlaczego gwiazdy nie zostały połączone grawitacją?
Niektórzy sugerowali, że być może zostały one połączone, a kiedyś w przyszłości wszechświat
zakończyłby się masową implozją. Teolodzy obliczyli na podstawie genealogii w Biblii, że świat ma
prawie 6000 lat, a z Księgi Objawienia obliczyli, że skończy się około roku 2000. Czy wszechświat był
nieskończony? Później astronom n Heinrich Olber (1758–1840) stwierdził, że jeśli wszechświat byłby
rzeczywiście nieskończony, ale wypełniony stałą gęstością gwiazd, nocne niebo powinno być tak jasne
jak powierzchnia Słońca. Niebo byłoby jasne wszędzie, nie czarne z drobnymi plamami światła.
Problem stał się znany jako paradoks Olbera. Niektórzy sugerowali, że być może gwiazdy znajdowały
się na wielkim dysku, wszystkie krążące wokół wspólnego centrum, raczej jak powiększona wersja
Układu Słonecznego. To było bliższe rzeczywistości, ale wciąż daleko od prawdy. W życiu Newtona
pojawił się kolejny dylemat. W grę wchodziła siła grawitacji. Zasadniczo każda gwiazda lub planeta ma
tzw. prędkość ucieczki. Każdy krążący obiekt poruszający się z tą prędkością może uciec od
grawitacyjnego przyciągania gwiazdy lub planety. Na przykład obiekt poruszający się z prędkością
powyżej 11 km / s bez oporu powietrza może uciec z Ziemi. Potrzebował wyższej prędkości, aby uciec
od Słońca, ale odkryto komety o prędkościach wystarczających do ucieczki i nigdy więcej nie były
widziane. Szybkość ucieczki gwiazdy z danej masy mogłaby być łatwo obliczona za pomocą mechaniki
klasycznej. Dylemat polegał na tym, że jeśli gwiazda jest wystarczająco masywna, prędkość ucieczki
może być większa niż prędkość światła. Oznaczało to, że nawet samo światło nie mogło uciec od tak
ogromnej gwiazdy. Był to pomysł, który John Michell (1724–93) po raz pierwszy przewidział w XVIII
wieku, ale przez ponad 200 lat był niczym więcej niż fantazyjną koncepcją, ponieważ taki ogromny
obiekt nie był ani nie mógł być obserwowany. Jednak to, co przewidział Michell, było później znane
jako czarna dziura.
Rachunek „Wojny”
W Wielkiej Brytanii matematyka zyskała wielki impuls dzięki publikacji Principii Newtona. Chociaż
opracował rachunek różniczkowy, aby dojść do wielu swoich wniosków, postanowił nie korzystać z
metod w Principii, ponieważ obawiał się, że nikt nie będzie w stanie ich zrozumieć. Zdarzyło się, że w
tym samym czasie, gdy Newton rozwijał rachunek różniczkowy, był inny matematyk, Gottfried Leibniz
(1646–1716) z Niemiec, który działał w ten sam sposób. Pomimo ostrzeżeń od ludzi takich jak John
Wallis w Royal Society, Newton uparcie odmawiał opublikowania swoich prac na temat rachunku
różniczkowego, w wyniku czego Leibniz opublikował odkrycie rachunku różniczkowego przed nim.
Nastąpił wielki spór, gdy obie strony próbowały ustalić swoje priorytety, co nie poprawiło wizerunku
ani Newtona, ani Leibniza. Jednym z rezultatów sporu było to, że Brytyjczycy używali innego zapisu niż
reszta Europy. W XVIII wieku, po śmierci Newtona, notacja kontynentalna stała się powszechnie

stosowana, a brytyjscy matematycy znaleźli się poza zasięgiem reszty Europy. Następnie brytyjska
matematyka popadła w upadek, a pod koniec stulecia kluczowe wydarzenia przyszły z kontynentu, w
szczególności z Francji.
Czołowi matematycy stulecia chcieli przyczynić się do teoretycznych aspektów astronomii. Szwajcarski
matematyk Leonhard Euler (1707–83) urodził się w Bazylei. Pracował nad geometrią analityczną i
teorią liczb zespolonych, ale prawdopodobnie jego największym dziełem była mechanika obracających
się ciał. Pokazał, jak obliczyć ich ruch na podstawie trzech głównych osi i momentów bezwładności.
Dużo pracował nad rachunkiem różniczkowym i próbował rozwiązać problem trzech ciał, który pokonał
Newtona w poprzednim stuleciu. Euler był najbardziej płodnym matematykiem stulecia, ale w tej
dziedzinie był blisko zakwestionowany przez dwóch francuskich matematyków, Josepha-Louisa
Lagrange'a (1736–1813) i Pierre'a Simona Laplace'a (1749–1827). Joseph-Louis Lagrange urodził się we
Włoszech w rodzinie francuskiej. Przeniósł się do Paryża, a w 1764 roku zdobył nagrodę akademicką za
esej o libracji Księżyca (mała oscylacja Księżyca wokół jego średniej pozycji). Jego największym dziełem
była jego opublikowana w 1788 r. Méchanique analytique, w której pokazał, jak formułować problemy
mechaniczne w kategoriach uogólnionych współrzędnych pozycji i pędu. Pierre Simon Laplace był
synem chłopa z Normandii. Laplace był przedwcześnie urodzonym dzieckiem. Szybko opuścił swoje
korzenie rolnicze i przybył do Paryża w wieku 17 lat, aby studiować matematykę. Pracował nad
problemy grawitacyjne i anomalie orbit planetarnych. Udało mu się wykazać, że błędy na orbitach
Jowisza i Saturna można wyjaśnić przyciąganiem grawitacyjnym między nimi. Jego wielkim dziełem
była Celesta Méchanique; składał się z pięciu tomów opublikowanych między 1798 a 1827 rokiem.
Przez cały XVIII wiek to Francuzi tworzyli najlepsze matematyczne teorie mechaniki wszechświata.
Równania Lagrange'a zostały opracowane w celu rozwiązania układów mechanicznych, a Laplace
opracował bardzo potężne narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z polami
grawitacyjnymi. Chociaż Brytyjczycy pozostawali w tyle w matematyce w tym czasie, opierając się na
Principii Newtona - jeśli chodzi o rozwiązywanie praktycznych problemów, takich jak znajdowanie
długości geograficznej i budowanie większych i mocniejszych teleskopów, kontynuowaliby wielkie
kroki naprzód.
Rodzina astronomów
Urodzony we Włoszech francuski astronom Gian-Domenico Cassini (1625–1712) był pierwszym z
czterech pokoleń swojej rodziny, który objął stanowisko dyrektora Obserwatorium Paryskiego. Odkrył
prawdziwą naturę pierścieni Saturna, a jego teleskop był wystarczająco silny, aby dostrzec lukę między
pierścieniami, która stała się znana jako podział Cassiniego. Odkrył także cztery satelity Saturna i
dokonał dokładnego oszacowania odległości do Słońca. Wśród innych osiągnięć , był pierwszym, który
zapisał obserwacje światła zodiakalnego i określił trzy reguły, które dokładnie opisują obrót Księżyca.
Jacques Cassini (1677–1756) zastąpił swojego ojca Gian-Domenico na stanowisku szefa
Obserwatorium Paryskiego w 1712 r. Opracował pierwsze tabele ruchów orbitalnych satelitów
Saturna, a w 1718 r. ukończył pomiar łuku południka- linia długości przechodząca między Dunkierką a
Perpignan. W swoim artykule De la grandeur et de la figure de la terre, opublikowanym w 1720 r.,
twierdził, że Ziemia nie jest prawdziwą kulą, ale wydłużona na biegunach. Cassini de Thury (1714–84),
czasami znany jako Cassini III, kontynuował prace badawcze podjęte przez ojca Jacquesa i rozpoczął
budowę wielkiej mapy topograficznej Francji. On, jego ojciec i jego dziadek, bronili kartezjańskiego
poglądu, że Ziemia jest lekko wydłużona, ale Cassini de Thury porzucił tę pozycję w obliczu rosnących
dowodów, które faworyzowały odwrotnie - tak zwany newtonowski pogląd, że Ziemia jest spłaszczona
przy biegunach. Cassini de Thury zastąpił swojego ojca na stanowisku dyrektora Obserwatorium
Paryskiego w 1771 roku. Carte géométrique de la France (Geometric Map of France), czyli La Carte de
Cassini, była pierwszą mapą całego kraju sporządzoną na podstawie obszernej triangulacji i badania

topograficzne. Została opublikowany w 1789 roku, w roku Rewolucji Francuskiej. Jean-Dominique,
comte de Cassini (1748–1845) zastąpił swojego ojca na stanowisku dyrektora obserwatorium w 1784
roku. Ukończył mapę swojego ojca we Francji, która stanowiła podstawę dla Atlasu Narodowego z 1791
roku, przedstawiającego departamenty Francji.

ZNAJDOWANIE DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ
Mapowanie świata za pomocą siatki przecinających się kręgów zostało po raz pierwszy zastosowane w
starożytnym świecie. Astronom Ptolemeusz nie był pierwszym, który zasugerował, że Ziemia jest kulą,
ale musimy dać mu uznanie za sugestię, że siatka linii, którą teraz znamy jako szerokość i długość
geograficzna, była najlepszym sposobem odwzorowania zestawu punktów na takim powierzchnia.
Zatem jednym z największych wymagań, przed jakim stają geografowie i odkrywcy, była potrzeba
określenia szerokości i długości geograficznej punktów na powierzchni Ziemi. Nawet w starożytnym
świecie odległości na północ i południe od równika można łatwo obliczyć obserwując Słońce. Pomiar
wysokości południowego Słońca nad horyzontem był wszystkim, czego nawigator potrzebował, aby
znaleźć swoją szerokość geograficzną. Na obliczenia wpłynęły różne pory roku, ale stosunkowo
prostym zadaniem było stworzenie współczynnika korygującego, aby uwzględnić porę roku. W nocy
łatwiej było znaleźć szerokość geograficzną; była to po prostu kwestia pomiaru wysokości gwiazdy
polarnej nad horyzontem. Dzięki wynalezieniu astrolabium identyfikacja dowolnej znanej gwiazdy
umożliwiła obliczenie szerokości geograficznej. Jedyną chwilą, w której nie można było znaleźć tej
szerokości geograficznej, było to, że przedłużające się zachmurzenie oznaczało, że żadne ciało
niebieskie nie było widoczne.
W zasięgu wzroku
Odległości dookoła Morza Śródziemnego można mierzyć bezpośrednio wzdłuż linii brzegowych z
względną łatwością, po prostu pokonując dystans lub czasami triangulując. Znalezienie długości
geograficznej nie było zatem poważnym problemem, dopóki ziemia była w zasięgu wzroku. To wtedy,
gdy statki zaczęły eksplorować poza zasięgiem lądu lub poza Morzem Śródziemnym, znalezienie
długości geograficznej stało się wymogiem. Problem nie ograniczał się do podróży morskich; długości
odległych miejsc, do których docierały podróże lądowe, takie jak Chiny i Japonia, były czasami
szacowane z błędami aż o 90 stopni od prawdziwych wartości. Nic dziwnego, że gdy Krzysztof Kolumb
(1451–1506) popłynął na zachód, pomyślał, że odkryta ziemia leży u wybrzeży Indii.
Korzystanie ze słońca, księżyca i gwiazd
Zatem znalezienie długości geograficznej, odległości wschód-zachód od ustalonego południka, było o
wiele trudniejszym zadaniem niż znalezienie szerokości geograficznej, ale nadal było to zasadniczo
sprawdzenie czasu lokalnego i porównanie go z czasem w południku zerowym. Czas lokalny można
obliczyć z położenia Słońca w południe, ale znalezienie czasu w południku zerowym było zupełnie inną
sprawą. Obliczone w języku angielskim długości geograficzne z południka Greenwich i języka
francuskiego pochodziły z południka paryskiego. W XVII wieku oba kraje były w pełni świadome, że na
niebie miały miejsce wydarzenia astronomiczne, do których można było wykorzystać określenie czasu
w południku zerowym przez obserwatora w innym punkcie na Ziemi. Najbardziej oczywiste było
zaćmienie. Astronomowie mogą przewidzieć ścieżkę całkowitego zaćmienia Słońca i czas w dowolnym
punkcie na ścieżce. Takie zaćmienie było rzadkim wydarzeniem, ale zaćmienie Księżyca było znacznie
bardziej powszechne i było prawie tak samo użyteczne. Pod wieloma względami było to rzeczywiście
lepsze i można było je zobaczyć wszędzie, gdzie Księżyc był widoczny. Zaćmienie było doskonałą
metodą określania długości geograficznej na lądzie, ale nawigator potrzebowałby zaćmienia każdej
nocy, aby pomóc w rozwiązaniu problemu długości geograficznej na morzu. Anglicy zdecydowali się na
użycie pozycji Księżyca, aby pomóc nawigatorom w obliczeniu czasu w Greenwich; był to najbardziej
widoczny obiekt na nocnym niebie i można go było łatwo zaobserwować ze statku na morzu. Jak
widzieliśmy, Francuzi opracowali inną metodę; badali ruch księżyców Jowisza. Rozumowali, że księżyce
mogą być używane jako zegar na niebie, a jeśli potrafią wytworzyć tablice regularnych zaćmień
księżyców, obserwując je przechodzące lub wychodzące z cienia olbrzymiej planety, nawigatorzy mogą

użyć opublikowanych tabel obliczyć czas w południku paryskim. Francuska metoda używania satelitów
Jowisza była prostszą z dwóch metod. Galileo (1564–1642) jako pierwszy obserwował satelity Jowisza
za pomocą swojego niedawno wynalezionego teleskopu i szybko zdał sobie z tego sprawę. Satelity
utrzymywały regularny czas, gdy okrążały swoją planetę. Tabele zostały skonstruowane, aby
przewidzieć czasy, kiedy satelity weszły w cień Jowisza, a Galileo zaprojektował specjalny hełm do
znajdowania długości geograficznej - do jednego z otworów ocznych przymocowano teleskop. Metoda
nie była łatwa w użyciu na lądzie, ale na kołyszącym się pokładzie statku na morzu prawie niemożliwe
było zobaczenie Jupitera nie mówiąc już o satelitach. Obserwacja była tak trudna, że nawet Galileusz
musiał przyznać, że uderzenie serca obserwatora może spowodować, że cała planeta wyskoczy z pola
widzenia teleskopu. Anglicy radzili sobie trochę lepiej ze swoim podejściem. Księżyc był najważniejszym
obiektem na nocnym niebie i poruszał się po 12 stopniach nieba w ciągu dnia. Wszystko, co było
konieczne, to stworzyć tabele przedstawiające pozycję Księżyca o każdej porze dnia i nocy. Obserwując
gwiazdy tła najbliższe Księżycowi, można obliczyć jego położenie na niebie. Tabele w almanachu
morskim mogą być następnie użyte do obliczenia czasu w Greenwich, a więc i długości geograficznej.
W ciągu dnia, jeśli zarówno Słońce, jak i Księżyc były widoczne na niebie, wystarczyło zmierzyć
odległość kątową między nimi.
Obserwatorium w Greenwich
W 1675 r. Karol II i jego doradcy podjęli decyzję o budowie obserwatorium astronomicznego w Parku
Królewskim w Greenwich, wiosce około 8 km od centrum Londynu. Było to oczywiste miejsce dla
nowego obserwatorium, ponieważ było wystarczająco daleko od Londynu, aby nie niepokoić się
dymem miasta, i to było w samym sercu żeglugi nad brzegiem Tamizy. W miejscu, gdzie w odległej
przeszłości stał niegdyś normański zamek, znajdowało się małe wzgórze, Christopher Wren (1632–
1723) uważał, że to idealne miejsce. 22 czerwca 1675 r. nakaz królewski skierowany do Mistrza
Generalnego Ordynacji nakreślił plany i cel nowego obserwatorium:

Podczas gdy w celu ustalenia długości miejsc do doskonalenia nawigacji i astronomii, postanowiliśmy
zbudować małe obserwatorium w naszym parku w Greenwich, na najwyższym terenie, w miejscu,
gdzie stał zamek, z noclegiem. pokoje dla naszego obserwatora astronomicznego i asystenta, Naszej
Woli i Przyjemności jest to, że zgodnie z taką fabułą i projektem, jaki otrzymasz od naszego wiernego i
ukochanego Sir Christophera Wrena, Rycerza, naszego rzeczoznawcy, miejsca i zapowiedzi
wspomnianego obserwatorium, sprawiasz, że to samo zostanie zbudowane i wykończone z całą
dogodną prędkością, przez takich rzemieślników i robotników, jakich wyznaczysz do tego, i że wydasz
rozkaz naszemu Skarbnikowi Ordnaru za zapłatę takich materiałów i robotników, jakie będą używane i
zatrudnionych w nim, z takich pieniędzy, jakie przyjdą ci do rąk za stary i zepsuty proszek, który ma lub
będzie sprzedany przez nasze zamówienie 1 stycznia, pod warunkiem, że cała kwota zostanie wydana
lub pa id, nie może przekraczać pięciuset funtów; a naszą radością jest, że wszyscy nasi oficerowie i
słudzy należący do naszego parku będą pomagać tym, których wyznaczycie do wykonania, i tak
będzie,ty i wszyscy inni, których może dotyczyć, wystarczający nakaz.

Dlatego znalezienie rozwiązania problemu długości geograficznej było głównym powodem założenia
Royal Greenwich Observatory. W 1675 roku John Flamsteed (1646–1719) został mianowany
pierwszym astronomem królewskim. Obserwatorium dostarczyło kilka zegarów. Były dwa zegary
zbudowane z bardzo krótkim wahaniem wahadła, z których jedno miało na celu pokazanie czasu
gwiezdnego - rotacji gwiazd, a nie Słońca - co było podstawowym wymogiem dla takiego
obserwatorium. W obserwatorium było siedem zegarów, mikrometr, sekstant i łuk ścienny. Były cztery

teleskopy o ogniskowych, które wahały się od 2,5 do 5 metrów (8–16 stóp). Flamsteed otrzymał bardzo
skromny zasiłek na instrumenty, ale był gotów włożyć własne pieniądze w obserwatorium. Podjął pracę
jako urzędnik Burstow koło Reigate, co zapewniło mu drugi dochód.
Rysowanie ruchu Księżyca
Flamsteed zaczął pracować nad zestawem dokładnych obserwacji Księżyca, aby określić dokładną
orbitę. Był doskonałym i skrupulatnym obserwatorem, ale wkrótce odkrył problem z metodą
księżycową: nie leżał on w trudnościach samej obserwacji, lecz w złożonym ruchu Księżyca. Orbita
Księżyca wokół Ziemi była analogiczna do orbit planet wokół Słońca - innymi słowy, była to elipsa z
Ziemią na jednym ognisku. Ale na Księżyc wpływ miała również grawitacja Słońca, a więc elipsa mogła
być jedynie przybliżeniem, a jej właściwości zmieniały się wraz z postępem Księżyca na orbicie. W latach
60. XVIII wieku było wielu ludzi, którzy twierdzili, że rozwiązali problem. Flamsteed nie został
przekonany przez żadnego z nich, ale odkrył tekst na temat ruchu księżycowego napisany przez
genialnego młodego angielskiego astronoma Jeremiaha Horrocka (1618–41), lepiej znanego z
obserwacji tranzytu Wenus. Flamsteed stwierdził, że teoria ruchu księżycowego Horrocka jest
najlepsza w tamtym czasie. Nie była to jednak nowa teoria opracowana przez Horrocka pod koniec lat
trzydziestych XVIII wieku tuż przed jego śmiercią. Wielki matematyk Izaak Newton (1642–1727)
próbował wymyślić dokładniejszą teorię ruchu Księżyca, oparta na jego odwrotnej kwadratowej
zasadzie grawitacji. Jednak zawiódł, ponieważ problem polegał na ruchu trzech ciał - Słońca, Ziemi i
Księżyca - i wymagał unikalnego rozwiązania. Flamsteed spędził resztę życia pracując nad problemem
ruchu księżycowego, oprócz innych astronomicznych obowiązków i pracy w parafii jako kapłan.
Flamsteed odmówił pośpiechu i wiele lat zajęło mu opublikowanie swojej pracy. W 1676 roku mierzył
pozycję Księżyca od czasu jego inwestycji w Astronoma Królewskiego, ale pod koniec wieku wciąż nie
opublikował swoich odkryć. Przez długi czas było to kontrowersyjne. Flamsteed chciał wstrzymać
swoje wyniki, dopóki nie były kompletne, ale zajmowały tak dużo czasu, że inni badacze byli opóźnieni,
a jego wyniki były pilnie potrzebne Newtonowi, Halleyowi (1656–1742) i innym. Izaak Newton, jako
prezes Towarzystwa Królewskiego, był w stanie naciskać w celu natychmiastowej publikacji. W 1704 r.
Książę Jerzy z Danii podjął koszt publikacji. Edmond Halley zredagował niekompletne obserwacje, a w
1712 r. Wydrukowano 400 kopii. Flamsteed był bardzo zły na sposób, w jaki traktowano jego pracę.
Udało mu się kupić 300 kopii i uroczyście je spalić. Jego własna wersja katalogu gwiazd, Historiae
Coelestis Britannica, została opublikowana 13 lat później w 1725 roku. Wymieniła ponad 3000 gwiazd
i podała swoje pozycje znacznie dokładniej niż w jakiejkolwiek innej poprzedniej pracy.
Nowy Astronom Królewski
W 1720 roku Edmond Halley zastąpił Johna Flamsteeda jako Astronom Royal. Halley jest najbardziej
znany z komety nazwanej jego imieniem, chociaż wniósł kilka innych ważnych wkładów w astronomię.
Halley spędził kilka lat na atlantyckiej wyspie St. Helena, gdzie studiował niebo, pomagając ulepszyć
mapy gwiazd na półkuli południowej. Wziął ze sobą zegar wahadłowy i dokonał dwóch interesujących
odkryć. Jednym z nich było to, że jego zegar zdawał się biegać wolniej w St. Helena niż na północnych
szerokościach geograficznych - fakt, o którym słusznie wnioskował, wynikał z niższej wartości „g”
(przyspieszenia spowodowanego grawitacją) w pobliżu równika niż przy słupy. Zabrał też swój zegar na
szczyt góry i z zadowoleniem stwierdził, że biegał trochę wolniej na dużej wysokości; efekt ten był
również spowodowany niewielką zmianą wartości „g”. Zmiany te zostały spowodowane przez siły
dośrodkowe i fakt, że promień Ziemi jest większy na równiku. Trzeba powiedzieć, że Edmond Halley i
John Flamsteed nie byli najlepszymi przyjaciółmi. Głównym powodem były różnice w religii. Flamsteed
był pobożnym duchownym, podczas gdy Halley był ateistą i nie ukrywał swoich poglądów. Jego ateizm
prawie uniemożliwił mu rozwój kariery. W 1691 roku nie uzyskał profesury w Oxfordzie z powodu jego
niekonwencjonalnych poglądów. Matematyk William Whiston (1667–1752) opisał to wydarzenie:

Dodam kolejną rzecz, którą miałem również od samego doktora Bentleya. Pan Halley został następnie
uznany za następcę, aby być profesorem Matematyki w Oksfordzie; a biskup Stillingfleet chciał go
polecić na dworze; ale słysząc, że był sceptickiem, i Banterer of Religion, skrupulatnie się zaniepokoił;
dopóki jego kapelan pan Bentley nie powinien z nim o tym porozmawiać; co zrobił. Ale pan Halley był
tak szczery w swojej niewierności, że nie tyle udawał, że wierzy w religię chrześcijańską, co
prawdopodobnie stracił profesurę; co zrobił odpowiednio; a następnie został przekazany dr
Gregory'emu: Pan Halley został jednak wybrany na podobną profesurę [geometrii] tam, bez pretensji
do wiary chrześcijańskiej
Kiedy Halley wrócił z podróży na Atlantyk, mógł przeklinać równie płynnie jak każdy marynarz. Było to
zbyt wiele dla ortodoksyjnego Flamsteeda.
Nagroda za znalezienie długości geograficznej
Problem znalezienia długości geograficznej na morzu okazał się znacznie trudniejszy niż ktokolwiek
sobie wyobrażał, a postęp był bardzo powolny. Zarząd Longitude postanowił zaoferować nagrodę w
wysokości 20 000 funtów - fortunę w XVIII wieku - każdemu, kto mógłby zbudować zegar, aby zachować
dobrą porę na morzu lub który mógłby rozwiązać problem znalezienia długości geograficznej za
pomocą dowolnej odpowiedniej metody. W tym samym czasie, gdy astronomowie w Greenwich
pracowali nad ruchem księżycowym, jeden człowiek poświęcił swoje życie na rozwiązanie problemu
długości geograficznej inną metodą. W 1693 r. W Foulby w Yorkshire urodziło się dziecko o imieniu
John Harrison. Jego ojciec był stolarzem, a rodzina przeprowadziła się do Barrow na Humber w
Lincolnshire. Jako dziecko, młody John był wychowywany do pracy z drewnem, a on był tak precyzyjny
ze swoją stolarką, że przed 20 rokiem życia zbudował działający zegar wykonany prawie w całości z
drewnianych elementów. Kiedy John Harrison (1693–1776) dowiedział się o nagrodzie Zarządu
Longitude, poświęcił całe swoje życie, aby ją wygrać. Podróżował do Londynu, gdzie udało mu się
zdobyć audiencję u George'a Grahama (1673–1751), głównego twórcy naukowego instrumentów
czasu. Początkowo Graham nie traktował Harrisona bardzo poważnie, ale szybko zdał sobie sprawę, że
młodszy mężczyzna ma wiele pomysłów na nowy zegarek i że wie, jak rozwiązać problemy. Graham był
tak pod wrażeniem, że dał Harrisonowi hojną pożyczkę z instrukcjami dla Harrisona, aby spłacił
pieniądze kiedy jego finanse pozwolą. Pierwszym problemem do rozwiązania było znalezienie nowego
urządzenia regulacyjnego dla chronometrażysty. Wahadło było proste i dokładne, ale nie mogło
poradzić sobie z kołysaniem się statku na morzu. Harrison wymyślił ruch z oscylującymi mosiężnymi
obciążnikami i sprężynami, które utrzymywały dobry czas na ruchomym pokładzie statku. Wiedział, że
wyższe temperatury powodowały, że zegar biegał wolniej, z powodu rozszerzania części metalowych.
Eksperymentował więc z kołem balansowym wykonanym z bimetalicznego paska mosiądzu i stali.
Został zaprojektowany, aby zachować ten sam promień po zmianie temperatury. Harrison zbudował w
sumie pięć zegarków. Jego pierwszy twór (H-1) został przetestowany w maju 1741 r. Podczas
sześciotygodniowej podróży do Lizbony i z powrotem. Zewnętrzna podróż została dokonana na
Centurionie, który później stał się wizytówką okrętu świata George'a Ansona. Rekordy pokazują, że
podczas podróży powrotnej Harrison poprawnie zlokalizował statek ,podczas gdy oficjalny nawigator,
Roger Willis, uważał statek za punkt startowy. Jednak obliczenia Willisa były wyraźnie błędne,
ponieważ Start Point jest wiele, wiele mil dalej na wschód, od wybrzeża Devon w pobliżu Salcombe.
Jednak Harrison nie otrzymał nagrody za zegarek. Było to spowodowane głównie zazdrością
Astronoma Królewskiego, Nevila Maskelyne'a (1765–1811), który chciał wygrać nagrodę własną
metodą księżycową. Zarząd Longitude był jednak wystarczająco zainteresowany, aby zapewnić
Johnowi Harrisonowi dotacje, i wytrwał przy swoich pomysłach przez ponad 20 lat. W 1741 roku
wyprodukował drugi chronometr (H-2), ale z jakiegoś powodu urządzenie to nigdy nie było testowane
na morzu. Do 1759 roku Harrison wyprodukował swój trzeci chronometr, H-3. Powodem, dla którego

zajęło mu to tak dużo czasu, było to, że wciąż pracował nad nowymi pomysłami i ulepszeniami. Czwarty
chronometr Harrisona (H-4) został ukończony rok później w 1760 r. Zarząd Longitude postanowił
przetestować oba chronometry razem.
Test rufowy
Ostatecznie chronometr H-4 został zabrany na pokład HMS Deptford, a trzeci chronometr H-3 został
usunięty z biegu. Zatem wszystko zależało od H-4. Deptford wyruszył na Jamajkę pod dowództwem
kapitana Dudleya Diggesa z Williamem Harrisonem (1728–1815), synem Johna Harrisona, jako kurator
chronometru. Na Oceanie Atlantyckim nastąpił poważny kryzys, gdy odkryto, że zaopatrzenie statku w
piwo nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Ku przerażeniu marynarzy piwo musiało zostać wyrzucone
za burtę i sprowadzono je do wody pitnej. William Harrison oświadczył, że według chronometru ujrzą
wyspę Maderę następnego dnia, gdzie będą mogli uzupełnić zapasy piwa. Jednak kapitan Digges się
nie zgodził. Zgodnie z jego tradycyjną metodą obliczeń martwych Madera jeszcze kilka dni nie
wypłynęła. Był gotów postawić na swoją opinię. Następnego ranka widziano Maderę. Dudley Digges
był dobrym przegranym. Był pod wrażeniem i zaproponował, że kupi następny chronometr wykonany
przez Harrisonów. Napisał do Johna Harrisona z wiadomościami:
Szanowny Panie,
Mam tylko czas, aby zapoznać cię z wielką doskonałością twojego zegarka przy tworzeniu wyspy na
południku; Zgodnie z naszym dziennikiem byliśmy o 27 minut w kierunku wschodnim, co zrobiłem na
mapie francuskiej, która określa długość geograficzną w Teneriffe, dlatego myślę, że twój zegarek musi
mieć rację.
Adieu.
Czwarty chronometr Harrisona był dokładny z dokładnością do 1 mili (1,6 km) podczas rejsu testowego
na Jamajkę - z łatwością na tyle blisko, aby wygrać nagrodę oferowaną przez Zarząd Długości. Podczas
drugiej podróży na Barbados trzy lata później zegarek nie spisał się tak dobrze, ale błąd był nadal
mniejszy niż 16 km. W 1765 roku Harrison otrzymał tylko połowę nagrody w wysokości 20 000 funtów,
chociaż wyraźnie spełnił wszystkie wymagania. Drugą połowę otrzymał dopiero po długiej kłótni
prawnej, która została rozstrzygnięta przez prywatną ustawę w 1773 roku. Nawet wtedy potrzebowała
interwencji króla, zanim Harrison został opłacony. Powodem tego było to, że zarząd Longitude składał
się głównie z zazdrosnych astronomów i matematyków, którzy uważali, że ich własna metoda
księżycowa jest rozwiązaniem problemu znalezienia długości geograficznej. I rzeczywiście,
astronomiczna metoda znajdowania długości geograficznej wreszcie się urzeczywistniła. Dziwnym
zbiegiem okoliczności obie metody stały się dostępne niemal w tym samym czasie, chociaż dowody
wskazują, że John Harrison był zwycięzcą z niewielkim marginesem. Chociaż musimy uznać
czasochłonny wysiłek włożony przez wiele lat przez tych, którzy starają się zapewnić dokładną
astronomiczną metodę znajdowania szerokości geograficznej, musimy również przyklasnąć
wytrwałości i umiejętności Johna Harrisona. W latach pięćdziesiątych XVIII wieku dokonano znacznego
postępu w poszukiwaniu długości geograficznej metodą księżycową, kiedy niemiecki matematyk
Tobias Mayer (1723–62), prowadzony przez szwajcarskiego matematyka Leonharda Eulera (1707–83),
opracował dokładniejszą teorię ruchu księżycowego . Ostatecznie, w latach 60. XVIII wieku,
opublikowano pierwszy almanach żeglarski z instrukcjami znajdowania długości geograficznej od
pozycji Księżyca na niebie - prawie sto lat po założeniu Królewskiego Obserwatorium w Greenwich.
Dokładny duplikat czwartego chronometru Harrisona został wykonany przez Larcuma Kendalla dla
Admiralicji za cenę 450 funtów. Koszt produkcji chronometrów szybko się zmniejszył i kilka lat później
Thomas Earnshaw (1749-1829), wynalazca zmodyfikowanego projektu, produkował chronometry za
mniej niż jedną dziesiątą ceny Kendalla.

Korzystanie z almanachu morskiego
W 1768 roku, kiedy kapitan James Cook (1728–79) wyruszył w swoją pierwszą wyprawę na półkulę
południową, zabrał ze sobą zawodowego astronoma Charlesa Greena (1735–71). Nosił przy sobie kopię
almanachu morskiego opublikowanego przez Royal Greenwich Observatory w celu określenia długości
geograficznej na morzu. Green był jednym z niewielu ludzi, którzy mogli znaleźć długość geograficzną
z pozycji Księżyca, używając tabel w almanachu. W ten sposób Cook's Endeavor stał się pierwszym
statkiem, który wszedł i przekroczył Ocean Spokojny i znał jej długość geograficzną na powierzchni
Ziemi. Celem podróży był także kolejny ważny wkład w wiedzę astronomiczną. Było to określenie
odległości Ziemia-Słońce - jednostki astronomicznej - od obserwacji planety Wenus na powierzchni
Słońca. Tranzyt Wenus był z powodzeniem obserwowany z wyspy Tahiti, ale obserwatorzy nie mogli
się zgodzić co do precyzyjny czas wejścia Wenus na twarz Słońca. Problemem było zjawisko znane jako
efekt „łezki”, złudzenie optyczne, które pokazało, że cień Wenus nadal jest połączony „nitką” z
krawędzią Słońca, gdy w rzeczywistości był już w tranzycie.

WILLIAM HERSCHEL
Wpatrując się głębiej w przestrzeń
Istnieje dobrze znana korelacja między muzyką a matematyką, którą obszernie przedstawiono w opisie
życia Williama Herschela (1738–1822). Syn niemieckiego muzyka, William Herschel, sam był
profesjonalnym organistą, zanim zafascynowały go gwiazdy - fascynacja, która doprowadziła go do
tego, że stał się jednym z największych astronomów i pionierem w ulepszaniu teleskopów używanych
do oglądania nocnego nieba. Isaak Herschel był muzykiem w niemieckim pułku wojskowym. W 1755
roku, kiedy pułk został przeniesiony do Anglii na kilka miesięcy, Isaak zabrał ze sobą rodzinę. Jego młody
syn, Wilhelm, grał również w orkiestrze pułkowej, ale nie zapisał się jako żołnierz, a kiedy pułk jego ojca
został przeniesiony, postanowił zostać w Anglii w nadziei na utrzymanie się ze swoich muzycznych
talentów. Wilhelm odniósł sukces w tym przedsięwzięciu i był zatrudniony w prywatnej orkiestrze Duke
of Richmond. Przeniósł się do Leeds, gdzie przebywał przez cztery lata, zanim na krótko przeniósł się
do Halifax. W grudniu 1766 r. Herschel został mianowany organistą w kaplicy Octagon w modnym
mieście Bath. Wilhelm Herschel miał wtedy 28 lat i mniej więcej w tym czasie zmienił swoje imię
chrześcijańskie z Wilhelma na anglikańską wersję Williama.
Poprawa teleskopu
Jednak nie jako muzyk William Herschel stał się sławny. Ale dzięki wzorom w swojej muzyce Herschel
zainteresował się matematyką, a to z kolei skłoniło go do zainteresowania się astronomią. Wkrótce
zafascynował go to, co widział na nocnym niebie, i odkrył, że spędza cały swój wolny czas na
studiowaniu gwiazd. Proste teleskopy były łatwe do zdobycia, ale po krótkim czasie nie były
wystarczająco dobre dla obserwacji Herschela. Bez względu na to, jak daleko sięgał nieba, zawsze chciał
czegoś lepszego, by móc widzieć dalej. Miejscowi optycy i twórcy okularów dostarczali mu lepsze
soczewki i okulary, ale nawet oni mieli ograniczone zastosowanie. Wiedział, że odbijające teleskopy
można kupić od londyńskich producentów instrumentów, ale były one bardzo drogie i Herschel nie
mógł sobie na to pozwolić. Wiedział też, że w poprzednim wieku Isaac Newton (1642-1727) zrobił swój
własny teleskop odbijający. Herschel wiedział, że odbijający teleskop miał wiele zalet w porównaniu z
ówczesnymi teleskopami załamującymi. Zwierciadła były wolne od kolorowych prążków, które
pojawiły się w refrakcyjnym teleskopie, defekt znany jako aberracja chromatyczna. Lustra były
łatwiejsze do wyprodukowania niż soczewki, a ponieważ mogły być podparte od tyłu, mogłyby być
również znacznie większe. Jedynym rozwiązaniem Herschela było rozpoczęcie rzucania i szlifowania
własnych luster. To była żmudna praca. Rzucał większe i większe lustra do swoich teleskopów, ale
spotkał się także z wieloma niepowodzeniami. Im większe lustro, tym większe prawdopodobieństwo
pęknięcia podczas procesu chłodzenia. Nawet gdy Herschel rzucił idealne lusterko, jego problemy się
nie skończyły. Musiał spędzić wiele godzin na polerowaniu luster, aby uzyskać idealną powierzchnię
paraboliczną. Opanował tę i inne techniki, a także zrobił własne okulary. Z roku na rok wytrwał w coraz
większych teleskopach, a zanim opanował wszystkie techniki optyczne, budował najlepsze teleskopy
na świecie. Herschel był umiejętnie wspierany w swoich przedsięwzięciach przez swoją siostrę Caroline
(1750–1848), która była także muzykiem i profesjonalną śpiewaczką. Caroline podjęła się wszystkich
obowiązków domowych w swojej rezydencji w Bath przy New King Street i jest pewna, że jej fanatyczny
brat został prawidłowo nakarmiony. Spędziła też wiele godzin pomagając szlifować i polerować lustra
do perfekcji. Bez wsparcia swojej siostry Herschel nigdy nie stałby się najsłynniejszym astronomem
swoich czasów.
Nowe spojrzenie na Księżyc i gwiazdy
Gdy jego pierwszy teleskop odbijający światło był gotowy do obserwacji, jednym z pierwszych zadań,
z którym poradził sobie William Herschel, było zbadanie Księżyca. Znał odległość do Księżyca, więc mógł

oszacować wysokość gór z cieni rzucanych na powierzchnię. Zrobił plan i narysował mapy swoich
odkryć. Potem spojrzał w przestrzeń. Jego odbijający teleskop mógł zobaczyć znacznie więcej gwiazd
niż było widocznych gołym okiem i więcej niż zostało wymienionych w najbardziej aktualnych
katalogach gwiazd. Zainteresował się różnymi rodzajami gwiazd i badał obiekty, takie jak mgławice
(chmury gazu), które wcale nie były gwiazdami. Wkrótce zdał sobie sprawę, że duża liczba gwiazd nie
była pojedynczymi gwiazdami jak nasze Słońce, ale były to sparowane lub binarne, gwiazdy. Inne były
potrójnymi gwiazdami, a nawet skupiskami kilku gwiazd obracających się wokół siebie. gwiazdy
binarne i był w stanie odróżnić prawdziwe gwiazdy binarne od innych, które wyglądały na sparowane
lub skupione, ale w rzeczywistości po prostu leżały w tym samym kierunku i były w rzeczywistości
odległe o lata świetlne. Dzięki swojemu odbijającemu teleskopowi William Herschel był w stanie
dostrzec znacznie więcej nieba niż inne przed nim. pojedynczych gwiazd, takich jak Słońce. Odkrył wiele
nowych mgławic, które można dodać do kolekcji francuskiego astronoma Charlesa Messiera, a
rozszerzony katalog dodał do około 250 obiektów. Jego siostra, Caroline, chciała zrobić coś więcej niż
opiekować się domowymi i lustrami teleskopowymi, więc dostarczył jej jeden ze swoich teleskopów.
Nie minęło wiele czasu, zanim Caroline Herschel odkryła nowe obiekty do dodania do Katalog Messiera,
plus gwiazdy binarne i kilka nowych komet. Herschelowie stali się znani w Bath, a czasami odwiedzali
ich mieszkańcy i inne osoby, które chciały porozmawiać o astronomii i spojrzeć przez teleskop. Jednym
z odwiedzających był nie kto inny jak Nevil Maskelyne (1732–1811), Królewski Astronom i dyrektor
Królewskiego Obserwatorium w Greenwich.
Niesamowite odkrycie
Herschelowie poczynili doskonałe postępy, kontynuując mapowanie nieba i tworzenie katalogów
nowych obiektów. Obaj byli fanatyczni w swojej pracy i przez lata byli zadowoleni z dodawania
dodatków do katalogów. Następnie, 13 marca 1781 roku, William Herschel dokonał odkrycia, które
było marzeniem każdego astronoma. Przez pewien czas obserwował gwiazdę, którą podejrzewał, że
porusza się na tle innych gwiazd. Nie miała ogona, więc z pewnością nie była kometą. Nie była też
wymieniony w katalogu Messiera. Po dalszych obserwacjach Herschel przekonał się, że obiekt
naprawdę się porusza, a ponadto był również przekonany, że porusza się on na prawie kołowej orbicie.
Wydawało się, że jest tylko jedno możliwe wyjaśnienie ruchu. William Herschel odkrył nową planetę!
Odkrycie nowej planety rozpoczęło karierę Herschela. Wynalezienie teleskopu utorowało drogę
niezliczonym dodatkowym gwiazdom wykrywanym przez astronomów. Odkryto wiele nowych komet,
a nawet innych galaktyk, ale nikt nie znalazł nowej planety od najwcześniejszych czasów. Uważano, że
wszystkie planety zostały odkryte u zarania astronomii, a tysiące lat patrzenia w niebo nie zmieniło
tego przekonania. Gdy zmierzono pozycję i kierunek ruchu nowej planety Herschela, innym
astronomom łatwo było zweryfikować znalezisko. Gdy naniesiono ścieżkę nowego obiektu na niebie,
nie było wątpliwości, że był on dalej od Słońca niż Saturna. Po pewnym czasie stało się oczywiste, że
przestrzega on praw Keplera i Newtona, i podąża eliptycznym kursem wokół Słońca. Teraz pozostało
tylko nazwać nową planetę. Niektórzy sugerowali, że nazywa się to planetą Herschel. Inni sugerowali
raczej pompatyczne imię Georgium Sidus dla uczczenia króla Jerzego III, ale po jego niekompetentnym
obchodzeniu się z rewolucją amerykańską George nie był najpopularniejszym królem. W najlepszym
klasycznym stylu ostatecznie uzgodniono nazwę Uranus. Kilka lat później Herschel odkrył dwa księżyce
krążące wokół Urana i stały się znane jako Titania i Oberon, pozornie ujawniając jego upodobanie do
sztuk Williama Szekspira. William Herschel wydaje się być zbyt skromny, aby nazwać księżyce, a imiona
zostały podane wiele lat później przez jego syna Johna. Niektórzy powiedzieliby, że odkrycie Urana było
punktem kulminacyjnym kariery Herschela w tym sensie, że przyniosło mu to sławę i fortunę, to
prawda. Orzymał od króla emeryturę i przeniósł się do Berkshire, gdzie mógł założyć własne
obserwatorium. Dopiero wtedy, gdy miał królewskiego sponsora, był w stanie wnieść swój największy
wkład w rozwój astronomii. W 1785 roku wraz z siostrą Caroline przeprowadzili się do domu o nazwie

Clay Hall w Old Windsor. Społecznie był to bardzo akceptowalny adres, ale Herschelowie nie byli
właścicielami nieruchomości, a w 1786 r. musieli przenieść się do nowej rezydencji w pobliskim Slough.
Jego mieszkanie stało się znane jako Dom Obserwatorium. Stwierdził, że Slough jest bardzo podatny i
właśnie tam poznał swoją żonę, wdowę o imieniu Mary Pitt. 7 maja 1788 r. pobrali się w kościele św.
Wawrzyńca w Slough. Siostra Williama, Caroline, przeniosła się do pobliskich kwater i kontynuowała
pracę jako asystentka.
Największy teleskop Herschela
Podczas jego długiej kariery oszacowano, że William Herschel wykonał około 400 teleskopów. Jego
pensja jako dworskiego astronoma została uzupełniona o dochody ze sprzedaży jego teleskopów. Stał
się tak dobrze znany jako producent teleskopów, że jego klientami był król Hiszpanii, książę Canino i
cesarz rosyjski. Zrobił teleskopy na eksport do Berlina, a nawet sprzedał jeden ze swoich instrumentów
Chinom. Największym i najsłynniejszym był jego świetny teleskop odbijający o aperturze 1,2 metra i
ogniskowej 12 metrów. Teleskop został ukończony w lutym 1787 r., Ale Herschel nie był zadowolony z
lustra; był zbyt cienki i zginał się pod własnym ciężarem pół tony. Nakazał odlanie nowego dysku, ale
pękł w procesie chłodzenia. Potem rzucił trzecie lustro o grubości 8 centymetrów i ważące prawie tonę.
Został on wypolerowany i gotowy do użycia w sierpniu 1789 roku. Za pomocą tego teleskopu Herschel
odkrył dwa księżyce Saturna w ciągu pierwszego miesiąca obserwacji. Stały się znane jako Mimas i
Enceladus i, podobnie jak księżyce Urana, jego syn wybrał imiona długo po śmierci Williama. Odkrycie
księżyców miało miejsce zaledwie miesiąc po tym, jak do Anglii dotarły wieści o szturmie na Bastylię w
Paryżu i wybuch rewolucji francuskiej. Wielki teleskop potrzebował złożonego systemu rusztowań i kół
pasowych, aby podnieść go do pożądanej wysokości. Cała konstrukcja została zamontowana na dużym
stole obrotowym, który musiał zostać wciągnięty do odpowiedniego azymutu, aby skierować go w
stronę wymaganego obiektu na niebie. Ten typ montażu sprawił, że bardzo trudno było podążać za
gwiazdą, gdy Ziemia się obracała, w związku z czym wielki teleskop był używany tylko do śledzenia
odkryć z mniejszych instrumentów. Mniejszy, ale bardziej zwrotny, 6-metrowy teleskop był jedynym
jaki Herschel wykorzystywał w większości swoich obserwacji.
Niektóre dziwne widoki
Herschel chciał dowiedzieć się więcej o dystrybucji gwiazd na niebie. Aby to osiągnąć, podzielił niebo
na 683 regiony, a następnie przystąpił do obliczania liczby gwiazd w każdym regionie. Stworzył model
pokazujący rozmieszczenie gwiazd w Drodze Mlecznej. Składał się z wielkiej wirującej tarczy, w której
umieścił Słońce, naszą własną gwiazdę, blisko centrum. Jego model galaktyki był najbardziej
zaawansowany w tamtym czasie, ale w rzeczywistości zawierał jeden z niewielu błędów popełnionych
przez Herschela. Słońce znajduje się w rzeczywistości na jednym ze spiralnych ramion galaktyki, dość
daleko od centrum, w którym Herschel to ujął. Herschel był dobrze zaznajomiony z pracą Newtona nad
widmem i był jednym z pierwszych, którzy zdali sobie sprawę, że istnieją inne kolory (lub długości fal),
które leżą poza widmem widzialnym. Przepuścił promień słońca przez szklany pryzmat i trzymał
termometr tuż za czerwonym końcem widma. Termometr wskazywał wzrost temperatury. Herschel
doszedł do wniosku, że poza czerwonym musi być niewidzialna forma światła o innej długości fali.
Stało się znane jako promieniowanie podczerwone. Herschel był doskonałym naukowcem, ale wciąż
posiadał pewne niekonwencjonalne poglądy, które mogły spodobać się czytelnikom science fiction.
Myślał na przykład, że każda planeta była zamieszkana przez inteligentne życie, a także wierzył, że pod
powierzchnią Słońca panował umiarkowany region, w którym żyła rasa istot o bardzo dużych głowach,
które w pełni przystosowały się do ich środowiska. W czasach Herschela nikt nie miał pojęcia o
prawdziwym rozmiarze wszechświata. Wydawało się niemożliwe, aby ktokolwiek kiedykolwiek był w
stanie zmierzyć paralaksę gwiazd. Niektóre z „stałych” gwiazd nie znajdowały się jednak w pozycjach
podanych przez Ptolemeusza i Hipparcha, co dało wiarygodne dowody na to, że poruszały się przez

prawie 2000 lat. Mgławicowe smugi światła ujawnione przez duży teleskop dla obiektów w katalogu
Messiera uważano za chmury świetlistego gazu; niektóre obiekty Messiera były w rzeczywistości
odległymi galaktykami znacznie dalej niż gwiazdy, ale w czasach Herschela nikt nie wyobrażał sobie, że
są bardziej odległe niż inne obiekty na niebie. W czasach Herschela obliczenia francuskich
matematyków Lagrange'a i Laplace'a sugerowały, że newtonowski model wszechświata panował
najwyżej.
Prowadzenie pracy
W 1816 roku William Herschel został mianowany rycerzem Królewskiego Zakonu Guelphic przez
Księcia Regenta. W 1820 r. Był członkiem-założycielem Towarzystwa Astronomicznego w Londynie,
które w 1831 r. Przekształciło się w Królewskie Towarzystwo Astronomiczne. On i jego żona Mary mieli
jedno dziecko, ochrzczone jako Johna, który urodził się w Observatory House w Slough 7 marca 1792
r. John Herschel miał najlepszy możliwy start w życiu dla astronoma, a dorastał, by podążać za ojcem i
stać się wiodącą postacią w świecie astronomicznym. Podczas pobytu na Uniwersytecie Cambridge
John Herschel (1792–1871) zaprzyjaźnił się z Charlesem Babbage (1791–1871), dobrze znanym w
kręgach komputerowych jako projektant jego silnika różnicowego, a także matematykim Georgem
Peacockiem (1791–1858). Ci trzej rozpoczęli ruch, aby znieść to, co nazwali „notacją dotty” rachunku
różniczkowego. Notacja była szeroko stosowana w Anglii, ale nie była tak logiczna, jak terminologia dy
/ dx i d2y / dx2 używana przez matematyków na kontynencie. Między 1786 a 1802 rokiem William i
Caroline Herschel skompilowali trzy katalogi, dając łącznie około 2500 pozycji gromad gwiazdowych,
mgławic i galaktyk. Wysiłki Caroline jako asystentki jej brata zostały uznane przez koronę, a w 1787
roku otrzymała królewską emeryturę w wysokości 50 funtów rocznie. Żyła do 1848 r., a zmarła zaledwie
kilka dni przed swoimi 98 urodzinami. Kiedy John Herschel zaangażował się w prace astronomiczne,
jednym z jego głównych zadań była ponowna obserwacja podwójnych gwiazd już skatalogowanych
przez jego ojca. Korzystając z dużych teleskopów, był w stanie wykryć ruchy niektórych z tych par
gwiazd, gdy obracały się wokół siebie, i był to pierwszy pozytywny dowód na to, że prawo grawitacji
Newtona było nadal ważne poza układem słonecznym. John Herschel miał szczęście znaleźć
kompetentnego współpracownika o nazwisku James South (1785–1867), który był na tyle bogaty, że
mógł pozwolić sobie na wyrafinowane instrumenty potrzebne do tego rodzaju pracy. Katalog
opracowany w latach 1821–1823 przez Johna Herschela i Jamesa Southa został opublikowany przez
Royal Society w 1824 r. I zdobył zarówno Złoty Medal Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego,
jak i Nagrodę Lalande od Paryskiej Akademii Nauk.
Studiowanie nieba południowego
W 1829 r. John Herschel ożenił się z Margaret Stewart, która miała przynieść mu dużą rodzinę złożoną
z trzech synów i dziewięciu córek. Bardzo chciał ukończyć pracę ojca nad astronomią i wiedział, że
badania jego ojca ograniczały się do półkuli północnej. Postanowił więc wyruszyć w podróż na południe
od równika, aby zbadać niebo niewidoczne w Anglii. Zaczął planować swoją wyprawę w 1832 r., Gdy
nadal mieszkał w Observatory House w Slough. Zabrał ze sobą żonę i dzieci, a w listopadzie tego roku
Jan i jego rodzina wyruszyli do Południowej Afryki, zabierając ze sobą duży teleskop odbijający światło
do obserwacji słabych mgławic. Przeprowadzili także szeroki wybór instrumentów astronomicznych, w
tym teleskop załamujący światło do obserwacji gwiazd podwójnych. Rodzina Herschel założyła dom i
osiedliła się w wiejskim domu w niewielkiej odległości na południe od Kapsztadu. Przez cztery lata John
Herschel badał czyste niebo półkuli południowej i w tym czasie poczynił doskonałe postępy. Do czasu ,
on i jego rodzina wyruszyła do domu w marcu 1838 roku, John Herschel spisał lokalizacje tysięcy
gwiazd, a ponadto zgromadził długie katalogi mgławic i gwiazd podwójnych. Dodał 1700 nowych
wpisów do katalogu swojego ojca, co daje łącznie 68,948 gwiazd w katalogach Herschela. Po powrocie
do Anglii John Herschel otrzymał stanowisko Mistrza Mennicy - po tym, jak Izaak Newton objął to

stanowisko, nierzadko oferowano go naukowcowi. John Herschel nie cieszył się jednak presją związaną
z pracą w Royal Mint, a w 1854 roku doznał załamania nerwowego.

ZROZUMIEĆ SIŁY NATURY
XIX wiek był czasem jeszcze ważniejszych postępów w nauce astronomii, naznaczonych ważnymi
wydarzeniami, takimi jak odkrycie innej planety w Układzie Słonecznym. Był to jednak także okres
intensywnych poszukiwań, odkryć, a nawet kontrowersji w dziedzinie fizyki, chemii i postępu
geologicznego, z których wszystkie miały kluczowe znaczenie dla postępu astronomii i kosmologii w
nadchodzących dziesięcioleciach. W 1845 roku John Couch Adams (1819–92), brytyjski matematyk i
astronom, uważnie badał nieprawidłowości w ruchu planety Uran. Prawidłowo wywnioskował, że
odchylenia od orbity eliptycznej zostały spowodowane przez inną planetę poza Uranem i był w stanie
obliczyć, w której części nieba można znaleźć nową planetę. Podał swoje dane Jamesowi Challisowi
(1803–82), dyrektorowi Cambridge Observatory, ale chociaż dane były dokładne, astronomowie z
Cambridge nie byli w stanie znaleźć planety. W następnym roku francuski astronom Urbain-JeanJoseph Le Verrier (1811–77) dokonał bardzo podobnej kalkulacji i on również przewidział, że za orbitą
Urana znajduje się inna planeta. We wrześniu 1846 r. Le Verrier przekazał informacje berlińskiemu
astronomowi Johannowi Gottfriedowi Galle (1812–1910). Galle i jego asystent Heinrich Louis d’Arrest
(1822–75), którzy skrupulatnie skonstruowali mapę gwiazd części nieba sugerowaną przez Le Verriera,
i w ten sposób zidentyfikowali to, co uważali za nieznaną gwiazdę. Następnej nocy „gwiazda” poruszyła
się względem gwiazd tła. W ogóle nie była gwiazdą, ale planetą, którą teraz znamy jako Neptuna. W
ten sposób Brytyjczycy zostali bici w swoich poszukiwaniach, aby znaleźć i zidentyfikować kolejną nową
planetę, ale przy tej okazji Francuzi, którzy tak często gubili się w Brytyjczykach, z pewnością zasłużyli
na swój sukces.
Inne siły w pracy
W tym czasie dyskutowano o naturze grawitacji. Wydawało się oczywiste, że siła grawitacji była jednym
z najważniejszych czynników w astronomii i to właśnie ta siła, działająca na duże odległości,
determinowała ruchy nieba. Było oczywiste, że światło przekroczyło odległości między gwiazdami, ale
grawitacja również zdołała przekroczyć odległości między planetami. Ponadto, według Newtona, każda
cząstka materii we wszechświecie przyciągała każdą inną cząstkę materii, jakkolwiek mała przyciąganie
i niezależnie od tego, jak daleko od siebie były. Grawitacja nie była jedyną jednak siła we
wszechświecie. W XIX wieku naukowcy znali dwie inne siły, z których obie były znane w takiej czy innej
formie od wieków. Jedną z nich był magnetyzm - ta sama siła, która umożliwia magnesowi przyciąganie
metalowych przedmiotów. Ziemia sama ma pole magnetyczne. Łatwo było wykazać, że cała Ziemia
zachowywała się jak olbrzymi magnes, a biegun północy igły kompasu był używany przez wieki w
poszukiwaniu kierunku na morzu. Miał wielką wartość w nawigacji. Druga siła została odkryta przez
rozwijającą się naukę elektrostatyki. Kiedy konkretne substancje, takie jak szkło i bursztyn, zostały
wcierane w pewne rodzaje tkanin, nabierały ładunku elektrycznego. Pręty naładowane w ten sposób
były w stanie przyciągnąć małe cząsteczki, które się do nich przyczepiły. Grawitacja wydawała się być
bardzo słabą siłą w porównaniu z magnetyzmem. Możliwe było zmierzenie efektu grawitacyjnego góry,
ale ogólnie rzecz biorąc potrzebował obiektu wielkości Ziemi, aby stworzyć znaczną siłę grawitacyjną.
Niemniej jednak grawitacja utrzymywała planety na ich orbitach i wydawało się oczywiste, że
ważniejsza niż inne siły jest nauka astronomii. Z drugiej strony magnetyzm nie potrzebował niczego tak
dużego jak planeta, aby wywołać znaczący efekt; może być produkowany w dość małych przedmiotach.
Różnił się również od grawitacji w jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie. Północny biegun
magnetyczny nie mógłby istnieć bez południowego bieguna magnetycznego. Przeciwne bieguny
przyciągały się, ale podobne bieguny odpychały się. Chociaż łatwo było wykazać istnienie tych
przeciwstawnych sił magnetycznych, nie wykryto żadnego podobnego efektu przy grawitacji. Siła
elektryczna różniła się zarówno od siły grawitacyjnej, jak i magnetycznej. Pojawił się zarówno jako
ładunek dodatni, jak i ujemny, i podobnie jak w przypadku magnetyzmu, ładunki przeciwne były

przyciągane do siebie, ale podobne ładunki były odpychane. Tam, gdzie bieguny magnetyczne
pojawiają się w parach północy i południa, ładunki elektrostatyczne mogą być tworzone w izolacji bez
ich odpowiednika. Na początku XIX wieku naukowcy sądzili, że elektryczność i magnetyzm muszą być
ze sobą powiązane, chociaż dokładny charakter związku nie był znany
Postępy w magnetyzmie i energii elektrycznej
Dwaj brytyjscy naukowcy mają wiele zasług na rozwój naszej wiedzy o elektryczności i magnetyzmie.
Jednym z nich był Michael Faraday (1791-1867), który urodził się w Newington w hrabstwie Kent, syn
miejscowego kowala. Faraday był samoukiem, który w 1812 roku został asystentem laboratoryjnym Sir
Humphrey Davy (1778–1829) w Royal Institution w Londynie. Faraday był ucieleśnieniem praktycznego
geniuszu; jego ojciec nauczył go wiele o pracy z metalami, był doskonałym asystentem laboratoryjnym
i bardzo wykwalifikowanym rzemieślnikiem. Co więcej, był kimś więcej niż technikiem. Sformułował
własne teorie i opracował eksperymenty, aby udowodnić swoje teorie. Wiedział, że magnetyzm może
być użyty do wytworzenia elektryczności, a także wiedział, że elektryczność może wytwarzać
magnetyzm. Swoją wiedzę wykorzystał w praktyce, kiedy zbudował maszynę do generowania
elektryczności z ruchu obrotowego. Był to pierwszy generator elektryczny.
Faraday nie był astronomem, ale dzięki jego pracy James Clerk Maxwell (1831–79), szkocki fizyk, był w
stanie odkryć ścisły związek między magnetyzmem a elektrycznością. Maxwell sformułował zestaw
równań dotyczących pól magnetycznych i elektrycznych, a pod koniec XIX wieku jego praca stała się
bardzo cenna dla astronomii. Równania pokazały, że tam, gdzie założono, że siły elektryczne i
magnetyczne są różne, w rzeczywistości były one tą samą siłą, której jedna nie mogłaby istnieć bez
drugiej. Dla astronoma, jeden ważny aspekt pracy Maxwella było to, że jego równania przewidywały
istnienie innych długości fal promieniowania, wszystkie podróżujące z prędkością światła. Maxwell
pracował wewnątrz widma elektromagnetycznego przy długościach fal w regionie mikrofalowym,
jednak jego równania utrzymywały się dla promieniowania o dowolnej długości fali. Światło widzialne
miało długość fali od 10−7 do 10–6 metrów. Fale radiowe, których nie odkryto przed czasem Maxwella,
mają długość fali od około 1 metra do 105 metrów. Promienie rentgenowskie zostały odkryte wkrótce
po falach radiowych i mają długości fal w zakresie 10–9 do 10–2 metrów. Następnie odkryto mikrofale,
które mają długości fal od 10−3 do 10−1 metrów. Widmo elektromagnetyczne obejmowało niezwykle
szeroki zakres długości fal. Ale wszystkie formy promieniowania, niezależnie od ich różnych długości
fal i odpowiadających im częstotliwości, zawsze podróżowały z prędkością światła i były zgodne z
równaniami Jamesa Clerk Maxwella. Jednak do połowy XX wieku jakakolwiek forma promieniowania
poza widmem optycznym oznaczała niewiele dla astronomów. Istniał również poważny problem z
obserwacjami naziemnymi i to była sama atmosfera Ziemi. Nasze oczy ewoluowały, by stać się
wrażliwymi na światło w widzialnej części widma ponieważ były to długości fal, które atmosfera mogła
przepuścić przez filtr. Promieniowanie na innych długościach fal było niewidoczne dla naszych oczu,
ale nawet gdybyśmy wyewoluowali organy, aby zobaczyć promieniowanie, nadal nie byłyby widoczne
na powierzchni Ziemi, ponieważ atmosfera go zablokowała.
Atomy i elementy
W XIX wieku dokonano również wielkich postępów w dziedzinie chemii. Jednym z pionierów był John
Dalton (1766–1844), który urodził się w Cumberland i spędził większość swojego życia zawodowego w
Manchesterze. Wskrzesił starożytną grecką koncepcję atomów, ale zaktualizował ten pomysł i
opracował go, by stał się nauką ścisłą. Tak więc idea atomu została sformułowana w chemii na długo
zanim fizycy przyszli ją zbadać. Dzięki dokładnym pomiarom Dalton był w stanie obliczyć stosunki mas
atomów pierwiastków. Zbadał wiele reakcji chemicznych i obliczył względne masy wszystkich
składników. Był w stanie stworzyć proste związki, takie jak dwutlenek węgla, bezpośrednio z

pierwiastków węgla i tlenu, i rozpoczął proces, dzięki któremu wszystkie związki chemiczne stały się
znane dzięki formule podającej stosunek pierwiastków, z których zostały wykonane. Na przykład woda
była H2O, dwutlenek węgla był CO2, a metan CH4. Jego książka, Nowy system filozofii chemicznej,
opublikowana w 1808 r., była przełomem w nauce i znacznie wyprzedzała swój czas. Idea pierwiastków
i związków stała się dobrze ugruntowana, podobnie jak masy atomowe różnych pierwiastków. W
swojej wczesnej pracy Dalton zidentyfikował tylko 20 różnych elementów, ale odkryto więcej
elementów, gdy jego pomysły wciąż się rozwijały. W połowie w XIX wieku, kiedy rosyjski naukowiec
Dmitrij Mendelejew (1834–1907) przyszedł studiować ten temat, zidentyfikował 63 elementy.
Mendelejew opracował system, w którym zapisał nazwę każdego elementu na karcie, a następnie
próbował pogrupować karty, aby zidentyfikować elementy o podobnych właściwościach chemicznych.
Wyprodukował najwcześniejszy okresowy układ pierwiastków. W układzie okresowym znane elementy
zostały umieszczone w grupach, które odzwierciedlały ich właściwości, podobieństwa i różnice.
Z czasem Mendelejew odkrył luki w układzie okresowym, co wskazywało na brak elementu. W każdym
przypadku brakujący element został ostatecznie odkryty. Z eksperymentu dowiedzieliśmy się, że każdy
element ma związany z nim zestaw linii widmowych. Widma te zostały najpierw określone w
laboratorium za pomocą prostej metody wypalania chemikaliów na drucie platynowym za pomocą
palnik Bunsena i skupienie światła, aby przejść przez trójkątny pryzmat na ekran. Dla astronomów stało
się oczywiste, że bardzo podobne zestawy linii widmowych można również zobaczyć w Słońcu i
gwiazdach. Był to dowód na to, że gwiazdy składały się z tych samych elementów, co te na Ziemi.
Najliczniejszym pierwiastkiem w Słońcu był wodór, a widmo wodoru okazało się szczególnie ważne.
Pomiar wszechświata
W tym czasie nastąpiły inne ważne zmiany w astronomii, a w latach trzydziestych i czterdziestych XIX
wieku pojawiły się nowe dowody na skalę wszechświata. Wyewoluowały dwie różne jednostki, za
pomocą których można zmierzyć odległość do gwiazd. Jednym z nich był rok świetlny: była to odległość
pokonana przez światło w ciągu roku. Druga jednostka była parsekiem: to był termin sformułowany
przez pierwszych astronomów do pomiaru gwiezdnej paralaksy. Parsek to odległość do
wyimaginowanej gwiazdy, z której nastąpiłaby maksymalna separacja kątowa między Ziemią a
Słońcem, wydaje się być 1 sekundą łuku. Parsek wynosi około 3,26 lat świetlnych. Jest to rodzaj miary
wzajemności, im większa liczba parseków, tym mniejszy kąt do pomiaru. Na przykład promień Ziemia
/ Słońce odpowiada kątowi do 1 sekundy łuku dla gwiazdy w odległości 1 parsek, ale kąt wynoszący
tylko 1/10 sekundy łuku (nie 10 sekund łuku) dla gwiazdy w odległość 10 parseków. W 1838 roku
niemiecki astronom Friedrich W. Bessel (1784–1846) dokonał bezpośredniego pomiar odległości od
Ziemi do gwiazdy 61-Cygni, którą obliczył na 3 parseki. Odpowiada to odległości 11,4 lat świetlnych.
Stosunkowo niewiele gwiazd na nocnym niebie jest wystarczająco blisko, aby można je było zmierzyć
metodą paralaksy. Na szczęście dla astronomów w XX wieku udostępniono inne metody szacowania
odległości, ale wszystkie nowe metody muszą być skalibrowane za pomocą gwiezdnej metody
paralaksy. Im więcej gwiazd można zmierzyć paralaksą, tym dokładniejsze są inne metody.
Odkrycie wieku Ziemi
W tym czasie niewielu astronomów uważało, że Ziemia jest tak stara jak wszechświat. Jednak wiek
Ziemi był nadal ważnym czynnikiem w nauce astronomii, podobnie jak wiek Słońca. Nie potrzeba było
studiować nieba, aby poznać wiek Ziemi; same skały były łatwo dostępne dla naszego badania. Data
biblijna lub stworzenia, wyprowadzone z genealogii w Biblii, było to zaledwie kilka tysięcy lat. Według
teologów stworzenie zostało obliczone na 4004 p.n.e. W XIX wieku data ta była już atakowana przez
archeologów, którzy odkryli, że niektóre artefakty starożytnego Egiptu zdawały się poprzedzać
stworzenie. W połowie XIX wieku dosłowna interpretacja Biblii została jeszcze bardziej podważona i

została poważnie zakwestionowana przez teorie Karola Darwina (1809–82), sformułowane w latach
40. XIX wieku, ale nieopublikowane przez 30 lat. Jeśli teorie Darwina były prawdziwe, potrzebowałyby
milionów lat, aby umożliwić ewolucję gatunków i rozwój ludzkości. Były też inne dziedziny, w których
potrzebne były długie terminy, aby wyjaśnić ich występowanie. Na przykład zapis kopalny wspierał
teorię ewolucji Darwina, która również wymagała wielu milionów lat w skali Ziemi. Zapis geologiczny
wskazywał na Ziemię liczącą setki milionów lat. Było mnóstwo dowodów na poparcie idei bardzo
starożytnej Ziemi. Był jednak jeden czynnik, który zdawał się wspierać biblijny opis i ograniczać wiek
Ziemi do kilku tysięcy lat, a to był wiek Słońca. Opracowanie ogromnej ilości energii produkowanej co
sekundę przez Słońce nie było trudne. Nie miało znaczenia, jak skuteczne było wytwarzanie światła
przez Słońce. Nie miało też znaczenia, jakie palne materiały miały w swoim rdzeniu. Wydawało się, że
w żaden sposób nie będzie mógł spalać się w swoim obecnym tempie przez ponad kilka tysięcy lat bez
wyczerpania całego paliwa. Życie na Ziemi nie było możliwe bez światła i ciepła ze Słońca. Rzeczywiście,
Lord Kelvin (1824–1907) „udowodnił”, że Słońce nie będzie w stanie świecić dłużej niż kilka tysięcy lat
- ale oczywiście opierał swoje obliczenia na nauce z XIX wieku; nic nie wiedział o tym, jak energia jest
wytwarzana w Słońcu przez proces fuzji jądrowej.
Brytyjski geolog Charles Lyell (1797–1875) był jednym z pierwszych, którzy badali formacje geologiczne
Ziemi i próbowali ustalić daty zapisu geologicznego. Z podróży po Francji i Włoszech był w stanie
zaobserwować wiele różnorodnych cech geologicznych i ustalić, jak długo trwało tworzenie się warstw
osadowych. W kilku miejscach odkrył skamieniałości stworzeń morskich wysoko w górach i to
przekonało on, że skorupa ziemska poruszała się bardzo powoli, ale ciągle przez cały czas. Zasady
geologii Lyella zostały opublikowane w trzech tomach od 1830 do 1833 roku. Jego system określania
dat dla zapisu geologicznego opierał się na dwóch propozycjach. Po pierwsze, procesy zmian
geologicznych obejmowały wszystkie przyczyny, które działały od najwcześniejszego czasu. Innym
aksjomatem było to, że przyczyny te zawsze działały przy tych samych średnich poziomach energii. Te
dwie propozycje sugerują „stałą” teorię Ziemi. Zmiany klimatu istniały, ale oscylowały wokół średniej i
odzwierciedlały zmiany położenia lądu i morza. Lyell był w stanie włożyć różne kamienie w porządek
chronologiczny pod względem ich formacji i przekonał się, że wiek Ziemi mierzony był nie w ciągu kilku
tysięcy lat, ale w skali setek milionów lat.
Astrofotografia
Technika fotografowania obiektów astronomicznych, takich jak Księżyc, planety, gwiazdy i wszystkie
inne ciała w kosmosie, znana jest jako astrofotografia. Po opracowaniu technik fotograficznych
astronomowie szybko zdali sobie sprawę, że kamera może być dla nich bardzo przydatna ich badania
nieba. Urodzony w Anglii amerykański naukowiec John Draper (1811–82) zrobił pierwsze zdjęcia
Księżyca w 1840 r. Pokazały one księżycowe rysy, takie jak kratery i „morza”. Jego syn, Henry (1837–
82), także robił zdjęcia Księżyc i był pierwszą osobą, która stworzyła obraz mgławicy gwiezdnej, kiedy
fotografował Mgławicę Oriona w 1880 roku. Pierwsze zdjęcia gwiazd były jednak rozczarowujące:
wszystko, co można było zobaczyć na zdjęciu, to punkty świetlne. Ale fotografia okazała się bardzo
przydatna do pomiaru gwiezdnej paralaksy. W tej technice sfotografowano jasne gwiazdy przed ich
ciemniejszymi i najbardziej odległymi towarzyszami. Następnie zdjęcie powtórzono sześć miesięcy
później przy użyciu tego samego teleskopu i aparatu. W tym okresie Ziemia przesunęła się na
przeciwległy koniec swojej orbity, a zatem bliższe gwiazdy wydawały się poruszać o niewielką ilość w
stosunku do ich tła. Ta niewielka paralaksa była wystarczająca do oszacowania odległości od Ziemi.
Wraz z rozwojem metody opracowano jeszcze lepszy układ. Astronomowie błysnęli każdym obrazem
na przemian na ekranie. Każda gwiazda, która poruszyła się w czasie wykonywania dwóch ekspozycji,
może zostać natychmiast zidentyfikowana przez jej migotanie. Gwiazda miała mierzalną paralaksę na
płytach fotograficznych, a zatem jej odległość można było łatwo obliczyć. Dziś astrofotografia jest

istotną częścią astronomii, a wyposażenie, takie jak Kosmiczny Teleskop Hubble'a, zrewolucjonizowało
nasze rozumienie przestrzeni.
Widmo gwiazd
W miarę rozwoju technik fotograficznych astronomowie wkrótce mieli inne instrumenty, którymi
dysponowali, aby dostarczyć jeszcze więcej informacji. Dobrym przykładem jest spektrograf. Gwiazdy
od dawna klasyfikowano według koloru i jasności, ale nie były to już jedyne kryteria, według których
mierzy się światło gwiazdy. Widmo optyczne pokazało światło emitowane na różnych
częstotliwościach, z dobrze zdefiniowanymi liniami widmowymi odpowiadającymi wodorowi i innym
elementom, i umożliwiło sklasyfikowanie gwiazd według ich różnych typów widmowych.
Spektroskopia stała się jednym z najbardziej przydatnych narzędzi astronomom. Spektroskopia
poczyniła wielkie postępy w drugiej połowie XIX wieku. W latach 80. XIX wieku Edward Pickering (1846–
1919), pracujący w Harvard College, ustanowił katalog fotometrii Harvarda. Był to pierwszy katalog
klasyfikujący gwiazdy według technik fotograficznych. We Włoszech jezuicki ksiądz Angelo Secchi
(1818–78) zidentyfikował cztery różne typy widmowe gwiazd i stał się pierwszym, który sklasyfikował
gwiazdy według ich właściwości widmowych. Został wydalony z Włoch przez rewolucję w 1848 roku i
spędził krótki czas w Stonyhurst College w Anglii, zanim przeniósł się na Uniwersytet Georgetown w
Waszyngtonie. Rząd włoski uznał jego pracę i pozwolili mu wrócić do Rzymu w 1849 r., Gdzie został
profesorem astronomii i dyrektorem obserwatorium w Kolegium Rzymskim
Obejmowanie eteru
Natura światła była jedną z wielu zagadkowych zagadek dla fizyków. Czy składał się ze strumienia
małych cząstek, czy też był to wibracja w medium, które wypełniało całą przestrzeń? Wciąż
dominowała teoria cząstek, aby wyjaśnić transmisję światła, ale opinia szła w kierunku teorii opartej
na ruchu falowym. Ruchy fal były dobrze rozumiane; morze może przenosić fale o bardzo różnych
długościach fal, a powietrze może przenosić fale dźwiękowe o szerokim zakresie częstotliwości.
Problemem dla astronoma, próbującego zrozumieć, jak światło przemieszczało się w przestrzeni
kosmicznej, było to, że fale potrzebowały medium do podróży. Zatem, jeśli światło było ruchem
falowym, to następowało, że przestrzeń musi być wypełniona jakimś medium, które może przenosić
wibracje fali, tak jak powietrze przenosi fale dźwięku. Medium otrzymało nazwę; był znany jako eter.
Zakładano, że eter istnieje wszędzie we wszechświecie. Gdy statek przemierzał morze, miał prędkość
względem morza. Gdy ptak przeleciał przez powietrze, również miał prędkość względem powietrza.
Kiedy Ziemia podróżowała przez eter, musi mieć prędkość względem eteru. Naukowcy chcieli zmierzyć
tę prędkość i tym samym zdobyć wiedzę o eterze. Amerykański naukowiec Albert Michelson (1852–
1931) opracował genialny eksperyment w celu wykrycia ruchu Ziemi przez eter. Monochromatyczne
źródło światła zostało podzielone na dwie wiązki. Wiązki były ustawione pod kątem prostym do siebie
i, przy użyciu zwierciadeł, były zarówno odbijane, jak i ponownie łączone, aby skupić się na okularze,
w którym wytworzyły zestaw prążków interferencyjnych. (Fizyka prążków interferencyjnych była
dobrze znana i była łatwa do wykrycia.) Cały aparat został zamontowany na stole, który można było
obracać, aby eksperyment mógł być wykonywany w dowolnym nachyleniu do „wiatru” eteru. jedna
wiązka światła podróżowała w kierunku wiatru eterowego, a druga wędrowała poprzecznie. Gdy
aparat obracał się pod kątem prostym, przewidywano, że prążki interferencyjne powinny przesuwać
się w lewo lub w prawo o ułamek prążka. Pierwszy eksperyment wydawał się wykazywać lekki ruch
prążków, ale po uwzględnieniu błędów obserwacji ruch nie wydawał się znaczący. Michelson wraz ze
swoim kolegą Edwardem Morleyem (1838–1923) zbudowali bardziej delikatny aparat i powtórzyli
eksperyment. Chociaż oczekiwany ruch był tylko ułamkiem prążka, aparat był wystarczająco czuły, aby
wykryć ruch jednej setnej prążka. Eksperyment wydawał się nieomylny; musi być w stanie wykryć ruch
Ziemi przez eter. Ale eksperyment był powtarzany raz po raz i nadal nie było znaczącego ruchu

prążków. Naukowcy byli zdziwieni. Mogli dojść do jednego wniosku - albo że Ziemia była zawsze
podróżując z eterem, a może niosąc ze sobą eter, krążący wokół Słońca Było to bardzo niezadowalające
wyjaśnienie, a ponieważ społeczność naukowa spierała się o ustalenia, niektórzy wysunęli inne
sugestie. Ostatecznie wyciągnięto wniosek, że nie ma eteru, a więc musi istnieć inny sposób na podróż
światła przez przestrzeń kosmiczną. Eksperyment Michelsona-Morleya wydawał się zawodzić. Nie był
w stanie wykryć żadnego śladu eteru. Nie było medium do przenoszenia fal światła. Problem ten został
rozwiązany kilka lat później, gdy odkryto foton, pokazując, że światło jest strumieniem cząstek, a nie
ruchem falowym. Ale fizycy musieli wyjaśnić, dlaczego dwie ścieżki światła były równej długości, gdy
powinna istnieć bardzo mała mierzalna różnica. Potem Irlandzki fizyk George Fitz Gerald (1851–1901)
i holenderski naukowiec Hendrick Lorentz (1853–1928) niezależnie zaproponowali to samo
rozwiązanie: długość jednego ramienia aparatu skurczyła się w kierunku ruchu. Przeciwstawił się
logice, ale twierdził, że ciało w ruchu, na przykład pociąg poruszający się po prostym torze, był
postrzegany przez stacjonarnego obserwatora jako krótszy z prędkością niż w spoczynku. Przy
normalnych prędkościach skurcz miał tylko kilka atomów, ale przy połowie prędkości światła pociąg
skurczyłby się do około 87 procent swojej stacjonarnej długości. Wszystko wskazywało na coś bardzo
dziwnego w strukturze przestrzeni / czasu i dostarczyło dowodów na specjalną teorię względności
Einsteina.

ALBERT EINSTEIN
Względność ponownie definiuje astronomię
Albert Einstein (1879–1955), jeden z największych twórców współczesnej fizyki, zrewolucjonizował
sposób, w jaki naukowcy myślą o czasie, przestrzeni, ruchu i grawitacji. Zaproponował teorię
względności, twierdząc, że ponieważ prędkość światła jest stała, odległość i czas, z których oba
określają prędkość światła, muszą być względne. Jego praca pokazała również, że możliwe jest
wykonanie bomby atomowej. Albert Einstein urodził się w 1879 roku w Ulm w Niemczech. W
następnym roku jego rodzina przeprowadziła się do Monachium. W 1895 roku przeprowadzili się do
Zurychu, gdzie 16-letni Albert nie zdał egzaminu wstępnego z inżynierii na Politechnikę w Zurychu. Jego
wczesna edukacja była niezrównana, a lata później napisał z brakiem entuzjazmu o ścisłym nauczaniu,
jakie przeżył w gimnazjum Luitpold, kiedy miał około 15 lat:
Kiedy byłem w siódmej klasie w gimnazjum Luitpold, zostałem wezwany przez mojego nauczyciela w
domu, który wyraził życzenie, aby opuścić szkołę. Na moją uwagę, że nie zrobiłem nic złego,
odpowiedział tylko „twoja zwykła obecność psuje szacunek klasy dla mnie”. Ja osobiście chciałem
opuścić szkołę i pójść za rodzicami do Włoch. Ale głównym powodem była nudna, zmechanizowana
metoda nauczania. Z powodu mojej słabej pamięci na słowa, to dało mi wielkie trudności, że wydawało
mi się to bezsensowne. Dlatego wolałem znosić wszelkiego rodzaju kary, niż nauczyć się grzebać na
pamięć.
Początek niepomyślny
Albin Herzog, dyrektor Politechniki w Zurychu, namawiał Einsteina, aby nie rezygnował ze swoich
wysiłków, ale szukał wejścia do progresywnej Szwajcarskiej Szkoły Kantonalnej w pobliskim Aargau.
Einstein zastosował się do rady, a szkoła okazała się być jego dziełem. Zameldował się u jednego z
nauczycieli, Josta Wintelera, gdzie był traktowany jako jeden z członków rodziny. W rzeczywistości
został jednym z członków rodziny, ponieważ jeden z synów Wintelera ożenił się z siostrą Einsteina,
Mają. Jedna z ich córek poślubiła nawet jego przyjaciela Michele Besso. Po ukończeniu szkoły Einstein
został nauczycielem w niepełnym wymiarze godzin i prywatnym nauczycielem do 1902 r., Kiedy
zaproponowano mu pracę w szwajcarskim urzędzie patentowym w Bernie za niewielką pensję w
wysokości 3500 franków rocznie. W wieku 23 lat nadal nie osiągnął niczego w świecie akademickim,
ale przynajmniej miał regularną pracę, a także taką, która nie była zbyt uciążliwa - dawało mu to
mnóstwo czasu na spekulacje na temat filozofii i natury wszechświat. Jednak Einstein nie dostosował
się do popularnego wizerunku cichego klauzurowego naukowca. W Bernie nawiązał współpracę z
dwoma bliskimi przyjaciółmi, Konradem Habichtem (1886–1958) i Maurice'em Solovine'em (1875–
1958), a trzej nazywali siebie „Akademią Olimpijską”, co noc, ku irytacji ich najbliższych sąsiadów. W
1903 Einstein ożenił się z Milevą Maric. Związek został pobłogosławiony synem imieniem Hans Albert,
urodzonym w 1904 roku, i drugim synem, Eduardem, urodzonym w 1910 roku. Kariera naukowa
Alberta Einsteina nadal postępowała bardzo powoli, ale w 1905 roku, w wieku 26 lat, złożył pracę
doktorską na Uniwersytecie w Zurychu. Teza została odrzucona jako zbyt krótka. Einstein włożył jedno
dodatkowe zdanie i ponownie złożył tezę. Tym razem został zaakceptowany.
Niektóre względne myśli
To właśnie w Bernie, gdy jechał tramwajem wzdłuż głównej ulicy, Einstein zaczął się zastanawiać nad
ruchem względnym. Gdyby tramwaj przyspieszył, by zbliżyć się do prędkości światła, zdał sobie sprawę,
że czas pokazany przed nim na ratuszu wydaje się przyspieszać, ponieważ światło z niego ma coraz
krótszy dystans do podróży. Przypuszczał, że w drodze powrotnej, gdy tramwaj odjeżdża od zegara,
zegar zdaje się zwalniać, ponieważ światło coraz bardziej się do niego zbliża. Jeśli tramwaj osiągnie

prędkość światła, zegar pozostanie w ustalonym czasie, przypuszczał - innymi słowy, czas pokazany na
zegarze wydaje się stać w miejscu. Obliczył równania odnoszące się do przestrzeni i czasu w dwóch
klatkach - jedna z nich to główna ulica w Bernie z zegarem, a druga to ruchomy tramwaj - i
sformułowała to, co nazwał zasadą względności: że prawa fizyki były tak samo we wszystkich
równomiernie poruszających się ramach. Pokazał, jak czas i odległość mogą być różne, jak widzieli dwa
lub więcej obserwatorów w różnych klatkach, ale prawa fizyki były takie same. Einstein rozważał idee
względności przez kilka lat, zanim przedstawił światu swoje pierwsze odkrycia. Jego pierwszy
opublikowany artykuł w 1905 r. Był opisem zjawiska znanego jako efekt fotoelektryczny. Była to
właściwość obserwowana w niektórych metalach. Kiedy światło padało na metal, emitowano
elektrony. Einstein wyjaśnił efekt w kategoriach cząstek światła uderzających w atomy metalu i
powodujących ich uwalnianie elektronów. Sama ta teoria przyniosła sławę Einsteinowi, ale bardzo
szybko nastąpiło coś znacznie bardziej radykalnego. Był to jego opis zasady względności - obecnie
nazywany specjalną teorią względności - w której objaśnił swoje idee dotyczące ruchomych i stałych
ram. Jego słynny wyimaginowany eksperyment polega na poruszaniu się ramy ze stałą prędkością w
stosunku do stałej ramy, takiej jak pociąg poruszający się po prostym torze. Teraz wyobraź sobie
stacjonarnego obserwatora znajdującego się z boku toru w połowie drogi między dwoma światłami
sygnalizacyjnymi. Oba światła migają w tym samym czasie, a obserwator, znajdując się w równej
odległości od obu, stwierdza, że światła zostały włączone dokładnie w tym samym czasie. Następnie
wyobraź sobie innego obserwatora podróżującego pociągiem między dwoma jednocześnie migającymi
światłami. Obserwator w pociągu również widzi migające światła, ale zbliża się do jednego światła i od
drugiego. Widzi więc światło, którym podróżuje, zanim zobaczy światło, z którego podróżuje, ponieważ
ma mniejszą odległość do podróży. Dla tego obserwatora światła migają w różnych momentach.
Zgodnie z teorią względności Einsteina różni ludzie niekoniecznie widzą to samo wydarzenie w tym
samym czasie. Albert Einstein uważał, że prędkość światła jest dokładnie taka sama we wszystkich
ramach odniesienia. Uważał, że jeśli obserwator w pociągu mierzy prędkość światła z dwóch
stacjonarnych sygnałów, to osiągnie ten sam wynik, co obserwator naziemny. Ta sugestia,
doprowadzona do ostateczności, prowadzi do zaskakujących wniosków. Na przykład w ruchomej ramie
pociągu wszystkie długości w kierunku ruchu są postrzegane jako skrócone od reszty ramy Ziemi. Ale
zgodnie z teorią Einsteina naprawdę nie było czegoś takiego jak ramka uprzywilejowanego odpoczynku
(innymi słowy, ramka, która sama się nie porusza, podczas gdy wszystkie inne rzeczy poruszają się
względem niej); każdy obserwator w równomiernie poruszającej się ramie mógł założyć, że był
nieruchomy, podczas gdy reszta świata przeszła obok. Przestrzeń i czas były powiązane w taki sposób,
że czas pojawił się jako czwarty wymiar. Teoria Einsteina, że światło zawsze podróżowało z tą samą
prędkością, była trudna do udowodnienia, ale w rzeczywistości dowód już istniał. Był to wniosek, do
którego doszli Michelson i Morley w ich pozornie negatywnym eksperymencie przeprowadzonym w
poprzednim stuleciu. Niektóre wnioski ze specjalnej teorii względności Einsteina miały mieć reperkusje
w dziedzinie astronomii. Używając hipotezy Einsteina, masa ciała wzrasta wraz z prędkością. Im bliżej
prędkości zbliża się do prędkości światła, tym cięższe staje się ciało, więc jeśli można je przyspieszyć,
aby osiągnąć prędkość światła, to jego masa stanie się nieskończona. Wynika stąd, że niemożliwe jest,
aby cokolwiek podróżowało szybciej niż światło. To był poważny cios dla astronomów. Oznaczało to na
przykład, że w ciągu całego życia człowieka nie można wysłać wiadomości do systemów gwiezdnych i
odzyskać wiadomość ponownie, z wyjątkiem kilku bliskich systemów. Oznaczało to również, że
wszechświat byłby o wiele trudniejszy do zbadania, a ludzie mogliby podróżować, niż to było jednak
pierwsze
Laboratoria w umyśle
Gdy tylko opublikowano artykuł Einsteina, sformułował on inną teorię, która miała być tak samo
wstrząsająca ziemią. Dotyczyło relacji między przyspieszeniem a grawitacją. Uderzył go fakt, że te

pozornie bardzo różne koncepcje dały bardzo podobne wyniki. W innym eksperymencie myślowym
Einstein przewidział laboratorium naziemne. W nim eksperymentator mógł zweryfikować prawa
mechaniki i dojść do wniosku, że cała materia została przyciągnięta do Ziemi siłą grawitacji. W
laboratorium ciało spadłoby z przyspieszeniem g, tak samo jak 300 lat wcześniej muszkiet i armaty
Galileusza spadły z krzywej wieży w Pizie w jego eksperymencie przy badaniu grawitacji. Einstein
wyobraził sobie drugie laboratorium, które faktycznie jest statkiem kosmicznym. Jednostka ta była
wyposażona w silniki, które mogłyby napędzać laboratorium w przestrzeni przy stałym przyspieszeniu
g. Eksperymentator w tej wyimaginowanej jednostce mógłby również stać w swoim laboratorium i
wykazać, że każdy przedmiot spadający na podłogę wydawał się spadać z przyspieszeniem g. Pole
grawitacyjne ziemskiego laboratorium i przyspieszenie innego laboratorium w kosmosie dało
dokładnie takie same wyniki eksperymentów na prawach mechaniki. Następnie Einstein sformułował
to, co nazwał zasadą równoważności. Twierdził, że jeśli jego eksperymentatorzy nie będą w stanie
dostrzec świata poza swoimi laboratoriami, nie będzie sposobu na odróżnienie pola grawitacyjnego od
stałego przyspieszenia. Efekty były równoważne. Einstein poszedł dalej. Utrzymywał, że sceptyczny
naukowiec może wykorzystać coś do opracowania eksperymentu, aby określić, w jakim laboratorium
się znajduje. „Coś” było wiązką światła. Światło podróżowało po linii prostej. Dlatego, jeśli wiązka
światła przekroczy ziemskie laboratorium, obserwator zmierzy jej przebieg jako linię prostą. Gdyby
jednak obserwator w przyspieszonym laboratorium kosmicznym przeprowadził ten sam eksperyment,
przyspieszenie spowodowałoby lekkie odchylenie światła w dół do podłogi laboratorium. Wyobraź
sobie wiązkę światła wpadającą poziomo po lewej stronie laboratorium. Zanim promień przejdzie na
prawą stronę, laboratorium przyspieszające poruszyło się, w związku z czym wiązka światła wydaje się
niższa; jego ścieżka jest pochylona w kierunku podłogi laboratorium. Sceptyczny naukowiec nie
wiedział, że grawitacja może zginać światło, więc założył, że znalazł różnicę między dwoma
laboratoriami. Ale Einstein twierdził, że nie ma mierzalnej różnicy między tymi dwoma laboratoriami.
Wyjaśnił swoje twierdzenie twierdząc, że w ziemskiej grawitacji grawitacja przyciągnie wiązkę światła
do podłogi dokładnie o taką samą wartość, jak zmierzono w przyspieszonym laboratorium. Jednym z
podstawowych założeń nowej teorii Einsteina było to, że wiązka światła była odchylana przez pole
grawitacyjne. Odchylenie było bardzo małe i nie było możliwości zmierzenia go w przyziemnym
laboratorium. Ale można to zmierzyć podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Gdyby podczas zaćmienia
znajdowały się gwiazdy w pobliżu brzegu Słońca, wtedy światło z tych gwiazd byłoby odchylane przez
grawitację Słońca, a gwiazdy wydawały się być wypychane na zewnątrz w różnych pozycjach na czas
zaćmienia.
Udowodnione przez Eclipse
W 1911 r. Einstein obliczył, że ugięcie światła gwiazd przez Słońce będzie mniejsze niż 1 sekunda łuku
- w rzeczywistości obliczył, że będzie to 0,83 sekundy, małe odchylenie, ale mierzalne za pomocą
technik dnia. Niestety I wojna światowa (1914–18) uniemożliwiła Einsteinowi udowodnienie swojej
teorii w następnym odpowiednim zaćmieniu. Einstein nie pozwolił jednak, by to nieszczęście
powstrzymało jego badania, i szukał innych dowodów na poparcie swoich teorii. Wiedział, że w XIX
wieku astronom Urbain-Jean-Joseph Le Verrier (1811–77), który przewidział położenie planety
Neptuna, dokonał również dokładnych pomiarów planety Merkury. Le Verrier był w stanie wykazać, że
orbita Merkurego nie była prostą elipsą, ale która przesuwała się bardzo powoli wokół Słońca. Pomiar
wielkości precesji był triumfem astronomii - zaledwie 38 sekund łuku w całym stuleciu. Le Verrier
próbował wyjaśnić precesję w kategoriach nieznanej planety bliżej Słońca niż Merkury. Amatorski
astronom twierdził, że odkrył planetę i nadano mu nazwę Vulcan - ale w rzeczywistości Vulcan nie
istniał, a precesja wciąż pozostała niewyjaśniona. Einstein wiedział o wyniku Le Verriera i zdał sobie
sprawę, że precesja może być wyjaśniona przez teorię względności - względne zginanie przestrzeni pod
wpływem grawitacji. Obliczył on 43 sekundy łuku na wiek dla postępu peryhelium. Był to świetny wynik

i został wysoko oceniony, ale podniół kilka brwi. Przecież precesja Merkurego została odkryta dawno
temu przez Le Verriera, a więc Einstein znał już odpowiedź na pytanie, w jaki sposób względność
wpłynęła na orbitę Merkurego. Gdyby przewidział precesję, zanim poznano Le Verriera, byłoby to
znacznie bardziej imponujące. Einstein wiedział, że następne odpowiednie zaćmienie Słońca udowodni
jego twierdzenia. Musiał jednak poczekać jeszcze kilka lat, podczas których poprawiał swoje obliczenia.
Zdecydował, że jego liczby były dwa razy mniejsze, a jego nowa prognoza na zginanie światła przez
Słońce wynosiła 1,7 sekundy łuku. Po zakończeniu I wojny światowej wysłano dwie brytyjskie
ekspedycje, aby obserwować zaćmienie Słońca. Jeden udał się do Sobral w Brazylii, a drugi do małej
portugalskiej wyspy Principe u zachodniego wybrzeża Afryki. 23 maja 1919 r. Niebo pociemniało w tych
dwóch miejscach, tak jak przewidywali astronomowie. W Principe deszcz pojawił się w momencie, gdy
nastąpiło zaćmienie, ale obserwator Arthur Eddington (1882–1944) wciąż był w stanie robić swoje
zdjęcia, zmierzyłem pozycje gwiazd z ogromnym podnieceniem. W Brazylii gwiazdy były również
mierzone z wielką starannością. Obie strony odkryły, że światło gwiazd w pobliżu brzegu Słońca zostało
odbite o dokładnie taką ilość, jaką Einstein przewidział wcześniej. To był wspaniały moment i
astronomowie nie mogli powstrzymać ich radości. Zasada równoważności Einsteina została
potwierdzona. To otworzyło nową i dalekosiężną teorię względności, która stała się znana jako ogólna
teoria względności. Einstein był w stanie pokazać, że przestrzeń składa się z zakrzywionego
czasoprzestrzennego medium, w którym gwiazdy i planety wyginają tkankę czasoprzestrzeni za
pomocą ich pola grawitacyjne. W wyniku ogólnej teorii względności Einstein odkrył związek między
materią i energią, wyrażony w postaci prostego równania E = mc2. „Największy błąd” jego życia - stała
kosmologiczna w czasie, gdy Einstein rozwinął ogólną teorię względności, wszechświat był uważany za
statyczny, z jedynie losowymi ruchami innych galaktyk w kierunku i od naszej galaktyki. Jego praca
przewidywała jednak nieubłagany skurcz wszechświata spowodowany przez wszystkie galaktyki
wywierające siłę grawitacyjną. Einstein uznał zatem za konieczne zmodyfikowanie jego równań pola
przez włączenie „stałej kosmologicznej”, która reprezentowała zewnętrzną presję związaną z pustą
przestrzenią. Taka siła mogłaby działać jako przeciwwaga przeciw grawitacji, by stworzyć stabilny,
wiecznie niezmienny wszechświat. Nie wszyscy naukowcy byli przekonani o potrzebie stałej
kosmologicznej w równaniach Einsteina. Alexander Friedmann (1888–1925), Rosjanin meteorolog i
matematyk, bez kosmologicznej stałej do badania rozwiązań, w których wszechświat mógłby się
zmieniać i rozszerzać z czasem. Zaproponował radykalną ideę ewoluującego wszechświata w artykule
z 1922 r., Ale wynik został w dużej mierze zignorowany przez establishment, a Friedmann nie otrzymał
uznania dla swojego pomysłu. Następnie Georges Lemaitre (1894-1966), belgijski astronom i kapłan,
niezależnie eksperymentował z wartością stałej kosmologicznej, aby dojść do wniosku, że wszechświat
się rozszerza, zaledwie dwa lata przed opublikowaniem przez Edwina Hubble'a (1889-1953) jego
korelacji między odległością a prędkość galaktyk. Lemaitre rozszerzył również ideę zmieniającego się
wszechświata, podążając za modelem w czasie na odwrót, aby wywnioskować pojedynczy punkt
stworzenia. To pierwsza sugestia początkowej chwili „Wielkiego Wybuchu”. Praca Friedmanna i
Lemaitre'a była wówczas mocno krytykowana przez Einsteina jako nieistotna, chociaż szybko wycofał
się po odkryciu Hubble'a, a następnie publicznie poparł interpretację Lemaitre'a. Einstein również
odrzucił kosmologiczną stałą, rzekomo odrzucając ją jako „największy błąd” w jego życiu.
Einstein i soczewkowanie grawitacyjne
Soczewka grawitacyjna powstaje, gdy światło z bardzo odległego, jasnego źródła (takiego jak kwazar)
jest „wygięte” wokół masywnego obiektu (takiego jak gromada galaktyk lub czarna dziura) między
obiektem źródłowym a obserwatorem. Proces ten znany jest jako soczewkowanie grawitacyjne i jest
jednym z przewidywań ogólnej teorii względności Alberta Einsteina. Początkowo Einstein rozważał
tylko formę soczewkowania grawitacyjnego pojedynczych gwiazd, co potwierdził Sir Arthur Eddington
1919 r. Podczas zaćmienia Słońca. Chociaż rosyjski fizyk Orest Chwolson (1852–1934) uważny jest za

pierwszyego który omówił soczewkowanie grawitacyjne w druku (w 1924 r.), Efekt ten jest bardziej
związany z Einsteinem, który opublikował bardziej znany artykuł na ten temat w 1936 r. W 1937 r.
Amerykańsko-szwajcarski astronom Fritz Zwicky (1898–1974) najpierw rozważał przypadek, w którym
galaktyka mogłaby działać jako soczewka, co zgodnie z jego obliczeniami powinno być w zasięgu
obserwacji. Jednak dopiero w 1979 r. Odkryto pierwszą soczewkę grawitacyjną. Stał się znany jako
„Twin Quasar”, ponieważ początkowo wyglądał jak dwa identyczne kwazary; oficjalnie o nazwie Q0957
+ 561. Soczewki grawitacyjne działają jednakowo na wszystkie rodzaje promieniowania
elektromagnetycznego, a nie tylko na światło widzialne. Zjawisko to często powoduje powstawanie
smug i łuków z soczewki. Jeśli źródło, masywny obiekt soczewkowy i obserwator leżą w linii prostej,
źródło pojawi się jako pierścień, który jest często nazywany pierścieniem Einsteina. Jeśli „soczewka”
jest bardzo symetryczna, źródło pojawia się jako cztery obrazy rozmieszczone symetrycznie wokół
obiektu soczewki. To jest znany jako Krzyż Einsteina lub Huchra Lens, po amerykańskim astrofizyku
Johnie Huchrze (ur. 1948), który pierwszy odkrył go w 1985 roku.
Bezpieczne schronienie
Einstein spędził wiele czasu przy swojej teorii, ale, podobnie jak przed nim Isaac Newton, odkrył, że
brakuje mu narzędzi matematycznych do formułowania swoich pomysłów i rozwijania ich. Był w stanie
zwrócić się do swojego zagorzałego przyjaciela Marcela Grossmanna (1878-1936) w czasie, kiedy był
potrzebny. Grossmann wiedział o rachunku tensorowym (używanym do radzenia sobie z matematyką
czterech wymiarów) i krzywizną przestrzeni. Użycie skróconej notacji rachunku tensorowego może być
wyrażone za pomocą stosunkowo niewielu równań, ale równania pola były ogromne i rozwiązania
można było znaleźć tylko w kilku szczególnych przypadkach. W miarę jak coraz więcej matematyków
było zaangażowanych, znaleziono inne rozwiązania równań. Ale Einstein nigdy nie był zadowolony ze
swoich wysiłków. James Clerk Maxwell wykazał, że pola elektryczne i magnetyczne były takie same.
Einstein chciał zjednoczyć pole elektromagnetyczne i pole grawitacyjne w jedną jednolitą teorię pola.
W latach dwudziestych nastąpił wiele nowych i ekscytujących postępów w fizyce. Einstein uczestniczył
we wszystkich ważnych konferencjach w tych latach i był świadomy rozwoju mechaniki kwantowej. Nie
mógł w to uwierzyć ,że fizyka atomu zależała od prawdopodobieństwa i niepewności. Jego słynne
powiedzenie brzmiało, że „Bóg nie grał w kości ze wszechświatem”. Ale pod tym względem instynkt
Einsteina okazał się błędny i dlatego został odizolowany od wielu jego naukowców czas. W latach
trzydziestych, gdy Hitler i naziści doszli do władzy, Einstein był w stanie zbyt wyraźnie przewidzieć
przyszły rozwój Niemiec. Do tego czasu był najsłynniejszym naukowcem na świecie i miał wiele
kontaktów w Anglii, innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Nie miał problemu ze
znalezieniem synekury daleko od Niemiec, aw 1933 r. Wyjechał do Ameryki w towarzystwie swojej
drugiej żony Elsy, swojej sekretarki i współpracownika profesora Waltera Mayera (1887–1948). Miał
wybór praktycznie każdego uniwersytetu w Ameryce, w którym mógłby pracować, ale wybrał
Princeton, New Jersey, jako miejsce do spędzenia późniejszych lat. Tutaj, bezpieczny od prześladowań,
Einstein mógł swobodnie wypowiadać się przeciwko nazistom. Nowy i śmiertelny świt Podczas II wojny
światowej (1939–45) na pierwszy plan wysunęła się możliwość budowy broni atomowej. Na dwa
ważne pytania trzeba odpowiedzieć. Po pierwsze, czy możliwe było zbudowanie broni, która
przekształciłaby materię w energię, jak przewiduje słynne równanie Einsteina E = mc2? Innymi słowy,
czy możliwe było zbudowanie bomby atomowej? Po drugie, gdyby można było zrobić taką bombę, to
czy naziści mogliby już pracować nad podobnym projektem? Odpowiedzi na oba pytania nie były
szczególnie zaskakujące i nie było też rezultatu. Rząd USA napisał do Einsteina z pytaniem, czy
rzeczywiście można wyprodukować bombę atomową. Nie miał innego wyjścia, jak odpowiedzieć
twierdząco i USA. Rząd natychmiast uruchomił program budowy jednego. Końcowym rezultatem było
straszne zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki przez bomby atomowe. Pod koniec wojny odkryto, że naziści
nie mieli planów stworzenia bomby atomowej, a Albert Einstein przez resztę życia czuł, że był w jakiś

sposób odpowiedzialny za rozwój broni jądrowej. W latach dwudziestych XX wieku nauki fizyki
atomowej i fizyki jądrowej miały odegrać znaczącą rolę w rozwoju astronomii. Einstein na nowo
zdefiniował prawa mechaniki i astronomii. Jednak prawa Newtona nadal były dobre dla większości
obserwacji ziemskich i tylko wtedy, gdy prędkości porównywalne z prędkością światła były
zaangażowane, teorie Einsteina miały pierwszeństwo. Einstein wyświetlał portrety trzech swoich
najbardziej podziwianych poprzedników na ścianie swojego gabinetu. Wszyscy trzej byli Brytyjczykami:
byli Isaac Newton, Michael Faraday i James Clerk Maxwell. Czuł się winny, że zniszczył modele
wszechświata tak skrupulatnie złożone przez jego poprzedników. W późniejszym życiu, gdy pracował
nad notatkami autobiograficznymi, znalazł listę trudności, które odkrył w systemie newtonowskim.
Nagle zatrzymał się w swoich śladach i skierował się bezpośrednio do Newtona i poruszająco: Dosyć
tego. Newton wybacz mi. Znalazłeś jedyny sposób, który w ciągu dnia był w ogóle możliwy dla
człowieka o najwyższych mocach intelektu i kreatywności. Koncepcje, które stworzyłeś, nadal
dominują w sposobie myślenia w fizyce, chociaż teraz wiemy, że muszą zostać zastąpione przez inne,
oddalone od sfery natychmiastowego doświadczenia, jeśli chcemy spróbować głębszego zrozumienia
wzajemnych zależności… ostatnie 20 lat życia Einsteina było przyjemne i spokojne. Nadal pracował nad
równaniami polowymi, a w 1950 r. Opracował kolejny zestaw rozwiązań. Nigdy ich nie opublikowano,
a weryfikatorzy szybko odkryli błędy w swojej pracy. Mimo to jest pamiętany jako największy
naukowiec XX wieku, chociaż nigdy nie był w stanie osiągnąć swojego ostatecznego celu, zjednoczenia
sił natury.

WSZECHŚWIAT HUBBLE’A
Do czasu przełomowej teorii względności Alberta Einsteina opublikowaneja w 1905 r. astronomia
poczyniła znaczne postępy w kilku innych ważnych obszarach. Rozwój nowych technik i potężniejszych
teleskopów zaczynał umożliwiać astronomom dokładniejsze mierzenie odległości odległych gwiazd i
galaktyk, wskazując, że wszechświat był znacznie większy niż ktokolwiek wcześniej sobie wyobrażał, i
rozwijał się i ewoluował. Wkład Ameryki w astronomię był minimalny do okresu po wojnie domowej.
Stabilność po wojnie secesyjnej (1861–5) pozwoliła amerykańskiej gospodarce i uniwersytetom na
szybki rozwój, a więcej pieniędzy stało się dostępne na badania. Wkład Amerykanów stał się wówczas
bardzo znaczący.
Pomiar jasności i odległości
Henrietta Leavitt (1868–1921) urodziła się w Lancaster, Massachusetts. Od 1886 do 1888 r. uczęszczała
do Towarzystwa Nauczania Kolegiatu Kobiet, później znanego jako Radcliffe College, gdzie ukończyła
studia w 1892 r. W 1895 r. została asystentką wolontariuszem w Harvard Observatory, a w 1902 r.
otrzymała stałą nominację na personel. Wielkim projektem astronomicznym obserwatorium,
zapoczątkowanym przez Edwarda Pickeringa (1846–1919), było zmierzenie jasności wszystkich
znanych gwiazd tak dokładnie, jak to możliwe. Leavitt została mianowana szefem działu fotograficznej
fotometrii gwiazd, a dzięki szybko poprawiającym się technikom fotograficznym obserwatorium
wkrótce zmierzyło gwiazdowe wielkości z większą dokładnością niż ktokolwiek wcześniej. Nowa faza
pracy rozpoczęła się na Harvardzie w 1907 r., Kiedy Edward Pickering opracował ambitny plan, aby
ustalić gwiazdową wielkość fotografii. W przeciwieństwie do wcześniejszych pomiarów metodą oka,
które mogą być subiektywne, płytki fotograficzne dawały prawdziwszy odczyt kolorów gwiazd.
Henrietta Leavitt rozpoczęła od zbadania sekwencji 46 gwiazd w pobliżu północnego bieguna
niebieskiego. Dzięki nowym metodom analizy, które są obecnie dostępne, określiła wszystkie wielkości,
a następnie kontynuowała swoją pracę ze znacznie większą próbką w tym samym obszarze nieba.
Rozszerzyła skalę standardowej jasności z 3 magnitudo do 21 magnitudo, a jej prace były publikowane
stopniowo między 1912 a 1917 rokiem. Do czasu śmierci Henrietta Leavitt określiła wielkości gwiazd w
108 obszarach nieba . Odkryła także cztery nowe gwiazdy i 2400 gwiazd zmiennych. W rzeczywistości
w latach 20. odkryła ponad połowę wszystkich znanych gwiazd zmiennych na niebie. Najcenniejszym
wkładem Leavitta w astronomię było jednak odkrycie w 1912 r. właściwości pewnej klasy gwiazd
znanych jako zmienne cefeidowe. Cefeidy są jak latarnie migające na niebie - jasność cefeidy nie jest
stała, ale oscyluje w okresie od kilku dni do kilku miesięcy. Przełom Leavitta nastąpił, gdy porównała
względną jasność gwiazd zmiennych Cefeidy w Małym Obłoku Magellana, które można przypuszczać,
że leżą w przybliżeniu w tej samej odległości od Ziemi. Odkryła, że maksymalna jasność absolutna tej
klasy gwiazdy była ściśle związana z okresem zmienności jasności (regularne zmiany od szybkiego
rozjaśnienia do stopniowego zaniku). W ten sposób była w stanie wyprowadzić prostą formułę do
obliczenia odległości dowolnej cefeidy, mierząc jej okres i maksymalną jasność. Był to duży postęp w
zrozumieniu skali wszechświata i dostarczył alternatywnej techniki do metody paralaksy do określania
odległości. Co ważniejsze, umożliwiło to pomiar odległości do zmiennej cefeidowej na znacznie większe
odległości niż było to wcześniej możliwe dzięki metodzie paralaksy
Mgławice Spiralne
Astronomowie obserwacyjni usiłowali zrozumieć naturę słabych, rozmytych chmur widocznych na
niebie - takich jak „mgławice” skatalogowane przez Messiera i Herschela. Niektóre miały wyraźnie
gwiazdowy charakter, na przykład gromady kuliste. Inne pojawiły się jako zamglone chmury
zawierające kilka jasnych gwiazd, które ostatecznie zidentyfikowano jako obszary formowania się
gwiazd w galaktyce. Najbardziej zastanawiające były jednak małe mgławice, które pokazywały

strukturę spiralną, ale bez wyraźnie rozdzielonych pojedynczych gwiazd. W Obserwatorium Lowella w
Flagstaff w Arizonie Vesto Slipher (1874-1969) wykorzystywał refraktor o długości 61 centymetrów do
obserwacji spektroskopowych mgławic w kształcie spirali. Mgławice były niesamowicie słabe, a każdy
pomiar wymagał bardzo długich ekspozycji wielu godzin. Widma pokazały zjawisko znane jako
„przesunięcie ku czerwieni”. Światło docierające do teleskopu Sliphera z mgławic niezmiennie
pokazywało znajome linie absorpcji, ale przesunęło się w kierunku czerwonego końca widma. Były dwa
powody, dla których przesunięcie ku czerwieni miało miejsce i obie były dość dobre zrozumiane. Jedną
z możliwości było to, że światło powstało w bardzo silnym polu grawitacyjnym. (Einstein przewidział
ten efekt, chociaż zastosował go do pojedynczych gwiazd, a nie do całej galaktyki.) Innym wyjaśnieniem
przesunięcia ku czerwieni było, gdyby emitujący obiekt oddalał się od Ziemi z bardzo dużą prędkością,
analogicznie do „efektu Dopplera. „W 1842 roku Christian Doppler (1803–53) pokazał, jak zmienia się
częstotliwość dźwięku, jeśli jest emitowany przez źródło podróżujące w kierunku obserwatora lub od
niego. To jest powód, dla którego samochód wyścigowy zanika i zanika. Długość fali światła
emitowanego przez poruszający się obiekt można podobnie przesunąć, aby wyglądało na bardziej
niebieskie lub bardziej czerwone, w zależności od prędkości emitera względem obserwatora.
Przesunięcie cech widmowych zostało już wykorzystane w astronomii obserwacyjnej jako technika
oceny ruchów pobliskich gwiazd w Drodze Mlecznej. W 1917 roku Slipher opublikował zadziwiające
wyniki spektroskopii dla próbki 25 mgławic spiralnych. Tylko cztery z nich zbliżały się do Ziemi, a
pozostałe 21 cofało się, dając ogólne poczucie, że mgławice głównie „rozpraszają się” od nas. Jeśli z
powodu efektu Dopplera, prędkości sugerowane przez przesunięcie ku czerwieni wynosiły setki
kilometrów na sekundę - znacznie większe niż jakiekolwiek prędkości obserwowane dla innych znanych
obiektów galaktycznych. Slipher kontynuował obserwację kolejnych 20 mgławic spiralnych, które
okazały się cofać. Jednak przyczyną rozproszenia mgławic było pozostanie na razie tajemnicą.
„Wielka debata”
Natura „mgławic spiralnych”, takich jak galaktyka Andromedy, była przedmiotem gorącej debaty, co
ma wpływ nie tylko na rozmiar i strukturę galaktyki, ale także na rozmiar całego naszego wszechświata.
Albo mgławice były wewnętrznie małymi strukturami zawartymi w naszej Drodze Mlecznej, które same
w sobie stanowiły cały wszechświat, albo były wewnętrznie dużymi obiektami, które wydawały się
małe, ponieważ leżały dobrze poza naszą galaktyką. „Wielka debata” odbyła się 26 kwietnia 1920 r. W
Smithsonian Museum of Natural History w Waszyngtonie, pomiędzy dwoma wybitnymi amerykańskimi
astronomami Harlowem Shapleyem (1885–1972) i Heberem Curtisem (1872–1942). Shapley założył,
że nasza galaktyka jest duża, a zatem dla Andromedy musi mieć taki sam rozmiar, że musiałaby leżeć
w ogromnej odległości, czyniąc cały wszechświat niewyobrażalnie dużym. Zaproponował w ten sposób,
że mgławice spiralne były zlokalizowane w naszej galaktyce, która obejmowała cały wszechświat. Z
drugiej strony Curtis utrzymywał, że mgławice spiralne były niezależnymi „wszechświatami
wyspowymi” zlokalizowanymi poza naszą galaktyką. Preferował model, w którym Słońce było
(niepoprawnie) umieszczone w środku znacznie mniejszej galaktyki. W swoim poparciu Curtis zwrócił
uwagę, że w przeciwieństwie do znanych galaktycznych obiektów, mgławice spiralne nie leżą w pasie
Drogi Mlecznej i miały rozbieżne przesunięcia ku czerwieni. Zauważył również, że mieli pasma pyłu
podobne do tych obserwowanych w naszej galaktyce, i że Mgławica Andromedy wytworzyła wiele
gwiazd nowych, co byłoby niezwykłe, gdyby stanowiła tylko część naszej galaktyki. Problem został
rozwiązany dopiero pięć lat później, kiedy Hubble opublikował pierwszy pomiar odległości do
Andromedy, dowodząc ponad wszelką wątpliwość pozagalaktycznej natury mgławic spiralnych.
Pomimo błędnego modelu naszej galaktyki, Curtisowi udowodniono rację.
Uzyskiwanie lepszego widoku

W 1920 roku Kalifornia znalazła się w czołówce badań astronomicznych. Głównym powodem jego
ekspansji było zbudowanie teleskopów Mount Wilson, położonych wysoko w górach San Gabriel w
południowej Kalifornii. Były to dwa duże teleskopy, które nie tylko oferowały bardzo wyraźne widoki
nieba z pozycji na dużej wysokości, ale były również największymi teleskopami na świecie.
Obserwatorium Mount Wilson zostało założone w 1904 roku przez astronoma George'a Ellery Hale
(1868–1938). Został jego pierwszym dyrektorem i był odpowiedzialny za zatrudnienie zarówno
Harlowa Shapleya, jak i Edwina Hubble'a. Przez wiele lat Obserwatorium w Mount Wilson i sąsiednie
Obserwatorium Palomar w pobliżu San Diego były eksploatowane wspólnie jako Obserwatorium Hale
przez Carnegie Institution of Washington oraz przez California Institute of Technology w Pasadenie.
Układ ten trwał do 1980 r., Kiedy obserwatoria stały się oddzielnymi jednostkami. Obserwatorium
Mount Wilson posiada szereg teleskopów optycznych. Najważniejsze z nich to reflektor 1,5 metra (60
cali) i reflektor 2,5-metrowy (100 cali). Na początku XX wieku 2,5-metrowy reflektor był
najmocniejszym teleskopem na świecie, a wraz z nim Edwin Hubble i jego współpracownicy dokonali
ważnych odkryć na temat odległych galaktyk, w szczególności ich pozagalaktycznej natury i ruchu z
dala od Ziemi . Wyniki te były podstawą nowego spojrzenia na wszechświat i miejsce naszej galaktyki.
W 1914 roku Harlow Shapley (1885–1972) dołączył do personelu Obserwatorium Mount Wilson. Użył
teleskopu refleksyjnego o średnicy 1,5 metra (60 cali) do zbadania rozkładu gromad kulistych gwiazd
w Galaktyce Drogi Mlecznej. Gromady te są gęstymi grupami gwiazd, z których każda zawiera setki
tysięcy elementów zapakowanych w ciasną kulistą kulę. Odkrył, że spośród około 100 klastrów znanych
w tym czasie jedna trzecia z nich leżała w gwiazdozbiorze Strzelca. W gromadach gwiazd Shapley był w
stanie zidentyfikować pulsujące gwiazdy bardzo podobne do zmiennych cefeidowych. W
rzeczywistości były one typu znanego obecnie jako zmienne RR Lyrae. Mają krótszy okres niż cefeidy,
ale są tej samej klasy gwiazdy. Korzystając z relacji okres-jasność Henrietty Leavitt, Shapley mógł zatem
obliczyć odległość do 93 gromad kulistych gwiazd. Skonstruował trójwymiarową mapę gwiazd
skoncentrowanych na punkcie Strzelca, który, jak przypuszczał, był środkiem Drogi Mlecznej. Z tego
wniosku i innych danych dotyczących odległości Shapley wywnioskował, że Słońce leżało w odległości
65 000 lat świetlnych od centrum galaktyki, chociaż odległość ta została później zmodyfikowana do 30
000 lat świetlnych. Przed pracą Shapleya uważano, że Słońce leży w pobliżu centrum galaktyki, ale nie
tylko udowodnił to źle, on również dokonał pierwszego realistycznego oszacowania rzeczywistej
wielkości galaktyki. To był kolejny kamień milowy w astronomii galaktycznej.
Prawdziwa skala Wszechświata ujawniona
Edwin Hubble uzyskał dyplom z matematyki i astronomii na University of Chicago. Tam był
zainspirowany przez astronoma George E. Hale (1868–1938). Hubble był również znany ze swojej
sprawności sportowej i zyskał reputację boksera. Po ukończeniu studiów zdecydował się na zmianę
ścieżki kariery i pojechał do Anglii jako stypendysta Rhodesa, aby studiować prawo na Uniwersytecie
Oksfordzkim. W 1913 roku, po powrocie do Ameryki, wstąpił do Uniwersytetu Kentucky, ale znudziło
mu się prawo i wkrótce rozwiązał swoją praktykę. Wrócił do University of Chicago i do Yerkes
Observatory w Wisconsin; tam uzyskał tytuł doktora astronomii. Hubble służył w I wojnie światowej
(1914–18), a po wojnie osiadł w Obserwatorium Mount Wilson w Kalifornii, gdzie zaczął robić swoje
odkrycia dotyczące odległych galaktyk. Hubble opuścił Mount Wilson w 1942 roku, mając nadzieję na
ponowne dołączenie do sił zbrojnych i służbę w II wojnie światowej (1939–45), ale odkrył, że ma więcej
do zaoferowania jako naukowiec. Po wojnie wrócił do Mount Wilson i był w stanie przekonać swoich
pracodawców, że powinni zbudować jeszcze większy teleskop niż 2,5-metrowy reflektor. Odegrał
znaczącą rolę w projektowaniu teleskopu Hale w Obserwatorium Mount Palomar. Hubble zmarł w
1953 r. W uznaniu jego pracy pierwszy duży orbitujący kosmiczny teleskop, wystrzelony w 1990 r.,
Został nazwany jego imieniem. Dziś Teleskop Hubble'a jest niemal synonimem spektakularnych

obrazów fotograficznych odległych gwiazd i galaktyk. Dopiero gdy był w Obserwatorium Mount Wilson,
Hubble obserwował zmienne gwiazdy Cefeidy zawarte w Mgławicy Andromedy. Używając relacji
Leavitt między okresem zmienności a jasnością cefeid, wyprowadził odległość około 900 000 lat
świetlnych do mgławicy, tak dużą, że Andromeda wyraźnie nie mogła być częścią naszej własnej
galaktyki. Podobnie, jego obserwacje spiralnego obiektu znanego obecnie jako pobliska Galaktyka
Triangulum pokazały, że również on musi leżeć poza naszą Drogą Mleczną. Ogromne odległości
sugerowały również, że „mgławice”, które astronomowie obserwowali jako słabe i maleńkie, były w
rzeczywistości niesamowicie jasne i duże. Kiedy Hubble upublicznił swoje wyniki w 1925 roku,
astronomowie zaakceptowali wniosek, że obiekty spiralne mogą być tylko innymi galaktykami poza
naszymi. Odkrycia pokazały również po raz pierwszy nieistotność naszego Słońca, będąc jednym z
tysięcy miliardów gwiazd w galaktyce, która z kolei jest zaledwie jedną z miliardów.
Klasyfikacja galaktyk
Po ustaleniu zarówno natury, jak i zadziwiających odległości do innych galaktyk, Hubble postanowił
odkryć ich właściwości i wykorzystać je, aby dowiedzieć się więcej o wszechświecie. Wkrótce zdał sobie
sprawę, że galaktyki mają wiele różnych kształtów i charakteryzują te kształty w schemacie klasyfikacji
obejmującym zakres galaktyk spiralnych, eliptycznych, spiralnych i nieregularnych. W każdej klasie były
podziały oparte na szczegółowej strukturze: stopień eliptyczności w galaktyce eliptycznej; jak ciasno
owinięto ramiona spiralne i względną jasność wypukłości i dysku w spirali . Nieregularne obiekty były
trudniejsze do sklasyfikowania, a teraz podejrzewamy, że powstają w chaosie grawitacyjnym, gdy dwie
lub więcej galaktyk zderzają się ze sobą. Hubble opublikował ten schemat jako diagram „kamertonu”,
który, jak sądził, reprezentował sekwencję ewolucyjną (pomysł, który później został obalony).
Oszacował także masę każdego rodzaju galaktyki i dokonał pierwszych pomiarów gęstości materii
wszechświata.
Rozszerzający się wszechświat
Ale Hubble miał jeszcze jedno wielkie odkrycie. Kontynuował gromadzenie pomiarów odległości do
galaktyk, ale był ciekawy wczesnych wyników Sliphera pokazujących ich prawie jednolitą recesję. Było
to całkowicie sprzeczne z oczekiwaniami statycznego wszechświata, który przewidywał losowy, ale
zrównoważony rozkład ruchów galaktyk zarówno w kierunku Ziemi, jak i od niej. Praca ze swoim
asystentem Miltonem Humasonem (1891–1972) po raz pierwszy potwierdził wyniki spektroskopowe
Sliphera. To właśnie wtedy, gdy połączył te prędkości z szacunkami odległości do galaktyk, pojawił się
zdumiewający wynik. Galaktyki opisały wyraźną proporcjonalność między odległością i prędkościągalaktykami pięć razy dalej, poruszając się pięć razy szybciej, a galaktyki oddalały się dziesięć razy dalej
dziesięć razy szybciej. W 1929 roku Hubble po raz pierwszy opublikował ten wynik dla 20 galaktyk, dla
których był najbardziej pewny danych, a dwa lata później potwierdził, że związek utrzymuje się również
dla galaktyk poza odległością 100 milionów lat świetlnych i prędkościami do 20 000 km / s. Pokazało
to, że światło z najdalszych galaktyk dotarło do Ziemi wiele milionów lat świetlnych. Innymi słowy,
patrzył na takie galaktyki, jak 100 milionów lat temu! Odkrycia Hubble'a stawiają wiele pytań o naturę
wszechświata. Bezpośredni związek między prędkością i odległością ujawnił wzór w ruchach galaktyk,
który jest naturalną konsekwencją systematycznego i stałego rozszerzania. Była to pierwsza
eksperymentalna sugestia rozszerzającego się wszechświata; kilka pobliskich galaktyk wykazujących
rozbieżne przesunięcie w kierunku błękitu można wyjaśnić jako te, które reagowały na lokalne
przyciąganie grawitacyjne Drogi Mlecznej. Odległości do wszystkich innych galaktyk rosną z czasem, a
ogólna gęstość masy wszechświata stale się zmniejsza. Dowody obserwacyjne na ekspansję utorowały
drogę do koncepcji Wielkiego Wybuchu, eksplozji ogromnej energii odpowiedzialnej za tworzenie całej
przestrzeni, materii i energii na początku czasu. Jeśli galaktyki odsuwały się od siebie, w przeszłości były
bliżej siebie. Wróć wystarczająco daleko w czasie, a galaktyki zostaną skompresowane w znacznie

mniejszym regionie. Droga Mleczna nie ma „specjalnego” miejsca reprezentującego centrum ekspansji
- wszystkie galaktyki oddalają się od siebie, a prawo Hubble'a mogłoby pochodzić z obserwacji
dowolnej galaktyki. Relacja prędkości do odległości stała się znana jako „prawo Hubble'a”, a skalowanie
między dwoma właściwościami znanymi jako „stała Hubble'a” jest mierzone w jednostkach km na
sekundę na Megaparsek(Mpc). (Megaparsek to milion parseków; parsek to odległość równa 3,26 lat
świetlnych.) Stała Hubble'a jest miarą bieżącego tempa ekspansji wszechświata i oferuje szacunkowy
czas jego życia. Dla każdej galaktyki podróżującej ze stałą prędkością na znanej odległości, stosunek
dwóch atrybutów pozwala oszacować czas, jaki zajęła. Zatem odwrotność stałej Hubble'a daje
oszacowanie wieku wszechświata, zakładając, że ekspansja pozostała jednolita. Pierwsza wartość stałej
Hubble'a wynosiła 500 km / s / Mpc, z której wywnioskowano, że wszechświat ma dwa miliardy lat.
Dokładna ocena stałej Hubble'a była ważnym celem w astronomii XX wieku i przez wiele dziesięcioleci
była w błędzie o ponad 50 procent. Jego determinacja była jednym z kluczowych projektów
prowadzących obserwacje za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Dopiero w pierwszych latach
XXI wieku pomiary przypięły stałą Hubble'a do wartości 70 km / s / Mpc, zmieniając wynikową ocenę
wieku wszechświata na blisko 14 miliardów lat
Odkrycie Hubble'a nie tylko zrewolucjonizowało sposób, w jaki astronomowie patrzyli na historię
wszechświata, obalając ideę statycznego wszechświata na korzyść tego, który ewoluował z czasem, ale
także skłoniło ich do rozważenia jego przyszłości w ciągu następnych miliardów lat. Gdyby wszechświat
się rozszerzał, czy kiedykolwiek się zatrzymał? Były trzy natychmiastowe możliwości, które były
poprawne, zależałyby od całkowitej gęstości masy wszechświata. Ekspansja przestrzeni niosła galaktyki
dalej i dalej od siebie. Gdyby całkowita masa wszechświata była wysoka, wówczas połączona grawitacja
ostatecznie spowolniłaby ekspansję - w pewnym momencie galaktyki przestałyby się poruszać, a
następnie cofnęłyby się ku sobie w nieuniknionym „Wielkim Chrupnięciu” oznaczającym koniec
wszechświata. Na drugim biegunie, gdyby wszechświat był stosunkowo pusty, nie byłoby
wystarczającej grawitacji, by przyciągnąć galaktyki do siebie, a ekspansja trwałaby dalej, aż galaktyki
przesuną się tak daleko, że nie będą już widoczne dla siebie. Trzecią opcją był punkt graniczny między
tymi dwiema ewentualnościami, z krytyczną gęstością masy wszechświata, która byłaby wystarczająca
do spowolnienia, ale nie odwrócenia ekspansji, przy czym ruchy galaktyki spoczywają tylko w
nieskończoności.
Alternatywa dla Wielkiego Wybuchu
Zanim praca Hubble'a zasugerowała, że wszechświat rozpoczął się Wielkim Wybuchem, teoria
statycznego wszechświata została przedstawiona przez Sir Jamesa Jeansa (1877–1946) około 1920 r.
Została opracowana po II wojnie światowej przez Freda Hoyle'a (1915–2001) na Uniwersytecie
Cambridge jako rywal z teorią Wielkiego Wybuchu; Hoyle nazwał to teorią stanu ustalonego.
Zaproponował wszechświat, w którym materia została stworzona z niczego. Wytwarzanie zaledwie
kilku atomów rocznie byłoby wystarczające, aby spowodować, że wszechświat rozszerzy się, jak
zaobserwował Hubble. Pomysł stworzenia materii z niczego nie przemawiał do wielu astronomów, ale
zwolennicy stanu ustalonego wskazywali, że teoria Wielkiego Wybuchu wymaga również stworzenia
całego wszechświata z niczego. Teoria stanu ustalonego przynajmniej zachęciła do dyskusji na temat
alternatyw dla Wielkiego Wybuchu jako sposobu na wyjaśnienie pochodzenia wszechświata. Hermann
Bondi (1919–2005) i Thomas Gold (1920–2004) podnieśli ją ponownie w zrewidowanej formie w latach
80., ale wówczas dowody na korzyść Wielkiego Wybuchu były niemal jednoznaczne.

OD MICROKOSMOSU DO MAKROKOSMOSU
Aby naprawdę zrozumieć naturę gwiazd i galaktyk, konieczne było opracowanie dziedzin nauki, takich
jak fizyka jądrowa i mechanika kwantowa. Ta nowa wiedza dostarczyła astronomom wgląd w sposób,
w jaki gwiazdy wytwarzają tak ogromne ilości energii przez tak długi czas i, ostatecznie, w jaki sposób
umierają. Na początku XX wieku słowo „mgławica” zostało zastosowane do obiektu na niebie, który
miał mglisty lub źle zdefiniowany wygląd w porównaniu z ostrymi punktami światła, które odpowiadały
gwiazdom sekwencji głównej. Wkrótce okazało się, że istnieje kilka rodzajów mgławic. Jednym
rodzajem była chmura gazu, taka jak widać w Mgławicy Koński Łeb w gwiazdozbiorze Oriona. Drugim
rodzajem była odległa galaktyka, która miała na przykład mgławice ramion spiralnych. Wkrótce stało
się oczywiste, że dwa typy mgławic były bardzo różnymi obiektami. Dalekie mgławice stały się znane
jako galaktyki, podczas gdy termin „mgławica” został zachowany dla jego międzygwiezdnych obłoków
pyłu. Te „chmury pyłu” to miejsca, w których powstają gwiazdy.
Rodzi się gwiazda
Jeśli międzygwiezdna chmura pyłu jest zbyt ciepła, prędkość atomów jest zbyt duża, aby mogły powstać
gwiazdy; ale w temperaturach około 10 ° K atomy mogą zbijać się razem pod wpływem grawitacji. Kępy
powiększają się i mogą ostatecznie łączyć się i kurczyć pod wpływem grawitacji, tworząc protogwiazdy.
Protogwiaza nie może ubiegać się o status gwiazdy, dopóki nie zacznie świecić. Protogwiazda składa
się głównie z cząsteczek w mgławicy, a mianowicie lżejszych pierwiastków wodoru (74 procent) i helu
(24 procent), a pozostałe 1 lub 2 procent stanowią cięższe pierwiastki. Gdy protogwiazda kurczy się
pod własnym ciężarem, nagrzewa się w pewnym krytycznym punkcie osiąga temperaturę, w której
mogą zachodzić reakcje jądrowe. Najważniejszą reakcją jest spalanie wodoru w celu wytworzenia helu,
a gdy temperatura jest wystarczająco wysoka, aby odpalić tę reakcję, gwiazda zaczyna świecić. Fuzja
wodoru w hel generuje ciepło i światło w postaci fotonów („pakietów” energii), a ciśnienie
promieniowania wytwarzane przez syntezę wodoru jest wystarczające, aby zapobiec zapadnięciu się
gwiazdy pod własnym ciężarem. Młoda gwiazda wchodzi w stabilny stan, w którym jej temperatura
wzrasta, aż stanie się gwiazdą ciągu głównego.
Fizyka jądrowa dostarcza odpowiedzi
Jest dziwnym faktem, że chociaż astronomia zajmuje się nauką bardzo dużych obiektów, a wszechświat
jako całość, w XX wieku okazało się konieczne badanie najmniejszych bytów, aby zrozumieć, co dzieje
się w kosmosie. Procesy zachodzące wewnątrz gwiazd - tworzenie nowych elementów przez tworzenie
jąder atomowych z protonów i neutronów - nie mogły być wyjaśnione przez chemię; wymagało
natomiast zrozumienia fizyki atomowej i jądrowej. W gwiazdach panują warunki temperatury i
ciśnienia, które nie mogłyby powstać na Ziemi. Reakcje jądrowe mają miejsce. Na początek były to
wydarzenia, których astronomowie nie byli w stanie w pełni zrozumieć i konieczne było pozyskanie
pomocy fizyków jądrowych, aby wyjaśnić, co się dzieje. Bardzo dobry przykład dotyczył Słońca, naszej
gwiazdy. W XIX wieku brytyjski fizyk Lord Kelvin (1824–1907) obliczył, że Słońce nie może świecić przez
ponad 20 000 lat, ponieważ do tego czasu całe jego paliwo zostanie zużyte. Jak wspomnieliśmy we
wcześniejszym rozdziale, naturalnie założył, że Słońce było zasilane reakcjami chemicznymi podczas
obliczania długości życia gwiazdy. Kelvin nic nie wiedział o fizyce jądrowej. Pracował zanim Albert
Einstein zaproponował swoją teorię względności, a zatem nie wiedział, że równanie E = mc2 dowiodło,
że duże ilości energii mogą być tworzone z małych ilości materii.
Model atomowy
Do 1900 r. wiedza o teorii atomowej była dość dobrze rozwinięta. Elementy zostały uporządkowane w
prawidłowych pozycjach w układzie okresowym. Chemicy w tym czasie nie rozumieli w pełni

wewnętrznej struktury atomu, ale mimo to mieli dobre pojęcie o wielkości atomów i cząsteczek.
Następnie, w 1910 r., Ernest Rutherford (1871–1937), nowozelandczyk, który w tym czasie pracował
na Uniwersytecie w Manchesterze, podjął się słynnego już eksperymentu, w którym wystrzelił cząstki
alfa na arkuszach złotej folii tylko kilka atomów grubości . Cząstki alfa były naładowanymi cząstkami jądrami helu wytwarzanymi przez rozpad radioaktywny. Zdecydowana większość cząstek przeszła
prosto przez złotą folię, ale niewielka liczba została odchylona w procesie, a jeszcze mniejsza liczba,
około jedna na 20 000, ponownie odbiła się od folii. Według niektórych badaczy to rzadkie wydarzenie
było jak wystrzelenie kuli w kartkę papieru i ponowne jej odbicie. Rutherford był w stanie
wywnioskować, że atomy złota składały się głównie z pustej przestrzeni i że prawie cała masa atomu
była skoncentrowana w jądrze w centrum. Jądro miało ładunek dodatni, ale otoczone było przez
orbitujące elektrony, które miały ładunki ujemne. Elektrony były przyciągane do jądra przez siłę
elektrostatyczną, ale zamiast wpadać do jądra, krążyły wokół niego raczej jak drobny układ planetarny.
Cząstki alfa miały ładunek dodatni i dlatego zostały odparte przez ładunki dodatnie w jądrach atomów
złota. Zwykle efekt ten powodował małe odchylenie, ale w bardzo rzadkich przypadkach cząstka alfa
zderzyła się niemal z czołem. Ilekroć tak się stało, cząstkę można było wykryć, gdy odbijała się od złotej
folii. Niels Bohr (1885–1962), duński fizyk, który był jednym z zespołów Rutherforda w Manchesterze,
sformułował alternatywną strukturę atomową. Zasugerował, że elektrony w atomie nie są podobne do
planet w Układzie Słonecznym, ale zamiast tego są ograniczone do dyskretnych orbit odpowiadających
określonym poziomom energii. Elektrony mogą zmieniać orbity wyższego poziomu na niższe i tracić
energię w postaci fotonu. Odwrotnie, atom może wchłonąć foton i przenieść elektron na wyższą orbitę
energii. Wielka zaleta modelu atomowego Bohra polegał na tym, że można go wykorzystać do
wyjaśnienia linii generowanych przez wodór i inne pierwiastki w widmie Słońca i innych gwiazd. W
modelu Bohra tylko fotony o określonych częstotliwościach mogą być emitowane lub absorbowane
przez określony element, przy czym widmo każdego elementu wytwarza charakterystyczne wzory
widma. Astronomowie mogli już zidentyfikować elementy na podstawie ich linii widmowych, ale atom
Bohra wyjaśnił, w jaki sposób te linie są powiązane ze strukturą atomową. Innym skutkiem nowej teorii
atomowej było to, że pokazała ona, jak można zmienić atomy jednego pierwiastka na atomy innego.
Można to osiągnąć dzięki surowej metodzie bombardowania jądra atomowego cząstkami szybko
poruszającymi się w nadziei, że jedno z nich uderzy w jądro i zniszczy jeden lub więcej protonów. W
ten sposób atom można zamienić na atom innego elementu. Wydawało się, że oferuje rozwiązanie
odwiecznego problemu kamienia filozoficznego, dzięki któremu metale nieszlachetne mogą zostać
przekształcone w złoto. Jeden przypadek transmutacji był już dobrze znany. Był to zegar radowy
używany przez geologów do datowania wieku skał. Ruda uranowa spontanicznie wydzielała
radioaktywność w postaci cząstek alfa. W procesie radioaktywnym atom uranu zmieniono na atom
toru.
Nie precyzyjna nauka
Na początku naukowcy starali się zrozumieć naturę światła na poziomie atomowym. Niektóre
eksperymenty wykazały, że światło składa się z cząstek, podczas gdy inne sugerują, że istnieje w postaci
fali. Austriak-Irlandczyk Erwin Schrödinger (1887–1961) był jednym z kilku fizyków, którzy pomogli
rozwinąć teorię mechaniki kwantowej. Sformułował równanie, znane jako równanie falowe, które
próbowało opisać matematycznie sposób, w jaki zachowują się elektrony i atomy. Niemiecki fizyk
Werner Heisenberg (1901–76) opracował inną teorię zwaną mechaniką macierzową. Później
wykazano, że zarówno mechanika fal, jak i mechanika macierzy są naprawdę różnymi podejściami
matematycznymi do tej samej teorii. Heisenberg zasugerował, co stało się znane jako zasada
niepewności. Pomogło to wykazać, że zarówno fale, jak i cząstki są składnikami promieniowania
elektromagnetycznego, a zatem cząstki mogą działać jak fale w pewnych warunkach. Fizyka na
poziomie atomowym nie była już nauką ścisłą i to właśnie spowodowało, że Albert Einstein

wypowiedział swoją słynną uwagę, że „Bóg nie grał w kości z wszechświatem”. Ale z tej okazji
największy żyjący fizyk świata okazał się błędny. Mechanika kwantowa przeciwstawiała się zdrowemu
rozsądkowi. Wydawało się to całkowicie nielogiczne, ale w latach między dwiema wojnami światowymi
ta teoria posunęła się naprzód, by dokonać wielu ważnych prognoz na temat świata atomu.
Energia z atomu
Wkrótce ustalono, że teoretycznie istnieją dwa sposoby wytwarzania energii z atomu. Pierwszy sposób
polegał na rozszczepieniu jądrowym. Jest to energia, która napędzała bombę atomową i działa, tworząc
bardzo prymitywną i niekontrolowaną eksplozję. Cząsteczki są uwalniane z radioaktywnego uranu, aby
uderzyć w inne atomy uranu, tworząc reakcję łańcuchową, która powoduje wybuch jądrowy.
Rozszczepienie jądrowe jest również wykorzystywane w bardziej kontrolowany sposób w elektrowni
jądrowej, gdzie emitowane ciepło jest wykorzystywane do wytwarzania pary do napędzania turbiny,
generując w ten sposób elektryczność. Drugi sposób wytwarzania energii atomowej polega na fuzji
jądrowej. To jest proces, w którym jądra są połączone. W temperaturze rdzenia Słońca jądra wodoru
są nieustannie łączone ze sobą, tworząc jądra helu, a w procesie uwalniana jest energia w postaci ciepła
i światła. Pomimo szeroko zakrojonych badań kontrolowana synteza jądrowa nigdy nie została
osiągnięta na Ziemi; po prostu nie posiadamy technologii. Fuzja jądrowa służy do tworzenia bomb
wodorowych, ale reakcja jest niekontrolowana. Gdyby problem kontroli syntezy jądrowej mógł zostać
rozwiązany, dałby nam czystą metodę generowania dużych ilości energii do konwersji na energię
elektryczną.
Koniec słońca
Brytyjski astronom Sir Arthur Eddington (1882–1944) jako pierwszy zasugerował, że źródłem energii w
Słońcu była fuzja jądrowa. Twierdził, że temperatury w rdzeniu były tak wysokie, że jądra wodoru
zostały pozbawione elektronów, pozostawiając pojedynczy proton. Cztery takie protony były zdolne
do zlewania się ze sobą, tworząc jądro helu (4He) poprzez zmianę dwóch protonów na neutrony. Inne
cząstki, zwane pozytonami i neutrinami, zostały uwolnione podczas przejścia. Masa atomu helu
wytworzonego w tym procesie jest mniejsza niż masa czterech atomów wodoru. Brakująca masa jest
przekształcana w energię, jak podaje prawo Einsteina E = mc2 i objawia się nam na Ziemi jako światło
widzialne i ciepło przenoszone przez fotony. Wewnątrz Słońca 4 miliony ton (3,9 miliona ton) wodoru
jest przekształcanych w hel co sekundę, ale nie jest to wielka przyczyna natychmiastowego niepokoju
- w Słońcu jest wystarczająca ilość wodoru, aby przetrwała kolejne pięć miliardów lat. Jednak po tym
czasie, kiedy wodór zostanie ostatecznie zużyty, Słońce pozostanie z rdzeniem helu i zaczną się inne
reakcje termojądrowe. Za około pięć miliardów lat, kiedy paliwo wodorowe zostanie wyczerpane,
Słońce będzie powoli rozszerzać się, aż stanie się tym, co nazywamy czerwonym olbrzymem. Tam jest
mnóstwo czerwonych olbrzymów widocznych na niebie, z których Betelgeuse w gwiazdozbiorze Oriona
jest najbardziej znanym i najczęściej badanym. Kiedy Słońce osiągnie ten etap, zasygnalizuje ostateczne
wstrząsy Ziemi. Słońce rozszerzy się, aż będzie tak duże, że całkowicie pochłonie orbity Merkurego i
Wenus. Temperatura w środku czerwonego olbrzyma jest wystarczająco wysoka, aby hel mógł się
spalić. Gdy przestanie się palić wodór, grawitacja skompresuje rdzeń gwiazdy, podnosząc jej
temperaturę i gęstość, aż będą wystarczająco wysokie, aby rozpocząć fuzję helu, tworząc węgiel i tlen,
zapewniając w ten sposób nowe źródło energii, aby oprzeć się wewnętrznemu przyciąganiu grawitacji
. Niezwykle trudno było ustalić, w jaki sposób można utworzyć jądra węgla, a astronom Fred Hoyle
(1915–2001) zasługuje na znaczną część kredyt za podanie szczegółów. Wymaga ona trzech jąder helu,
aby utworzyć jądro węgla, aw procesie tym ogromna ilość promieniowania jest uwalniana jako
promieniowanie gamma. Potrójna kolizja między trzema jądrami helu jest znacznie mniej
prawdopodobnym zdarzeniem niż bardzo częste zderzenia tylko dwóch cząstek, ale Hoyle udowodnił,
że gdy gęstość i warunki były właściwe, wtedy jądra węgla mogłyby zostać utworzone w ten sposób.

W swoim życiu j,ako czerwona gwiazda olbrzymia temperatura i ciśnienie w Słońcu będą wystarczająco
wysokie, aby wytworzyć atomy tlenu. W centrum Słońca będzie mały rdzeń helu, około dwa razy
większy od Ziemi, gdzie węgiel i tlen są wytwarzane przez okres około dwóch miliardów lat. Słońce
pozostanie jako czerwony olbrzym, powoli tracąc materię z jej zewnętrznych warstw do otaczającej
przestrzeni i zamieniając się w mgławicę planetarną, zmniejszając się, dopóki nie stanie się białym
karłem. Nasze Słońce zakończy swoje życie z całą pozostałą materią skompresowaną w kulę o wielkości
Ziemi, ale o masie około 70 procent pierwotnej masy Słońca
Supernowe - kołyski życia?
Gwiazda zaczyna zapadać się w rdzeń. Gęstość rdzenia wyniesie około 1017 kilogramów na kilometr
sześcienny, co odpowiada stu razy masie Ziemi w każdym kilometrze sześciennym. Jest to gęstość jądra
atomu, ponieważ w rzeczywistości gwiazda ewoluowała, aby stać się gwiazdą neutronową. Gdy
gwiazda zapada się, cała materia spada z powrotem w gorące i gęste ciało gwiazdy, tworząc jaśniej
jaśniejsze niż cokolwiek innego na niebie. Wynik nazywa się supernową. Takie zdarzenia, niegdyś
rzadko spotykane, obserwuje się obecnie niemal rutynowo w innych galaktykach. Supernowe zostały
użyte do odkrycia ciemnej energii w latach 90-tych. Supernowe są ważną klasą gwiazd, ale pełna
realizacja ich wartości to kolejna historia, która nie została ujawniona aż do pierwszej połowy lat
pięćdziesiątych i zostanie ona opisana w następnym rozdziale. Wystarczy na chwilę powiedzieć, że bez
supernowej życie na Ziemi lub gdziekolwiek indziej we wszechświecie nie mogłoby istnieć.
Wydarzenia Supernova
W ciągu ostatniego tysiąca lat zaobserwowano tylko cztery wybuchające gwiazdy lub supernowe w
naszej galaktyce. Pierwszy był w 1006 roku i nie jest dobrze udokumentowany. Po nim nastąpiła kolejna
nowa obserwacja w 1054 roku, kiedy chińscy astronomowie zarejestrowali nową gwiazdę pojawiającą
się w Mgławicy Kraba. Trzeci był dobrze udokumentowaną gwiazdą widzianą w gwiazdozbiorze
Kasjopei przez Tycho Brahe w 1572 roku; było tak genialne, że było widoczne w świetle dziennym przez
kilka tygodni. Czwarta supernowa była widziana przez Keplera w Astronomach, którzy cierpliwie - i
niecierpliwie czekali - aby pojawiła się kolejna supernowa, aby można ją było zbadać za pomocą
nowoczesnych metod i sprzętu. Do tej pory nie mieli okazji obserwować innej supernowej w naszej
galaktyce. W 1987 roku byli świadkami czegoś prawie tak dobrego - była to supernowa w naszej
sąsiedniej galaktyce, Wielkim Obłokiem Magellana. Było tak jasne, że wciąż można go było zobaczyć z
Ziemi gołym okiem

POZA WIDOCZNYM WIDMEM
Wraz z rozwojem radioteleskopu pojawiło się nowe i niezwykle ważne narzędzie astronomiczne. Teraz
obiekty z głębin kosmosu, dotychczas nieznane, mogły zostać wykryte, odblokowując więcej drzwi i
odpowiadając na więcej pytań o wszechświat. Jednocześnie odkrycia dokonane przez radioastronomię
stanowiły nowe wyzwania dla naszego zrozumienia gwiazd i planet. Karl Jansky (1905–50) był
absolwentem fizyki, który dołączył do Bell Laboratories w New Jersey w USA w 1928 r. Firma rozwijała
wykorzystanie krótkich fal radiowych do transatlantyckiej usługi telefonicznej i odkrywała, że fałszywe
sygnały radiowe, inaczej nazywane zakłóceniami statycznymi, czasami zakłócały transmisje. Zadaniem
Jansky'ego było śledzenie źródła sygnałów radiowych, aby można je było wyeliminować. W 1931 roku,
używając zbudowanej przez siebie anteny obrotowej, Jansky w końcu znalazł źródło promieniowania.
Wydawało się, że pochodzi z jakiejś konstelacji Strzelca, w centrum Galaktyki Drogi Mlecznej.
Ekscytujące i intrygujące, choć odkrycie Jansky'ego było, jego pracodawcy odrzucili jego prośbę o
zbudowanie teleskopu do dalszego badania źródła fal radiowych, ponieważ ostatecznie nie uznano ich
za istotny problem dla ich planowanego systemu komunikacji. Zamiast tego Jansky został przydzielony
do pracy w innym miejscu w firmie. Pozostałemu amerykańskiemu astronomowi, Groteowi Reberowi
(1911–2002), mieszkającemu w Illinois, w niepełnym wymiarze godzin, udało się zbadać źródło fal
radiowych pierwotnie zlokalizowanych przez Jansky'ego. Zainspirowany pracą Jansky'ego, Reber
zbudował prymitywny radioteleskop na swoim podwórku - pierwszy, jaki kiedykolwiek powstał. W
1936 roku wykrył emisje radiowe z Drogi Mlecznej, potwierdzając wcześniejsze ustalenia Jansky'ego.
Reber następnie przystąpił do systematycznego przeglądu fal radiowych z nieba i położył podwaliny
pod główną dziedzinę badań astronomicznych.
Większe teleskopy radiowe
Wczesne mapy radiowe nieba wydają się bardzo prymitywne w porównaniu z mapami optycznymi
czasu, ponieważ znacznie dłuższa długość fal radiowych oznacza, że rozdzielczość jest o rząd wielkości
niższa. W latach trzydziestych trudno było podać dokładne pozycje obiektów wykrytych w widmie
radiowym i niemożliwe było powiązanie emisji z konkretnymi gwiazdami. Potrzebnych było znacznie
więcej zaawansowanych instrumentów. Druga wojna światowa (1939–45) powstrzymała postęp
radioastronomii, ale wykorzystanie radaru pośrednio pomogło w rozwoju nauki. Po wojnie
radioastronomia szybko się rozwinęła. Teleskop Jodrell Bank w Cheshire w Anglii powstał po raz
pierwszy w 1951 roku. Został zaprojektowany w postaci dużej metalowej misy o średnicy 76 metrów
(249 stóp) i był to pierwszy radioteleskop o takich wymiarach, jaki mógł być w pełni obrócony. Miska
teleskopu została pierwotnie zaprojektowana w postaci siatki drucianej, ale do czasu rozpoczęcia
budowy w widmie wodoru zidentyfikowano linię 21 cm (8,3 cala) (nazwaną od długości fali
promieniowania) i uświadomiono sobie, że stałoby się to ważną falą w radioastronomii. Dlatego
projekt miski zmieniono z siatki drucianej na stałą powierzchnię odbijającą, aby można było wykryć
promieniowanie 21 cm (8,3 cala). Teleskop Jodrell Bank funkcjonował do 1957 r., By śledzić sygnały z
radzieckiego satelity Sputnik I i odegrał znaczącą rolę w mapowaniu nieba radiowego.
„Małe Zielone Ludziki ” i Pulsary
W 1967 roku młoda studentka zajmująca się badaniami astrofizycznymi, Jocelyn Bell (ur. 1943),
pracowała w Cambridge University, gdzie studiowała doktorat. Uniwersytet właśnie zakończył budowę
prymitywnego radioteleskopu składającego się z 2 hektarów (4,5 akra) drutu. Zamiast obracać się jak
teleskop Jodrell Bank, pozostał niezmieniony i używał obrotu Ziemi do skanowania nieba. Po zbadaniu
nagrań sygnałów odebranych przez teleskop odkryto coś niezwykłego. Jocelyn Bell i jej koledzy
zauważyli regularny wzorzec pulsów - wzorzec był tak regularny, że wydawało się, że sygnał musi być
generowany przez człowieka. Przerwa między impulsami była bardzo dokładnie mierzona przy

1.3373011 sekundach. Było wiele spekulacji co do przyczyny impulsów. Najprawdopodobniej źródłem
pochodzenia było pobliskie źródło ziemi, może maszyna pochodząca z jednej z lokalnych firm
elektronicznych lub ewentualnie nowy rodzaj sprzętu rolniczego sterowanego radiowo. Pomysł, że
impulsy powstałe gdzieś na Ziemi wkrótce okazały się mało prawdopodobne, gdy odkryto, że źródło
impulsów następowało po cyklu gwiezdnym, a nie w cyklu dobowym. Innymi słowy, byli w fazie ze
wzrostem i zachodzeniem gwiazd, a nie ze Słońcem. Druga najbardziej popularna teoria źródła była
bardziej pomysłowa niż pierwsza i nadano jej nazwę „małe, zielone ludziki”, ponieważ sugerowała, że
impulsy były generowane przez pozaziemskiej formy życia. Kiedy prasa popularna otrzymała
wiadomość o znaleziskuu, przystąpiła masowo do Cambridge, aby zdać relację z tej historii, mając
nadzieję na wydrukowanie wiadomości o pierwszym kontakcie z pozaziemską cywilizacją. Dziennikarze
otrzymali jednak rozczarowująco ostrożne odpowiedzi na swoje pytania, a mała zielona wkrótce
porzucono teorię małych zielonych ludzików.
Ale to, co ostatecznie wyszło z odkrycia, było dla astronomów niemal tak ekscytujące. Naukowcy
próbowali zlokalizować pozycję źródła na niebie tak dokładnie, jak to możliwe. Optyczne i inne
radioteleskopy przyszły im z pomocą, a źródło wkrótce znajdowało się w gwiazdozbiorze Byka. Bliższa
inspekcja wykazała, że znajduje się ona w znanej chmurze gazu zwanej Mgławicą Kraba. Następnie, gdy
astronomowie zbliżyli się jeszcze bliżej, stwierdzono, że promieniowanie pochodzi z samej lokalizacji
supernowej z roku 1054, nowej gwiazdy obserwowanej przez chińskich astronomów ponad dziewięć
wieków temu! Fakt, że impulsy radiowe były związane z supernową, był ekscytującym odkryciem i
wydawało się bardzo znaczące, że emisje radiowe powinny być generowane nie przez to, co było
postrzegane jako „nowa” gwiazda, ale przez jedną w końcowych etapach jej ewolucji. Z powodu
regularnych impulsów radiowych słowo „pulsar” zostało nadane temu nowemu odkryciu. W tym czasie
nie było oczywistego mechanizmu łączącego regularne impulsy radiowe z supernową. Trzeba było
znaleźć wyjaśnienie.
Gwiazdy neutronowe
Już w 1934 r. Zasugerowano, że w przestrzeni istniał niesamowity obiekt zwany gwiazdą neutronową.
Była to pozostałość supernowej stworzonej, gdy masywna gwiazda została tak skompresowana, że
zapadła się pod własną grawitacją. Ciśnienie grawitacyjne w centrum gwiazdy stało się tak silne, że
wszystkie neutrony zostały połączone ze sobą, tworząc rdzeń płynu jądrowego o niewiarygodnej
gęstości i o właściwościach, których nie można symulować w ziemskim laboratorium. Gwiazda
neutronowa była nieznanym obiektem, ale fotony i neutrony były dobrze poznane, a wiele właściwości
gwiazdy neutronowej, w szczególności jej gęstość, można było obliczyć z teorii atomów i grawitacji. Im
bardziej pulsar w Mgławicy KrabA był badany, tym wyraźniej stało się, że źródło rzeczywiście miało
właściwości oczekiwane od gwiazdy neutronowej. Sprawa została dokładnie zbadana i omówiona przez
świat astronomiczny, a jedynym logicznym wnioskiem wydawało się, że przedmiot był rzeczywiście
wirującą gwiazdą neutronową. Przez wiele miesięcy supernowa obserwowana przez Chińczyków w
1054 roku stała się najbardziej badanym obiektem na nocnym niebie. Podobnie jak Ziemia, gwiazda
neutronowa miała oś magnetyczną, która była nachylona do osi obrotu. Gdy gwiazda obracała się,
naładowane cząstki były przyspieszane przez pola magnetyczne, aby wytworzyć wiązkę
promieniowania skierowaną wzdłuż osi magnetycznej, a ponieważ ta oś z wyprzedzeniem przesuwała
wiązkę, obracała się jak reflektor opisujący powierzchnię stożka. Ziemia przypadkowo leżała na
powierzchni tego stożka iw konsekwencji otrzymywała impuls promieniowania raz na każdy obrót,
innymi słowy, co 1.3373011 sekundy. Odkrycie gwiazdy neutronowej potwierdziło wiele teorii. To
również otworzyło dwie niesamowite możliwości. Obie zostały zasugerowane jakiś czas przed 1967 r.,
Ale obie potrzebowały gwiazdy neutronowej, aby udowodnić swoją tezę. Jednym z nich było istnienie
warunków niezbędnych do tworzenia ciężkich pierwiastków. Drugim było istnienie czarnych dziur.

Najpierw zajmiemy się formowaniem ciężkich pierwiastków, zaczynając od pomysłu, który powstał
około dekady wcześniej niż odkrycie pulsara w Mgławicy Krab
Rozwiązywanie zagadki żywiołów
Astronom Fred Hoyle wiedział, że przegrywa sprawę ze stabilnym modelem wszechświata, ale w 1957
r. opublikował wspólnie artykuł, obecnie znany jako papier B2FH, który miał nadzieję wzmocnić
argument za jego teorią. W debacie na temat stanu ustalonego a Big Bang Hoyle wskazał na słabość
teorii Wielkiego Wybuchu. Teoria stwierdziła, że w pierwszych trzech minutach pierwotnej kuli ognia
można było zsyntetyzować jądra wodoru i helu - te nabyte elektrony i stały się atomami, i dostarczyły
podstawowego materiału potrzebnego do wytworzenia gwiazd. Wielki Wybuch mógł również
zsyntetyzować więcej lżejszych elementów układu okresowego, ale nie mógł stworzyć cięższych
elementów. Wiadomo było, że Słońce jest zasilane przez fuzję atomów wodoru w celu wytworzenia
helu. Ale Słońce zawierało również elementy znacznie cięższe niż hel. Ziemia i inne planety były również
zbudowane z ciężkich pierwiastków - faktu, który był znany od wieków - i można je było oczyszczać ze
skał i rud. Wiadomo również, że pole magnetyczne Ziemi było spowodowane jego rdzeniem
stopionym.
Pytanie brzmiało: skąd wzięły się cięższe pierwiastki, jeśli nie zostały stworzone przez Słońce? W
artykule B2FH opisano, w jaki sposób jądra pierwiastków mogą powstawać w ewolucji gwiazd.
Czerwone supergiganty - innymi słowy, bardzo masywne gwiazdy - mogą przeprowadzać syntezy
jądrowe poza tymi e Słońca i są w stanie tworzyć elementy tak ciężkie jak węgiel i tlen. Hoyle zauważył,
że pojawił się problem wyjaśniający tworzenie atomów węgla, ale był w stanie pokonać tę trudność.
Jądro węgla zawiera sześć protonów i sześć neutronów, a zatem może być utworzone z trzech jąder
helu. Problem polega na tym, że chociaż kolizja dwóch cząstek jest bardzo powszechna, to dość rzadki
zbieg okoliczności powoduje, że trzy cząstki pojawiają się w tym samym punkcie w tym samym czasie.
Jednakże Hoyle był w stanie wykazać, że w odpowiednich warunkach gwiezdnych potrójne zderzenie
jest zjawiskiem dość powszechnym, a także, że występują wystarczające zderzenia, aby utworzyć jądra
węgla w ilościach wymaganych w obserwacji. Po przekroczeniu „przeszkody węglowej” azot, tlen i
wyższe pierwiastki mogły zostać stworzone ze względną łatwością, ale wytworzenie cięższych
pierwiastków wymagało znacznie wyższych temperatur i gęstszego promieniowania. Hoyle uznał, że
jedno miejsce, w którym można znaleźć te ekstremalne warunki, znajduje się w centrum supernowej.
Gdy gwiazda zapada się w gwiazdę neutronową, temperatury stają się tak wysokie, że energia istnieje
dla zderzenia cięższych jąder i powstają jądra pierwiastków nawet wyższe w układzie okresowym. To
otrzeźwiająca myśl, że supernowe, takie jak te, które obserwujemy kilka razy w każdym tysiącleciu
naszej galaktyki, są źródłem wszystkich atomów ciężkich pierwiastków na naszej planecie. Prawdą jest,
że atomy mogą być rozdzielone przez zderzenia z innymi cząstkami, ale ogólnie atom jest niezniszczalny
i może istnieć na zawsze. Ludzkie ciało zbudowane jest ze złożonych cząsteczek organicznych, ale
wszystkie te cząsteczki same składają się z atomów. Wszystkie ciężkie atomy w naszym ciele zostały
zatem stworzone wewnątrz masywnej gwiazdy lub nawet w niektórych przypadkach supernowej.
Atomy w naszych ciałach mają miliardy lat - są to małe elementy budulcowe przetwarzane przez
niezliczone pokolenia żywych organizmów. Przez cały ten czas atomy pozostają „tak dobre jak nowe”.
Nie starzeją się od czasu, gdy opuścili daleką i zapomnianą supernową, skąd zostali pierwotnie
stworzeni. Wszyscy nosimy w sobie resztki wybuchów supernowych, które miały miejsce eony temu i
miliony lat świetlnych stąd.
Elementy w całym wszechświecie
Żelazo i inne ciężkie pierwiastki pojawiają się w wielkich ilościach zarówno na Ziemi, jak i na innych
planetach Układu Słonecznego. Wydarzenie supernowej, jak te, które obserwujemy od czasu do czasu,

wydaje się bardzo powolnym sposobem formowania tych elementów, ale gdy lata są liczone w
miliardach, staje się jasne, że w historii wybuchło wiele supernowych.. Musimy również zadać kilka
pytań dotyczących tego, jak te elementy zdołały przekroczyć ogromne odległości przestrzeni, aby
dotrzeć do naszej własnej planety i wszędzie indziej w galaktyce. Wiemy, że potrzeba lat, aby pokonać
odległość od gwiazdy do gwiazdy nawet przy prędkości światła, więc jak wszystkie elementy mogą
przekroczyć rozległe przestrzenie między gwiazdami, aby stać się stosunkowo obfite wokół gwiazd,
gdzie tworzą się planety? Odpowiedź znowu znajduje się w ogromnych eonach czasu, które upłynęły
od narodzin wszechświata. Jeśli atomy poruszają się z prędkością zaledwie 1 procent prędkości światła,
to przemierzanie przestrzeni między gwiazdami zajmuje wieki, a nie lata. Ale od narodzin wszechświata
miliony stuleci były dostępne, aby tak się stało, a atomy, które utworzyły Ziemię, mogły z łatwością
przemierzyć ogromne odległości w całej galaktyce - zwłaszcza że ogromna moc wybuchu supernowych
przyczyniłyby się do rozmieszczenia pierwiastków w szerokim obszarze przestrzeni. Cała sekwencja od
narodzin gwiazd do stworzenia planet przeszła co najmniej dwa długie cykle gwiezdne. W pierwszym
cyklu powstały gwiazdy o dużej masie, które podążały za normalnym wzorem ewolucyjnym, by
ostatecznie umrzeć jako supernowe. Po ich śmierci wytwarzali atomy ciężkich pierwiastków. W drugim
cyklu gwiezdnych ewolucji planety, takie jak Ziemia, były w stanie zbudować solidny rdzeń z ciężkich
elementów udostępnionych przez umierające gwiazdy, a tym samym otrzymały wszystkie elementy
potrzebne do ewolucji życia.
Czarne dziury
Pulsar w mgławicy Krab pomógł udowodnić teorię tworzenia ciężkich pierwiastków. Była jeszcze jedna
tajemnica, na którą również rzuciło nowe światło. Po Newtonie, ale na długo przed Einsteinem,
wskazano oczywistą konsekwencję grawitacji. Im masywniejsze stało się ciało, tym silniejsze było jego
pole grawitacyjne. Możliwe było zatem, że gdyby gwiazda była wystarczająco duża, ciśnienie
promieniowania nie byłoby już wystarczająco silne, aby zapobiec całkowitemu zapadnięciu się
grawitacji gwiazdy. Biała gwiazda karła była bardzo gęsta, ale gwiazda neutronowa była znacznie
gęstsza. Ale był obiekt nawet gęstszy niż gwiazda neutronowa, obiekt o zadziwiających właściwościach.
Była to zapadnięta gwiazda tak gęsta, że nawet światło nie mogło wydostać się z jej grawitacyjnych
sprzęgieł. Ten ciemny obiekt otrzymał nazwę czarnej dziury. Ale czy istnieje coś takiego jak czarna
dziura? Przez wiele lat astronomowie uważali, że taki obiekt jest fizycznie niemożliwy, ale po odkryciu
gwiazdy neutronowej zostali zmuszeni do wniosku, że czarne dziury są możliwe i próbowali wymyślić
metody, dzięki którym obiekt emitujący żadne światło nie mógł być wykryty w niebo.
Nie ma ucieczki
Jest inny sposób na zrozumienie zjawiska czarnej dziury. Jeśli satelita okrąża Ziemię z określoną
prędkością, to jego prędkość jest wystarczająca, aby utrzymać ją na orbicie przez czas nieokreślony.
Jeśli jednak satelita zostanie wystarczająco przyśpieszony, osiągnie prędkość zwaną ucieczką, co
oznacza, że porusza się on wystarczająco szybko, aby całkowicie wymknąć się grawitacji Ziemi. W
przypadku Ziemi prędkość ucieczki wynosi około 11,2 km / s, ale dla satelity w odległości Ziemi od
Słońca wynosi ona 42 km / s. Ziemia ma już prędkość około 30 km / s wokół Słońca, więc dodatkowa
prędkość ucieczki z orbity Ziemi, a następnie z układu słonecznego, wynosi około 12 km / s . Każda
gwiazda ma również prędkość ucieczki z danej odległości i im większa masa smoły, tym większa
prędkość. Przy niezwykle masywnej gwieździe należy wziąć pod uwagę efekty względności. Ale Einstein
już dawno zauważył, że prędkość światła jest najwyższą prędkością wszystko może kiedykolwiek
osiągnąć. Pytanie zadane przez astronomów brzmiało: czy możliwe jest, aby gwiazda była tak
masywna, aby prędkość ucieczki była równa prędkości światła? Jeśli tak, taka gwiazda nie miałaby dla
nas wyglądu, ponieważ nawet światło nie byłoby w stanie wydostać się z jej szponów. Czarna dziura
miała bardzo odpowiednią nazwę - była czarna, ponieważ żadne światło nie mogło z niej uciec, a była

to dziura, ponieważ cokolwiek lub ktoś nieszczęśliwy, by pójść zbyt blisko, zostanie wciągnięty bez
możliwości ucieczki.
Dowody na czarną dziurę
Odkrycie gwiazdy neutronowej przez astronomów sprawiło, że wydaje się znacznie bardziej
prawdopodobne, że we wszechświecie istniały czarne dziury. Może być niemożliwe, abyśmy widzieli
czarną dziurę, ponieważ nie emituje ona żadnego promieniowania, ale mimo to możliwe jest
dostrzeżenie efektów wywieranych na światło i inne obiekty przez jego masywne pole grawitacyjne.
Matematykom nie było trudno opracować właściwości czarnej dziury. Przestrzeń wokół niego byłaby
zniekształcona przez bardzo silne pole grawitacyjne. Na przykład zginanie światła przewidywane przez
Alberta Einsteina byłoby łatwe do wykrycia. Ale kiedy wypracowano właściwości przestrzeni wokół
czarnej dziury, pozostawiła ona horyzont zdarzeń, który jest granicą czarnej dziury, ale także krawędzią
wszechświata. Prędkość ucieczki na horyzoncie zdarzenia równa się prędkości światła. Wejście do
horyzontu zdarzeń czarnej dziury polega na opuszczeniu naszego wszechświata i nigdy nie powrocie.
Odległość horyzontu zdarzeń może być obliczona dla stacjonarnej czarnej dziury i nazywana jest
promieniem Schwarzschilda. Pomimo swojej tajemniczej natury, w kategoriach astronomicznych,
czarna dziura jest dość prostym obiektem. Ma mierzalną masę, która zazwyczaj jest duża pod
względem mas gwiazd. (Nie ma wystarczającej grawitacji, aby skompresować całą masę, jeśli gwiazda
jest mniejsza niż około dwóch lub trzech razy większa niż masa naszego Słońca). Czarna dziura ma
wirowanie, precyzyjniej określone jako moment pędu, a to oznacza, że ma ona oś wokół której obraca
się i powoduje, że jest nieco spłaszczony, podobnie jak Ziemia na biegunach. Może również mieć
ładunek elektryczny.
W czasie, gdy odkryto pierwszego pulsara, wciąż było kilku astronomów, którzy wątpili w istnienie
czarnych dziur. Ale jest teraz wiele dowodów, które pokazują, że one istnieją. Nasze Słońce jest
pojedynczą gwiazdą, ale teraz wiemy, że prawie połowa gwiazd na niebie nie jest sama. Mają jednego
lub więcej towarzyszy, a gwiazda binarna jest najczęstszym układem. Oznacza to, że istnieje wiele
przypadków, w których jasna gwiazda okrąża ciemną gwiazdę, a także istnieją przypadki, w których
ciemna gwiazda wydaje się być czarną dziurą. Dobrym przykładem tego układu jest źródło
promieniowania rentgenowskiego zwane Cygnus X- 1. Widoczna gwiazda w parze jest nadolbrzymem
typu B0 około 8000 lat świetlnych od Ziemi. Ma ciemną gwiazdę orbitującą bardzo blisko niej. Gwiazda
jest bardzo silnym źródłem promieniowania rentgenowskiego, a najbardziej prawdopodobnym
wyjaśnieniem jest to, że promieniowanie jest spowodowane obecnością czarnej dziury. Potężna
grawitacja przechwytuje materię z czerwonego nadolbrzyma, a materia krąży wokół czarnej dziury i
obraca się w dysk. Wtedy czarna dziura wciąga materię w siebie, ale w ten sposób materia podnosi się
do bardzo wysokiej temperatury i staje się bardzo silnym emiterem promieniowania UV
(ultrafioletowego). Część energii uwalnianej przez materię spadającą na czarną dziurę jest
przekształcana w promieniowanie rentgenowskie. Promienie X z Cygnus X-1 sugerują zatem, że
znajduje się bardzo blisko czarnej dziury.
SETI - Poszukiwanie inteligencji pozaziemskiej
SETI, poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji, jest nauką eksploracyjną, która poszukuje dowodów na
życie we wszechświecie, szukając pewnej wiarygodności swojej technologii. Fale radiowe mogą
przenikać wiele części galaktyki, w których światło optyczne nie może przejść. Istnieje obszar widma
radiowego zwany „dziurą wodną”, który wydaje się być logiczną częstotliwością, na której można
wyszukiwać wiadomości z pozaziemskiej inteligencji, ponieważ sygnały o tej wąskiej szerokości pasma
nie występują naturalnie. Wyszukiwanie zostało utworzone jako międzynarodowy projekt SETI. Jego
projekt Phoenix był najbardziej wrażliwym i wszechstronnym poszukiwaniem inteligencji

pozaziemskiej. Rozpoczęto obserwacje w lutym 1995 r. Przy użyciu teleskopu radiowego Parkes w
Nowej Południowej Walii w Australii. W sierpniu 1998 r. Project Phoenix przeniósł się do ulepszonego
radioteleskopu w Arecibo w Puerto Rico. W przeciwieństwie do wielu poprzednich wyszukiwań,
Phoenix nie skanował całego nieba, ale obserwował okolice pobliskich gwiazd podobnych do Słońca.
Takie gwiazdy były najprawdopodobniej gospodarzem długowiecznych planet zdolnych do
podtrzymywania życia. Projekt Phoenix zaobserwował około 800 gwiazd, wszystkie w odległości 200
lat świetlnych. We wspólnym projekcie z UC Berkeley, SETI buduje Allen Telescope Array w Kalifornii,
USA. Będzie to dedykowany zestaw SETI 360 teleskopów, który będzie równy 100-metrowemu (328 ft)
radioteleskopowi. Pierwsze 42 anteny zaczęły działać w październiku 2007 r. W innym projekcie SETI
duża liczba komputerów osobistych podłączonych do Internetu jest wykorzystywana do przetwarzania
danych. Program SETI @ home jest pobierany i uruchamiany, gdy komputer nie jest używany, zamiast
wygaszacza ekranu. Pobiera, analizuje, a następnie przesyła dane. Pojawiło się kilka fałszywych świtów
i jak dotąd nie znaleziono żadnych dowodów na cywilizacje inne niż nasza, pomimo naszego wysiłku

CZARNE DZIURY, KWAZARY I WSZECHŚWIAT
Wśród wielu tajemniczych obiektów w przestrzeni, w szczególności dwaj zafascynowani naukowcy i
nie-naukowcy - nawet ich imiona sugerują coś z fantastyki naukowej - mogą nam powiedzieć więcej o
narodzinach wszechświata. Czarne dziury to istoty o tak silnej grawitacji, że nawet światło nie może z
nich uciec. Kwazary są ciałami nieopisanej energii, które mogą istnieć na samym krańcu wszechświata.
Gdybyśmy mogli zbudować statek kosmiczny, który zabrałby nas blisko czarnej dziury, bez wątpienia
dowiedzielibyśmy się o tych obiektach znacznie więcej niż obecnie. Oczywiście nie jest to scenariusz w
naszych obecnych środkach technologicznych i trudno sobie wyobrazić, jak to może być. Niemniej
jednak, badając czarne dziury za pomocą dostępnych nam narzędzi, wciąż możemy wiele
wydedukować na temat tych tajemniczych obiektów, nawet jeśli nie możemy fizycznie zbliżyć się do
jednego z nich. Tak więc, mając taką wiedzę, jaką już posiadamy, udajmy się w wyimaginowaną podróż
do czarnej dziury. Będziemy odwiedzać pojedynczą czarną dziurę - innymi słowy, jedną bez
orbitujących towarzyszy. Gdy zbliżamy się do czarnej dziury, będą zmiany w przestrzeni i czasie wokół
niej, chociaż możemy nie być w stanie ich wykryć z powodu względności. Dopóki nasz statek kosmiczny
utrzymuje się w bezpiecznej odległości, nie ma dla nas bezpośredniego zagrożenia. Możemy krążyć
wokół czarnej dziury, możemy krążyć wokół Ziemi.
Podróż w jedną stronę
Wyobraź sobie teraz, że wysyłamy astronautę w kapsule kosmicznej, aby zbliżyć się do czarnej dziury
i próbować dostać się do niej. Aby pomóc nam śledzić jego ruchy, astronauta wysyła nam impuls co
sekundę. Gdy zbliża się do horyzontu zdarzeń, granicy czarnej dziury, gdzie prędkość ucieczki jest
równoważna prędkości światła, zauważymy, że odstęp między impulsami staje się coraz dłuższy Jest
tak dlatego, że przestrzeń wokół czarnej dziury jest zniekształcona, tak że czas płynie wolniej.
Zauważamy, że kapsuła kosmiczny i astronauta są poddane działaniu sił pływowych pod wpływem
grawitacji czarnej dziury. Oznacza to, że część kapsuły przestrzeni bliżej środka czarnej dziury jest
poddawana większej sile niż część, która jest dalej. Astronauta osiąga punkt, w którym siły te narzucają
mu wielki nacisk. Jednak nadal nie jest za późno, aby powrócić do głównego statku kosmicznego, pod
warunkiem, że znajduje się poza horyzontem zdarzeń i może wystrzelić rakiety, aby podróżować z
prędkością prawie światła. Jeśli będzie kontynuował swoją podróż, wtedy on i jego kapsuła kosmiczna
zostaną nieuchronnie wciągnięci do czarnej dziury. Według teoretyków astronauta w kapsule
kosmicznej będzie postrzegał wydarzenia zupełnie inaczej niż na zewnątrz, ponownie ze względu na
teorię względności. Znajduje się we własnej strefie czasowo-przestrzennej, zniekształconej przez silne
pole grawitacyjne, które sprawia, że czas mija stosunkowo wolno. Gdy kapsuła rzeczywiście wchodzi w
czarną dziurę, astronauta nie może przekazać swoich odkryć osobom znajdującym się na zewnątrz, a
także nie ma możliwości, by ponownie wydostał się do wszechświata, który pozostawił. Angielski fizyk
matematyczny Roger Penrose (ur. 1931) i angielski fizyk teoretyczny Stephen Hawking (1942-2018)
pokazali, że istnieje osobliwość (punkt, w którym gęstość i temperatura idą do nieskończoności) w
środku czarnej dziury, ale my nic więcej nie wiem o przestrzeni wewnątrz. Przestrzeń i czas rozciągają
się na granicy otworu, tak że przestrzeń wewnątrz jest nieskończona. Jeśli czarna dziura jest bardzo
masywna, chociaż pole grawitacyjne jest silniejsze, siły pływowe są słabsze. Chcielibyśmy pomyśleć, że
wchodząc do czarnej dziury, możemy wejść do nowego wszechświata, podobnego do naszego z
gwiazdami, galaktykami i planetami nadającymi się do zamieszkania. I jak zobaczymy później, są nawet
tacy, którzy wierzą, że nasz własny wszechświat może faktycznie znajdować się w czarnej dziurze.
Autorzy science fiction zasugerowali, że czarna dziura może być tunelem czasoprzestrzennym połączeniem między dwiema bardzo odległymi częściami wszechświata, które stanowią idealny sposób
na pokonanie wielkich odległości między gwiazdami. Ta idea pozostaje jednak w sferze science fiction
i nie jest poglądem astronomów.

Odległe „quasi-gwiezdne obiekty”
Pod koniec lat 50. astronomowie z Cambridge w Anglii tworzyli katalog wszystkich źródeł radiowych
na niebie. Czasami możliwe było śledzenie źródła radiowego za pomocą obserwacji optycznej, ale te
dwa nie zawsze są kompatybilne i emitery radiowe nie są zwykle jasnymi gwiazdami optycznymi. W
1960 roku amerykański astronom Allan Sandage (ur. 1926) użył 5-metrowego (200-calowego)
teleskopu Palomara do badania gwiazdy znanej jako 3C 48 w katalogu Cambridge. Gwiazda miała
pewne niezwykłe cechy. Jej widmo pokazało dziwne linie emisji, których nie można było zidentyfikować
na podstawie porównania ze znanymi elementami. W 1962 r. Odkryto kolejną gwiazdę radiową o
nazwie 3C 273. To niezwykłe, że długi strumień świetlny był wyraźnie widoczny na jego obrazie
optycznym. Astronomowie byli zdziwieni dziwnymi liniami emisji, które również pokazali. Jednak w
1963 roku holenderski astronom Maarten Schmidt (ur. 1929), pracujący w California Institute of
Technology, był w stanie wykazać, że niezidentyfikowane linie na widmach były w rzeczywistości
znanymi liniami wodoru. Po prostu nie zostały rozpoznane z powodu bardzo wysokiego stopnia
przesunięcia ku czerwieni, które wykazywały. Obiekty otrzymały nazwę „kwazary”, skrót od „obiektów
quasi-gwiezdnych”. Ponadto nie powstały one w naszej własnej galaktyce; sądząc po ich przesunięciu
ku czerwieni, oddalali się od nas z niespotykaną prędkością i dlatego były niewiarygodnie odległe. W
rzeczywistości nie jest przesadą stwierdzenie, że były to najbardziej odległe obiekty, jakie kiedykolwiek
zaobserwowano na niebie. Szacowano, że kwazar 3C 273 znajduje się w odległości dwóch miliardów
lat świetlnych. Najbardziej odległe galaktyki badane przed odkryciem kwazarów nie były przecież
końcem wszechświata. Kwazary znajdowały się w galaktykach znacznie dalej, a ponieważ byliśmy w
stanie wykryć je z tak dużej odległości, musieli mieć bardzo silne źródło energii. Po zidentyfikowaniu
pierwszych kwazarów astronomowie zaczęli szukać więcej obiektów o bardzo dużych przesunięciach
ku czerwieni. Odkryli, że były tam tysiące kwazarów widocznych dzięki najsilniejszym teleskopom.
Zmierzono przesunięcia o ponad 90 procent, w porównaniu z pomiarami tylko 2 lub 3 procent dla
galaktyk. Wskazuje, że te kwazary są dalej. W rzeczywistości najbardziej odległe kwazary są szacowane
na 13 miliardów lat świetlnych stąd. Oznacza to, że obserwujemy je blisko czasu Wielkiego Wybuchu i
początków wszechświata. Kiedy kwazary znalazły się pod ścisłą kontrolą, odkryto, że znajdują się one
w galaktykach, co pokazuje, że najbardziej odległe galaktyki znajdowały się znacznie dalej niż
początkowo sądzono. Kiedy kwazary zaczęły być bliżej badane, stwierdzono, że ich jasność nie była
stała, ale odchylenia od normy były zwykle bardzo krótkotrwałe. Czasami kwazary mogą rozbłysnąć tak
jasno, jak 100 galaktyk - kolejna wskazówka, że muszą mieć bardzo zwarte, ale potężne źródło energii,
aby były tak widoczne na tak dużej odległości. Jest tylko jeden zasilacz, który może zaspokoić tak
żarłoczny apetyt na energię. Dowody sugerują, że kwazar musi zawierać bardzo masywną czarną dziurę
w środku. Kwazary są obiektami tak potężnymi, że pochłaniają gwiazdy. Miliony gwiazd musiały zostać
pochłonięte, aby stworzyć masywne czarne dziury, które zasilają kwazary, a kiedy pochłoną nową
gwiazdę, uwolniona energia jest tak wielka, że widzimy rozbłysk jej agresji z Ziemi. Wydaje się, że dzięki
kwazarom osiągnęliśmy granice wszechświata, ale myliłyśmy się co do tego, tyle razy, że nikt nie może
być pewien. Był czas, kiedy uważano, że krawędź wszechświata jest krawędzią Ziemi, wtedy uważano,
że jest najdalszą częścią Układu Słonecznego, a następnie stała się Drogą Mleczną. Na początku XX
wieku przyjęto, że granice są najbardziej odległymi galaktykami, teraz uważamy, że kwazary znajdują
się na końcu wszechświata - ale nie możemy tego nawet powiedzieć z zbyt dużą pewnością.
Zakurzone wiatry kwazarów
Używając spektrografu na podczerwień Teleskopu Kosmicznego Spitzera, naukowcy odkryli bogactwo
ziaren pyłu w kwazarze zwanym PG 2112 + 059 znajdującym się w centrum galaktyki oddalonej o osiem
miliardów lat świetlnych. Ziarna, które obejmują szafiry, rubiny, perydoty i peryklazy (naturalnie
występujące w marmurze), zwykle nie występują w galaktykach bez kwazarów, co sugeruje, że mogły

zostać świeżo uformowane w wiatrach kwazara. Odkrycia te są kolejną wskazówką w trwającej
kosmicznej tajemnicy: skąd wziął się cały pył w naszym młodym wszechświecie? Pył ma kluczowe
znaczenie dla efektywnego formowania się gwiazd, ponieważ pozwala gigantycznym chmurom, w
których powstają gwiazdy, szybko się ochłodzić i zapaść w nowe gwiazdy. Gdy uformuje się gwiazda,
pył jest również potrzebny do produkcji planet. Teoretycy przewidywali, że wiatry z kwazarów rosną z
centr odległych galaktyk mogą być źródłem tego pyłu. Podczas gdy środowisko bliskie kwazarowi jest
zbyt gorące, aby duże cząsteczki, takie jak ziarna pyłu, mogły przetrwać, kurz został znaleziony w
chłodniejszych, zewnętrznych regionach. Astronomowie mają teraz dowody na to, że w tych wiatrach
zewnętrznych powstaje pył.
Więcej niż trzy wymiary
Wszechświat jest często opisywany jako czterowymiarowe kontinuum czasoprzestrzenne, składające
się z dobrze znanych trzech wymiarów przestrzennych, których doświadczamy (długość, szerokość i
głębokość) oraz inny wymiar - wymiar czasu - który ma szczególne znaczenie w Einsteinie specjalna
teoria względności. Ignorując na chwilę wymiar czasu, istnieją pewne dowody na to, że trzy wymiary
przestrzenne wszechświata nie rozciągają się na nieskończoność; wszechświat może być zamknięty w
zamkniętej przestrzeni w taki sam sposób, w jaki sfera Ziemi jest otoczona jego powierzchnią. Wyobraź
sobie dwuwymiarową istotę na biegunie północnym. Narysowaliśmy dla niego koncentryczne kręgi linie szerokości geograficznej - dla bieguna. Kręgi te stają się coraz większe, gdy posuwają się na
południe, osiągając w końcu maksymalną szerokość na równiku. Stamtąd okręgi stają się coraz
mniejsze i mniejsze, aż dotrą do bieguna południowego, dokładnie w przeciwnym punkcie niż równik
biegun północny. Jeśli nasz dwuwymiarowy podróżnik uda się na południe od bieguna północnego, w
końcu dotrze do bieguna południowego, a jeśli nadal będzie podążał w tym samym kierunku, w końcu
wróci do punktu, z którego wyruszył z bieguna północnego. Wyobraźmy sobie teraz, że zatrzymujemy
obrót Ziemi i usuwamy linie szerokości i długości geograficznej, tak aby bieguny północy i południa nie
miały żadnej uprzywilejowanej pozycji na kuli. Podróż dookoła świata może rozpocząć się od
dowolnego wybranego punktu na powierzchni, a podróżnik, pod warunkiem, że będzie mógł jechać
prosto, może podróżować po świecie i wrócić do punktu, z którego zaczął. Podróżny może twierdzić,
że jego punktem początkowym i końcowym jest centrum świata. My, jako trójwymiarowe istoty,
widzimy, że roszczenie jest nieważne; każdy punkt na powierzchni kuli może twierdzić, że znajduje się
w centrum. Widzimy całą sferę i wiemy, że chociaż świat podróżnika ma centrum, nie znajduje się na
powierzchni Ziemi. Centrum nie ma szerokości ani długości geograficznej. Jest w trzecim wymiarze w
środku kuli. Jeśli nasz dwuwymiarowy byt jest wystarczająco sprytny, może być w stanie wydedukować,
że jego przestrzeń jest zakrzywiona. Podróżnik definiuje linię prostą jako najkrótszą odległość między
dwoma punktami; to jest to, co znamy jako wielkie koło. Wie, że w płaskiej przestrzeni kąty trójkąta
wynoszą 180 stopni lub dwa kąty proste. Rysuje bardzo duży trójkąt za pomocą wielkich kół dla boków
i odkrywa, że kąty sumują się do ponad 180 stopni. Jeśli bierze dwa punkty na równiku, oddzielone o
90 stopni długości geograficznej i łączy je z biegunem, może utworzyć trójkąt równoboczny, którego
kąty dodają do trzech kątów prostych. Odkryłby także, gdyby narysował bardzo duży okrąg, że jego
obwód jest mniejszy niż wartość określona przez znaną formułę 2πr. Promień równika, na przykład,
jest taki sam jak promień Ziemi z naszego punktu widzenia, ale dla naszej dwuwymiarowej istoty
promień będzie linią od bieguna północnego do równika, a obwód koła nie będzie mnoży się przez
promień, będzie to czterokrotność promienia. Teoretycznie podróżny może wykorzystać ten wynik do
obliczenia wielkości swojego kulistego świata
Tak więc powierzchnię Ziemi można uważać za dwuwymiarowy świat, który potrzebuje trzeciego
wymiaru, aby to wyjaśnić. Wszechświat, wyłączając wymiar czasu, jest światem trójwymiarowym, ale
jeśli jest ograniczony w granicach, wówczas potrzebuje czwartego wymiaru, aby wyjaśnić, gdzie leży

granica. Możemy zdefiniować trójwymiarową „sferyczną” przestrzeń jako granicę czterowymiarowej
super-sfery. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie leży środek tej super-sfery, ale matematycy mogą
wywnioskować wiele z jej właściwości. Na przykład okrąg o promieniu r może być reprezentowany
przez równanie x2 + y2 = r2, kula o tym samym promieniu może być zapisana jako x2 + y2 + z2 = r2 i
czterowymiarowa „super-sfera” o promieniu r można wyrazić równaniem x2 + y2 + z2 + w2 = r2, gdzie
cztery osie, (x, y, z, w) są wszystkie pod kątem prostym względem siebie. Z tego powodu matematycy
mogą wypracować wszystkie właściwości super-sfery. Jeśli przecinamy go na przykład płaszczyzną „w
= 0”, to znajdujemy trójwymiarową sekcję jako kulę x2 + y2 + z2 = r. Możemy opracować wszystkie
właściwości super-sfery, takie jak objętości, obszary, odległości i kąty.
Teraz jesteśmy gotowi wysłać dwóch nieustraszonych obserwatorów z naszej planety do najbardziej
odległych kwazarów. Pozostaniemy bezpiecznie na Ziemi. Kiedy nasi obserwatorzy dotrą do celu,
zmierzą kąty trójkąta, który utworzyliśmy. Jeśli kąty sumują się do więcej niż dwóch kątów prostych, to
pokazuje, że wszechświat jest zamknięty. Gdybyśmy znali odległości, moglibyśmy zmierzyć krzywiznę
wszechświata i moglibyśmy obliczyć, jak daleko nasi dwaj odlegli obserwatorzy będą musieli
podróżować, aby wrócić do punktu, z którego zaczęli. Jeśli kąty naszego trójkąta sumują się dokładnie
do dwóch kątów prostych, to wszechświat jest idealnie płaski i rozciąga się do nieskończoności we
wszystkich kierunkach. Jeśli kąty sumują się do więcej niż dwóch kątów prostych, wszechświat jest
rozbieżny; dwuwymiarowa analogia jest powierzchnią siodła, gdzie na przykład obwód koła jest
większy niż 2π razy jego promień.
Gdzie jesteśmy?
Istnieje wiele teorii na temat natury wszechświata, w którym żyjemy, a jedną z najbardziej
fascynujących jest to, że sam wszechświat jest zawarty w czarnej dziurze. Promień Schwarzschilda
czarnej dziury daje prosty wzór r = 2GM / c2. Tutaj G jest stałą grawitacyjną, M jest masą czarnej dziury,
a c jest prędkością światła. Jest to więc masa czarnej dziury, jedyna zmienna w tym równaniu, która
określa promień, a tym samym granicę czarnej dziury. Na przykład czarna dziura z masą Ziemi byłaby
wielkości wiśni i nie trzeba mówić, że będzie to niezwykle gęsty obiekt. Czarna dziura o podwójnej
masie
Ziemia miałaby promień dwukrotnie większy niż wiśnia; byłaby ośmiokrotnie większa od objętości, a
gęstość materii w niej wciąż byłaby wysoka, ale tylko o jedną czwartą mniejszej niż czarna dziura. Gdyby
czarna dziura miała taki sam promień jak Ziemia, byłaby niezwykle masywna, ale gęstość wynosiłaby
tylko 5 × 1018 razy gęstość czarnej dziury wielkości wiśni. W przypadku bardzo dużych czarnych dziur,
których promienie mierzone są w milionach lat świetlnych, gęstość materii wewnątrz sprowadza się
do rozsądnych proporcji. Czarna dziura nie musi zawierać niesamowicie gęstej materii w jej horyzoncie.
Następne pytanie, które musimy zadać, brzmi: „jaki byłby promień czarnej dziury o masie równej masie
całego wszechświata?” Gdybyśmy znali masę wszechświata, moglibyśmy obliczyć promień
Schwarzschilda takiej dziury bardzo łatwo i wiemy, że promień będzie odległością astronomicznych
rozmiarów. Oznaczałoby to, że cały wszechświat był zawarty w czarnej dziurze. Nic nie może uciec od
wszechświata. Wszystko, co próbuje uciec nawet z prędkością światła, zostanie przyciągnięte do niego
przez grawitację całej masy we wszechświecie. Gdybyśmy naprawdę byli w tej czarnej dziurze, to jak
by to wyglądało? Trzeba przyznać, że może wydawać się bardzo podobny do wszechświata, który
faktycznie obserwujemy. Opis wszechświata „czarnej dziury” doskonale uzupełnia ideę
trójwymiarowego, ale skończonego wszechświata. Nie bylibyśmy w stanie znaleźć krawędzi naszego
wszechświata. Moglibyśmy wysłać wiązkę światła w tym, co naszym zdaniem jest linią prostą do
krawędzi wszechświata. Po podróży przez kilka miliardów lat świetlnych myślimy, że nasza wiązka
światła przemieściła się w linii prostej, ale czterowymiarowa istota patrząca z zewnątrz może zobaczyć,
że podążyła za krzywą. On lub ona może obliczyć, ile czasu zajmie wiązce, aby podróżować w wielkim

okręgu i wrócić z przeciwnego kierunku do punktu, z którego się rozpoczęła. Patrząc w kierunku wiązki
światła, nie jesteśmy świadomi, że nie jest prosta; Światło z dowolnego jasnego obiektu z nieba jest
wygięte dokładnie w ten sam sposób przez pole grawitacyjne wszechświata wewnątrz czarnej dziury.
Podobne argumenty można wykorzystać do odpowiedzi na pytanie, gdzie po raz pierwszy utworzono
wszechświat. Gdzie powinniśmy skierować nasze teleskopy, aby zobaczyć miejsce, w którym miał
miejsce Wielki Wybuch? Odpowiedź jest taka, że możemy skierować teleskop w dowolne miejsce we
wszechświecie i patrzymy w kierunku miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Wydaje się to bardzo
niezadowalającą odpowiedzią, ale z tego, co jesteśmy w stanie wydedukować na temat wszechświata,
nie ma znaczenia, jaki punkt wybierzemy, ponieważ patrzenie na wszechświat od tego punktu
wykazywałoby takie same wyniki, jakie widzimy z własnego punktu widzenia punkt. Prawdą jest, że
widzimy, jak wszystko oddala się od nas, coraz szybciej, im dalej jest. Z naszych trójwymiarowych
umysłów można spierać się, że jesteśmy w centrum wszechświata, gdzie miał miejsce Wielki Wybuch,
w przeciwnym razie zobaczylibyśmy galaktyki i kwazary na skraju wszechświata podróżujące z różnymi
prędkościami od nas z kierunkiem centrum Wielkiego Wybuchu jako punkt, w którym te prędkości są
największe. Ale tak nie jest. Jesteśmy jak rodzynki w cieście, które się rozrasta podczas gotowania.
Każda rodzynka „widzi” wszystkie inne rodzynki pędzące od niej w każdym kierunku, ale nie ma
uprzywilejowanej pozycji w swojej przestrzeni.

STEPHEN HAWKING
Eksploracja granic przestrzeni
Przez wiele lat nasze rozumienie wszechświata opierało się na interpretacjI danych starannie
zebranych przez niezliczone godziny obserwacji nieba za pomocą optycznych, a później
radioteleskopów. Ale potem nastąpił duży postęp: przełomowe odkrycia astronomiczne na temat
wszechświata dokonane za pomocą skomplikowanej matematyki. W uniwersyteckim mieście
Cambridge odbył się publiczny wykład. Mówca musiał zostać podniesiony na scenę na wózku przez
kilku asystentów. Został podłączony do komputera, a syntezator mowy został podłączony do systemu
nagłośnieniowego. Na ramieniu wózka znajdował się zestaw dysków komputerowych zawierających
tekst i diagramy do wykładu. Zdjęcia i diagramy pojawiły się na ekranie. Mówca zwrócił się do
publiczności, naciskając przyciski na klawiaturze, aby obsługiwać syntezator mowy. Sztywny,
metaliczny, skomputeryzowany głos zabrzmiał z lekkim amerykańskim akcentem. Były luki między
słowami i zdaniami, ale prezentacja była nadal w pełni zrozumiała dla publiczności. Czasami mówca
podniósł głowę. Czasami uniósł brwi i odwrócił się twarzą do publiczności z nikczemnym uśmiechem.
Wykład trwał około 40 minut i został powitany z entuzjastycznym aplauzem. Profesor Stephen Hawking
potwierdził owację.
Narodziny specjalnego astronoma
Mówiono kiedyś, że Izaak Newton urodził się w roku śmierci Galileusza. Twierdzenie to można złożyć
tylko dlatego, że Anglicy i Włosi używali różnych kalendarzy w tym czasie; w ten sposób, kiedy urodził
się Newton, wciąż był kalendarz kalifornijski w Anglii w 1642 r., ale w Rzymie w 1643 r. w kalendarzu
gregoriańskim. Stephen Hawking urodził się 8 stycznia 1942-299 lat po urodzeniu Izaaka Newtona i 300
lat po śmierci Galileusza. Jego kariera jest podobna do obu jego poprzedników. Miejsce urodzenia
Hawkinga znajdowało się w „innym miejscu”; uniwersyteckie miasto Oxford. Stało się tak, ponieważ
jego rodzina wyprowadziła się z Highgate w Londynie w chwili wybuchu II wojny światowej. Rodzina
przeniosła się z powrotem do Highgate, gdy wojna się skończyła, w 1950 r.ponownie zamieszkali w St.
Albans. To właśnie tam, w miejscowym gimnazjum, Stephen Hawking otrzymał wykształcenie średnie
i osiągnął poziom akademicki niezbędny do powrotu do miejsca urodzenia w Oksfordzie jako student.
Jako bystry student mógł w pełni cieszyć się społeczną stroną życia licencjackiego i nadal zdawać
egzaminy. Zanim zbliżył się do finałów, zdecydował, że chce poświęcić swoje życie karierze
akademickiej. Doskonale zdawał sobie sprawę z szybkiego postępu w astronomii i kosmologii i chciał,
aby te tematy były podstawą jego kariery. Opowieść o jego żywym wywiadzie w Oksfordzie ma na celu
określenie jego stopnia naukowego. „Jeśli nagrodzisz mnie pierwszym”, powiedział: „Pójdę do
Cambridge. Jeśli otrzymam drugie, zostanę w Oksfordzie, więc spodziewam się, że dasz mi pierwszy.
”Czy Oxford chciał pozbyć się Stephena Hawkinga, czy też byli całkowicie uczciwi w swoich kontaktach?
Trudno uwierzyć, że komisja egzaminacyjna wzięła jego słowa za żart, ale w rezultacie przyznano mu
wyróżnienia pierwszej klasy. W astronomicznej społeczności człowiek, którego Hawking podziwiał
przede wszystkim, był tępym, szczerym i błyskotliwym Fredem Hoyle (1915–2001) w Cambridge. Hoyle
był głównym powodem, dla którego Hawking wybrał Cambridge zamiasta Oxford na swoją karierę
podyplomową, kiedy miał tak silne powiązania z tym ostatnim uniwersytetem. Innym powodem
wyboru Cambridge było to, że zdecydował, że chce kontynuować karierę w kosmologii a w tym czasie
Cambridge był znacznie lepiej przygotowany do zaoferowania mu tej kariery. Szybko zajął się życiem
podyplomowym, ale nie wszystkie róże. Kiedy rozpoczął pracę doktorską, szybko odkrył, że jego
znajomość matematyki jest niewystarczająca. Aby śledzić badania, które wybrał, musiał ciężko
pracować, aby opanować rachunek tensora - niezbędny warunek, aby móc zrozumieć pracę Einsteina
i złożone obliczenia wymagane dla ogólnej teorii względności

Gorzki cios
To właśnie w Cambridge Stephen Hawking spotkał młodą damę o imieniu Jane Wilde. Znalazła go
ekscentrycznego i fascynującego bohatera, ale wkrótce odkryła, że musi być dla niego tragiczna strona.
„Było coś straconego”, powiedziała później. „Wiedział, że coś się z nim dzieje, czego nie kontrolował”.
Hawking miał wtedy 21 lat. Wiedział, że cierpi na problem medyczny, więc zorganizował badanie i
profesjonalną diagnozę. Wynik badania nie był dobrą wiadomością. Diagnoza wykazała, że wykazywał
wczesne objawy rzadkiej choroby zwanej stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), lepiej znanej w
Wielkiej Brytanii jako choroba neuronu ruchowego. Wpływa na nerwy rdzenia kręgowego, jak również
na część mózgu, która kontroluje ruch mięśni i kończyn. To było straszne, że spotkał młodego
mężczyznę w sile wieku, a Stephen Hawking wiedział, że jego problem może się tylko pogorszyć. Nie
było lekarstwa na ten stan. Według statystyk osób cierpiących na tę chorobę miał bardzo niewiele lat
do życia. Ale choć nigdy nie mógł być lepszy, była niewielka pociecha. Choroba neuronu ruchowego nie
wpływała na jego mózg. On wciąż był w stanie prowadzić swoje badania i śledzić karierę akademicką,
której chciał.
Pokonywanie tragedii
W lipcu 1965 roku Hawking poślubił Jane Wilde. Wiedziała, że w tym czasie cierpi na paraliżującą
chorobę neuronu ruchowego i był w pełni świadomy tego, co bierze. Niemniej jednak była głęboko
przekonana, że mimo wielkiej niepełnosprawności ma wspaniałą przyszłość. W tym czasie Hawking
wykorzystał laskę, aby pomóc sobie w poruszaniu się. Wkrótce potem jego mowa pogorszyła się, a
także jego mobilność. Musiał zmienić laske na parę kul. Przez kilka lat choroba postępowała powoli,
ale jego mowa nadal się pogarszała i pojawił się punkt, w którym tylko jego najbliżsi współpracownicy
mogli zrozumieć, co mówił. Jego mobilność poważnie ucierpiała, a od 1969 r. Został wydany
standardowy przewóz trójkołowy National Health Service. Jednak do 1974 roku stwierdził, że
wygodniej jest korzystać z elektrycznego wózka inwalidzkiego. W 1985 r. jego zdrowie pogorszyło się
tak bardzo, że po wysiłku przez dekadę był zmuszony używać syntezatora mowy do wykładów i
komunikowania się z innymi ludźmi. W rzeczywistości była to dla niego wielka pomoc i szybko odkrył,
że może komunikować się szybciej i lepiej z syntezatorem mowy, niż był w stanie zrobić przez wiele lat
bez niego. Hawking jest wyjątkowym przypadkiem, jeśli chodzi o chorobę neuronów ruchowych. Nie
tylko żył znacznie dłużej niż zwykle u kogoś cierpiącego na tę chorobę, ale wciąż rozwiązuje nowe i
skomplikowane problemy w kosmologii w czasach, gdy wielu matematyków jest postrzeganych tak
dobrze, jak dawniej. Nie możemy powstrzymać się od podziwiania człowieka, który prowadził
wymagającą karierę w pełnym wymiarze godzin, podczas gdy musiał konkurować z niszczycielską
chorobą neuronów ruchowych. Jest wiele anegdot o jego lekkomyślnej jeździe na wózku inwalidzkim,
jego poczucie humoru i metody radzenia sobie z niepełnosprawnością, ale bez wątpienia nie chce być
pamiętany za swoją chorobę, ale za wkład w kosmologię. W wybranej przez siebie dziedzinie Stephen
Hawking stał się najbardziej charyzmatyczną postacią w drugiej połowie XX wieku.
Kucie innej ścieżki
Jako młody człowiek Hawking nie miał trudności z użyciem teleskopu, ale bezpośrednia obserwacja
wszechświata nie była jego priorytetem. Był całkiem zadowolony, czytając o nowych obserwacjach w
prasie astronomicznej. Od początku wiedział, że chce być kosmologiem. Był znacznie bardziej
zainteresowany aspektami astronomii niż bezpośrednimi obserwacjami. Był zafascynowany związkami
z fizyką jądrową i matematyką niezwykłych obiektów, takich jak gwiazdy neutronowe, a w
szczególności czarne dziury, które były w czołówce kosmologii w jego czasach. Wiedział tyle samo, co
większość fizyków o ogólnej teorii względności, a także wiedział o dziwnym świecie mechaniki
kwantowej. Ale podczas gdy Einstein nie chciał mieć nic wspólnego z mechaniką kwantową, Hawking

chciał połączyć teorię względności i mechanikę kwantową. Zawsze entuzjastycznie wchodził w debatę
i nigdy nie cofał się w wyrażaniu własnych opinii. Jeden z najlepszych przykładów jego podejścia pojawił
się na spotkaniu Towarzystwa Królewskiego na początku lat sześćdziesiątych. W tym czasie Hawking
był tylko młodym badaczem, ale na spotkaniu zakwestionował oświadczenie swojego idola, Freda
Hoyle'a. Hawking twierdził, że jedna z ilości, które Hoyle określił w swoich równaniach jako zbieżne,
była w rzeczywistości rozbieżna. Hoyle zapewnił ponownie, że funkcja zbiegła się, ale młodszy
mężczyzna stał na swoim miejscu. Hoyle był wściekły, że został publicznie zakwestionowany, ale
później przyjął, że dowód Hawkinga był prawidłowy. Oboje byli naukowcami. To prawda, która miała
znaczenie. Hoyle nie miał nic przeciwko Hawkingowi, a wszelkie tarcia między dwoma kosmologami
szybko zostały zapomniane. Fred Hoyle i teoria stanu ustalonego Fred Hoyle (1915–2001), Hermann
Bondi (1919–2005) i Thomas Gold (1920–2004) to nazwy związane głównie z teorią stanu
stacjonarnego wszechświata, ale w rzeczywistości inną teorią Brytyjski astronom James Jeans (1877–
1946) przedstawił ten pomysł w latach 20. XX wieku. Teoria stanu ustalonego, konkurencyjny
kosmologiczny pogląd na Wielki Wybuch, sugeruje, że nowa materia jest stale tworzona w miarę
rozszerzania się wszechświata. Po odkryciu promieniowania tła pochodzącego z Wielkiego Wybuchu,
teoria stanu ustalonego szybko straciła na znaczeniu. Jednak Hoyle wniósł znaczący wkład w
astronomię, pracując nad ewolucją gwiazd, a w szczególności nad sposobem, w jaki elementy zostały
utworzone w gwiazdach. Początkowo trudno było wyjaśnić, w jaki sposób można stworzyć ciężkie
pierwiastki, ale pokazał, że niezbędne warunki do tego celu istnieją w wybuchającej supernowej. Jego
klasyczny artykuł na ten temat, znany jako papier B2FH, został opublikowany z Williamem Fowlerem
(1911–95), Margaret Burbidge (ur. 1919) i Geoffreyem Burbidge (ur. 1925) w 1957 roku.
Hawking i prawa termodynamiki
Hawking był bardzo zainteresowany odkryciem kwazarów i był jednym z naukowców, którzy wierzyli,
że muszą być zasilane przez masywne czarne dziury, aby wydać tyle energii i być widocznymi na tak
dużą odległość. W XIX wieku opracowano gałąź fizyki zwaną termodynamiką, aby pomóc poprawić
wydajność silnika parowego. Termodynamika wypadła z mody w czasach Hawkinga, ale wciąż
zawierała kilka interesujących pomysłów, a jednym z nich była koncepcja entropii. Trudno jest podać
precyzyjną definicję entropii, ale najbliżej, jaką możemy uzyskać, to nazwać to stopniem nieporządku.
Pozostawiona entropii własnych zasobów zawsze zwiększa się i wymaga wydatkowania energii, aby
zmniejszyć zaburzenie. W XIX wieku termodynamika sugerowała, że wraz ze wzrostem entropii
Wszechświat będzie powoli spływać, aż wszędzie będzie taka sama temperatura, wtedy nie będzie już
energii do reorganizacji. Dzięki swoim badaniom Hawking wiedział, że czarne dziury nie mogą
emitować żadnego promieniowania, a następnie mogą pozostać na tym samym rozmiarze na zawsze
lub powiększyć się, pochłaniając dodatkową materię - ale czarna dziura nie może się zmniejszyć. Reguła
była prawie taka sama jak w drugiej zasadzie termodynamiki, w której entropia układu zamkniętego
może pozostać taka sama lub stać się większa. Hawking zdał sobie sprawę, że matematyka obu jest
identyczna i doszedł do wniosku, że powierzchnia czarnej dziury była miarą jej entropii. Hawking
wiedział również, że temperatura czarnej dziury była odwrotnie proporcjonalna do jej masy. Zdał sobie
sprawę, że prawa termodynamiki sugerują dokładnie to samo. Im mniejsza czarna dziura, tym wyższa
jej temperatura. Kiedy zaczął rozważać bardzo małe czarne dziury - mniejsze niż proton - zdał sobie
sprawę, że rzeczywiście muszą być bardzo gorące.
Hawking następnie zmienił zdanie na teorię osobliwości. Osobliwość jest punktem, w którym wielkości
fizyczne, takie jak gęstość i temperatura, stają się nieskończone, i od dawna istniała teoria, że dla tych
wielkości osiągnięcie nieskończoności było po prostu niemożliwe. Powiedzenie, że „Natura nie znosi
osobliwości”, było przeciwieństwem powiedzenia, że „Natura nie znosi próżni”, ale były to także
stwierdzenia równoległe. Hawking ściśle współpracował z Rogerem Penrose nad teorią i obaj

mężczyźni zgodzili się, że osobliwości muszą istnieć w centrum czarnej dziury i że istniały również w
pierwszej chwili Wielkiego Wybuchu. Jeden argument, jaki wysunęli, był taki, że niemożliwe było
widzieć poza horyzontem czarnej dziury, a zatem istnienie osobliwości wewnątrz niej nie miało
znaczenia, ponieważ nie było możliwości, by mogła ona wpłynąć na resztę wszechświata.
Czarne dziury spotykają mechanikę kwantową
Następnie badania Hawkinga przyniosły zadziwiający wynik. Wiadomo było, że pierwsze teorie czarnej
dziury zostały wyjaśnione, że nic nie mogłoby uciec z wnętrza horyzontu zdarzeń. Hawking stworzył
jednak teorię, aby pokazać, że nie zawsze było to prawdą; w pewnych warunkach czarna dziura
mogłaby faktycznie emitować promieniowanie. Doszedł do tego wyniku po zastosowaniu praw
mechaniki kwantowej do problemu. Wiadomo również, że w pewnych warunkach cząstki mogą być
generowane z czystej energii. Astronomowie znaleźli dowody na tzw.produkcję „cząstek wirtualnych”.
Natura umożliwia spontaniczne tworzenie par „wirtualnych” cząstek w dowolnym punkcie przestrzeni.
Każda para składa się z cząstki i jej antycząstki, na przykład elektronu i pozytonu, protonu i antyprotonu
lub pary fotonów (foton jest jego własną antycząstką). Zwykle, gdy cząstki są formowane, anihilują one
wzajemnie po upływie około 10–21 sekund. Jeśli jednak cząstki pojawiają się w pobliżu horyzontu
zdarzeń czarnej dziury, wówczas pole grawitacyjne czarnej dziury zmienia wirtualne cząstki w
prawdziwe cząstki. Jedna z cząstek zostaje przechwycona przez czarną dziurę i nigdy więcej nie jest
widziana. Druga ma wystarczającą energię do ucieczki. czarna, widziana z daleka, czarna dziura wydaje
się emitować cząstkę. Przełknęła również cząstkę, abyśmy mogli pomyśleć, że jej wielkość wzrosła. W
rzeczywistości jest odwrotnie. Czarna dziura zużyła energię na wirtualne cząstki, a wynikiem tego jest
utrata energii (lub masy, jeśli wolisz myśleć w kategoriach masy). Tak więc spontaniczny proces
produkcji pary powoduje, że czarna dziura powoli więdnie. Nawet dziwniejsze rzeczy mogą się
wydarzyć, gdy zbiegną się czarne dziury i mechanika kwantowa. Hawking próbował wypracować
właściwości bardzo małych czarnych dziur. Czytelnicy będą pamiętać, że czarna dziura o takiej samej
masie jak Ziemia miałaby średnicę około 1,7 centymetra. We wcześniejszym rozdziale widzieliśmy
również, jak bardzo duża czarna dziura może mieć tak niską gęstość, że cały wszechświat może być w
rzeczywistości czarną dziurą. Teraz musimy rozważyć skrajne przeciwieństwo: czarną dziurę mniejszą
niż proton. Ponieważ masa czarnej dziury jest zmniejszona, promień jest mniejszy, ale chociaż masa
zmniejsza, gęstość wzrasta wraz ze spadkiem promienia. Hawking obliczył, że czarna dziura o masie
około miliarda ton, wielkości góry na Ziemi, będzie zawarta w kuli mniejszej niż proton! Jedyne warunki,
w których ciśnienie było wystarczająco wysokie, aby skompresować coś wielkości góry w przestrzeń
wielkości protonu, było we wczesnych fazach Wielkiego Wybuchu. Rozumował, że może być wiele
czarnych dziur tego rozmiaru pozostawionych przez Wielki Wybuch, kiedy wszechświat został po raz
pierwszy stworzony. Te mikroskopijnie małe czarne dziury były niesamowitymi i zadziwiającymi
przedmiotami. Jak masę góry można skompresować w pojedynczy proton? Czarna dziura wyparowuje
powoli, ale charakter jej ostatecznego upadku jest sporny. Każda czarna dziura ma nieskończoną
osobliwość w centrum; nie wiemy, czy ta osobliwość powoduje dużą eksplozję, czy czarna dziura znika
spokojnie. Teoria kwantowa przewiduje, że czarne dziury nie zawsze były stabilne i mogły wybuchnąć
spontanicznie z uwolnieniem niesamowitej ilości energii. Hawking myślał, że mimo to są wystarczająco
stabilne, aby nadal być około miliardów lat po Wielkim Wybuchu.
Kosmologowie podejmują scenę centralną
Interpretacja obserwacji i obrazów z kosmosu często wymaga zastosowania bardzo egzotycznej fizyki
i ezoterycznej matematyki. Hawking i Penrose bardzo chcieli znaleźć i obserwować eksplodującą czarną
dziurę, aby udowodnić swoje teorie. Wiedzieli, że mierząc częstotliwości i amplitudy promieniowania
i starannie badając widmo, dowiedzą się wiele o jego historii. Przekonali się, wbrew obecnemu
myśleniu, że w rzeczywistości możliwe jest uzyskanie informacji z czarnej dziury na temat tego, co do

niej wpadło. Tak więc pod koniec XX wieku i do trzeciego tysiąclecia początki wszechświata stały się
domeną kosmologa bardziej niż jakiegokolwiek innego astronoma. Hawking opublikował wiele prac
naukowych, ale napisał także dla popularnej prasy. W 1979 roku był współautorem niemieckiego fizyka
Wernera Izraela (ur. 1931) książki General Relativity, Einstein Centenary Survey. Jednak najbardziej
znana publikacja Hawkinga to Krótka historia czasu opublikowana w 1988 r., Która przez kilka lat
pozostawała na liście bestsellerów. Ta książka pomogła rozwiązać problemy finansowe związane z
cierpiącą rodziną Hawkinga i rosnącymi wydatkami potrzebnymi na jego opiekę pielęgniarską i
medyczną. W 2001 roku opublikowano jego książkę The Universe in a Nutshell; stał się kolejnym
bestsellerem, dostarczając błyszczące, pełnokolorowe zdjęcia najnowszych pomysłów w kosmologii.
Stephen Hawking jest jedynym człowiekiem w dzisiejszych czasach, który podchodzi do Alberta
Einsteina jako ikona naukowa i może minąć dużo czasu, zanim zobaczymy jego następcę. Hawking to
profesor matematyki na Uniwersytecie Cambridge - krzesło zajmowane przez Izaaka Newtona w XVII
wieku. Jego ambicja jest bardzo podobna do ambicji Alberta Einsteina: stara się znaleźć święty Graal
nauki, teorię, która ujednolici wszystkie istniejące teorie w coś, co opisuje cały wszechświat.

ASTRONOMIA W WIEKU KOSMICZNYM
Pod koniec lat 50. XX wieku osiągnięto doniosłe postępy w eksploracji kosmosu: w tamtym czasie nie
tylko możliwe było wysyłanie statków kosmicznych na orbitę, ale także dla ludzi, którzy doświadczyli
ogromnej pustki kosmicznej z pierwszej ręki. Zaczęła się epoka kosmiczna. Ludzie mogli nawet postawić
stopę na innym świecie. Wkrótce naukowcy spoglądali poza Księżyc i wysyłali sondy do planet w
odległych zakątkach Układu Słonecznego. W drugiej połowie XX wieku inżynierowie i naukowcy podjęli
pierwsze próby zbadania układu słonecznego za pomocą statków kosmicznych. W 1957 r. Świat był
zdumiony, gdy Rosjanie ogłosili, że ich pierwszy satelita Sputnik 1 znajduje się na orbicie wokół Ziemi.
Rosjanie wkrótce podążyli za tym osiągnięciem, stając się pierwszym narodem, który wysłał żywe
zwierzę, Laika, na orbitę. 12 kwietnia 1961 roku rosyjski statek kosmiczny Wostok 1 okrążył Ziemię w
locie trwającym 108 minut z kosmonautą Jurijem Gagarinem (1934–68) na pokładzie. Gagarin stał się
pierwszym człowiekiem, który wszedł w przestrzeń kosmiczną.
Lądowanie na Księżycu
Jak można się było spodziewać, Amerykanie byli poważnie zaskoczeni tymi rosyjskimi osiągnięciami
kosmicznymi, a próbując odzyskać inicjatywę, prezydent USA John F. Kennedy (1917–63) ogłosił bardzo
ambitny projekt wprowadzenia człowieka na Księżyc do końca dekady. Nastąpił tak zwany wyścig
kosmiczny między Ameryką a Rosją, z początkowymi zaszczytami dla Rosjan. W 1959 r. Sowieci
osiągnęli pierwszy przelot nad Księżycem, a następnie pierwsze twarde lądowanie na powierzchni
Księżyca, a następnie pierwsza orbita Księżyca. Podczas orbity sonda wykonała niezwykłe zdjęcia
odległej strony Księżyca - po raz pierwszy ten widok Księżyca był kiedykolwiek widziany, ponieważ
zawsze przedstawia nam tę samą twarz, gdy okrąża Ziemię. Koszt finansowy wyścigu kosmicznego był
niezwykle wysoki iz tego powodu Sowieci nie mogli liczyć na to, że pozostaną przed Amerykanami
bardzo długo. Amerykanie wkrótce mieli satelity krążące wokół Ziemi, jak również pilotowane loty
orbitalne. W połowie dekady amerykański program Apollo był w toku. 20 lipca 1969 r. Neil Armstrong
stał się pierwszą osobą, która wkroczyła na powierzchnię Księżyca. Program Apollo osiągnął większość
swoich celów, a z siedmiu misji księżycowych (Apollo 11 do Apollo 17) tylko nieszczęsny Apollo 13 nie
dotarł na Księżyc. Apollo 13 pozostaje największym dramatem we wczesnej historii lotów kosmicznych,
po dramatycznym powrocie astronautów na Ziemię po awarii w module dowodzenia. Kiedy próbki
księżycowego kamienia zostały zwrócone przez misje Apollo i zbadano zbliżenia powierzchni Księżyca,
nastąpił wielki naukowy zwrot pieniędzy wydanych na wysiłek kosmiczny, ale niewiele było wartości
handlowej. Po lądowaniu na Księżycu kolejnym krokiem w eksploracji przestrzeni nie były już
pilotowane misje. Systemy podtrzymywania życia były bardzo kosztowne i ciężkie, a eksploracja układu
słonecznego za pomocą robotów kosmicznych i przesyłanie wyników z powrotem na Ziemię było o
wiele bardziej wydajne i mniej niebezpieczne.
Poznawanie Marsa
Mars był kolejnym celem. W latach sześćdziesiątych kilka misji Marinera zmapowało praktycznie całą
powierzchnię Marsa i dało mocne dowody na to, że powierzchnia w pewnym momencie wspierała
ciągły przepływ wody. W połowie lat 70. obserwowały je lądowniki Viking , które wylądowały na
Marsie, aby stać się pierwszym statkiem, który wysłał z powrotem widoki z powierzchni planety. Już w
1877 roku włoski astronom Giovanni Schiaparelli (1845–1910) przestudiował Marsa za pomocą 20centymetrowego teleskopu i odkrył, że są to zestawy linii krzyżujących się na powierzchni. Amerykański
astronom Percival Lowell (1855–1916) zbadał tę sugestię jeszcze bardziej i pod koniec wieku stworzył
obraz czerwonej planety przedstawiającej sieć kanałów, zbudowanych być może w celu przeniesienia
wody z biegunów na marsjańską pustynię. Ta wyobraźnia geologiczna Marsa opracowana przez
Schiaparelli i Lowella została wkrótce zdyskredytowana, ale kiedy orbiter Viking wyprodukował

pierwsze szczegółowe mapy marsjańskiej powierzchni, odkryli oni doliny, które mogły powstać tylko
przez bieżącą wodę w odległej przeszłości. Na powierzchni były też równiny i kratery, a także góry i
wygasłe wulkany. Jeden wulkan, Olympus Mons, jest znacznie większy przy wysokości 25 km niż
jakikolwiek inny w Układzie Słonecznym. Mars ma również kaniony nawet większe niż Wielki Kanion w
USA.
Martian Adventures
Pod koniec obecnej dekady będziemy wiedzieć znacznie więcej o Marsie niż obecnie wiemy. Podczas
gdy Mars był głównym celem eksploracji planet, niestety wiele misji okazało się nieudanych, kontakt
ze statkiem kosmicznym zaginął podczas startu, po drodze lub podczas lądowania na powierzchni
kosmicznej.
Jednak orbitujące satelity i lądowniki dostarczają coraz więcej danych, aby poskładać zagadkę Marsa.
Reconnaissance orbiter został uruchomiony w sierpniu 2005 r. I obecnie zapewnia bardziej
szczegółowe mapowanie powierzchni Marsa z orbity. Łaziki Opporitunity i Spirit spędziły cztery lata na
badaniu Marsa, a ich badanie skał powierzchniowych dostarczyło najlepszych dowodów na to, że Mars
był kiedyś pokryty oceanami płynnej wody. Każdy łazik podróżował przez kilka mil, a w 2006 r.
Opportunity dotarła do krawędzi Krateru Wiktorii, po spędzeniu wielu miesięcy na eksploracji
mniejszego krateru wytrzymałościowego. Łazik musiał schronić się w szczelinie, czekając na
oczyszczenie dużej burzy pyłowej. Znaleziono bezpieczną ścieżkę, a Opportunity wkroczył do krateru
Victoria. Oczekuje się, że krater pokaże dowody na to, jak powstał, prawdopodobnie dostarczając
wskazówek na temat historii starożytnej powierzchni Marsa. Dalszy brzeg krateru, leżący około 800
metrów w odległości około 70 metrów nad dnem krateru, widoczny jest w oddali. Wnęka z przodu
otrzymała nazwę Duck Bay. Lądownik Feniksa jest obecnie w drodze i przeszuka prawdopodobne
miejsca pod kątem oznak wody. Planowane są dwie kolejne misje skautowe w 2013 i 2018 r., Które
ostatecznie dostarczą znacznie lepszych danych eksploracyjnych. Badanie geologiczne całego Marsa
zostanie zakończone w ciągu kilku lat, do tego czasu naukowcy będą próbować znacznie bliższych
badań bardziej interesujących obszarów. Geolodzy na Ziemi chcą próbki marsjańskiej skały, a Mars
Science Laboratory, które zostanie uruchomione w 2009 r., Pomoże. Oczekuje się, że próbka może
zostać sprowadzona na Ziemię do 2014 roku.
Poznawanie Wenus
Wenus była następną planetą badaną przez sondy. Planeta była tradycyjnie uważana za najbardziej
podobną do Ziemi, choć z nieco mniejszą masą i znacznie cieplejszym klimatem. Rosyjskie sondy
Venera dotarły na powierzchnię Wenus w latach 70. do wczesnych lat 80. i były w stanie określić
warunki pod grubą warstwą chmury, która zasłania planetę. Temperatura wynosiła 470° C, a atmosfera
miała 96% dwutlenku węgla i około 4% wodoru. Było też około 90 razy gęstsze niż atmosfera Ziemi.
Żadna z sond Venera nie wytrzymywała dłużej niż około dwie godziny, szybko ulegając ekstremalnemu
upałowi i ciśnieniu na powierzchni. Na Wenus było dużo aktywności wulkanicznej, wytwarzającej duże
ilości siarki w atmosferze. Stwierdzono, że gęste chmury otaczające planetę składają się głównie z
kwasu siarkowego. Badania radarowe wykazały wiele łagodnie pofałdowanych wzgórz na powierzchni,
wiele wulkanów i dwa „kontynenty”. Było wiele kraterów, w tym ogromny krater uderzeniowy na
powierzchni, ochrzczony Klenovą, która miała (142 km) szerokości. Wielkim rozczarowaniem było
odkrycie, że powierzchnia planety miłości nie mogła być bardziej wrogim środowiskiem.
Odkrywanie Merkurego
W 1974 r. Sonda Mariner 10 dotarła do Merkurego i udała się na orbitę wokół planety, która umożliwiła
wykonanie trzech bliskich podejść. Sonda zmapowała niezwykłe 45 procent powierzchni podczas tych

orbit. Powierzchnia okazała się mocno pokryta kraterami jak Księżyc. Niestety planeta nie była bardziej
gościnna niż Wenus. Bardzo cienka atmosfera składała się z wodoru, helu, sodu, potasu i śladu tlenu.
W wyniku cienkiej atmosfery temperatury w ciągu dnia osiągnęły około 350° C , ale w nocy spadły do
około 170 poniżej zera. Badane funkcje obejmowały Caloris Basin, o średnicy 1300 km i otoczony
pierścieniem gór. Sonda mogła również zmierzyć długość dnia na Merkurym. Rok na Merkurym od
dawna był znany jako odpowiednik 88 ziemskich dni, ale dzień słoneczny okazał się 176 dniami Ziemi dwoma merkuriańskimi latami! Pierwsza lotnicza misja Messenger NASA, uruchomiona w 2004 r.,
Została zrealizowana w styczniu 2008 r., A dwie kolejne przeloty nadlecą, zanim wejdzie na orbitę
Merkurego w 2011 r.
Poznawanie Jowisza
Opracowanie i uruchomienie bardzo zaawansowanych sond Voyager w latach 70. oznaczało, że
eksploracja zewnętrznych planet Układu Słonecznego stała się możliwa. Dwie sondy Voyager
odwiedziły Jowisz w 1979 r., A Saturna w 1980 i 1981 r., A Voyager 2 podróżował w celu zbadania
zarówno Urana, jak i Neptuna w późnych latach 80-tych. Po tych misjach odbyła się wizyta statku
kosmicznego Galileo na Jowiszu i pobyt Cassiniego na Saturnie w późniejszych dziesięcioleciach. Aby
zaoszczędzić paliwo, sondy te zostały zaprojektowane tak, aby dotrzeć do zewnętrznych obszarów
Układu Słonecznego, wykorzystując przyciąganie grawitacyjne innych planet, aby wytworzyć rodzaj
efektu procy, pomagając im napędzać je w ich podróży. Bardzo ostre i interesujące obrazy gigantów
gazowych i ich satelitów (księżyców) zostały przekazane z powrotem na Ziemię. Najwyraźniej widoczna
na powierzchni Jowisza - największa planeta w Układzie Słonecznym - jest Wielka Czerwona Plama. Ta
cecha jest tak duża, że widziano ją w XVII wieku. Ma około 25 000 km długości i 12 000 km szerokości,
wystarczających do połknięcia dwóch Ziem. Obrót trwa około sześciu dni i chociaż zmienia się z biegiem
czasu, od ponad 300 lat jest stałym elementem Jowisza. Najlepiej opisuje się go jako kolosalny huragan
lub tajfun. Energia potrzebna do jej utrzymania pochodzi z wnętrza planety i jest częścią ciągle
zmieniającej się atmosfery wokół Jowisza. W 1993 r. nastąpiło wielkie podniecenie, kiedy
uświadomiono sobie, że kometa Shoemaker-Levy 9 zbliża się do Jowisza i że uderzy w planetę w 1994
r. kometa została rozbita na ponad 20 kawałków przez pole grawitacyjne Jowisza i jej fragmenty
uderzyły w planetę między 16 a 24 lipca 1994 r. Kosmiczny Teleskop Hubble'a i inne duże teleskopy
zostały ustawione na to wydarzenie, a także obserwowane i rejestrowane przez światowych
astronomów. Uderzenia uderzyły w ciemne, olbrzymie asymetryczne dziury w atmosferze Jowisza, co
zajęło kilka miesięcy, aby się rozproszyć. Sonda Galileo była w stanie dokonać analizy widmowej
atmosfery Jowisza. Stwierdzono, że składa się z 86 procent wodoru i 13 procent helu. Pozostały 1
procent składał się ze śladów metanu, amoniaku i pary wodnej. Sonda Galileo zrzuciła sondę na
planetę, ujawniając prędkość wiatru 373 mil na godzinę (600 km / h) i małe stężenia helu, neonu, tlenu,
węgla, wody i siarki. Chociaż próbka została pobrana tylko w jednym punkcie na rozległej powierzchni
Jowisza, prawdopodobnie będzie ona typowa dla całej planety. Jowisz jest jedną z dużych planet
znanych jako olbrzymy gazowe. Nie ma stałej powierzchni, złożonej z gazu i cieczy, chociaż ma skalisty
rdzeń.
Ciekawe księżyce
Zbliżenia satelitów planet często okazywały się równie ekscytujące jak same planety. W przypadku
Jowisza jego większe księżyce Io, Europa, Ganimedes i Callisto mają interesujące cechy. Stwierdzono,
że Io jest niezwykle aktywna wulkanicznie, z roztopioną lawą i wielkimi pióropuszami siarki
wyrzucanymi z licznych wulkanów i wznoszącymi się na wysokość do 500 km nad powierzchnią.
Stwierdzono, że Europa ma lodową powierzchnię. Obrazy ukazywały brązowe smugi na powierzchni o
szerokości zwykle około 20–40 km, a sonda Galileo była w stanie zobaczyć popękaną powierzchnię z
wyglądem kry lodowej, co sugeruje ślady ciekłej wody pod lodem. Ganimedes jest największym satelitą

Jowisza i największym w Układzie Słonecznym, o średnicy większej niż Merkury. Ma bogaty w żelazo
rdzeń ze stałym polem magnetycznym, skalisty płaszcz z cienką atmosferą i ocean płynnej wody
głęboko pod powierzchnią. Ganimedes krąży wokół Jowisza na orbicie synchronicznej zaledwie 7,2
dnia. Sondy były w stanie wykryć zmieniające się pola magnetyczne i prądy elektryczne w pobliżu
powierzchni, a najprawdopodobniej przyczyną tego byłby ocean słonej wody. W lodowatej skorupie
występują głębokie bruzdy, które można wyjaśnić układem płyt tektonicznych podobnych do skorupy
ziemskiej. Dowody na płynną wodę na Europie są jeszcze silniejsze i możliwość, że zarówno Ganimedes,
jak i Europa mogą wspierać jakąś formę prymitywnego życia, stworzyła wielkie podniecenie. Callisto
jest najbardziej zewnętrznym z prawdziwych satelitów Jowisza, a ukończenie orbity zajmuje 16,7 dnia.
Ma cienką atmosferę azotu i dwutlenku węgla i podobnie jak Ganimedes i Europa może mieć płynną
wodę pod swoją lodową powierzchnią. Jedną z najbardziej uderzających cech Callisto jest zestaw
koncentrycznych pierścieni pozostawionych przez ogromny wpływ milionów, a może miliardów lat
temu. Krater nosił nazwę „Valhalla” i uderzenie było tak duże, że pierścienie zewnętrzne mają średnicę
3000 km, a w niektórych miejscach wyrzucono ogromne iglice skalne o wysokości do 100 metrów,
Źródło ciepła zatrzymujące płynną wodę w tak zimnej części przestrzeni jest prawdopodobnie
wytwarzane przez rozpad radioaktywny wewnątrz skorupy i płaszcz księżyców. Jednak powierzchnia
planety jest bardzo zimna; sondy mierzyły -118° C w południe i -193° C w nocy. Mając przewagę
uzyskaną dzięki wykorzystaniu sond kosmicznych, naukowcy uważają, że Jowisz ma co najmniej 63
satelity. Liczba ta niewątpliwie wzrośnie, gdy bardziej czułe sondy udadzą się na Jowisza i na planety
zewnętrzne. Wiele satelitów nie jest prawdziwymi księżycami, ale przechwyconymi asteroidami,
identyfikowanymi przez fakt, że są to nieregularne owale, a nie prawdziwe sfery.
Poznawanie Saturna
Planeta Saturn ujawniła także niektóre swoje tajemnice sondom kosmicznym Voyager i Cassini. Liczba
znanych satelitów Saturna wynosi obecnie 60, ale tylko siedem z nich jest dużych i sferycznych. Zostały
ujawnione nowe szczegóły układu pierścieniowego, pokazujące małe satelity „pasterskie” zwane
Prometeuszem i Pandorą, ograniczające cząstki na tak zwanym paśmie F do stałej orbity. Pierścienie
składają się głównie z brył lodu, ale niektóre cząstki mają skalisty rdzeń. Grubość pierścieni wynosiła
zaledwie 10 metrów ; nie są widoczne z Ziemi, gdy są oglądane na krawędzi. Największym księżycem
Saturna jest Tytan. Został odkryty przez Christiaana Huygensa (1629–95) w 1655 r. Tytan jest
wystarczająco ciężki, aby utrzymać atmosferę, z której 90% to azot, a reszta to głównie metan i inne
węglowodory. Sonda Cassini pokazała, że powierzchnia Tytana jest częściowo płynna i wolna od
kraterów, i że wciąż podlega dynamicznym zmianom. Wiele dyskutowano na temat możliwości
podtrzymywania życia Tytana, ze względu na obecność złożonych cząsteczek organicznych na jego
powierzchni i w jego atmosferze, ale jedną z głównych przeszkód jest bardzo niska temperatura
powierzchni wynosząca tylko 95 stopni powyżej zera absolutnego. Aby uzyskać niezbędne reakcje
chemiczne, aby stworzyć życie, prawdopodobnie potrzebne są znacznie wyższe temperatury.
Poznawanie Urana i Neptuna
Sondy odwiedziły także Uran i Neptuna. W 1986 roku Voyager 2 uznał Urana za bardzo pozbawiony
cech świat, ale Kosmiczny Teleskop Hubble'a odkrył system pasów i stref. Pierścienie Urana zostały
odkryte w 1977 r. Podczas zakrycia (zaćmienia) gwiazdy przez planetę. Voyager umożliwił dalsze
badania, pokazując, że różnią się one od tych wokół Jowisza i Saturna, a być może powstały niedawno.
Voyager odkrył dziesięć dodatkowych małych księżyców, w tym kilka małych satelitów krążących
podobnych do Saturna. Najbardziej interesującym księżycem jest Miranda; obraz Voyagera 2 pokazuje
świat, który przeszedł wstrząsającą kolizję miliony lat temu, Miranda przekształciła się w kulisty kształt,
ale z głębokimi dolinami i klifami dwukrotnie wyższymi niż Mount Everest. Planeta Neptuna ma
również układ pierścieniowy. Największym księżycem jest Tryton, odkryty w 1846 r., Z kołowym, ale

wstecznym ruchem wokół swojej planety. Siły pływowe na Trytonie są tak duże, że w niedalekiej
przyszłości mogą się rozpaść na wiele małych kawałków, co stworzy bardzo widowiskowy pierścień
wokół Neptuna, by rywalizować z tymi wokół Saturna.

Planety karłowate
Przez wiele lat po odkryciu w 1930 r. Przez Clyde Tombaugh (1906–97), Pluton uważano za
najodleglejszą planetę w Układzie Słonecznym. Ale w 2006 r. podjęto formalną decyzję o obniżeniu
tego lodowego małego świata o średnicy 2390 km i masie około 2 procent masy Ziemi od statusu
głównej planety do planety karłowatej. Decyzja ta została podjęta w świetle identyfikacji kilku nowych
ciał Układu Słonecznego podobnych pod względem gęstości, orbity i wielkości do Plutona. Największa
z nich, Eris, została odkryta w 2005 r. Przez zespół kierowany przez amerykańskiego astronoma
Michaela Browna (ur. 1965). Przy szacowanej średnicy co najmniej 2500 km jest większa niż Pluton.
Ceres, największa z asteroid w pasie, który leży między Marsem a Jowiszem, jest obecnie klasyfikowana
jako planeta karłowata. Żadna z tych karłowatych planet nie została jeszcze odwiedzona przez żadną
sondę kosmiczną, ale zostanie to naprawione w 2015 r., Kiedy Misja Świtu odwiedzi Ceres, a sonda
Nowe Horyzonty dotrze do Plutona. Jeden z trzech księżyców Plutona, zwany Charonem, ma średnicę
prawie 1243 mil (2000 km) i jest oddalony o około 12 426 mil (20 000 km), więc może twierdzić, że jest
podwójnym układem planetarnym. Orbita Plutona przechodzi przez orbitę Neptuna, a Pluton
potrzebuje 248 lat ziemskich na orbitę wokół Słońca.
Pas Kuipera i Obłok Oorta
Poza orbitami Neptuna i Plutona jest wiele kawałków skały i lodu, liczących kilka miliardów. Te kawałki
skały i lodu nazywane są kometami. Niektóre z nich znajdują się w obszarze pierścieniowym zwanym
Pasem Kuipera, a inne znajdują się w przybliżeniu sferycznym regionie zwanym Obłokiem Oorta. Kiedy
orbita jednej z tych komet zabiera ją w pobliżu Słońca, ciepło Słońca topi lód, a gdy odparowuje, tworzy
znany spektakularny „ogon”, czasami widoczny gołym okiem. Pas Kuipera został nazwany na cześć
amerykańskiego astronoma Gerarda Kuipera (1905–73), który zaproponował istnienie pasa w 1951 r.
Uważa się, że w Pasie Kuipera jest około 200 milionów komet. Obłok Oorta, w której uważa się, że
większość komet istnieje, została odkryta przez holenderskiego astronoma Jana Oorta (1900–92) w
1950 roku.
Nowe teleskopy i nowe techniki W epoce kosmicznej rozwinęły się również instrumenty, które można
stosować bliżej domu, ale które można wykorzystać do badania obiektów w przestrzeni kosmicznej. W
1990 r. Prom kosmiczny Discovery uruchomił Kosmiczny Teleskop Hubble'a (HST). To był udany start,
ale wkrótce potem nastąpiła wielka konsternacja, gdy odkryto, że zwierciadło obiektywu o długości 2,4
metra było wadliwe, a wszystkie obrazy gwiazd otaczały zamglenie. Minęły trzy lata, zanim usterka
mogła zostać skorygowana, ale lustro zostało z powodzeniem zmodernizowane w 1993 r., A teleskop
ponownie udoskonalono w 2002 r. Po drugim ulepszeniu rozdzielczość teleskopu wynosiła jedną
dziesiątą sekundy łuku. Oznaczało to, że teleskop był w stanie zobaczyć coś wielkości monety o średnicy
1 centymetra w odległości 20 km. HST ma dokonać piątej i ostatniej aktualizacji, która ma przedłużyć
jego żywotność o kolejne kilka lat. W całej historii astronomii nowe instrumenty doprowadziły do
nowych odkryć. To samo dotyczy HST. Wolny od ziemskiej atmosfery ograniczającej i z wyraźnymi
widokami we wszystkich kierunkach w szerokim zakresie widma optycznego, HST szybko dokonał
nowych odkryć. Więcej szczegółów zaobserwowano na planetach, a na granicach obserwacji
zaobserwowano ostrzejsze obrazy układów protoplanetarnych wokół innych gwiazd, gromad gwiazd,
mgławic, galaktyk i kwazarów. Całe niebo znalazło się pod kontrolą, a kiedy inne wyspecjalizowane
teleskopy dołączyły do Hubble'a, zostało zmapowane w zakresie fal podczerwonych i ultrafioletowych.

Pomimo ogromnego kosztu umieszczenia teleskopu na orbicie wokół Ziemi, HST był postrzegany jako
jedna z dróg naprzód dla astronomii i kosmologii. Przez wieki migotanie gwiazd, spowodowane ziemską
atmosferą, ograniczało ostrość obrazów obserwowanych przy pomocy teleskopów naziemnych. Przez
wieki zakładano, że nie ma rozwiązania tego problemu. Następnie równolegle z rozwojem
obserwatoriów kosmicznych nadeszły zaawansowane technologie aktywnej optyki i optyki
adaptacyjnej stosowane do obserwacji naziemnych. Ta pierwsza technika wykorzystuje technologię
komputerową do regulacji lustra co kilka sekund zgodnie ze zmianami temperatury i utrzymywania
ostrości lustra. Ten ostatni wykorzystuje czujniki do śledzenia obserwowanego migotania gwiazd,
dzięki czemu oprogramowanie może drobiazgowo dostosować kształt i kierunek lustra, aby
skorygować zmienność. Obecnie teleskopy naziemne mogą rozdzielić się na około 0,3 sekundy łukowej,
trzy razy grubsze niż na HST, ale ponieważ są zbudowane na ziemi, mogą być zbudowane o wiele
większe i tańsze niż HST, a to tylko kwestia czasu, zanim zaczną wytwarzać ostrzejsze obrazy.
Jest technika stosowana do eksploracji nieba zwanego interferometąa. Jest to metoda zwiększania
rozdzielczości przez połączenie promieniowania elektromagnetycznego wykrytego przez dwa lub
więcej teleskopów. Jest on wykorzystywany w paśmie fal radiowych od wielu lat, ale obecnie stosuje
się go do obserwacji optycznych o krótszej długości fali wykonywanych przez teleskopy, takie jak
bliźniacze teleskopy Kecka na Mauna Kea na Hawajach. Każdy z tych teleskopów ma matrycę 36
sześciokątnych zwierciadeł, wszystkie niezależnie poruszające się, a łączna suma jest odpowiednikiem
teleskopu z obiektywnym zwierciadłem 85 metrów. HST był pierwszym z „wielkich obserwatoriów”
NASA w kosmosie. W 1991 r. Teleskop Compton wykrył twarde promienie rentgenowskie i gamma z
kosmosu, a Obserwatorium Chandra w 1999 r. Teleskopy te wykrywają fotony z najwyższych
częstotliwości widma elektromagnetycznego. Światło o tych częstotliwościach nie jest w stanie
przeniknąć atmosfery ziemskiej, dlatego teleskopy do ich wykrywania mogą działać tylko ponad
atmosferą. Gdy promienie rentgenowskie uderzają w powierzchnie metalowe, mają tendencję do
penetrowania ich, chyba że uderzają pod bardzo małym kątem, w którym to przypadku są odbijane.
Zaprojektowano specjalne teleskopy do skupiania promieni X za pomocą koncentrycznych
zagnieżdżonych zwierciadeł paraboloidalnych i hiperboloidalnych, a znaczna część nieba została teraz
zmapowana na tych częstotliwościach. Promienie gamma są jeszcze trudniejsze do ogniskowania.
Można je jednak kontrolować za pomocą kryształów i małych otworów kierunkowych zwanych
kolimatorami. Na szczęście promienie gamma mają bardzo wysoki poziom energii i są łatwe do
wykrycia. Ostatnim z wielkich obserwatoriów jest kosmiczny teleskop Spitzera, wystrzelony w 2003 r.,
Który odwzorowuje niebo na częstotliwościach podczerwonych. Bada światło z planet, komet i chmur
pyłu międzygwiezdnego w podczerwonej części widma. Zasięg fal teleskopów kosmicznych jest
powiększany przez dwa obserwatoria, które wykrywają fotony ultrafioletowe (Extreme Ultraviolet
Explorer [EUVE] i Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer [FUSE]), oba uruchomione w latach 90-tych.
SOHO - The Solar and Heliospheric Observatory
Słońce jest najjaśniejszym obiektem na niebie i chociaż wiemy, że mamy o tym do czynienia, wciąż
można się wiele nauczyć, studiując je z kosmosu. Statek kosmiczny Solar and Heliospheric Observatory,
czyli SOHO, został zbudowany przez konsorcjum 14 krajów europejskich i został uruchomiony w
grudniu 1995 r. W celu zbadania Słońca. Udało się wykreślić emisje i prądy konwekcyjne wewnątrz
Słońca w temperaturach do miliona stopni Celsjusza. Może widzieć bezpośrednio w rdzeniu Słońca,
gdzie ma miejsce fuzja jądrowa wodoru z helem. Początkowo spodziewano się, że misja będzie trwać
tylko dwa lata, ale taki był jej sukces, że był nieustannie przedłużany do 11 lat, aby można było zbadać
pełny cykl plam słonecznych. Z orbity wysokiej w kosmosie SOHO badało również powierzchnię Słońca
i zjawiska takie jak wiatr słoneczny, strumień cząstek (głównie elektronów i protonów), które emanują

ze Słońca. SOHO odkryło także ponad 1300 nowych komet. Kilka z nich ma eliptyczne orbity podobne
do komety Halleya, ale większość podróżuje daleko w przestrzeń bez powrotu.
Teleskop rentgenowski Chandra
Teleskop rentgenowski Chandra wyróżnia się tym, że jest najcięższym ładunkiem jaki kiedykolwiek
wyniesiony został przez prom kosmiczny. Nazwa pochodzi od indyjsko-amerykańskiego laureat
nagrody Nobla i astrofizyka Subrahmanyan Chandrasekhar (1930–95), który jako pierwszy rozpoznał
górną granicę masy białego karła. Teleskop rentgenowski Chandra został umieszczony na eliptycznej
orbicie wokół Ziemi w 1999 r. i nadal przesyła cenne informacje o wszechświecie rentgenowskim.
Wszechświat promieniowania rentgenowskiego dostarcza więcej informacji o cząstkach
wysokoenergetycznych w przestrzeni kosmicznej, które mogą pochodzić z gazów o temperaturze wielu
milionów stopni; lub z regionów o intensywnych polach magnetycznych i grawitacyjnych, takich jak
występujące bardzo blisko czarnej dziury. Promienie rentgenowskie są znacznie poza widmem
widzialnym; do ogniskowania potrzebne są specjalne lustra incydentalne, a obrazy są reprodukowane
w fałszywych kolorach w celu zwiększenia istotnych cech.
Głęboki Impact
USA obchodziły Dzień Niepodległości 2005, nawiązując pierwszy kontakt między sztucznym obiektem
a kometą. Statek kosmiczny Deep Impact, o masie mniejszej niż mały samochód, uderzył w kometę
Tempel 1 ,4 lipca, a zdarzenie zostało zaobserwowane i sfotografowane przez wiele teleskopów.
Prędkość uderzenia wynosiła 40 234 km / h. Na podstawie danych o impakcie astronomowie byli w
stanie wywnioskować o naturze powierzchni komety, jej masie i składzie chemicznym.
Rola amatorskiego astronoma
Kiedy słyszymy o najnowszych osiągnięciach w astronomii i kosmologii, coraz bardziej wygląda na to,
że jedyne ekscytujące odkrycia, które jeszcze czekają, to wykorzystanie sond kosmicznych i teleskopów
orbitujących lub wysoko budżetowych teleskopów naziemnych. Nadal jednak istnieją możliwości dla
astronoma-amatora, zwłaszcza, że nawet dość wyrafinowane teleskopy i detektory można kupić
stosunkowo tanio. Astronomowie-amatorzy odgrywają ważną rolę w wykrywaniu zarówno
supernowych, jak i komet, które są odkrywane przez staranne mapowanie nieba i poszukiwanie zmian
w Drodze Mlecznej i lokalnych galaktykach. Na przykład, jeden amator, wielebny Robert Owen Evans
(ur. 1937), ma więcej supernowych na imię niż jakikolwiek inny astronom, i to amator David Levy (ur.
1948) odkrył kometę Shoemaker-Levy na jego kurs uderzenia z Jowisza.

WIELKI WYBUCH I STWORZENIE WSZECHŚWIATA
W 1927 belgijski astrofizyk Georges Lemaitre (1894–1966) odkrył szczególny wynik równań Einsteina
ogólnej teorii względności, który sugerował, że wszechświat może się rozszerzać. Podobny wynik
uzyskał Rosjanin Alexander Friedmann (1888–1925) w 1922 r., Ale został w dużej mierze zignorowany
przez świat astronomiczny. Jednakże Lemaitre zasugerował, że wszechświat musiał mieć punkt wyjścia
- innymi słowy, Wielki Wybuch - kiedy cała czasoprzestrzeń i cała materia i energia w niej zostały
utworzone w jednej chwili. Pod koniec lat dwudziestych George Gamow (1904–68) słusznie
zasugerował, że gwiazdy były napędzane syntezą jądrową; temperatury były wystarczająco wysokie,
aby stworzyć atomy helu z atomów wodoru z uwolnieniem ogromnych ilości energii. Po drugiej wojnie
światowej powstało wiele nowych teorii i przewidywań dotyczących wszechświata, z których wiele
opierało się na idei Wielkiego Wybuchu, a w latach 50. XX wieku George Gamow stał się czołowym
zwolennikiem tej idei. Przewidział obecność promieniowania tła i dobrze oszacował jego temperaturę.
On i inni byli w stanie opracować wiele szczegółów tej teorii stworzenia. W szczególności zasugerowali,
że wiele pierwiastków chemicznych musiało zostać utworzonych we wczesnym, gorącym i gęstym
okresie wszechświata.
Szukam dowodów
Jak już widzieliśmy, Wielki Wybuch nie był jedyną teorią pochodzenia wszechświata, a głównym
rywalem była teoria stanu ustalonego. Głównym wyzwaniem dla tej teorii było wyjaśnienie obserwacji
Hubble'a, że wszystkie galaktyki zdają się oddalać od siebie. Zwolennicy stanu ustalonego uwzględnili
to, sugerując ciągłe tworzenie kilku atomów rocznie na kilka mil sześciennych przestrzeni. Chociaż
wymagało to ukształtowania materii z niczego, utrzymywali, że jest to znacznie mniejszy problem niż
twierdzenie, że Wielki Wybuch stworzył wszystko w jednym momencie. Jeśli wszechświat naprawdę
zaczął się od Wielkiego Wybuchu, Gamow i współpracownicy argumentowali, że bardzo wysokie
temperatury wkrótce potem oznaczały, że przestrzeń byłaby nasycona promieniowaniem. Później, gdy
wszechświat ochłodził się, materia zaczęłaby dominować, ale nawet kilka miliardów lat później
wczesne promieniowanie cieplne nadal byłoby obecne. Obliczyli nawet, że do tej pory powinien on
schłodzić się do temperatury około 5 stopni powyżej zera bezwzględnego, a zatem powinien być
widoczny w paśmie fal radiowych. Promieniowanie jest znane jako kosmiczne mikrofalowe tło (CMB).
Dopiero w latach 60. XX wieku ktoś systematycznie poszukiwał CMB. Nawet gdy Robert Dicke (1916–
97) i jego koledzy z Princeton University projektowali w tym celu antenę mikrofalową, CMB został już
odkryty przypadkowo kilka kilometrów dalej. W 1965 roku dwóch pracowników Bell Telephone
Company, Arno Penzias (ur. 1933) i Robert Wilson (ur. 1936) używali zaawansowanej anteny tubowej
do śledzenia satelitów komunikacyjnych i odbierania wiadomości radiowych. Jednak napotkali
problem. Odkryli, że w którymkolwiek kierunku obrócili antenę, zawsze odbierali szum tła i próbowali,
jak mogli, nie mogli się go pozbyć. Dyskusja z astronomami z Princeton doprowadziła ich do
uświadomienia sobie, że natrafili przypadkowo na rozproszone promieniowanie tła, a kolejne
obserwacje Dicke'a i jego zespołu potwierdziły to odkrycie. Ich obserwacje pokazały, że
promieniowanie miało widmo termiczne, z temperaturą zaledwie o kilka stopni niższą niż
przewidywana przez Gamowa. Odkrycie CMB było ogromnym bodźcem dla teorii Wielkiego Wybuchu
i zabrzmiało jak ostatnia śmierć dla teorii stanu ustalonego. W stosunkowo krótkim czasie wysunięto
pewne zaawansowane teorie, aby wyjaśnić kilka pierwszych chwil wszechświata. Model Wielkiego
Wybuchu ewoluował jako naukowcy zastosowali swoje umysły do problemu. Warunki temperatury i
gęstości w czasie Wielkiego Wybuchu były niewyobrażalnie wysokie, ale w latach 80. XX wieku
dostępne były bardzo wyrafinowane teorie, a kosmolodzy ekstrapolowali swoje idee z powrotem do
pierwszej chwili stworzenia.
Mikrofalowe promieniowanie tła

Znacznie bardziej szczegółowe pomiary właściwości CMB były podjęte w drugiej połowie XX wieku przy
użyciu zaawansowanego sprzętu i technik. Ze względu na sposób, w jaki woda w atmosferze pochłania
promieniowanie, większość eksperymentów została przeprowadzona przez balony i satelity na bardzo
dużej wysokości. W szczególności Cosmic Background Explorer uruchomiony w 1990 r. Ustalił
temperaturę CMB na zaledwie 2,7 stopnia powyżej zera absolutnego. Obserwuje się, że
promieniowanie jest zbliżone do jednolitego na niebie; Wilgotna sonda anizotropowa mikrofal
Wilkinsona ograniczyła wszelkie odchylenia temperatury do mniej niż jednej części na ponad 100 000.
Ogranicza to wszelkie wahania w rozkładzie materii i energii we wszechświecie w czasie, gdy
promieniowanie było pierwotnie emitowane, dając astronomom jedno z jedynych ograniczeń
obserwacyjnych w najwcześniejszych epokach wszechświata.
Nowa skala pomiaru
W XIX wieku niemiecki fizyk Max Planck (1858–1947) opracował formę pomiaru, którą teraz nazywamy
skalą Plancka, aby uprościć równania fizyki atomowej. W XX wieku idea została rozszerzona, aby
uprościć wartości uniwersalnych stałych, takich jak prędkość światła, stała grawitacyjna i jednostka
ładunku. Rozwój fizyki jądrowej i mechaniki kwantowej wykazał potrzebę systemu bardzo małych
jednostek, aby poradzić sobie z mikrokosmicznym światem atomu. Tak więc, gdy rozwinęła się teoria
czarnych dziur, masa Plancka została zdefiniowana jako masa czarnej dziury o promieniu
Schwarzschilda tej samej kolejności, co długość fali Comptona wykorzystywana w mechanice
kwantowej. Dlatego potrzebuje pewnej wiedzy o czarnych dziurach i mechanice kwantowej, aby
zrozumieć definicję. Masa Plancka wynosi 2,18 × 10–8 kg. Można to sobie wyobrazić jako masę ledwo
widocznej pchły. Odpowiednia jednostka Plancka o długości wynosi 1,62 × 10–35 metrów,
niewyobrażalnie mała nawet w porównaniu z elektronem. Czas Plancka to czas, jaki zajmuje światło na
przebycie jednej odległości Plancka: 5,39 × 10–44 sekund. Obie te jednostki można uznać za najmniejsze
możliwe składniki długości i czasu; nie możemy wyobrazić sobie mniejszego przedziału czasu niż czas
Plancka lub krótszej odległości niż odległość Plancka. Jednostki są ważne, gdy badamy wczesne fazy
Wielkiego Wybuchu, w którym to czasie całość wszechświat był niewyobrażalnie mały. Opisując
ewolucję wszechświata, musimy poradzić sobie z odstępami czasowymi do 10–44 sekund w czasie
tworzenia i odstępami czasu wynoszącymi kilka miliardów lat, gdy osiągniemy nasz obecny czas. Skala
liniowa nie mogłaby poradzić sobie z zakresem czasów, temperatur i odległości związanych z
rozwijaniem historii stworzenia.
Podróż w czasie
Punktem obserwacyjnym dla kosmologów jest rozszerzający się wszechświat galaktyk gwałtownie
oddalający się od nas. Wyobraźmy sobie, że odwracamy czas i cofamy wydarzenia, tak że wszystkie
galaktyki pędzą ku sobie. W naszym wszechświecie odwracającym czas możliwe jest ustalenie, jak
daleko dzieliło ich miliard lat temu. Gęstość materii we wszechświecie byłaby wówczas wyższa, ale
galaktyki nadal byłyby bardzo odległe. Jednakże, jeśli będziemy kontynuować cofanie się w czasie o
miliardy lat, osiągniemy punkt na długo przed ewolucją życia na Ziemi, kiedy wszystkie galaktyki byłyby
o wiele bliżej siebie. Blisko 13,7 miliarda lat temu nadszedł moment, w którym cała materia i energia
we wszechświecie jest skompresowana w maleńką przestrzeń. Wynikająca stąd temperatura jest tak
wysoka, że większość masy wszechświata ma postać promieniowania. Nie możemy zobaczyć i zmierzyć
tego wczesnego wszechświata i musimy polegać na naszym zrozumieniu praw fizyki i matematyki, aby
określić, co musiało się wydarzyć w najwcześniejszych fazach. Mimo to, nasze zrozumienie jest
poważnie ograniczone przez naszą niezdolność do łączenia fizyki relatywistycznej i kwantowej. co jest
niezbędne, jeśli mamy zrozumieć, jak zachowują się nieskończenie małe, ale masywne koncentracje
materii i energii.

Unifikacja sił wszechświata
Przed podjęciem Wielkiego Wybuchu musimy zrozumieć pojęcie siły. Siła jest jednym z kluczy do natury
materii. Jako dzieci szybko zdobywamy wiedzę o sile grawitacji. Odkrywamy siłę magnetyzmu, kiedy
bawimy się magnesem i odkrywamy elektryczność w postaci siły elektrostatycznej, gdy stwierdzimy,
że po pociągnięciu plastikowego grzebienia przez nasze włosy może on wychwycić małe cząstki. Oprócz
tych sił istnieją dwa inne, nazywane silnymi i słabymi siłami jądrowymi, ale działają one w bardzo
ograniczonym zakresie i mogą być badane tylko w ekstremalnych warunkach. Fizycy konsekwentnie
próbowali znaleźć teorię, która jednoczy wszystkie znane siły działające we wszechświecie w jedną siłę.
Kiedyś uważano, że siły elektryczne i magnetyczne różnią się od siebie, ale, jak opisano we
wcześniejszym rozdziale, zostały one połączone przez dzieło Jamesa Clerk Maxwella (1831–79) w XIX
wieku. W XX wieku Albert Einstein (1879–1955) próbował zjednoczyć siłę elektromagnetyczną z
grawitacją, ale jego wysiłki zakończyły się niewielkim powodzeniem. Słabe siły jądrowe były potrzebne
do wyjaśnienia niektórych zaobserwowanych aspektów radioaktywności. Działa na cząstki
subatomowe, takie jak kwarki, elektrony i neutrina. Eksperymenty w CERN-ie w latach 80.
spowodowały zderzenia w tak wysokich temperaturach, że nie można było odróżnić słabej siły jądrowej
od siły elektromagnetycznej. Wykazano, że słabe siły jądrowe są szczególnym przypadkiem siły
elektromagnetycznej w pewnych wysokich temperaturach, i te dwie siły zostały teraz pomyślnie
zunifikowane. Zatem liczba sił we wszechświecie sprowadza się tylko do trzech: siły grawitacji, siły
elektrosłabej i silnej jądrowej siła. Rozszerzając ten pomysł, fizycy twierdzą, że przy jeszcze wyższych
temperaturach - takich jak początkowe fazy Wielkiego Wybuchu - wszystkie trzy siły byłyby nie do
odróżnienia. Prawdopodobnie marzenie Einsteina o ujednoliconej teorii pola było rzeczywistością na
najwcześniejszym etapie tworzenia. Fizycy mają nadzieję, że uda im się pogodzić wszystkie trzy siły w
jedną siłę. Nowy akcelerator cząstek, Wielki Zderzacz Hadronów, zniszczy cząstki atomowe razem przy
energiach zbliżających się do tych obecnych wkrótce po Wielkim Wybuchu. Mamy nadzieję, że
eksperymenty pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób wszystkie siły mogły zostać ujednolicone i jak
mogły zachowywać się w pierwszej erze Wielkiego Wybuchu. Powrócimy teraz do momentu
stworzenia i zbadamy przypuszczalne zachowanie wszechświata od pierwszej chwili. Nie możemy nic
powiedzieć o tym, co wydarzyło się przed Wielkim Wybuchem lub jak to się stało; takie pytania są
prawdopodobnie bardziej filozoficzne lub teologiczne.
Powrót do początku czasu
Cofnijmy zegar i naprawmy na moment, który określimy jako zero. Nazywamy to erą Plancka i trwa ona
od zera do 5 × 10–44 sekund lub do jednej jednostki Plancka czasu. W tym momencie wszechświat
wpasowałby się w jądro atomu kilka miliardów razy. Jednakże nasza ograniczona wiedza oznacza, że
istnieje wiele spekulacji związanych z próbą wyobrażenia sobie wszystkiego, co szczegółowe na temat
wszechświata w tym czasie. Zakładamy, że było tak gorąco, że nawet pod koniec ery temperatura była
rzędu 1032 kelwinów, a w tak gorących i gęstych warunkach musiały istnieć pewne bardzo egzotyczne
prawa fizyki. Prawdopodobnie wszystkie cztery siły były nie do odróżnienia. Gdy wszechświat rozszerza
się z punktu stworzenia, ochładza się. W pewnym momencie grawitacja oddzieliła się lub zamarła od
innych sił, zapowiadając drugą erę ekspansji. Ta epoka nazywana jest Wielką Ujednoliceniem Epoki
(GUE), ponieważ w temperaturach wyższych niż 1027 kelwinów była wystarczająco gorąca, aby
wszystkie siły inne niż grawitacja pozostały zjednoczone. W tym okresie większość energii
wszechświata miała postać promieniowania, ale zgodnie z prawami mechaniki kwantowej pary cząstek
elementarnych były często tworzone przez proces znany jako wytwarzanie pary. Powstały cząstki
zarówno materii, jak i antymaterii, i doszło do wielkiego konfliktu, gdy unicestwiali się, gdy tylko mieli
kontakt. Bitwa została wygrana na rzecz materii. Gdyby siły antymaterii wygrały, powstałby zupełnie
inny wszechświat. GUE trwało do około 10–35 sekund, w tym momencie wszechświat ostygł do punktu,

w którym silne siły nuklearne „zamarły”. Chociaż GUE trwało przez bardzo krótki okres czasu było
jeszcze sto milionów razy dłużej niż poprzedzająca go era Plancka.
Więcej szybkich zmian
Następnie uważa się, że wszechświat wszedł w fazę zwaną Epoką Inflacji, w której przeszedł
ekspansywną ekspansję, wzrastając do około 1050 razy więcej niż poprzedni rozmiar w czasie poniżej
10–33 sekund. Pierwotnie omówione przez Alana Gutha (ur. 1947) w 1981 roku, koncepcja okresu
ewolucji inflacyjnej odpowiada za niektóre zagadkowe właściwości CMB, chociaż nie mamy
bezpośrednich dowodów na tę fazę. Po pierwsze, widmo CMB jest całkowicie jednorodne pod
względem temperatury, pomimo ogromnego fizycznego oddzielenia różnych stron dzisiejszego
wszechświata. W epoce Plancka wszechświat był jak mała, gorąca i jednorodna „zupa”, gdzie każdy
kawałek miał kontakt z każdym innym bitem i osiągał jednolitą temperaturę. Późniejsza inflacja
natychmiast rozpraszała całą materię na zewnątrz we wszystkich kierunkach, aby zapewnić jednolitość.
Drobne wahania temperatury CMB mówią nam, że wszelkie odchylenia gęstości w początkowym
wszechświecie były maleńkie; a jednak to jest niewielka nadwyżka, które stanowią punkt wyjścia dla
kondensacji materii pod wpływem grawitacji. Inflacja zapewnia mechanizm, dzięki któremu takie małe
wahania są rozciągane i powiększane do fizycznych skal długości galaktyk, które później utworzą.
Wreszcie, skala kątowa fluktuacji CMB sugeruje, że współczesny wszechświat ma „płaską” lub
euklidesową geometrię (gdzie „płaski” tutaj nie ma swojego normalnego sensu językowego, ale jest
używany do sugerowania rodzaju znanej geometrii, gdzie równoległa linie spotykają się tylko w
nieskończoności, a wewnętrzne kąty trójkąta nadal dodają się do 180 °). Zwykle nie byłoby żadnego
powodu, by przypuszczać, że będzie to ostateczna geometria, chyba że okres inflacyjny rozciągnie
wszechświat i spłaszczy go, niezależnie od jego początkowego kształtu.
Era kwarków
Po tym okresie wykładniczego wzrostu wszechświat był zdominowany przez kwarki i antykwarki.
Kwarki mogą być postrzegane jako elementy składowe wszystkich cząstek elementarnych. Zderzenia i
reakcje między cząstkami atomowymi a właściwościami cząstek można wyjaśnić po prostu w
kategoriach teorii kwarków. Pierwsza część tej ery, dopóki siły elektromagnetyczne i słabe nie
rozdzieliły się, gdy wszechświat miał 10–12 sekund, jest często nazywana erą elektrosłabą. Pozostało
tylko połączonych sił elektrostatycznych i magnetycznych i wiemy, że pozostały zjednoczone, ponieważ
są one tej samej siły, gdy są spotykane w tym, co uważalibyśmy za „temperatury pokojowe”.
Wszechświat był nadal bardzo gorący i energiczny, a nawet jak nowe cząstki były Stworzyli je, zostali
zniszczeni i zamienili się w wysokoenergetyczne fotony na spotkanie antycząstki. Stąd promieniowanie
nadal dominowało nad materią. Kwarki początkowo nie były w stanie połączyć się ze sobą, tworząc
cięższe cząstki atomowe, ponieważ temperatury były zbyt wysokie. Gdy wiek wszechświata zbliżał się
do końca pierwszej mikrosekundy, schłodził się wystarczająco, aby kwarki mogły wykonać swoją pracę.
Wszechświat wszedł w erę Hadronów i Leptonów, kiedy powstały cząstki atomowe, takie jak protony,
neutrony i inne bariony. W końcu nadszedł czas, aby bardziej znane prawa fizyki rządziły
wszechświatem, ale nadal istniało wiele przeskoków między materią a energią. Ilości te są związane z
prawem Einsteina E = mc2. Wszechświat osiągnął pełnoletność, zanim minęła cała sekunda od chwili
stworzenia. Temperatura spadła do zaledwie około miliona stopni, a promień wszechświata rozszerzył
się do około 180 000 mil (300 000 km) - w przybliżeniu trzy kwarty odległości Księżyca od Ziemi.
Ekspansja wszechświata trwała. Wokół było mnóstwo protonów i elektronów, które tworzyły atomy
wodoru, ale było jeszcze więcej wysokoenergetycznych protonów, które często zderzały się z nowo
utworzonymi atomami i powodowały ich rozpad. Dopiero gdy temperatury spadły poniżej miliona
stopni, atomy wodoru stały się bardziej stabilne, a następnie powstało kilka atomów helu.

Era rekombinacji
W miarę rozszerzania się wszechświata gęstość gwałtownie spadała, dopóki materia nie zdominowała.
Cząstki były stabilne i istniały przez dłuższy okres czasu, w szczególności atomy wodoru i helu. Do tego
momentu cząsteczki i fotony były ze sobą powiązane, nieustannie oddziałując ze sobą. Ale kiedy
cząsteczki rekombinowały, tworząc stabilne atomy, fotony stały się wolne i wiele płynęło w naszym
kierunku. Moment „rozproszenia” fotonów przez materię oznacza pierwszą obserwowalną cechę w
naszym powstającym wszechświecie - CMB. Nigdy nie będziemy w stanie obserwować wcześniejszego
wszechświata za pomocą naszych teleskopów; możemy tylko przypuszczać, co się stało przed CMB z
tego, co wiemy o prawach fizyki i matematyki. Około miliarda lat po Wielkim Wybuchu zaczęły się
formować protogalaktyki i protogwiazdy. Najbardziej masywne gwiazdy żyły zaledwie kilka milionów
lat, przekształcając się w eksplozje supernowych i rozpraszając ciężkie pierwiastki, które zrosły w swoim
rdzeniu w przestrzeni międzygwiezdnej. Kolejne cykle powstawania i ewolucji gwiazd nadal
wzbogacały ich otoczenie, a gwiazdy powstałe później w trakcie życia galaktyk przypominały nasze
Słońce. Niektóre z tych gwiazd utworzyły układy planetarne i prawdopodobnie powstały inne planety
podobne do Ziemi. Przynajmniej jedna z tych planet ewoluowała w fascynujący sposób. Rozwinęło
życie.

CIEMNA MATERIA I CIEMNA ENERGIA
Ciemna materia i ciemna energia razem stanowią około 96 procent całej masy i energii we
wszechświecie. Ale ich natura pozostaje tajemnicą. Ciemna materia została zaproponowana
kilkadziesiąt lat temu, aby wyjaśnić, dlaczego galaktyki trzymają się razem, podczas gdy ciemna energia
jest nowszą prognozą, która wyjaśnia, dlaczego wszechświat nie tylko rozszerza się, ale robi to w coraz
szybszym tempie. Od zarania astronomii obserwatorzy chcieli poznać odległość do gwiazd i skalę
wszechświata. Metody, dzięki którym te odległości zostały zmierzone od wczesnych dni astronomii,
dostarczają własnej historii.
Pomiar wszechświata
Odległość do obiektów w naszym układzie słonecznym można zmierzyć metodą paralaksy, dzięki
czemu dwa obrazy tego samego obiektu można oglądać z dwóch miejsc o znanej odległości. Na
przykład Księżyc można zobaczyć jednocześnie na innym tle gwiazdy z dwóch szeroko rozstawionych
punktów na powierzchni Ziemi. Różnica w jego pozycji względem odległych gwiazd może być użyta do
obliczenia odległości od Ziemi. Pomiar paralaksy dla planet jest trudniejszy, ale metoda nadal zapewnia
sposób na znalezienie ich odległości od Ziemi. Pomiar paralaksy dla gwiazd był znacznie trudniejszym
problemem. Rozwiązania zajęły wieki, ale dzięki nowoczesnym technikom wykrywania odległość
gwiazd około 100 lat świetlnych od nasady można również zmierzyć metodą paralaksy; linią
podstawową dla gwiazd jest średnica orbity Ziemi. W XX wieku dostępne stały się metody obliczania
większych odległości. Pierwszy został opracowany przez Henry'ego Norrisa Russella (1877–1957), który
wraz z Ejnarem Hertzsprungiem (1873–1967) odkrył związek między wielkościami i widmami gwiazd.
Myląco nazywana metodą „spektroskopowej paralaksy” ma niewiele wspólnego z trygonometrią,
opierając się na obserwowanych właściwościach gwiazd. Diagram H-R zapewnia korelację między
typem widmowym gwiazdy a jej bezwzględną wielkością, przez którą rozumiemy jej wielkość, jeśli
znajduje się ona w „standardowej” odległości 10 parseków od Ziemi. Używając relacji odległości do
wielkości, odległość gwiazdy można wywnioskować na podstawie obserwowanej jasności. Technika ta,
choć mniej precyzyjna niż paralaksa trygonometryczna, umożliwiła astronomom oszacowanie
odległości nawet do 10 kpc. Aby zmierzyć odległości powyżej 1 kpc i aż do 30 Mpc, najlepszą techniką
jest ta opracowana przez Arthura Eddingtona (1882–1984) i Henriettę Leavitt (1868–1921) przy użyciu
zmiennych cefeidowych. Cefeidy są gwiazdami zmiennymi jarzącymi się jaśniej i ciemniej przez okres
kilku tygodni lub dni. Mają dobrze znany związek między okresem a świetlistością; jeśli więc znamy
okres zmienności cefeidy, to wiemy, że ma ona absolutną jasność. Porównując to z jasnością
obserwowaną z Ziemi, możemy obliczyć jego odległość. Cefeidy dzielą się na dwa typy, powszechnie
znane jako populacja I i populacja II, w zależności od ich jasności. Oba są użytecznymi wskaźnikami
odległości, ale jaśniejsza populacja I Cefeidy pokrywają znacznie szerszy zakres odległości i możemy je
obserwować w naszych sąsiednich galaktykach, dając nam wskaźniki do oszacowania odległości do
bliższych galaktyk. Opracowano inne techniki pomiaru odległości galaktycznych. W latach 70. Brent
Tully i Richard Fisher odkryli związek między właściwościami 21-centymetrowej linii wodorowej
obserwowanej w widmie radiowym galaktyki spiralnej a jej wewnętrzną jasnością galaktyki. Linia
wodoru jest emitowana z zimnych chmur gazu, które leżą między gwiazdami na dysku galaktyki
spiralnej i które, podobnie jak gwiazdy, obracają się wokół centrum. Ten ruch obrotowy jest
wykrywalny jako poszerzenie linii absorpcji 21 cm z powodu efektu Dopplera, a wielkość obrotu (a
zatem i obserwowana szerokość linii) jest napędzana przez wewnętrzną grawitację galaktyki. Im
szersza linia, tym wyższa masa galaktyczna napędzająca ruchy, a tym samym większa wewnętrzna
jasność galaktyki. Z tego efektu poszerzenia można było obliczyć bezwzględną wielkość galaktyki przy
standardowym 10 kpc i przez porównanie bezwzględnej wielkości z obserwowaną wielkością można
ponownie oszacować odległość galaktyki. Technika Tully – Fishera może być używana do pomiaru

odległości do 150 Mpc. Istnieje jeszcze jedna bardzo przydatna technika, która może być użyta do
pomiaru odległej galaktyki. Opiera się na obserwacji rzadkiego zdarzenia nazywanego supernową typu
1a. Supernowe są tak jasne, że można je zobaczyć w galaktykach w odległościach znacznie
przekraczających 1000 Mpc. Te supernowe są spowodowane przez białego karła w systemie binarnym,
który gromadzi materię z jej wtórnej wielkości, aż osiągnie granicę Chandrasekhara wynoszącą około
1,4 masy słonecznej, powodując katastrofalne załamanie się rdzenia w wybuchu supernowej. Ponieważ
ta sama masa jest zaangażowana w każdą eksplozję, zdarzenie ma podobny wzór pod względem
wewnętrznej jasności wybuchu i tego, jak jest to związane z szybkością, z jaką ta jasność następnie
zanika. Tak więc obserwacje pozornej wielkości wybuchu supernowej i szybkości zanikania umożliwiają
obliczenie odległości. Wszystkie te techniki pomiaru odległości starannie pokrywają się ze sobą, dzięki
czemu stopniowo buduje się trójwymiarowy obraz wszechświata przez astronomów. Jednak nadal
istnieje jedna ważna technika, którą należy omówić; jest to przesunięcie ku czerwieni odległych
galaktyk i ma ogromne znaczenie, ponieważ stanowi klucz do wieku wszechświata.
Stała Hubble'a (H0)
W latach dwudziestych Edwin Hubble (1889–1953) i Milton Humason (1891–1972) zarejestrowali
widma wielu galaktyk za pomocą 2,5-metrowego teleskopu w Mount Wilson. Już w 1917 roku Vesto
Slipher (1875–1969), pracujący w Obserwatorium Lowella w Arizonie, odkrył, że widma galaktyk
zostały zauważalnie przesunięte w kierunku czerwonego końca widma. Słusznie stwierdził, że galaktyki
oddalają się od nas. Hubble jednak użył techniki zmiennych cefeidowych do oszacowania tych
odległości i wyprowadził relację odległości do przesunięcia ku czerwieni znaną jako prawo Hubble'a.
Ta zależność może być również wykorzystana do wyznaczenia szacowanej odległości galaktyki od jej
znacznie łatwiejszego do zaobserwowania przesunięcia widmowego. W XX wieku poświęcono wiele
wysiłku i badań dokładne określenie stałej Hubble'a, której kulminacją będzie kluczowy projekt
wykorzystujący Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Najlepszą ocenę stałej Hubble'a przyjmuje się obecnie
jako wynik 70 +/- 7 km / s / Mpc, opublikowany w 2001 r. Znaczenie tego wyniku polega na tym, że
odwrotność stałej Hubble'a daje oszacowanie wieku całego wszechświata. Rozważ odległą galaktykę,
która ucieka od nas. Jeśli znamy jego odległość od nas i szybkość recesji, to czas, jaki upłynął, aby
oddzielić się od nas i reszty wszechświata po Wielkim Wybuchu, daje:
Czas = (odległość od nas) / (jego prędkość od nas)
Jako stała Hubble'a jest po prostu uśredniony stosunek prędkości / odległości określona na podstawie
dużej liczby galaktyk, jej odwrotność daje wymagany czas. Jeśli 1 / (H0) = (1/70) sekund Mpc / km i przy
użyciu jednostek przeliczeniowych 1 Mpc = 3,09 × 1019 km i 1 rok = 3,156 × 107 s, możemy oszacować
wiek wszechświata:
1 / (H0) = (1/70) × (3,09 × 1019) / (3,156 × 107) lat
= 1,4 × 1010 lat (lub 14 miliardów lat).
Stała Hubble'a zapewnia zatem dobre pierwsze przybliżenie wieku wszechświata. Jednakże, jak
zobaczymy w dalszej części tego rozdziału, badanie ekspansji naszego wszechświata miało wywołać
pewne niespodzianki dla astronomów.
Użycie 21-centyetrowej linii wodorowej
Widzieliśmy, jak odkryto spiralną strukturę naszej własnej galaktyki, Drogi Mlecznej. Słońce leży dobrze
w jednym spiralnym ramieniu galaktyki. W środku znajduje się wielkie wybrzuszenie z ramionami
spiralnymi leżącymi wokół dysku. Wybrzuszenie jest otoczone aureolą gromad kulistych składających
się ze starych czerwonych gwiazd, ale ramiona spiralne zawierają młodsze niebieskie gwiazdy. Między

młodymi gwiazdami na dysku galaktyki znajdują się chmury zimnego, molekularnego gazu i pyłu, które
są rezerwuarem z którego formują się gwiazdy. Istnienie pyłu od dawna było znane z ciemnych plam
widocznych w Drodze Mlecznej, pokazujących, jak chmury pyłu mogą być tak gęste, że całkowicie
zasłaniają światło gwiazd za nimi. Obecność ogromnych ilości gazu została ujawniona na podstawie
obserwacji świetlistych mgławic otaczających gromady nowo utworzonych młodych niebieskich
gwiazd. Energetyczne światło ultrafioletowe z gwiazd nagrzewało i jonizowało atomy gazu, które
wytwarzały własne światło, gdy później się rekombinowały, powodując świecenie mgławic. Analiza
emisji z gazu umożliwiła astronomom pomiar temperatury i gęstości mgławic gazowych; duża część
promieniowania pochodzi z „zakazanych” przejść jonów zwykłych pierwiastków, których nigdy nie
można zaobserwować w laboratorium, ponieważ wymagają one nadzwyczaj niskiej gęstości. Z dala od
obszarów aktywnych formacji gwiazdowych chmury gazu pozostają zimne, a zatem ukryte przed
obserwacjami optycznymi, ponieważ są albo neutralne, albo nawet molekularne. Odkrycie zasięgu
neutralnego wodoru w naszej galaktyce i innych musiało czekać na rozwój radioastronomii po drugiej
wojnie światowej. W latach 40. XX wieku opracowano teorię linii wodoru o długości 21 cm. Jest to
cecha widmowa w paśmie fal radiowych, która jest generowana przez przemianę elektronów w
atomach wodoru, zwaną „spinowym odwróceniem”. Jest to spontaniczne zdarzenie, które występuje
bardzo rzadko - pojedynczy atom może ulec takiej zmianie tylko raz na dziesięć milionów lat - ale wciąż
jest wykrywalny z powodu ogromnej ilości wodoru w galaktyce. W miarę rozwoju radioastronomii
odkryto linie emisji radiowych z bardziej złożonych cząsteczek. Obserwacje linii 21 cm posłużyły do
wyznaczenia gęstości i rozkładu gazu w płaszczyźnie galaktyki na znacznie większe odległości, niż
można by uzyskać badając rozkład gwiazd. O wiele łatwiej jest zmierzyć przesunięcia dopplerowskie od
21-centymetrowej linii różnych chmur wodoru niż gromadząc przesunięcia z tysięcy pojedynczych
gwiazd, więc obserwacje radiowe miały również duże znaczenie dla określenia szybkości. w której
wiruje nasza galaktyka i jak zmienia się ona wraz z odległością od środka.
Rotacja Galaktyki i Zaginiona Materia
Jak widzieliśmy za pomocą wskaźnika odległości Tully-Fishera, szybkość, z jaką galaktyka spiralna się
obraca, jest bezpośrednio spowodowana jej masą grawitacyjną. Każdy pojedynczy obiekt na orbicie
wokół centrum galaktyki - taki jak obojętna chmura gazu, mgławica lub gwiazda - reaguje na grawitację
całej masy przy mniejszych promieniach. Tak więc, wykreślając sposób, w jaki prędkość obrotowa
obiektów w galaktyce zmienia się wraz z promieniem (znanym jako „krzywa obrotu”), astronomowie
wiedzieli, że mogą oszacować całą masę galaktyki i sposób jej rozmieszczenia. Wczesne próby
określenia prędkości obrotowej galaktyk wykorzystywały przesunięcie Dopplera obserwowane z linii
absorpcyjnych w widmach gwiazdowych lub wąskie linie emisji mgławic. Pod koniec lat
siedemdziesiątych Vera Rubin (ur. 1928) i jej koledzy ustalili problem z obserwowanymi krzywymi
rotacji galaktyk, co zostało później potwierdzone przez bardziej wszechstronne obserwacje z
wykorzystaniem linii radiowej 21 cm jako wskaźnika wewnętrznej dynamiki galaktycznej. Wszystkie
wyniki pokazały, że zewnętrzne części dysku wszystkich galaktyk spiralnych (w tym naszej własnej)
obracały się znacznie szybciej niż oczekiwano. Mieli wystarczającą prędkość, aby całkowicie uciec z
grawitacji galaktyki, ale pozostali przywiązani. Jedynym wyjaśnieniem było to, że w galaktyce była
znacznie większa masa grawitacyjna niż wskazywała na to ilość gwiazd i gazu obserwowanych
bezpośrednio. Wymagana była duża ilość niewidzialnej materii, która nie emitowała promieniowania
o żadnej długości fali; we wszystkich galaktykach spiralnych oszacowano, że ilość takiej „ciemnej
materii” jest większa niż masa widzialna dziesięciokrotnie. Ale czym była ta niewidzialna materia? Idea
„brakującej materii” nie była nową koncepcją, ponieważ została odkryta już w latach 30., kiedy Fritz
Zwicky (1898–1974) badał gromady galaktyk. Ruchy poszczególnych galaktyk w gromadzie są
spowodowane przyciąganiem grawitacyjnym galaktyki do masy reszty gromady. Zwicky był w stanie
wykazać, że galaktyki poruszają się zbyt szybko, aby reagować po prostu na grawitację widocznych

galaktyk w gromadzie. Musiało istnieć znacznie więcej masy, ale tym razem przewyższało
obserwowalne komponenty o czynnik ponad 100. Oryginalne wyniki Zwicky'a już dawno zostały
potwierdzone dla wielu gromad galaktyk, z obserwacji wewnętrznej dynamiki gromady, a także z
badania soczewkowania grawitacyjnego.
Ciemna materia
Chociaż dobrze wiadomo, że większość masy grawitacyjnej we wszechświecie jest niewidoczna na
wszystkich długościach fal, natura ciemnej materii pozostaje kwestią otwartą. Możliwości wahają się
od „zwykłej” materii, która jest stosunkowo dobrze rozumiana, takich jak brązowe karły (gwiazdy
nieudane), duże planety, gwiazdy neutronowe lub czarne dziury; do znacznie bardziej egzotycznych (i
dotąd nieodkrytych) cząstek subatomowych, takich jak osie lub nowe typy neutrin. To drugie
wyjaśnienie sugeruje, że lepsze zrozumienie fizyki cząstek elementarnych ma zasadnicze znaczenie dla
wyjaśnienia ruchów całych galaktyk i gromad galaktyk.
Ciemna materia i soczewkowanie grawitacyjne
Teorie Einsteina na nowo odkryły naszą interpretację grawitacji nie tyle jako „siły na odległość”
Newtona, co jako sposób, w jaki przestrzeń i czas wypaczają się wokół lokalizacji masywnego obiektu.
Ważną konsekwencją jest to, że światło przemieszczające się w przestrzeni czasami znajduje się po
wypaczonej ścieżce i rzeczywiście obserwacje ugięć w pozycjach gwiazd, których światło przechodziło
w pobliżu Słońca podczas całkowitego zaćmienia Słońca w 1919 roku, było pierwszym obserwacyjnym
potwierdzeniem teorii Einsteina . Dzisiaj astronomowie obserwują znacznie bardziej skomplikowane
zniekształcenia światła, gdy mijają je duże masy w drodze na Ziemię. Galaktyki, które leżą za (i w
znacznie większej odległości niż) gromady galaktyk, czasami mają powiększony i znacznie
zniekształcony obraz, gdy ich światło przechodzi przez gromadę - jest to znane jako soczewkowanie
grawitacyjne. Często to zniekształcenie ma postać wielu łuków i łuków. Jednak ilość zniekształceń śledzi
całkowitą masę grawitacyjną, a nie widzialną, więc szczegółowe odwzorowanie pozycji takich
grawitacyjnych miraży może ujawnić obecność i dystrybucję ciemnej materii w gromadzie.
Grupowanie galaktyk
Od pierwszych badań galaktyk na początku XX wieku było oczywiste, że galaktyki nie są rozmieszczone
równomiernie na niebie - nawet jeśli znajdują się daleko od zasłaniających efektów naszej Drogi
Mlecznej. To „skupienie” galaktyk zostało po raz pierwszy odpowiednio skwantyfikowane w latach 50.
XX wieku przez George'a Abella (1927–83), który stworzył obszerny katalog klastrów ze szczegółowego
badania wizualnego płyt fotograficznych nieba. Jego prace pokazały również, że istnieje szereg
właściwości klastra - nie tylko w liczbie galaktyk, ale także w kształcie i wielkości fizycznej gromady.
Pomiar przesunięcia ku czerwieni
Praca Abella - i innych astronomów w połowie XX wieku - ograniczała się do badania projekcji nieba na
dwa wymiary. Mimo to było jasne, że rozkład gromad również był nierównomierny na niebie, z
regionami, w których same gromady zdawały się tworzyć ogromne struktury zwane
„supergromadami”. Pełne odwzorowanie prawdziwej trójwymiarowej struktury wszechświata,
wymaga jednak znajomości odległości do wszystkich galaktyk. Odbywa się to najbardziej ekonomicznie
poprzez oszacowanie odległości od zmierzonego przesunięcia ku czerwieni za pomocą prawa Hubble'a;
mimo to określenie przesunięcia ku czerwieni wystarczającej liczby galaktyk jest ogromnym
przedsięwzięciem obserwacyjnym. Z tego powodu wczesne badania były z konieczności ograniczone
tylko do małych obszarów nieba. Jedną z pierwszych prób kompleksowej ankiety poświęconej
przesunięciu ku czerwieni rozpoczęli John Huchra (ur. 1948) i Margaret Geller (ur. 1947) w latach 80.

XX wieku, która ostatecznie objęła ponad 14 000 galaktyk. Powstała mapa pokazała niesamowite
struktury, w tym odkrycie, co stało się znane jako Wielki Mur - szerokie włókno gromad i galaktyk
odległych o około 200 milionów lat świetlnych, które rozciąga się na ponad 500 milionów lat
świetlnych. Była to tylko pierwsza (a nie największa) z wielu takich ścian i żarników, o których obecnie
wiadomo, że przenikają całą wielkoskalową strukturę wszechświata i otaczają regiony pustej
przestrzeni o podobnej wielkości, znane jako „pustki”. takie badania pokazują ten wzór struktury
komórkowej w całym wszechświecie.
Supermasywne czarne dziury
Obecność ciemnej materii została odkryta przez obserwację sposobu, w jaki ruchy obiektów
astronomicznych są podyktowane grawitacją niewidzialnej masy. W ten sam sposób ruchy orbitalne
gwiazd i gazu w samym rdzeniu wielu galaktyk (zarówno spiralnych, jak i eliptycznych) ujawniły
obecność ogromnych mas w centrum. Uważa się, że nasza własna galaktyka ma ciemny obiekt w
środku o masie około 2,5 miliona mas Słońca, ale znajduje się w obszarze mniejszym niż 20 dni
świetlnych. Takie supermasywne czarne dziury występują w masach do kilku miliardów mas Słońca i
uważa się, że leżą uśpione w centrum prawie wszystkich masywnych galaktyk. Galaktyka, w której
centralna supermasywna czarna dziura wciąż jest materią akrecyjną, zmienia się radykalnie pod
względem wyglądu, ma bardzo jasny rdzeń i jest znana jako „aktywna” galaktyka.
Co się potem dzieje?
W drugiej połowie XX wieku astronomowie uzyskali znacznie lepsze zrozumienie zawartości masy
(zarówno widzialnej, jak i niewidzialnej), struktury i zasięgu oraz tempa ekspansji wszechświata.
Naturalnym było powrót do podstawowego pytania, które było wielokrotnie zadawane. Czy
wszechświat będzie trwał wiecznie, czy przestanie się rozszerzać i zapadać w siebie? Przez wiele lat
kosmolodzy dyskutowali o tym, czy wszechświat jest „zamknięty”, aby ostatecznie sam się cofnął i
zakończył „Wielkim Chrupnięciem”, czy też jest „otwarty” i będzie się rozwijał przez cały czas w coraz
większym oceniać. Wynik zależy od zawartości masy we wszechświecie, a zatem czy istnieje
wystarczająca wzajemna atrakcyjność grawitacyjna, czy też nie, aby w końcu wszystko z powrotem
połączyć. Kolejną opcją - preferowaną przez większość astronomów z powodu obserwowanej izotropii
i jednorodności kosmicznego mikrofalowego tła - był „płaski” wszechświat; jeden, który leży na granicy
między otwartym i zamkniętym wszechświatem. W związku z tym w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych ambitne programy starały się mierzyć ekspansję wszechświata bardziej
precyzyjnie niż przedtem, aby określić jego ostateczny los. Próbując rozszerzyć prawo Hubble'a na
dalszą galaktykę, niż było to możliwe wcześniej, astronomowie chcieli sprawdzić, czy związek między
prędkością i odległością nadal się utrzymuje, czy też wskazywał na pierwsze etapy stopniowego
spowalniania lub zwalniania, które wynikałyby z płaski lub zamknięty wszechświat. Badania zostały
przeprowadzone przez dwa zespoły astronomów, jeden prowadzony przez Saula Perlmuttera (ur.
1959) w Berkeley, a drugi kierowany przez Briana Schmidta (ur. 1967), a następnie w Obserwatorium
Harvarda. Obie wykorzystały obserwacje supernowych typu 1a do ustalenia odległości do bardzo
wczesnych galaktyk i niezależnie odkryły zdumiewający wynik. Ekspansja wszechświata nie była
kontynuowana w stałym tempie, ani też nie zaczęła zwalniać. Astronomowie ze zdumieniem odkryli,
że tempo ekspansji wzrastało z czasem - przyspieszało przez ostatnie sześć miliardów lat! Ten wynik,
ogłoszony w 1998 r., Zmienił oblicze współczesnej kosmologii i został potwierdzony przez wiele innych
obserwacji, aby rozszerzyć prawo Hubble'a na różne sposoby szacowania odległości.
Ciemna energia
Aby zacząć rozumieć, dlaczego nastąpiło to nieoczekiwane przyspieszenie konieczne było
wprowadzenie nowej koncepcji, która wynikała z (nieco mylącej) nazwy „ciemnej energii”. Słynne

równanie Einsteina E = mc2 pokazuje, jak materia i energia są ze sobą powiązane iw pewnym sensie
można je uznać za równoważne jednostki. Astronomowie byli zdumieni odkryciem, że aby wytworzyć
przyspieszoną ekspansję, ciemna energia musiała odpowiadać za około trzy czwarte całej gęstości masy
i energii wszechświata. Ale prawdziwe zrozumienie ciemnej energii pozostaje nieuchwytne, chociaż
istnieje wiele aktualnych pomysłów. Od wieków wiadomo, że grawitacja jest siłą przyciągającą; w
przeciwieństwie do elektryczności i magnetyzmu, w normalnych warunkach grawitacja nie jest
odpychająca. Przypuśćmy jednak, że podstawowa natura grawitacji zmieniła się z siły przyciągającej na
odpychającą w największych (i prawdziwie astronomicznych) skalach odległości. Wtedy może dojść do
punktu, w którym galaktyki oddalą się na tyle daleko, że grawitacyjnie będą szybciej i bardziej
oddalane. Takie idee odzwierciedlają oryginalną, ale błędną próbę włączenia Einsteina do jego równań
stałej kosmologicznej reprezentującej antygrawitację, która uniemożliwiła wszechświatowi ewolucję.
Możliwe, że zmodyfikowana forma stałej kosmologicznej może zostać ponownie włączona w nasze
rozumienie grawitacji, aby uwzględnić ciemną energię. Alternatywne wyjaśnienie sugeruje
oczekiwanie z fizyki cząstek, że całkowicie puste obszary przestrzeni kosmicznej mogą nadal wytwarzać
„energię próżniową”. Uważa się, że pary cząstek i związane z nimi anty-cząstki są nieustannie tworzone
z próżni, tylko do prawie natychmiast unicestwić się i zniknąć. Gdy to robią, wytwarzają niewielką
presję zewnętrzną. Uśrednione dla całych pustek wszechświata, byłyby wystarczające takie „fluktuacje
próżni”, aby wytworzyć wystarczający nacisk, by dalej wypchnąć wszechświat. Ponieważ jest to
właściwość pustej przestrzeni, gdy wszechświat rośnie i pustki stają się większe, efekt energii próżni
staje się coraz bardziej dominujący nad wpływem grawitacji. Jednak zanim teoria energii próżni może
zostać uznana za rzeczywiste oszacowanie rzeczywistości, wymagane jest lepsze zrozumienie fizyki
cząstek, co sugeruje, że będzie ona o wiele potężniejsza niż obserwowana nawet w naszym
przyspieszającym wszechświecie. Innym rywalem dla ciemnej energii jest sugestia nowego pola sił,
które nazywa się kwintesencją. Naukowcy debatują nad rygorystycznym opisem matematycznym
kwintesencji, ale może to być siła, której siła i znaczenie zmieniają się w historii wszechświata. Może
to być związane z bardzo wczesnym okresem inflacyjnym ekspansji, który miał nastąpić bezpośrednio
po początkowym Wielkim Wybuchu; jeśli kwintesencja pozostawałaby przez pewien czas relatywnie
uśpiona, moglibyśmy być w innej aktywnej fazie wytwarzającej bieżącą przyspieszoną ekspansję.
Niezależnie od prawdziwej natury ciemnej energii, jeśli nadal wywiera ona swój wpływ, możemy
spekulować na temat ponurej przyszłości naszego wszechświata. Galaktyki będą nadal latać dalej i dalej
od siebie coraz szybciej, co może doprowadzić do „Wielkiego Chłodu”. Co gorsza, jeśli wpływ ciemnej
energii staje się coraz ważniejszy, może zacząć dominować nad grawitacją na mniejszych skalach,
takich jak galaktyki - prowadząc do „wielkiego zgrzytu”.

PLANETY, KSIĘŻYCE I SZUKANIE ŻYCIA
Historia stworzenia nie kończy się wraz z narodzinami gwiazd. Rzeczywiście, dla wielu innych ciał we
wszechświecie, Wielki Wybuch był tylko początkiem. Dopóki nie narodziły się gwiazdy i ostatecznie nie
umarły, nie byłoby planet. I dopóki nie istniały planety, nie byłoby życia na Ziemi. W chwili obecnej nie
mamy dowodu na to, że życie istnieje w jakakolwiek formie we wszechświecie innej niż na naszej
własnej planecie. Ale zanim zaczniemy polować na planety, które mogą wspierać życie, musimy
zrozumieć, w jaki sposób powstała Ziemia. Pierwsze gwiazdy, powstałe setki milionów lat po Wielkim
Wybuchu, nie miały wokół siebie żadnych stałych, skalistych planet. Dopiero gdy niektóre gwiazdy
zakończyły swoje życie masowymi eksplozjami supernowych, kosmiczny pył i atomy cięższych
pierwiastków pojawiły się obficie w galaktykach. Tylko wtedy można stworzyć skaliste planety.
Gwiazda i towarzyszący jej układ planetarny utworzą się z wnętrza olbrzyma chmura molekularna,
która ostatecznie zapada się pod wpływem grawitacji i po kilku milionach lat osiągnie ciśnienie i
temperatury wystarczające do zapalenia fuzji jądrowej; młoda gwiazda uformowała się w jądrze
chmury. Ale młoda gwiazda nie zawiera całego materiału w chmurze. Podczas jej formowania jest ona
otoczona dyskiem „protoplanetarnym”, który następnie jest w trakcie zapadania się grawitacyjnego,
tworząc układ planetarny. Poszczególne planety tworzą się w procesie zwanym akrecją grawitacyjną.
Gdy dysk proto-planetarny ochładza się, cząsteczki pyłu kondensują się i tworzą. Gdy zbliżają się do
siebie, przyciągają je maleńkie przyciąganie grawitacyjne, aż po kilku tysiącach lat powstają większe
cząstki. Większe bryły materii - nazywane planetozymalami - są w stanie lepiej przyciągać dodatkowe
cząstki, a zatem są bardziej narażone na wzrost niż mniejsze masy. Większe i bardziej masywne ciała
nadal gromadzą śmieci kosmiczne i stale rosną. Po tysiącleciach akumulacji niektórzy stali się protoplanetą o masie wielkości planety. Nasz układ słoneczny jest doskonałym przykładem formowania się
planet. Każdy wczesny planetozym miał swój własny pierścień przestrzeni, gdzie mógł grawitacyjnie
wychwytywać każdą mniejszą cząstkę i rosnąć nieco większy. Wyjątkiem jest obszar pasa asteroid,
gdzie silna grawitacja protoplanety Jowisz zakłóciła grawitacyjną akumulację gruzu, uniemożliwiając
utworzenie jednej większej planety.
Systemy solarne
Po tym okresie ewolucji niektóre gwiazdy ewoluowały planetarnie systemy krążące wokół nich. W tych
systemach powszechnie znane są planety znane jako gazowe olbrzymy, takie jak Jowisz i Saturn w
naszym układzie słonecznym. Jak dotąd mniejsze, skaliste planety lądowe okazują się znacznie
trudniejsze do odkrycia. Kiedy już pokaźna planeta zacznie się formować, może uchwycić większość
materii w odległości kilku milionów mil od swojej własnej orbity. Część tej materii skrapla się, tworząc
księżyce satelitarne wokół planety. Widzimy bardzo złożone systemy księżycowe wokół wszystkich
bardzo masywnych gigantów gazowych, ale niewiele na orbicie wokół wewnętrznych skalistych planet.
Większe księżyce są prawdziwymi satelitami, które powstały w początkowym załamaniu; mają kształt
sferyczny i mają orbity prawie okrągłe. Jednak wiele innych księżyców jest mniejszych i nieregularnie
ukształtowanych i często ma bardzo wydłużone orbity. Nie są prawdziwymi satelitami, ale raczej
schwytanymi asteroidami i kometami, które uległy polu grawitacyjnemu planety znacznie później.
Saturn ma spektakularny system pierścieniowy. Jowisz, Uran i Neptun mają słabsze i mniej uderzające
układy pierścieniowe. Uważa się, że pierścienie są szczątkami księżyców, które zostały rozbite na małe
kawałki przez siły pływowe planety.
Jak powstał księżyc
Księżyc na Ziemi (który nazywamy „Księżycem”) jest bardzo duży w porównaniu z wielkością naszej
planety. Ma też bardziej złożoną i brutalną historię niż którykolwiek z pozostałych księżyców w Układzie
Słonecznym. Planeta wielkości Ziemi może przechwytywać małe obiekty, które mają być trzymane jako

satelity na orbicie wokół niej, tak jak to ma miejsce w przypadku dwóch małych księżyców Marsa, ale
Ziemia nie może uchwycić obiekt przechodzący tak duży jak Księżyc i zatrzymujący go na orbicie. Przez
lata zasugerowano wiele teorii na temat formowania się Księżyca. Jeden zasugerował, że Księżyc w
jakiś sposób oderwał się od Ziemi, pozostawiając podwójny układ planetarny z obiema planetami
krążącymi wokół ich wspólnego środka ciężkości. Prawda jest dużo bardziej złożona. W pewnym
momencie istniały dwa planetozymale konkurujące ze sobą o materię w przestrzeni między Wenus i
Marsem. Ten, który miał stać się Ziemią, był większy i bardziej udany, ale drugi planetozymał nadal
zdołał przyciągnąć znaczną ilość materii. Oba planetozymale miały eliptyczne orbity wokół Słońca.
Unikali się przez miliony lat, ale potem, miliardy lat przed rozpoczęciem życia na planecie, nastąpiła
katastrofalna kolizja między nimi. Uderzenie było tak duże, że kolizja znacznie zmieniła orbitę Ziemi.
Proto-Ziemia była bardzo zdeformowana, ponieważ ciepło wytwarzane w olbrzymim uderzeniu
spowodowało, że materia znalazła się w planetozymalnym stopionym i płynnym materiale, a ogromna
ilość materii została wyrzucona w przestrzeń kosmiczną na orbitę wokół Ziemi. Drugi planetozymał
rozpadł się po zderzeniu, z wyjątkiem rdzenia, który przywarł do proto-Ziemi podczas zderzenia. Po
pewnym czasie obie orbitujące bryły materii odzyskały swoje kuliste kształty i ewoluowały, aby stać się
systemem Ziemia-Księżyc. Tak się stało ,że Ziemia była znacznie większym ciałem. Interesujące jest
spekulowanie, co by się stało, gdyby Księżyc był większy i uformował się bliźniaczy system planetarny.
Czy to może stworzyć dwie planety podtrzymujące życie blisko siebie? Nie ulega wątpliwości, że siły
pływowe na Ziemi byłyby ogromne i wyewoluowałaby zupełnie inna planeta. Wiemy, że siły pływowe
Księżyca odegrały główną rolę w ewolucji życia na naszej planecie. Jest również prawdopodobne, że
uderzenie zmieniło oś obrotu Ziemi, tworząc kąt ekliptyki, a więc i nasze znajome pory roku.
Nowonarodzony Księżyc był tak gorący po wielkim zderzeniu, że pozostawał stopiony przez kilka
tysięcy lat. W miarę ochładzania się na jego powierzchni zaczęły tworzyć się jeziora lawy, które
ostatecznie zestaliły się, pozostawiając skorupę. Około czterech miliardów lat temu Ziemia i Księżyc
zostały poddane wielkiemu atakowi gruzu z kosmosu, tworząc duże kratery na ich powierzchni. Mocno
pokryta kraterami powierzchnia księżyca jest świadectwem tego gwałtownego uderzenia. Ziemia
jednak, choć również mocno pokiereszowana, uzyskała pewną ochronę ze strony atmosfery, az czasem
pogoda zniszczyła kratery.
Czy jesteśmy sami?
Jest jedno poważne rozczarowanie, które pojawiło się właśnie dlatego, że tak wiele wiemy o Układzie
Słonecznym. Odkryto i zbadano wiele różnych środowisk w Układzie Słonecznym, ale nie było żadnego
pozytywnego śladu życia gdziekolwiek poza naszą własną planetą. Istnieje jedno intrygujące odkrycie
w postaci meteorytu SNC odkrytego na Antarktydzie. Został zidentyfikowany jako mały fragment
planety Mars, wyrzucony w kosmos przez potężny wpływ ponad miliard lat temu z taką prędkością, że
uciekł on z pola grawitacyjnego Marsa i ostatecznie wylądował na Ziemi. Istnieją dowody na to, że
skalny fragment był kiedyś wystawiony na działanie wody i istnieją dowody na skamieniałe prymitywne
życie bakteryjne, ale naukowcy uważają, że ekspozycja na wodę była na Ziemi, a nie na Marsie. Mars
Global Surveyor i marsjańskie łaziki Spirit i Opportunity szczegółowo odwzorowały powierzchnię
Marsa. Nie ma wątpliwości, że kiedyś planeta miała znacznie cieplejszy klimat i płynącą wodę. Nadal
istnieje szansa na znalezienie prymitywnych form życia, a poszukiwanie mikroskopijnego życia trwa.
Pojawiły się spekulacje, że niektóre księżyce planet zewnętrznych, w szczególności księżyc Tytana
Saturna, który znany jest ze złożonych związków organicznych, mogą być odpowiednimi miejscami do
życia, ale potrzebują znacznie cieplejszego środowiska. Już w 1952 r. Osoby, które chciały znaleźć
dowody życia w innym miejscu Układu Słonecznego, otrzymały zachętę, gdy amerykańscy naukowcy
Stanley Miller (1930–2007) i Harold Urey (1893–1981) przeprowadzili klasyczny eksperyment z
najprostszym sprzętem laboratoryjnym. Pokazali, że w zamkniętym pojemniku, wykorzystując ciepło i
iskry elektryczne do symulacji wyładowań atmosferycznych, proste pierwiastki chemiczne, takie jak

wodór i azot, z cząsteczkami wody i dwutlenku węgla mogą łączyć się, tworząc cząsteczki organiczne.
Późniejsze eksperymenty prowadzone według tych samych zasad dały wiele różnych związków
organicznych. Można bezpiecznie stwierdzić, że cząsteczka DNA, a zatem i samo życie, może tworzyć
się w prymitywnych warunkach podobnych do Ziemi.
Nowe kierunki
Era kosmiczna dostarczyła wielu nowych kierunków, w których można wziąć astronomię. Niebo jest
mapowane w niemal każdej częstotliwości widma i bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej.
Obiekty, które kiedyś były badane tylko przez teorię, takie jak czarne dziury i formacje planetarne, są
obecnie przedmiotem intensywnych badań obserwacyjnych. Mamy zbliżone obrazy powierzchni
planet, księżyców i asteroid i komet podczas ich podróży wokół Słońca. Są pulsary, takie jak mgławica
Krab, pozostałości eksplodującej supernowej, w której syntetyzowane są ciężkie pierwiastki. Istnieją
niezliczone galaktyki z pobliskiej Galaktyki Andromedy do odległych aktywnych galaktyk ukrywających
się w ich czarnych dziurach rdzeniowych o masie ponad miliarda słońc.
Możemy teraz zaobserwować tak daleko wstecz w historii wszechświata, że wkrótce będziemy mogli
zobaczyć pierwsze galaktyki wkrótce po ich utworzeniu, i możemy odwzorować rozkład galaktyk w
całym firmamencie na gigantyczne gromady i supergromady, które same są zgromadzone uformuj
„ściany” na dużą skalę wokół pustki. Ludzie są na Ziemi od kilku milionów lat, a nasze zarejestrowane
obserwacje wszechświata sięgają zaledwie kilku tysięcy lat. Widzieliśmy, jak ludzie zawsze patrzyli ze
zdumieniem na niebo. Widzieliśmy, jak stopniowo odkrywa się tajemnice wszechświata. Ta wiedza
została przekazana przyszłym pokoleniom. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, którzy odziedziczyli tę
wiedzę i jesteśmy w stanie docenić pochodzenie wszechświata znacznie lepiej niż nasi przodkowie.
Wiemy, że jest dużo więcej do odkrycia na niebie i że każde pokolenie doda nową wiedzę. Ważne jest,
aby pamiętać także, że jesteśmy strażnikami Ziemi i musimy się nią opiekować. Wiemy, że nasz
delikatny świat może być wyjątkowy we wszechświecie.

