
  

Пошуки ознак життя поза Землею.
Стан проблеми.

 

Новосядлий Б. 



  

Міждисциплінарність проблеми 

Біологія
Хімія
Астрономія та астрофізика
Філософія
Теологія
Мистецтво



  

Пошуки життя в Сонячній системі

Пошуки позасонячних планет

Пошуки життя на позасонячних планет 

Програма SETI

Програма CETI (METI)

Парадокс Фермі



  

Земля — наш дім
і кількох мільйонів видів живих істот



  

Поширеність і еволюція життя на Землі 

Дерево життя  (https://www.evogeneao.com/ )  



  

Життя визначають як безперервний 
процес обміну матерією та енергією між 
організмом та довколишнім 
середовищем, і здатністю його до 
самовідтворення. Життя є біологічним 
явищем, яке характеризується 
внутрішньою структурованістю, 
власним метаболізмом, здатністю до 
розмноження, спадковістю та 
підтримкою внутрішнього гомеостазу - 
відносної сталості складу та 
властивостей внутрішнього середовища.



  

Умови виникнення чи існування 
життя земного типу

Наявність рідкої води

Наявність біогенних елементів (вуглець, 
водень, кисень, азот, сірка, фосфор)

Наявність джерел енергії для підтримання 
хімічної нерівноваги (енергія Сонця, 
геохімічна енергія з гідротермальних 
систем, хімічна енергія від окислення 
мінералів)  



  

  
 

Гіпотеза спонтанного виникнення життя  
 

А.И. Опарин, Происхождение жизни, Москва, 1924

A.I. Oparin, Origin of Life, New York, 1938, 1952; 
                                                      Washington, 1968  



  

Пошуки життя в Сонячній системі



  

Зона життя довкола зір 
сонячного типу



  

Венера



  

Марс



  



  



  

Марсіанський метеорит ALH84001
(Аллан Гіллз, Антарктида, 27 грудня 1984)



  

Рідка вода на 
Марсі є!

NASA Confirms 
Evidence That 

Liquid Water Flows 
on Today’s Mars

Sept. 28, 2015



  

Юпітер

Іо
Європа

Ганімед
Калісто



  

Cатурн

Титан

Енцелад



  

Складні органічні молекули 
в  космосі:

(CH3)2CO Acetone

(CH2OH)2 Ethylene glycol

CH3CH2CHO Propanal

CH3C5N Methyl-cyano-diacetylene

(CH3)2CHCN Isopropyl cyanide

HC8CN Cyanotetra-acetylene

C2H5OCHO Ethyl formate

CH3COOCH3 Methyl acetate

CH3C6H Methyltriacetylene

C6H6 Benzene

C3H7CN n-Propyl cyanide

HC10CN Cyanodecapentayne

HC11N Cyanopentaacetylene

C60 , C70 Buckminsterfullerene

Всього виявлено 224 
молекули, ще 13 очікують 
підтвердження відкриття. 
З них 15 мають кількість 
атомів  >10, та є основою
амінокислот.

В метеориті Sutter’s Mill 
( Каліфорнія, США, 2012) 
виявлено амінокислоти.

https://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene_glycol
https://en.wikipedia.org/wiki/Propionaldehyde
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanopolyyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_cyanide
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanopolyyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethyl_formate
https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_acetate
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://en.wikipedia.org/wiki/Butyronitrile
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanopolyyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanopolyyne
https://en.wikipedia.org/wiki/Buckminsterfullerene


  

В складі комети Чурюмова-Герасименко виявлено  
молекули молекулярного кисню (O2), азоту (N2), ацетаміду 
(CH3CONH2), ацетону  ((CH3)2CO), метилізоцианату  
(CH3NCO) і пропіональдегіду  (CH3CH2CHO). 



  

Сонячна система в галактичній зоні життя



  

Пошуки планет поблизу інших зір

Перша позасонячна планета 
51 Pegasi була відкрита  
6 жовтня 1995 році 
М. Мейджером і Д. Квелоцом.

T=4.23 діб,  а=0.053 а.о.

Станом на 23 листопала 2015 р. відкрито 
2001 позасонячну планету,
1267 планетних систем, 
498 мультипланетних систем



  

1-е фото екзопланети (2004)



  

Орбіти деяких позасончних планет



  

ε Reticulum
(2000 р.)

Star System: epsilon Reticulum

 Discovery Status: Confirmed 

Mass: 1.43 Jupiters Average 

Distance: 1.18 AUs 

Period: 426 Days 

Orbital Eccentricity: 0.03 

Detection Method: Doppler 
Spectroscopy 



  

Upsilon Andromedae

Перша позасонячна 
планетна система, 
відкрита у 1999 р.



  

Екзопланети в зонах життя (2015)



  

Малі планети в зонах життя своїх зір (2015)



  

Планетна система Kepler-22b
(відкрита в 2009, підтверджено в 2011)



  

Планетна система Kepler-186
(відкрита у 2014)



  

Планетна система Kepler-452 
(відкрита 24 червня 2015)



  

Перше пряме спостереження  процесу 
формування планет:

Протопланетний диск 
навколо зорі LkCa 15, що 
знаходиться на відстані 450 
світлових років від Землі 
в сузір'ї Тельця.

Комбіноване зображення, 
отримане телескопами Кек ІІ, 
Великий бінокулярний та 
Магелан ІІ.

S. Salum et. al., Accretion protoplanets in the LkCa 15 transition disk, 
Nature 527, 342 (2015):



  

В очікуванні відкрить нових позасонячних планет

General Organization NASA

Launch date March 7, 2009 03:49:57.465 UTC

Mission length  ~3.5 years 

Mass 1 039 kilograms

Type of orbit Earth-trailing heliocentric

Orbit height 1 AU

Orbit period 372.5 days

Wavelength 400-865 nm 

Diameter 0.95 m

Collecting area 0.708 m2 

http://en.wikipedia.org/wiki/NASA
http://en.wikipedia.org/wiki/Heliocentric_orbit
http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength


  

Шукач планет земного типу (проект)



  

Коротка історія проекту SETI

1920 -  Г. Марконі зареєстрував радіосигнал невідомого    
            походження, одне з припущень - “марсіани”; 

1924 -  Д. Тодд запропонував відключати щогодини радіо-       
            передавачі на 5 хв., щоб почути “марсіан”;   

1932 -  К. Янський зареєстрував радіовипромінювання з 
  центру  Галактики;

1940 -  Г. Ребер побудував перший параболічний радіотелес-
  коп D 9.5 м, почав радіопрослуховування космосу;

1942 -  англійські військові радари зареєстрували                      
             радівипромінювання Сонця;

1946 -  перша успішна радіолокація Місяця;

1951 -  зареєстрована лінія нейтрального водню 21 см;

1957 -  збудовано 76 м радіотелескоп в Джодрел-Бенк;

 



  

Коротка історія проекту SETI
1959 - G. Cocconi, F. Morrison, Searching for Interstellar                
           Communications, Nature, v. 184, p. 844;

1960 - Проект “Ozma”, Грін Бенк, Ф. Дрейк; τ Кита і 

  ε Ерідана (11 світлових р.);

1961 -  перша “засекречена” 

конференція з проблем 

SETI в Грін Бенк;

1961 -  збудовано 100 м радіотеле-

             скоп в Ефельсберзі;

1962 -  Й. Шкловский, “Вселенная,

             жизнь, разум”;

1963 -  збудовано 300 м радіотеле-

            скоп в Аресібо;



  

Коротка історія проекту SETI

1964 -  Н. Кардашов, Передача информации внеземными             
            цивилизациями, Астрономический ж., т. 41, с. 282;

1964 - 1-а Всесоюзна нарада “Позаземні цивілізації” в               
           Бюракані (Вірменія); 

1965 - сенсація із СТА-102 та мазерною лінією OH;

1967 — відкриття пульсарів: “маленькі зелені чоловічки”; 

“Коли ми вперше побачили ці сигнали на ленті самописця, нас 
охопив страх. Першим бажанням було знищити ці записи.... Це 
надзвичайно серйозна проблема, і не можна допустити, щоб 
рішення приймали астрономи, журналісти чи політичні діячі 
однієї країни...” (з інтерв'ю А. Х'юіша ).             

1973-93 - Огайський (“Big Ear”) огляд неба в лінії 21см;

 



  

 

 

1977 - Зареєстровано сигнал “Wow” (Big Ear, Jerry Ehman)



  

Коротка історія проекту SETI

1972 -92  понад 40 експериментів, які, однак, покрили тільки  
                10-17 простору пошуку;

1990 -  проект SERENDIP “Search for Extraterestrial Radio       
            Emission from Nearby Developed Intelligent Populations” 

(Каліфорнійський університет в Берклі); виявлено 
~400 підозрілих сигналів; “друзі Серендіп”, А. Кларк;

1992 -  “Мікрохвильовий огляд з високим спектральним 
        розділенням” (HRMS): 305 м радіотелескоп в Аресібо, 

70 м радіотелескопи в Голдстоуні і Тідбінбіллі, 46 м 
радіотелескоп НРАО, 34 м радіотелескоп  в 
Голдстоуні;

1994 -  розпочато спостереження по проекту “Фенікс” на 64 м 
             радіотелескопі в Парксі (Австралія);

 



  

Коротка історія проекту SETI

1984 -  засновано інститут SETI (США, Маунтін-Вью,               
             Каліфорнія);

1994 -  заснована Ліга SETI   (SETI Leaque)                                  
                                                               http://www.setileaque.org;

 1994 -  проект SETI@HOME                                                            
                                                   http://setiathome.ssl.berkeley.edu;

http://www.setileaque.org/
mailto:SETI@HOME


  

Коротка історія проекту СETI (METI)

1869 -  Cros “Studies of  the Means of Communications with the 
       Planets” - посилання світлових сигналів на Венеру і      

            Марс за допомогою параболічних дзеркал;

1875 -  Edvard Neovius “The Most Important Task of our Time” - 
        світло 22500 лампочок марсіанам через телескоп;

1961 -  C. Townes, R. Schwartz, “Interstellar and Interplanetary    
            communication by optical masers”, Nature, 192, 348;

1967 -  М. Суботович — нейтринний інформаційний канал 

в проблемах SETI-CETI :-) ;

1971 -  А. Сахаров — світловий сигнал  від спалаху ядерних 
  бомб, винесених за межі Сонячної системи :-) ;

1973 -  В. Інгель — використання гравітаційних хвиль та        
            Сонця як “телескоп” в проблемах SETI-CETI :-) ;

 

 



  

Коротка історія проекту СETI (METI)

 

 Обговорюються також варіанти “нефізичних” каналів 
зв'язку: біологічний (генетичний), екстрасенсорний 
(телепатичний), ... 



  

Послання Аресібо
16 листопада 1974 р.  в напрямку 

кулястого зоряного скупчення 
М13 в сузір'ї Геркулеса

(25000 св.р.)



  

Пластинки на Піонер-10 (1972 р.) і Піонер-
11 (1973 р.) з інформацією про нас



  

Золоті пластинки на 
Вояджерах-1 і 2  (1977 р.) 
 з  інформацією про 
Землю і її населення



  

 ...Якщо яка-небудь цивілізація перехопить  
„Вояджер“ і зможе зрозуміти зміст цього диска — 
ось наше послання:

Це — подарунок від маленького далекого 
світу: наші звуки, наша наука, наші зображення, 
наша музика, наші думки і почуття. Ми пробуємо 
вижити в наш час, щоб жити у вашому часі. Ми 
надіємся, що настане день, коли будуть розв'язані 
проблеми, перед якими ми стоїмо сьогодні, і ми 
приєднаємось до галактичної цивілізації. Ці 
записи представляють наші надії, нашу рішучість 
і нашу добру волю у цьому Всесвіті, великому та 
вселяючому благоговіння. 



  

Парадокс Фермі (Де всі?)

 

 

“Поєднання віри в те, що у 
Всесвіті існують інші 
технологічно розвинені цивілі-
зації, з відсутністю будь-яких 
доказів цього є парадоксом, що 
призводить до того, що або 
наше розуміння природи, або 
наші спостереження неповні чи 
помилкові“
Енріко Фермі, Лос-Аламос, літо 1950

Висловлений в неформальній дискусії з Е. Теллером, Е. Конопинським та Г. 
Йорком. 



  

Формула Дрейка:           N=R
* 

·fp·ne ·fl ·fi ·fc·L

 

 

R
*
— кількість зір, що утворюються в Галактиці за рік,

fp — частка зір, що мають планети;

ne— середнє число планет, що потенційно здатні підтримувати 

життя, на зорю, що має планети;
fl — ймовірність зародження життя на планеті з відповідними 

умовами;
fi — ймовірність виникнення розумних форм життя на планеті, 

на якій є життя;
fc— відношення кількості планет, розумні мешканці яких 

здатні до контакту і шукають його, до кількості планет, на яких 
є розумне життя;
L— очікуваний вік таких цивілізацій.



  

“Велике мовчання космосу” може означати:

 

 

 ● життя на Землі створене Богом в єдиному екземплярі;  
● унікальність Землі (Rare Earth) для виникнення життя,               
   розумних істот та  цивілізації (П. Уорд, Д. Броунлі),
● Всесвіт тонко налаштований на існування життя тільки на        
   Землі — антропний принцип,
● Всесвіт “кишить” високорозвинутими цивілізаціями, нам          
  дають змогу самостійно досягти відповідного рівня (гіпотеза    
   зоопарку), 
● позаземні  цивілізації колективно і незалежно прийшли до     
  висновку сидіти тихо і не привертати уваги через “зоряні          
  війни” (добровільний карантин),
●для цивілізацій діє “Великий фільтр” (Р. Генсон, 1998).

 



  

Великий фільтр у 
минулому Землі:

Великий фільтр у 
майбутньому Землі:

Великий фільтр у 
минулому Землі:



  

“Відсутність новин в пошуках позаземного 
життя – це добра новина, яка обіцяє велике 
майбутнє для людства” 

Нік Бостром (Nick Bostrom)

“Absence of evidence is not evidence of absence”

Carl Sagan



  

Дякую за увагу !
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