
W poszukiwaniu zielonych - Równanie Drake 

Franke Drake, jeden z najbardziej znanych astrofizyków na świecie, już na początku swojej 

kariery radioastronoma, interesował się możliwością istnienia życia na innych planetach, a 

zawłaszcza życia inteligentnego. Zaintrygowała go perspektywa nadawania sygnałów 

radiowych w kosmos przez takie istoty, sygnałów które mogłyby zostad odebrane na Ziemi. 

Drake wyczuwał, że skoro w naszej Galaktyce znajdują się miliardy gwiazd, istnieje spore 

prawdopodobieostwo, że jakieś żyjące tam istoty już taki sygnał wysłały. Zafascynowany tą 

możliwością, stworzył równanie, które zna chyba każdy nawet początkujący "ufolog" i 

"kosmitolog", legendarne równanie Drake: 

N = R* razy Fp razy Ne razy Fl razy Fu razy Fc razy L 

Z pozoru skomplikowane, w rzeczywistości trudno wyobrazid sobie coś prostszego. Prawa 

strona składa się wyłącznie z garści zmiennych pomnożonych przez siebie. Cała zabawa 

polega na oszacowaniu N – liczby cywilizacji radiowych, ras inteligentnych istot, które 

rozwinęły umiejętnośd nadawania i odbierania wiadomości za pomocą promieniowania 

elektromagnetycznego, i robi to regularnie. Na pierwszy rzut oka równanie wydaje się 

całkiem zgrabne. Jeśli znamy wartośd każdej zmiennej, zupełnie dobrze możemy oszacowad 

N. W koocu równanie to jest matematyczne, a to oznacza prawdziwą naukę (ostatnie słowa 

podkreślid w myślach wężykiem). 

 

O ile oszacowanie R* - liczby nowych gwiazd, które co roku powstają w naszej Galaktyce, jest 

dziś stosunkowo łatwa – wynosi od 10 do 20 gwiazd rocznie, od tego miejsca zaczynają się 

schody. Fp – ułamek gwiazd posiadających układ planetarny, wciąż przypominana 

zgadywankę. Chod kilka bliskich gwiazd bez wątpienia ma bardzo wielkich, 

jowiszopodobnych towarzyszy, w rzeczywistośd nie mamy zielonego pojęcia ile wynosi 

prawdziwe Fp. Współcześnie przyjmuje się wartośd od 0,3 do 0,5 (od 30% do 50% wszystkich 

gwiazd posiada układy planetarne) 

 

Jeśli nie potrafimy powiedzied, ile gwiazd ma systemy planetarne, tym bardziej nie mamy 

pojęcia, jaka jest średnia liczba Ne – liczba planet, na których może rozwinąd się życie, 

przypadająca na jedną gwiazdę. Niektóre z gwiazd oczywiście mogą posiadad takie planety, 

byd może mają je wszystkie. Niewykluczone że nasze Słooce jest jedyną taką gwiazdą. Po 

prostu nie mamy pojęcia. 

Czy na planecie, gdzie może rozwinąd się życie, kiedykolwiek się ono rozwinie? Czy planeta 

może byd przyjazna dla życia, jeśli go jeszcze na niej nie ma? Jest to jedna z bardziej 

zagadkowych zmiennych, Fl – ułamek planet, na których rozwija się życie. Dopóki nie wiemy 



jak dokładnie powstaje życie, trudno coś tu wyrokowad. Mimo to powszechnie przyjmuje się 

tą wartośd jako 1 (100% planet zdolnych do zaistnienia życia, owo życia posiada) 

 

Fi – ułamek form życia, które wykształciły inteligencję, jest jeszcze mniej znany niż 

poprzednie zmienne, jeśli to w ogóle jest możliwe. Co rozumiemy pod pojęciem "inteligentni 

obcy", skoro nawet nie potrafimy ustalid co znaczy nasza własna inteligencja. Fc – ułamek 

inteligentnych form życia, które wynalazły radio, jest również absolutnie nieznany i nie ma 

nawet sensu próbowad go oszacowad. 

I wreszcie L – średni czas życia przeciętnej cywilizacji radiowej, jest jedną z nielicznych 

zmiennych o której mamy jakieś informacje. Wiemy na przykład, że nasza własna cywilizacja 

radiowa istnieje około 90 lat. Tak czy inaczej, ta jednoelementowa próba jest naszą jedyną 

podstawą do oszacowania wartości L. Na chwile obecną, całe równanie Drake zależy od tego 

co podstawiamy za L. Z tego co zauważyłem L wacha się od 10 tysięcy do 1 miliona lat, czego 

konsekwencją jest N równa gdzieś między 10 a 1000. Jeśli wartośd L obetniemy o parę zer, 

dramatycznie zmniejszy się N, najczęściej aż do osiągnięcia 1 (oznaczającą wtedy że Ziemska 

cywilizacja jest tą jedyną). Czemu jednak obcinad L? To nie zagłada jądrowa przypieczętuje 

nasz los, jako tych, którzy transmitują bezcenne informacje w kosmos za pomocą fal (L bywa 

podawana jako średni czas życia cywilizacji aż do jej samounicestwienia), ale niewiarygodnie 

niska wydajnośd nadawania antenowego! Emisja fal elektromagnetycznych we wszystkich 

kierunkach jednocześnie jest ogromnie rozrzutnym sposobem przekazywania informacji. Z 

wysyłanej przez antenę masztową energii, zaledwie maleoki ułamek kiedykolwiek dociera do 

anteny odbiorczej. Obecnie istnieją bardzo wyraźne dowody na to że Ziemia gwałtowanie 

przestaje byd źródłem fal elektromagnetycznych. W coraz większym stopniu przekazujemy 

sygnały nie drogą radiową a kablową, głównie światłowodami. Jeszcze potężniejszą 

tendencja wiąże się z przekazywaniem sygnałów w kierunku Ziemi z satelitów. Sygnały te są 

całkowicie pochłaniane przez powierzchnię Ziemi. Najprawdopodobniej nasza planeta 

wkrótce przestanie byd radioźródłem, co czyni wyliczenia L na mion lat absurdem. L w 

graniach 200 (lat) ciągnie całe równanie do 0, czyniąc naukowa bezmyślnością kolejne 

zjawisko jakie chciałbym opisad... 
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