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mia e wyprawy 

„Rury” na poni szym obrazku ilustruj  szlaki ma ych energii,  wzd u  których 
pojazdy kosmiczne mog  podró owa  zu ywaj c du o mniej paliwa. Niedawne 
odkrycie tych szlaków spowodowa o, e misje wcze niej niemo liwe sta y si
teraz wykonalne. Wyprawy kosmiczne w du ym stopniu bazuj  na rachunku 
ró niczkowym i ca kowym, trygonometrii i analizie wektorowej, ale istnienie tych 
dróg wywodzi si  z matematycznej teorii uk adów dynamicznych, zastosowanej 
do wzajemnego oddzia ywania grawitacji S o ca, jego planet i ich ksi yców.

Wyliczenie si  pomi dzy dwoma cia ami niebieskimi i znalezienie ich orbit jest 
do  proste, ale do zrozumienia orbit i trajektorii dla wi kszej liczby cia
niezb dne s  teorie uk adów dynamicznych i chaosu. Nawet najprostsze 
rozszerzenie poza dwa cia a – problem trzech cia  – nie  posiada ogólnego 
rozwi zania w jawnej postaci. Pewne szczególne przypadki zosta y jednak 
rozwi zane i zastosowane nie tylko do zaprojektowania misji kosmicznych, ale 
równie  w fizyce atomowej do badania dróg wzbudzonych elektronów. Tak wi c
matematyka wytycza nowe szlaki dla podró y kosmicznych i ustala powi zania 
mi dzy poziomem atomowym a kosmicznym. 

Wi cej informacji: „Ground Control to Niels Bohr: Exploring Outer Space with 
Atomic Physics”, Mason A. Porter and Predrag Cvitanovi , Notices of the 
American Mathematical Society, October, 2005. 

Translation by Zbigniew Bartosiewicz, Politechnika Bia ostocka, courtesy of the 
Polskie Towarzystwo Matematyczne 

[PICTURE]

Program Mathematical Moments promuje znaczenie i rozumienie roli, jak
matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 
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matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 

Sk adanie papieru – przyjemne i 
po yteczne

Origami – sztuka sk adania papieru – mo e nie wydawa  si  tematem
odpowiednim do bada  naukowych lub ród em zaawansowanych zastosowa ,
ale ka dy, kto próbowa  z o y  map  lub zapakowa  prezent, wie, e origami nie 
jest spraw  prost . Matematycy, informatycy i in ynierowie odkryli ostatnio, e ta 
sztuka o wielowiekowej tradycji mo e u atwi  rozwi zywanie wielu 
wspó czesnych problemów. Metody origami s  teraz u ywane do efektywnego 
sk adania ró nych obiektów, takich jak poduszki powietrzne w samochodach i 
olbrzymie teleskopy kosmiczne, oraz mog  by  zwi zane z tym, jak zwijaj j  si
cz steczki bia ka. 

Producenci cz sto chc  wykona  produkt z jednego kawa ka materia u. Problem 
wytwarzania wi e si  wtedy z problemem rozstrzygania czy dany kszta t daje 
si  sk ada . A je li tak, to czy mo na efektywnie znale  dobr  metod
sk adania? Zatem wiele problemów obecnych w  origami wi e si  ze 
z o ono ci  algorytmów i teori  optymalizacji. wiadectwem bogactwa origami, 
jak równie  pot gi matematyki, jest mo liwo  jego stosowania do problemów na 
poziomie molekularnym, problemów pojawiaj cych si  w produkcji i w badaniu 
przestrzeni kosmicznej. 

Wi cej informacji: http://db.uwaterloo.ca/~eddemain/papers/MapFolding/

Translation by Zbigniew Bartosiewicz, Politechnika Bia ostocka, courtesy of the 
Polskie Towarzystwo Matematyczne. 
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Program Mathematical Moments promuje znaczenie i rozumienie roli, jak
matematyka odgrywa w nauce, przyrodzie, technice i kulturze. 
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