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Io eta argiaren 
abiadura

NASAren Galileo espazio-ontziak Iori ateratako argazkia. Inoiz egindako argazkirik zehatzena. ARG.: NASA/JPL /University of Arizona.

The Expanse zientzia-fikziozko telesailean, Marteren eta Lurraren indarrek talka egiten 
dutenean Jupiterren Io satelitearen gainean, minutu batzuk behar dituzte Lurrean, 
gertatzen ari dena jarraitu eta aginduak emateko. Argiak joan-etorria egiteko behar 
duen denbora dela eta, zaila da guda bera gidatzea. Bitxia bada ere, Io eta argiaren 
abiadura zuzenki loturik daude zientziaren historian.



752020ko ekaina

Celatonea buruan, eta ibili munduan
1956an Arnold Nawrockik gazta prozesatuak plas-
tiko indibidualetan sartu zituenetik [1], errazagoa 
da argiaren abiadura neurtzea etxean, mikrouhin-
labea eta erregela bat erabilita [2]. Galileoren ga-
raian, ordea, kontzeptu ezezaguna zen argiaren 
abiadurarena.

1617ko iraila. Galileo Galilei, historiako astronomo-
rik famatuenetako bat, aulki batean loturik daukate, 
Livornoko portuan dagoen itsasontzi baten gainal-
dean dagoen igerileku batean kokatutako barku 
txiki baten barnean. Buruan, berak asmatutako 
aparatu bitxi bat darama, celatone izenekoa [3].

Steampunk-komiki batetik ateratako aparatu ho-
rietako bat dirudi celatoneak: betaurrekoak dituen 
kasko bat da, eta begietako batean teleskopio bat 
jartzen da. Gerora egindako bertsio batzuetan, kan-
dela bat du gainean, gauean irakurri edo idatzi ahal 
izateko. Haren funtzioa ere oso zehatza da: teles-
kopiorik ez duen begiarekin Jupiter aurkitu eta gero, 
teleskopioa duen begitik planeta ikusi ahal izango 
dugu, eta, hala, zehaztasun handiz ikus daiteke 
noiz gertatzen den Jupiterren sateliteetako baten 
eklipsea. Behatzailearen mugimenduak eta, bere-
ziki, itsasontziaren mugimenduak Jupiter ikusteko 
arazoak emango dituztenez, flotatzen duen aulki 
baten gainean jarri beharko da behatzailea [4,5].

Zazpi urte lehenago, 1610eko urtarrilaren 7an, Ju-
piter ikusi zuen Galileok, berak egindako telesko-
pio batekin, Pisatik, lehen aldiz. Jupiter ondoan hiru 
izar aurkitu zituen (laugarrena hurrengo gauean 
ikusi zuen), lerro zuzen bitxi batean. Hurrengo 
gauean, berriro behatu zuen Jupiter, eta hiru izar 
haiek mugitu egin zirela ikusi zuen, baina Lurraren 

mugimenduaren ondorioz pentsa litekeen norabi-
dearen kontra. Gau hartan bertan, Pisatik urrun, 
Simon Mariusek ere Jupiter behatu zuen, eta haren 
ondoan zeuden lau puntuen kokapena aipatu zuen. 
Hurrengo egunetan, bi zientzialariek, bakoitzak 
bere aldetik [6], izar horien mugimendua deskri-
batu zuten, eta ondo ulertu zuten Jupiterren sate-

liteak zirela. Ondorio garrantzitsuak zituen horrek: 
baldin eta Jupiterrek bere inguruan biratzen zuen 
sistema oso bat bazuen, frogatutzat jo zitekeen 
Kopernikoren teoria heliozentrikoa [7]. Sateliteen 
aurkikuntza Galileori egozten diogu, Galileo izan 
baitzen argitaratzen lehena; baina, egiari zor, Ma-
riusek proposaturiko izenak erabiltzen ditugu: Io, 
Europa, Ganimedes eta Kalisto [8].

Galder Gonzalez Larrañaga
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Celatonearen funtzionamendua. ARG.: Galileo Museoa/
CC-BY-SA 3.0.
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1612tik aurrera, Galileok berak asmatutako sareta-
sistema batekin, sateliteen posizioa zehaztasunez 
neurtzen hasi zen. Berehala ikusi zuen sateliteen 
abiadura Jupiterrekiko distantziarekiko proportzio-
nala zela, eta taulak eginez posible zela satelite  
horien posizioa zehatz-mehatz zein den jakitea. 
Hain zehatz, ezen posible baitzen satelite bakoi-
tzaren eklipseak aurrez iragartzea eta, horrekin, 
denbora neurtzea. Jupiterren sateliteak, eta bere-
ziki Io, gero ikusiko dugun bezala, erloju astrono-
mikoak ziren; eta, erloju bat badugu, longitudearen 
arazoa konpon dezakegu.

Longitudearen arazoa
Demagun itsasontzi batean ari zarela Ozeano  
Atlantikoa zeharkatzen, demagun XVI. mendea 
dela eta zure posizioa zein den jakin nahi duzu-
la, batez ere kosta ez jotzeko. Zure posizioa zein 
den jakiteko bi zenbaki beharko dituzu: latitudea 
eta longitudea. Latitudea nahiko erraz kalkula dai-
teke: Eguzkia eguerdian horizontearekiko zenbat  
altxatzen den neurtu, eta, urteko egunaren arabera, 
non zauden kalkula dezakezu. Gauez, are errazago:  
izarren posizioarekin eta altuera erlatiboarekin kal-
kulu bera egin dezakezu, eguerdira arte itxoin behar 
izan gabe.

Baina... nola kalkulatu longitudea? Ezin da. Ohiko 
modua honako hau da: besaldi bateko tarteetan ko-
rapiloak dituen soka bat barkutik uretara bota, eta 
hogeita hamar segundoan zenbat korapilo erortzen 
diren kontatzea. Neurri horri, oraindik ere, korapilo 
izena ematen zaio. Ondoren, mapa batean, konpas 
bat erabilita, korapilo-kopuru horiek barkuak duen 
norabidean markatu, eta aurreko posizioarekiko 
zenbat mugitu garen jakin daiteke. Ez dago esan 

beharrik: ez da metodo oso zehatza, eta, diruaz 
gain, biziak ere galdu ziren zehaztasunik ez horren 
ondorioz [9].

Arazo horri “longitudearen arazoa” deitu zitzaion, 
eta garai bakoitzeko potentzia nautikoak dirutza 
eskaini izan du soluzio bat aurkitzen zuenarentzat. 
Galileok Io erloju finko gisa erabiltzea pentsatu 
zuenean, Espainia zen itsas potentzia eta Filipe 
III.a sari-emailea. Baina Filipe III.ak saria eskaini eta  

Juvilabiuma, Galileo Museoan. ARG.: Sailko/CC-BY-SA 3.0.
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hogei urtera jaso zuen Galileoren proposamena, 
eta, dirudienez, haren idazkariek erantzun zuten 
esanez ez zela metodo praktikoa. Izan ere, ez zen 
batere erabilgarria.

Galileoren proposamenak, gutxienez, hiru gauza 
eskatzen zituen: Ioren eklipseak behatu ahal iza-
teko celatonea zuen marinel bat; eklipseak zehaz-
ten zituen efemerideen taula bat edo, are hobeto, 
jovilabium bat (jovilabiuma sateliteen posizioak 
zehazten zituen kalkulagailu bat zen, hainbat pie-
za mugikorrekin egina [10] —ikusi irudia—); eta, 
azkenik, pendulu-erloju bat. Logika honako hau 
zen: demagun Pisan egindako jovilabium horrek 
esaten digula Ioren eklipseak noiz hautematen 
diren Pisan, zehaztasun osoz. Barkuan, eklipsea 
noiz den neurtzen badugu, ordu-diferentziaren 
araberako aldea izango dugu gure latitudean. Adi-
bidez, 2 ordu beranduago gertatzen bada, kontuan 
izanda egunak 24 ordu eta munduak 360° dituela, 
kalkulatuko dugu Pisatik 30°-ra gaudela (izan ere, 
2/24×360° = 30° da).

Handik denbora batera, saiatu zen metodo bera 
Herbehereei saltzen, hobekuntza tekniko batzue-
kin: celatonea zeramanak olioz bereizitako bi es-
feraerdiren artean flotatu beharko luke, eserleku 
zeihar batean [11]. Ez zuen lortu, arrazoi praktikoak 
zirela eta: Jupiter ezin da egunez ikusi, urteko gauen 
erdietan ez dago hautematerik, eta hauteman dai-
tekeenean ere hodeituta egon daiteke, barkuak 
mugitzen dira, marinelek ez zuten ezagutza tekniko 
hain zehatza eta, garrantzitsuena akaso, pendulu-
dun ordulari batek ez du funtzionatzen mugimen-
duan dagoen barku batean.

Ioren dantza zehaztasunik gabea
Baina Galileoren metodoak izan zuen balioa, han-
dia, lehorrean. Itsasontzi batean ez bezala, leho-
rrean oso baliagarria zen metodo hori, longitudea 
zehazteko. Munduko mapak berriro marraztu zi-
ren, inoiz egindako neurririk zehatzenekin: itsasoak 
handitu ziren, eta herrialde gehienak txikitu. Cassi- 
niren gidaritzapean, Frantziak zehaztasun handiko 
neurketak egin zituen, eta ohartu ziren haren ere-
mua mapek artean ziotena baino txikiagoa zela. 
Diotenez, Luis XIV.ak adierazi zuen lurralde gehiago 
galdu zuela astronomoen erruz bere etsaien erruz 
baino.

Joan gaitezen istorio honen helburura. Cassini, 
hala ere, ohartu zen Ioren orbita ez zela zehatza, 
eta orbiten eszentrikotasunari egotzi zion akatsa. 
Cassinik Jean Picard astronomoa bidali zuen Tycho 
Braheren behatokira, neurketen zehaztasuna az-
tertzera. Bertan, Ole Rømer izan zuen laguntzaile, 
gure kontakizunaren azken protagonista.

Rømerren datu gehienak galdu ditugu, 1728ko 
Kopenhageko sutean erre baitziren [12]. Baina ba-
dakigu 1668tik 1678ra bitarte eklipseak behatzen 
aritu zela, erre gabe geratutako paper bati zein  
Christian Huygensi bidalitako gutun bati esker [13]. 
Rømer konturatu zen eklipseen ordua aldatu egiten 
zela Lurrak Jupiterrekiko zuen posizioaren arabera: 
konjuntzioan zeudenean, urrun, eklipseak aurresan 
baino beranduago gertatzen ziren, eta oposizioan 
zeudenean, gertu, aurresan baino lehenago. Alda-
keta hori, gainera, pixkanaka gertatzen zen, eta 
Lurraren eta Jupiterren arteko distantziaren ara-
berakoa zen [14].
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Soluzio bakarra zegoen: argiak denbora behar zuen 
Jupiterretik Lurrera heltzeko eta, horregatik, zenbat 
eta urrunago egon Jupiter, orduan eta beranduago 
gertatzen zen eklipsea. 1676ko abuztuaren 22an, 
Parisko Errege Akademiaren aurrean, lehen aldiz 
aipatu zen argiak abiadura zuela:

“Bigarren zehaztasunik ez horren arrazoia da, an-
tza, satelitetik datorkigun argiak iristeko denbora 
bat behar duela; badirudi argiak hamar eta hamaika 
minutu artean behar dituela Lurraren orbitaren dia-
metro-erdiaren distantzia egiteko” [15]. 

Gaur egun, badakigu denbora hori ez dela hamar 
eta hamaika minutu artekoa, baizik eta 8 minutu 
eta 13 segundo. Badakigu, halaber, Lurraren eta 
Eguzkiaren arteko distantzia 149,6 milioi kilome-
tro dela, baina Rømerren garaian datu hori ezin 
zen ondo kalkulatu. Rømerren datuak erabili zituen 
Huygensek argiaren abiadura 220.000 km/s zela 
kalkulatzeko, benetako balioa baino % 26 txikiagoa 
[16]. Mende bat beranduago, Jean Baptiste Joseph 
Delambre astronomoak beste kalkulu bat egin zuen 

Io erabiliz: haren kalkuluaren arabera, argiak 8 mi-
nutu eta 12 segundo behar zituen Eguzkitik Lurrera 
iristeko; benetako zenbatekotik oso gertu [17].

Zientziaren bihurguneetan barrena
Uste dut Richard Dawkinsi irakurri niola, Hutsuneen 
Jainkoa terminoa aipatzen ari zela, erantzun zienti-
fiko bat aurkitzen den bakoitzean beste bi hutsune 
sortzen direla. Baina liburua norbaiti utzi nion, eta 
orain ezin aurkitu erreferentzia zehatza. Balio be-
kit ondorio hau azaltzeko: zientziak erantzun bat 
aurkitzen duen bakoitzean ez-jakintasun berriak 
aurkitzen ditu, eta ez-jakintasun horiek aurrez 
ezezaguna den bide bat irekitzen dute. Ezin dugu 
aurrez jakin nora iritsiko garen, galdera berriak ez 
daudelako idatzita.

Galileok Ioren doitasuna aztertu zuenean, ez zuen 
argiaren abiadura aurkitu nahi. Albo-kalte bat izan 
da. Bere bizitzako azken urteetan, Elizak jazarria, 
etxean itxita egon zen Galileo. Teleskopioa erabil-
tzeagatik erdi-itsu, pendulu-erlojuak eta celatonea 
hobetzen jardun zuen, hil aurretik sari preziatu bat 

Ioren argiak denbora gehiago beharko du iristeko, Lurrarekiko duen distantziaren arabera. Irudi honetan ikus dezakegu nola 
kalkulatu zuen Romerrek argiaren abiadura. Objektuak eta orbitak ez daude eskalan. Irudia: Galder Gonzalez.

Lurra C posiziotik D posiziora doanean,  
aurresan baino beranduago gertatuko 
dira Ioren eklipseak.

Lurra A posiziotik B posiziora 
doanean, aurresan baino lehenago 
gertatuko dira Ioren eklipseak.

MUGIMENDUAREN 
NORABIDEA

C-D distantzia eta Ioren 

eklipsearen atzerapenaren arteko 

erlazioa da argiaren abiadura.
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lortuko zuela pentsatuz. Laurehun urte geroago, Io 
agertzen da The Expanse telesailean: bertatik mezu 
bat bidaltzen denean, behin eta berriz azaltzen da 
argiak zenbat denbora behar duen, fikziozko ortzi-
nauta horien pantailetan. Baliteke egunen batean 
gizakia Iora iristea; gertatzekotan, ioratzeko latitu-
dea zein longitudea zein diren jakin beharko dute, 
bertan dagoen mineral-motako sari preziatua us-
tiatzeko bada ere.
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