
Kristallikehät ja episyklit - ensimmäiset
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1 Johdanto

Nykyihminen oppii jo varhaisessa vaiheessa perusperiaatteet siitä, millaises-
sa maailmassa elämme. Ympäristömme pursuaa tietoa eri aloilta ja vaikeinta
tuntuu joskus olevan oleellisen tiedon erottaminen epäoleellisesta, sekä kes-
kittymiskyvyn säilyttäminen alati mielenkiintoisempien lähteiden meressä.
Näin ei ole aina ollut. Varhaiset tieteentekijät joutuivat ponnistelemaan ja
venyttämään oman älynsä rajoja äärimmilleen tehdessään havaintoja ja ke-
hittäessään uusia teorioita. Kaikki se tieto, joka nykyisin on aivan kätemme
ulottuvilla, on rakentunut pikkuhiljaa aiemman tiedon päälle. Näin sukupolvi
toisensa perään on lahjoittanut oman osansa tieteen kehittämiseen.

Matematiikka on tieteitä yhdistävä kieli. Jo varhaiset esi-isämme alkoivat
merkitä ylös lukumääriä ja aloittivat näin maailman kuvailemisen matema-
tiikan keinoin. Pikkuhiljaa matematiikka kehittyi ja tarjosi yhä enemmän
tapoja ympäristön ilmiöiden kuvailemiseen. Aluksi menetelmät olivat yksin-
kertaisia ja keskittyivät lähinnä arkipäiväisiin ilmiöihin, kuten pinta-aloihin,
vaihtotalouteen ja rakentamiseen. Kun taidot yhä kehittyivät, alkoi matema-
tiikka ulottua muillekin aloille, kuten esimerkiksi tähtitieteeseen. Jo muinai-
sessa Babyloniassa käytettiin todistetusti matemaattisia keinoja tähtitaivaan
ilmiöiden ennustamisessa. Pelkästään maanviljelyksen kehittyminen on tuo-
nut tarpeen vuodenaikojen ennustamiselle, mikä tapahtuu tietysti taivaanil-
miöitä seuraamalla. Voimme vain kuvitella, kuinka taivaanilmiöt ovat muu-
tenkin kiehtoneet uteliaisuutta ja herättäneet kunnioitusta. Nuo taivaalla ki-
maltavat pienet pisteet kulkevat vuodenaikojen mukaan ja osa seuraa täysin
omia reittejään. Edes suurimmat taivaankappaleet, Aurinko ja kuu, eivät
kulje jatkuvasti samalla tavalla, vaikka aluksi siltä saattaisikin vaikuttaa.
Tähtitaivaan ilmiöt ovat vaikuttavia ja kaikille näkyviä. Niitä onkin kautta
aikojen pidetty jumalallisten voimien ilmentyminä monissa eri kulttuureis-
sa. Antiikin Kreikassa alkoi kehitys, jossa matematiikkaa alettiin pitämään
kaikkea maailmaa kuvailevana kielenä. Tämä käsitys ei ole kovin kaukana ny-
kyajatuksesta, jossa fysiikan lakien mukaisesti toimivaa maailmaa kuvataan
tarkoilla matemaattisilla malleilla. Antiikin Kreikan maailmankaikkeutta ku-
vailevat geometriset mallit ovat meille hyvin tutunoloisia; niissä taivaankap-
paleet kiertävät ja pyörivät jatkuvasti toistensa ympäri. Mallit ovatkin ol-
leet hyvin tuttuja myöhemmille eurooppalaisille tähtitieteilijöille ja he ovat
muokanneet niitä hiljalleen tarkempaan suuntaan, esittäen välillä radikaale-
ja ja yleisesti hyväksytystä linjasta poikkeavia ajatuksia, joista ovat joskus
maksaneet kipeästi omalla maineellaan.
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Tässä kirjoitelmassa käydään läpi hyvin tiivistetysti ensimmäisiä matemaat-
tisia tähtitieteellisiä malleja, jotta lukija voi saada käsityksen siitä, miten teo-
riaa ja havaintoja on alun perin alettu yhdistämään toisiinsa ja miksi näin on
tehty. Uskomuksien ja tarujen merkitystä ei missään nimessä tule unohtaa
tieteenkään historiassa, sillä monina aikakausina ne ovat toimineet mootto-
rina ja oikeutuksena tieteen tekemiselle. Niinpä tutustumme myös joihinkin
filosofisiin ja uskonnollisiin selityksiin. Teksti sopii hyvin lukion matematii-
kan tai fysiikan oheislukemistoksi aiheesta kiinnostuneille, mikäli opiskelija
on kiinnostunut perehtymään hieman matriisilaskennan saloihin. Mikäli geo-
metriaan perehtyminen ei juuri lukuhetkellä innosta, voi tekstin lukea myös
hyppäämällä kaavojen yli ja palaamalla niihin sitten kun haluaa pähkinän
pohdittavakseen.
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2 Taivaanilmiöt silmin havaittuina

Ennen kuin perehdytään tähtitieteen historiaan, on oleellista selvittää, millai-
sia taivaanilmiöitä esipolvet ovat kyenneet havaitsemaan. Ennen ensimmäisen
kaukoputken keksimistä havaintovälineenä toimi paljas silmä. Näkökyvystä
riippuen paljaalla silmällä voidaan havaita hieman yli 9000 tähtitaivaan koh-
detta. Havaittavien kohteiden määrä riippuu havaitsijan sijainnista ja va-
losaasteen määrästä. Koko taivaankannen tähtimäärää ei tietenkään voida
havaita samanaikaisesti, vaan kerrallaan nähdään vain puolet taivaankannes-
ta (King, 2014). Nykyisin tiedämme, että taivaankappaleiden liikkeet ovat
seurausta Maan pyörimisestä oman akselinsa ympäri, rataliikkeestä Aurin-
gon ympäri ja niiden omasta liikkeestä suhteessa meihin. Esipolvillamme ei
tätä tietoa ollut ja he havaitsivat kappaleiden liikkumista taivaankannella
suhteessa vuorokaudenaikoihin ja muihin taivaankappaleisiin. Kun matema-
tiikka kehittyi ja geometria tuli mukaan ilmiöiden kuvailuun, alkoi muodos-
tua myös ensimmäisiä teoreettisia malleja maailmankaikkeuden rakenteesta
ja kappaleiden liikkeistä suhteessa toisiinsa.

Tähtitaivasta pitkään seurattaessa huomataan että suurin osa tähdistä pysyy
paikallaan suhteessa toisiinsa vuodesta ja jopa vuosisadasta tai -tuhannesta
toiseen. Nämä ovat niin kutsuttuja kiintotähtiä, eli kaukana sijaitsevia au-
rinkoja, jotka sijaitsevat niin valtavan etäisyyden päässä, ettei niiden paikka
muutu silmämääräisesti havaittuna, vaikka maapallon kiertoradan halkaisija
on noin kolme miljoonaa kilometriä. Vuorokauden aikana niiden paikka tai-
vaalla toki muuttuu, sillä Maa pyörii akselinsa ympäri ja näin tähdet nousevat
idästä ja laskevat länteen yön aikana. Pitkällä valotusajalla voidaan kuvata
tähtien liikettä taivaankannella yön aikana ja näin saadaan tähtien kulkemat
radat näkyviin kuvan 1 havainnollistamalla tavalla (Karttunen, 2016).

Jos maapallo ei liikkuisi ollenkaan Auringon ympäri, vaan pysyisi paikal-
laan ja pyörähtäisi akselinsa ympäri kerran 24 tunnissa, näkisimme joka yö
samaan kellonaikaan samat tähtikuviot taivaalla samoissa kohdissa. Rata-
liikkeen vuoksi yöllä nähtävä osa taivaasta muuttuu vuoden aikana, kuten
kuvasta 2 voidaan huomata. Eli kun lokakuussa keskiyöllä nähdään Orio-
nin tähtikuvion nousevan idästä, maaliskuussa keskiyöllä se on jo laskemassa
länteen (Karttunen, 2016).

Kiintotähtien pysyminen suhteellisen paikoillaan mahdollistaa koordinaatis-
ton muodostamisen taivaalle. Muiden taivaankappaleiden liikkeitä voidaan
havaita kun ne liikkuvat suhteessa taustataivaaseen. Yleisesti käytetty koor-
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Kuva 1: Maan pyörimisliikkeen takia tähdet näyttävät liikkuvan taivaalla yön
aikana. Kuva havainnollistaa minkälaisia kuvioita tähdet piirtävät taivaalle
pitkällä valotusajalla.

dinaatistosysteemi on niin kutsuttu ekvatoriaalikoordinaatisto (kuva 3). Sys-
teemissä kuvitellaan Maan ympärille valtava pallo, johon taustataivaan tähdet
ovat kiinnitettyinä. Taivaanpallon akseli on samansuuntainen Maan akselin
kanssa ja sen ekvaattori on samassa tasossa Maan ekvaattorin kanssa. Ak-
selin pohjoispää osoittaa miltei kohtisuoraan pohjantähteen, joten se pysyy
omalla paikallaan vuorokaudenajoista riippumatta (Karttunen, 2016).

Aurinko näyttää liikkuvan taivaalla ekliptikaksi kutsuttua rataa pitkin, sillä
maapallon akseli on kallellaan suhteessa ratatasoon. Jos akseli olisi kohti-
suora, näyttäisi Aurinko kiertävän taivaanpallon ekvaattoria pitkin. Maan
pinnalla suunnistetaan leveys- ja pituuspiirien mukaisesti ja taivaanpallolle
voidaan määrittää samankaltainen koordinaatisto. Leveyspiirit voidaan mi-
tata kulma-asteina ekvaattorilta ylöspäin ja pituuspiirit sovitusta taivaan-
pallon meridiaanista itään tai länteen. Taivaanpallon leveyskoordinaateista
käytetään nimitystä deklinaatio ja pituuskoordinaateista rektaskensio. Rek-
taskensiota ei yleensä ilmoiteta asteina, vaan tunteina ja minuutteina. Nolla-
meridiaanin sijainniksi on sovittu se pituuspiirin piste, jossa Aurinko sijaitsee
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Kuva 2: Yötaivas näyttää eri kohdan tähtitaivaasta maapallon rataliikkeen
eri vaiheissa.

kevätpäiväntasauksen aikana. Pituuspiirin aikayksikkö ilmaisee sitä, kuin-
ka paljon myöhemmin kyseinen pituuspiiri on etelässä kevättasauspisteen
jälkeen. On olemassa muitakin koordinaatistosysteemeitä, kuten esimerkik-
si horisontaalijärjestelmä, joka perustuu havaintopaikalla nähtyyn taivaan-
osaan. Kohteen korkeus ilmoitetaan asteina horisontista, positiiviset arvot
tarkoittaen horisontin yläpuolella olevaa kohdetta ja negatiiviset alapuolel-
la. Kohteen pituusasteet ilmoitetaan yleensä asteina etelästä länteen päin,
mutta myös muita ilmansuuntia saatetaan käyttää nollapisteinä. Ekvato-
riaalijärjestelmä on kuitenkin näistä kahdesta käytetympi, sillä horisont-
tijärjestelmässä kohteen korkeus ja leveys muuttuvat jatkuvasti yön aikana
maapallon pyörimisliikkeen vuoksi (Karttunen 2016).

Auringon ja kuun liikkeitä on melko helppo seurata paljain silminkin. Kun
niiden kulkunopeutta ja ratoja seurataan, havaitaan, että ne vaihtelevat osit-
tain säännöllisesti. Suomessa Aurinko on korkeimmillaan kesällä ja talvella se
nousee vain hiukan horisontista. Napapiirin pohjoispuolella koetaan kesällä
yötön yö ja talvella jatkuva kaamos. Kuu taasen on joskus päivätaivaalla,
joskus yötaivaalla. Ajoittain se peittää Auringon kokonaan tai osittain au-
ringonpimennyksessä ja toisinaan se joutuu Maan varjoon ja värjäytyy ve-
renpunaiseksi kuunpimennyksessä.
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Kuva 3: Taivaanpallon akseli on samansuuntainen maapallon akselin kanssa.
Pohjantähti näyttää sijaitsevan akselin päässä. Auringon rataa taivaanpallon
halki kutsutaan ekliptikaksi.

Auringon kulkua taivaalla on vaikeata havaita suoraan, sillä sen kirkas valo
häivyttää taustataivaan tähdet. Siksi sen rataa voidaan tutkia epäsuorasti
havaitsemalla tähtitaivasta juuri auringonlaskun jälkeen. Tiettynä vuodenai-
kana auringonlaskun aikaan havaitaan, että jokin tähtikuvio on juuri laske-
massa horisonttiin. Seuraavina päivinä sama tähtikuvio laskee hieman alem-
mas horisonttiin, kunnes jonain päivänä auringonlaskun aikaan se laskee ho-
risonttiin samaan aikaan Auringon kanssa. Tällöin Aurinko sijaitsee laske-
vassa tähtikuviossa ja seuraavina päivinä ilmiö toistuu niin, että vuoden
aikana Aurinko kulkee hiljalleen kaikkien tähtikuvioiden läpi ja palaa alku-
peräiseen pisteeseensä. Tätä Auringon kulkemaa vuotuista rataa kutsutaan
ekliptikaksi. Myös monet muut kappaleet, kuten kuu ja planeetat kulkevat
hyvin kapealla kaistaleella ekliptikan ylä- ja alapuolella. Auringon liike on
ollut merkittävä tekijä ajanlaskun kannalta, sillä meidänkin käyttämämme
vuorokausi on aikayksikkö, joka on aikoinaan määritelty sen perusteella, kuin-
ka kauan Auringolta kestää saapua uudestaan samaan ilmansuuntaan. Maan
pyörähdysaika akselinsa ympäri on kuitenkin hieman pidempi kuin vuoro-
kausi. Niinpä tähtivuorokausi, eli aika joka tähtitaivaalta kestää kiertää sa-
maan asentoon on hieman pidempi kuin aurinkovuorokausi. Neljässä vuodes-
sa erotusta kertyy vuorokauden verran, joten joka neljäs vuosi helmikuussa
kuukauteen lisätään yksi vuorokausi, karkauspäivä (Karttunen, 2016).

Maa kiertää Aurinkoa elliptistä rataa myöten. Tästä johtuen sen ratanopeus
ei ole vakio, vaan ollessaan lähempänä Aurinkoa, eli meidän talviaikanamme,

6



se kulkee nopeammin. Maasta havaittuna näyttää tietysti siltä kuin Aurin-
ko kiertäisi Maata joskus nopeammin ja joskus hitaammin. Ero ei ole ko-
vin suuri, mutta sen verran merkittävä, että jo muinaiset mesopotamialaiset
havaitsivat sen ja kehittivät oman systeeminsä kuvaamaan ilmiötä (Tabak,
2004).

Kuun rata on jonkin verran monimutkaisempi kuin Auringolla. Äkkiseltään
voitaisiin kuvitella, ettei niillä ole juuri muuta eroa kuin kuun ja Auringon eri-
laiset kulkunopeudet. Kuu kulkee myös lähellä ekliptikaa, poiketen sekä sen
ylä- että alapuolelle. Mikäli kuu ja Aurinko kulkisivat tismalleen samaa rataa
pitkin, näkisimme auringon- ja kuunpimennyksiä huomattavasti useammin.
Poikkeamat ekliptikan tasosta saavat aikaan sen, ettei pimennyksiä tapahdu,
vaikka kappaleet olisivat samassa linjassa toistensa kanssa.

Kaikkein näkyvin havaittava ilmiö kuusta ovat sen eri vaiheet. Aurinkoa kohti
oleva puoli näkyy valaistuna, poispäin oleva puoli varjostettuna. Koko kierto
uudestakuusta täyskuuhun, vähenevään kuuhun ja uudestaan uuteen kuuhun
kestää noin 29,53 päivää. Tätä ajanjaksoa kutsutaan synodiseksi kuukaudek-
si ja se on toiminut monen kulttuurin ajanlaskun perustana. Kuun kiertoaika
Maan ympäri taas on 27,32 vuorokautta ja tätä ajanjaksoa kutsutaan sidee-
riseksi kuukaudeksi. Ero näiden kahden ajanjakson välillä johtuu siitä, että
Maa on kulkenut sideerisen kuukauden aikana jo noin kahdestoistaosan omas-
ta radastaan Auringon ympäri ja näin Auringon paikka suhteessa kuuhun on
muuttunut. (Karttunen, 2016)

Ajoittain mediassakin kuulee puhuttavan ilmiöstä nimeltä superkuu. Ilmiö
liittyy kuun radan etäisyyden vaihteluun. Pienimmillään etäisyys on noin 357
000 kilometriä ja suurimmillaan 406 000 kilometriä. Näin suuri etäisyyden
vaihtelu vaikuttaa jo siihen, minkä kokoiselta kuu näyttää Maasta katsottu-
na. Superkuun aikana kuu on lähimmässä pisteessään ja lisäksi vielä täysin
valaistuna. Yhteisvaikutuksen vuoksi kuu näyttää valtavan suurelta, etenkin
noustessaan juuri horisontin yläpuolelle, missä sen kokoa on helppo suhteut-
taa Maan pinnalla näkyviin kappaleisiin. Kuun näennäinen halkaisija vaihte-
lee radan eri vaiheissa 29,5 :stä 33,5 :een kaariminuuttiin (Karttunen, 2016).

Auringon ja kuun liikkeissä on vielä muitakin paljon monimutkaisempia il-
miöitä, mutta ne eivät ole niin näkyviä eivätkä olleet merkittävässä asemassa
varhaisimpien teorioiden syntyhistoriassa, vaikka osa niistä tunnettiinkin.

Planeetat näyttävät muutoin tähdenkaltaisilta kappaleilta, mutta ne liik-
kuvat suhteessa taustatähtiin ekliptikan läheisyydessä. Välillä ne kulkevat
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eteenpäin, pysähtyvät, muuttavat suuntaansa, pysähtyvät uudelleen ja jat-
kavat taas matkaansa kadoten joksikin aikaa kokonaan näkyvistä. Paljain sil-
min voidaan havaita viisi planeettaa: sisäplaneetat Merkurius ja Venus sekä
ulkoplaneetat Mars, Jupiter ja Saturnus. Planeettojen eriskummalliselta vai-
kuttava liikerata johtuu niiden ja Maan kiertoliikkeestä Auringon ympäri.
Esimerkiksi Jupiterin kiertoaika on 11,863 vuotta, joten Maan kulkiessa sen
ohitse, näyttää siltä kuin planeetta muuttaisi suuntaansa suhteessa tausta-
taivaan tähtiin. Planeettojen radat eivät ole täysin samassa tasossa toisiinsa
nähden, joten Jupiterin taivaalla kulkema rata muistuttaa hieman silmukkaa.
Silmukka syntyy kun ulkoplaneetta on konjunktiossa Maan kanssa, eli Aurin-
ko, Maa ja planeetta ovat samassa suorassa linjassa ja planeetat ovat samal-
la puolella Aurinkoa. Jos planeetat ovat samassa linjassa, mutta eri puolilla
Aurinkoa, sanotaan niiden olevan oppositiossa. (Karttunen, 2016 ;MAOL-
taulukot, 2014)

Planeettojen kulkuun liittyy kaksi tärkeää havaittavissa olevaa jaksoa. En-
simmäinen näistä on synodinen jakso, joka määritellään esimerkiksi kahden
konjunktion väliseksi ajaksi. Eli kyseessä on ajanjakso, jonka aikana planee-
tat kulkevat toisiinsa nähden samaan asentoon suhteessa Aurinkoon. On huo-
mattava, että planeettojen kiertoajat tarkoittavat eri asiaa kuin synodinen
jakso. Planeettojen kiertoajat ovat eripituisia, sisäplaneetat kiertävät yleensä
nopeammin Auringon ympäri kuin ulkoplaneetat. Näin nopeammin kulkeva
sisäplaneetta kiertää kerran oman ratansa ympäri ja saavuttaa ulkoplanee-
tan hieman omaa kiertoaikaansa pidemmässä ajassa, kun ulkoplaneetta ei
ole vielä edes ehtinyt puoleenväliin omaa rataansa. Jokaisen planeetan omaa
vuotta eli kiertoaikaa kutsutaan sideeriseksi jaksoksi. Planeettojen jaksoja
on lueteltu taulukossa 1. Nykyisin tiedetään, että jaksojen välinen yhteys
voidaan ilmaista kaavan avulla:

1

Tsyn

=

∣∣∣∣ 1

Tmaa

− 1

Tsid

∣∣∣∣
missä Tsyn on planeetan oma synodinen jakso, Tmaa on Maan kiertoaika eli
vuoden pituus ja Tsid on planeetan sideerinen jakso (Karttunen, 2016).

Oppositiossa olevaa planeettaa ei voida havaita luotettavasti paljain silmin,
sillä Auringon valo peittää näkyvistä kaikkien muiden taivaankappaleiden
valon. Sisäplaneetat eivät koskaan kulje kovin kauas Auringosta ja niiden
havaitseminen onkin mahdollista vain ilta- ja aamutaivaalla. Sisäplaneetat
näyttävätkin Maasta katsottuna kulkevan silmukan muotoisia ratoja Aurin-
gon ympärillä.
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Taulukko 1: Paljain silmin näkyvien planeettojen sekä maan synodiset ja
sideeriset jaksot maan vuorokausina tai vuosina ilmoitettuna
Planeetta Synodinen jakso (vrk) Sideerinen jakso (vrk tai y)
Merkurius 116 88 vrk
Venus 584 225 vrk
Maa - 1 y
Mars 780 1,9 y
Jupiter 399 11,9 y
Saturnus 378 29,5 y

Kuva 4: Konjunktio ulkoplaneetta Jupiterin kanssa. Äärimmäisenä oikealla
hyvin voimakkaasti liioiteltu silmukkakuvio, joka havainnollistaa planeetan
kulkemaa rataa taivaalla.
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Jos esimerkiksi Saturnuksen liikettä tutkitaan tarkemmin, huomataan pla-
neetan kulkevan 29 silmukkaa kiertäessään ekliptikan ympäri 29,5 vuoden
aikana. Muilta planeetoilta löydetään samankaltaisia säännönmukaisuuksia.
Jupiter tekee noin 11 silmukkaa 12 vuoden aikana. Marsin tilanne on hieman
monimutkaisempi. Lyhin mahdollinen aikaväli, jolla Mars kiertää silmukoi-
densa kanssa ekliptikan ympäri on 32 vuotta. Tällä aikavälillä yksi synodinen
jakso kiertää ekliptikan kahdesti tehden 15 silmukkaa. Itse asiassa Mars siis
tekee 17 silmukkaa kokonaisuudessaan (Aaboe, 2001).

Venuksella on hyvin yksinkertainen jakso: kahdeksassa vuodessa viisi silmuk-
kaa ja se kiertää ekliptikan samalla kahdeksan kertaa. Merkurius kiertää kar-
keasti yhden kierroksen yhdessä vuodessa (Aaboe, 2001).

Auringon, kuun ja tähtitaivaan tapahtumat ovat toimineet perustana mo-
nenlaisille aika- ja kalenterisysteemeille. Vuodenajat vaihtuvat säännöllisesti
Auringon paikan mukaisesti ja Aurinko kiertää etelästä etelään vuorokau-
dessa. Kuun jaksojen läpikäynti vie aikaa noin kuukauden verran. Ajan seu-
raamisjärjestelmän kehittäminen onkin ollut ehkä ensisijainen motivaatio
taivaankappaleiden liikkeiden seuraamiselle ja muistiinpanojen tekemiselle.
Maanviljelyn oikea ajoittaminen on parantanut huomattavasti sadon onnis-
tumisen mahdollisuutta ja ihmisten välinen kanssakäynti on sujunut helpom-
min, kun on pystytty sopimaan tapaamisia oikeaan aikaan. Vaikka ajanlaskun
kehittymistä ei siis voida erottaa tähtitieteellisten mallien kehityksestä, ohi-
tamme sen tässä tutkielmassa ja keskitymme pohtimaan pyörimis- ja kierto-
liikkeiden vaikutusta kosmologisten mallien kehityksessä. Ilman tietoa maa-
pallon pyörimisliikkeestä ja sen kierrosta muiden planeettojen kera Auringon
ympäri, on vaikeata sanoa kiertävätkö taivaankappaleet Maata vai Maa tai-
vaankappaleita. Ihmisillä on kautta aikojen ollut tapana sijoittaa oma sivili-
saationsa kaiken keskukseen, joten on helppo ymmärtää miksi varhaisimmat
kosmologiatkin ovat rakentuneet tämän oletuksen pohjalta.
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3 Matemaattisia perusteita

3.1 Matriisit

Teorioiden kuvailussa käytetään apuna nykymatematiikkaa ja etenkin vektori-
ja matriisilaskentaa (Vermeer, 2014; Weisstein). Matriisi on eräänlainen tau-
lukko, joka koostuu luvuista tai lausekkeista. Vaakasuorat alkiot muodos-
tavat rivejä ja pystysuorat sarakkeita. Jokaisella rivillä ja sarakkeella pitää
olla yhtä monta alkiota. Esimerkiksi jos rivillä yksi on viisi alkiota, pitää
muillakin riveillä olla viisi alkiota.

Matriisin koko ilmoitetaan yleensä merkinnällä, missäm on rivien lukumäärä
ja n on sarakkeiden lukumäärä. Eräs matriisi 3× 3 näyttää tältä 1 2 3

4 5 6
7 8 9



Luku 2 on ensimmäisen rivin toinen alkio tai toisen sarakkeen ensimmäinen
alkio. Matriisit eivät aina sisällä useita rivejä tai sarakkeita. Voidaan luoda
myös yksirivisiä tai yksisarakkeisia matriiseja, eli pysty- tai vaakavektoreita.

Esimerkiksi
(
1 0 0

)
ja

 1
0
0

 ovat tällaisia vektoreita. Yleisessä muo-

dossa matriisia ja sen alkioita merkitään seuraavalla tavalla


a11 a12 . . . a1n
a21 a22 . . . a2n
...

...
. . .

...
am1 am2 . . . amn

 ,missä m,n ∈ N.

missä rivissä i ja sarakkeessa j olevaa matriisin alkiota merkitään yleensä
aij:llä. On olemassa monia matriiseja, joilla on oma nimi. Nollamatriisi on
mielivaltaisen kokoinen matriisi, jonka kaikki alkiot ovat nollia. Neliömatriisin
nimi liittyy sen muotoon, sillä sen rivien ja sarakkeiden määrä on sama.
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Lävistäjämatriisi on neliömatriisi, jonka lävistäjäalkiot voivat olla mitä vain,

mutta muut alkiot ovat nollia. Esimerkiksi

 1 0 0
0 5 0
0 0 9

 on lävistäjämatriisi.

3.2 Matriisien peruslaskutoimituksia

Skalaarilla kertominen on yksinkertainen toimenpide; kerrotaan vain matrii-
sin jokainen alkio kertoimella.

3

 1 0 0
0 2 0
0 0 3

 =

 3 0 0
0 6 0
0 0 9



Yhteenlaskussa matriisin vastinalkiot lasketaan yhteen. Matriisien pitää olla
samankokoisia, jotta laskutoimitus voidaan suorittaa.

 1 2 3
4 5 6
7 8 9

+

 1 2 3
4 5 6
7 8 9

 =

 2 4 6
8 10 12
14 16 18


Matriisien tulo muodostetaan ensimmäisen matriisin vaakarivien ja toisen
matriisin pystysarakkeiden pistetuloista. Ensimmäisellä matriisilla tulee olla
yhtä monta riviä kuin jälkimmäisellä on sarakkeita, muuten laskutoimitus ei
onnistu.

(
1 2 3
4 5 6

) 2 4
6 8
10 12

 =

(
1 · 2 + 2 · 6 + 3 · 10 1 · 4 + 2 · 8 + 3 · 12
4 · 2 + 5 · 6 + 6 · 10 4 · 4 + 5 · 8 + 6 · 12

)

=

(
44 56
98 128

)
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3.3 Lineaariset yhtälöryhmät

Matriiseilla voidaan kuvata helposti suuriakin lineaarisia yhtälöryhmiä. Esi-

merkiksi yhtälöryhmä

{
2x1 + 3x2 = 5
x1 + 2x2 = 4

voidaan ilmoittaa myös matriisi-

muodossa: (
2 3
1 2

)(
x1

x2

)
=

(
5
4

)
.

3.4 Rotaatiomatriisit

Kolmiulotteisessa avaruudessa olevia vektoreita voidaan kiertää koordinaat-
tiakselien ympäri niin kutsutuilla rotaatiomatriiseilla. Kiertosuunta määräytyy
tutun oikean käden säännön mukaisesti; kun kuvittelet tarttuvasi oikealla
kädellä kiinni siihen koordinaattiakseliin, jonka ympäri kierto tapahtuu, si-
ten että peukalo osoittaa kasvavaan suuntaan, kierto tapahtuu muiden sor-
mien sormenpäitä kohti. Kun kääntökulma on θ, kiertomatriisit ovat

x-akselin ympäri:Rx(θ) =

 1 0 0
0 cos(θ) − sin(θ)
0 sin(θ) cos(θ)


y-akselin ympäri:Ry(θ) =

 cos(θ) 0 − sin(θ)
0 1 0

− sin(θ) 0 cos(θ)


z-akselin ympäri:Rz(θ) =

 cos(θ) − sin(θ) 0
sin(θ) cos(θ) 0
0 0 1

 .

Rotaation toimivuuden voi tarkistaa vaikka operoimalla jollakin niistä tun-
nettua yksikkövektoria. Käännetään x-akselin suuntaista yksikkövektoria 90
astetta vastapäivään y-akselin ympäri:

Ry(90)

 1
0
0

 =

 cos(90) 0 − sin(90)
0 1 0

− sin(90) 0 cos(90)

 1
0
0



=

 0 0 1
0 1 0
−1 0 0

 1
0
0

 =

 0
0
−1

 .
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Tulos huomataan heti intuitiivisesti todeksi, sillä kuviteltaessa x-akselin suun-
taista vektoria, joka kierretään 90 astetta y-akselin suhteen, saadaan aikaan
vektori, joka on joko yhdensuuntainen tai vastakkaissuuntainen z-akselin
kanssa, kiertosuunnasta riippuen. Myötäpäivään tapahtuvat kierrot saadaan
edellisistä vaihtamalla asteen merkit negatiivisiksi.
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4 Tähtitieteen varhaisia vaiheita Euroopassa

ja sen lähiseuduilla

Ihmissilmä pystyy siis havaitsemaan noin 9000 tähtitaivaan kohdetta. To-
dennäköisesti yötaivaan valot ovat kutkuttaneet jo esi-isiemme uteliaisuutta.
Millä tavoin he selittivät niiden olemassaolon? Miten he tulkitsivat taivaanil-
miöitä, Auringon, kuun ja tähtien liikettä? Mitä varhaisemmista vaiheista on
kysymys, sitä vähemmän tietoa on saatavilla ja suurin osa tulkinnoista pe-
rustuu arvailujen varaan. Ennen kirjoitustaidon kehittymistä ainoat meidän
päiviimme säilyneet lähteet ovat eri puolilta maailmaa löytyneet kalliomaa-
laukset, kaiverrukset ja rakennelmat.

Myöhäispaleoliittiselta kaudelta n. 70 000-10 000 e.a.a. on löytynyt luukai-
verruksia, joiden tarkkaa merkitystä ei voida tietää. On esitetty että ne saat-
taisivat olla merkkejä jonkinlaisesta alkukantaisesta kalenterista, joka perus-
tuu kuun vaiheisiin. Väite perustuu tapaan, jolla tukkimiehen kirjanpitoa
muistuttavat kaiverrukset on luuhun tehty. On havaittu, että ne on kaiver-
rettu erilaisia työkaluja käyttäen, joten on mahdollista että ne on kaiverret-
tu eri aikoina. Tällöin kyseessä voisi olla jonkinlainen kirjanpito. Toisaalta
merkinnät voivat liittyä myös moneen muuhun toimintoon, kuten esimerkik-
si metsästykseen. Kuitenkin jotkin merkintöjen symboleista vaihtelevat: osa
muistuttaa kaarevia viivoja ja osa ovaaleita. Näitä voitaisiin tulkita kuun
eri vaiheiksi. Olivatpa merkit mitä tahansa, niiden ajatellaan olevan joka ta-
pauksessa ensimmäisiä todisteita ihmisten pitämästä kirjanpidosta ja siten
myös laskemisesta. Lukumäärien ymmärrys on ollut yksi ensimmäisistä ja
tärkeimmistä askelista kohti monimutkaisempien matemaattisten käsitteiden
ymmärrystä. Samoilta ajoilta löytyneistä luolamaalauksista voidaan nähdä
myös tähdenkaltaisia merkintöjä. Nämä saattaisivat olla varhaisia piirroksia
tähtitaivaasta ja siten ensimmäisiä tähtikarttoja (Kelley, 2011).

Neoliittisen kauden ajalta (n. 8000-3500 e.a.a.) Euroopasta on löydetty monia
rakennelmia, jotka on mahdollisesti sijoiteltu tähtitaivaan kohteiden mukai-
sesti. Yleensä rakennelmat koostuivat kivikehistä. Tunnetuin kehä sijaitsee
Stonehengessä Isossa Britanniassa ja se on rakennettu eri vaiheissa noin vuo-
sina 3000-1500 e.a.a.. Kivien asettelua ja niihin kaiverrettuja merkintöjä on
tutkittu hartaasti eri aikakausina ja niihin on liitetty monenlaisia tähtitaivaan
ilmiöitä kuten päiväntasauksia sekä kuun ja Auringon tapahtumia. Paikkaa
on saatettu käyttää seremonioissa, jotka liittyivät usein eri vuodenaikoihin
tai merkittäviin taivaallisiin tapahtumiin (Kelley, 2011).
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Monilla kulttuureilla on ollut uskonnollisia tai tarinallisia selityksiä taivaan-
kappaleille ja niiden synnylle, liikkeille ja merkityksille. Useimmiten niiden
ihmetystä herättävä olemus liitettiin erilaisiin jumaluuksiin. Egyptiläiset pal-
voivat Aurinkoa ylimpänä jumaluutena, kreikkalaiset nimesivät planeettoja
ja tähtikuvioita jumaltarujen hahmojen mukaan. Babylonialaisilla oli omat
tarunsa ja tapansa tulkita taivaanilmiöitä, mutta heidän merkittävin pe-
rintönsä jälkipolville tähtitieteessä olivat vuosisatoja kattavat tarkat havain-
tomerkinnät kiveen hakattuina sekä ensimmäinen havaintoja selittävä mate-
maattinen malli.
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5 Babylonia ja ensimmäinen matemaattinen

malli taivaankappaleiden liikkeelle

Varhaisimpia tunnettuja kirjallisia merkintöjä taivaankappaleiden liikkeistä
tekivät babylonialaiset. Ajanjaksolta 450 e.a.a. - 50 j.a.a. on säilynyt tuhan-
sia nuolenpääkirjoituksella tehtyjä kivitauluja, jotka sisältävät merkintöjä
tähtien, kuun ja Auringon paikoista sekä niiden ennustamiseen liittyvistä
algoritmeista. On muistettava etteivät babylonialaiset olleet ilmeisesti ko-
vin kiinnostuneita maailmankaikkeuden rakenteesta ja toimintaperiaatteis-
ta, vaan he keskittyivät ensisijaisesti ennustamaan ilmiöitä pitkälle kehitty-
neen aritmetiikan ja taulukoidensa avulla. 400-luvulla e.a.a. babylonialaiset
käyttivät taivaan koordinaattijärjestelmän perustana eläinradalla sijaitsevia
tähdistöjä. Samalla astrologia kehittyi ja syntymähoroskoopista tuli ihmisen
kohtaloa määrittävä tekijä. Ennustaminen liittyi vahvasti uskontoon; tähdet
ja muut taivaan ilmiöt ilmensivät jumalien tahtoa ja ne vaikuttivat suoraan
ihmisten elämään ja maanpäällisiin tapahtumiin. Niinpä tietyn planeetan en-
simmäinen ilmestyminen taivaalle saattoi merkitä hyvää ajankohtaa vaikka
sodan aloittamiselle. Myös muista luonnonilmiöistä, hintojen kehityksestä
sekä kaupunkien tapahtumista pidettiin kirjaa ja niiden yhteyttä taivaanil-
miöihin tutkittiin (Tabak, 2004; Ossendrijver, 2012).

Tarkkaan ennustamiseen tarvittiin kehittynyttä aritmeettista laskutaitoa sekä
kappaleiden paikkaa kuvaileva järjestelmä. Mesopotamian alueella oli käytössä
seksagesimaalijärjestelmä, jonka avulla pystyttiin laskemaan melko hyvällä
tarkkuudella myös murtolukuja. Lukujen esitystapa vastaa meille tuttua kym-
menjärjestelmää, joka on positionaalinen, eli jokaisen numeron arvo riip-
puu sen paikassa numerojonossa. Nykyisin on vakiintunut merkintätapa,
jossa kertoimet väliltä 0 − 59 erotellaan pilkulla ja eksponenttikertoimet
nollasta alaspäin puolipisteellä. Näin esimerkiksi desimaaliluku 600, 1 voi-
daan ilmaista babylonialaisessa systeemissä 10, 0; 6 = 10 · 601 + 0 · 600 +
6 · 60−1. Laskelmat suoritettiin yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun
ja jakolaskun avulla. Kuusikymmenkantainen järjestelmä oli tehokas, sillä
se mahdollisti hyvin monenlaisten rationaalilukujen käytön. Monet jakolas-
kut, jotka kymmenjärjestelmässä tuottaisivat päättymättömän desimaalilu-
vun ovat seksagesimaalijärjestelmässä päättyviä. Esimerkiksi 1/3 = 0, 333 . . .
kymmenjärjestelmässä, mutta kuusikymmenjärjestelmässä 1/3 = 0; 20 (Os-
sendrijver, 2012). Syytä sille, miksi kantaluvuksi valittiin juuri, 60 ei tiedetä
tarkalleen. On arveltu, että vuoden pituus 365 päivää liittyisi valintaan, sillä
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Kuva 5: Havainnollistus babylonialaisten käyttämistä järjestelmistä taivaan-
kappaleiden päivittäisille nopeuksille. Porrasfunktiossa kappaleiden nopeus
vaihtelee hyppäyksittäin kahden arvon välillä. Siksaksfunktiossa arvo muut-
tuu kahden ääriarvon välillä.

se on hyvin lähellä lukua 360, joka on jaollinen kuudellakymmenellä (Kelley,
2011).

Babylonialaiset olivat kiinnostuneita taivaankappaleiden sijainnista niin kut-
sutulla eläinradalla ja pyrkivät ennustamaan niiden sijaintia suhteessa kiin-
totähtiin. Ekliptika jaettiin 12 yhtä suureen osaan ja näiden osien sisällä
taivaankappaleen paikkaa merkittiin 60-järjestelmän mukaisesti. Tämä mer-
kintätapa on säilynyt hieman muunneltuna meidän päiviimme asti. Taivaan-
kappaleiden sijaintia kuvataan kokonaisilla asteilla ja asteiden osat merkitään
kuudeskymmenesosilla taivaanpallon pituus- ja leveysakseleilla. Babylonia-
laiset olivat kiinnostuneita pääasiassa kappaleiden liikkeistä pituusakselilla.
Kuun, Auringon ja planeettojen eri vaiheiden rataliikkeitä kuvattiin niiden
keskimääräisellä kulmanopeudella suhteessa ekliptikaan. Jo tuolloin havait-
tiin etteivät liikkeet olleet tasaisia vaan vaihtelivat. Näitä vaihteluita se-
littämään kehitettiin kaksi järjestelmää, joita havainnollistavat parhaiten ny-
kyaikaiset siksak- ja porrasfunktiot (Kuva 5). Järjestelmiä kuvataan yleisesti
kirjaimilla A ja B (Kelley, 2011).

Porrasfunktion kuvaamassa järjestelmässä kappaleen paikan ennustamiseen
käytettyä päivittäistä kulkunopeutta vaihdettiin kahdesti vuodessa, jolloin
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keskimääräinen nopeus pysyi suurin piirtein samana. Siksakfunktiossa no-
peutta lisättiin jatkuvasti portaittain, kunnes saavutettiin maksimi, jonka
jälkeen nopeutta vähennettiin jatkuvasti ja tasaisesti minimiin asti. Kuvas-
sa 1 nopeuden muutos on esitetty nykyaikaiseen tapaan lineaarisesti, vaikka
siksakmenetelmässäkin arvot vaihtelivat todellisesti portaittain. On huomat-
tava etteivät babylonialaiset itse tunteneet funktioita eikä heillä ollut keino-
ja esittää liikettä samoilla keinoilla kuin nykyisin, vaan tässä esitelty tapa
ainoastaan havainnollistaa heidän kehittämäänsä systeemiä, joka oli täysin
aritmeettinen. Molempia systeemeitä käytettiin rinnakkain todennäköisesti
oman tottumuksen ja vallitsevien käytäntöjen mukaisesti (Neugebauer, 1975).

Babylonialaiset huomasivat itsekin ettei heidän kehittämänsä järjestelmä ol-
lut täydellinen. Esimerkiksi kuun rataliike on hyvin vaihteleva niin sijainnin
kuin nopeutensa puolesta. Virheiden eliminoimiseen oli olemassa lukuisia kor-
jaustauluja, joissa paikkaa muutettiin päivämäärien ja erilaisten laskentakaa-
vojen mukaan (Neugebauer, 1975).

Babylonialaisten merkitys matematiikassa ja tähtitieteessä on suuri. Vaik-
ka kreikkalaiset myöhemmin hylkäsivät lähes kokonaan tämän aritmeetti-
sen lähestymistavan tähtitieteessä ja keskittyivät omiin geometrisiin mal-
leihinsa, on todennäköistä että ainakin osa babylonialaisten tekemistä tau-
lukoista ja laskelmista on päätynyt kreikkalaisten filosofien käsiin ja näin
vaikuttanut heidän malliensa kehittämiseen (Kelley, 2011). Babylonialaisten
taulukot olivat ainakin erittäin kattavia, käsittäen vuosisatojen havaintotu-
lokset. Epäilemättä tämänkaltainen tietolähde olisi kiinnostanut kreikkalais-
ta tähtitieteilijää valtavasti, jos se olisi ollut saatavilla. Ei kuitenkaan suo-
raan tiedetä, olivatko tiedot saatavilla tai pystyikö kukaan kääntämään nuo-
lenpääkirjoituksella tehtyjä tekstejä. Useiden historioitsijoiden kirjoituksissa
on säilynyt epäsuoria mainintoja muinaisten tekemistä havainnoista. Onkin
syytä olettaa, että nämä muinaiset olivat nimenomaan babylonialaisia nime-
nomaan sillä perusteella, ettei kenelläkään muulla ollut yhtä kattavaa tieto-
varastoa aiheesta (Dicks, 1970).
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6 Kreikan tähtitieteen varhaisvaiheet

Varhaisimmat kuvaukset kreikkalaisten maailmankaikkeuden käsityksistä on
kirjattu runoelmiin 700-luvulla e.a.a.. Hesiodoksen Jumalten synnyssä ku-
vaillaan kuinka alussa olleesta kaaoksesta syntyi ensin maankamara Gaia,
joka synnytti taivaan, vedet, jumalat ja kaiken olevaisen. Monien persoo-
nallisten ja hyvinkin inhimillisten juonenkäänteiden kautta muodostuu kuva
maailmankaikkeudesta, jonka maankamara jakaa kahteen osaan: taivaaseen
ja alamaailmaan. Taivaankantta pitää ikuisesti aloillaan titaani Kronos (Sch-
legel 2006). Homeroksen versiossa Maa oli pyöreä laatta, jonka ympärillä vir-
tasi joki. Taivaankansi kuvattiin valtavaksi Maan peittäväksi kuvuksi. Au-
rinko, kuu ja tähdet nousivat idässä sijaitsevalta joen poukamasta, vaelsivat
taivaankannen alle ja laskivat jälleen jokeen lännessä (Menon, 1923).

300-luvulle j.a.a. asti kreikkalainen tähtitiede oli lähes kokonaan kvalitatii-
vista. Ei ole löytynyt todisteita siitä, että taivaanilmiöiden tarkka ennusta-
minen olisi ollut edes erityisen kiinnostava päämäärä. Tilanne muuttui kun
geometria alkoi kehittymään ja kreikkalaiset pääsivät yhteyteen babylonia-
laisten tähtitieteilijöiden kvantitatiivisten menetelmien kanssa. Aleksanteri
suuri valloitti osan Lähi-idästä ja monet kirjoitukset löysivät tiensä länteen.
Ennen tätä tähtitieteellisiä ilmiöitä tutkittiin hyvin teoreettisesti tai filo-
sofisten pohdintojen kautta. Nämä pohdinnat ja teoreettiset mallit loivat
osan siitä perustasta, jolle tarkempia havaintoihin perustuvia malleja alet-
tiin myöhemmin rakentaa. Filosofisista koulukunnista neljä vaikutti erityi-
sen paljon siihen, millaisiksi malleja yritettiin myöhemmin rakentaa (Linton,
2004).

Joonialainen koulukunta sijaitsi Miletoksessa 600 e.a.a. alkaen ja sen perus-
tajana pidetään Thalesia. Joonialaiset filosofit alkoivat pohtimaan asioiden
luonnetta, mutta eivät päässeet kovin pitkälle maailmankaikkeuden raken-
teen kuvaamisessa. Koulukunnan jäsenistä on säilynyt hyvin vähän tietoa
ja heidän kirjoituksistaan suurin osa on tuhoutunut. Säilyneet tiedot ovat
peräisin myöhemmiltä kreikkalaisilta historioitsijoilta. Tiedetään että he pi-
tivät Maata litteänä ja he eivät ymmärtäneet kovinkaan paljoa Auringon ja
kuun luonteesta (Linton, 2004).

Thalesin filosofian mukaan vesi muodosti kaikkien asioiden perusolemuksen.
Idea on merkityksellinen siinä mielessä, että se sisälsi jo ajatuksen siitä, mi-
ten kaikella olevaisella on yhteinen fysikaalinen pohja, eikä luonto siten ole
niin kaoottinen, kuin aistiemme pohjalta voitaisiin olettaa. Maailmankaik-
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keuden rakenteen ymmärrys oli Thaleella kuitenkin täysin yhtä primitiivistä
kuin Homeroksella. Joissakin lähteissä mainitaan että Thales olisi tuntenut
niin maapallon pyöreyden kuin pimennyksien takana olevat ilmiötkin, mutta
varmaa tietoa tästä ei ole. Hänen kirjoituksensa kuvastaa hyvin sitä, kuinka
aikakauden kreikkalaiset filosofit pohtivat jo ajan ja avaruuden konsepteja:

Kaikista olevista asioista vanhin on Jumala, sillä häntä ei ole
luotu; kaikista kaunein on maailmankaikkeus, sillä se on Jumalan
taidonnäyte; suurin on avaruus, sillä se sisältää kaiken; nopein
on mieli, sillä se kiitää kaikkialle; vahvin on tarve, sillä se oppii
kaiken; ja viisain on aika, sillä se tuo kaiken valoon.

Thalesilla on myös suuri merkitys matematiikan historiassa. Hänen sano-
taan olleen ensimmäinen ihminen, joka todisti matemaattisia teorioita ja
suuri määrä todistuksia on nimetty hänen mukaansa. Loogisten todistusten
käyttö matematiikassa kehittyi kolmen vuosisadan aikana ennen Eukleideen
Elements -teoksen ilmestymistä 300-luvulla e.a.a., joten on mahdollista että
Thales vaikutti niiden syntyyn (Linton, 2004).

Ehkä tärkein joonialainen filosofi oli Anaximander, Thaleen oppilas. Hänen
teorioistaan tiedetään sen verran, minkä myöhemmin elänyt tuottelias filo-
sofi Theofrastos on aiheesta kirjoittanut. Anaximanderin maailmanteoriassa
kaiken perustana oli äärettömyys eikä mikään fysikaalinen aine kuten vesi
Thalesilla. Tämä äärettömyyden käsite on läheistä sukua myöhemmin suu-
ren suosion saavuttaneelle eetterille. Anaximanderin mukaan Aurinko, kuu ja
tähdet olivat onttoja pyöriä, jotka olivat täynnä tulta. Pyörien keskellä oli au-
kot, josta tulen saattoi nähdä. Aukot pystyivät sulkeutumaan ja avautumaan
ja näin selitettiin pimennykset tai esimerkiksi kuun vaiheet. Maa kuvailtiin
sylinterinmuotoisen kappaleen litteäksi päällysosaksi, jonka ympäri pyörät
kiersivät. Sekä Maa että muut taivaankappaleet kelluivat vapaasti avaruu-
dessa. Anaximander pohti myös Auringon ja kuun kokoa ja etäisyyttä Maas-
ta sekä sitä kuinka suuria tähdet ovat ja kuinka kaukana ne olivat. Jumalten
vaikutusten sijaan hän pyrki selittämään asioita ihmisille tutuilla ilmiöillä
(Linton, 2004).

Anaximanderin teorioita kehitti eteenpäin 30 vuotta nuorempi Anaximenes.
Hänen mallissaan ilma oli kaiken peruselementti ja se ylläpiti kaikkea elämään
maailmankaikkeudessa. Litteä sylinterinmuotoinen Maa kellui ilmassa, kuten
myös Auringon ja kuun litteät laatat. Tähdet olivat kiinteästi kiinnitettyinä
kristalliseen taivaankanteen. Auringon säteilemä lämpö syntyi sen liikkeen
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nopeudesta ja tähtien oletettiin olevan niin kaukana, etteivät ne säteilleet
siksi lämpöä (Linton, 2004).

Joonialaiset filosofit esittivät ensimmäisinä monia tärkeitä kysymyksiä, ku-
ten mikä on kaiken luonne? Mikä on Aurinko? Mikä Maa on? Vaikka heidän
vastauksensa näihin kysymyksiin saattavat vaikuttaa hassuilta, olivat ne kui-
tenkin pohjalla antiikin ajan filosofien suurille teorioille. Nämä teoriat puo-
lestaan olivat pohjana koko modernille länsimaiselle tieteelle.

Elealaisen koulukunnan filosofeista tärkein oli Parmenides, joka luultavasti
oli Xenophaneen oppilas 500-luvulla e.a.a.. Xenophanes keskittyi ensisijaises-
ti uskontoon ja hän ajatteli, että varman tiedon hankkiminen oli tavoitta-
mattomissa. Hänen mukaansa Aurinko syntyi uudelleen joka kerta noustes-
saan ja auringonpimennys tapahtui koska sen valo sammutettiin. Kuu loisti
omaa valoaan. Xenophaneen peruselementti kaikelle oli maa ja hän uskoi,
että maailma oli syntynyt veden ja maan sekoituksesta. Jatkuvassa syklissä
vesi ja maa vuorotellen ottivat vallan. Toisinaan kosteus valtasi maa-alat,
toisinaan vesi vetäytyi ja kuivuus vaivasi maailmaa (Linton, 2004).

Theofrastoksen mukaan Parmenides kehitti idean pallonmuotoisesta maasta.
Yleisesti ajatellaan pythagoralaisten kehitelleen tämän idean. Ei ole mah-
dotonta olettaa että ajatus pallonmuotoisesta Maasta kehittyi usealla suun-
nalla toisistaan riippumatta. Parmenideksen mukaan maailmankaikkeus oli
maankeskeinen ja koostui kerroksista maan ympärillä. Tämä on ensimmäisiä
malleja, joissa käytetään samankeskisiä kehiä maailman kuvaamiseen. Pal-
lomuodot ja ympyrät muodostuivat myöhemmin hyvin tärkeiksi filosofisiksi
perusteiksi kuvaamaan kaikkea mahdollista maailmassa tapahtuvaa liikettä
ja rakennetta (Linton, 2004).

Joonialaiset ja elealaiset ajattelijat kuvastavat länsimaisen filosofian alkute-
kijöitä. Vaikka heidän teoriansa herättivät keskustelua, ei heidän suora pe-
rintönsä tähtitieteen historiaan ole kovin merkittävä. Pythagoralaisten vaiku-
tus taasen oli huomattavasti suurempi. Pythagoras syntyi kuudennen vuosi-
sadan alussa e.a.a. ja perusti koulukunnan eteläiseen Italiaan. Juuri mitään ei
varmasti tiedetä tämän salaperäisen koulukunnan perustajasta, eikä yhteisön
kehittämiä ajatuksia ole nimetty kenenkään tietyn henkilön aikaansaannok-
siksi. Suurinta osaa heidän kehittämistään ideoista kutsutaankin vain pytha-
goralaisen koulukunnan keksinnöiksi (Linton, 2004).

Pythagoralaisille matematiikka oli avain maailmankaikkeuden ymmärtämiseen.
Matematiikka jaoteltiin kolmeen osaan: aritmetiikkaan, geometriaan, musiik-
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kiin ja astronomiaan. Aritmetiikka ja geometria edustivat puhdasta mate-
matiikkaa, musiikki ja astronomia sovellettua. Musiikillinen harmonia kuu-
lui aritmetiikkaan kun taas astronomia oli geometrian sovellus. Kuten ai-
kaisemmat joonialaiset ja elealaiset filosofit, pythagoralaisetkin keskittyivät
etsimään kaiken pohjalla olevaa elementtiä. Heille sitä edusti matematiikka.
Luvut olivat kaikkien fysikaalisten ilmiöiden perusta.

Pythagoralaiset havaitsivat että kahden jousen näppäilystä syntyvät sävelet
kuulostivat harmoniselta kokonaisuudelta, jos jousien pituuksien suhteet oli-
vat kokonaislukuja. Aristoteleen mukaan harmoniaa ja lukuja käytettiin myös
taivaankannen kuvailuun. Kokonaislukujen suhteita löydettiin taivaankappa-
leiden liikkeistä joten pythagoralaiset olettivat niistä lähtevän harmonista
ääntä. Tästä ajatuksesta on lähtöisin taivaan kehien harmonian käsite. Aja-
tus kaiken alla piilevästä matematiikasta on ollut nykypäiviin asti vaikutus-
valtainen tapa kuvata maailmaa ja on nykytieteen peruspilareita (Linton,
2004).

Tähtitieteellisistä havainnoista tunnetuin pythagoralaisten keksintö on Maan
pallonmuotoisuus. Havainnon sivuseurauksena kehiteltiin uusia ajatuksia,
esimerkiksi sellainen, että maapallolla on alueita, joissa päivä ja yö kestävät
puoli vuotta. Philolaus Tarentumilainen kehitti järjestelmän, jossa maail-
mankaikkeuden keskus on tuli nimeltä Hestia tuliliesien ja kotien jumalat-
taren mukaisesti. Pallonmuotoinen Maa ja muut planeetat kiersivät tämän
tulen ympäri siten että asumaton puoli osoitti aina tulta kohti. Kierros tu-
len ympäri kesti yhden päivän. Maan ulkopuolella sijaitsivat kuun, Aurin-
gon, planeettojen ja kiintotähtien kehät. Aurinko oli läpinäkyvä pallo, jon-
ka lämpö ja tuli olivat peräisin keskustulesta ja taivaan ulkopuolelta. Tasa-
painottaakseen systeemiä hän kehitteli vastamaapallon, joka oli tismalleen
keskustulen vastakkaisella puolella Maasta katsottuna. Näin kristallikehien
määräksi saatiin sopiva ja pyhä luku kymmenen. Philolauksen teoria jou-
duttiin hylkäämään, koska havainnot eivät tukeneet sitä. Matkailijat eivät
nähneet merkkejä niin keskustulesta kuin vastamaapallostakaan kaukaisilla
retkillään (Linton, 2004).

Ajatukset siitä, että Maa ei ole kaiken keskipiste, vaan on itse asiassa jat-
kuvassa liikkeessä, olivat ehkä liian rohkeita antiikin aikana, ainakin kai-
kille muille paitsi pythagoralaisille. Toisaalta ajatus yhteistä keskipistettä
kiertävistä kappaleista säilyi pitkään kuriositeettina oppineiden kirjoituk-
sissa, ennen kuin Kopernikus myöhemmin teki oman mullistavan teorian-
sa aiheesta. Ympyräliike sen sijaan herätti mielenkiintoa ja ensimmäisellä
vuosisadalla j.a.a. Geminus kirjoitti että jo pythagoralaiset esittivät kysy-
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myksen, kuinka taivaankappaleiden liikkeet voitaisiin selittää tasaisilla ym-
pyräliikkeillä (Linton, 2004).

Kun persialaiset voitettiin 479 e.a.a. tuli Ateenasta hyvin vauras kaupunki ja
monet älyköt suuntasivat matkansa sinne. Yksi heistä oli Anaxagoras, joka
arveli kuun heijastavan auringonvaloa. Hänen eetterinään toimi mieli, joka
sai kaiken liikkumaan maailmankaikkeudessa. Aurinko oli valtava hehkuva
metallipala ja kuunpimennykset johtuivat siitä että Maan varjo osui kuun
pinnalle. Hän kehitti myös ensimmäisenä pitkään vallalla olleen järjestyksen
taivaankappaleille: Aurinko, kuu ja planeetat (Linton, 2004).

Neljännellä vuosisadalla e.a.a. Ateenaan perustettiin useita kehittyneeseen
oppimiseen keskittyneitä keskuksia. Näistä vaikutusvaltaisin oli Platonin aka-
temia. Vaikka Platon ei ollutkaan matemaatikko, hän sai voimakkaita vai-
kutteita pythagoralaisilta. Hän ajatteli että matemaattisilla käsitteillä oli
todellinen, riippumaton olemassaolo ja että todellista tietoa pystytään saa-
maan vain tarkkailemalla näitä niin kutsuttuja platonisia muotoja. Luon-
toa pystyttäisiin ymmärtämään muuttumattomien matemaattisten lakien
kautta, joita eivät epätäydelliset aistit pysty turmelemaan. Platonin aka-
temiasta tuli matematiikan ja filosofian opiskelun keskus. Melkein kaikki
merkittävät matemaattiset saavutukset neljännellä vuosisadalla e.a.a. olivat
hänen ystäviensä ja oppilaidensa aikaansaannoksia. 300-luvulla matemaat-
tisen osaamisen keskus siirtyi Aleksandriaan, mutta akatemia piti pintansa
filosofiassa vuoteen 529 j.a.a. asti, jolloin se suljettiin pakanallisten oppiensa
takia (Linton, 2004).

Suurin osa Platonin opetuksista liittyy hänen dialogeihinsa Sokrateen ja
erinäisten historiallisten tai täysin fiktiivisten henkilöiden välillä. Astrono-
mian kannalta keskeisimpiä teoksia ovat Tasavalta ja Timaeus. Tasavallas-
sa Sokrates toteaa että vaikka taivaankappaleiden liikkeet ovat kauniita ja
täydellisiä, ei pidä keskittyä niiden tarkkailuun silmin, vaan niiden liike voi-
daan nähdä järjen ja ajatuksen avulla selkeämmin. Timaeuksessa kerrotaan
Platonin maailmankuvasta. Maa on kaiken keskipisteessä ja muut taivaan-
kappaleet kiertävät sitä. Malli on karkea, mutta se toimi pohjana aivan en-
simmäiselle varsinaiselle matemaattiselle mallille, jonka kehitti Platonin kol-
lega Eudoksos. Timaeuksessa kuvailtu malli oli hyvin merkittävä länsimaiselle
ajattelulle keskiajalla, sillä se oli ainoa hänen teoksistaan, joka oli käännetty
latinan kielelle (Linton, 2004).

Timaeuksessa Platon kuvailee opetuksiaan maailmankaikkeuden synnystä ja
luonnon rakenteesta. Kuten useimmat aikalaisensa, hänkin erotteli aineen
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neljään osaan: maaksi, tuleksi vedeksi ja ilmaksi. Kaikki oleva oli rakennet-
tu näistä neljästä perusosasesta. Taustalla saattoi olla tuleen liittyvä vir-
hekäsitys. Kun poltetaan puukappaletta, tuli on näkyvää, savu katoaa il-
maan, kosteus kiehuu pois ja jäljelle jää selkeästi maaelementti (Linton,
2004).

Platon etsi jatkuvasti yhteneväisyyksiä matematiikan ja ympäröivän maail-
man välille. Matemaatikot olivat löytäneet viisi säännöllistä monikulmiota,
joita kutsutaan nykyään nimellä Platonin kappaleet. Koska kappaleita oli
vain viisi, ne koettiin merkityksellisiksi ja jokaiseen liitettiin oma element-
tinsä. Tuli vastasi tetraedriä, vesi ikosaedriä. Ilma vastasi oktaedriä, maa
kuutiota. Platonin mukaan viides kappale, dodekaedri, vastasi maailman-
kaikkeutta. Myöhemmin se liitettiin eetterin käsitteeseen (Linton, 2004).

Platonin akatemian oppilaiden käsitykset maailmankaikkeudesta vaikuttivat
voimakkaasti jälkipolvien näkemyksiin. Toisaalta monet näkemykset, jotka
olivat lähempänä todellisuutta, sivuutettiin kokonaan. Esimerkiksi Heracli-
des, yksi Platonin oppilaista, oletti että Maa sijaitsee maailmankaikkeuden
keskipisteessä ja pyörii oman akselinsa ympäri. Tämä käsitys oli niin voi-
makkaasti ristiriidassa jokapäiväisten kokemusten kanssa että sitä ei pidetty
sopivana (Linton, 2004).
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7 Kreikan geometriset mallit

7.1 Eudoksoksen kehät

Eudoksos oli kreikkalainen matemaatikko ja Platonin aikalainen. Hänen teo-
riansa tunnetaan ainoastaan muiden filosofien mainintojen kautta, sillä alku-
peräisteoksia ei ole säilynyt jälkipolville. Kerrotaan, että Platon esitti oppi-
lailleen ja kollegoilleen matemaattisen haasteen; esittäkää taivaankappalei-
den liikkeet ympyräliikkeiden avulla. Oli tarina totta tai ei, Eudoksos teki
ensimmäisen yritelmän aiheeseen liittyen (Mueller, 2005).

Mallin perusrakenne on yksinkertainen. Pallomainen ja liikkumaton Maa si-
jaitsee kaiken keskipisteessä ja taivaankappaleet kiertävät sitä pallonkuo-
ria pitkin. Kaikkein uloimpana sijaitsee kiintotähtien kuori, joka pyörähtää
ympäri kerran tähtivuorokaudessa ja sen sisäpuolella pyörivät kehät liikut-
tavat Aurinkoa, kuuta ja planeettoja. Ei tiedetä, ajatteliko Eudoksos ke-
hien olevan konkreettisia rakennelmia vai pelkästään matemaattisia mal-
leja. Todennäköistä on, että Eudoksokselle mallit olivat matemaattisia ja
myöhemmin Aristoteles mallia kehittäessään liitti siihen konkreettisesta ma-
teriaalista muodostuneet kehät. Pallogeometria oli alkanut vasta kehittymään
Eudoksoksen aikana, joten onkin ihmeellistä, miten näin monimutkainen
malli on voinut syntyä sen aikaisilla tiedoilla. Joitakin viitteitä on siitä,
että Eudoksoksellakin saattoi olla jo käytössään kivestä valmistettu taivaan
tähdistöjä karkeasti kuvaava kartta eli taivaanpallo. (Dicks, 1970). Ehkä sitä
pyörittelemällä ja siihen uusia kiertoja mielessä sommittelemalla Eudoksos
pystyi kuvittelemaan ympyräliikkeiden yhteisvaikutuksista syntyneitä rato-
ja?

Kappaleiden ratojen muodostamiseksi voidaan ajatella niiden kulkevan jo-
kaisen pallonkuoren ekvaattoria pitkin. Pallokuorten akselit voivat olla yh-
teneväisiä tai ne voivat olla kallistuneina toisiinsa nähden. Oleellista on sa-
mankeskisyys. Ratojen muodot riippuvat akselien suuntien lisäksi pallojen
pyörimisnopeuksista. Voidaan esimerkiksi muodostaa systeemi, jossa kaksi
palloa joiden akselit ovat yhdensuuntaiset, pyörivät vastakkaisiin suuntiin.
Jos kulmanopeudet ovat samat, mutta siis erisuuntaiset, kehillä oleva kap-
pale pysyy paikoillaan. Jos taas toisen pallon pyörimisnopeus on hitaampi,
alkaa kappale liikkumaan ympyränmuotoista rataa pitkin (Neugebauer, 1983;
Linton, 2004).
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Kuva 6: Auringon radan muodostava kolmen pallonkuoren systeemi. Var-
sinainen ratakäyrä muistuttaa kuun vastaavaa, joka on esitetty kuvassa 7.
Taivaanpallo kaikkien muiden kehien kanssa pyörähtää ympäri kerran vuo-
rokaudessa. Taivaanpallon ekvaattori on merkitty punaisella. Ekliptikan ja
kolmannen kehän pyörähdysten yhteisvaikutuksesta Aurinko kiertää vuoden
aikana noin 360 astetta suhteessa taustataivaan tähtiin. Akseleiden kallis-
tuskulmnia suhteessa toisiinsa on liioiteltu selkeyden vuoksi. Todellisuudessa
Auringon rata poikkeaa vain hieman ekliptikan tasosta.
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Auringon ja kuun liikkeiden selittämiseksi tarvitaan kumpaankin kolme kuor-
ta. Ulommainen pyörähtää ympäri kerran vuorokaudessa idästä länteen päin
ja sen akseli on samansuuntainen Maan akselin kanssa. Toinen kuori pitää
huolen kappaleen liikkeestä taustataivaaseen nähden. Auringon tapauksessa
toinen pallo pyörähtää ympäri kerran vuodessa, kuun tapauksessa kerran si-
deerisessä kuukaudessa. Toisen pallon akseli on hieman kallellaan suhteessa
ensimmäiseen akseliin ja näin ollen saadaan kappaleiden liike poikkeamaan
taivaanpallon ekvaattorilta. Toisen pallon liikkeen muodostama rata on siis
ekliptika. Kolmannen pallon akseli on edelleen hieman kallellaan suhteessa
aiempiin ja sen tehtävänä on selittää kappaleiden poikkeamat ekliptikalta.
Kuu poikkeaa ekliptikan tasolta joskus huomattavan paljonkin, mutta Au-
rinko ei juuri laisinkaan. Tämä on tietysti loogista kun mietitään ekliptikan
määritelmää; se kuvastaa Auringon kulkemaa vuotuista rataa taivaalla. Pe-
riaatteessa yksinkertaista mallia varten Auringolle ei siis välttämättä tarvit-
sisi määrätä kolmatta pallonkuorta ollenkaan, mutta Eudoksoksen mallista
se löytyy joka tapauksessa (Neugebauer, 1983; Linton, 2004).

On vaikeata tietää millaisia parametreja Eudoksos käytti Auringolle ja kuul-
le, mutta syntyvää käyrää voidaan havainnollistaa muodostamalla kuvitteel-
linen malli. Valitaan esimerkiksi kuun liikerata, sillä sen rata poikkeaa eklip-
tikalta voimakkaammin. Taivaanpallo pyöräshtää akselinsa ympäri kerran
vuorokaudessa ja pyörittää kahta muuta palloa mukanaan. Kaksi sisempää
kehää pyörivät vastakkaiseen suuntaan kuin taivaanpallo, ja toisen ekvaattori
on yhteneväinen ekliptikan tason kanssa. Kolmas kehä on hieman kallellaan
toiseen nähden, joten se poikkeuttaa kuun rataa hieman ekliptikan tasos-
ta. Systeemin rakenne on samankaltainen kuin Auringolla ja se on esitetty
karkeasti kuvassa 6. Kulmien ja kulmanopeuksien suuruudet voidaan peri-
aatteessa valita oman mielen mukaisesti, jolloin nähdään miten ne vaikutta-
vat syntyvään käyrään. Esimerkiksi kuvassa 7 on liioiteltu parametreja siten,
että radan poikkeaminen ekliptikan tasosta on saatu näkyviin selkeämmin.

Planeettojen liikkeiden selittäminen mallin avulla on hieman haastavaa. Vaik-
ka rata kulkee lähellä ekliptikaa ja näin ollen osalle liikkeistä voidaan käyttää
samankaltaisia kiertoja kuin vaikkapa Auringolle, ajoittain taantuvan ja pai-
koilleen pysähtyvän liikkeen aikaansaamiseksi täytyy kehitellä uusia kehiä.
Voidaankin ajatella, että jos saadaan joidenkin kehien liikkeillä ensin ai-
kaan suljettu käyrä, niin kuljettamalla sitä ekliptikaa pitkin oikeanlaisella
nopeudella saadaan aikaiseksi halutun kaltaista liikettä. Eudoksoksen mal-
lissa suljettu käyrä on kahdeksikkoa muistuttava hippopedi. Ei tiedetä mik-
si Eudoksos päätyi juuri hippopediin. Hippopedihän on pallon yksi kartio-
leikkaus ja kartioleikkauksien matematiikkaa kehitteli vasta Apollonius 200
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Kuva 7: Kuun rata on merkitty kuvaan vihreällä. Rata poikkeaa hieman eklip-
tikan tasosta, sillä kolmas pallonkuori muodostaa pienen kulman ekliptikan
kanssa. Parametreja on liioiteltu, jotta systeemin toiminta havainnollistuu
paremmin.
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Kuva 8: Planeetan rataa varten tarvitaan neljän pallonkuoren systeemi. Ak-
selit 1 ja 2 saavan aikaan suljetun hippopedikäyrän, 3 kiertää käyrää eklipti-
kaa pitkin ja 4 huolehtii koko systeemin päivittäisestä pyörähdyksestä Maan
ympäri.
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e.a.a.. Lisäksi tarkempi analyysi vaatisi pallogeometrian käyttöä, eikä sitä ke-
hitetty perusteellisesti eteenpäin ennen Menelaoksen (100-luvulla j.a.a) aikaa.
Nykyajan matematiikalla käyriä voidaan piirtää suhteellisen vaivattomasti
esimerkiksi vektori- ja matriisilaskentaa hyödyntämällä (Linton, 2004).

Määritetään ortogonaaliset yksikkövektorit, missä k1 on pyörähdysakselin 1
suuntainen ja i1, j1 sijaitsevat sen ekvaattoritasossa pyörien akselin ympäri.
Planeetan sijainti valitaan yksikkövektorin i1 päähän. Luodaan toiset yk-
sikkövektorit i2, j2, k2, jotka ovat muuten samanlaisia kuin aiemmin luodut,
mutta ne eivät pyöri vaan pysyvät paikallaan. Nyt vektorit i2, j2 ja i1, j1
saadaan esitettyä suhteessa toisiinsa 2× 2 rotaatiomatriisin avulla. Valitaan
ensimmäisen akselin pyörimisnopeudeksi −ω ja saadaan yksikkövektoreille
vastaavuus

 i2
j2
k2

 =

 cos(ωt) sin(ωt) 0
− sin(ωt) cos(ωt) 0

0 0 1

 i1
j1
k1

 = A1

 i1
j1
k1


.

Ekliptikan taso kulkee akselin 2 suuntaisesti. Muodostetaan kolmas ryhmä
yksikkövektoreita siten, että k3 on pyörimisakselin 2 suuntainen. Akselit 1 ja
2 muodostavat kulman α ja kolmas koordinaatisto pyöriköön yksinkertaisuu-
den vuoksi vaikka samalla mutta vastakkaissuuntaisella nopeudella ω kuin
ensimmäinen akseli. Saadaan vastaavuus

 i3
j3
k3

 =

 cos(α) cos(ωt) sin(ωt) sin(α) cos(ωt)
cos(α) sin(ωt) cos(ωt) sin(α) sin(ωt)

−sin(α) 0 cos(α)

 i2
j2
k2

 = A2

 i2
j2
k2


.

Planeetan paikka suhteessa yksikkövektoreihin i3, j3, k3 saadaan aikaiseksi
operoimalla juuri muodostamillamme kiertomatriiseilla A1, A2 planeetalle va-

littua yksinkertaisinta mahdollista paikkavektoria

 1
0
0

:

A1A2

 1
0
0

 =

 cos(α) cos2(ωt) + sin2(ωt)
(cosα)− 1) cos(ωt) sin(ωt)

−sin(α) cos(ωt)


31



Kuva 9: Hippopedikäyrä geogebralla mallinnettuna.

Näin saadaan aikaiseksi hippopedin parametriesitys. Vaihtelemalla kulmano-
peutta ja kulmaa , saadaan muutettua muodostuvan hippopedikäyrän muo-
toa (Linton, 2004).

Parametrimuotoinen käyrä voidaan piirtää esimerkiksi Geogebran avulla, ku-
ten kuvassa 9 on tehty, jolloin nähdään pallonkuorelle muodostuva hippope-
di. Kun halutaan tutkia millaiselta hippopedikuvio näyttää kulkiessaan ta-
saisella nopeudella ekliptikaa pitkin, voidaan tutkia käyrän projektiota ja
sen translaatiota j, k -tasolla. Asetetaan siis i = 0 ja saadaan näin näkyviin
hippopedin projektio tasolle. Liikutetaan käyrää k -akselia pitkin ja saadaan
uusiksi käyriksi

 i
j
k

 =

 0
(cosα− 1) cos(ωt) sin(ωt)

−sin(α) cos(ωt) + t


Kuvaajissa on käytetty arvoa α = 5◦. Kuvasta 10 nähdään kuinka syntyvä
reitti tosiaankin etenee pääosin yhteen suuntaan poiketen ekliptikan tasosta
ajoittain ylä- ja alapuolelle ja liikkuen välillä taaksepäin. Syntyvät silmu-
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Kuva 10: Tasaisesti etenevä hippopedikäyrä muodostaa silmukkakuvion, joka
kuvasi Eudoksoksen mallissa planeetan etenemistä ekliptikan läheisyydessä.

kat muodostuvat tasaisin väliajoin, mikä on suotavaa kun halutaan luoda
planeetan säännöllinen rataliike.

Planeetan kulkunopeus vaikuttaa huomattavasti käyrän muotoon. Jos kul-
manopeus on hyvin pieni, planeetan liike ei taannu laisinkaan kuten kuvasta
11 voidaan nähdä. Kulmanopeus ei voi saada mitä arvoja tahansa jos halu-
taan päästä lähelle planeetan todellista rataa taivaalla. Hippopedissa kulke-
miseen käytetyn ajan pitää siten vastata planeetan synodisen jakson pituutta
ja ekliptikalla kuljetun nopeuden tulee olla sama kuin keskimääräinen kul-
kunopeus rataa pitkin. Ainoa ajankäytön kannalta vapaasti valittava suure
on akselien välinen kallistuskulma.

Eudoksoksen malli oli kvalitatiivisesti mielenkiintoinen, sillä se kuvasi melko
monimutkaisia ratoja yksinkertaisten ympyräliikkeiden avulla. Teoreettinen
malli ei kuitenkaan vastannut todellisuutta ja sen ongelmat tunnettiin. Esi-
merkiksi kuun rataliike on huomattavasti monimutkaisempi ja sen koko vaih-
telee taivaalla etäisyyden mukaan. Eudoksoksen mallissa taivaankappaleiden
etäisyydet eivät vaihtele laisinkaan. Vuodenajat ovat tunnetusti eripituisia,
mikä taasen johtuu siitä, että Maa kiertää Aurinkoa elliptistä rataa pitkin
ja kiertonopeus vaihtelee. Planeettojen kohdalla malli saa aikaan kyllä taan-
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Kuva 11: Tasaisesti etenevä hippopedikäyrä, kun kulmanopeus on pieni. Pla-
neetan liike ei taannu pienillä kulmanopeuksilla.

tuvaa liikettä, mutta synodisen ja sideerisen jakson kestojen kanssa tulee
mittavia ongelmia.

Esimerkiksi Marsin ja Venuksen tapauksessa oikeansuuntaiset synodisten
jaksojen pituudet aiheuttavat sen, etteivät planeettojen radat taannu. Ly-
hyemmät jaksot taas saavat kyllä aikaan taantuvaa liikettä, mutta jakso-
jen määrä on liian suuri. Mars kiertää 17 kierrosta ekliptikan ympäri 32
Maan vuodessa. Tässä ajassa se käy läpi 15 synodista sykliä. 32 vuodes-
sa on 11688 päivää karkauspäivien kera. Synodisen jakson pituudeksi saa-
daan 11688/ ≈ 780 päivää. Eli tässä ajassa planeetta ensin saapuu sil-
mukkaan, kiertää sen ja poistuu silmukasta ja kulkee lopuksi jonkin matkaa
eteenpäin ennen kuin saavuttaa taas silmukan alkupään. Havaintojen mu-
kaan silmukoiden välillä planeetta kulkee pitkiäkin aikoja miltei ekliptikaa
pitkin pelkästään etenevästi, joten käyrän parametreiksi pitäisi saada valit-
tua sellaiset arvot, joilla hippopedikäyrän jälkeen seuraa pitkä tasainen jak-
so. Hippopedi kulkee kerran ekliptikan ympäri 11688/17 ≈ 687, 5 päivässä.
Simpliciuksen mukaan planeetan hippopedissä viettämäksi ajaksi oletettiin
260 vuorokautta, joka on kolmasosa synodisen jakson pituudesta. 260 vuo-
rokauden pituinen synodinen jakso saa aikaan taantuvan liikkeen, mutta se
on tosiaankin liian lyhyt verrattuna todelliseen 780 päivään. Itse asiassa ly-
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hyemmällä jaksolla Marsilla olisi kolme kertaa niin paljon synodisia jaksoja
kuin todellisuudessa (Aaboe, 2001).

Nykykäsitysten valossa jo pelkästään pallonkuorten pyörimisliike tuntuu mah-
dottomalta ajatukselta, kun otetaan huomioon taivaankappaleiden valtavat
etäisyydet. Etäisyyden kasvaessa kiertonopeuskin kasvaa valtavaksi hyvinkin
nopeasti. Kuriositeettinä voidaan kuvitella millaisia nopeuksia eri kappaleilla
voisi olla. Esimerkiksi Saturnuksen keskimääräinen etäisyys Maasta on 1,427
miljardia kilometriä, joten oletetaan tämä ympyräradan halkaisijaksi. Kap-
paleen nopeus ympyräradalla on v = 2πr

T
, missä T = 24h eli taivaankannen

kiertoaika Maan ympäri. Kaavaan sijoitettuna, saadaan Jupiterin nopeudeksi
v = 103754km/s, joka on noin 35 prosenttia valonnopeudesta! Kiintotähtien
kehän oletettiin yleisesti olevan valtavan kaukana, joten niiden pallonkuo-
ren nopeus ylittäisi helposti valonnopeuden. Antiikin filosofit eivät kuiten-
kaan tunteneet ylärajoja kappaleiden nopeuksille eivätkä niitä tiettävästi
myöskään pohdiskeltu. Riitti kun malli kuvasi kvalitatiivisesti liikkeitä niin
hyvin kuin mahdollista.

7.2 Kallippos ja Aristoteles

Eudoksoksen mallia kehitti eteenpäin Kallippos (noin 380-300 e.a.a.). Hän
lisäsi kehien määrää siten, että Auringolla, Kuulla, Merkuriuksella ja Ve-
nuksella oli viisi kehää ja Jupiterilla sekä Saturnuksella neljä. Mallissa oli
siis yhteensä 33 kehää kun Eudoksoksella niitä oli 26. Aristoteles (384 – 322
e.a.a.) käsitteli muiden aiheidensa ohessa myös pallonkuorimallia ja kehit-
teli siitä oman versionsa niin ideologisesti kuin matemaattisestikin. Malli ei
muuten oleellisilta osiltaan eronnut Eudoksoksen vastaavasta, kuin että ke-
hien määrää edelleen lisättiin jopa 55:een ja niiden ajateltiin olevan tiukasti
yhteydessä ja vaikuttavan toistensa liikkeisiin. Kehien ajateltiinkin olevan
konkreettisia, eetteristä muodostuneita kappaleita. Jotta toisiinsa vaikutta-
vien kehien malli saatiin toimivaksi, piti muodostaa vielä lisää pallonkuoria,
joiden liike kumosi aiempien pyörimistä. Kehien liikkeen ajateltiin johtuvan
jumalallisista voimista; jokaisella kehällä oli oma jumaluutensa, joka liikutti
sitä (Linton, 2004).
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7.3 Episyklimallit

Samankeskisten kehien malli epäilemättä viehätti filosofeja ja matemaatikoi-
ta kaikessa yksinkertaisuudessaan, mutta se ei kuvannut ilmiöiden todellista
luonnetta kovinkaan tarkasti. Niinpä tapahtui kuten yleensäkin tieteessä käy;
alettiin kehittelemään uusia teorioita.

7.3.1 Apollonius

Apollonius (240 – 190 e.a.a.) esitti tiettävästi ensimmäisenä episyklimallin
kuvailemaan maailmankaikkeutta. Mallissa Maa sijaitsee edelleenkin keski-
pisteessä ja muut taivaankappaleet kiertävät sitä. Erona Eudoksoksen malliin
oli se, että ympyräliikkeitä oli yhdistelty toisiinsa uudenlaisella tavalla. Epi-
sykli sanana tarkoittaa kreikaksi ympyrää, joka liikkuu toisella ympyrällä.
Tämä olikin mallin perusideana. Kappaleen kiertorata muodostui kahdesta
elementistä: deferenttiympyrä, jota pitkin kulki toisen kiertorataympyrän eli
episyklin keskipiste. Kappaleen rata kulki siis episyklillä, joka pyöri deferent-
tiympyrää pitkin. Kuvassa 12 on havainnollistettu mallia yksinkertaisessa
muodossaan (Aaboe, 2001; Neugebauer, 1983).

Jos episyklimalliin valitaan sopivat kierrosnopeudet, saadaan aikaiseksi ym-
pyränmuotoinen rataliike, jonka keskipiste ei sijaitse Maassa. Apollonius osoit-
ti, että mallit vastaavat toisiaan. Kuvasta 13 todellakin huomataan, että jos
episyklin pyörimisliikkeen kulmanopeus on yhtä suuri, mutta vastakkaissuun-
tainen kuin deferenttiympyrän kulmanopeus, saadaan aikaiseksi toisiaan vas-
taavat rataliikkeet (Neugebauer, 1983).

Episykliteorioihin liittyen Apollonius todisti tärkeän lauselman liittyen pla-
neettojen stationäärisiin pisteisiin (Neugebauer, 1983). Kuvassa 4 on havain-
nollistettu planeetan näennäistä silmukanmuotoista rataa taivaalla. Silmu-
kan molemmilla laidoilla olevissa pisteissä planeetan eteneminen pysähtyy
hetkeksi ennen kuin liike vaihtaa suuntaansa. Joillakin ympyröiden kehien
ja liikkeiden kulmanopeuksien arvoilla stationäärisiä pisteitä ei synny laisin-
kaan. Apolloniuksen aikoihin ei trigonometrisia funktioita oltu vielä keksitty,
joten hänen geometrinen ratkaisunsa on melko monimutkainen. Lähestytään
todistusta modernimmalla tavalla.
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Kuva 12: Yksinkertaisin mahdollinen episyklimalli. Kappale kiertää Maata
kahden ympyräliikkeen voimin. Deferenttiympyrää pitkin kulkee episykliym-
pyrä.
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Kuva 13: Episyklimallin ja eksentriympyräliikkeen vastaavuus voidaan tode-
ta, kun tarkastellaan muodostuvia liikeratoja. Kun episykliympyrällä liikku-
van kappaleen kulmanopeus on yhtä suuri mutta vastakkaissuuntainen verrat-
tuna episykliympyrän keskipisteen C kulmanopeuteen, muodostuu rata, joka
vastaaa ei- maakeskistä ympyräliikettä.
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Kuva 14: Stationäärisyyspiste episyklimallissa. Planeetta sijaitsee pisteessä
P ja Maa pisteessä E.

Kuvassa 14 on esitetty planeetta stationäärisyyspisteessään. Maa sijaitsee
pisteessä E, planeetta pisteessä P . Planeetta kulkee pitkin episykliympyrää
kulmanopeudella ω2 ja sen hetkellinen nopeus on v = ω2|CP |. Vastaavas-
ti episykliympyrän keskipiste kulkee pitkin deferenttiympyrän sädettä kul-
manopeudella ω1 ja hetkellisellä nopeudella u = ω1|EC|. Jotta planeetta
näyttäisi pysähtyvän pisteessä P , on nopeuksien u ja v suoran k suuntais-
ten komponenttien summan oltava nolla. Stationäärisyysehdoksi saadaan siis
w · cos γ = u cos δ eli ω1|EC| cos γ = ω2|CP | cos δ. Kuvan perusteella cos γ =
|ES|
|EC| ja cos δ = 1/2|BP |

|CP | . Kolmiosta BCP nähdään, että 1/2|BP | < |CP |. Kol-

mioepäyhtälön mukaan myös |EP | > |EC| − |CP |. Näistä saadaan aikaan
ensin yhtälöt ja sitten epäyhtälöt

ω1|ES| = ω2|CP |
1
2
|BP |
|CP |

= ω2
|BP |
2

⇔

ω1

ω2

=
1
2
|BP |
|ES|

<
1
2
|BP |
|EP |

|CP |
|EP |

<
|CP |

|EC| − |CP |
.
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Kuva 15: Esimerkkikuva planeetan liikeradasta, kun stationäärisyysehto ei
toteudu. Maa sijaitsee kuvion keskellä pisteessä E. Planeetta kulkee rataa,
joka ei näytä koskaan taantuvan maasta tarkasteltuna.

Stationäärisyysehdosta saadaan siis määriteltyä minkä suuruisia kulmano-
peuksien suhteet ja deferentti- sekä episykliympyröiden säteet voivat olla,
jotta planeetan liike yleensäkin pysähtyy. Kuvassa 15 on havainnollistettu
planeetan erästä rataa, kun stationäärisyysehto ei toteudu. Rata muodostuu
edelleen silmukoista, mutta Maa jää silmukoiden sisäpuolelle ja näin planeet-
ta näyttää jatkavan kulkuaan taivaankannella aina vain eteenpäin Maasta
havaittuna.

7.3.2 Hipparkos

Apolloniuksen mallia kehitti eteenpäin Hipparkos (190-120 e.a.a.). Hippar-
kos oli merkittävä tähtitieteilijä, joka luetteloi aikansa tunnetut tähdet, laski
Kuun ja Auringon rataliikkeitä, kokoja ja etäisyyksiä, sekä kehitteli uusia in-
strumentteja havainnointia varten. Tiettävästi Hipparkos teki laskelmia myös
heliosentrisestä mallista, mutta hylkäsi sen koska kappaleiden radat eivät
mallissa voineet olla täydellisiä ympyröitä. Kreikkalaisen filosofian perinne
täydellisen ympyräliikkeen suhteen oli hyvin vahva.

Hipparkoksen omista teoksista on säilynyt jälkipolville vain osasia. Suurimpa-
na tietolähteenä hänen saavutuksistaan toimivat muut myöhempien aikojen
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kirjalliset lähteet, joista tunnetuin on länsimaalaiseen tähtitieteeseen huo-
mattavasti vaikuttanut Ptolemaioksen Almagest. Yksi Hipparkoksen mer-
kittävimmistä saavutuksista oli vuoden pituuden uudelleenmääritys. Hip-
parkos huomasi, että vuoden pituus oli erilainen eri määritelmien mukaan
havaittuna. Pituus voidaan määrittää kahden peräkkäisen samanlaisen ta-
pahtuman välisenä aikana, esimerkiksi kahden kevättasauspisteen välisenä
aikana, tai aikana, joka Auringolta kuluu kulkea ekliptikan ympäri tismal-
leen samaan kohtaan suhteessa tähtiin. Nämä ajat eivät kuitenkaan aina
anna samaa tulosta (Neugebauer, 1983; Linton, 2004; Kelley, 2011).

Hipparkos mittasi tasausten välisen ajan tarkemmin kuin kukaan aiemmin.
Aiemmissa mittauksissa oli saatu arvoksi 3651

4
+ 1

76
− 1

300
, joka eroaa nykyli-

kiarvosta vain noin 6,5 minuutin verran (Kelley, 2011).

Tarkkana havainnoitsijana Hipparkos laati 850 tähteä kattavan luettelon, jo-
ka sisälsi niiden paikat taivaanpallolla sekä kirkkaudet magnitudeina. Ehkä
nimenomaan tarkka havainnointi auttoi Hipparkosta löytämään uusia ja en-
nen selittämättömiä ilmiöitä, kuten prekession ja sen, että vuodenajat eivät
ole samanpituisia. Vuodenaikojen pituuden määritys liittyy seisaus- ja ta-
sauspäivien välisiin aikoihin. Havainto sai Hipparkoksen kehittämään oman
mallinsa Auringon liikkeestä Maan ympäri. (Kelley, 2011)

Mallissa Aurinko kiertää Maata ympyränmuotoista rataa pitkin omalla epi-
sykliympyrällään, mutta Maa ei ole ympyrän keskipisteessä. Tällaista defe-
renttiympyrää kutsutaan eksentriksi. Kuvassa 16 on esitetty malli ja siihen
liittyvää geometriaa. Nykyaikaisella trigonometrialla saadaan helposti lasket-
tua Hipparkoksen mallin keskeiset suureet.

Auringon radan määrittämiseksi halutaan saada tietää mikä on aphelin kul-
maetäisyys ja kuinka kaukana deferentin keskipiste sijaitsee Maasta katsottu-
na. Aurinko S liikkuu radallaan kulmanopeudella ω = 1 kierrosta vuodessa
ja 59′8′′ päivässä. Käytetään sinilausetta kolmioihin EOP1 ja EOP2, jolloin
saadaan joitakin hyödyllisiä lausekkeita.

|OP |
sinλ

=
|EO|
sinα

sekä |OP |cosλ = |EO|sin β

Kuvasta huomataan, että |OP1| = |OP2| = |OS|, jolloin tanλ = sinα
sinβ

ja
EO
OS

= sinα
sinλ

. Kulmat ̸ P1OP2 ja ̸ P2OP3 voidaan ilmoittaa nyt kahdella eri
tavalla:
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Kuva 16: Hipparkoksen malli Auringon liikkeelle. O on deferenttiympyrän
keskipiste, A on Auringon etäisin piste Maasta eli apheli, E Maan sijainti,
aphelin kulmaetäisyys kevättasauspisteestä, ja pisteet P tasaus- ja seisauspis-
teet. S on Auringon sijaintipiste.
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̸ P1OP2 = α + β + 90◦ =
189ω

2
ja ̸ P2OP3 = α− β + 90◦ =

185ω

2
.

Lausekkeista voidaan ratkaista molemmat kulmat α = 187ω−180◦ ja β = ω.
Halutuille suureille saadaan laskettua likiarvot λ = 65◦22′ ja |EO|

|OS| =
1

24,2
.

Tuohon aikaan ei trigonometrisia funktioita oltu vielä keksitty, joten Hippar-
kos käytti ratkaisuissa jännefunktiota, jonka avulla arvot voitiin ratkaista.
Menetelmä perustui kuitenkin valmiiksi laskettuihin arvoihin, joten lopputu-
lokset eroavat hieman tarkemmista laskelmista. Hipparkoksen saamat arvot
olivat λ = 65◦30′ ja |EO|

|OS| =
1
24
.

7.3.3 Ptolemaios ja Almagest

Hipparkoksen aloittamaa työtä jatkoi Klaudios Ptolemaios (n. 85-165 j.a.a.),
jonka kirjoittama Almagest on merkittävimpiä tähtitieteen teoksia kautta ai-
kojen. Vielä 1600-luvulle asti Ptolemaioksen työt yhdistettynä Aristoteleen
ja Platonin oppeihin edustivat vallitsevaa tieteellistä näkökantaa maailman-
kaikkeuden rakenteesta. Osittain syynä tähän oli kirkko ja sen valta-asema.
Miltei kaikki kirjanoppineet olivat jollain tavalla yhteyksissä kirkkoon ja näin
ollen myös tähtitieteilijät, matemaatikot ja fyysikot olivat kirkonmiehiä. Kir-
kon näkemyksen mukaan kreikkalaiset filosofit edustivat järkeä ja totuutta.
Etenkin Platonin näkemystä ideaalimaailmasta sekä Aristoteleen luonnon-
tiedeoppia pidettiin täysin kiistämättöminä tosiasioina, eikä auktoriteettien
kyseenalaistamista suvaittu laisinkaan. (mm. Fauber, 2019). Ptolemaioksen
tuotokset olivat miltei kadonneet kreikankielisinä teoksina, mutta arabialai-
set olivat kääntäneet ja säilyttäneet niin Almagestin kuin muitakin kirjoi-
tuksia keskiajalle asti (Toomer, 1981). Almagest sanana on muunnos arabian
kielestä ja tarkoittaa kaikkein suurinta. Sekä Kopernikus että Galilei tunsi-
vat teoksen hyvin ja kehittivät heliosentristä maailmankuvaa sen teorioiden
pohjalta. (Gingerich, 2005; Drake, 1967). Voidaan siis sanoa, että Ptolemai-
oksen kehittelemä maailmanjärjestys on vaikuttanut oleellisesti nykyaikaisen
tähtitieteen kehitykseen.

Almagest koostuu 13 kirjasta, joissa käsitellään kuun, Auringon, tähtien
ja planeettojen liikkeitä sekä auringon- ja kuunpimennyksiä. Teos sisältää
myös laskelmissa tarvittavia taulukoita taivaankappaleiden liikkeistä. Ptole-
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maios käytti teorioidensa pohjana Hipparkoksen ja babylonialaisten havain-
toja, jotka yhteensä kattoivat noin 800 vuoden ajanjakson (Toomer, 1984).
Myöhemmät teokset kuten Planetaariset hypoteesit ja taulukkokirja taivaan-
kappaleiden liikkeistä olivat lähinnä Almagestin toisintoja ja laajennuksia.
Almagestissa Ptolemaios kertoo myös filosofisista periaatteistaan ja ne mu-
kailevat läheisesti Aristoteleen käsityksiä. Maailmankaikkeus on pallon muo-
toinen ja esineet pyrkivät kohti maailmankaikkeuden keskipistettä, eli maata.
Maa itsessään ei liiku laisinkaan. Mittasuhteista Ptolemaios mainitsee maan
olevat pisteen kokoinen suhteessa taivaisiin, eli hän ottaa jo pienen aske-
len valtavan, jollei jopa äärettömän maailmankaikkeuden suuntaan (Toomer,
1984).

Mikä sitten teki Ptolemaioksen mallista niin merkittävän verrattuna aiem-
piin ratkaisuihin? Malli perustui selkeästi ympyräliikkeisiin kuten aiemmat-
kin kehitelmät ja se oli vakaasti maakeskeinen. Toisaalta Ptolemaioksen mal-
lissa maakeskeisyys ei tarkoittanut sitä, että Maa olisi sijainnut tismalleen
liikkeiden keskipisteessä, vaan hän käytti ekvanttien ja episyklimallien yhdis-
telmiä saadakseen teorian vastaamaan havaintoja. Episyklimalleilla mallin-
nettiin nimenomaan kappaleiden paikkoja longitudilla. Latitudeille käytettiin
omia teorioita, jotka planeettojen tapauksissa olivat melko monimutkaisiakin.
Kuun radan voidaan ajatella muodostavan tason, joka kulkee maan keskipis-
teen lävitse, ja näin latitudin määritys onnistuu tasoa kääntelemällä. Pla-
neettojen ratojen kautta kulkevat tasot eivät kulje maan keskipisteen kaut-
ta, vaan tietysti Auringon. Latitudeja ei tässä yhteydessä tarkastella lainkaan
vaan keskitytään nimenomaan longitudien kuvailuun.

Merkittävä uudistus on Auringon vaikutus planeettojen ja kuun liikeratoi-
hin. Ptolemaios käytti Auringon liikkeen kuvailuun Hipparkoksen mallia huo-
mattuaan sen vastaavan hyvin havaintoja. Planeettojen ja kuun liikkeet si-
dottiin niin kutsutun keskiauringon liikkeisiin. Aurinko liikkuu vuoden ai-
kana epätasaisella nopeudella pitkin ekliptikaa. Trooppisen vuoden aikana
Aurinko on kiertänyt koko ekliptikan ympäri ja sijaitsee jälleen samassa pis-
teessä. Voidaan siis laskea kuvitteellisen, tasaista tahtia kulkevan Auringon
keskimääräinen kulkunopeus ekliptikaa pitkin. Kuvassa 17 on havainnollistet-
tu keskiauringon käsitettä. Joskus todellinen Aurinko kulkee keskiauringon
edellä, joskus jäljessä. Vastaavanlainen käsite on ekvatoriaalinen keskiaurin-
ko, joka on yksinkertaisesti selitettynä ekliptikalla kulkevan keskiauringon
projektio taivaanekvaattorille.(Toomer, 1984; Linton, 2004).

Planeettojen paikka omalla episyklillään oli riippuvainen Auringon sijainnis-
ta (kuva 18). Sisäplaneettojen episyklin keskipiste sijaitsi aina maa-Aurinko
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Kuva 17: Auringolle voidaan laskea keskimääräinen kulkunopeus ekliptikalla
ja määritellä näin ollen keskiaurinko, joka kulkee tasaista vauhtia. Ekvato-
riaalinen keskiaurinko on ekliptikalla kulkevan keskiauringon projektio tai-
vaanpallon ekvaattorille.

linjalla ja ne eivät täten koskaan päässeet vaeltamaan kovin kauaksi Aurin-
gosta. Ulkoplaneettojen liike episykliä pitkin oli taasen sellaista, että epi-
syklin radan säde oli aina samansuuntainen maa-Aurinkolinjan kanssa (Too-
mer, 1984; Linton, 2004).

Kuun liike esitettiin deferentti- episyklimallin avulla siten, että deferenttiym-
pyrän keskipiste kiersi Maata. Kuvaan 19 on merkitty mallin keskeiset osat.
Malli oli erikoislaatuinen, sillä ensinnäkin maa ei sijainnut deferenttiympyrän
keskipisteessä, vaan keskipiste liikkui maan ympäri ympyrärataa pitkin. De-
ferentin keskipisteen ja kuun episyklin keskipisteen liikkeet olivat sidoksissa
toisiinsa ja keskiauringon liikkeeseen siten, että niiden kulmanopeudet suh-
teessa maa-keskiaurinkolinjaan olivat samat. Huomionarvoinen seikka on ta-
saisen ympyräliikkeen hylkääminen. Tähän asti filosofis-luonnontieteellinen
lähestymistapa on olettanut automaattisesti taivaankappaleiden noudattavan
tasaisen ympyräliikkeen periaatetta, sillä sen ajateltiin olevan jumalallinen
ja täydellinen liike kuvaamaan maailmankaikkeutta.

Kuun rata voidaan ilmoittaa myös matriisien ja vektoreiden avulla. Kuvan 19
mukaisesti merkitään deferentin keskipisteen kiertoradan sädettä r0:lla, defe-
renttiympyrän sädettä R:llä ja episyklin sädettä rm:llä. α:lla merkitään sekä
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Kuva 18: Yksinkertaistettu Ptolemaioksen malli. Venuksen ja Merkuriuksen
episyklien keskipisteet on sidottu maa-Aurinkolinjaan. Muiden planeettojen
tapauksessa episykliradan säde on aina samansuuntainen linjan kanssa.
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Kuva 19: Ptolemaioksen malli kuun liikkeelle suhteessa maa-
keskiaurinkolinjaan. Deferenttiympyrän keskipiste O kiertää maata E
ympyrärataa pitkin. Kuun rata on merkitty kuvaan punaisella.
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Kuva 20: Eksentrin keskipisteen paikan määrittämiseksi pitää etsiä geomet-
rinen ratkaisu kulmalle θ

episyklin keskipisteen, että deferenttiympyrän keskipisteen kulmaetäisyyttä
maa-keskiaurinkolinjasta. Malli on käytännössä kaksiulotteinen, joten tilan-
teessa tarvitaan vain kaksiulotteisia matriiseja. Merkitään tarvittavaa rotaa-
tiomatriisia

A1 =

(
cos θi − sin θi
sin θi cos θi

)
,

missä i = rm, R, rO ja θi = ωit silloin kun pyörimisnopeus tunnetaan. Kuun
sijainti maakeskisessä koordinaatistossa millä tahansa hetkellä onK = ArOrO+
ARR+Armrm . Mallin mukaan kuu kiertää vastapäivään episykliympyränsä
ympäri kerran anomalistisessa kuukaudessa, joten ωrm ≈ −0, 23rad/pv. De-
ferentin keskipiste O taasen kiertää täyden ympyrän myötäpäivään kerran
synodisessa kuukaudessa, joten ωrm ≈ 0, 21rad/pv. Episyklin keskipisteen
paikka on riippuvainen deferentin keskipisteen paikasta, joten sen kulma θr
pitää etsiä geometrian keinoin.

Sini- ja kosinilauseilla saadaan ensin γ = 90◦−α−arcsin( rO
R
sin(2α)) ja näin

θR = 180◦ − γ. Paikkavektori K voidaan siis ilmoittaa muodossa:

K = |rO|
(

cos(ωrOt)
sin(ωrOt)

)
+ |R|

(
cos(θR)
sin(θR)

)
+ |rm|

(
cos(ωrmt)
sin(ωrmt)

)
.

Ptolemaios asettii mallin ympyröiden säteiden suhteellisiksi pituuksiksi rO =
1019

60
, rm = 515

60
kun aphelin eli radan kaukaisimman pisteen A etäisyydeksi

maasta on valittu 60 yksikköä.
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Kuun teoria piti melko hyvin paikkansa täysikuun, uudenkuun ja puolikui-
den kohdilla, mutta ei näiden väleissä eli niin kutsutuissa oktanteissa. Niinpä
hän myöhemmin muutti vielä kuun kulkunopeutta episyklillään, siten että se
oli riippuvainen deferentin keskipisteen kiertonopeudesta. Jotkin yksityiskoh-
dat paranivat toisten kustannuksella ja prosneusikseksi nimetty uusi teoria
ei saanut kannatusta tähtitieteilijöiden parissa. Suurimmat heikkoudet oli-
vat kuitenkin ristiriidat havaintojen kanssa. Episyklimallin mukainen liike ei
selittänyt sitä miksi kuusta näkyy maahan aina sama puoli. Lisäksi mallin
mukaan kuun suurimman ja lyhimmän etäisyyden suhde on melkein kaksi,
joten ihmisten tulisi havaita välillä kuinka kuun koko kaksinkertaistuu (Too-
mer, 1984; Linton, 2004).

Planeettojen tapauksessa Ptolemaios käytti edelleen deferentin ja episyklin
yhdistelmää siten, että episyklin keskipiste C kiersi tasaisella kulmanopeu-
della suhteessa ekvantiksi kutsuttuun pisteeseen Q. Ekvantti sijaitsi linjal-
la EA siten, että sen ja maan etäisyydet deferentin keskipisteestä olivat
yhtä suuret eli |OE| = |OQ|. Ulko- ja sisäplaneettojen liikkeet erosivat hie-
man toisistaan siinä suhteessa, että sisäplaneetat sidottiin kulkemaan Au-
ringon läheisyydessä, kun taas ulkoplaneetat pääsivät etenemään ekliptikal-
la vapaammin. Määritellään ensimmäiseksi ulkoplaneettoja koskevan teorian
pääpiirteet. Kuvassa 21 on esitetty kaavio systeemin rakenteesta. Ekvantin
suhteen tasaisesti pyörivä C yhdistettynä planeetan liikkeeseen episykliä pit-
kin, aiheuttavat planeetan rataan sekä nopeuden että suunnan muutoksia
(Toomer, 1984; Linton, 2004)

Taulukossa 1 on esitetty synodiset ja sideeriset jaksot niin sisä- kuin ulkopla-
neetoille. Ulkoplaneettojen jaksojen ja trooppisen vuoden välillä on yhteys,
joka voidaan ilmoittaa muodossa

1

Tsid

+
1

Tsyn

=
1

Ttr

.

Planeetan kuljettua episyklillään ajan t, on myös kulma λ kasvanut tasaisesti
saman ajan verran ja voidaan esittää λ = t

Tsid
ja µ = t

Tsyn
. Silloin keskiau-

ringon longitudi on

t

Ttr

= λ+ µ.

49



aa

OO

CC

QQ

EE

AA

SS

PP

Kuva 21:Malli ulkoplaneettojen liikkeelle. Deferentin keskipiste on O, ekvant-
ti Q ja maa sijaitsee pisteessä E. λ on kulma, jonka episyklin keskipisteen ja
ekvantin kautta kulkeva jana QC muodostaa kevättasauspisteestä mitattuna.
λa taasen on maa-aphelilinjan poikkeama kevättasauspisteestä mitattuna ja
se muuttuu prekession vaikutuksesta. S on keskiauringon sijainti ja P planee-
tan sijainti. µ on planeetan kulkema kulma episyklillä QC-linjasta mitattuna.
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Kuvaa 21 tarkasteltaessa havaitaan yhtälön takaavan sen, että CP on sa-
mansuuntainen maa-keskiaurinkolinjan kanssa. Näin planeetan ja auringon
liike ovat siis sidoksissa toisiinsa. Aphelin paikan A Ptolemaios oletti melkein
kiinteäksi suhteessa taustataivaan tähtiin. Ainoastaan prekessio muuttaa hi-
taasti aphelin paikkaa (Toomer, 1984; Linton, 2004).

Planeetan rataa voidaan havainnollistaa kuvaajan avulla. Unohdetaan sel-
keyden vuoksi prekession vaikutus, sillä kulman λa muutos on hyvin hidas.
Muodostetaan kuvan 22 mukainen koordinaatisto, jossa maa-aphelilinja EA
on yhdensuuntainen y-akselin kanssa. Origon paikka on luontevasti deferentin
keskipisteessä O. Molemmat pyörimisliikkeet kulkevat myötäpäivään, joten
muodostetaan planeetan P koordinaatit kiertomatriisien avulla.

P = Aθ ·R+Aµ · r =
(

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)(
R
0

)
+

(
cosµ − sinµ
sinµ cosµ

)(
r
0

)

Kulma θ on riippuvainen kulmasta α, joten kolmiostaOCQ ratkaistaan lause-
ke θ:lle sinilauseen avulla:

θ = −π

2
+ α + arcsin(

a

R
sinα) = −π

2
+ ωαt+ arcsin(

a

R
sinωαt)

Kiertokulma µ riippuu niin α:sta kuin θ:stakin, sillä kulma mitataan ekvan-
tin Q ja episyklin keskipisteen C yhdistävästä suorasta myötäpäivään. Kun
C kiertää täyden ympyrän, akseli pyörähtää 2π rad eli täyden kierroksen.
Lisäksi akseli on kulman γ verran jäljessä tai edellä suoraa QC, riippuen
siitä ollaanko positiivisen vai negatiivisen x-akselin puolella. Kulma γ voi-
daan ratkaista samalla tavoin kuin edellä kolmiosta OCQ ja sen lausekkeeksi
saadaan

γ = arcsin(
a

R
sinα) = arcsin(

a

R
sinωαt).

Näin µ = ωµt + ωCt + γ. Tarvittavat kulmanopeudet voidaan laskea, kun
tiedetään planeetan kierrosaika episyklillä ja C:n kierrosaika deferenttiä pit-
kin. Loogisesti kierrosaika deferentin ympäri on sama kuin planeetan kier-
toaika ekliptikan ympäri, eli sideerinen jakso. Episyklin kiertoajaksi valitaan

51



aa
RR

OO

AA

QQ

CC

EE

PP

Kuva 22: kulma θ kuvaa pyörähdyskulmaa deferentin keskipisteen O suhteen.
Kulma α kasvaa tasaisesti eli sen kulmanopeus ωα on vakio. Samoin pla-
neetan P kiertokulma µ riippuu vakiokulmanopeudesta ωµ. Maa sijaitsee pis-
teessä E, ekvantti pisteessä Q.
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synodinen jakso. Kulmanopeus radiaaneina on tällöin ω = 2π
T
. Taulukosta

1 voidaan nyt valita minkä tahansa ulkoplaneetan jaksot ja piirtää kuvaaja
planeetan liikkeestä. Esimerkkinä kuvassa 23 Jupiteria vastaava kuvaaja yh-
den sideerisen jakson eli 11,9 vuoden ajalta. Kuvaajasta havaitaan, että rata
muodostaa kiharakuvion, jossa silmukat ovat radan sisäpuolella. Jupiter on
oppositiossa Auringon suhteen jokaisen silmukkakuvion kohdalla.

Sisäplaneettojen teoria ei voi olla samanlainen kuin ulkoplaneetoilla, sillä ne
eivät koskaan liiku kovin kauas Auringosta. Ptolemaios ratkaisi ongelman si-
tomalla eksentrin Q ja episyklin C yhdistävän linjan keskiaurinko-maalinjaan
ES. Kuvassa 24 on kaavio Venuksen järjestelmästä. Erikoispiirteenä teoriassa
on se, miten keskiauringon liikkeelläkin on ekvanttipiste, toisin kuin Ptole-
maioksen nimenomaisessa Aurinkoa koskevassa teoriassa. Tässäkin voidaan
ehkä nähdä Platonin ideaalimaailman vaikutus: Auringon liike on heijastusta
oikeasta todellisuudesta, eivätkä havainnot koskaan kerro täydellisesti kap-
paleiden liikkeen oikeata todellisuutta, joten havaintojen pohjalta kehitetyt
teoriat ovat muutettavissa tarpeen niin vaatiessa.

Merkuriuksen rata ei todellisuudessa muistuta juurikaan ympyrää ja Pto-
lemaios kehittikin sille oman teorian, jossa ympyräliikkeitä yhdistelemällä
saadaan episyklin keskipisteen rata muistuttamaan ovaalia. Rata saatiin ai-
kaiseksi systeemillä, joka oli muuten samankaltainen kuin Venuksella, mutta
deferentin keskipiste kiersi ympyrää (Toomer, 1984). Kuvassa 25 on karkea
havainnollistus radan pääpiirteistä.

Kaikki Ptolemaioksen teoriat kuvasivat kappaleiden liikettä melko hyvällä
tarkkuudella. Varmasti juuri tarkkuus vakuutti myöhemmät tähtitieteilijät
mallien oikeellisuudesta, eikä teoriaa juurikaan kiistetty ennen kopernikaa-
nista vallankumousta. Ptolemaioksen mallin suurin viehätys piili varmasti
siinä, että maa sijaitsi tiukasti maailmankaikkeuden keskipisteessä. Geosent-
risyyden takia oltiin valmiita tinkimään jopa täydellisen samankeskisistä ja
tasaisella nopeudella pyörivistä palloista.
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Kuva 23: Jupiterin rata Ptolemaioksen mallin mukaan. Planeetta kiertää
oman kiertoratansa ympäri kerran noin 11,9 vuodessa. Tänä aikana Maa
ehtii kiertää oman ratansa ympäri miltei 12 kertaa. Silmukat kuvaavat koh-
taa, jossa planeetta on oppositiossa.
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Kuva 24: Venuksen radan kaaviokuva. Maa-keskiaurinkolinja on yhdensuun-
tainen QC:n kanssa, jolloin Venus ei koskaan karkaa kovin etäälle Aurin-
gosta.
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Kuva 25: Merkuriuksen radan kaaviokuva. Deferentin keskipiste D kiertää
pisteen O ympäri myötäpäivään. Muuten järjestely on vastaava kuin Venuk-
sen tapauksessa.
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8 Yhteenveto ja pohdintaa

Antiikin kreikkalaisten perintö nykytähtitieteelle ja tieteelle yleensäkin on
kiistämätön. Perusperiaatteet, joiden mukaan luonnontieteitä harjoitetaan,
ovat kreikkalaisten filosofien kehittämiä. Tähtitieteen kehitys kuvaa muiden-
kin tieteenalojen kehitystä: filosofisista lähtökohdista alkanut pohtiminen on
saanut ihmiset kehittämään yhä monimutkaisempia teorioita, joita sitten on
muokattu pikkuhiljaa vastaamaan tarkemmin havaintoja. Matematiikan kei-
noilla on helppo kuvata kappaleiden liikettä ja ominaisuuksia tarkasti. Jos ai-
noa keinomme kuvata ilmiöitä olisi sanallinen, olisi vaikeata verrata suureita
keskenään tai ymmärtää minkälaisesta ilmiöstä on kyse. Esimerkiksi nopeu-
den tapauksessa voisimme kertoa kuinka Aurinko liikkuu radallaan hitaam-
min kuin kurkiaura. Lause on täysin totta, mutta se jättää mielikuvitukselle
sijaa, eikä kerro kuinka paljon hitaampaa liike on. Sen sijaan matemaattisesti
ilmaistuna Auringon kulkunopeus ekliptikalla on noin asteen verran päivässä
ja tämä ilmaisu kertoo jo paljon enemmän lukijalle.

Ilman tarkkojen havaintojen tekoa teoriat ovat sanahelinää ja siten erilaisten
taulukoiden laatiminen on erittäin tärkeää. Babylonialaisten tähtitieteellisiä
havaintoja ja tutkielmia sisältävät kivitaulut olivat tärkeitä tietolähteitä an-
tiikin ajan tähtitieteilijöille. Yhdistettynä uusiin havaintoihin tiedoista muo-
dostui jatkumo, joka kattoi satoja vuosia. Ylös kirjatulla tiedolla on taipu-
mus säilyä tarkkana ja muuttumattomana, mikäli mikään onnettomuus ei
sitä tuhoa. Näin tapahtui osalle kreikkalaisten teoksista. Tiedon jakamisen
ansiosta kollegat joskus säilyttivät informaatiota jälkipolville toistamalla ai-
empien tieteilijöiden tuloksia omissa töissään, toki useimmiten myös antaen
kunnian sinne minne se kuulukin. Myös kirjoitusten kääntäminen eri kielille
on edesauttanut tiedettä. Mikäli toisaalla ei ole ymmärretty teosten arvoa,
ovat niiden käännökset saattaneet saada paremman kohtelun toisessa maa-
ilmankolkassa. Arabialaiset ovat kunnostautuneet kääntäjinä ja olivat hyvin
kiinnostuneita kreikkalaisten tieteen tuloksista. Niinpä he säilyttivät muun
muassa Almagestin kaltaisia teoksia vuosisatojen ajan.

Kopernikuksen aloittamalla vallankumouksella on juurensa Ptolemaioksen,
Aristoteleen ja Platonin opeissa. Kerran muodostettua teoriaa voidaan ja
sitä pitää kyseenalaistaa parempien mallien aikaansaamiseksi. Vuosisatoja
kytevä vallankumous syöksi lopulta Maan asemastaan maailmankaikkeuden
keskipisteenä ja sai aikaan harppauksen tähtitieteen kehityksessä nykymuo-
toonsa. Ptolemaios ei arkaillut kehittää epäkeskistä järjestelmäänsä aikalais-
ten vastusteluista huolimatta. Tämä periksiantamattomuus ja totuuden et-
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sintä on yhteistä kaikille suurille tieteentekijöille, jotka eivät kumarra auk-
toriteettejä, vaan kyseenalaistavat kaiken tieteen perusperiaatteiden mukai-
sesti. Ehkä Ptolemaios ja muut antiikin tähtitieteilijät hyväksyisivät nykyai-
kaisen mallin ilolla pienen pureskelun jälkeen, sillä ne yhtenevät havaintojen
kanssa ja ovat lisäksi matemaattisesti kauniita ja eheitä. Toki ympyräliikkeen
hylkääminen voisi aiheuttaa mahanpuruja.

Mallien havainnollistaminen nykymatematiikalla onnistuu hyvinkin yksinker-
taisilla geometrisilla ja trigonometrisilla kaavoilla. Antiikin aikana ei tun-
nettu vielä trigonometrisia funktioita, joten esimerkiksi Ptolemaios käyttää
laskuissaan erityistä jännefunktiota, jonka yhteys sinifunktioon on chα =
120 sin(1

2
α). Varsinaisten käyrien piirtämisessä käytetty ohjelma Geogebra

ei ehkä ole kaikista paras vaihtoehto, mutta se on ilmainen, helposti saata-
villa ja kaikista puutteistaan huolimatta oikein käytettynä tehokas työkalu.
Käyrät piirrettiin parametrimuodossaan ja parametrimuuttujana käytettiin
aikaa. Näin pystyttiin mallintamaan kappaleiden kuviteltuja kierroksia Maan
ympäri.

Tämän kirjoitelman aihe on erityisen laaja, ja siksi esille ei ole pystytty ot-
tamaan kuin joitakin keskeisiä teemoja sekä yksittäisiä mielenkiintoisia hen-
kilöitä ja matemaattisia tuloksia. Aiheesta löytyy kattavasti kirjallisuutta,
johon kannattaa perehtyä mikäli jokin osanen alkoi kiehtomaan mielikuvi-
tusta.
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[3] Drake, S. (kääntäjä), Galileo G. (1967). Dialogue concerning Two Chief
World Systems- Ptolemaic & Copernican, translation, University of Ca-
lifornia Press, Berkeley & Los Angeles.

[4] Fauber, L. S. (2019). Heaven on Earth - How Copernicus, Brahe, Kepler
and Galileo Discovered the Modern World, Pegasus Books Ltd., New
York.

[5] Gillispie, C. C., Toomer, G. J. (1981). Dictionary of Scientific Biography
vol. 11, Ptolemaios (pp. 186-206), Charles Scribner’s Sons, New York.

[6] Gingerich, O., MacLachlan, J. (2005). Nicolaus Copernicus, Making the
Earth a Planet, Oxford University Press, New York.
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