
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αγγελος Κιοσκλής

Μάϊος 2005

ΗΗ αναζήτησηαναζήτηση τηςτης δομήςδομής
τουτου ΗλιακούΗλιακού συστήματοςσυστήματος

ΑπόΑπό τοντον ΠτολεμαίοΠτολεμαίο στονστον ΚέπλερΚέπλερ



ΚλαύδιοςΚλαύδιος ΠτολεμαίοςΠτολεμαίος (2(2οςος αιώναςαιώνας μΧμΧ):):

* * συνδύασεσυνδύασε τιςτις προϋπάρχουσεςπροϋπάρχουσες ΓεωκεντρικέςΓεωκεντρικές θεωρίεςθεωρίες τωντων κλασσικώνκλασσικών
χρόνωνχρόνων ((ΑναξίμανδροςΑναξίμανδρος, , ΠυθαγόραςΠυθαγόρας, , ΕύδοξοςΕύδοξος, , ΑριστοτέληςΑριστοτέλης, , ΊππαρχοςΊππαρχος))
προτείνονταςπροτείνοντας έναένα γεωμετρικόγεωμετρικό σύστημασύστημα μεμε έκκεντρηέκκεντρη θέσηθέση τηςτης ΓήςΓής καικαι
««επίκυκλουςεπίκυκλους»» τροχιώντροχιών πλανητώνπλανητών, , πάνωπάνω σεσε φόντοφόντο ακίνητωνακίνητων αστέρωναστέρων

* * τοτο ΠτολεμαϊκόΠτολεμαϊκό σύστημασύστημα έδινεέδινε χονδροειδήχονδροειδή εξήγησηεξήγηση τωντων ανάδρομωνανάδρομων
τροχιώντροχιών, , μεταβολώνμεταβολών μεγέθουςμεγέθους & & λαμπρότηταςλαμπρότητας

* * ηη ΓεωκεντρικήΓεωκεντρική θεωρίαθεωρία επικράτησεεπικράτησε μέχριμέχρι τατα μέσαμέσα τηςτης 22ηςης μΧμΧ χιλιετίαςχιλιετίας
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ΑρίσταρχοςΑρίσταρχος οο ΣάμιοςΣάμιος (2(2οςος αιώναςαιώνας πΧπΧ):):

* * οο πρώτοςπρώτος πουπου πρότεινεπρότεινε τοτο ΗλιοκεντρικόΗλιοκεντρικό σύστημασύστημα

* * υπολόγισευπολόγισε αποστάσειςαποστάσεις ΉλιουΉλιου & & αστέρωναστέρων απόαπό τητη ΓηΓη

ΝικόλαοςΝικόλαος ΚοπέρνικοςΚοπέρνικος ((αρχέςαρχές 1616ουου αιώνααιώνα μΧμΧ):):

* * υπολόγισευπολόγισε σωστάσωστά τουςτους ρυθμούςρυθμούς περιστροφήςπεριστροφής τηςτης ΓηςΓης γύρωγύρω απόαπό τοντον
ΉλιοΉλιο καικαι τοντον εαυτόεαυτό τηςτης, , τιςτις ανάδρομεςανάδρομες πορείεςπορείες άλλωνάλλων πλανητώνπλανητών καικαι
τηντην μετάπτωσημετάπτωση τουτου άξοναάξονα περιστροφήςπεριστροφής τηςτης ΓηςΓης

* * αποδέχθηκεαποδέχθηκε τηντην ύπαρξηύπαρξη ‘‘ΠτολεμαϊκούΠτολεμαϊκού θόλουθόλου’’
γιαγια τατα αστέριααστέρια
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ΗΗ ΗλιοκεντρικήΗλιοκεντρική θεωρίαθεωρία τουτου ΚοπέρνικουΚοπέρνικου προσέλκυσεπροσέλκυσε τοτο ενδιαφέρονενδιαφέρον
κορυφαίωνκορυφαίων ερευνητώνερευνητών, , οιοι οποίοιοποίοι όμωςόμως διαφωνούσανδιαφωνούσαν μεταξύμεταξύ τουςτους

ΤάϊκοΤάϊκο ΜπράεΜπράε ((τέλητέλη 1616ουου αιώνααιώνα μΧμΧ):):

* * κορυφαίοςκορυφαίος παρατηρητήςπαρατηρητής τηςτης προπρο--τηλεσκοπικήςτηλεσκοπικής εποχήςεποχής, , μεμε στοιχείαστοιχεία
καικαι χάρτεςχάρτες παρατήρησηςπαρατήρησης πλανητώνπλανητών & & αστέρωναστέρων εκπληκτικήςεκπληκτικής ακρίβειαςακρίβειας
(1(1--2 2 arcminarcmin)), , μεμε έμφασηέμφαση στονστον ΆρηΆρη

* * πρότεινεπρότεινε τηντην ενδιάμεσηενδιάμεση
ΗλιοΗλιο--ΓεωκεντρικήΓεωκεντρική θεωρίαθεωρία, , μεμε τηντην
ΓηΓη στοστο κέντροκέντρο καικαι τοντον περιφερόμενοπεριφερόμενο
γύρωγύρω τηςτης ΉλιοΉλιο νανα είναιείναι τοτο κέντροκέντρο
περιστροφήςπεριστροφής τωντων υπολοίπωνυπολοίπων πλανητώνπλανητών
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ΓιόχανΓιόχαν ΚέπλερΚέπλερ ((αρχέςαρχές 1717ουου αιώνααιώνα μΧμΧ):):

* * διαδέχθηκεδιαδέχθηκε τοντον ΜπράεΜπράε ωςως επικεφαλήςεπικεφαλής επιστήμωνεπιστήμων
στηνστην βασιλικήβασιλική αυλήαυλή τουτου ΦρειδερίκουΦρειδερίκου 22ουου

* * βασίστηκεβασίστηκε σταστα ακριβήακριβή στοιχείαστοιχεία τουτου ΜπράεΜπράε γιαγια νανα
αναλύσειαναλύσει τηντην τροχιάτροχιά τουτου ΆρηΆρη μεμε ΗλιοκεντρικήΗλιοκεντρική προδιάθεσηπροδιάθεση

* * διατύπωσεδιατύπωσε τρείςτρείς εμπειρικούςεμπειρικούς νόμουςνόμους::
1. 1. ΟιΟι τροχιέςτροχιές έχουνέχουν ελλειπτικόελλειπτικό σχήμασχήμα, , μεμε τοντον ΉλιοΉλιο στηνστην μίαμία εστίαεστία
2. 2. ΗΗ ευθείαευθεία πλανήτηπλανήτη--ΉλιουΉλιου σαρώνεισαρώνει ίσηίση επιφάνειαεπιφάνεια σεσε ίσοίσο χρόνοχρόνο
3. 3. ΤοΤο τετράγωνοτετράγωνο τηςτης περιόδουπεριόδου περιστροφήςπεριστροφής ισούταιισούται μεμε τοντον κύβοκύβο τηςτης
μέσηςμέσης απόστασηςαπόστασης τηςτης τροχιάςτροχιάς
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ΙσαάκΙσαάκ ΝεύτωνΝεύτων ((τέλητέλη 1717ουου αιώνααιώνα μΧμΧ):):

* * τεκμηρίωσετεκμηρίωσε επιστημονικάεπιστημονικά τιςτις εμπειρικέςεμπειρικές
διαπιστώσειςδιαπιστώσεις τωντων φυσικώνφυσικών φαινομένωνφαινομένων,,
θεμελιώνονταςθεμελιώνοντας τηντην γενικήγενική θεωρίαθεωρία περίπερί
βαρυτικώνβαρυτικών δυνάμεωνδυνάμεων καικαι ουράνιαςουράνιας μηχανικήςμηχανικής, , 

* * τελειοποίησετελειοποίησε τοντον τρίτοτρίτο νόμουνόμου τουτου ΚέπλερΚέπλερ, , βάζονταςβάζοντας στηνστην μίαμία εστίαεστία
τοτο βαρυτικόβαρυτικό κέντροκέντρο τουτου συστήματοςσυστήματος ΗλιουΗλιου--πλανητώνπλανητών αντίαντί τουτου ΗλιουΗλιου

* * αναγνώρισεαναγνώρισε τηντην συνεισφοράσυνεισφορά τωντων προγενέστερωνπρογενέστερων ερευνητώνερευνητών στηνστην
ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης ολοκληρωμένηςολοκληρωμένης, , γενικήςγενικής θεωρίαςθεωρίας τουτου
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ΗΗ μετάβασημετάβαση απόαπό τοτο ΓεωκεντρικόΓεωκεντρικό στοστο ΗλιοκεντρικόΗλιοκεντρικό
σύστημασύστημα απομυθοποίησεαπομυθοποίησε τηντην αυτάρεσκηαυτάρεσκη αντίληψηαντίληψη περίπερί
τουτου πρωταγωνιστικούπρωταγωνιστικού ρόλουρόλου τοντον οποίοοποίο επέλεξεεπέλεξε οο
ΔημιουργόςΔημιουργός γιαγια τηντην ΓηΓη καικαι τουςτους ανθρώπουςανθρώπους

ΗΗ λέξηλέξη ««περιστροφήπεριστροφή»» σταστα ΑγγλικάΑγγλικά ((‘‘revolutionrevolution’’)) έγινεέγινε
συνώνυμησυνώνυμη τηςτης έννοιαςέννοιας ««επανάστασηεπανάσταση»»
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ΗΗ αναζήτησηαναζήτηση τηςτης δομήςδομής τουτου ΗλιακούΗλιακού συστήματοςσυστήματος


