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ZANIMIVOSTI O ULUGBEKOVI ZVEZDARNI

Drugo polovico 14. stoletja in začetek 15. stoletja zaznamujejo poleg drugih
zgodovinskih dogodkov tudi obsežna vojaška osvajanja legendarnega mon
golskega (uzbekistanskega) vladarja Timurja . Ob koncu svojega življenja
(1405) je vladal ogromnemu imperiju, katerega prestolnica je bil Samarkand,
eno najbolj bogatih in kulturnih mest tedanjega Vzhoda .

Koncem 1393 je Timur začel veliki vojni pohod na Iran. Na eni vojnih
postojank se mu je 22.3 .1394 rodil vnuk, ki so mu dali ime Muhamed Taragaj ,
v zgodovini bolj znan pod imenom Ulugbek (kar pomeni veliki knez) . Po
Timurjevi smrti je postal Ulugbek poglavar že razpadajoče države . Za razliko
od svojega starega očeta pa se ni odlikoval z vojaškimi veščinami, ampak ga
je zanimala znanost. Kot poglavar - sultan - je dal graditi šole (medrese) ,
podpiral je znanstvenike, pesnike, zdravnike, zgodovinarje. Sam je pisal pesmi
in sestavljal znanstveno delo o zgodovinsko pomembnih narodih Azije. Najbolj
pa je bil predan astronomiji.

Na hribu blizu Samarkanda so pod njegovim vodstvom zgradili največji

astronomski observatorij 15. stoletja (Glej tudi prispevek Astronom iz Samar
kanda, Presek 3 (1973), 132). Kmalu po Ulugbekovi smrti (1449) je začela
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Slika 1. Ulugbek (1394 do 1449) - risba
iz 16 . stoletja

Razglednica , ki sem jo pred leti pre
jel iz Samarkanda, prikazuje rekonstruirani
del znamenite Ulugbekove zvezdarne 
enega največjih dosežkov muslimanske
astronomije.
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zvezdarna propadati , pozneje so jo razrušili, zravna li z zemljo in nanjo povsem
pozabili. 5e le 1908je samarkandski arheolog V.L. Vjatkin po napornih izkopa
vanjih odkril razvaline Ulugbekove zvezdarne. To je bila tri nadst ropna zgrad
ba v obliki valja s premero m osnovn e ploskve okoli 50 m. Imela je št evilne
sobe in okna , pa t udi utrj ene t emelje, obda ne z mar morjem (slika 2) . Lez
sredino stavbe je n avpi čno potekala široka zareza (Iina) , ki je ležala v ravnini
krajevnega poldnevnika . V to zarezo so posta vili glavni (kotomerni) inst ru
ment zvezdarne, orjašk i kvadrant (slika 3). Lok kvadranta je pripada l krožnici
s poimerom 40 ,2 m. V sred išču krožnice v zgornjem delu stavbe je bil os
novni diopter (muha) . Po loku kvadr at a je na posebn ih bronastih tra čn icah

opazovalec premikal vizirno napravo (merek), s kater im so določali smer proti
vesoljskim telesom. Pri opazovanju Sonca so lino kvad rat a zatemnili, da so
dobili temno sobo (camero obscuro) . Son čev žarek skozi osnovni diopter je
vrgel" zaj č ka" na bel zaslon , ki so ga premikali po loku kvadranta. Po sm eri
svi nčni ce glede na zaslon so določevali opold ansko višino Sonca.

Lok kvadranta je bil pravzaprav sestavljen iz dveh vzporednih lokov v
medsebojni razdalji okoli pol metra in obložen z žgano ope ko te r prekrit z
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Slika 2. Ulugbekova zvezdam a - rekonstr ukcija (levo) in pod zemn i del njenega glavnega
ins tr ume nta - orja škega kvad ra nta (desno) .



SGka 3. Shema orjatikega kvadnnta. N- 
j e v  aa jurmm delu je bila okdi 
11 m. P o t o h  loka (pniZm do 45') 
re je nafiajata pod 2am4ia. ostaki dd pa 
nad njo. do viiina 29 m na mwemm dclu. 
Ohranile w r le mwmmmh In' 
so sestdjkta dd po&.mmga foka kvad- 
ranta cd !P do W*, in pbW5. ki tie 

trezata 19.,20° in 21. r m b m q p  dela 
I&. AmeoloHbe &&ave so p o k a k .  
da sa astale masivne mannunate p W  
(idatem t&ke tudi 100 kg) nko izybilt. 
Raztmme po ardejanju obsmmtaija HI 
pozneje upwabili kot gtadbani material v 
Samarkandu in bliilnjih d i h .  

mamarjem. VzdolZ lokov so bili vruani flebevi, v katue so pritrdili traFnice. 
Razdaljc med razdelbarni na stopinjski skali na loku kvadranta so bile 70,2 Em. 
Ob lokih so bila stopnice za opazwalca. Ravnino krajcvnega poldnevnika, v 
lcatt~c so postavili kvadrant, so dolo6li skrajno natanzno za tisti bs (napaka 
v azirnutu je bila Is lo'). S kem instrumentom so samarkandski astronomi 
izrncrili Lege 1018 m a d ,  naklonski kot ekliptike k ekvatorju in doifino trajanja 
leta. 
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