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Astronomija I

TyeHO BRAHE (1546-1601)
Ob štiristoletnici smrti
Tycho Brahe je brez dvoma ede n največjih opazovalcev zvezdnega neba
vseh č as ov . Na osnovi nj egovih opazovanj je Kepler izp eljal zakone gibanj a
planetov, s č i mer je d al astronomiji nesluten polet .
Tycho Brahe se je rodil 1546 v dvorjanski družini. Posinovil ga je
st ric, ki je skrbel tudi za njegov študij. S trinajstimi leti je Brahe vstopil
na kop enhagensko uni verzo in študiral retoriko ter filozofijo. Kmalu je t a
št udij opustil in se z ač el zanim at i za astronomija. Leta 1563 je že začel z
astronomskimi opazovanji.
Leta 1573 je opazoval novo zvezdo v ozvezdju Kasiopeje in poskusil
določiti nj eno oddalj enost. To mu seved a ni uspelo , dokopal p a se je do
spoznanja, da se zvezda v vsakem primeru nahaja dlje kot Luna. Danes
vemo , da je bila ta opazova na zvezda znamenita Supernova K asiopeje, ki
je t ed aj vzbuhnila v n aši Galaksiji.
Brahe je študiral še na različnih nemških univerzah, v Augsburgu se je
tako n aučil umetnosti gr adnj e t ed aj modernih astronomskih inšt rum entov. Posrečilo se mu je pridobiti tudi posebno naklonj enost d an skega
kralja Friderika II , predvsem p a potrebni denar za astronomske stvaritve.
Tako je na otoku Hven v Sundskem prelivu lahko zgradil veličast en observat orij Uraniborg (Uranijin dvore c ali Astronomski dvorec; Uranija boginj a astronomije).
Tycho Brahe je oskrbel obserAR MILLJE ALIJE JEQVATO Rl JE.
vatorij z različnimi odli čnimi opazovalnimi (kotomernimi) inštrumenti,
med njimi so izstopali kvadranti in
sekstanti, s katerimi je bilo mogoč e
zelo nat ančno meriti kote med nebesnimi telesi. Polmer n ajvečjega
kvadranta je meril kar dva metra.
Brahe je v ast ro nom sko prakso
vp eljal še dodatne naprave (razne
vizirj e) za povečanj e natančnosti
usmerjanja inštrumentov na svetila
in priprave za od čitke na merilnih
krogih. Tako je dosegel natančnost
izmerjenih leg zvezd na okoli eno
kotno minuto, čes ar tudi pozneje
pri opazovanju s prostim očesom Slika 1. Kotomerni in štrument, imenovan
nihče ni izboljšal.
a r m ila rna sfera , na U r a n ib or gu .

Astronomija
Ve č kot dvajset let je Tycho Bra he s svojimi sodelavci op azoval zvezde, planete, kome t e in seveda tudi Luno. P ri Luni je odkril sprememb e
(neka j nepravilnosti ) v njenem gibanju , za komet e pa je dokazal , da se
gibljejo dlj e kot Luna . Rezult at številnih zvezd nih opazovanj je ob javljen
Katalog na tan čnih leg 788 zvezd. To je pr av t isti kat alog , ki je nemškemu
ast ronomu Johannu Bayerju služil kot osnova za izdelavo zvezdnega atlasa
Uranometrija (1603) , v kat erem so prvič v zgodov ini ast ronomije ozvezdj a
s istemati č no pri kazan a v slikah z mitološkimi osebami ozirom a moti vi.
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Sl ika 2. P odob a ozvezd ja A ndromeda iz Bayerjevega zvez d ne ga atlasa Uranometrij a

(1601).
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Zelo zanimivo je, da T ycho Br ah e ni pri zn aval Kop ernikovega helisistema. Menil je , da je Zemlj a v sredi šču vesolja , da se
Luna in Sonce giblj et a okrog Zemlj e, plan eti pa okrog Sonca (glej sliko na
nas lovnici, kje r je pred Brah ejem narisan "njegov sistem" zgra d be vesolja) .
Po kr aljevi sm rti (1597) je mor al Brah e za vedno zapustiti Dan sko.
Dve leti se je potikal po Ne mč ij i, potem pa je skoraj z vsemi svojimi
inštrument i pr išel v Prago, kjer so ga vzeli v službo dvornega astronoma.
Tu se je s rečal z astronomo m, fizikom in matem at ikom J oh annom Kepl erjem , ki je kmalu pos t al nj egov asistent.
Po Brahejevi smrt i je Kepl er pod ed oval ves opazovalni arhiv. Obdelava pod atk ov, posebno skrb nih opazovanj plan et a Mars, je dal a Kepl erju
mož nost, da je od kril svoje tri zname nite zako ne o gibanju plan et ov.
Vsa Brah ejeva opazovanja so opravlje na s prostim očesom . Kmalu
po njegovi smrt i so se razširil e govorice, da so na Holandskem izumili
daljnogled . Kaj vse bi dal Tycho , vrli in neumorni opazovalec zvezd, da
bi vsaj enkra t pokukal skozi daljnogled in opazoval pr elep o zvezdno nebo!
Vse to pa je poč akalo druge slavne znanstvenike. Prvi med nimi je bil
Galileo Galilei. Okoli let a 1610 je namreč sa m izdelal daljnogled in ga kot
prvi v zgodovini znanosti up or abil pri astronoms kih opazovanjih.
ocentrič nega

Ob koncu še drobna zanimivost. Tycho Brahe kot astronom ni
mog el mimo matem atike. V trigonometriji je znana naslednja njegova
formula:
cot cx =

!!. - cos,
-'-sin -v

-"a'--.c ---

Velja za poljuben ra vninski trikotnik, rešuje pa tol e nalogo:

Poznamo stranici a in b in kot " ki ga oklepata.
ki leži nasproti stranice a.

Izračunaj

kot cx,

To nalogo lahko rešuj emo s kosinusnim in nato sinusnim izrekom ,
vendar je Brahejeva formula preprost ejša . Izp eljemo jo tako, da najprej
skiciramo poljubni trikotnik in ozn ačimo ustrezn e st ranice, kot e in
višine na stranice. Iz skice sledi , da je cot cx = (b - a . cOS ,) / Vb =
= (b - a . cos -y) / a . sin -v. Št evec in imenovalec ulomka delimo z a i- O
in formula je izp eljana.
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