
A csillagászat rövid története

Mezopotámiai csillagászat

Megfigyelőhelyek: Magas, lépcsőzetes templomok

Hagyatékuk:

•időszámításban a hatvanas babiloni   
számrendszer maradványa,

•a teljes kör 360 fokra való felosztása,

•a nap 12-es felosztása,

•az állatövi csillagképek nevei.



Egyiptomi csillagászat

Megfigyelési eszközeik:

•nap-és vízórák,

•hasítékokkal ellátott iránykijelölő lécek,

•zsinórok és egyenlő távolságban csomókkal 
megjelölt kötelek.

Eredményeik:

•Napot gömb alakúnak képzelték,

•ők látták először a napfoltokat.



Görög csillagászat

Görögök szerepe a tudománytörténetben

Homérosz
Az ő korában a Földet még lapos korongnak 
gondolták.

Parmenidész (Kr. e. V. sz.)

A Földet gömb alakúnak, de mozdulatlannak 
tekintette.



Hipparkhosz

•A geocentrikus világkép atyja.

•A bolygók mozgását két körmozgás összetevőjére 
bontotta. 

•A Földet mozdulatlanak képzelte.

Eratosztenész (Kr. e. III. sz.)

A délkör hosszát 100 km pontosságon belül 
megadta. 



Arisztarhosz
•A heliocentrikus világkép első hirdetője.

•Megállapította, hogy a Nap jóval nagyobb a 
Földnél, és messzebb van a Holdnál.

Ptolemaiosz
•A geocentrikus világkép tanainak összefoglalója.

•A Föld gömb alakú, és az égi gömb középpontjában 
helyezkedik el. 

•A Föld mozdulatlan. A világmindenség kering a Föld 
körül. 

•A Nap egy év alatt kerüli meg a Földet. 

•A bolygók szintén körpályán keringenek a Föld körül. 



Középkori csillagászat

Az arabok szerepe a tudománytörténetben

Kopernikusz
•Lengyel csillagász.

•1473-ban Turonban született.

•Krakkóban, majd Itáliában tanult. 

•33 évesen visszatért Lengyelországban, és 
kanonokként élte életét. 

•Fő műve  a Hat könyv az égitestek mozgásáról
(1543) című alkotása.

•Ebben foglalta össze a heliocentrikus világkép főbb 
jellemzőit.



A heliocentrikus világkép  főbb tanai:

•A világegyetem középpontjában a Nap van. 

•A bolygók kör alakú pályán keringenek, de a 
Nap nem a kör középpontjában van.

Giordano Bruno

Kopernikusz tanait nyíltan hirdette Máglyahalál

Galilei
•1608-ban készítette az első távcsövet.

•Ő látta meg először a Hold hegyeit, síkságait (tengereit), a 
napfoltokat, a Vénusz fázisait. 

•Ő fedezte fel a Jupiter első négy holdját. 

•Ő látta először a Tejútrendszer csillagait.



Kepler

Tycho de Brache

Nagyon sok csillagászati mérést végzett.

Tycho de Brache mérései alapján fogalmazta meg 
három törvényét.

Newton
Felismerte a bolygók mozgásának okát.


