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Sidereus Nuncius

 a Hold felszínea Hold felszíne

 hegyekhegyek

 tengerektengerek

 a Tejút csillagokból álla Tejút csillagokból áll

 a Jupitera Jupiter--holdakholdak

 Firenze (1610)Firenze (1610)

 a Vénusz fázisai (1611)a Vénusz fázisai (1611)

 a Szaturnusz gyűrűje ??a Szaturnusz gyűrűje ??

 a Nap foltjai (1613)a Nap foltjai (1613)

 Róma (1616)Róma (1616)

 az első peraz első per

 FirenzeFirenze
 Il Il SaggiatoreSaggiatore (1623)(1623)

 az üstökösök problémájaaz üstökösök problémája
 „A filozófia ebben a nagy könyvben „A filozófia ebben a nagy könyvben –– úgy értem a úgy értem a 

világegyetemben világegyetemben –– van megírva, amely szüntelenül van megírva, amely szüntelenül 
nyitva áll tekintetünk előtt, de nem érthetjük meg, nyitva áll tekintetünk előtt, de nem érthetjük meg, 
hacsak előbb meg nem tanuljuk a nyelvet és az hacsak előbb meg nem tanuljuk a nyelvet és az 
írásjeleket, melyen íródott. Ez a matematika nyelve, írásjeleket, melyen íródott. Ez a matematika nyelve, 
írásjelei pedig a háromszögek, körök és más írásjelei pedig a háromszögek, körök és más 
geometriai alakzatok, melyek nélkül emberileg geometriai alakzatok, melyek nélkül emberileg 
képtelenség egyetlen szót is felfognunk belőle; ezek képtelenség egyetlen szót is felfognunk belőle; ezek 
nélkül akár ha sötét útvesztőben kóborolnánk.”nélkül akár ha sötét útvesztőben kóborolnánk.”

 problémákproblémák
 az észlelés nehézségeaz észlelés nehézsége
 a Föld mozgásaa Föld mozgása

Johannes KeplerJohannes Kepler
(1571(1571--1630)1630)

 Weil der StadtWeil der Stadt
 anyja (a boszorkány)anyja (a boszorkány)

 üstökös (1577)üstökös (1577)

 holdfogyatkozás (1580)holdfogyatkozás (1580)

 Tübingeni Egyetem (1591Tübingeni Egyetem (1591--1593)1593)
 protestáns teológiát tanulprotestáns teológiát tanul

 Michael MMichael Määstlintől matematikát, kopernikánus stlintől matematikát, kopernikánus 
csillagászatotcsillagászatot

 Graz (1594Graz (1594--1599)1599)

 matematikát, csillagászatot tanít az egyetemenmatematikát, csillagászatot tanít az egyetemen

 az égi harmóniaaz égi harmónia

 Mysterium CosmographicumMysterium Cosmographicum (1596)(1596)
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 Prága (1600Prága (1600--1611)1611)

 Tycho Brahe (1546Tycho Brahe (1546--1601) megfigyelései1601) megfigyelései



•Szegedi Péter

•fiztort1 •3

Kepler:Kepler: Astronomia Nova, seu Astronomia Nova, seu 
Physica Coelestis, tradita Physica Coelestis, tradita 
commentariis de motibus commentariis de motibus 

stella Martis, ex stella Martis, ex 
observationibus G. V. Tichonis observationibus G. V. Tichonis 

Brahe Brahe (Heidelberg, 1609)(Heidelberg, 1609)

 a Mars a Naptól távolabb lassabban a Mars a Naptól távolabb lassabban 
kering, mint közelebb kering, mint közelebb –– II. törvényII. törvény

 a bolygók ellipszispályán a bolygók ellipszispályán 
keringenek a Nap körül, amely az keringenek a Nap körül, amely az 
egyik fókuszban van egyik fókuszban van –– I. törvényI. törvény

 a távolságváltozás oka a a távolságváltozás oka a 
mágneses térmágneses tér

 DioptriceDioptrice (1611)(1611)

 fénytörés, optikai fénytörés, optikai 
leképezésleképezés

 KeplerKepler--távcsőtávcső

 Linz (1612Linz (1612--))

 A világ harmóniájaA világ harmóniája
(1619)(1619)

 TabulTabulææ RudolphinRudolphinææ
(1627)(1627)

Harmonices Mundi libri VHarmonices Mundi libri V

 szabályos sokszögek és testekszabályos sokszögek és testek

 lélek lélek → hangok → harmónia→ hangok → harmónia

 számok kongruenciája, a sík hézagmentes számok kongruenciája, a sík hézagmentes 
lefedéselefedése

 zeneelméletzeneelmélet

 skálák, hangközökskálák, hangközök

 harmonikus arányokharmonikus arányok

 asztrológiai harmóniákasztrológiai harmóniák

 az égi mozgások harmóniáiaz égi mozgások harmóniái

 a bolygók gyorsulásai és lassulásaia bolygók gyorsulásai és lassulásai

 a Föld szögsebessége a közela Föld szögsebessége a közel-- és távolpontban és távolpontban 
félhangnyit változik (16:15, mifélhangnyit változik (16:15, mi--ről fáről fá--ra)ra)

 a különböző bolygóka különböző bolygók
egymáshoz való arányaiegymáshoz való arányai

 a fél nagytengely köbea fél nagytengely köbe
és a keringési időés a keringési idő
négyzetének arányanégyzetének aránya
mindig ugyanaz mindig ugyanaz –– III.III.
törvénytörvény


