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Postavenie tvorcov vedeckých prístrojov v 2. polovici 
16. storočia v Paríži
 Špecifické postavenie medzi remeselníkmi

 Spojenie remeselných zručností a matemarického vzdelania

 Pridruženosť k panovníckym dvorom či univerzitám

 Nezdružovali sa do cechov a manufaktúr

 nepodliehali reguláciám a obmedzeniam ako iné remeslá

Prepojenie na vedeckú komunitu

 Profesori sú ich zákazníci

 Mali prístup k vedeckému zázemiu



Philippe Danfrie, a jeho pôsobenie

Život a dielo

 Narodenie: Cornouaille, Bretónsko, okolo 1532

 7 detí 

 Usadil sa v Paríži

 Kníhtlač a vydavateľstva

 Nový typ písma "caractère de civilité" imitujúce ručné písmo

 Ako krypto-protestant,  dvakrát uväznený

Matematické štúdie, stal sa inžinierom

 Kráľovský razca mincí a medailónov "tailleur général des monnaies„

 Autor viac ako 20 vedeckých prístrojov (astroláby, armilárne sféry, ...)

 Papierové astroláby

 Vynálezcoa Grafometra (uhlomerný prístroj pre zememeračsrvo)

 Napísal o tom pojednanie



Niektoré astronomické prístroje Philippa Danfrieho

Armilárna sféra
Približne 1570
Mosadz, priemer 200 mm
Museum of the History of Science, Oxford

Astroláb 
Približne 1600
Pozlátená mosadz, priemer 270 mm
British Museum, London

Astronomické kompendium
Približne 1590
Pozlátená Mosadz, priemer a striebro 
97x97 mm
Museum of the History of Science, Oxford



Grafometer

 Jednoduchý uhlomerný prístroj

 Danfrieho vynález

 Použínaný v zememeračstve

 Veľmi populárny vo svojej dobe

 Predchodca teodolitov

 Pevný a otáčavý priezor

 Vybavený buzolou

 „ Declaration de l'usage du 

graphometre „

Vytlačený „Danfrieho“ kurzívou



Kontakty Philippa Danfrieho s vedeckou komunitou

 Výnimočné matematické vedomosti

 Vzťahy s Milesom de Norry

 Uhlomerný prístroj pre zememeračstvo

 Dobré vźťahy s „akademickou 

smotánkou“

 Spolupráca a Jeanom Gosselinom,      

(kráľovským astronómom)

 Gregoriánsky kalendár

 Konverzia údajov v novom vydaní 

papierového astolábu 
Miles de Norry
Matematik, básnik a učiteľ

Uhlomerný prístroj
Podľa Danfrieho návrhu



Planisferický astroláb

Mechanický prístroj rozšírený v 16. a 17. storočí

 Stereografická projekcia nočnej nebeskej klenby

Používaný astronómami, astrológmi, kňazmi, moreplavcami a ďalšími

 Východ, západ slnka alebo hviezd

 Prevod súradnicivých systémov

 Zistenie azimutu, výšky, deklinácie, ...

 vynájdený pravdepodobne v antike (Apollónios, Hipparchos)

 Zdokonalený v arabskom svete v 10. – 11. storočí

 Veľmi rozšírený v rano-novovekej Európe v 15. – 17. storočí

Princíp stereografickej projekcie

Klasický planisferický astroláb



Papierové astroláby

 Alternatíva ku mosadzným astrolábom

 V 16. a 17. storočí veľmi rozšírené

 Z jedného klišé možné lacno rozmnožiť

 Dostupné širokým vrstvám

 Zasluhujú si osobitnú pozornosť

 Dodnes sa z nich zachovaló veľmi málo

 Danfrie pre nich prejavoval osobitnú pozornosť

 Pôvodné profesionálne pôsobenie v tlačiarenskom biznise

 Výroba vyžadovala zvládnutie techniky vyrytia vzorov v „negatíve“



Známe zachované exempláre Danfrieho papierových 
astrolábov
 V súčasnosti je známych len 7 zachovaných exemplárov Danfrieho papierových astrolábov    



Danfrieho papierový 
astroláb z roku 1684
Všeobecný popis

Popis podľa exponátu MHS, Oxford

 Druhé vydanie z roku 1684

 Aktualizované podľa Gregoriánskeho kalendára

 Priemer 20 cm



Danfrieho papierový astroláb z roku 1684
Trón, Mater, Limbus 

Trón
 Odlyšný motív na oboch stranách
 3 laloky
Neskoro renesančná výzdoba

Zavesenie
Výkyvné mosadzné putko
Mosadzný krúžok

Základná doska (Mater)
 Vysústružená z jedného kusu 
orechovej platne

Limbus (Prsteň)
 Vyrobené z jednéko kusu so 
základnou doskou
 Hodinová stupnica 2x12 hodín
 Uhlová stupnica 0° až 90° na 
štyroch kvadrantoch



Danfrieho papierový astroláb 
z roku 1684
Rete

1a, 39°

 Vyrezaná z lepenky

 Štylizovaná do tvaru popreplietaných remienkov

 Tieňovaním dosiahnutý 3D efekt

 Ukazovatele hviezd v tvare plamienkov

 Označených 28 hviezd

Verbálne popisy pre označenie hviezd



Danfrieho papierový astroláb 
z roku 1684
Platne, pravítko, alidáda

 3 taniere

 Navrhnuté pre 7 zemepisných šírok

 Pravítko a alidáda 

bez výzdoby

1a, 39° 2a, 45°1b, 42° 2b, 48°

3a, 51° 3b, 54° 4a, 57°



Danfrieho papierový astroláb 
z roku 1684
Súradnicové čiary na tanieroch

 Obratník raka

 Rovník

 Obratník kozorožca

 Lokálny horizont

 Pravý horizont

 Čiara úsvitu a súmraku

 Azimutálne čiary

 Výškové kružnice - almukantaráty



Danfrieho papierový astroláb z roku 1684
Zadná strana

 Uhlová stupnica

 Prstenec zodiaku 

 Figurálne zobrazenie, nápis a znak

 Kalendárny prstenec

 Umiestnený excentricky

 Ilustračné kresby pre každý mesiac

 Umbra Recta - Tieňový štvorec

 Pre výpočet uhlov a vzdialeností

 Signatúra autora

PHILIPVS Danfrieus, Siderographus Regius 
Generalis Lutetiæ exarabat, Anno Salutis 1584 

Philip Danfrie, hlavný kráľovský hviezdopisec z 
Paríža, vyrobil v roku Spásy1584



Určovanie dátumu veľkej noci podľa astrolábu

Hoc Dorsum Kalendario 
reformato precise 
acomodatum est 

Táto zadná strana je 
precízne prispôsobená 
pre reformovaný 
kalendár

Vsus harum duaru 
Rotulorum ab anno 
1582 vsque in optimum 
diem futuri proxime 
Seculi duraturus est 

Použitie týchto dvoch 
kruov trvá od roku 1582 
do posledného roku 
budúceho storočia

Die dominica 
p[ro]xime Sequenti 
Pascatis In dicem 
qui est Luna decima 
quarta Primi 
mensis Sacru 
Pascha celebrat

V nedeľu, ktorá 
bezprostredne 
nasleduje za 
Pesachom, čo je 
štrnásty deň prvého 
mesiaca, sa slávi 
posvätná Veľká noc



Určovanie dátumu veľkej noci podľa astrolábu

 Kruh naľavo prepája Juliánsky 

solárny cyklus s Nedeľným písmenom

 Kruh napravo obsahuje tabuľku

pre určenie Veľkej noci, prepájajúc

zlaté číslo, Epakt , a dátum Veľkej

noci

Epakty, Nedelnľné písmená a zlaté 

čísla su v Gregoriánskom kalendári 

pomocné údaje pre výpočet dátumu 

Veľkonočnej nedele 

Zlaté číslo je údaj pre určenie

dátumov novoluní pre každý rok v 

19-ročnom cykle



Určovanie dátumu veľkej noci podľa astrolábu



Astroláby inšpirované Danfrieho papierovými astrolábmi
Mosadzný exponát zo zbierky ... 

Mosadzný astroláb z roku okolo 1600

 Vystavený v Museum of the History of Science, Oxford

 Bez podpisu

 Pre podobnosť s Danfrieho astrolábmi, autorstvo sa pripisuje jemu



Astroláby inšpirované Danfrieho papierovými astrolábmi
Astroláb Michela Lasne z roku 1600

 Astroláb z roku okolo 1602

Mater, pravítko a alidáda z 

mosadze, tanier z papiera

 Replika Danfrieho papieroého 

astrolábu 

 Podpísaný Michael Asinus

 Vystavené v Musée national de 

la Renaissance, Ecouen

Michael Asinus (Michel Lasne)

 *Caen 1590 – †Paris 1667

 Významný paríšky rytec

 Od 1633 oficiálny rytec 

Ľudovíta XIII.



Astroláby inšpirované Danfrieho papierovými astrolábmi
Moderné repliky

 Komerčne vyrábaná replika zo 70-tych rokov minulého storočia



Astroláby inšpirované Danfrieho papierovými astrolábmi
Moderné repliky

 Replika vyrobená nadšencom pre astroláby zo štátu Michigan pre jeho vlastné použitie



Ďakujem za pozornosť
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