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Abecední

klasického
období

Mikuláš 
Koperník

1473-1543
Polish

vytvořila jednoduchý heliocentrický model sluneční soustavy, 
která vysvětlila planetární zpětný pohyb a převrátil řecké 
astronomii

Tycho Brahe
1546-1601
Danish

pozorovali supernovy nyní známý jako „Tycho 
supernova“;vyrobené nejpřesnější pozorování hvězd a 
planetárních polohách pak známý

Galileo Galilei
1564-1642
Italian

provedeny zásadní pozorování, experimenty a matematické 
analýzy v astronomii a fyzice; objevené hory a krátery na 
Měsíci, fáze Venuše a čtyři největší satelity Jupitera: Io, 
Europa, Callisto a Ganymede

Johannes 
Kepler

1571-1630
German

založil nejvíce přesných astronomických tabulek pak 
známý; stanoveny tři zákony planetárního pohybu

John Babtist 
Riccioli

1598-1671
Italian

vyrobené teleskopické měsíční studie a zveřejněna podrobná 
měsíční mapy, ve kterém představil mnoho nomenklatura 
lunárních předmětů; objevil první dvojhvězdy (Mizar)

Giovanni 
Cassini

1625-1712
Ital narozený 
Francouzský

měří rotační periody Jupiteru a Marsu; objevené čtyři družice 
Saturnu a mezera v prstenců Saturnu nyní známý jako „divize 
Cassiniho“

Christiaan 
Huygens

1629-1695
Dutch

objevil Saturnův první satelit, Titan a skutečný tvar 
Saturnových prstenců

Sir Isaac 
Newton

1643-1727
English

rozvinuté teorie gravitace a mechaniky, a vynalezl 
diferenciálního počtu

Edmond 
Halley

1656-1742
British

používal jeho teorii kometárních drahách předpovědět, že 
kometa z roku 1682 (později pojmenovaný „Halleyova 
kometa“) byl periodická

Charles 
Messier

1730-1817
French

objevil 19 komet, 13 je originální a 6 nezávislých 
co-objevy; sestavil slavný katalog deep-sky objektů

Joseph-Louis 
Lagrange

1736-1813
French

vyvinuty nové metody analytické mechaniky; dělal mnoho 
teoretické příspěvky k astronomii, zlepšení našeho chápání 
lunárního pohybu a rušivé vlivy planet na kometárních 
drahách; nalezeno řešení problému 3 těla ukazuje, že by mohlo 
být dva body (nyní nazvaný Lagrangeových bodů) na oběžné 
dráze Jupiteru, kde planetek mohl zůstat téměř neomezeně – 
Trojan skupina planetek byly později objeveny v těchto 
polohách

William 
Herschel

1738-1822
British

objevil Uran a jeho dvě nejjasnější měsíce, Titania a 
Oberon; objevil Saturnových měsíců, Mimas a 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lagrange.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Lagrange.html
http://www.seds.org/messier/xtra/history/CMessier.html
http://www.seds.org/messier/xtra/history/CMessier.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Halley.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Halley.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Huygens.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Huygens.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Cassini.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Cassini.html
http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/jmac/sj/scientists/riccioli.htm
http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/jmac/sj/scientists/riccioli.htm
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Kepler.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Kepler.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Galileo.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Brahe.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Copernicus.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Copernicus.html
http://cnr2.kent.edu/~manley/astronomers-alph.html
http://cnr2.kent.edu/~manley/astronomers.html


Enceladus; objevil ledových čepiček na Marsu, několik 
asteroidů a dvojhvězd; Hudba 2500 hluboká obloha namítá

Giuseppe 
Piazzi

1746-1826
Italian

objeven největší asteroid, Ceres; přesně naměřené polohy 
mnoha hvězd, jejichž výsledkem je hvězda katalogu

Johann Bode
1747-1826
German

popularizoval vztah dává planetární vzdálenosti od Slunce, 
který se stal známý jako „Bodeho zákona“; předpovídal 
neobjevenou planetu mezi Marsem a Jupiterem, kde bylo 
později nalezeno asteroidy

Pierre-Simon 
Laplace

1749-1827
French

dělal důležité matematické příspěvky do diferenciálních 
rovnic; podporoval sluneční mlhoviny hypotézu pro původ 
sluneční soustavy

Caroline 
Herschel

1750-1848
British

objeveno několik komet a byla první ženou, která objevit 
kometu

Heinrich 
Wilhelm 
Olbers

1758-1840
German

vynalezl první úspěšný způsob výpočtu kometární 
dráhy; objeveno několik komet včetně komety 1815, nyní volal 
Olber kometa; objevil asteroidy Pallas a Vesta; položená slavný
Olber paradox: „Proč je noční obloha tmavá?“

Friedrich 
Bessel

1784-1846
pruská

První změřit vzdálenost od hvězdy 61 Cygni; navrženo, že 
Sirius má neviditelného společníka; vypracoval matematickou 
analýzu toho, co je nyní známý jako Bessel funkcemi

Joseph von 
Fraunhofer

1787-1826
German

uvedl podrobná měření vlnové délky stovek linek ve slunečním 
spektru; navržený achromatický objektiv

Johann Franz 
Encke

1791-1865
German

objevil první krátkoperiodických kometu, nyní volal Encke 
kometa

Friedrich von 
Struve

1793-1864
Němec-rozený 
ruský

založil studium dvojhvězd; publikoval katalog více než 3000 
dvojhvězd; První měření vzdálenosti ke hvězdě Vega

Wilhelm Beer
1797-1850
German

připravené a publikované mapy Měsíce a Marsu

Thomas 
Henderson

1798-1844
Scottish

První měření vzdálenosti ke hvězdě (Alpha Centauri)

William 
Lassell

1799-1880
British

objevil Triton je největší satelit Neptuna

Sir George 
Airy

1801-1892
British

zlepšil orbitální teorie Venuše a Měsíce; Studoval 
interferenčních proužků v optice; udělal matematickou studii 
duhy

Urbain Le 
Verrier

1811-1877
French

přesně předpovědět pozici Neptuna, která vedla k jeho objevu

Johann 
Gottfried Galle

1812-1910
German

První osoba, která má dbát Neptuna, na základě výpočtů podle 
francouzský matematik, Urbain Le Verrier; Nicméně, 
Neptunova objev je obvykle připočítán k Le Verrier a anglický 
astronom John Crouch Adams, který jako první předpověděl 
svou pozici
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Anders 
Ångström

1814-1874
Swedish

objevil vodíku ve slunečním spektru; Zdrojem jednotky 
Angstrom

Daniel 
Kirkwood

1814-1895
American

objevil „Kirkwood mezery“ v oběžných drah planetek mezi 
Marsem a Jupiterem; vysvětlil mezery v Saturnových prstenců

William 
Huggins

1824-1910
British

nejprve ukázat, že některé mlhoviny, včetně velké mlhoviny v 
Orionu, mít čistý emisní spektra, a proto musí být plynné

Sir Joseph 
Lockyer

1836-1920
British

objeveno ve slunečním spektru dříve neznámé prvek, který 
nazval helium

Henry Draper
1837-1882
American

vyrobena první fotografie z hvězdné spektrum (to 
Vega); později fotografoval spektra přes sto hvězd a publikoval 
je v katalogu; studoval spektrum mlhoviny v Orionu, který on 
ukázal to prachové mračno

Edward 
Charles 
Pickering

1846-1919
American

objevil první spektroskopické dvojitou hvězdu, Mizar

Jacobus 
Kapteyn 
Cornelius

1851-1922
Dutch

zjistili, že správné pohyby hvězd nebyly náhodné, ale hvězdy 
by mohly být rozděleny do dvou proudů pohybují v opačných 
směrech, což představuje rotace naší Galaxie

Edward 
Barnard

1857-1923
American

objeveno osm komet a Almathea, pátý měsíc Jupitera; Také 
objevili hvězdu s největší řádné pohyb, nyní volal Barnardova 
hvězda

Laureáti
Nobelovy

Hannes Alvén
1908-1995
Swedish

vyvinul teorii magnetohydrodynamics

Subramanyan 
Chandrasekhar

1910-1995
Ind-rozený 
Američan

vyrobené významné teoretické příspěvky týkající se struktury a
vývoje hvězd, obzvláště bílí trpaslíci

William 
Fowler

1911-1995
American

provádět rozsáhlé experimentální studie jaderných reakcích 
astrofyzikální významu; vyvinuté, s ostatními, kompletní teorie
tvorby chemických prvků ve vesmíru

Antony 
Hewish

1924-
British

vedl výzkumnou skupinu, která objevil první pulsar

Arno A. 
Penzias

1933-
Němec-rozený 
Američan

co-objevil kosmické reliktní záření

Robert W. 
Wilson

1936-
Americká

co-objevil kosmické reliktní záření

Joseph H. 
Taylor, Jr.

1941-
Americká

co-objevil první binární pulsar

Russell Alan 
Hulse

1950-
Americká

co-objevil první binární pulsar

jiní
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Annie Jump 
Cannon

1863-1941
American

klasifikované spektra mnoha tisíc hvězd; publikované katalogy 
proměnných hvězd (včetně 300 objevila)

Maximilian 
Vlk

1863-1932
German

objevené stovky asteroidů s využitím fotografování

George E. 
Hale

1868-1938
American

revoluci spektrální Pozorování vynalézání a pomocí 
spektroheliograf; objevili magnetická pole ve slunečních 
skvrn; první astronom být oficiálně nazývá astrofyzik; založil 
Yerkes, Mt. Wilson a Palomar observatoře

Henrietta 
Swan Levitt

1868-1921
American

objevil období-svítivost vztah k Cepheid proměnných

Willem de 
Sitter

1872-1934
Dutch

Studoval astronomické důsledky Einsteinova teorie obecné 
relativity; Odvozená že téměř prázdný vesmír by expandovat

Ejnar 
Hertzsprung

1873-1967
Danish

vynalezl barvy magnitudy diagram; studiem hvězdokup, 
nezávisle objevil vztah mezi absolutní velikosti a spektrálních 
typů hvězd; graf závislosti tohoto vztahu se nyní nazývá 
Hertzsprung-Russell diagram (nebo HR diagram); určená 
vzdálenost Malého Magellanova oblaku

Karl 
Schwarzchild

1873-1916
German

První dát přesné řešení Einsteinových rovnic obecné teorie 
relativity, což chápání geometrie vesmíru blízko hmoty 
bodu; také první studii o černých děr

Kiyotsugu 
Hirayama

1874-1943
Japanese

dozvěděla o existenci skupiny asteroidů s podobnými 
orbitálních elementů. Ten předpokládal, že asteroidy v těchto 
rodinách (nyní nazvaný Hirayama rodiny) byly fyzicky 
související

Vesto M. 
Slipher

1875-1969
American

nejprve měřit radiální rychlosti v Andromedě

Walter Sydney
Adams

1876-1956
American

identifikovat Sirius B jako první bílý trpaslík známého

Henry Norris 
Russell

1877-1957
American

použity fotografické metody měření hvězdné paralaxy, což 
vedlo k objevu vztahu mezi absolutní velikosti a spektrálních 
typů hvězd; spiknutí tohoto vztahu se nyní nazývá 
Hertzsprung-Russell diagram (nebo HR diagram)

Bernhard 
Schmidt

1879-1935
švédský-rozený 
německá

vynalezl a sestrojil první Schmidt zrcadlový dalekohled s 
použitím korekční desku vymyslel odstranit vady obrazu

Arthur 
Eddington S.

1882-1944
British

První potvrdil Einstein předpověď, že světlo bude ohýbat v 
blízkosti hvězdy; objevili masový svítivost vztah pro 
hvězdami; teoreticky vysvětlil pulzace Cepheid proměnných

Harlow 
Shapley

1885-1972
American

objevil velikost naší galaxie a směr jeho středu tím, že studuje 
distribuci kulových hvězdokup; určeno oběžné dráhy mnoha 
zákrytových dvojhvězd

Edwin Hubble 1889-1953
American

První změřit vzdálenost k Andromedě mlhoviny, kterou se 
stanoví to být samostatná galaxie; Později měří vzdálenosti do 
ostatních galaxií a zjistili, že ustupují při rychlostním úměrný 
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jejich vzdálenosti (Hubbleův zákon)

Walter Baade
1893-1960
Němec-rozený 
Američan

objevil asteroidy Hidalgo a Icarus; stanoveny dvě různé 
hvězdné třídy: mladší, teplejší „Populace I“ a starší, chladnější 
„Populace II“

Georges-Henri
Lemaitre

1894-1966
belgický

pokročilá myšlenka, že vesmír vznikl jako malý, hustý 
„kosmické vejce“, která explodovala a nastavit jeho expanzi do
pohybu

Rudolf 
Minkowski

1895-1976
German

rozdělena do supernovy typu I a II; Opticky lze identifikovat 
mnoho z časných rádiových zdrojů

Bernard-Ferdi
nand Lyot

1897-1952
French

vynalezl koronograf

Otto Struve
1897-1963
Rus-rozený 
Američan

uvedl podrobná studie spektroskopické blízkých 
dvojhvězd; objevil mezihvězdné hmoty (H regiony II)

Fritz Zwicky
1898-1974
Swiss-Američan

pozorovaná Coma kupa galaxií a zjistil, že většina z clusteru 
musí být „temná hmota“; navrhuje existenci a pak pozorovat 
trpasličích galaxií; navrhované existence supernov (termín on 
razil), a že jejich pád může vést k neutronových 
hvězd; Předpokládá objevu kvasarů návrhem, aby kompaktní 
modré galaxie by mohla být zaměněna za hvězdy; Předpokládá 
se, že temná hmota by mohla být studována pozorování galaxií,
které choval jako gravitační čočky

Jan Hendrik 
Oort

1900-1992
Dutch

vypočtená vzdálenost ke středu galaxie; stanovené období za 
sluncem pro dokončení jednu otáčku Mléčné dráhy; vypočtená 
hmotnost Mléčné dráhy; navrhované existence obrovského 
sférického oblaku ledových komet (Oortův oblak), které zbyly 
po formování sluneční soustavy

Cecelia 
Payne-Gaposc
hkin

1900-1979
English

zjistili, že hvězdy jsou složeny převážně z hydrogren, héliem, 
druhý nejhojnější element

George 
Gamow

1904-1968
Rus-rozený 
Američan

nejprve navrhl vodík fúze jako zdroj solární energie

Karl G. Jansky
1905-1950
American

Zjištěné radiové vlny z vesmíru, a tím průkopníkem narození 
radioastronomie

Gerard P. 
Kuiper

1905-1973
holandský-rozen
ý Američan

objevili Miranda, pátý satelit Uranu; objevil Nereid, druhý 
satelit Neptuna; objevil atmosféru Titanu, Saturnova největšího 
satelitu; Jeho spektroskopické studie Uranu a Neptunu vedl k 
objevu komety jako trosek na okraji sluneční soustavy, nyní 
volal „Kuiper pásek“

Bruno B. 
Rossi

1905-1993
Italian

průkopníkem rentgenové astronomii a prostor fyziky 
plazmatu; podílela na objevu prvního známého rentgenového 
zdroje mimo sluneční soustavy (Scorpius X-1)

Bart Jan Bok 1906-1983
Dutch

navrhl, že malé tmavé globule mezihvězdného plynu a za 
soumraku (nyní nazývané Bok globule) se hroutí za vzniku 
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nových hvězd

Clyde 
Tombaugh

1906-1997
American

objevil planetu Pluto

Fred Whipple
1906-2004
American

navrhoval „špinavé sněhové koule“ model kometárního 
struktury

Viktor 
Amazaspovič 
Ambarcumjan

1908-1996
sovětský

jeden ze zakladatelů teoretické astrofyzice; První o tom, že T 
Tauri hvězdy jsou velmi mladé a že v okolí hvězdné asociace 
expandují

Grote Reber
1911-2002
American

postavil první radioteleskop (parabolický reflektor 31 stop v 
průměru), čímž se stal prvním radio astronom

Carl K. 
Seyfert

1911-1960
American

objevil první aktivní galaxie, která je součástí skupiny nyní 
nazývá Seyfertových galaxií

John A. 
Wheeler

1911-2008
American

také teoretické příspěvky k pochopení kvantové gravitace; razil
termín „černá díra“; představil pojetí „časoprostoru pěny“

Karl F. von 
Weizsäcker

1912-2005
German

přispěly k rozvoji teorie modelu mlhoviny pro vytvoření 
solárního systému; navrhla (s Hans Bethe) v protonů reakce 
jako termonukleární zdroj energie pro slunce

James A. Van 
Allen

1914-2006
American

prostor vědec nejlépe známý pro objevování zemskou 
magnetosféru

Sir Fred Hoyle
1915-2001
British

podpůrce ustáleném stavu modelu vesmíru; Známý autor 
sci-fi; navrhuje, aby nejčasnější formy života byly provedeny v 
prostoru o kometách a že tyto primitivní formy života našly 
cestu k Zemi; výsměšně razil termín „velkého třesku“ pro 
kosmické teorii, s nímž nesouhlasil

Robert H. 
Dicke

1916-1997
American

navrhuje, aby záření v blízkosti 1 cm vlnové délky zbude z 
horkého velkého třesku; vynalezl mikrovlnný radiometr, který 
se používá k detekci tohoto záření

George H. 
Herbig

1920-2013
American

nezávisle na sobě objevili objekty Herbig-Haro, které jsou 
mračna plynu spojené s mladými hvězdami

E. Margaret 
Burbidge

1919-
British

provedeny observační výzkum spekter kvasarů a jiných 
podivných galaxií; přispěl k porozumění hvězdné 
nucleosynthesis

Thomas Gold
1920-2004
American

přispěli k našemu chápání kosmologie, povahy pulsarů jako 
rotující neutronové hvězdy a vznik planetárních uhlovodíků

Chushiro 
Hayashi

1920-2010
Japanese

objevil vzor následovaný pre-hlavní posloupnosti hvězdy na 
HR diagramy (nyní nazývá Hayashi track); objevil maximální 
poloměr hvězda dané hmoty (limit Hayashi); významně 
přispěly k našemu chápání velkého třesku nucleosynthesis

Edwin E. 
Salpeter

1924-2008
Rakušan-rozený 
Američan

vysvětlil, jak triple-alfa reakce by mohla uhlík z helia v 
hvězd; pracoval na atomové teorii a kvantové 
elektrodynamiky; co-vyvinul Bethe-Salpeter rovnice; přispělo k
jaderné astrofyziky, hvězdného vývoje, statistické mechaniky a 
fyziky plazmatu
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Allan R. 
Sandage

1926-2010
American

identifikovali první kvasar, a objevil mnoho dalších; zjištěné 
stáří mnoha kulových hvězdokup

Vera Rubin
1928-
Americká

měřeno rotace křivky pro vzdálených galaxií a v konečném 
důsledku k závěru, že 90% nebo více z vesmíru je vyrobena z 
neviditelné temné hmoty

Irwin I. 
Shapiro

1929-
Americká

realizované nové rádiové nebo radarové techniky pro různé 
astrofyzikální výzkumné činnosti, včetně solárních systémů 
testů obecné teorie relativity a studium gravitačních čoček a 
supernovae, kteří se snaží určit přesné hodnoty Hubble 
konstanty

Riccardo 
Giacconi

1931-
Italian

průkopníkem rentgenové astronomie; podílela na objevu 
prvního známého rentgenového zdroje mimo sluneční soustavy 
(Scorpius X-1)

Sir Roger 
Penrose

1931-
British

přispěly k rozvoji obecné teorie relativity tím, že ukáže, že je 
nutné pro kosmologické singularity; objasněny fyziku černých 
děr

John N. 
Bahcall

1934-2005
American

dělal důležité teoretické příspěvky k pochopení sluneční 
neutrina a kvasary

Carl Sagan
1934-1996
American

byl vůdce v SETI; přispěl k většině z vesmírných misí, aby 
prozkoumala Mars a vnější planety; varoval, že vše-out jaderné
války by mohlo vést k „nukleární zimy“

James W. 
Christy

1938-
Americká

objevil Pluta Charon satelit,

William K. 
Hartmann

1939-
Americká

Známý malíř astronomických témat; co-rozvinutý 
nejrozšířenější teorie tvorby měsíce (z srážce obří planetismal 
se Zemí na konci období planety tvořící sluneční soustavy)

Kip S. Thorne
1940-
Americká

přispěl k teoretickému pochopení černé díry a gravitační 
záření;spoluzakládal Projektu Laser interferometr gravitačních 
vln Observatory (LIGO)

Bernard F. 
Burke

1942-
Americká

vyvinuty techniky pro velmi dlouhé základní interferometrie 
(VLBI) za použití atomové frekvenční normály k synchronizaci
radioteleskopů na vzdálených místech po celém světě, což vede
k 1000-násobnému zvýšení úhlové rozlišení pro 
radioteleskopů; provedené první měření mezikontinentální a 
mezikontinentální VLBI

Stephen W. 
Hawking

1942-
British

v kombinaci Obecná teorie relativity s kvantovou teorií 
předvídat, že černé díry by emitovat záření a odpaří

Jocelyn Bell
1943-
British

co-objevil první pulsar

Charles 
Thomas 
Bolton

1943-
Američan-rozen
ý kanadský

identifikovány Cygnus X-1 jako první černé díry

James Ludlow
Elliott

1943-2011
American

objeveny prstence Uranu
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Alan H. Guth
1947-
Americká

vyvinul teorii vývoji vesmíru známého jako inflační vesmír

Paul F. 
Goldsmith

1948-
Americká

ředitel Národní astronomie a ionosféry střediska; vyvinuty 
techniky pro studium struktury hustých molekulárních mraků, 
kde tvorba hvězd dochází

Tadashi 
Nakajima

japonský vedl skupinu, která objevil první hnědý trpaslík

Neil deGrasse 
Tyson

1958-
Americká

nejznámější poplarizing vědu tím, že hostí televizní 
seriál  NOVA ScienceNow  a  Cosmos: od A SpaceTime 
Odyssey

Mike Brown
1965-
Americká

objevil se svým týmem mnoho trans-Neptunian objektů 
(TNOs), včetně Eris je první TNO zjistil, že je větší než Pluto, 
který nakonec vedl k degradaci Pluta k trpasličí planetě
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