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STRESZCZENIE: Na wewnĊtrznej Ğcianie kruĪganka olsztyĔskiego zamku znajduje siĊ niezwykáa
pamiątka po Mikoáaju Koperniku. Jest to tablica o szerokoĞci 7.2 m i wysokoĞci 1.45 m uznawana
za jedyny zachowany instrument badawczy, wykonany przez samego astronoma. W ciągu wieków
znaczne fragmenty tablicy zostaáy zniszczone podczas robót budowlanych. W XIX w. podjĊto
nieprofesjonalną próbĊ odtworzenia brakujących fragmentów. Pod koniec lat 50 ub. wieku zespóá
konserwatorów z warszawskich Pracowni Konserwacji Zabytków usunąá wszystkie
przemalowania i uzupeánienia, które nie miaáy szesnastowiecznej metryki. Po przeszáo 50 latach
od tamtej pory nagromadziáo siĊ wiele pytaĔ o funkcjĊ jaką miaáa peániü ta tablica na zamku. Czy
na pewno byá to instrument astronomiczny? Powoáany jesienią 2006 r. zespóá badawczy miaá za
zadanie wykonanie dokáadnej inwentaryzacji fotogrametrycznej i konserwatorskiej oraz wstĊpnej
interpretacji uzyskanych danych. W pierwszej kolejnoĞci wykonano barwny fotoplan tablicy.
Pomiary oparto o punkty GPS zastabilizowane na dziedziĔcu zamku. Zadanie to wykonali
pracownicy Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM. WspóárzĊdne tych punktów oraz
punktów na tablicy przeliczono do sferycznego ukáadu wspóárzĊdnych geograficznych. NastĊpnie
wyznaczono azymut páaszczyzny tablicy wzglĊdem poáudnika miejscowego (przechodzącego
przez Ğrodek tablicy). Wg badaczy zajmujących siĊ w przeszáoĞci tą tablicą, rysunek na jej
powierzchni jest swoistym sáonecznym zegarem refleksyjnym. Snując swe przypuszczenia nie
okreĞlali precyzyjnie poáoĪenia zwierciadáa wzglĊdem tablicy. Rozwiązanie tego problemu
znajduje siĊ w tej pracy. Mimo nikáych i niepewnych danych wyznaczono poáoĪenie zwierciadáa z
doĞü dobrą dokáadnoĞcią. Potwierdzeniem sáusznoĞci przyjĊtego toku badaĔ, jest trwający ciągle
eksperyment pomiarowy prowadzony na replice tablicy. Badania konserwatorskie wsparte byáy
wykonaniem i interpretacją zdjĊü w podczerwieni oraz luminescencji w ultrafiolecie. Potwierdziáy
one istnienie wielu przemalowaĔ i zniszczeĔ na powierzchni tablicy. Analizy barwników, podáoĪa
i tynku potwierdziáy, Īe najstarsze warstwy pochodzą z XVI wieku. Wynikiem precyzyjnych
pomiarów fotogrametrycznych rysunku na tablicy jest zbudowanie jej matematycznego modelu.
Model ten niestety doĞü powaĪnie odstaje w niektórych partiach od rzeczywistoĞci. Oparty jest on
na obliczeniach astronomicznych. ĩadne XVI-wieczne Ĩródáa pisane nie wspominają o tablicy i
sam Kopernik nie pisze o niej ani sáowem. Stąd wykreowany model jest tylko prawdopodobnym
obrazem pierwotnego stanu przyrządu. Czy rzeczywiĞcie byá to instrument pomiarowy astronoma?
W Ğwietle dotychczasowych badaĔ byá to raczej kalendarz astronomiczny i jednoczeĞnie zegar
sáoneczny i mógá byü wykonany przez Kopernika.
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1.

WSTĉP

Mikoáaj Kopernik po studiach w Krakowie i we Wáoszech osiadá na staáe
na Warmii i spĊdziá na niej blisko 40 lat Īycia. Od 1516 r. do 1521 r. sprawowaá urząd
administratora dóbr wspólnych kapituáy warmiĔskiej z siedzibą na olsztyĔskim zamku.
Obowiązki te jednak nie oderwaáy go od astronomii. WáaĞnie na olsztyĔskim zamku
spisaá pierwszą ksiĊgĊ De revolutionibus… Tu takĪe zachowaá siĊ widomy i jedyny
w swoim rodzaju Ğlad pobytu Kopernika w Olsztynie – tablica doĞwiadczalna wykonana
w 1517 r.
Kopernik zaraz po przyjeĨdzie przystąpiá do budowy tablicy (Sikorski, 1993).
Badania konserwatorskie wykazaáy, Īe sporządzono ją na dwóch warstwach tynku.
NaleĪy rozumieü, Īe warstwą pierwszą byá tynk kruĪganku, a warstwa druga zostaáa
poáoĪona specjalnie na Īyczenie Kopernika. Prace nad rysunkiem tablicy Kopernik
rozpocząá juĪ 25 stycznia 1517 r. obserwując drogĊ odbicia SáoĔca na Ğcianie.
Badania T. Przypkowskiego ustaliáy ponad wszelką wątpliwoĞü, Īe wykres powstaá
przez rzutowanie na ĞcianĊ Ğwiatáa sáonecznego odbitego w zwierciadle. Zwierciadáo
byáo umieszczone na murku wypeániającym arkady, czyli na parapecie – jak wyraĪa siĊ
Przypkowski. Nie wskazaá on nie tylko miejsca, ale nawet konkretnej arkady, w której
byáoby ono umieszczone. W badaniach prowadzonych w 1955 r. braá równieĪ udziaá
poznaĔski astronom prof. F. Koebcke. Niestety w póĨniejszych publikacjach
nie zamieszczono Īadnych wyników pomiarów, obliczeĔ lub analiz.
KruĪganek, w którym znajduje siĊ tablica byá wielokrotnie przebudowywany.
UĪytkownicy zamku obchodzili siĊ z tablicą w sposób bezceremonialny, lecz nie zdoáali
jej zniszczyü bez reszty (Sikorski, 1993). Zamalowano ją wapnem oraz rozczáonkowano
ustawionymi poprzecznie Ğciankami dziaáowymi. OdsáoniĊcie i utrwalenia tego,
co pozostaáo zawdziĊczamy umiejĊtnoĞciom konserwatorów dzieá sztuki pod
kierownictwem prof. B. Marconiego, którzy w latach 1956-1957 podjĊli siĊ badaĔ
ratunkowych tablicy.
Jesienią 2006 r. z inspiracji Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
stworzono wielodyscyplinarną grupĊ badawczą. Celem przyĞwiecającym badaniom jest
inwentaryzacja i ocena stanu zachowania tego zabytku oraz rozstrzygniĊcie tego, jaką
funkcjĊ peániáa ta tablica w instrumentarium Kopernika.
2.

OSNOWA, ZDJĉCIA POMIAROWE I BARWNY FOTOPLAN

OlsztyĔska geodezyjna osnowa pomiarowa jest niespójną osnową lokalną.
Do planowanych w badaniach obliczeĔ z wykorzystaniem wspóárzĊdnych
geograficznych sferycznych taki ukáad jest nieprzydatny. Aby zagwarantowaü
wystarczającą dokáadnoĞü zaáoĪono dwa punkty na dziedziĔcu zamku w ukáadzie WGS
84. Pomiary i obliczenia wykonali pracownicy Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
UWM w Olsztynie. W nawiązaniu do nich pomierzono z dwóch stanowisk tachimetrem
bezlustrowym sieü fotopunktów naklejonych na ĞcianĊ z tablicą. Po wyrównaniu
uzyskano báąd poáoĪenia fotopunktów nie wiĊkszy niĪ ±2 mm. WspóárzĊdne
fotopunktów przeliczono do ukáadów (JĊdryczka, 2007) PUWG2000 i geograficznego.
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ZdjĊcia pomiarowe wykonano aparatem cyfrowym OLYMPUS E-510 z
obiektywem ZUIKO DIGITAL 14÷58 mm. Matryca z pikselami o wielkoĞci 5.4 µm
zagwarantowaáa wymiar terenowy piksela 1.1 mm. ZdjĊcia zaprojektowano tak, aby
moĪna byáo zagĊĞciü osnowĊ fotogrametryczną metodą terratriangulacji.
Powierzchnia tablicy jest prawie páaska. GruboĞü pozostaáoĞci tynku nie przekracza
20 mm. MoĪna zatem wykorzystaü do geometryzacji zdjĊü transformacjĊ metodą
rzutową. ZdjĊcia przetworzono w programie IRAS C uzyskując báĊdy wpasowania nie
wiĊksze niĪ ±3 mm.
àączenie przetworzonych fotogramów i koĔcową redakcjĊ fotoplanu wykonano
w programie Photoshop.

Rys. 1. Barwny (w oryginale) fotoplan tablicy astronomicznej M. Kopernika
w kruĪganku olsztyĔskiego zamku
Dla celów badaĔ konserwatorskich wykonano serie zdjĊü luminescencji wywoáanej
promieniami UV oraz w podczerwieni cz-b. Ujawniáy one szereg przemalowaĔ oraz
miejsca, z których usuniĊto pierwotny rysunek. Nie znaleziono Īadnego Ğladu grafitu lub
rylca, którym, jak przypuszczano, nanoszono szkic przebiegu linii. Pobrane próbki farb
i tynku przesáano do laboratorium gdzie okreĞlono ich metrykĊ na XVI w. Wybrane
zdjĊcia przetworzono metodą „image to image” i wklejono do nowej warstwy fotoplanu.

Rys. 2. Fragment fotogramu luminescencji wywoáanej promieniowaniem UV
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3.

MATEMATYCZNY MODEL TABLICY

Aby zrozumieü funkcje, jakie peániáa tablica trzeba odtworzyü proces jej
powstawania. Gáównym problemem, jaki pojawiá siĊ na wstĊpie byáo okreĞlenie
poáoĪenia zwierciadáa wzglĊdem tablicy. Dokáadne badania konserwatorskie ujawniáy
walcowaty, gáĊboki otwór w Ğcianie sugerujący umieszczenie w nim grubego prĊta
podtrzymującego jakieĞ urządzenie. Postawiono tezĊ, Īe urządzeniem tym byáo
zwierciadáo. NaleĪy tu wspomnieü, Īe powinno ono byü poziome. Idąc za podpowiedzią
badaczy (Przypkowski, 1960) mogáo to byü naczynie z rtĊcią, a nawet czerwone wino.
PrzyjĊto równieĪ (Przypkowski, 1960), Īe czerwone linie biegnące od lewa
w prawo skoĞnie w dóá, to rysunki Ğladu odbitych promieni sáonecznych w odstĊpach
piĊciodniowych. Linia oznaczona na oryginalnej tablicy literami A, I, T, niegdyĞ koloru
niebieskiego, to Ğlad SáoĔca w dniu równonocy. Litery te interpretowane są przez
badaczy, jako pozostaáoĞü po napisie AEQUINOCTIUM, gdzie litery A i E są poáączone
w jedną (Przypkowski, 1960). Linia ta jest linią prostą pozostaáe powinny byü
znieksztaáconymi fragmentami hiperbol. Znieksztaácenie to wynika z tego, Īe Ğciana nie
jest prostopadáa do poáudnika miejscowego. Azymut wyliczony ze wspóárzĊdnych
fotopunktów wynosi 123.557°.
W celu wyznaczenia poáoĪenia zwierciadáa w ukáadzie tablicy posáuĪono
siĊ nastĊpującą konstrukcją geometryczną:

Rys. 3. SáoĔce przechodząc przez páaszczyznĊ pionową i prostopadáą do tablicy odbija
siĊ w zwierciadle rzucając Ğlad na krawĊdzi tych páaszczyzn. WartoĞci Z w ostatniej
kolumnie tabeli są odlegáoĞciami przeciĊcia siĊ krawĊdzi páaszczyzn z liniami dziennymi
od otworu w tablicy
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Poprowadzono páaszczyznĊ jednoczeĞnie pionową i prostopadáą do páaszczyzny
tablicy przez wspomniany wyĪej otwór. Na fotoplanie zmierzono odlegáoĞci punktów
przeciĊcia siĊ krawĊdzi tych páaszczyzn z liniami na tablicy od otworu. Posáugując
siĊ programem autorstwa R. Tomasika Astronomiczny Kalendarz, wyznaczono
wysokoĞü SáoĔca w momencie przejĞcia przez páaszczyznĊ prostopadáą w 4 odstĊpach
piĊciodniowych, 1 przed i 3 po równonocy wiosennej. W 1517 r. dzieĔ ten wypadaá
11 marca wg kalendarza juliaĔskiego. Znając kierunek promieni padających na tablicĊ
i poáoĪenie punktów przebicia jej przez te promienie moĪna napisaü ukáad liniowych
równaĔ poprawek.

Au X  Z V

gdzie:

A

ª0.53048
«0.57782
«
«0.62737
«
«0.67904
«0.72348
¬

 1º
 1»»
 1» , X
»
 1»
 1»¼

ªy º
«z » , Z
¬ ¼

(1)
ª 3.34º
« 12.97 »
«
»
« 34.41 »
«
»
« 53.04 »
« 73.83 »
¬
¼

Wyniki rozwiązania ukáadu równaĔ (1) przedstawione są na rysunku 3.
Wykorzystując te dane i program Astronomiczny Kalendarz obliczono poáoĪenia
Ğladów SáoĔca na tablicy w odstĊpach piĊciodniowych, co 10 minut miĊdzy godziną
10 a 16 CET (Central European Time). Po naáoĪeniu wektorowej prezentacji tych
wyników na fotoplan moĪna zaobserwowaü rozbieĪnoĞci miĊdzy wygenerowanym
modelem i tym, co pozostaáo po oryginalnym rysunku na Ğcianie.

Rys. 4. Fotoplan z naáoĪoną warstwą prezentującą poáoĪenia Ğladów SáoĔca
wg wygenerowanego modelu
Czarne kropki reprezentujące poáoĪenia Ğladów SáoĔca na tablicy ukáadają siĊ
w linie dwojakiego rodzaju:
- związane z wĊdrówką SáoĔca po nieboskáonie w ciągu dnia (linie dzienne),
- związane z wĊdrówką SáoĔca po nieboskáonie w ciągu kolejnych dni o tej samej
godzinie (linie godzinne).
Linie opadające w dóá z lewa na prawo (dzienne, co 5 dni) w duĪej czĊĞci
pokrywają siĊ z rysunkiem na tablicy. Linia równonocy jest prosta i pokrywa siĊ
z oryginaáem, inne nieco odbiegają od oryginaáu. Powodów moĪe byü kilka. MoĪe byü to
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na skutek zniszczeĔ i przemalowaĔ. Linie na Ğcianie są proste a na modelu
hiperboloidalne.
Linie godzinne są w okolicy napisu XI prawie pionowe, są to linie godzin okoáo
poáudnia. Reprezentują one równe godziny i minuty w odstĊpach 10 minutowych.
Na zegarach sáonecznych wykorzystywanych w XVI w. są to linie proste. W modelu
wykorzystano do obliczeĔ czas CET, wiĊc linie są nieco zakrzywione, bo są
fragmentami analemy. Rysunek na tablicy w postaci czarnych linii opisanych czarnymi
liczbami rzymskimi sugeruje intuicyjnie, Īe mógáby byü to refleksyjny zegar sáoneczny.
Porównanie tej konstrukcji z modelem jednak nie potwierdza tego. Gdzie naleĪy szukaü
przyczyny tej niezgodnoĞci? Badacze sugerują (Sikorski, 1993), Īe namalowane zostaáy
póĨniej, niezgodnie z zasadami sztuki gnomonicznej.
4.

EKSPERYMENT SPRAWDZAJĄCY

Przestrzegając zasady, Īe nie wolno eksperymentowaü na zabytkach postanowiono
zbudowaü replikĊ tablicy ze zwierciadáem. Wybrano poáudniową ĞcianĊ zamku,
poniewaĪ jest równolegáa do tej, na której znajduje siĊ oryginaá oraz dobrze oĞwietlona
przez caáy dzieĔ. RównolegáoĞü Ğcian jest zdumiewająca. Na dáugoĞci 8 m wybranego
fragmentu Ğciany odchyáka wyniosáa tylko 58 mm.
Na stalowej ramie umocowano páytĊ z tekstolitu, na którą naklejono fototapetĊ
z fotoplanem oryginaáu tablicy w skali 1:1. W miejscu gdzie znajduje siĊ otwór
w Ğcianie (na oryginale) wstawiono prostopadle do tablicy rurĊ o przekroju
prostokątnym. Na tym ramieniu zawieszono na dwóch prĊtach zwierciadáo. PoáoĪenie
zwierciadáa moĪna regulowaü dziĊki przesuwnym tulejom. W pierwszej wersji
zwierciadáo naklejone na warstwĊ korka miaáo páywaü w zbiorniczku na powierzchni
oleju. Miaá to byü sposób na automatyczne poziomowanie lustra. UĪycie rtĊci
ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa byáo wykluczone. Pierwsze próby pokazaáy, Īe silne
przeciągi miĊdzy Ğcianą i murem obronnym powodowaáy koáysanie siĊ lustra. Obraz
odbitych promieni sáonecznych na tablicy byá w ciągáym ruchu, co uniemoĪliwiaáo
znalezienie stabilnego, moĪliwego do zarejestrowania poáoĪenia „zajączka” (Sikorski,
1993). Lepszym rozwiązaniem okazaáo siĊ umieszczenie lustra o Ğrednicy 50 mm na
spodarce teodolitu.
Pierwsze próby rejestracji poáoĪenia „zajączka” na replice tablicy rozpoczĊto
na początku marca 2008 r. Pomierzono poáoĪenie obrazów fotopunktów
sygnalizowanych na oryginalnej tablicy. ĝredni báąd ich wzajemnego poáoĪenia
nie przekroczyá ±10 mm. Rejestracji dokonywano aparatem cyfrowym OLYMPUS E
510 sterowanym z komputera. Firmowe oprogramowanie pozwala na wykonywanie
zdjĊü o zadanej porze i w zadanych odstĊpach czasu. Zegar komputera i aparatu
zsynchronizowany byá przez odbiornik GPS z czasem UTC (Coordinated Universal
Time). ZdjĊcia wykonywane byáy, co 10 minut i zapisywane w formacie RAW na dysku
komputera. Czas wykonania zdjĊcia i inne parametry zapisywane są w tym formacie
w osobnym pliku Exif (Exchangeable Image File Format).
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Rys. 5. Replika tablicy astronomicznej z widocznym na niej „zajączkiem”
Posiadając takie dane moĪna obliczyü poáoĪenie Ğladu tarczy sáonecznej
na oryginale tablicy. MoĪna wygenerowaü film pokazujący ruch tego Ğladu. àącząc
zarejestrowane Ğlady moĪna stworzyü wirtualną tablicĊ doĞwiadczalną.
W czasie eksperymentu wiosennego rozpoczĊtego 20 dni przed dniem równonocy
wiosennej przypadającej w tym roku na 22 marca napotkano wiele trudnoĞci.
W wiĊkszoĞci byáy to problemy związane z pogodą. Bezchmurne dni w tym okresie byáy
tylko 2 i kilka czĊĞciowo bezchmurnych. Wystąpiáy problemy techniczne. Powierzchnia
fototapety jest gáadka i przy niekorzystnym poáoĪeniu SáoĔca lĞniáa. Zadaszenie mające
dawaü namiastkĊ zacienienia w kruĪganku byáo niekiedy nieskuteczne. Silne porywy
wiatru destabilizowaáy konstrukcjĊ. Reakcje zwiedzających zamek czasami byáy bardzo
uciąĪliwe.
Po pierwszych obserwacjach i przemyĞleniach eksperyment jest kontynuowany.
Kolejna kampania rozpoczĊáa siĊ 7 wrzeĞnia na 15 dni przed dniem równonocy
jesiennej.
5.

WNIOSKI

Badania i eksperyment potwierdziáy znaną opiniĊ, Īe metody fotogrametrii
i teledetekcji znakomicie nadają siĊ do inwentaryzacji i rejestracji zmian stanu
zabytków. Dostarczyáy one danych, które przybliĪają badaczy do zrozumienia idei
powstania tego dzieáa. Podsumowując dotychczasowe badania moĪna stwierdziü, Īe:
- Linie dziennej wĊdrówki SáoĔca są maáo precyzyjne, aby mogáy sáuĪyü
do pomiarów. MoĪe to tylko skutek zniszczeĔ i przemalowaĔ. Z drugiej strony
(Sikorski, 1993) Kopernik wykonaá tĊ tablicĊ wiosną 1517 r. Czy miaá tyle czasu
i pogodnych dni, aby zrobiü to na podstawie obserwacji? MoĪe obserwacje byáy
fragmentaryczne a obraz linii powstaá w drodze ekstrapolacji;
- WyróĪniona na niebiesko linia równonocy wg badaczy miaáa szczególne
znaczenie. Mogáa sáuĪyü do obliczenia daty ĝwiąt Wielkanocnych. DzieĔ
równonocy wiązaá siĊ w tym czasie ze zdarzeniami ekonomicznymi, np. daty
poboru podatków? Wreszcie wieloletnie obserwacje mogáy pokazaü niezgodnoĞü
dáugoĞci roku wg kalendarza juliaĔskiego z rokiem sáonecznym. M. Kopernik
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od 1513 r. braá udziaá w pracach nad reformą kalendarza (Sikorski, 1993). I choü
oficjalnie zakoĔczyá je w 1516 r. mógá dalej zajmowaü siĊ tym problemem;
- Czarne ukoĞne linie przypominające linie godzinne na zegarach sáonecznych nie
pasują do opracowanego modelu matematycznego. Szczególnie linia opisana
rzymską liczbą XI mocno odstaje od modelu. Gdyby te linie pasowaáy do modelu
moĪna by zaryzykowaü tezĊ, Īe Kopernik prowadziá badania związane
z równaniem czasu;
- Wobec wielu wątpliwoĞci autor skáania siĊ do opinii, Īe byá to swoisty, sáuĪący
lokalnej spoáecznoĞci, kalendarz. Miaá on swój początek wczesną wiosną i przy
zaáoĪeniu, Īe miaá swoją kontynuacjĊ na suficie, koĔczyá siĊ póĨną jesienią.
Wątpliwym jest by czarne linie byáy tarczą zegara sáonecznego.
6.
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AN ATTEMPT AT UNDERSTANDING THE CONCEPT OF NICHOLAS
COPERNICUS’ ASTRONOMICAL TABLE, HOUSED IN THE OLSZTYN
CASTLE, USING PHOTOGRAMMETRIC MEASUREMENTS
KEY WORDS: Copernicus, astronomical table, photogrammetry, equinox, reflective sundial

Summary
On the inner wall of the gallery in the Olsztyn Castle, there is an unusual memento, left there
by Nicholas Copernicus. It is a table, 7.2 m wide and 1.45 m high, regarded as the only research
instrument built by the astronomer himself. Over the centuries, fragments of the table have been
damaged during construction works. In the 19th century, amateur restorers made an attempt to
reconstruct the missing fragments. In the 1960s, a team of restorers from the Warsaw Monument
Conservation Workshop removed all the paint coats and fillings added on past the 16th century.
Now, forty years later, numerous questions persist as to the function the table was to fulfill in the
castle. Was it really an astronomical instrument?
In autumn 2006, a research team was charged with the task of preparing a complete
photogrammetric and conservation stocktaking and preliminary interpretation of the data.
First, a precise colour orthophotomap of the table was made. The measurements were based on
GPS points, stabilised on the castle courtyard. The task was performed by the personnel of the
Department of Satellite Geodesy and Navigation of the University of Warmia and Mazury. The
coordinates of those points and of the points on the table were recalculated into a spherical system
of geographical coordinates. The azimuth of the table plane was then determined in relation to the
local meridian (running through the table centre).
According to the scholars who studied the table in the past, the drawing on its surface is a
kind of reflective sundial. Those researchers did not determine the mirror’s position against the
table with any precision. The problem has been solved in this study. Despite scarce and uncertain
data, the mirror’s position has been determined with considerable precision. The working
hypothesis has been confirmed by an ongoing experiment involving a replica of the table.
The restoration study has been aided by infrared photographs and UV luminescence.
Analysis and interpretation of the results have confirmed the table to have been covered by
numerous coats of paint and to have damaged fragments. Analyses of dyes, base, and plaster
showed the oldest layers to derive from the 16th century.
The precise photogrammetric measurements of the table's drawing allowed to develop its
mathematical model. However, in some parts, the model significantly deviates from the original
and is based on astronomical calculations. None of the 16th century sources mentioned the table
and Copernicus himself did not write a word about it. Hence, the model developed is only a
putative image of the original condition of the instrument.
Was it really the astronomer’s measurement instrument?
In the light of the research conducted so far, it appears that it was an astronomical calendar,
and that it may have indeed been made by Copernicus.
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