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középkorban, õt fogadták el a legfõbb tekintélynek. Ez elfedte érveinek és következte-
téseinek hiányosságait. Éppen e tekintélytisztelet volt a legfõbb oka, hogy a középkor-
ban a tudomány fejlõdése megállt.

Arisztotelész  egyik kortársa, Hérakleidész (kb. i. e. 388–315) viszonylag modern néz e-
teket vallott a világról. Feltételezte, hogy végtelen kiterjedésû, s hogy a gömb alakú Föld
forog tengelye körül. A bolygókról azt tartotta, hogy önálló világok, és hogy Földün k-
höz hasonlóan légkörük van. Figyelembe véve, hogy sem a Merkúr, sem pedig a Vénusz
nem távolodik el túlságosan a Naptól, arra a következtetésre jutott, hogy azok a Nap
körül keringenek. Egy dolgot azonban õ sem mondott ki: azt, hogy a Nap van a bolygó-
rendszer középpontjában.

Az ókori heliocentrikus rendszer

Számoszi Arisztarkhosz (kb. i. e. 312–230) Kopernikuszt több mint 18 évszázaddal
megelõzve, egy ténylegesen Nap-középpontú rendszert javasolt. Az ötlet már akkor sem
volt teljesen eredeti, hiszen Arisztotelész  csaknem egy évszázaddal korábban már meg-
vizsgálta ezt a lehetõséget, csak a megfigyelési eredményekre hivatkozva elvetette.
Arisztarkhosz  jóval többet tett a természettudományok fejlõdéséért, mint azt, hogy meg-
alkotta kozmológiai modelljét. Logikus okfejtéssel és a geometria szigorúan következe-
tes alkalmazásával elég jó közelítéssel állapította meg a Hold átmérõjét és távolságát. A
Nap–Föld távolság meghatározására elvileg hibátlan eljárást dolgozott ki, de nagyon
rossz eredményt kapott az elkerülhetetlen megfigyelési hibák következtében.

Szenkovits Ferenc

Csillagászati programok az internetrõl
A személyi számítógépek elterjedésével egyre több szoftverfejlesztõ gondol a csillagá-

szat iránt vonzódó alkalmazókra is. A számítógép kínálta lehetõségek a csillagászat terén
szinte korlátlanok. Olyan számításokat, amelyek még a múlt század elején is napokig, vagy
hetekig tartottak, a gép a másodperc töredékei alatt végzi. Így ma már minden gond nélkül
megjeleníthetõ a képernyõn a csillagos ég aktuális, vagy bármilyen pillanatra óhajtott képe,
nem beszélve arról az óriási mennyiségû információról, ami egy-egy kattintással azonnal
lekérdezhetõ. A csillagászati programok java része sajnos ma már nem ingyenes, de ezen
programok is rendelkeznek egy-egy olyan ismertetõ változattal, amellyel rövidebb-
hosszabb ideig szabadon szórakozhatunk. Szerencsére még jó néhány egészen jó
minõségû, „sokat tudó” program szabadon is hozzáférhetõ és terjeszthetõ. Sorozatunkat
egy ilyen szabadon használható planetárium program bemutatásával kezdjük.
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Star Calc

A StarCalc program szerzõje, Alexander E. Zavalishin szerint, a jelenleg létezõ leg-
gyorsabb planetárium és csillagtérkép program, ami Windows 95-98-NT alatt fut.

A program bemutatja a csillagos égbolt látképét a nap tetszõleges pillanatában,
ahogy azt a Földön tetszõlegesen elhelyezkedõ megfigyelõ észlelheti. Ha a megfigyelõ
valamely nagyobb város fölötti látványra kíváncsi, akkor a megfigyelési hely koordinátáit
egy bõvíthetõ listából választhatja ki. Kisebb helységek esetén a földrajzi koordinátákat
a felhasználó viszi be. Hazai megfigyelõ ha nem ismeri lakhelyének koordinátáit, a listán
szereplõ Bukarest és Budapest koordinátáiból kiszámíthatja azokat. Az égitestek hely-
zete megtekinthetõ az egész égbolton, vagy a felhasználó által definiált bármely kisebb
részen, kinagyítva. A kép nagyítható, zsugorítható, forgatható és kinyomtatható.

A program fõ erõsségei: A programba beépített igen hatékony algoritmusok
lehetõvé teszik, hogy a program a másodperc töredéke alatt kiszámítja a csillagos ég
látképét, még régi 486SX-en is.

A StarCalc nagy elõnye a felhasználó-barátsága: a felhasználói felület igen egyszerû,
a legtöbb mûvelet az egérrel kezelhetõ. Lehetõség nyílik arra is, hogy az égbolt bármely
felnagyított részérõl részletes térképet készítsünk nyomtatónk segítségével.

A program másik elõnye az egyszerû bõvíthetõsége. Az alapváltozathoz könnyen
csatlakoztatható több kiegészítés, amelyekbõl néhányat a szerzõ is elkészített már, to-
vábbiakat pedig máshonnan is könnyen átvethetünk.

A program szabadon letölthetõ a szerzõ következõ címeirõl:
www.m31.spb.ru/StarCalc/main.htm,
www.relex.ru/~zalex/main.htm .
Ha valaki nem rendelkezik csak e-mail lehetõségekkel, azonnal küldök egy változa-

tot az fszenko@math.ubbcluj.ro címre írt kérésre.  
 

Sz. F.


