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3. ábra Felnagyított színes TFT képpontok

Ennek elõnye, hogy az STN (Super
Twisted Nematic, azaz passzív
mátrix) kijelzõknél jobb kontrasz-
tot, gyorsabb frissítési sebességet
tesz lehetõvé, miközben ára lénye-
gesen alacsonyabb a TFT-nél.
A folyadékkristályos képernyõk
képe pontonként rajzolható, tehát
raszterképek elõállítására alkal-
masak. A képet elméletileg egy-
szerre lehet a képernyõre rajzolni.

A folyadékkristályos képernyõk legfontosabb elõnyei a katódsugárcsöves képer-
nyõkhöz képest a képernyõ lapossága, az alacsony villamosenergia igénye és az elektro-
mágneses sugárzás hiánya. Hátrányai közé tartozik az eléggé magas ár, kisebb fényerõ és
kontraszt, valamint a kép kisebb láthatósági szöge. Az újabb kutatási és fejlesztési
eredmények azt mutatják, hogy ezeket a hátrányokat idõvel kiküszöbölik.
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Kaucsár Márton

Kozmológia
III. rész

A felvilágosodás korának kozmológiája

Hipparkhosz és Ptolemaiosz idejében, valamint az õket követõ jó néhány évszázadon
át az akkori mérések pontossága nem tette szükségessé az Arisztarkhosz által már jóval
korábban javasolt heliocentrikus világmodell használatát. Ebben a korban a geocentri-
kus modell kiválóan megfelelt mind a gyakorlati céloknak, mind a nagytekintélyû Arisz-
totelész tanításainak is.

Mindazonáltal a ptolemaioszi rendszer megreformálásának gondolata a középkor
vége felé néhány nagy gondolkodónál már felötlött. Az egyre pontosabbá váló megfi-
gyelések megmutatták azt, hogy a ptolemaioszi alapon kiszámított táblázatok pontatla-
nok, nem jelzik elõre elég pontosan a Nap és a bolygók mozgását az égbolton. Azok a
kísérletek pedig, amelyek a geocentrikus rendszert, alapvetõ elgondolásainak megtartá-
sával „bõvíteni és javítani” igyekeztek, végül is tûrhetetlenül bonyolulttá tették azt.
Egyesekben tehát hosszú idõ után ismét felmerült a gondolat: hátha nem is helyes a
geocentrikus rendszer?

A központi kérdés az volt, hogy a Föld nyugszik-e vagy mozog? Legelsõnek ez a kérdés
(antik felvetõi után) Oresmiusnál (Lisieux püspöke) vetõdött fel a 14. század derekán.
Egy évszázad múlva sokkal határozottabb formában vetette fel a Föld mozgásának
lehetõségét Nicolaus Cusanus, a 15. század egyik kiváló gondolkodója, valamivel késõbb
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pedig Leonardo da Vinci. Az õ feljegyzései azonban életében nem kerültek nyilvánosság-
ra, sõt nagy gonddal titkolta el õket. Oresmius, Cusanus és Leonardo  elsõsorban filozófiai
oldalról közelítette meg a kérdést. Cusanus felveti a világmindenség végtelenségének
gondolatát is mintegy másfél évszázaddal Giordano Bruno elõtt.

Regiomontanus

Úgy látszik, hogy a 15. század legnagyobb csillagásza, a
königsbergi születésû Johannes Müller (1436–1476, latinos
nevén Regiomontanus) szintén eljutott a régi csillagászati világ-
kép revíziójának gondolatához. Legalábbis, mint program és
követelmény, szerepelt ez nála, már egy 1460 körül kelt
levelében. Fiatalkori gondolata, hogy a bolygók égbolton
való mozgásuk során mintegy „hozzá vannak láncolva a
Naphoz”, arra mutat, hogy õ talán tovább is jutott volna e
kérdésben, ha sajnálatosan korai halála ebben meg nem
akadályozza.

A 16. század elsõ felétõl kezdõdõen a természettudományok addig soha nem látott
nagyarányú fejlõdésnek indultak, sõt tulajdonképpen e kortól kezdve beszélhetünk a
modern természettudományról. De nem csak a természet vizsgálata fejlõdött ekkor
csodálatos lendülettel, hanem a szellemi élet szinte minden területén az évszázados
pangás után nagyszerû pezsgés volt tapasztalható.

A csillagászat fejlõdésének legfontosabb mozgatói ebben a korban is a gyakorlati al-
kalmazások voltak. A kor legfontosabb tudománya a mechanika volt, a testek mozgásá-
nak a tana, amely egyre inkább nélkülözhetetlennek bizonyult az élet minden terén. A
mechanika fejlõdésének korai szakaszában azonban a csillagászat fejlõdését is maga után
vonja. A csillagászat ugyanis az égitestek „tiszta” mozgását tanulmányozza, tehát a
mozgást igen egyszerû, könnyen követhetõ körülmények között, szemben a földi jelen-
ségek mechanikájával, amelynek súrlódással, közegellenállással és más, a jelenséget
bonyolító tényezõkkel kell számolnia.

Egy másik, nem kevésbé jelentõs tényezõ, amely nagy lendületet adott a csillagászat
fejlõdésének, a hajózás gyors ütemû fejlõdése volt. A földrajzi helyzet meghatározása és
a térképkészítés ebben a korban még szinte kizárólag csillagászati probléma volt. A
hajózás fejlõdése révén tisztázódott végérvényesen a Föld alakjára vonatkozó kérdés,
amikor is a 16. század elején körülhajózták a Földet.

Másik fontos gyakorlati probléma – amely megkövetelte bizonyos csillagászati vizs-
gálatok minél gondosabb lefolytatását – az abban a korban már meglehetõsen sürgetõvé
vált naptár-kérdés volt.

Kopernikusz és a heliosztatikus világmodell

Miklaj Kopernik (1473–1543), közismert latinos nevén Nikolausz Kopernikusz, a len-
gyelországi Torunban született. Három évi krakkói és mintegy tíz évnyi itáliai felsõfokú
tanulmányai révén Kopernikusz magáévá tette kora matematikai, csillagászati, orvosi, jogi
és teológiai ismereteit.

Széleskörû tanulmányai és elfoglaltságai mellett leginkább a csillagászat foglalkoz-
tatta. 1497-tõl kezdõdõen már publikált csillagászati megfigyeléseket, amelyek alapján
egyre jobban érlelõdött benne az új világmodell szükségessége, amely lehetõvé teszi az
égitestek mozgásának nagyobb pontosságú elõrejelzését.

A probléma jobb megismerése érdekében eredetiben tanulmányozta a görög
szerzõk mûveit, akik közül többen is felvetették a heliocentrikus rendszer gondolatát.
Kezdetben neki is abszurdnak tûnt a mozgó Föld gondolata, de évtizedeken át végzett
számításai mind inkább meggyõzték a Nap-középpontú rendszer helyességérõl, még ha
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az látszólag ellent is mond a tapasztalatnak. Rendszerének hibái – mint pl. a bolygók
egyenletes körmozgása, vagy a részben megtartott epiciklusok és deferensek rendszere –
miatt nem sikerült elérnie a várt pontosságot a bolygók helyzetének kiszámításában. Ez
haláláig elégedetlenséggel töltötte el. Ez abból is kitûnik, hogy a már neves csillagász
1514-ben nem tesz eleget azon felkérésnek, hogy mondjon véleményt a Lateráni Zsinat
által tervezett naptárreformról. Kopernikusz nem fogalmazott meg határozott véleményt,
mert a Nap és a Hold pozíciói nem voltak ismertek a szükséges pontossággal.

Nicolausz Kopernikusz

1510. és 1514. között Kopernikusz rövid kéziratban foglalta
össze új elgondolásait: De hypothesibus motuum coelestium a se
constitutis commentariolus (Kommentár az égitestek elrendezésérõl és moz-
gásairól szóló elméletekhez), a kéziratot 1514-ben eljuttatta barátai-
hoz. Fõbb megállapításai: a csillagok napi látszólagos mozgása, a
Nap évi mozgása, és a bolygók retrográd mozgása mind arra
vezethetõ vissza, hogy a Föld naponta megfordul a tengelye
körül, évente körülkeringi a Napot, a Nap pedig a bolygórend-
szer nyugvó központja. A Föld tehát nem a világegyetem köz-
pontja, hanem csak a Hold pályáé. Az évek múlásával Koperni-
kusz ábrákkal, matematikai számításokkal támasztotta alá érveit.

A Commentariolus-ban megfogalmazott elvekrõl 1533-ban Rómában elõadások hang-
zottak el VII. Kelemen pápa elõtt. A pápa jóváhagyta a tanokat. Kopernikuszt 1536-ban
hivatalosan felkérték eredményeinek a közzétételére, de õ tovább habozott. 1540-ben
adta át kinyomtatásra fõ mûvének kéziratát egyik tanítványának. A nagy mû kinyomta-
tott példányát állítólag csak élete utolsó napján, 1543. május 24-én látta. A könyvhöz a
kiadó Andreas Osiander a kritikától tartva elõszót írt, ebben a mozdulatlan Napot csak a
számításokat megkönnyítõ feltételezésnek minõsíti.

A fõ mû, a De revolutionibus orbium coelestium (Az égi pályák körforgásáról) gondos tanul-
mányozásával megállapítható, hogy Kopernikusz tényleg hitt a heliocentrikus rendszer-
ben – pontosabban egy heliosztatikus rendszerben, a Napot a középponttól bizonyos távol-
ságra helyezte el – ezt tartotta a világegyetem valósághû leírásának.

Kopernikusz mûvében szembeszállt a Föld mozdulatlanságára vonatkozó régi érvekkel.
Rájött, hogy a Föld csak egy a bolygók közül, amely saját tengelye körül napi mozgást, a
mozdulatlan Nap körül pedig éves mozgást végez. Ptolemaiosz egyszer azzal érvelt a Föld
forgása ellen, hogy a hegyeknek le kellene szakadniuk bolygónk felszínérõl, és szét kellene
szóródniuk az égitestek között, ha a Föld a számított sebességgel forogna tengelye körül.
Kopernikusz megcáfolta ezt, mondván, Ptolemaiosznak inkább attól kellett volna félnie, hogy
az ugyanolyan periódussal forgó, de sokkal nagyobb sugarú éggömb törik össze.

Thomas Digges ábrája
a végtelen térben elszórt csillagokkal

Tárgyalta a bolygóknak a Naphoz viszonyí-
tott elhelyezkedési rendjét. A régi elrendezést –
Föld, Hold, Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter
és Szaturnusz – nem fogadta el, mivel az a geo-
centrikus rendszerbõl következett. Az elrende-
zést a heliocentrikus rendszerhez igazította, a
mozdulatlan Naptól távolodva így következnek
egymás után az égitestek: Merkúr, Vénusz, Föld,
körülötte kering a Hold, Mars, Jupiter, Szatur-
nusz. Pontosan jelölte ki a két belsõ bolygó, a
Merkúr és a Vénusz helyét, és helyesen magya-
rázta meg a három külsõ bolygó retrográd moz-
gásának váltakozó idõtartamát is.
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A külsõ bolygók látszó mozgásának
magyarázata Kopernikusz rendszerében

A bolygók Naptól mért távolságának ará-
nyát alig néhány százalékos hibával adta meg.

Kopernikusz rendszere segítségével magya-
rázza a csillagok és a bolygók látszólagos moz-
gását. A Nap mozgását is a Föld mozgásának
tulajdonította. Megadja a Föld mozgásának
matematikai leírását, és szól a napéjegyen-
lõségek változásáról is, ezt a Föld tengelyforgá-
sának precessziója okozza.

A heliocentrikus elmélet keretében Kopernikusz a Hold és a bolygók mozgásainak a
leírására sokkal elegánsabb megoldást tudott megadni, mint Ptolemaiosz a geocentrikus
rendszerben. Kopernikusz is az állandó sebességû körmozgásból indult ki, ezért rendszere
látszólag ugyanolyan bonyolult, mint a ptolemaioszi. Ennek ellenére Kopernikusz hitt
abban, hogy rendszere esztétikailag sokkal kielégítõbb, ez adja meg a kozmosz isteni
rendjének valós képét.

Miután ismerteti világrendszerét, az alábbi szavakkal bizonyítja következtetéseit:
„… mindennek középpontjában van a Nap székhelye. Vajon ebben a

legnagyszerûbb szentélyben tudnánk-e jobb helyet találni ennek a fáklyának, mint
ahonnan mindent egyszerre meg tud világítani? Méltán nevezik egyesek a világ lámpásá-
nak, a >>lucerna mundi<<-nak, mások a világ eszének és uralkodójának. Hermész
Triszmegisztosz látható Istennek, Szophoklész  Elektrája mindent látónak nevezi. Így tehát a
Nap mintha királyi trónján ülne, irányítja a körülötte keringõ bolygók családját.”

A kopernikuszi elmélet két jelentõs változást hozott a tudományos világképben. Az
elsõ a világegyetem látszólagos méretével kapcsolatos. A csillagok mindig ugyanabban a
rögzített helyzetben jelennek meg, de ha a Föld mozog a Nap körül, akkor kisebb, perió-
dusos elmozdulást kellene mutatniuk. Kopernikusz megmagyarázta, hogy a csillagok
szférája túl messze van, a változások ezért nem észlelhetõk. Elmélete így a korábban el-
képzeltnél sokkal nagyobb világegyetemhez vezetett. Angliában nyílt lelkesedéssel fogad-
ták az elméletet, kialakult a végtelen, a térben mindenütt elszórt csillagokból álló világ-
egyetem képe. Ennek elsõ – itt is látható – ábrázolása Thomas Digges 1576-ban megjelent
könyvében található. A második változás a testek földre esésének az okával kapcsolatos.
Arisztotelész tanítása szerint a testek „természetes helyükre” esnek, ez a világegyetem
középpontja. De a heliocentrikus elmélet szerint a Föld már nem esik egybe a világegye-
tem közepével, új magyarázatra van szükség. Az esõ testekre vonatkozó törvények újra-
gondolása vezetett el végül az általános tömegvonzás newtoni felfogásához.

A Föld nem a világegyetem közepe – ez a trónfosztás hatalmas megrázkódtatást
okozott. A Föld többé nem tekinthetõ a teremtés közepének, csak egy a hasonló boly-
gók közül. A Föld többé nem a változások és a pusztulás központja egy változatlan
világegyetemmel körülvéve. Nem érvényes többé az a hit, hogy az ember, a mikrokoz-
mosz, tükörképe az õt körülvevõ világegyetemnek, a makrokozmosznak. A régi tekin-
télyek egész rendszerével szemben intézett sikeres kihívás teljes változást követelt meg
az ember filozófiai világegyetem felfogásában. Ez az, ami joggal nevezhetõ „koperniku-
szi forradalomnak”.

Tycho Brache geoheliocentrikus világképe

Kopernikuszt követõen kezdte csillagászati vizsgálatait a dán Tycho Brache (1546–
1601). Valamennyi elõdjénél pontosabb méréseket végzett. Tycho, ahogyan gyakorta
nevezik, csillagászati megfigyeléseit 1564-ben kezdte el, 1566-ban holdfogyatkozást, a
következõ évben pedig napfogyatkozást írt le. Igen pontos megfigyeléseinek sorában
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kitûnik az 1572-es nova és az 1577-es (és további négy) üstökös leírása. 1580-tól megfi-
gyelési adatait már egy kis dán szigeten levõ csillagvizsgálójában, az Uraniborgban (Ég
kapuja) gyûjthette. Hat láb sugarú fali kvadránsa segítségével – távcsõ nélkül – minden
korábbinál pontosabban térképezte fel az eget.

A ptolemaioszitól és kopernikuszitól egyaránt eltérõ világképét 1583-ra dolgozta ki,
nyomtatásban pedig 1588-ban közölte. Kompromisszumos modelljének a lényege a
következõ: a Föld a világegyetem középpontjában nyugalomban van (ezért sztatikus e
kép), míg fent az állócsillagok szférája 24 óra alatt tesz meg egy fordulatot. (Ennyiben e
világkép még ptolemaioszi.) Nála a Hold, a Nap és az állócsillagok a mozdulatlan Föld
körül, míg az öt (akkor ismert) bolygó a Nap körül kering. Megfigyeléseivel kialakította
a geoheliocentrikus világképét . Rendszerének viszonylag kevés híve volt a kortársak között,
de magyarországi visszhangja mégis nagy volt. Comenius pl. egyik mûvében Brahe alapján
elemzi a világképet.

Nagy hatású mûveinek egyik legnagyobb jelentõsége az, hogy elvetette az égi szférák
valóságos létét, s tovább egyszerûsítette a világképet.

Szenkovits Ferenc

Csillagászati programok az internetrõl

III. rész

A Julián-dátum

Csillagászati évkönyvekben, számítógépes csillagászati programokban vagy a kro-
nológiában gyakran találkozunk a Julián-dátum fogalmával.

A köznapi életben egy napot három számadat jellemez: az év, a hó és a nap száma.
A napokban kifejezett váltószámok itt: 365, illetve 366, továbbá 28 – esetleg 29 –, 30
vagy 31. Így két idõpont közötti napok száma csak nehézkes számolással adható meg.
Ilyen számolásra a csillagászatban gyakran van szükség, például két fogyatkozás, vagy
egy változócsillag két maximuma (minimuma) közti idõszak megadása esetén.

Az ilyen számításoknál elkerülhetetlenül elõálló bonyodalmak kiküszöbölése céljából
Joseph Scaliger francia történész teljesen új rendszerû idõszámítási módot javasolt 1582-ben:
válasszunk ki egy olyan távoli múltban levõ napot, amely elõtt már valószínûleg semmilyen
történelmi esemény nem volt, és ettõl a naptól folyamatosan számláljuk a napokat – függet-
lenül a hetektõl, hónapoktól, sõt az évektõl. Az elfogadott távoli epocha i. e. 4713. január
1-e. Idõszámításunk kezdetének napja (i. sz. 1. január 1.) Julián-napja 1 721 425, 2002. január
1-e pedig 2 452 276. Scaliger még déli 12 órától számította a napokat, viszont 1925. óta min-
den idõszámítás kiinduló pillanata az éjfél. Ezért az 1925. utáni minden Julián-dátumból le
kell vonnunk 0,5 napot, és a 0,5  utáni tört napok már a következõ nap délelõttjére vonat-
koznak. Scaliger apjának, Julius Scaligernek tiszteletére nevezte el ezt az idõszámítási rendszert.

A Julián-napok használatának sok elõnye van. Ha 7-tel elosztjuk az adott nap Julián
számát, a maradékból megállapíthatjuk, hogy a hétnek melyik napja az. Ha a maradék 0,
a nap hétfõ, ha 6, az vasárnap, stb. Az évkönyvek megadják minden nap Julián-dátumát
(JD) a greenwichi éjfélre vonatkoztatva.

A megfigyelésekkor az órákat, perceket, másodperceket a nap törtrészeiben adjuk a
Julián-nap számához. Például a romániai helyi idõben kifejezett 2001. október 11. 23
óra 44 perc 39 másodpercnek megfelelõ Julián-dátum 2452194,364340. Az átszámításá-
nál figyelembe kell venni, hogy a nyári idõszámítás miatt a megadott helyi idõnek 20 óra
44 perc és 39 másodperc UT (greenwichi középidõ) felel meg.


