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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.
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Egyes szakirodalmi források a Módosított Julián-dátumot (MJD) használják, amely-
nek kifejezése: MJD = JD - 2 400 000,5.

Egy közönséges naptári dátumot alakít módosított Julián-dátummá az alábbi Pascal
nyelven leírt eljárás, amely érvényes tetszõleges i. e. 4713 utáni dátumra. Itt 1582. októ-
ber 4-ig a Julián-naptárat, míg 1582. október 15. után pedig a Gergely-féle naptárat
használjuk.

FUNCTION MJD(DAY,MONTH,YEAR:INTEGER;HOUR:REAL):REAL;

  VAR A: REAL; B: INTEGER;

  BEGIN

    A:=10000.0*YEAR+100.0*MONTH+DAY;

    IF (MONTH<=2) THEN BEGIN MONTH:=MONTH+12; YEAR:=YEAR-1 END;

    IF (A<=15821004.1)

      THEN B:=-2+TRUNC((YEAR+4716)/4)-1179

      ELSE B:=TRUNC(YEAR/400)-TRUNC(YEAR/100)+TRUNC(YEAR/4);

    A:=365.0*YEAR-679004.0;

    MJD:=A+B+TRUNC(30.6001*(MONTH+1))+DAY+HOUR/24.0;

  END;

Az algoritmusok írásában jártas olvasó maga is megírhatja a fordított átalakítást
végzõ eljárást. Sz.F.

Sztereokémia
II. rész

A királis molekulák abszolút konfigurációjának meghatározására sokáig nem volt
lehetõség. Bijvoet (1951) volt az elsõ, aki a (+) borkõsav nátrium-rubidium sójának
vizsgálatával kimutatta, hogy a (+)D glicerinaldehid abszolút konfigurációja megegyezik
a Fischer által feltételezett konfigurációval.

A Fischer konvenció a maga idejében nagy elõrelépést jelentett, segítségével vált
lehetõvé a cukrok és aminosavak rendszerezése és térszerkezetük meghatározása. Bo-
nyolultabb vegyületek esetében alkalmazása nehézségekbe ütközik. Gondoljuk meg,
hogyan lehet pl. egy alkaloidot szerkezetileg a glicerinaldehidre visszavezetni! Szükség
volt a királitás egyértelmû és egyszerû meghatározására egy általánosabb, könnyebben
kezelhetõ rendszerre. Erre a Cahn-Ingold-Prelog (CIP, vagy az R-S) konvenció nyújt
lehetõséget. A Cabcd királis molekula jellemzésére a központi szénatomhoz kapcsolódó
ligandumokat rangsorolja. Minél nagyobb a szénatomokhoz kapcsolódó atom rendszá-
ma, annál nagyobb rangú. Izotópok esetén a nagyobb atomsúlyú lesz a nagyobb rangú.
Ha a királis szénatomhoz nem egy  atom, hanem atomcsoport kapcsolódik, akkor a
kapcsolódó atomok szubsztituenseit is figyelembe kell venni rendszámuk szerint.

A leggyakrabban kapcsolódó atomok és atomcsoportok rangúsága:

J>Br>Cl>F>OH>NH>CHO>CH>OH>COOH>CN>C�CH>CH>H

Hogyan állapítjuk meg egy optikailag aktív szén-
atom királitását? Vegyük példaként ismét a
glicerinaldehidet. Állapítsuk meg a rangsorolást (1-2-3-
4) a fenti sorozat alapján.
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