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Kozmológia
V. rész

A modern csillagászati világkép kialakulásának fõbb elõzményei

A klasszikus csillagászat eredményei

Newtonnal lassan-lassan kezd befejezõdni a nagy amatõr csillagászok, a filozofikus
álmodozók kora és kezdetét veszi a szakcsillagászok kora, mely ma is tart. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy a Newton elõtti kor a szférikus vagy pozíciós csillagászat kora volt,
vagyis az az idõszak, amikor a csillagászok az éggömbön megfigyelhetõ látszólagos
mozgások leírásával foglalkoztak. Newtonnal veszi kezdetét az égi mechanika, az a tudo-
mány, amely már e mozgások magyarázatát is megpróbálja megadni.

A Newton utáni kor, a 18. század az égi mechanika kibontakozásának kora. Ez az
idõszak már a mûszerezettségé: vannak távcsövek, pontos ingaórák, meridiánmûszerek,
s Olaf Römer (1644–1710) óta  tudják, hogy a fény sebessége véges (1676). A 18. század
csillagászati szakterületei a sztellárasztronómia és a kozmogónia lettek, de a misztikus
köntösû kozmológia is e korban válik egyre racionálisabbá.

E századnak nagy felfedezése Edmund Halley (1656–1742) nevéhez
fûzõdik, aki 1718-ban rájön, hogy a csillagoknak van saját mozgásuk.
És hogy e csillagok éves viszonylatban ellipszis pályán mozdulnak el, ez
James Bradley (1693–1762) 1725–1728-as felismerése, ez ugyanis az
aberráció. Ezen kívül Bradley 1747-ben még felfedezi a nutációt is. A 18.
század közepére tehát már megalapozottá vált az égi mechanika, is-
merték a három alapvetõ „optikai csalódást” okozó tényt: a precessziót,
az aberrációt és a nutációt. A precesszió és a nutáció egységes elméletét
Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783) dolgozta ki 1749-ben. Edmond Halley

Ugyancsak Halley érdeme a periodikus üstökösök felfedezése, amely egyértelmûen
hitet tett a heliocentrikus kép mellett.

E kor szülöttei az elsõ, komoly csillagkatalógusok is, amelyek a sztellárasztronómia
felvirágzását is példázzák. A legismertebb katalógus e korban a Flamsteed-féle, mely 1725-
ben készült el. Összeállítója John Flamsteed angol csillagász (1646–1720). Tõle származik
a puszta szemmel látható halványabb csillagok jelölésére bevezetett számozás is.

Az égi mechanika jeles mûvelõje volt Leonhard Euler (1707–1783), de elsõ nagy
rendszerezõje mégis Pierre Simon Laplace (1749–1827) lett, aki 1773-ban mutatja ki a
bolygópályák nagytengelyének változtathatatlanságát, 1784-re pedig befejezi a naprend-
szer stabilitására vonatkozó elméletének kidolgozását.

Az égi mechanika elsõ nagy sikerét 1846-ban érte el, amikor felfedezték a Neptu-
nuszt. Felfedezésének különleges körülményei az egyetemes tudománytörténet egyik
legtanulságosabb fejezetét jelentik.

William Herschel

Az 1781-ben William Herschel (1738–1822) által véletlenül megpil-
lantott Uránusz pályaháborgásai alapján Friedrich Wilhelm Bessel (1784–
1846) feltételezte, hogy léteznie kell egy, még az Uránuszon is túl
keringõ bolygónak. A feltételezett bolygó pályájának adatait többen is
kiszámították. Közülük a francia Urbain Leverrier (1811–1877) eredmé-
nyeit alapul véve elõször a német Johann Gottfried Galle (1812–1910)
pillantotta meg az új bolygót 1846-ban. A Neptunusz felfedezése a
newtoni fizika alapjaira helyezett heliocentrikus szemlélet egyik gya-
korlati bizonyítéka volt.
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A Neptunusz felfedezésének érdekessége, hogy vele még nem sikerült teljes mértékben
magyarázatot találni az Uránusz pályaháborgás aira.

Ennek következtében késõbb egy újabb bolygót kezdtek keresni. Ezt a munkát az
amerikai Percival Lowell (1855–1916) indította útjára 1905-ben. A fáradságos munka csak
1930-ban – jóval Lowell halála után – hozott eredményt. A megtaláló a Lowellrõl elneve-
zett csillagvizsgáló fiatal munkatársa Clyde W. Tombaugh (1906–1997) volt. Ezt a bolygót
Plutónak nevezték el.

A 18. század közepére a tudósok már tudták, hogy az állócsillagok szférája nem
mozdulatlan, vagyis egy több ezer éves hitet sikerült megcáfolniuk, sõt azt is megfigyel-
ték, hogy az egyes csillagok is változnak, fejlõdnek. A Mira Ceti fényváltozásait már
1595-ben felfedezte Johannes Fabricius (1587–1615), de e jelenség egzaktabb leírása csak a
távcsövek korában született meg. 1669-ben hasonlót tapasztaltak az Algol esetében is.

A 18. században a kutatások a Tejút szerkezetére is kiterjedtek, s így a
sztellárasztronómia is önálló szakterület lett. Hogy a Tejút csillagok halmaza, azt már
Galilei óta látták, de, hogy inkább egy csillagokkal benépesített korongról van szó, az
Thomas Wright  (1711–1786) elmélete. Herschel, e század egyik legnagyobb megfigyelõ
csillagásza, ezt lényegében igazolja. Ez után már ki tud lépni Galaxisunkból is, felismer-
vén annak nem egyedi voltát, s hogy maga a Galaxis is saját mozgást végez. A távoli
objektumok vizsgálatát tette lehetõvé a kettõscsillagok létének herscheli felismerése
(1802), s a közöttük levõ fizikai kapcsolat leírása.

Mintegy száz esztendõ alatt tehát az égi mozgások egyszerû kémle-
lésén, s a Naprendszer belsõ törvényeinek felismerésén túlmenõen
nemcsak a Tejútrendszer szerkezetének feltárása, de más galaxisok
létének és összetevõinek kutatása is megindult. A csillagászat hatókörét
az új, nagy teljesítményû távcsövek félelmetesen kitágították, s minde-
zek a már kidolgozott dinamikus világkép szép igazolásai voltak. E kor,
ha alapjaiban nem is változtatta meg a már elfogadottá vált csillagászati
világképet, annak hatókörét mégis bõvítette. Pierre Simon Laplace (1749–
1827) ugyanis már el merte hagyni a – még newtoni képben is meglevõ
– elsõ mozgatót, s az általunk ismerten túli galaxisok létének felismeré-
sével a zárt világegyetem képe egyre nyitottabbá vált.

Pierre Simon
Laplace

A dinamikus világkép egyrészt megszabadult az arisztotelészi „elsõ mozgatótól”,
másrészt elfogadta a brunói hipotézist a világok sokaságáról, világegyetemünk nem
véges voltáról.

Szenkovits Ferenc

Komponensorientált paradigma
II. rész

Elõzõ számunkban nyomon követtük az objektumorientált paradigma átalakulását
komponensorientált paradigmává. Most a komponensorientált paradigma
objektummodelljeirõl lesz szó.

A SOM modell

Az IBM SOM (System Object Model) az OS/2 operációs rendszerben jelenik meg,
annak érdekében, hogy lehetõvé tegye a rendszer új komponensekkel való kibõvítését.

A leíró és definíciós nyelve megengedi a többszörös öröklõdést, a pointer aritmeti-
kát, de nem léteznek sablonok létrehozására szolgáló mechanizmusok, és nem létezik
szemétgyûjtés.


