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1. Įvadas
Tiesiog kaip  Grigaliaus data  yra Grigaliaus kalendoriaus datos A  Julianas data  yra Julijaus 
kalendoriaus datos. (Daugiau informacijos apie šių kalendorių pamatyti  Julijaus ir Grigaliaus 
kalendorius.) Astronomai kartais naudoja terminą “Julijaus data” kita prasme, pagal kurį jis yra 
susijęs su tuo, kas vadinama “Julijaus dieną, skaičius”. Toks terminas “Julijaus data” naudojimas 
leidžia dviprasmiška, tačiau prasmė paprastai yra iš konteksto aišku. Šiame straipsnyje iš 
sąvoka  Julian dieną, skaičius  bus paaiškinta, kartu su įvairiais šio žodžio reikšmių  Julian dienos.

Pagal numeracija dienų vadinama sistema  Julian dieną numeriai, naudojamas astronomų ir 
calendricists (tų, kurie mokosi kalendorius, deja, ne dėl gyvenimo), laikinas seka dienų yra susietas 
ant sveikųjų skaičių, -2, -1, 0 seka, 1, 2, 3, ir tt. Tai leidžia lengvai nustatyti kiek dienų tarp dviejų 
datų skaičių (tik atimti vieną juliańska skaičių nuo kito).

Pavyzdžiui, saulės užtemimas buvo matomas ne Ninevės birželio 15, 763 BC (Julijaus kalendorių), 
pagal asirų kronikose Britų muziejuje, ir mėnulio užtemimas ten įvyko balandžio 14-15, 425 BC 
naktį (Julian Kalendorius). (“The  Mėnulio kalendoriai ir Eclipse Finder programa pasakoja, kad šie
užtemimai įvyko maždaug 10:32 AM ir 2:27 am atitinkamai.) Juliańska numeriai, atitinkantys šių 
datų yra 1,442,902 ir 1,566,296 atitinkamai. Tai labai lengva apskaičiuoti, kad Mėnulio užtemimas 
įvyko 123,394 dienų po saulės užtemimas.

Apskritai,  sveikasis data  yra bet priskirdami vieną su vienu korespondenciją tarp įprastų seka 
dienų (ir naktų) ir sveikųjų skaičių sistema. Tokios sistemos skiriasi tik pasirinktą, kad atitiktų 0 
dieną arba dieną 1. Pavyzdžiui dieną, kai kurias programas NASA naudoja Sutrumpintas Julian 
data, kuri yra dienų skaičius nuo 1968-05-24 (tuo metu Apollo misijų mėnulis buvo 
vykdomi). Kitos prasidedančios datos lankytinos su programuotojų yra, ar buvo 1601/01/01 GC 
(Grigaliaus kalendorius), 1900/01/01, 1901/01/01 ir 1980-01-01 (kai laikas prasidėjo pagal IBM 
PC), Pasirinkimas yra paprastai yra kompromisas dėl pasekmė:

(i) laiko būtino tikslumo (dienų mikrosekundžių),
(ii) dominančio (dešimtmetį, amžiaus, tūkstantmetį, ir tt) laikotarpio trukmė,
(iii) baitų skaičius galima saugoti datą ir
(iv) simbolių, reikalingų, kad būtų rodomas datą.
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2. Julianas laikotarpis
Julijaus diena Taškų sistema kartais (klaidingai) sakė, kad buvo išrastas Joseph Justus Scaliger 
(gimęs 1540-08-05 JC Agen, Prancūzija, mirė 1609-01-21 JC Leidenas, Olandija), kuris per savo 
gyvenimą panardintas pats graikų, lotynų, persų ir žydų literatūros, kuris buvo vienas iš 
chronologiją mokslo steigėjų. Scaliger išradimas buvo  ne  iš juliańska skaičių sistema, o 
vadinamasis Julianas laikotarpis.

Scaliger kartu tris tradiciškai pripažintus laiko ciklus 28, 19 ir 15 metus, siekiant gauti didelį 
ciklą,  Scaliger ciklą,  arba  Julian laikotarpį,  apie 7980 metų (7980 yra mažiau paplitusi kartotinis 
28, 19 ir 15). Pasak enciklopedijos Brittanica:

“Iš 7,980 metų trukmė buvo pasirinkta kaip 28 kartų 19 kartų 15 produkto; tai, atitinkamai, yra apie 
metus vadinamąją Saulės ciklo Julijaus kalendorių, kuris buvo priimtas kartojasi tomis pačiomis 
savaitės dienomis numeriai; mėnulio arba Ciklą metodo, po kurio Mėnulio fazės pasikartoja tam 
tikrą dieną į saulės metus, arba metų sezonų; ir indiction, iš pradžių reguliarių mokesčių arba 
vyriausybės rekvizavo senovės Romoje grafiką ciklas.”

Pasak kai kurių sąskaitų Scaliger pavadino savo Julian laikotarpį po jo tėvo, Julius Scaliger. Tačiau 
jo  de Emandatione temporum(Ženeva, 1629) Scaliger sako: “Julianam vocauimus, Quia skelbimą 
metus Julianum accommodata…” (išvertus RL Reese ir kt  (3)  kaip “Mes vadinti tai Julianas nes jis
tinka Julijaus metų…”).

Dėl Julian laikotarpį JAV karinio jūrų laivyno observatorija tai pasakyti:

“Per 16 amžiuje Joseph Justus Scaliger stengėsi išspręsti istorinių epochų kratinys pateikdamas 
viską į vieną sistemą. Nėra pasiruošusi susidoroti su neigiamais metų skaičių, jis siekė pradinį 
epochą iš anksto bet archyvinius įrašus. Jo požiūris buvo numerologinės ir naudojama tris 
kalendorines ciklai: 28 metų saulės ciklą, 19-metų ciklą auksinis numeriai ir 15-metų indiction 
ciklą. Saulės ciklas yra laikotarpis, po kurio savaitę dienomis ir kalendorinės datos pakartoti Julijaus
kalendorių. Auksinis numeriai ciklas yra laikotarpis, po kurio mėnulio fazių pakartoti (apytiksliai) 
dėl tų pačių kalendorinių datų. Indiction ciklas buvo Romos mokestis ciklas nežinomos 
kilmės. Todėl Scaliger galėtų apibūdinti per metus numerių (S, G, I) formulėje, kur S tęsiasi nuo 1 
iki 28, G nuo 1 kartu per 19, ir aš nuo 1 iki 15. Scaliger pirmiausia nurodė, kad tam tikroje derinys 
būtų pasikartoja po 7980 metų (= 28 x 19 x 15). Jis paragino šį Julian ciklą, nes jis buvo 
grindžiamas Julijaus kalendorių. Scaliger žinojo, kad Kristaus gimimo metus (kaip nustatyta 
Dionysius Exiguus) buvo būdingas skaičiaus 9 saulės ciklą, auksinis numeris 1 ir skaičiaus 3 
indiction ciklą, arba (9,1,3). Tada Scaliger pasirinko kaip šio pradinio epochos metais būdingas 
(1,1,1) ir nustatė, kad (9,1,3) buvo jo chronologine eros [4713 metų, todėl, kad metų (1,1,1) buvo 
4713 BC]. Scaliger pradinis epocha buvo vėliau turi būti priimtas kaip pradinio epochos už 
juliańska skaičių.”- Scaliger žinojo, kad Kristaus gimimo metais (kaip nustatyta Dionysius Exiguus)
buvo būdingas skaičiaus 9 saulės ciklą, Auksinis Numeris 1 ir skaičiaus 3 indiction ciklą, arba 
(9,1,3). Tada Scaliger pasirinko kaip šio pradinio epochos metais būdingas (1,1,1) ir nustatė, kad 
(9,1,3) buvo jo chronologine eros [4713 metų, todėl, kad metų (1,1,1) buvo 4713 BC]. Scaliger 
pradinis epocha buvo vėliau turi būti priimtas kaip pradinio epochos už juliańska skaičių. 
“- Scaliger žinojo, kad Kristaus gimimo metus (kaip nustatyta Dionysius Exiguus) buvo būdingas 
skaičiaus 9 saulės ciklą, Auksinis Numeris 1 ir skaičiaus 3 indiction ciklą, arba (9,1,3). Tada 
Scaliger pasirinko, nes tai pradinio epochos metais būdingas (1,1,1) ir nustatė kad (9,1,3) buvo jo 
chronologine eros [4713 metų, todėl, kad metų (1,1,1) buvo 4713 pr ]. Scaliger pradinis epocha 
buvo vėliau turi būti priimtas kaip pirminio epochos už juliańska skaičių.”- 1) buvo 4713 
BC]. Scaliger pradinis epocha buvo vėliau turi būti priimtas kaip pradinio epochos už juliańska 
skaičių.”- 1) buvo 4713 BC]. Scaliger pradinis epocha buvo vėliau turi būti priimtas kaip pradinio 
epochos už juliańska skaičių.”- 21-ojo amžiaus ir 3. Tūkstantmečio

Pasirodo, tačiau, kad Julianas laikotarpis buvo atrasta kitų prieš Scaliger. Roger vyskupas Hereford, 
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aptaria tris ciklus naudojami Scaliger savo  Compotus  (parašytas 1176 CE) ir teigia, kad “šie trys…
ne ateiti kartu vienu metu už 7980 metais” (žr  (5)), nors jis daro neidentifikuoja metus (4713 BC) 
jų sutapimas. Be to, pagal RL Reese et al. (6):

A 12-ojo amžiaus rankraštis rodo, kad 7980 metų laikotarpis buvo naudojamas aiškiai ir kalendorinė
tikslais ankstesnio vyskupas Hereford, Robert De Losinga, į metų AD 1086, beveik šimtmetį Prieš 
Hereford vyskupas pavadino Roger. …Robert De Losinga sujungia saulės, mėnulio ir indiction 
ciklų į “didžiojo ciklo [Magnum ciclum]” iš 7980 metų… Taigi Robert de Losinga rankraštis 
vietose Seniausia žinoma naudoti Julijaus laikotarpį metų AD 1086.”

Pirmasis Julianas laikotarpis prasidėjo 1 metai nuo -4712-01-01 JC (Julijaus kalendorius) ir baigsis 
po 7980 metų apie 3267-12-31 JC, kuris 3268-01-22 GC (Grigaliaus kalendorius). 3268-01-01 JC 
yra pirmoji diena 1 metai kito Julian laikotarpį.

3. Juliańska taškų
Nors Joseph Justus Scaliger buvo, kaip jau minėta, vienas iš chronologiją mokslo įkūrėjų, jis 
nebuvo išrasti Julijaus dieną skaičių sistemą. Jo išradėjas buvo astronomas John WF 
Herschel. Be  standartinių C Data/Laikas biblioteka  (42 psl) Lance Latham rašo:

“Tai išliko, tačiau už astronomas John F. Herschel paversti šį [iš Scaliger s] idėją į visiškai laiko 
sistemą, o ne iš susijusių metus metodu. 1849, Herschel paskelbtas  kontūrai Astronomijos  ir 
paaiškino išplėsti Scaliger koncepciją dienų skaičių idėją.”

Po Herschel rezultatą astronomai patvirtino šią sistemą ir paėmė vidurdienį GMT -4712-01-01 JC 
(sausio 1 d 4713 BC), nes jų nulinio taško. (Atkreipkite dėmesį, kad 4713 BC, yra metų -4712 
pagal  astronomijos metų numeraciją.) Dėl astronomų A “diena” prasideda vidurdienį (GMT) ir 
veikia iki kito vidurdienio (kad naktį tenka patogiai per vieną “dieną”, išskyrus atvejus, kai jie daro 
savo pastabas vietoje, pavyzdžiui, Australijoje). Taigi jie apibrėžė juliańska skaičių per dieną kaip 
praėjo nuo sausio 1, 4713 BC į dienų skaičių proleptic Julijaus kalendorių.

Taigi Julijaus dieną skaičius -4712-01-01 JC yra 0. juliańska skaičius 1996-03-31 CE (Bendra ERA)
yra 2.450.174 – tai reiškia, kad ant 1996-03-31 CE praėjo 2,450,174 dienas nuo -4712 -01-01 JC.

Tiesą sakant “dienos” čia reiškia dieną ir naktį. Calendricists turi žodį per dieną ir naktį, būtent 
“nychthemeron”. Paprastai, kai calendricists vartojama sąvoka “dienas”, jie kalbame apie 
nychthemerons.

Daugeliu kalendorių kalendoriaus datos pokyčiai vidurnaktį. Be šių kalendorių nychthemeron yra 
laikotarpis nuo vieno vidurnakčio į kitą. Dėl astronomai, tačiau, nychthemeron veikia, o ne nuo 
vidurnakčio iki vidurnakčio, bet nuo vidurdienio iki vidurdienio. O kai kalendoriai, pvz, žydų 
kalendorius, nychthemeron veikia nuo saulėlydžio iki saulėlydžio. Taigi nychthemeron 
paprasčiausiai reiškia, dieną ir naktį, ir negali būti tiksliau apibrėžta, išskyrus susijusius su tam tikru
konkrečiu grafiku ar klasės kalendorių.

Julijaus dieną, skaičius yra nychthemerons praėjo, nes kai pirma nychthemeron skaičius. Taigi yra 
šiek tiek variacijos Julijaus dieną skaičių sistemoje priklausomai nuo to, yra skaičiuojami rūšies 
nychthemeron, kaip matysime toliau.
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4. Astronomijos juliańska skaičius ir
astronomijos Julianas data

Astronominis Julianas dieną, skaičius  yra astronominių nychthemerons skaičius (ty, 
nychthemerons kuri prasidės vidurdienį GMT) iš astronomijos nychthemeron kuri prasidėjo 
vidurdienį GMT -4712-01-01 JC.

Dėl įrašymo laiką ir astronomijos atveju juliańska numerį nychthemeron, kurioje įvykio, žinoma, 
paprastai nėra pakankamai tiksli. Siekiant patikslinti įvykio laiką astronomai pridėti akimirkinis 
komponentas Julijaus dieną skaičius, pvz, 0.25 = 6 valandos (1/4 24 valandų) po nychthemeron 
pradžios. Astronominis Julianas dieną, skaičius plius trupmeninė komponentas nurodant, kiek 
praėjo laiko nuo tada, kai nychthemeron žymimas tuo juliańska skaičius pradžios 
vadinamas  astronominės Julianas data. (Terminas “Julijaus data” turi keletą reikšmių, kaip 
paaiškinta  8 skirsnyje  žemiau.)

Tokiu būdu astronominis Julian data 0,5 yra vidurnakčio punktas atskiriant -4712-01-01 JC ir 
-4712-01-02 JC, astronominis Julian data 1,25 yra 18:00 dėl -4712-01-02 JC, ir taip toliau.

Astronominis Julijaus diena skaičius taip pat gali būti vertinamas kaip astronomicznego Julian 
padavimo data yra sveikas skaičius, ir kuri žymi laikotarpį, skaičiuojant nuo astronomicznego 
nychthemeron (val GMT) į kito pradžios pradžios.

5. Chronologinis juliańska skaičius ir
chronologinis Julianas data

Tam tikru momentu studentai kalendorines mokslo nusprendė, kad Julianas dieną skaičių sistema 
būtų labai naudinga savo srityje, su sąlyga, kad iš “Diena” sąvoką, ty “nychthemeron” buvo 
pakeistas į sutarimu su šia sąvoka, kaip dažniausiai naudojami ryšium su kalendoriai. Grigaliaus 
kalendorius prasideda dienas vidurnaktį, bet ne visi kalendoriai padaryti (pavyzdžiui, žydų 
Kalendorius turi nychthemerons kuri prasidės saulei). Taigi kilo iš Julian dienų skaičiaus ir Julian 
datos vadinamas “chronologinis” atskirti juos nuo “astronominių” versijos variacijos.

Chronologinė Julianas dieną, skaičius  yra nychthemerons skaičius, manoma, kad prasidės 
vidurnakčio GMT iš nychthemeron kuris prasidėjo vidurnaktį GMT -4712-01-01 JC. Taip 
chronologinė Julianas dieną, skaičius 0 yra laikotarpis nuo vidurnakčio GMT -4712-01-01 JC į kitą 
vidurnakčio GMT. Chronologinis Julianas dieną, skaičius 2.452.952 tai laikotarpis nuo vidurnakčio 
GMT 2003-11-08 CE (Bendra ERA) į kitą vidurnakčio GMT.

Vėlgi trupmeninė komponentas gali būti įtraukta į chronologine Julian dieną skaičius suformuoti 
chronologinį Julian datą. Pavyzdžiui, chronologinė Julianas šiol 0.5 yra Noon GMT -4712-01-01 
JC, chronologine Julianas šiol 1.25 yra 6 GMT -4712-01-02 JC, o chronologinė Julianas data 
2,452,952.75 yra 6 GMT 2003 -11-08 CE ženklu.

Taigi apibrėžta, chronologinė Julianas data yra susieta su nulio laipsnių ilgumos, nes trupmeninė 
komponentas žymi laiką, praėjusį nuo vidurnakčio GMT. Mes vis dėlto gali pageidauti naudotis 
koncepciją, susijusią su kalendorių, skirtų naudoti kitose vietose Žemėje, kur vidurnakčio 
vidurnakčio vietos laiku, o ne vidurnakčio GMT. Pavyzdžiui, nychthemerons elementą žymi datų 
Kinų kalendorius paleisti nuo vidurnakčio Pekino standartiniu laiku į kitą vidurnakčio BST ir 
vidurnaktį Pekine vyksta aštuonias valandas anksčiau, nei vidurnaktį Grinvičo.

Taigi norint naudotis iš chronologine Julian datos koncepciją, kai studijuoja kalendorius, kurių datos
žymi nychthemerons kuri prasidės vidurnakčio vietos laiku, bet ne vidurnaktį GMT mes galime 



apibrėžti vietos chronologine Julian datą, kurio vertė yra GMT remiantis chronologine Julianas data
su vertė tarp 0 ir 0,5 pridėtinės arba atimama atsiskaityti už laiko skirtumo (pridėta vietose Rytų 
Grinvičo, atimama vietovių į vakarus nuo Grinvičo). Pavyzdžiui, chronologinė Julianas šiol 
2,452,952.75 atsižvelgiant į Pekiną, kuris žymi 6 val Pekinas-nychthemeron numeriu 2,452,952, 
lygus chronologine Julianas šiol 2,452,952.75 – 1/3 = 2,452,952.417 atsižvelgiant į Grinvičo (kuris 
yra 10 val 2003-11- 08 “CE”).

Taigi, nors yra tik vienos veislės astronomijos Julian dieną (viena susieta su nulio laipsnių ilgumos 
dienovidinio) Yra tiek daug veislių chronologine Julian dieną, kaip yra ilgumos, kuri mes galime 
norintys pasinaudoti įvairių kalendorių tyrimas.

6. Modifikuotas juliańska taškų
Kadangi dauguma dienas per maždaug 150 metų iki dabar turi juliańska numerius, prasidedančius 
“24”, juliańska numeriai per šį 300-nelyginis metų laikotarpį gali būti sutrumpintas. 1957 
Konvencijos  modifikuotų Julian dieną, skaičius  buvo priimta Smitsono astrofizikos observatorija:

Suteikta juliańska skaičių JD, į  modifikuotą juliańska skaičių  MJD yra apibrėžiamas kaip MJD = 
JD – 2,400,000.5. Tai turi du tikslus:

i. Dienų prasidės vidurnaktį, o ne vidurdienį.

ii. Dėl datų laikotarpiu nuo 1859 iki maždaug 2130 tik penki skaitmenys turi būti naudojama 
nurodyti datą, o ne septynių.

Tokiu būdu MJD 0 atitinka JD 2,400,000.5, kuris yra dvylika valandų po valandos GMT JD 
2,400,000 = 1858-11-16 (Gregorian arba bendrosios eros). Taigi MJD 0 žymi lapkričio 16/17, 1858 
m, taigi dieną 0 vidurnakčio modifikuotų juliańska skaičių sistema yra diena 1858/11/17 CE ženklu.

Pagrindinis dorybė iš MJD yra tai, kad tokie terminai reikalauja mažiau baitųatminties 
saugojimui. Dėl kalendorinė tyrimų chronologine Julianas dieną, skaičius yra priimtinesnis.

7. Lilian diena taškų
Ši koncepcija yra panaši į Julijaus dieną skaičių. Jis pavadintas po  Aloysius Lilius  kuris buvo 
vienas iš pagrindinių išradėjų Grigaliaus kalendorių reformos (patarėju Grigalius XIII). Lilian 
dieną, skaičius yra apibrėžiamas kaip “dienų spalio 1582 į skaičius nuo 14  proleptic Grigaliaus 
kalendorių“. Tai buvo iš įvedimo  Grigaliaus kalendorių, kai ji buvo nutarta popiežius Grigalius 
XIII, kad kitą dieną po 1582 spalio 4 (kuris spalio 1582 5, į Julijaus kalendorių) būtų nuo šiol bus 
žinomas kaip iki spalio 15 d 1582. Griežtai kalbant nėra “1582 spalio 14” į Grigaliaus Kalendorius, 
nes Grigaliaus kalendorius nebuvo pradėti, kol 1582 spalio 15, todėl poreikis (apibrėžimo kreiptis į 
“proleptic” Grigaliaus kalendorių). Taigi spalio 15 1582 GC Lilian dieną 1 (pirmoji diena pagal 
Grigaliaus kalendorių), spalio 16 1582 Lilian dieną 2, ir pan.

Tai nėra žinoma, ar pats Lilius dirbo šią sąvoką. Calendricist Joe Kress yra ištyręs ankstyviausia 
naudotis Lilian dienų skaičių į jo išradėjas, Bruce G. omų IBM 1986  (7).

Tarp juliańska numerius ir Lilian dieną skaičių santykis yra: LDN = JDN – 2.299.160

http://kntuniversity.org/goto/https://hermetic.ch/cal_stud/jdn.htm#refs
http://kntuniversity.org/goto/https://hermetic.ch/cal_stud/cal_art.html#Gregorian_Reform
http://kntuniversity.org/goto/https://hermetic.ch/cal_stud/cal_art.html#Proleptic
http://kntuniversity.org/goto/https://hermetic.ch/cal_stud/cal_art.html#Proleptic


8. Įvairūs reikšmės “Julianas data”
Terminas “Julijaus data” turi tris skirtingas reikšmes, du iš jų visiškai garbingas ir trečią naudojami 
tik tie, kurie nežino, bet geriau.

(i) Kaip minėta pirmiau, Julianas data yra data  Julijaus kalendorių, iš Grigaliaus kalendorius 
pirmtakas.

(ii) Astronomai ir calendricists naudoti terminą Šia prasme, bet (kaip paaiškinta  4 skyriuje  ir  5 
skyriuje  aukščiau), taip pat kita prasme, pagal kurią Julian data yra skaičius, žymintis laiko 
momentą, kuris susideda iš sveikas skaičius dalis ir trupmeninė dalis (pvz, 2.439.291,301), kai 
sveikas skaičius dalis yra  Julijaus diena numeris  ir trupmeninė dalis nurodoma, praėjęs laikas nuo 
tos dienos, žymimas tos juliańska skaičius pradžios.

(iii) komercinės pasaulyje terminas “Julijaus data”, deja, buvo naudojamas gana skirtingos 
koncepcijos, kad vieną dieną tam tikroje metų skaičių, kad sausio 1-oji = diena 1, vasario 28 d = 
dienų 59 ir pan. Naudoti terminą “Julian data” reiškia dieną-of-metais, kai šis terminas taip pat 
reiškia datą Julijaus kalendorius (jau nekalbant apie jos naudojimą trečią prasme astronomų ir 
calendricists) yra tiesiog pakviesti painiavos. Tie, kurie studijuoja kalendorius vienbalsiai 
rekomenduoja, kad terminas “Julianas dienos” naudojimas reiškia būti atsisakyta “numeris dieną 
per metus.” Tinkamas terminas šios sąvokos yra “kelintinis data”, nes pagal apibrėžimą 3.4 
ISO8601: 2000 (E), duomenų elementai ir informacijos mainų formatai – keistis informacija – 
Atstovavimas datą ir laiką, Antrasis leidimas 2000/12/15 (Parsisiųsti kaip PDF failas  čia).

9. Konversijos algoritmai
Matematikai ir programuotojų natūraliai domina patys Matematinė ir skaičiavimų algoritmai 
konvertuoti tarp juliańska numerius ir grigališkojo datų. Taip konversijos algoritmas yra dėl to, 
Henry F. Fliegel ir Thomas C. Van Flandern:

Julijaus diena (JD) skaičiuojamas nuo Grigaliaus dieną, mėnesį ir metus (D, M, Y) taip:

     jd = ( 1461 * ( y + 4800 + ( m - 14 ) / 12 ) ) / 4 +
          ( 367 * ( m - 2 - 12 * ( ( m - 14 ) / 12 ) ) ) / 12 -
          ( 3 * ( ( y + 4900 + ( m - 14 ) / 12 ) / 100 ) ) / 4 +
          d - 32075

Konvertavimas iš Julian dienų skaičių Grigaliaus datos yra todėl atliekama:

        l = jd + 68569
        n = ( 4 * l ) / 146097
        l = l - ( 146097 * n + 3 ) / 4
        i = ( 4000 * ( l + 1 ) ) / 1461001
        l = l - ( 1461 * i ) / 4 + 31
        j = ( 80 * l ) / 2447
        d = l - ( 2447 * j ) / 80
        l = j / 11
        m = j + 2 - ( 12 * l )
        y = 100 * ( n - 49 ) + i + l

Dienos sveikasis vertės intervalo 1-31, mėnesių yra sveikieji skaičiai iš intervalo 1-12, o metų yra 
teigiamas arba neigiamas sveikasis skaičius. Skyrius turi būti suprantama kaip sveikasis skaičius 
aritmetinio, su liekanos išmestų, ir  (m-14)/12  yra -1  m <= 2  ir yra 0 kitaip.

Į šių algoritmų Julijaus diena numeris 0 atitinka -4713-11-24 GC, kuris yra -4712-01-01 JC.
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Šie algoritmai galioja tik Grigaliaus kalendorių ir  proleptic Grigaliaus kalendorių. Jie ne teisingai 
konvertuoti datas Julijaus kalendorių.

Atrodo, kad šių algoritmų dizaineriai skirtas jiems turi būti naudojamas tik su ne neigiami juliańska 
numeriais (atitinkančias grigališkojo datų ir po -4713-11-24 GC). Iš tiesų jie galioja (vien tik) 
datomis iš -4900-03-01 GC tolesnio konvertuojant iš Julian dienų skaičių dieną ir (tik) nuo 
-4800-03-01 GC pirmyn, kai konvertuoti iš dienos iki A julian dieną, skaičius.

Dėl kitos Grigaliaus/JDN konvertavimo algoritmus pamatyti Dr John Stockton anketa  Grigaliaus 
datą į Dienų skaičiaus  ir  dienų skaičiavimo prie Grigaliaus data.

Kai kurie straipsniai, daugiausia susiję su Julijaus laikotarpį kilmės šalis:

1. Grafton A.T.: Istorija ir teorija, XIV 156 (1975)

2. Moyer, G.: Dangus ir teleskopas, 61, 311 (1981)

3. Reese, R.L., Everett, S. ir Craun, DE: “Iš Julian laikotarpis kilmė: kurio congruences taikymas ir 
kinijos likutis teorema”, American Journal of Physics, t. 49 (1981), 658-661.

4. Van Gent, R.H.: Dangus ir teleskopą, 62, 16 (1981)

5. Reese, L.R. Craun, D.E. ir Mason C.U.: “Dvyliktoji amžiaus ištakos 7980 metų Julian 
laikotarpis”, American Journal of Physics, t. 51 (1983), 73.

6. Reese, L.R. Craun, D.E. ir Herrin M.: “Nauji įrodymai, susiję su Julian laikotarpiu kilmės”, 
American Journal of Physics, t. 59 (1991), 1043.

7. Omai Bruce G.: “Kompiuterinis apdorojimas datų ribų XX amžiuje”, IBM Systems leidinys, 15 
(1986), 244-51, 244-6 p.

Pirmoji versija Šis straipsnis buvo paskelbtas Hermetiški Systems svetainėje 1997.
Spauskite šią nuorodą, kad Wayback įrenginio

anksčiau archyvą kopiją šio straipsnio d gruodžio 3, 1998:
Juliańska numeriai

Programinę įrangą iš šios svetainės, kuri atlieka konvertavimą tarp datų Grigaliaus kalendorių, 
Julijaus kalendoriaus ir Julijaus dieną skaičių sistemos (ir datomis kitų kalendorių):

• Lengvas data keitiklis

• Majų calendrics

• Kinijos calendrics

• Mėnulio kalendorius ir užtemimas paieška

• Julian-Grigaliaus-Dee data skaičiuoklė
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