
CSILLAGÁSZAT 

CSILLAGÁSZATI ISMERETEK FEJLŐDÉSE, 

ŰRKUTATÁS SZEREPE A NAPRENDSZER MEGISMERÉSÉBEN 

Különböző ókori népek (babilóniaiak, egyiptomiak, kínaiak, maják) megfigyeléseket végeztek, pontos naptárakat készítettek, de a 

jelenségekre nem adtak természettudományos magyarázatot + sok téves, misztikus következtetést agyaltak ki, csillagjóslás (asztrológia) 

Az ókori görögök már az okokat, összefüggéseket is vizsgálták, és tudományos magyarázatokat kerestek, kiszámították pl. a Nap és a 

Hold távolságát (Arisztarkhosz) és a Föld méretét (Eratoszthenész) – később sajnos sok eredmény feledésbe merült 

▪ Ptolemaiosz (ókori görög tudós) megalkotta a geocentrikus (földközéppontú) világképet: a mozdulatlan Föld a Világegyetem 

középpontja, a Nap, a Hold és a többi bolygó kör alakú pályán kering körülötte → a középkori Európában is ez volt a hivatalos világkép 

1500-1600-as években sok új eredmény született 

▪ Kopernikusz (lengyel csillagász) megalkotta a heliocentrikus (napközéppontú) világképet: a Nap a Világegyetem középpontja, a 

Föld a többi bolygóval együtt kör alakú pályán kering körülötte 

▪ Galilei (olasz csillagász, természettudós, matematikus) először használt távcsövet az égitestek megfigyelésére: felfedezte a Jupiter 

négy holdját, megfigyelte a Vénusz fényváltozásait, a napfoltokat és a Nap forgását, a Hold felszínét… 

▪ Kepler (német matematikus) vizsgálta a bolygók mozgásait, és ezzel kapcsolatban három törvényszerűséget írt le 

1. törvény: a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek, melynek egyik gyújtópontjában van a Nap (tehát nem pontosan középen) 

2. törvény: a bolygók napközelben gyorsabban keringenek, mint naptávolban 

3. törvény: minél távolabb van egy bolygó a Naptól, annál hosszabb a keringési ideje 

▪ Newton (angol matematikus, fizikus) bebizonyította, hogy az égitestek gravitációs kölcsönhatásban állnak egymással 

A 17. század óta nagyon sokat fejlődtek a csillagászati távcsövek – megjelentek a tükrös távcsövek, az óriástávcsövek – majd a 20. 

század második felében a számítógépek használata a vezérlésben és a képfeldolgozásban, valamint az űrtávcsövek alkalmazása 

A 19. század: színképelemzés (égitestek kémiai és fizikai jellemzőire következtetnek a hozzánk érkező fénysugarak színét vizsgálva) 

A 20. század második felében a korábban soha nem tapasztalt technikai fejlődés hatalmasat lendített a csillagászaton is 

▪  kialakult a rádiócsillagászat: óriási parabolaantennákkal vizsgálják a csillagok rádiósugárzását – valamint a radarcsillagászat: az a 

Földől az égitestekre sugárzott, majd onnan visszaverődő rádióhullámokat 

▪ műholdak keringenek ma már nem csak a Föld, hanem más bolygók körül is, ahonnan sok érdekes információt sugároznak (az első 

műholdat a Szovjetunió bocsátotta fel 1957-ben; az első magyar fejlesztésű műhold a Masat-1) 

▪ különböző űrszondák kutatják a Naprendszer közeli és egyre távolabbi részeit, az űrszondák leszállóegységei pedig közvetlenül 

vizsgálják az adott égitest felszínét (napjainkban különösen izgalmas küldetéseket teljesítenek a Marsra leszállt önjárók) 

▪ Gagarin (szovjet, 1961) a Vosztok űrhajó fedélzetén megkerülte a Földet / első űrhajós 

▪ Armstrong és Aldrin (USA, 1969) az Apollo-11 űrhajó holdkompjával leszálltak a Holdra / első Holdra szállás 

▪ Farkas Bertalan (magyar, 1980) nyolc napot töltött a Szaljut-6 űrállomáson / első magyar űrhajós 

▪ az űrállomások fedélzetén fontos fizikai, biológiai és anyagtudományi kísérleteket végeznek (pl. évtizedek óta a magyar fejlesztésű 

Pille sugárdózis-mérő műszerekkel mérik az űrhajósokat érő káros sugárterhelést) 

VILÁGEGYETEM – TEJÚTRENDSZER – NAPRENDSZER 

Tejútrendszer: a Világegyetemet (Univerzumot) alkotó számtalan csillagrendszer (galaxis) egyike 

▪ több száz milliárd (több százezer-millió) csillagból + csillagközi anyagból (por, gáz) áll 

▪ oldalról nézve lapos korong alakú – kb. 100.000 fényév széles 

▪ felülről/alulról nézve egy óriási örvényhez hasonlít – a spirális szerkezetet a mag körüli (260 millió éves) forgás hozza létre 

▪ középső része a sűrű, fényes, gömbölyű mag, amely sokmillió idős csillagból és nagy sűrűségű sötét csillagközi anyagból áll, a közepén 

pedig egy fekete lyuk található – a magot egy öreg csillagokból álló lapos korong veszi körül 

▪ ebből fiatalabb csillagok sokaságából felépülő spirális karok nyúlnak ki 

▪ középpontjától kb. 30 000 fényévnyi távolságra, az egyik ilyen spirális karban helyezkedik el a Naprendszer 

Fényév: a fény által egy év alatt megtett távolság (kb. 9,5 billió km) 

Csillagászati egység (CsE): a Nap és a Föld közepes távolsága (kb. 150 millió km) 

Arday-Nagy-Sáriné: Földrajz 9.; OFI, Bp., 2015 

Kereszty-Nagy-Nemerkényi-Neumann-Sárfalvi: Lakóhelyünk, a Föld; NTK, Bp., 2013 

Jónás-Kovács-Szőllösy-Vízvári: Földrajz 9.; Mozaik Kiadó, Szeged, 2013 



Naprendszer: a Tejútrendszernek az a része, ahol a Nap tömegvonzása érvényesül (kb. 2 fényév sugarú, gömb alakú tér) 

▪ a Naprendszer tagjai: központi csillag (a Nap), bolygók, holdak, meteorok, üstökösök, bolygóközi anyag, mesterséges égitestek 

NAP 

Csillag: nagyméretű, magas hőmérsékletű, saját fénnyel és nagy mennyiségű energiával rendelkező, izzó gázgömb 

▪ a Nap egy csillag 

▪ anyaga gáz halmazállapotú plazma (elektromos áramot jól vezető forró gáz) 

▪ belsejében a hidrogén (a Nap anyagának 73%-a) az ott uralkodó nagy nyomása hatására héliummá (25%) alakul, miközben roppant 

energiájú termonukleáris folyamatok játszódnak le (mint egy óriási hidrogénbombában) – az így felszabaduló energia „fűti” belülről 

▪ legbelső rész a mag (kb. 15 millió °C-os), ott zajlik az előbb leírt energiatermelő folyamat 

▪ a magból felszabaduló energia először a sugárzási zónán halad keresztül energiasugárzás formájában 

▪ majd az áramlási zóna következik, ahol a víz forrásához hasonló anyagáramlással jut tovább az energia 

▪ felszíne a látható fénysugárzást kibocsátó fotoszféra (6 000 °C) – feltűnő jelenségei az alacsonyabb hőmérsékletű, sötétebb napfoltok 

▪ a Nap légkörének alsó része a kromoszféra – látványos jelenségei a gázhidak (protuberanciák) és a napkitörések (flerek) 

▪ a légkör külső, igen ritka része a korona (szabad szemmel csak napfogyatkozáskor figyelhető meg) 

▪ végül az energia különböző sugárzások formájában távozik a világűrbe – pl. látható fény, infravörös-sugárzás (hősugárzás), ibolyántúli-

sugárzás (UV-sugárzás), rádiósugárzás, röntgensugárzás, gammasugárzás, részecskesugárzás („napszél”) 

BOLYGÓK 

Bolygó: egy csillag körül keringő égitest 

▪ keringenek a Naprendszer tömegközéppontja körül (Kepler törvényei szerint) + forognak a saját képzeletbeli forgástengelyük körül 

▪ saját fénnyel nem rendelkeznek, csak a Nap fényét tükrözik vissza 

NAGYBOLYGÓK 

Föld-típusú bolygók (kőzetbolygók) 

▪ Merkúr, Vénusz, Föld, Mars 

▪ méretük, tömegük kicsi 

▪ nagy az anyagsűrűségük 

▪ kőzetek és fémek építik fel őket 

▪ szilárd kérgük van 

▪ nincs gyűrűjük 

▪ belső bolygók (Naphoz közelebb) 

▪ keringési idejük rövidebb 

Jupiter-típusú bolygók (gázbolygók) 

▪ Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz 

▪ méretük, tömegük nagy (óriásbolygók) 

▪ kicsi az anyagsűrűségük 

▪ nagy részük gázokból áll 

▪ nincs szilárd kérgük 

▪ gyűrűjük van + sok holddal rendelkeznek 

▪ külső bolygók (Naptól távolabb) 

▪ keringési idejük hosszabb 

TÖRPEBOLYGÓK 

▪ átmenetet képeznek a nagy- és a kisbolygók között: szabályos alakú, de apróbb méretű kőzetbolygók 

▪ a Jupiter-típusú bolygóknál is messzebb találhatóak (pl. Plútó) 

KISBOLYGÓK (ASZTEROIDÁK) 

▪ többnyire csupán néhány kilométer átmérőjű, szabálytalan alakú, szilárd égitestek 

▪ főként a Mars és a Jupiter között keringenek + a Neptunuszon túl, a Naprendszer peremén (Kuiper-öv) 

ÜSTÖKÖSÖK ▪ apró, szabálytalan alakú jégmagjuk fagyott gázokból és porból áll 

▪ a Nap közelébe érve a magból kiolvadó gázok fényes burokként veszik körbe (kóma) 

▪ a részecskesugárzás („napszél”) által elsodort gáz- és porszemcsékből alakul ki a hosszan elnyúló csóva 

▪ saját fénye nincs, csak a visszatükröződő napsugárzás miatt látjuk fényesnek 

METEOROK ▪ népies nevükön „hullócsillagok”, bár az igazi csillagokhoz semmi közük 

▪ valójában vasból, kőből, vagy mindkettőből álló, igen apró égitestek, melyek a Föld pályáját keresztezve (mikor a Föld 

„elüti” őket), a légkörbe zuhanva a súrlódástól felizzanak (a levegő gázait is felhevítik, ionizálják – ezt a sugárzást látjuk) 

▪ a kisebb meteorok elégnek, a nagyobbak egy része földet ér – felszínre hullott, becsapódott darabja a meteorit 



FÖLD 

ALAKJA 

▪ nem tökéletes gömb: forgás következtében fellépő centrifugális erő miatt a sarkoknál kissé lapult (az Egyenlítőnél viszont „kidudorodik”) 

▪ a valóságban még ezzel a formával sem egyezik (a Föld belsejének tömegeloszlása nem egyenletes, ezért a nehézségi erő iránya sem 

mutat mindenhol pontosan a Föld középpontjába) 

▪ a Föld valódi alakja a geoid (földalak), vagyis az a szintfelületet, amely minden pontjában merőleges a nehézségi erő irányára 

Gömbölyű alak következményei 

▪ kör alakú a látóhatár (horizont) 

▪ napsugarak a különböző földrajzi szélességeken eltérő szögben érik a földfelszínt: 

minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge (Egyenlítő közelében), annál melegebb lesz – minél kisebb a napsugarak hajlásszöge 

(sarkvidékeken), annál hidegebb lesz – így alakulnak ki a szoláris éghajlati övezetek (forró övezet / mérsékelt övezet / hideg övezet) 

FORGÁS 

▪ saját (képzeletbeli) forgástengelye körül, nyugatról kelet felé (NY→K) 

▪ 24 óra alatt → ennek következménye a napszakok váltakozása 

▪ a forgástengely ferde: a keringés síkjával 66,5°-os szöget zár be, a képzeletbeli függőlegestől pedig 23,5°-os szöggel tér el 

▪ a forgás következtében a légáramlatok és a tengeráramlások kitérnek eredeti mozgási irányukból – ez az eltérítő erő a Coriolis-erő 

Azonos földrajzi hosszúsági kör (délkör) mentén azonos időpontban delel a Nap (ugyanakkor jár a képzeletbeli pályája legmagasabb 

pontján), vagyis helyi idő szerint egy hosszúsági kör teljes hosszában egyszerre van dél. 

Más délkörökön azonban máskor delel a Nap: nyugatabbra később, keletebbre előbb (NY- / K+), így minden délkörnek más a helyi ideje. 

A Föld 1 nap (24 óra) alatt tesz meg egy teljes, 360°-os fordulatot → 1 óra alatt 15°-ot fordul → 4 perc alatt 1°-ot fordul. 

Két földrajzi hely között a helyi idő különbségét úgy számíthatjuk ki, ha a hosszúsági körök eltérését* megszorozzuk 4 perccel, majd 

esetleg a végeredményt átszámítjuk órába (*azonos félgömbök esetén kivonjuk a kisebbet a nagyobból, eltérő félgömbök esetén viszont 

összeadjuk őket). 

Mivel a helyi idő egy kis ország két pontja között is eltér, ezért az órák a valóságban az ún. zónaidőt mutatják. 

A Földet 24 db (elméletileg 15° széles, a gyakorlatban az országhatárokhoz igazodó) időzónára osztották. Egy-egy időzónán belül 

minden óra egyformán, a zónaidő szerint jár. A zónaidő a hozzá tartozó időzóna közepének helyi idejével azonos (amikor ott delel a Nap, 

akkor az egész időzónában 1200-t mutatnak az órák). 

A szomszédod időzónákba átlépve nyugat felé egy-egy órával vissza, kelet felé egy-egy órával előre kell állítani az órákat (NY- / K+). 

KERINGÉS 

▪ Naprendszer tömegközéppontja körül 

▪ 365 és 1/4 nap alatt → ennek következménye az évszakok váltakozása 

▪ mivel a naptári év csak egész napokból állhat, ezért a 1/4 napokat négy évenként összeadják: minden szökőévben beiktatnak egy 

februári szökőnapot (minden néggyel osztható évben szökőév van, kivéve a néggyel nem osztható százas éveket) 

Nevezetes napok – az északi félgömbön (a délin pont fordítva vannak) 

▪ tavaszi napéjegyenlőség (III.21.) – csillagászati tavasz kezdete – egyenlő hosszú nappal és éjszaka – Egyenlítőn delel 90°-ban a Nap 

▪ nyári napforduló (VI.22.) – csillagászati nyár kezdete – leghosszabb nappal, legrövidebb éjszaka – Ráktérítőn delel 90°-ban a Nap 

▪ őszi napéjegyenlőség (IX.23.) – csillagászati ősz kezdete – egyenlő hosszú nappal és éjszaka – Egyenlítőn delel 90°-ban a Nap 

▪ téli napforduló (XII.22.) – csillagászati tél kezdete – legrövidebb nappal, leghosszabb éjszaka – Baktérítőn delel 90°-ban a Nap 

HOLD 

Hold: bolygó körül keringő kisebb égitest 

▪ forog a saját forgástengelye körül + kering a Föld körül 

két mozgását egy időegység alatt végzi, ezért mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé 

▪ saját fénye nincs, csak a Nap fényét veri vissza 

▪ látszólagos fényváltozásait holdfázisoknak nevezzük: első negyed        → holdtölte (telihold)        → utolsó negyed        → újhold        

▪ napfogyatkozáskor a Hold eltakarja a szemünk elől a Napot – holdfogyatkozáskor viszont a Föld vet árnyékot a Holdra 

▪ a Hold tömegvonzása (és a Föld forgásának centrifugális ereje) okozza az árapály jelenséget (dagály-apály) 


