
Kozmikus környezetünk és életterünk ábrázolásaKozmikus környezetünk és életterünk ábrázolása

Mióta tudják, hogy a Nap a „világunk” közepe?
Hol a helyünk a Világegyetemben és a Tejútrendszerben? 
Meddig élnek a csillagok? Mi lesz majd a Napunkból?
Miért 365 napig tart egy év és miért 24 óráig egy nap? Melyik időt mutatják az óráink?
Miért látjuk a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát? Miért változik a Hold az alakja?
Hogyan tájékozódunk a térben és az időben? 
Miért láthatunk több részletet távolról?
Hogyan segítik a tájékozódást, a kommunikációt és a tudományt a műholdak? 

Ezekre a kérdésekre is választ kapsz ebben a fejezetben.
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A több órás expozíciós idővel készült fényképen megfigyelhető, hogy a csillagok egy középpont körül elfordulva  
hosszú utat tesznek meg az égen. Ez az érzékelés csak viszonylagos, mert a Földünk forog a saját tengelye körül.  

A központ közvetlen közelében a Sarkcsillagot találjuk, ami, szabad szemmel észlelve, kijelöli számunkra az északi irányt.
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1. A csillagászati ismeretek fejlődése
A misztikus elképzelésektől a törvényekig

Próbáljuk meg átélni azt a küzdelmet, 
amelyet őseink folytattak, hogy megértsék 
az őket körülvevő világot! Hiszen arra  
a látványra, amit minden nap tapasztaltak, 
egyetlen észszerű magyarázatot lehetett ad-
ni: a Nap és a csillagok naponta megkerülik  
a Földet. Az emberek okoskodhattak volna 
úgy is, hogy a Föld forog a tengelye körül, 
de miért tették volna, ha a Földet mozdu-
latlannak érezték?

Hittük, hogy itt a világ közepe 

A csillagászat fejlődésének legkorábbi idő-
szakaiban sem volt csupán szemlélődő tudo-
mány. Az égbolt égitesteinek, jelenségeinek 
rendszeres megfigyelése a gyakorlati életben 
rendkívül fontos volt. A mezőgazdasági 
termelés szükségessé tette a naptárkészítést,  
a kereskedelem lebonyolításához tájéko-
zódni kellett a sivatagban és a tengeren is.

Az ókori görög gondolkodók azonban 
nem elégedtek meg az égi jelenségek puszta 
leírásával, hanem keresték az okokat, az 
összefüggéseket, és következetesen alkal-
mazták az alapvető geometriai törvénye-
ket is. Tisztában voltak a Föld gömbszerű 
alakjával is. Számoszi Arisztarkhosz (Kr. 
e. 312–230) görög tudós elvileg hibátlan 
eljárást dolgozott ki a Nap és a Hold vi-
szonylagos távolságának meghatározására. 
Arra a következtetésre jutott, hogy a Nap 
lényegesen nagyobb, mint a Föld, tehát  
a Földnek kell a Nap körül keringenie.

Ismerte Arisztarkhosz napközéppontú 
világképét Klaudiosz Ptolemaiosz is (Kr. 

sz. 90–161), aki mégis a geocentrikus (föld-
középpontú) világképet fejlesztette tovább. 
Eszerint a Világegyetem központjában  
a mozdulatlan Föld helyezkedik el, amely 
körül a Nap, a Hold és a többi bolygó kör 
alakú pályán mozog.

Európában a késő középkorig a csillagá-
szat jóformán semmit sem fejlődött, az egy-
ház csak a geocentrikus világképet fogadta 
el. A Föld alakját (a görögökkel szemben) 
laposnak tekintették. Minden tudományos 
kutatást háttérbe szorítottak, amely ezt  
a világképet megkérdőjelezte.

Sem földközéppontú, sem 
napközéppontú?
Nagy lendületet adtak a csillagászati vizsgá-
latoknak a 15. század végén meginduló nagy 
földrajzi felfedezések, az egyre hosszabb 
hajózási útvonalak. A tájékozódás már nem 
volt lehetséges a földközéppontú világkép 
alapján kidolgozott bolygótáblázatok ada-
taival, mert az egyre pontosabb észlelések 
tényei nem estek egybe azokkal. Feltehetően 
(hosszú évszázadok múltán) ekkor kezdték 
tanulmányozni újra a bolygómozgásokat.
Arisztarkhosz után több mint tizenhét 
évszázaddal Nikolausz Kopernikusz (1473–
1543) lengyel csillagász újra felélesztette  
a heliocentrikus (napközéppontú) világ-
képet. Felfogása szerint a bolygók (köztük 
a Föld is) kör alakú pályán keringenek  
a Nap körül.

1. Mely kultúrák-
ban volt kiemelkedő 
szerepe a csillagásza-
ti megfigyeléseknek 
a mező gazdasági 
termelés szempontjá-
ból? Miért?

1.2. Mi lehet a helyünk a világban itt a Földön? 

3. a) Hasonlítsd 
össze Ptolemaiosz és 
Kopernikusz világké-
pét (1.3.)!
b) Mi a hasonlóság a 
két világkép között?
c) Mi a különbség a 
két világkép-ábrázo-
lás között? 
d) Melyik elképzelés 
áll közelebb a való-
sághoz? 
e) Modellezzétek 
tárgyakkal vagy 
önmagatokkal a 
Nap, a Föld és a Hold 
helyzetét a kétféle 
világképben!

Föld

Hold

Merkúr
Vénusz

Nap
Mars

Jupiter
Szaturnusz

csillagok végtelenje

Föld

Nap

Hold

Merkúr
Vénusz

Mars
Jupiter

Szaturnusz

állandó, mozdulatlan
csillagok

1.1. Kopernikusz

2. Mely égitestek 
kelthették fel az 
elmúlt évszázadok 
gondolkodóinak 
figyelmét?

1.3. Ptolemaiosz és Kopernikusz világképe

foldrajz9_I_fejezet.indd   8 2017. 11. 06.   15:06



9

1. A csillagászati ismeretek fejlődése Alig fél évszázaddal később Johannes Kepler (1571–
1630) kiváló német matematikus felismerte Koperni-
kusz tévedését: a bolygók keringési pályájának alakja 
nem kör (ahogyan azt Ptolemaiosztól Kopernikuszig 
gondolták), hanem ellipszis. Már Kepler is gyanította, 
majd később Isaac Newton (1643–1727) bizonyította 
be, hogy a bolygók Nap körüli keringését gravitációs 
kölcsön hatásuk okozza.

Kepler megalkotta a bolygómozgások törvényeit.

– Kepler első törvénye szerint a bolygók ellipszis alakú  
pályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap  
van. Ezért a bolygóknak a Naptól való távolsága állan
dóan változik. A pálya Naphoz legközelebbi pontja a nap-
közelpont, a legtávolabbi a naptávolpont.
– A második törvény azt mondja ki, hogy a Napot és  
a bolygót összekötő vezérsugár egyenlő idők alatt egyenlő 
területet súrol; azaz a bolygók napközelben gyorsabban 
keringenek, mint naptávolban.
– Kepler harmadik törvénye a bolygók keringési ideje és 
a Naptól való távolságuk közötti összefüggést határozza 
meg: minél távolabb van egy bolygó a Naptól, annál 
hosszabb a keringési ideje.

1.4. A mozgás fő jellemzői tökéletes körpályán

1.5. Kepler első törvénye – az ellipszispálya

vezérsugár

T = idő
A = terület

A1

A2

T1

T1 = T2
A1 = A2

T2

Föld

gyújtópont

Nap

keringési pálya

6. Te is lehetsz Kepler! A munkafüzet ábráinak, adatai nak  
tanulmányozása után fogalmazd meg a bolygómozgás  
törvényszerűségeit! 

1.6. Kepler második törvénye – a keringési sebesség

vezérsugár

napközel
naptávol

T1 T2A1 A2

T1 = T2

A1 = A2

T = idő
A = terület

5. a) Melyek a körpályán való keringés fő jellemzői? 
Olvasd le az 1.4. ábráról!
b) Hasonlítsd össze az 1.4. ábrát az 1.5. és az 1.6. ábrával! 
Hogyan változnak meg a keringés jellemzői, ha a pálya 
alakja ellipszis?

7. a) Számítsd ki a március 20. és szeptember 21. közötti 
nyári félév és a szeptember 22. és március 19. közötti téli 
félév hosszát! 
b) Melyik félév a rövidebb? Mi lehet ennek az oka? 

T2

T3

T1

T2
a3

a2
a1

a3

= állandó

a = távolság
T = keringési idő

B2

B1

B3

1.7. Kepler harmadik törvénye – távolság és idő összefüggése

8. a) Számítsd ki a http://www.exploratorium.edu/ronh/
age oldalon, hogy hány éves lennél más bolygókon!
b) Fogalmazd meg, hogyan változik a bolygók keringési 
ideje a Naptól mért közepes távolságukkal (1.7.)!

4. Végezd el az alábbi feladatot a bolygómozgással kapcsolatban! A vizsgálat három bolygó pályáját szemlélteti.
Hozzávalók: fatábla, rajta 2, egymástól 10 cm-re levő szeggel, A/3-as papírlap, 3 db zsinór (13, 15 és 17 cm), ceruza
a) Kösd össze a zsinegek végét hurokra!
b) Helyezd el az első hurkot úgy, hogy a szegek belül legyenek!
c) Tedd a ceruza hegyét az első hurkon belülre, majd a zsineget feszesen tartva húzz vonalat a lapra!
Ismételd meg az előbbi lépést a másik két hurokkal is!
d) Figyeld meg a vizsgálat közben, hogy mi a fókuszpontok (rögzítési pontok) szerepe a pálya alakjának kialakulásában!

(Az ábra nem valósághűen mutatja az arányokat. A valóságban nincs ekkora eltérés a keringési pálya és a kör alakja között.) 
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i. e. 2400
Stonehenge,

egy csillagászati obszervatórium,
mely lehetővé tette a napfogyatkozás,

a nap-éj egyenlőség, a napfordulók
és más égi jelenségek

előrejelzését.
1675

megnyílik 
a Királyi Obszervatórium

Greenwichben.1729
Isaac Newton

A gravitáció  és a mozgás
három törvényének

leírása.

1964
Mauna Kea

Az első teleszkópok
felállítása Hawaiin.

1915
Albert Einstein

Általános
relativitáselmélet.

1969
Neil Armstrong

Az első ember
a Holdon.

1973
- NASA Pioneer-10
Az első bolygóközi

szonda eléri a
Jupitert.

2011
Beigazolódik, hogy

a Világegyetem tágulása
gyorsul.

1990
NASA Hubble

Föld körüli pályára áll
az űrteleszkóp.

1572
SN 1572,

Tycho Brahe
szupernovát
figyel meg.

1619
Johannes Kepler

felfedezi a
bolygók mozgásának
törvényszerűségeit.

1610
Galileo Galilei

felfedezi a
Jupiter holdjait.

1543
Kopernikusz

Az első, napközpontú
Naprendszer modellje.

2011
697 exobolygót

fedeznek fel.

i. e. 46
Julius Caesar

naptárja,
12 hónappal,

365 és 1/4 nappal.

i. e. 380
Démokritosz feltételezi, hogy a Tejút

tulajdonképpen távoli csillagokból áll.
Az állítást  William Herschel igazolja,

jóval később, pontosan 1786-ban.

A „Teremtés oszlopai”
A Hubble űrteleszkóp által

készített fénykép
a Sas-ködben oszlop alakokat felvett

gázokról és porról.
A jelenség a Földtől
7000 fényévre van.

A csillagászat nagy pillanatai
i. e. 2400-tól napjainkig

Stephen Hawking szerint Galilei mindenki másnál
nagyobb volt a modern tudomány megszületésében.

Albert Einstein egyenesen a modern tudomány
atyjának nevezte.

2008-ban a Katolikus Egyház hibának ismerte el, 
hogy egyházi törvényszéke elítélte Galileit

tudományos állásfoglalásai miatt.

9. Ma már a szín - 
házi távcsőnek is jobb 
a felbontása, mint 
Galilei távcsövének 
volt. Nyári, őszi éjjele-
ken megfigyelheted a 
Jupiter, Galilei által is 
megfigyelt négy hold-
ját (Io, Gany medes, 
Europa, Calliszto).

10. a) Hány fokot 
fordul el egy-egy 
csillag óránként? 
b) Milyen irányban 
változik az irányuk?

1.8. Galilei

A http://www.stellarium.org/hu honlapról 
letöltheted és a számítógépedre telepíthe-
ted a Stellarium nevű planetárium szoftvert. 
A segítségével tetszőleges földi helyszínről és 
tet szőleges időpontból megnézheted a csil- 
lagos égbolt képét, a csillagképeket, hold- és 
napfogyatkozásokat.

A csillagászat fejlődésében óriási szerepe 
volt, hogy Galileo Galilei (1564–1642) olasz 
csillagász, természettudós és matematikus 
az égbolt tanulmányozására távcsövet 
használt. Maga készítette lencsés távcsö-
vével felfedezte a Jupiter négy holdját,  
a Vénusz fényváltozásait, a napfoltokat és  
a Nap forgását, megfigyelte a Hold felszínét. 
Továbbfejlesztette a heliocentrikus világké-
pet: a Jupiter holdjainak keringéséből azt  
a következtetést vonta le, hogy a Napon 
kívül más keringési központ is lehetséges.

Csillagképek az égen

Az éjszakai égbolt csillagai között nem köny-
nyű eligazodni. Éppen ezért az emberek már 
az ókorban olyan csillagképekbe rendezték 
a csillagokat, amelyek emlékeztették őket 
a jól ismert állataikra, tárgyaikra, mitoló-
giai figuráikra. A csillagképek alakjában 
és elnevezésében rengeteg változás történt 
az évszázadok folyamán, de az ókori el-
nevezések túlnyomó többségét még ma is 
használjuk. Bárhogyan is nevezzük azokat, 
valójában nem tartoznak össze, egymástól 
elképzelhetetlen távolságban vannak.

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 
1930-ban 88 csillagképet fogadott el, tisz-
teletben tartva a hagyományokat. 
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A csillagászati ismeretek fejlődése

1. Tanulmányozd a csillagászat nagy pillana-
tairól készült idővonalat! Próbáld megfogalmaz-
ni minden esemény jelenőségét a mindennapi 
élet szempontjából!

2. Rajzold le azokat a csillagképeket, ame-
lyeket az égbolton is felismersz!

3. Gyűjts további példákat olyan csillag-
képekre, amelyek az északi félgömbön egész 
évben a látóhatár fölött tartózkodnak!

4. Figyeld meg szabad szemmel, távcsővel, 
és a Stellarium szoftverrel a csillagos égboltot! 
Néhány csillagképet könnyen felismerhetsz  
a munkafüzet leírása (MF 8/6.) segítségével.

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
csillagászat • geocentrikus világkép • helio
centrikus világkép • bolygók mozgástörvé
nyei • csillagkép • Kopernikusz • Kepler • 
Ptolemaiosz • Newton • Nagy Göncöl • Kis 
Gön cöl • Világegyetem (Univerzum) • Sark
csillag

1.9. Az északi félgömbről jól látható néhány csillagkép

i. e. 2400
Stonehenge,

egy csillagászati obszervatórium,
mely lehetővé tette a napfogyatkozás,

a nap-éj egyenlőség, a napfordulók
és más égi jelenségek

előrejelzését.
1675

megnyílik 
a Királyi Obszervatórium

Greenwichben.1729
Isaac Newton

A gravitáció  és a mozgás
három törvényének

leírása.

1964
Mauna Kea

Az első teleszkópok
felállítása Hawaiin.

1915
Albert Einstein

Általános
relativitáselmélet.

1969
Neil Armstrong

Az első ember
a Holdon.

1973
- NASA Pioneer-10
Az első bolygóközi

szonda eléri a
Jupitert.

2011
Beigazolódik, hogy

a Világegyetem tágulása
gyorsul.

1990
NASA Hubble

Föld körüli pályára áll
az űrteleszkóp.

1572
SN 1572,

Tycho Brahe
szupernovát
figyel meg.

1619
Johannes Kepler

felfedezi a
bolygók mozgásának
törvényszerűségeit.

1610
Galileo Galilei

felfedezi a
Jupiter holdjait.

1543
Kopernikusz

Az első, napközpontú
Naprendszer modellje.

2011
697 exobolygót

fedeznek fel.

i. e. 46
Julius Caesar

naptárja,
12 hónappal,

365 és 1/4 nappal.

i. e. 380
Démokritosz feltételezi, hogy a Tejút

tulajdonképpen távoli csillagokból áll.
Az állítást  William Herschel igazolja,

jóval később, pontosan 1786-ban.

A „Teremtés oszlopai”
A Hubble űrteleszkóp által

készített fénykép
a Sas-ködben oszlop alakokat felvett

gázokról és porról.
A jelenség a Földtől
7000 fényévre van.

A csillagászat nagy pillanatai
i. e. 2400-tól napjainkig

Stephen Hawking szerint Galilei mindenki másnál
nagyobb volt a modern tudomány megszületésében.

Albert Einstein egyenesen a modern tudomány
atyjának nevezte.

2008-ban a Katolikus Egyház hibának ismerte el, 
hogy egyházi törvényszéke elítélte Galileit

tudományos állásfoglalásai miatt.

11. Hogyan 
nevezik a nagyjából 
ugyanazon csillagok 
alkotta Nagy Medve 
(Ursa Major) és Kis 
Medve (Ursa Minor) 
csillagképeket más 
kultúrákban?

A Nagy Medve csillagai közül a hét legfénye-
sebb alkotja a négy kerékből és a rúdból álló 
Nagy Göncölt, a Kis Medve hét csillaga a Kis 
Göncölt. A Sarkcsillag a Kis Göncöl legfénye-
sebb csillaga.

Ne keverd össze az asztronómiát (csillagászat) az asztrológiával (csil-
lagjóslás)! Az asztrológia az égitestek különböző jellemzői alapján pró-
bál emberi sorsokat meghatározni. A csillagászat tudomány, a csillag-
jóslást nem.

A csillagképeket csillagtérképek mutatják 
be. A biztosabb felismerés érdekében az egyes 
csillagképek fényesebb csillagait vonalakkal 
kötik össze, melyek egyszerű geometriai ala-
kokat formáznak. Az IAU határozata szerint 
már nem lehet új csillagképeket alkotni, új 
nevet adni az égbolton. A csillagképek közül 
különösen azok a szembeötlőek, amelyek  
a napi mozgás során soha nem nyugszanak 
le. Ilyenek az északi égbolton a mi földrajzi 
szélességünkön például a Nagy Medve és a 
Kis Medve, melyek felismerése megkönnyíti 
az északi pólus kijelölését is.

Sárkány

Sarkcsillag

Cepheus

Cassiopeia

Nagy Medve  
vagy Nagy Göncöl 

Kis Medve  
vagy Kis Göncöl
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Emberközelben a világűr

2. Az űrkutatás fejlődése

A világ jelenleg legnagyobb optikai csil-
lagvizsgáló rendszere Chile északi részén, 
az Atacama-sivatag 2635 méter magas 
fennsíkján épült meg. Először 2012-ben 
sikerült a négy kisebb teleszkóp tükrözött 
fényeit egyetlen sugárban egyesíteni. Ez-
zel az új módszerrel a négy teleszkóp egy 
műszerként működik, így a csillagászok 
minden eddiginél részletesebb képet kapnak 
a Világegyetemről.

Óriási szemek a Földön

Az emberek a 17. században, a távcső felta-
lálása nyomán figyeltek fel arra, hogy sokkal 
több égi objektum van, mint gondolták. 
Természetesen a kezdeti egyszerű eszkö-
zök folyamatosan fejlődtek az idők során. 
Javult a távcsövek fénygyűjtő-, ezzel együtt 
a felbontóképessége, és a képek is élesebbek 
lettek. A mai eszközök lehetőséget adnak 
igen távoli és halvány objektumok észlelésére 
is. A csillagászatban (olcsóbb előállításuk 
miatt) egyre inkább a tükrös távcsöveket 
használják. Mivel az óriástükrök méretét 
már nehezen tudják növelni, ezért alkal-
mazzák azt a módszert, hogy a megfigyelt 
égitesteket egyszerre több, számítógéppel 
összehangolt berendezéssel vizsgálják. 

A távcső felfedezésével összemérhető 
lökést adott a csillagászat fejlődésének a szín-
képelemzés a 19. század végén. A módszer 
azon alapul, hogy az egyes anyagok más-más 
színű fényt sugároznak és nyelnek el. A szín-
képből következtetni lehet a csillag anyagi 
összetételére, felületi hőmérsékletére és ezzel 
összefüggő abszolút fényességére, a bolygók 
légkörének összetételére, hőmérsékletére.

A 20. században a fényképezési eljárások 
fejlődése nyomán mód nyílt arra, hogy az 
égitestekről, akár a leghalványabbakról is, 
maradandó képeket készítsenek. Kifejlesz-
tették azokat a távcsöveket is, amelyek a lát-
ható fény vizsgálatán túl az Univerzumból 
érkező rádióhullámok vételére alkalmasak.

A rádiócsillagászat speciális ágaként 
megjelent a radarcsillagászat: a vizsgált 

2.1. Nyolc európai ország közös beruházása 
a Paranal Csillagvizsgáló Chilében

A Hawaii-szigeteken, a Mauna Kea tetején, 
4194 méteres magasságban működik a vi-
lág legnagyobb tükrös távcsöve. A 10 méter 
átmérőjű Keck-távcső 1992-ben kezdte meg  
a működését. 

2.2. A világ legnagyobb (500 m átmérőjű) egytányéros rádió- és radar-
teleszkópja Kínában

1. a) Keresd meg  
a térképen az Ata-
cama-sivatagot! 
b) Miért előnyös ez  
a helyszín a csillag-
vizsgáló számára? 

2. a) Keresd meg  
a térképen a Hawaii- 
szigeteket! 
b) Mi lehet az oka an - 
nak, hogy itt helyez-
ték el a hatalmas 
táv csövet?

Eddigi legfejlettebb bolygókutató szerkezetünk  
567 millió kilométert utazott a világ űr ben, hogy  
végül ezredmásodperc-pon tos  ság gal időzített  
robbanások kíséretében át süv ítsen a Mars lég-
körén, s landoljon a Gale-kráterben. Lélegzet-
elállító megérkezése óta már több száz métert 
gurult a felszínen, folyamatosan gyűjti a leszál-
lóhely környezeti adatait, látványos panoráma-
felvételeket készít, illetve kőzetminták elemzé-
sét végzi.

afoldgomb.hu
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2. Az űrkutatás fejlődése (csillagászati értelemben közeli) égi objek-
tum felé rádióhullámokat irányítanak és  
a visszaérkező hullámokat elemzik. Ezzel  
a módszerrel állapították meg például a Nap-
rendszeren belül a távolságokat és kutatnak 
a Földön kívüli civilizációk után.

Hogy kerülnek az űreszközök 
az űrbe?
A 20. század második felétől kezdve az ember 
a Világ egyetembe is felbocsát technikai esz-
közöket. Az űreszközöket hordozórakétával 
juttatják fel, amelyek a megfelelő pályára 
állva végzik a feladataikat. Ezek az eszközök 
előrelépést jelentettek az optikai, valamint 
a rádió- és radarcsillagászatban is, mert  
a távcsövek a földi légkör zavaró hatásától 
mentesen tudnak megfigyeléseket végezni. 

Az 1990-es évektől kezdve egyre több 
űrszonda indult a Naprendszer kutatására.  
Az űrszondák elhagyják a Föld vonzás-
körzetét. 2005-ben az amerikai Voyager–1 
űrszonda elérte a Naprendszer határát, 
de vannak olyan űrszondák is, amelyek 
műholdakként keringenek, vagy leszállnak 
a bolygó vagy a hold felszínére. A leszál-
ló-egységek célba juttatása a kockázatosabb 
feladat, ám épségben való landolásuk esetén 
közvetlen vizsgálatokat tudnak végezni.

2.4. Az arecibói üzenet

Halló! Itt a Föld! 
Abból a célból, hogy bármilyen értelmes 
élettel kapcsolatot teremtsünk a Tejútrend-
szerünkben, Arecibo rádióteleszkópjából 
1972-ben kettes számrendszerben kódolt 
rádiójeleket küldtek az űrbe (2.4.). Eddig se-
honnan sem érkezett válasz. 

számok (1–10)

DNS-elemek

DNS
kettős spirál

emberiség 
(méretek, populáció)

bolygók

a teleszkóp és méretei

nukleotidok

2.3. Űrruha (szkafander)

4. a) Mi a felada-
tuk a következő űr - 
esz közöknek: mester-
séges hold, űrszonda, 
űrrepülőgép, űrállo-
más? 
b) Mutasd be a jelen-
tőségüket!

5. a) Mit üzent az 
emberiség mit üzent 
a Voyagerrel? 
b) Milyen tárgyakat, 
vagy zenéket, üzene-
teket tennél fel egy 
ilyen űrszondára? 

3. a) Milyen fel-
tételeknek kell meg-
felelni az űrruhának? 
Milyen hatásokkal 
szemben védi az űr-
hajóst?
b) Gyűjtsd össze azo - 
kat a jellemzőket, 
amelyek megnehezí-
tik az ember számára 
az űrutazást!
c) Hogyan alszanak, 
mit esznek az űrhajó-
sok az űrben? Járj 
utána!

Képeket, filmeket  
az Apollo-program-
ról ezen az oldalon 
találsz:
https://spaceflight.
nasa.gov/
gallery/ima-
ges/apollo

Az űrhajózás nagy pillanatai
1961 – Jurij Gagarin a Vosztok űrhajó fedélze-
tén egyszer megkerülte a Földet (orosz)
1965 – első űrséta (orosz)
1968 – először repüli körül az ember a Holdat 
(amerikai)
1969 – az Apollo–11 Holdra szállása (amerikai: 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin)
1973 – az első sikeres űrállomás (amerikai)
1981 – az első űrrepülőgép, a Columbia felbo-
csátása (amerikai)

6. Milyen űrtech-
nológiát alkalmazunk 
a hétköznapokban? 
Járj utána!

7. Nézz utána, mit 
üzentek a földlakók  
a Világegyetemnek!

Az olyan műholdat, amelyen létfenntartó 
rend szer is működik, űrállomásnak nevez-
zük. Fedélzetükön a tartós súlytalanság álla- 
potában sok fontos fizikai, biológiai és anyag-
tudományi kísérletet végeznek el. 1980 máju-
sában a Szaljut–6 űrállomáson töltött nyolc 
napot az első magyar űrhajós, Farkas Berta-
lan is. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélze-
tén működik a Pille elnevezésű sugárdózismé-
rő magyar műszer (amelyet Charles Simonyi 
magyar származású informatikus, űrturista 
már kétszer tesztelt), valamint magyar tudo-
mányos közreműködéssel fémhabkísérlete-
ket is végrehajtottak. 
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Teljes siker az első magyar műhold küldetése
Az első műholdat 1957-ben bocsátották fel a Szovjetuni-
óban. 2012-ben indult útjára az első magyar fejlesztésű 
műhold, a Masat–1 (2.5.). A bűvös kockánál alig nagyobb 
szerkezet egy év alatt ötezerszer kerüli meg a Földet.  
A műhold vezérlési, szabályozási és adatgyűjtési feladata-
it mikroszámítógépek végzik, és rádióamatőrök is fogják 
a műhold jeleit. A Masat–1 három év működés után a Föld 
légkörébe érve elégett. A tervezők célja, hogy új techno- 
lógiákat felvonultatva elkészítsék és pályára állítsák a Ma-
sat–1-nél nagyobb második és harmadik magyar műhol- 
dat is.

Kutatás az élet után a Marson
Az amerikai állami űrhajózás jelenlegi közép- és hosszú 
távú stratégiájában a Mars kutatása áll az élen, mert ez  
a bolygó a Földön kívüli élet legközelebbi, emiatt legköny-
nyebben kutatható lehetséges helyszíne. A Mars körül  
keringő űrszondák műszerei közvetett adatgyűjtéssel (táv-
érzékeléssel) megtalálták azokat az ásványokat, amelyek  
a felszín mállásáról, korábbi vizes korszakok folyamatai-
ról tájékoztatnak. Több űrszonda (pl. Opportunity, Spirit, 
Curiosity) le is szállt a Marsra. A Curiosity küldetése során 
látványos panorámafelvételeket készít, kőzetmintákat 
elemez, havi rendszerességgel vizsgálja a bolygó légköré-
nek összetételét (metán után kutatva). A legizgalmasabb 
fejlemények a szénizotóp-arány mérésének terén várható-
ak, mert ez rendkívül fontos az élethez kapcsolódó folya-
matok feltárásához.

Keressük a Föld testvérét!
Az utóbbi évtizedben a csillagászatnak a Naprendszeren 
kívüli bolygókutatás az egyik legizgalmasabb területe. Ez 
a fő feladata a Keplerűrtávcsőnek, amely mesterséges 
bolygóként a Nap körül kering. Az égbolt egy-egy előre 
kiválasztott területét figyeli, és nagyon pontosan újra 
és újra megméri a csillagok fényességét. Azt a parányi 
fényességcsökkenést regisztrálja, amit egy bolygó okoz  
a csillag fényében, amikor elhalad előtte. A Kepler-űr- 
távcső már több száz bolygót azonosított. Többsége igen 
közel kering a szülőcsillagához, így folyékony víz való-
színűleg nincs rajta. De akad közöttük olyan is, amelyek 
mérete és éghajlata a Földéhez hasonló lehet. A legújabb 
kutatások már az élet lehetőségeit is vizsgálják. 

2.5. A Masat–1 műhold

2.7. A 21. század eddigi legnagyobb űrhajózási vállal kozása 
a Nemzetközi Űrállomás 2004-re készült el (ISS)

2.6. A Curiosity, a NASA minden eddiginél jobban fel szerelt 
önjáró marsi laboratóriuma 2012-től kutatja a bolygón  
a víz és az élet nyomait

8. Olvasd el a szöveget a Masat–1-ről!

10. a) Mi biztosítja az űrállomás működéséhez szükséges 
energiát? 
b) Miért kell az űrszondákat nagyobb sebességgel pályára 
állítani, mint a műholdakat?
c) Mi lesz az űrszondák sorsa, ha befejezték működésüket?  
Mi az az űrszemét?

9. a) Miért kiemelt jelentőségű a Mars kutatása?
b) Milyen feltételeknek kell ahhoz teljesülni, hogy az ember 
eljuthasson a Marsra?
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Az űrkutatás fejlődése
Kukába kerüle az űrszemét?

Az űrhajózás megindulásával a Világegye-
tem szennyezése is megkezdődött. Űrsze-
métnek nevezik mindazokat a Világegye-
temben keringő, lebegő mesterséges eredetű 
tárgyakat, amelyeknek már semmiféle hasz-
nuk nincs. A Föld körül keringő űrszemét 
(különösen az apró, a radar által sem jelzett 
5-10 cm-es darabok) főképp a 800–1200 
km közötti magasságban veszélyesek az 
űreszközökre. Szerencsére az 500 km-nél 
alacsonyabb rétegekben nincs ütközési ve-
szély, ott a sűrű légkörnek köszönhetően 
gyors a Világegyetem öntisztulása.

A csillagászati ismeretek bővítésében jól hasz - 
nosítható magyar nyelvű internetes honlapok:
www.urvilag.hu (Űrvilág)
www.mcse.hu (Magyar Csillagászati Egyesület)
www.tudasbazis.csillagaszat.hu (Csillagászati 
Tudásbázis)
www.jate.u-szeged.hu/obs/

A magyar űrtevékenység elismerése
Magyar Örökség Díj (2010): Kármán Tódor, 
Izsák Imre, Pavlics Ferenc, Bejczy Antal, 
Tófalvi Gyula, Almár Iván, Ferencz Csaba, 
Gschwindt András, Farkas Bertalan, Magyari 
Béla, Charles Simonyi

2.8. Egyre aggasztóbb az űrszemét mennyisége

11. Nézz utána, hogy 
milyen tevékenységért 
kapták a Magyar Örök-
ség Díjat  
a felsorolt 
személyek!

12. Miért kicsi 
az esélye annak, 
hogy az űrből leeső 
tárgyak bárkit elta-
lálnak?

1. Miért nem igazán helyes a világűr kifejezés? Melyik szót használjuk 
helyette? Szóösszetételekben nehezebben küszöbölhető ki.  
Van ötleted rá?

2. Melyik űreszközt, illetve kutatási módszert alkalmaznád…
a) a Hold kőzeteinek földi laboratóriumban történő vizsgálatához?
b) a Nap anyagi összetételének megállapításához?
c) információgyűjtéshez a Világegyetem kialakulásáról?
d) mesterséges égitest pályára állításához, hogy az ne essen vissza  
a Földre?
e) Földön kívüli civilizációk utáni kutatáshoz?
f) a modern agykutatási vizsgálatok elvégzéséhez?
Valamennyi esetben indokold a válaszodat!

3. Hogyan kutat a Kepler-űrtávcső a Naprendszeren kívüli bolygók 
után?

4. Csoportmunkában dolgozzátok fel az űrkutatás-űrhajózás történe-
tének főbb állomásait! Készítsetek képes be számolót! Mivel az űrkutatás 
és űrhajózás története nagyon sokrétű, így a csoportok számára az alábbi 
témák feldolgozását ajánljuk:
a) Kezdetek – A Föld körüli pályán repülő űrhajók és utasaik 
b) Állatok és emberek az űrben 
c) A 20. század legnagyobb űrhajózási vállalkozása az Apollo-program 
d) Betekintés a Nemzetközi Űrállomás életébe 
e) Ember a Marson? – A Mars–kutatás eredményei 
f) Magyarok az űrben (Farkas Bertalan és Simonyi Károly űrutazása)

5. Készíts kiselőadást arról, hogy van-e remény élőlényeket találni  
a Marson! Vitassátok meg!

6. Miért van szükség szkafanderre a világűrben?

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
űrtávcső • rádiócsillagászat • színképelemzés 
• űrállomás • űrszonda • űrszemét • mester
séges bolygó • Gagarin • Armstrong • Aldrin
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Galaxis utikalauz

3. A Világegyetem peremétől a Napig

A 19. században rövid jövőt jósoltak az emberiségnek. 
A korabeli számítások a Nap tüzelőanyag-készletét 
(szénnel számolva) csak néhány ezer évig gondolták 
elegendőnek. Ma úgy tartják a tudósok, hogy még 
évmilliárdokig kitart.

Tágule a Világegyetem?

A Világegyetem kezdeti állapotáról nem tudunk bizto-
sat, elméletekben azonban nincs hiány. Keletkezésére 
vonatkozóan a legelfogadottabb az ún. ősrobbanás- 
elmélet („Big Bang”). Az elmélet szerint körülbelül  
13,7 milliárd évvel ezelőtt felrobbant az egész Világ-
egyetem anyagát magába foglaló, hihetetlenül sűrű 
kozmikus tömeg. Ne a tapasztalataink szerinti robba-
násra gondoljunk! Maga a tér tágult robbanásszerűen, 
és hatalmas mennyiségű energia alakult át anyaggá  
a másodperc milliárdodrészénél rövidebb idő alatt. 

Ahogy csökkent a sugárzás hőmérséklete, létrejöttek 
az első atomok, a hidrogén és a hélium. Számos gázfelhő 

az Univerzum állandó tágulása ellenére is együtt maradt, 
és egyesek a saját gravitációs erejük hatására összezsu-
gorodtak. A gáz olyan sűrűvé és forróvá vált bennük, 
hogy az atommagfúzió (termonukleáris reakció) révén 
megindult bennük az energiatermelés. Így keletkeztek 
– és a mai napig így születnek – a csillagok, a galaxisok 
építőkövei (3.2.). A közvetlenül az ősrobbanást követően 
kialakult idős csillagok közül napjainkban valószínűleg 
már csak kevés létezik.

Meddig élnek a csillagok?

A csillagok energiatermelését kezdetben a hidrogén- 
atommagok héliumatommagokká történő fúziója 
biztosítja. 

Ha a csillag tömege nagy (a mi Napunk tömegének 
több mint nyolcszorosa), akkor nagyobb a fényessége, 
de hamarabb elfogyasztja a magjában lévő hidrogént.  
A csillag magja zsugorodni kezd, és az így felszabaduló 
gravitációs energia a héjban is megindítja a hidrogén  

3.2. A csillagok magjában lejátszódó fúziós folyamat. 
A fúzió latin szó, egyesülést, egybeolvadást jelent.

H

H

H

He

H

sugárzó energia

Az Univerzum
 tágulása  

és lehűlése

13,7 milliárd éve ősrobbanás

Az ősrobbanás utáni  
másodpercben keletkeztek  

az első elemi részecskék

~ 380 ezer évvel később  
elektronok, atommagok,  

atomok keletkeztek

~ 300 millió évvel  
később csillagok  

és galaxisok jöttek létre

~ 9 milliárd évvel  
később alakult  

ki a Naprendszer  
a Földdel

3.1. Az ősrobbanás elmélete

3. a) Elevenítsd fel a fizikai-kémiai ismereteidet a 3.2. 
áb ra segítségével! Hogyan keletkezik a Nap sugárzó ener-
giája? 
b) Mi a feltétele annak, hogy az atommagok nagy sebes-
séggel ütközzenek és összetapadjanak egymással?

1. a) Melyek voltak az első atomok?
b) Honnan tudják a tudósok, hogy tágul a Világegyetem?

2. A 3.1. ábra alapján magyarázd el az ősrobbanás 
folyamatát és következményeit!

 ŐSROBBANÁS
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3. A Világegyetem peremétől a Napig fúzióját. Ettől viszont a csillag hirtelen felfúvódik,  
vörös szuperóriássá lesz. Magjában megindul a nehe-
zebb elemek fúziója is (szén- és vasmagok is keletkez-
hetnek). Az energiatermelés megszűntekor a csillag 
összezsugorodása szupernóva-robbanást okoz. A csil- 
lag anyaga és energiájának jelentős része másodpercek 
alatt felszabadul, a robbanás maradványából neutron-
csillag, vagy a még nagyobb tömegvonzással rendelke- 
ző fekete lyuk keletkezik. A fekete lyukból semmiféle 
sugár zás, még a fény sem képes kijutni (3.3.). 

A kisebb tömegű csillag (mint a mi napunk is kb.  
10 milliárd év múlva), a vörös óriás állapoton keresz- 
tül, majd anyagának többszöri ledobódása során lát-
ványos ködöket képezve, halvány fényű fehér törpe-
csillaggá esik össze.

Hol lakunk a Világegyetemben? 

A csillagok nem egyenletesen elszórva találhatóak  
a Világegyetemben, hanem hatalmas alakzatokba cso-
portosulnak. Ezeket a csillagcsoportosulásokat nevez- 
zük galaxisoknak. Minden galaxis több százmilliárd csil-
lagot tartalmaz, melyek nemcsak térben alkotnak egységet, 
hanem származásukat tekintve is. Azt a galaxist, amely- 
nek a mi Napunk is tagja, Tejútrendszernek nevezzük (3.5.). 

A Tejútrendszer a korong alakú galaxisok közé tar-
tozik. A korong síkjának a vetülete az égbolton a Tejút 
(3.4.). A szabad szemmel összefüggő fényszalagot a távcső 
csillagok millióira bontja. A Tejút fénylő sávjában látható 
sötét területek felhívják figyelmünket a csillagok közötti 
fényelnyelő anyag, a csillagközi por létezésére is. 

3.3. A csillagok élete és halála

csillagköd
protocsillagokkal

nagycsillag

vörös
szuperóriás

kiscsillag

szupernóva

neutroncsillag

feketelyuk

vörös
óriás

planetáris
köd

fehér
 törpe

3.5. A Tejútrendszer spirális galaxis, a spirálkarok  
a fősíkban találhatóak

100 ezer fényév

30 ezer fényév

16 ezer fényév

„felülnézet”

„oldalnézet”

Nap

Nap

forgás

mag (100 millió Nap-tömeg)

mag

4. a) Mitől függ, hogy a csillag melyik életpályát futja be (3.3.)?
b) Milyen kapcsolat van a csillag mérete és végállapota között?
c) A képen a Rák-köd látható, ami vörös szuperóriás állapot 
után alakult ki. Gyűjts információt erről a ködről!

6. a) Olvasd le a 3.5. ábráról, hogy hol helyezkednek el 
legsűrűbben a csillagok a Tejútrendszerben! 
b) Hol helyezkedik el a Nap a Tejútrendszerben?
c) Értelmezd a Naprendszer méreteit!

3.4. A Tejút látványa az égbolton

Tejút

5. a) Mitől fehérlik a Tejút?
b) „Belülről” vagy „kívülről” látjuk a Tejutat?
c) Figyeld meg a zavaró fényektől mentes csillagos égbolton 
a Tejutat szabad szemmel és távcsővel is!

7. Nézz utána, hogy mi a Csillagoségbolt-park program! 
Készíts hozzá programajánlót!

8. a) Mi a fényszennyezés?
b) Milyen tevékenységek hozzák létre? Keress minél többfé-
le okozót! Keresd fel a http://www.nightearth.com oldalt!

17
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A Naprendszer a Tejútrendszernek az 
a tartománya, amelyen belül érvényesül  
a Nap gravitációs hatása. E gömb alakú tér 
sugara kb. 2 fényév. A csillagászati távolsá-
gok meghatározására a fényévet használják.  
A fényév az a távolság, amelyet a légüres 
térben 300 000 km/s sebességgel haladó 
fény egy év alatt megtesz.

A Naprendszerbe a következő égitesteket 
sorolják: a Nap, a bolygók (nagy-, törpe- és 
kisbolygók), a holdak, az üstökösök, a me-
teoroidok és a bolygóközi anyag. A bolygók, 
az üstökösök és a meteoroidok mind a Nap 
körül, a holdak pedig a bolygók körül ke-
ringenek Kepler törvényeinek megfelelően. 

A Naprendszer vizsgálatakor használatos 
távolságegység a csillagászati egység (CsE). 
A csillagászati egység értéke 150 millió km, 
amely a közepes Nap–Föld-távolsággal 
egyenlő.

Az éltető gázgömb

A Nap a többi csillaghoz viszonyítva átla-
gos méretű, hőmérsékletű és fényerejű izzó 
gázgömb, kitüntetett szerepe csupán a mi 
bolygórendszerünkben van. A Nap forog 
a tengelye körül és kering a Tejútrend-
szer tömegközéppontja körül. 220 km/s 
sebességgel keringve, 240 millió év alatt 
futja be teljes pályáját. Anyaga uralkodóan 
hidrogénből és héliumból áll, és csak 2%-
ban tartalmaz nehezebb elemeket. A gázok 
a magas nyomás és hőmérséklet hatására 
ionizált állapotban vannak (plazmaállapot). 
A Nap – a Földhöz hasonlóan – gömbhéjakra 
különül. Csakhogy ezek forró gázhéjak (3.6.). 

– A Nap felszínének a 6000 °C-os fo-
toszférát tekintjük (3.6.). 

Legfeltűnőbb jelenségei a napfoltok, ame-
lyek 1000 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletű-

3.8. Napfoltok a fotoszférán

3.7. A kromoszféra gázhidakkal

3.6. A Nap szerkezete

KORONA (1-2 millió °C)

részecskesugárzás

rádiósu
gárzá

s

gamma sugárzás röntgensugárzás

protuberancia

napfolt
5000 °C

MAG
14-15 millió °C

látható fény-, infravörös és

ultraibolya sugárzás

gázhíd (protuberancia)

9. a) Mi a csillagá-
szati egység? Fogal-
mazd meg saját sza - 
vaiddal!
b) Melyik földpálya-
adattal egyezik meg 
egy csillagászati egy-
ség értéke?

napkorona

10. a) Melyek a Nap gömbhéjai belülről kifelé haladva? Olvasd le a 3.6. 
ábráról!
b) Az energiatermelés a Nap magjában történik. Mely folyamat biztosítja 
az energiát?
c) Hogyan terjed kifelé a magban termelődő energia? 
d) Melyik szférából származik a fénysugárzás döntő többsége?

11. Miért látszanak a fotoszférán a napfoltok sötétebbnek (3.8.)?
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A Világegyetem peremétől a Napig
ek, mint a környezetük. A 100 ezer km-es átmérőjű nap - 
foltcsoportok általábanegy hónapig figyelhetők meg. 

– A kromoszférában akár heteken át nyugodtan 
lebegnek a fotoszférából ideemelkedő gázhidak (protu-
beranciák), majd váratlanul felrobbanhatnak a fotoszfé-
rából ideemelkedő gázhidak (protuberanciák) (3.7.).  
A napkitörések (flerek) néhány perces heves robbanások 
a Nap fotoszférájában vagy afölött. Egy-egy kitörés 
alkalmával jelentősen megnövekedik a Nap rádió-, 
röntgen- és ultraibolya sugárzása. 

– A korona ritka anyaga rendkívül gyorsan áramlik 
kifelé. Ezt a részecskeáramlást nevezzük napszélnek. 

A töltött részecskék idézik elő a Föld légkörében  
a sarki fény jelenségét azáltal, hogy gerjesztik a levegő- 
részecskéket.

11 évenként változik a napfoltok száma és az intenzitásuk 
is. Napfoltminimum idején a legkevesebb, napfoltmaxi-
mum alkalmával a legtöbb napfolt alakul ki.

3.9. A naptevékenység földi hatásai

FOTOSZINTÉZIS

a levegő mozgása
oxigén kerül
a légkörbe a víz

körforgása

szerves anyagok
az ember és az állatok

számára

közvetve
a földfelszín
formálása

erős
napkitörések

a távközlés,
a villamos hálózat

zavarai

napenergia
közvetlen hasznosítása
(napkollektor, napelem)

elraktározott napenergia
(kőszén, kőolaj, földgáz)

12. Válaszolj a kérdésekre a 3.9. ábra alapján! 
a) Mely földi folyamatok köszönhetők a Napnak? 
b) Miért van központi szerepe a fotoszintézisnek a földi 
életben? 
c) Melyek a napenergia közvetlen hasznosításának 
előnyei? Miért mondhatjuk azt, hogy a meg nem újuló 
energiaforrások (kőszén, kőolaj) elégetésekor évmilliók 
alatt elraktározott napenergiát hasznosítunk? A kőolaj 
és a földgáz miért nem megújuló, a napenergia miért 
megújuló energiaforrás?

13. Figyeld meg az alábbi fényjelenségeket! (Senki ne néz- 
zen közvetlenül a Napba, mert az súlyos szemkárosodást okoz!)
A halójelenségek közé tartozik a Napot vagy a Holdat kö rülve- 
vő fehér, ritkábban vöröses fénykör. A naphaló a Nap fé nyes- 
sége miatt nehe zeb ben figyelhető meg. A melléknap (vaknap)  
a Naphoz hasonló világító folt, amit a levegőben lévő szögle-
tes jégkristályok okoznak.

3.10. Naphaló (balra) és a melléknap (jobbra). Napkeltekor és 
napnyugtakor figyelhető meg a torzult Nap jelensége. A légkör 
fénytörése miatta Nap ellipszis alakú lesz a horizont közelében

3.11. A torzult Nap

14. Járj utána, hogy 
mik a Tyndall-sugarak!

Mágneses vihar okoz leállást a svéd repülőtereken. A Nap-
ból érkező mágneses töltöttségű napszél több repülőtér és 
repülőgép radarját is megzavarta, így korlátozták a repü-
lést a térségben, több repülőteret ideiglenesen le is zártak. 

hvg.hu

1. Foglald össze az ősrobbanás elméletét!
2. Helyezd el lakóhelyedet az Univerzumban! 
3. Mutasd be a csillagok életét keletkezésük től a pusztu-

lásukig! Készíthetsz életpályaidővonalat is.
4. Jellemezd a Nap felépítését és az egyes gömbhéjakat! 
5. Az egyes gömbhéjakhoz kapcsolódó jelenségek közül 

melyek és miként hatnak a földi életre?

Összefoglaló kérdések, feladatok

Fogalmak
magfúzió • galaxis • csillag • csillagrendszer • fényév • csil-
lagászati egység • fotoszféra • kromoszféra • napkorona 
• napfolt • részecskesugárzás (napszél) • fénysugárzás • 
Tejútrendszer • Naprendszer
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A Nap családja

4. A Naprendszer

Hányféle bolygót ismerünk?

A bolygók valamely csillag (esetünkben  
a Nap) körül keringő égitestek, amelyeknek 
nincs saját fényük, csak anyacsillaguk fényét 
verik vissza. A Nap körül a Naprendszer boly-
gói keringenek, amelyeknek több fajtája van.

– A mindennapi beszédben a bolygó el-
nevezés alatt a nyolc nagybolygót értjük.  
A nagybolygók (a két legtávolabbi kivételé-
vel) szabad szemmel is láthatóak. 

– A kisbolygók (aszteroidák) a törpeboly-
gónál kisebb, szabálytalan alakú, kőzetek- 
ből álló égitestek. A Mars és a Jupi ter közötti 
fő kisbolygóövben vagy a Jupi ter rel azonos 
pályán keringve, illetve a Nep tunuszon túli 
külső kisbolygóövben mozognak.

– A törpebolygók mérete a nagybolygók 
és a kisbolygók közötti. Tömegük elegendően 
nagy a közel gömb alak kialakulásához (pl. 
a Neptunusz pályáján túl keringő Plútó). 

 – A nagybolygókat a Naphoz viszonyított 
helyzetük alapján két csoportra oszthatjuk: 

– a belső Naprendszerbe tartozik a Mer - 
kúr, a Vénusz, a Föld és a Mars (belső boly-
gók), a külső Naprendszerbe a Jupiter, a Sza - 
turnusz, az Uránusz és a Neptunusz (külső 
boly gók). 

Anyagi összetételük alapján a belső Nap-
rendszer bolygói a Föld típusú, a külső Nap-
rendszer bolygói a Jupiter típusú bolygók.

– A Föld típusú vagy kőzetbolygóknak 
viszonylag kicsi a tömegük és nagy a sűrű-
ségük. Valamennyinek van szilárd kérge és 
ritkább vagy sűrűbb légköre. 

– A külső Naprendszer bolygói a Jupiter 
típusú vagy gázbolygók. Tömegük és térfo-
gatuk jóval nagyobb, sűrűségük jóval kisebb 
a Föld típusú bolygókénál. Légkörük nagy 
nyomása miatt a gázok a mélyben folyékony 
halmazállapotúak, és szilárd maggal is ren-
delkeznek. Sok holdjuk és gyűrűrendszerük 
van. A gyűrűrendszert vízjégből, kőzetekből 
és fagyott gázokból álló kisebb-nagyobb szem-
csék alkotják, melyek egymástól függetlenül, 
önállóan keringenek a bolygó egyenlítői 
síkjában.

Az Oort-felhő a Naptól kb. 100 000 csilla-
gászati egység (CsE) távolságra található  
a Naprendszer legkülső részén, ahol sok 
milliárdnyi üstökösmag kering. Jan Hendrik 
Oort holland csillagászról nevezték el. 

Szerinted miért róla nevezték el?

az Oort-felhő
(sok milliárd

üstökös)

a Kuiper-öv és a külső Naprendszer bolygóinak pályája

a Plútó pályája

4.1. A Naprendszer helyzete az Oort-felhőben

1. a) Fogalmazd 
meg a Naprendszer 
helyét a Világegye-
temben! 
b) Határozd meg a 
Naprendszer hely zetét 
az Oort-felhőben!

2. a) Sorold fel  
a Naprendszert alko-
tó égitesteket! 
b) Rendezd azokat 
méretük szerinti 
halmazokba!
c) Próbáld eredetük 
szerint is csoportosí-
tani az égitesteket!

3. Miből eredhet 
a bolygó elnevezés? 
Értelmezd a szót!

4. Mi a hasonló-
ság és a különbség a 
csillagok és a bolygók 
között?

4.2. A bolygók tömege a Földhöz viszonyítva 
(Föld = 1 egység)

Merkúr

10001001010,1
(Föld = 1 egység)

0,01

Vénusz

Föld

Mars

Jupiter

Szaturnusz

Uránusz

Neptunusz

Jellemzők Vénusz Föld Mars

A felszíni nyomás nagysága (kPa) 9119 101,3 0,6

Napállandó* (W/m2) 2660 1354 580

A felszíni hőmérséklet (°C) 450 15 –53

*  A légkör külső felületén, a sugárzásra merőleges felületegységen egy 
másodperc alatt áthaladó energia mennyisége.

4.1. táblázat. A Vénusz, a Föld és a Mars légkörének jellemzői
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7. a) Modellezzétek a Naprendszer méretét! Ha 1 CsE = 150 cm, akkor milyen távol vannak a Naptól a bolygók?  
Ha lehetőségetek van rá, akkor a távolságokat a valóságban is (iskolaudvar, sportpálya) mutassátok be, jelöljétek ki a boly-
gók helyét!
b) Könnyen kiszámíthatjátok és elké-
szíthetitek a Naprendszer 1 : 2 000 000 
méretarányú modelljét a http://think-
zone.wlonk.com/SS/SolarSystemModel.
php oldalon.
Pipáld ki a Solar System Model Map  
opciót a lap alján! A Nap legyen az iskolá-
tok udvara a térképen! Állapítsátok meg, 
hogy hol lennének a bolygópályák!

4. A Naprendszer 5. a) Hány csoportba sorolnád a bolygókat tömegük és az átlagsűrűségük (4.2. táblázat) alapján?
b) Melyik a legnagyobb, és melyik a legkisebb bolygó? Fogalmazd meg, hogy hogyan változik a Naptól mért távolsággal  
a boly gók átlagos keringési sebessége és keringési ideje? Miért csak az átlagos keringési idejüket ismerjük? 
b) Hol helyezkednek el a Naphoz képest a nagyobb és a kisebb sűrűségű nagybolygók?
c) Melyik nagybolygó áll az első, illetve utolsó helyen az egyes fizikai jellemzők alapján?
d) Melyik nagybolygó mérete hasonlít leginkább a Földéhez?

6. Hasonlítsd össze a Föld típusú és a Jupiter típusú bolygókat tömegük, térfogatuk, keringési idejük, keringési sebessé-
gük és a holdjaik száma alapján (4.2. táblázat)! 

Tömeg Térfogat Sűrűség
Átlagos 

keringési 
sebesség

Keringési 
idő

Egyenlítői 
átmérő

Közepes 
nap- 

távolság
Ismert 
holdak 
száma

Föld = 1 Föld = 1 g/cm3 km/s Föld = 1 év km CsE

Merkúr 0,05 0,05 5,62 47,8 0,24 4 840 0,39 0

Vénusz 0,81 0,83 5,09 35,0 0,62 12 228 0,72 0

Föld 1,00 1,00 5,51 29,8 1,00 12 756 1,00 1

Mars 0,10 0,15 3,97 24,1 1,88 6 770 1,52 2

Jupiter 317,81 1347,00 1,30 13,0 11,86 140 720 5,19 50(66)

Szaturnusz 95,11 770,50 0,68 9,6 29,46 116 820 9,54 53(62)

Uránusz 14,51 50,60 1,58 6,8 84,02 51 800 19,23 27

Neptunusz 17,21 42,80 2,22 5,4 164,79 49 500 30,06 13

4.2. táblázat. Adatok a Naprendszer nagybolygóiról

4.3. A „légkörös bolygók” légkörének összetétele

Vénusz Föld MarsVénusz Föld Mars

N2 SO2

CO2 CO2

vízgőz,
CO2

N2

N2

O2

O2
ArAr

foldrajz9_I_fejezet.indd   21 2017. 11. 06.   15:07


	foldrajz_9_I_resz_11_06_
	foldrajz_9_II_resz_11_06
	foldrajz_9_III_resz_jav_11_06
	foldrajz_9_IV_fejezet_11_06
	foldrajz_9_V_resz_11_06

