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A FÖLD KOZMIKUS KÖRNYEZETE – A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA

A napistenektől az ufókig

A CSILLAGÁSZAT ÉS AZ ŰRKUTATÁS
TÖRTÉNETE, JELENTŐSÉGE
Az ókori csillagászat

Az ókori népeknek mitikus elképzelései voltak az égi
világról. Egyes népek az égitesteket – köztük a Napot –
istenként tisztelték. Úgy vélték, hogy a csillagok állásából kiolvasható a jövő. Így alakult ki a csillagjóslás áltudománya, az asztrológia.
A csillagászat korai fejlődését segítette, hogy az
utazáshoz, a hajózáshoz tájékozódásra és helymeghatározásra volt szükség. A mezőgazdasági termelést segítő naptárkészítés is csak csillagászati ismeretek birtokában volt lehetséges.
Mezopotámiában a babilóniaiak jól ismerték a Nap
és a Hold járását, felfedezték a napfogyatkozások időbeli szabályosságát. Tőlük származnak a csillagképek nevei. Hét „mozgó” égitestet ismertek: a Napot, a
Holdat, a Merkúrt, a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert és a
Szaturnuszt. Minden nap más égitestnek áldoztak tornyaikban, innen ered naptáraink hétnapos beosztása.
(A hét napjait ezekről az égitestekről nevezték el, amelyek római közvetítéssel a mai nyelvekbe is bekerültek:
Sunday, Monday, Saturday.)
A kínaiak már az i. e. III. évezredben szintén jól ismerték a Nap és a Hold járását, sőt tapasztalati úton
ki tudták számítani a nap- és holdfogyatkozások időpontját is. Az ókori egyiptomiak a naptárkészítés mesterei voltak. Az egyiptomi papok nagy pontossággal
meg tudták jósolni a Nílus áradásának idejét. A maják csillagászati megfigyeléseiről, naptárkészítésük fej-
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Időszámításunk előtt 2600 körül épült a dél-angliai Salisbury közelében álló „Stonehenge” nevű kör alakú,
kőből készült oszlopsor. Segítségével nagy pontos-
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lettségéről kőbe vésett közép-amerikai feliratok tanúskodnak.
Az ókori csillagászat
Hellászban érte el csúcspontját. Arisztarkhosz (i. e.
320–250) matematikai módszerekkel határozta meg a
Nap és a Hold távolságát,
hozzávetőleges méreteiket.
Arra a következtetésre jutott,
hogy a Földnek kell a Nap
körül keringenie. A Föld
méreteinek meghatározása
Eratoszthenész (i. e. 276–
Lávakőzetből kialakított
194) nevéhez fűződik.
csillagászati eszköz a
Ptolemaiosz (i. sz. 90– Titicaca-tónál (Bolívia).
161) szerint a világminden- A természetes sziklaség központjában a mozdu- pillérek közé vízszintesen
latlan Föld helyezkedik el, e kőlapot illesztettek,
és az így keletkezett
körül mozog az összes töb- alagúton át vizsgálták az
bi égitest. Ezt az elképzelést égitestek helyzetét. Miért
földközéppontú (geocentri- építették magaslatokra a
kus) világképnek nevezzük. csillagvizsgálókat?
Ptolemaiosz világmindenségről szóló elmélete, amely szerint a földközéppontú
Naprendszer alkotja az egész világegyetemet, a 16. századig élt.

sággal meg lehetett határozni a tavaszi napéjegyenlőség,
valamint a nap- és holdfogyatkozások időpontjait. Miért
lehetett fontos a kitüntetett napok megállapítása?
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Az asztrológiától az asztronómiáig

gálatában mérföldkövet jelentett a Hubble-űrtávcső
Föld körüli pályára állítása.
Az utóbbi évtizedek híradásaiban szereplő földönkívüli ufók (Unidentified Flying Object – nem azonosított repülő tárgy) a képzelet szülöttei.

A középkori Európában az egyház csak a geocentrikus
világképet fogadta el, a görög csillagászat nagyszerű
eredményei szinte teljesen feledésbe merültek. A hajózás nagyarányú fejlődése azonban megkövetelte a tengeren való pontos tájékozódást. A geocentrikus világkép segítségével készített bolygótáblázatok erre már
Az űrkutatás fejlődése
egyre kevésbé voltak alkalmasak.
A csillagászat (asztronómia) természettudomány, Az űrkutatás alapjait több évszázad csillagászati ismeamely a világegyetem és a benne lévő égitestek keletke- retei, illetve a 19–20. század technikai újításai vetetzését, fejlődését, jellemzőit kutatja. A modern csillagá- ték meg, maga az űrkutatás azonban csak fél évszázados múltra tekint vissza. Az első műholdat
szat Kopernikusz munkásságával kezdődött. Mikolaj
1957-ben bocsátották fel a SzovjetunióKopernik (Nikolausz Kopernikusz, 1473–1543) lenban. Az első ember, aki eljutott a világűrgyel pap 1510 körül rájött arra, hogy a bolygóbe, a szovjet Jurij Gagarin volt, aki 1961.
mozgásokat sokkal egyszerűbben lehet érteláprilis 12-én 89 perces utat tett a Föld
mezni, ha felteszi, hogy a bolygók
körül a Vosztok–1 fedélzetén. 1969. júa Nap körül, körpályákon kerinlius 20-án pedig az amerikai Apollo–11
genek. Ezt az elképzelést nevezzük
űrhajósa, Neil Armstrong személyében
napközéppontú (heliocentrikus) vielőször lépett ember a Holdra. Akkori
lágképnek. A kopernikuszi tanok legmondata – „kis lépés egy embernek,
lelkesebb hirdetője Giordano Bruno
de nagy lépés az emberiségnek” – jól
(1548–1600) volt, aki továbbfejlesztve
jelzi az űrkutatás szerepét, jelentőséaz elméletet, a Nap világközpont jellegét
gét. Nyomában járva még 12 amerisem fogadta el. Azt állította, hogy a Nap
A Hubble-űrtávcső. Miért
kai űrhajós (pl. Edwin Aldrin) foris csak a számtalan csillag egyike. Tanailehetnek különösen jók az
űreszközökről készített feldult meg a Holdon. A másik űrhataért 1600-ban máglyahalálra ítélték. A hevételek?
lom, a Szovjetunió ezután nem is próliocentrikus világkép híve volt az itáliai
bálkozott a holdra szállással, helyette
Galileo Galilei (1564–1642) is, aki először
használt távcsövet a csillagászatban, és ezzel ugrásszerű inkább a hosszú űrutazást lehetővé tevő űrállomások
fejlődést indított meg. Felfedezte a Jupiter négy holdját, kialakításába fogott. Ilyen űrállomáson, a Szaljut–6-on
a Nap forgását és a napfoltokat. Tanai miatt az inkvizí- töltött nyolc napot 1980 májusában az első magyar űrció (a római katolikus egyház törvényszéke a középkor- hajós, Farkas Bertalan is. 1981 ismét fontos év az űrban) elé idézték. A máglyahalált csak nézeteinek meg- utazások történetében: ekkor lőtték fel az USA-ban az
első űrsiklót, a Columbiát. Az űrkutatás történetének
tagadásával tudta elkerülni.
Johannes Kepler (1571–1630) megfigyeléseit a egyik legnagyobb szabású vállalkozása a Nemzetközi
Marsra összpontosította. Felismerte, hogy a bolygók Űrállomás (ISS) létrehozása volt. Az űrlaboratórium
fedélzetén már több, magyar vonatkozású kísérletet is
keringési pályáinak alakja nem kör, hanem ellipszis.
Isaac Newton (1643–1727) angol tudós jött rá a tö- végeztek. Az ISS-en az utóbbi időben számos űrturismegvonzás (gravitáció) törvényére. Arra, hogy minden ta (pl. Charles Simonyi) is megfordult.
anyag vonz minden más anyagot. Newton bebizonyította, hogy a Föld a Nap körül ugyanazon erő hatására kering, mint ami miatt a feldobott kő visszaesik a földre.
Kérdések és feladatok
A távcső felfedezéséhez hasonló lökést adott a csillagászat fejlődésének a színképelemzés alkalmazása, 1. Mely események, felfedezések voltak a csillagászat
és az űrkutatás történetének mérföldkövei?
amelynek segítségével fel lehet deríteni az égitestek
2. Hasonlítsd össze a geo- és a heliocentrikus világanyagi összetételét.
képet!
A 20. század elején új elven alapuló távolságmérés
birtokába jutottunk, amellyel a nagyon messzi csillagok 3. Nézz utána, hogy melyek az űrkutatás fejlődésének
legfrissebb, magyar vonatkozású eredményei!
távolságának mérése is lehetővé vált. E csillagok vizs-

www.n2yo.com

17130_Lakóhelyünk_Book.indb 7

7
2013.06.20. 18:03:27

A FÖLD KOZMIKUS KÖRNYEZETE – A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA

Felettünk a csillagos ég

A FÖLD A VILÁGEGYETEMBEN

A Tejútrendszer az egyetlen galaxis, amit nem kívülről,
hanem belülről látunk. Az égbolton jól látható fehér sávot az
ókorban „Tejút” (görögül: galaxis) néven ismerték. Tejútrendszerünk határain túl a csillagászok távcsővel más csillagrendszerek (extragalaxisok) milliárdjait láthatják. Több közülük kisebb a Tejútrendszernél, egyesek azonban lényegesen nagyobbak. A Tejútrendszerhez hasonlító legközelebbi extragalaxis az
Androméda-köd.

Az égbolton való tájékozódás érdekében már az ókori népek is előszeretettel használták a csillagképeket. Ezeket a földi
megfigyelőktől azonos irányban látszódó, de egymástól különböző távolságban lévő csillagok alkotják. Az egyik leghíresebb
csillagkép a Nagy Medve, amelynek hét legfényesebb csillaga
a magyar hiedelemvilágban Nagy-Göncölként ismert alakzatot
formálja meg. Nevét egy csodatévő táltosról kapta, aki szekerével járta a világot, és betegeket gyógyított.

kar

A szabad szemmel látható összes csillag egy óriási rendszerbe tartozik, amelyet néha Galaktikának, többnyire
inkább Galaxisnak, magyarul Tejútrendszernek nevezünk. A Nap nem a minket körülvevő kozmikus környezet, vagyis a világegyetem (univerzum), hanem csak
a Naprendszer központja, a Naprendszer pedig a mintegy 200 milliárd csillagból álló Tejútrendszer része.
A Tejútrendszer oldalnézeti képe két egymásra fordított cintányérra emlékeztet. Középpontjában a mag
található, a mag körül a gáz- és porködökkel együtt a
csillagok spirálkarokba rendeződtek. A Tejútrendszer
átmérője százezer fényév. A csillagászati távolságokat
nem olyan mindennapi egységekben mérjük, mint a
méter és a kilométer, hanem abban az időtartamban,
amely alatt egy fénysugár a kérdéses távolságokat megteszi. A fény által egy év alatt megtett távolságot fényévnek nevezzük.
A mintegy 300 000 km/s sebességgel mozgó fény
1,3 másodperc alatt jut a Holdról a Földre. A Napból
több mint 8 percig tart a fénysugár útja bolygónkig.

30 000 fényév

mag

A Föld a bolygótestvéreivel együtt a Naprendszer tagja. A Naprendszerhez tartoznak még a nagybolygókon
kívül a törpebolygók, a kisbolygók, a holdak, a meteorok, az üstökösök, a bolygóközi anyag és természetesen
egyetlen csillaga, a Nap. A Nap nem más, mint a Földhöz legközelebbi csillag. Másképp fogalmazva: a csillagok távoli napok, amelyek között akadnak a mi Napunknál jóval nagyobbak és kisebbek, sokkal forróbbak és hidegebbek, sokkal idősebbek és fiatalabbak is.
Óriási távolságuk miatt csak apró fénypontoknak látszanak.

A Tejútrendszerben a csillagok közötti átlagos távolság néhány fényév. A Naphoz legközelebbi csillagról,
a Proxima Centauriról érkező fénysugár 4,3 év alatt ér
el bennünket.

Nap

A Tejútrendszer és más csillagrendszerek

A Tejútrendszer
Miért spirális szerkezetű a Tejútrendszer?
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A világegyetem és a Naprendszer keletkezése

A világegyetem keletkezésének pillanatában, kb. 14-15 milliárd évvel ezelőtt az univerzumot alkotó anyagok egy rendkívül
kis térben összpontosultak. A hatalmas nyomás és a magas hőmérséklet hatására bekövetkezett az ún. ősrobbanás (Big Bang
– Nagy Bumm). Ekkor jöttek létre az elemi részecskék és a legegyszerűbb atomok (fizikai evolúció), ezek tömörülésével pedig a galaxisok. Az ősrobbanás óta a csillagrendszerek folyamatosan távolodnak egymástól, a világegyetem szüntelenül tágul.
A Naprendszer létrejöttének egyik legvalószínűbb, Fred
Hoyle angol csillagász (1915–2001) nevéhez fűződő elmélete
szerint a Nap és a bolygók mintegy 5 milliárd évvel ezelőtt egy
csillagközi anyagfelhőből alakultak ki. A tömegvonzás eredményeként összehúzódó anyagfelhő egyre sebesebben forgott. Napunk őse a forgás központjában elhelyezkedő anyagfelhőből jött
létre. A benne folyamatosan hűlő anyagszemcsék egymáshoz ütközve egyre nagyobb testeket hoztak létre. A Nap közelében a
nehezebb elemekből kőzetbolygók keletkeztek. A Naptól távolabb az anyagfelhő külső, hidegebb részében a könnyebb elemekből gázóriások jöttek létre.
Földünk tehát a Naprendszer részeként kb. 4,6 milliárd éve
alakult ki. Bolygónk keletkezésének egyik elfogadható magyarázata szerint az ütközések révén összeálló égitestünk az ütközési energia és az elemek radioaktív bomlása eredményeként
felhevült. Amint a hőmérséklet elérte a vas és a nikkel olvadáspontját, a megolvadt fémek lassan a Föld középpontja felé sülylyedtek, létrehozva bolygónk magját. Az ennél kisebb sűrűségű
anyagok (zömmel fém-oxidok és szilícium-dioxid) differenciálódása során alakult ki a földköpeny és a földkéreg anyaga. Az
e rétegekből távozó gázoknak pedig bolygónk elsődleges légkörének kialakítását köszönhetjük.

ősrobbanás

A táguló világegyetem. Milyen bizonyítékok támasztják alá az
univerzum tágulását?

A csillagok fejlődése

A fiatal csillagok a csillagközi anyagfelhő összesűrűsödéséből
alakulnak ki. Energiatermelésüket a magas hőmérséklet miatt
felhevült állapotban lévő hidrogén atommagok hélium atommagokká történő egyesülése (fúziója) biztosítja. Miközben e
termonukleáris folyamat során „üzemanyaguk” elfogy, a csillagok magja összehúzódik, légkörük pedig felfúvódik. Így jönnek
létre az ún. vörös óriások, amelyek extrém magas, kb. 100 millió °C-os hőmérséklete teret biztosít a kisebb rendszámú kémiai
elemek (szén, nitrogén, oxigén) képződésének. Ezt követően a
csillagok „élete” kétfelé ágazhat. A kisebb tömegűek fehér törpévé zsugorodnak össze. Energiatermelésük leáll, fokozatosan
elhalványulnak, majd kihunynak. Valószínűleg ez a sors vár a
Napra is. A nagyobb tömegű csillagokban tovább zajlik a kémiai evolúció: a több milliárd °C-os környezetben ekkor alakulnak ki a nagyobb rendszámú elemek (pl. a fémek). Ezek az égitestek fejlődésüket hatalmas robbanással (szupernóva) fejezik
be, amely során anyaguk szétszóródik a világegyetemben, lehetőséget adva ezzel új csillagok és bolygók létrejöttének. A nagy
tömegű csillagok maradványai a neutroncsillagok és az ún. fekete
lyukak. Utóbbiak nevüket onnan kapták, hogy hatalmas tömegvonzásuk miatt „elnyelik” a fényt.

Kérdések és feladatok
Az Androméda-köd
Miben hasonlít egymásra a Tejútrendszer és az Androméda-köd?

1. Mi a Tejútrendszer?
2. Hogyan keletkezhetett a Naprendszer?
3. Nézz utána néhány csillagkép eredettörténetének!

www.mcse.hu
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Csillagunk portréja

A NAP
A Nap felépítése

A Nap a Földhöz legközelebbi csillag. Magas hőmérsékletű, sárgásfehér fényű, plazma halmazállapotú
(ionizált gázokból és szabad elektronokból álló) gömb.
A csillagok között közepes nagyságú, de a Földhöz képest óriási. Átmérője Földünk átmérőjét 100-szorosan
meghaladja. A Nap közepes távolsága a Földtől 150
millió km, ez egy csillagászati egység (CsE, a csillagászok ezt használják távolságegységként a Naprendszer vizsgálatakor). Anyagi összetételét tekintve a Nap
a Földön is megtalálható kémiai elemekből épül fel. Az
égitestet mintegy 73%-ban hidrogén, 25%-ban hélium,
2%-ban pedig nehezebb elemek alkotják.
A Nap belsejének középső tartományát magnak nevezik. Bár a mag a Nap sugarának csak negyedrészét teszi ki, mégis benne préselődik össze a csillag tömegének
mintegy fele. Itt magas hőmérséklet (több mint 10 millió °C) és óriási nyomás uralkodik. Ezek a körülmények
teszik lehetővé ennek a „fúziós erőműnek” a működését,
amelyben hidrogén alakul át héliummá, miközben jelentős mennyiségű energia szabadul fel. Ez a mag körül

található ún. sugárzási övben sugárzással, míg az e felett lévő áramlási zónában áramlással továbbítódik a
Nap légköre felé. A magtól a felszínig a hőmérséklet és
a nyomás folyamatosan csökken.
A Nap légköre három tartományból áll. Idesorolható a fotoszféra, ahol a hőmérséklet 6000 °C körüli. Innen származik a látható fény túlnyomó része.
A fotoszféra jellegzetes képződményei a napfoltok,
amelyek területén közvetlen környezetükhöz képest
sokkal alacsonyabb a hőmérséklet, ezért sötétebbnek
látszanak. Átmérőjük akár a több tízezer kilométeres nagyságot is elérheti. Számuk ciklikusan változik:
általában 11 évenként következik be napfoltminimum, illetve -maximum. A Nap légkörének következő tartományában, a kromoszférában a hőmérséklet hirtelen egymillió fokig emelkedik. Ebben az
övben jönnek létre a napkitörések, amelyek során
hirtelen rengeteg anyag és energia távozhat a Nap
légköréből. A külső légkör a korona, amelyből elemi
részecskék (főként protonok és elektronok) áramlanak a bolygóközi térbe. A napkoronát a napfogyatkozás idején láthatjuk.
napfoltok

A Nap. Milyen hőmérsékleti viszonyok uralkodnak
a Nap felszínén?
rádióinfravöröslátható fényultraibolyaröntgen-

mag

részecskesugárzás

áramlási zóna

A Nap szerkezete
és sugárzása. Csoportosítsd a Nap sugárzásának
összetevőit!
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A Nap sugárzása elektromágneses és részecskesugárzásból tevődik össze. Az elektromágneses sugárzás
nagyobb részét a látható fény és az infravörös sugarak,
kisebb részét az ultraibolya és a röntgensugarak adják.
A részecskesugárzást nevezzük napszélnek. Amikor a
Nap koronájából származó elemi részecskék belépnek
a Föld légkörébe, létrejöhet a sarki fény jelensége.
A Nap forog a saját tengelye körül, miközben ellipszis alakú pályán a Tejútrendszer tömegközéppontja körül kering.

talmát. Fontos tüzelőanyagaink, a kőolaj, a földgáz és
a kőszén energiája „elraktározott napenergia”. Időjárásunknak és gazdasági életünknek is egyik fő tényezője
a Nap. Közvetve a Nap energiája a forrása a víz- és légtömegek mozgási energiájának, szabályozója az időjárás változásának.
A szabad szemmel is jól látható elektromágneses
sugárzás a napfény. A számunkra láthatatlan, de minden élőlény számára igen veszélyes ibolyántúli sugaraktól a Föld levegőburkának magaslégköri ózonrétege véd meg.

mágneses mező
sarki fény

Egy napkitörés „előkészületei”. Hogyan
hat mindennapi életünkre a Föld mágneses
terét befolyásoló napkitörés?

rádióinfravörösultraibolyaröntgensugárzás

Föld

kö

r

látható fény-

lé

g

részecskesugárzás

A Föld mágneses tere és légköre védőpajzsként működik.
Milyen következményekkel járna a pajzs sérülése?

A Nap földi hatásai

A napsugarak adják azt az energiát, amelynek segítségével a növények egyszerű, szervetlen anyagokból
(szén-dioxidból és vízből) bonyolult felépítésű szerves anyagokat állítanak elő. Ezek az anyagok (szénhidrátok) tartalmazzák azt az energiát, amely az állatvilág tagjai és az ember életműködései számára nélkülözhetetlen. A növényvilág termeli újra és újra a Nap
sugárzó energiája segítségével a földi légkör oxigéntar-

Sarki fény. Hol láthatók legszebben a Földön sarkifényjelenségek?

17130_Lakóhelyünk_Book.indb 11

Kérdések és feladatok

1. Mi jellemző a Nap szerkezetére?
2. Mely folyamatok játszódnak le a Nap belsejében?
3. Melyek a Nap Földre gyakorolt legfontosabb hatásai?

11
2013.06.20. 18:03:34

A FÖLD KOZMIKUS KÖRNYEZETE – A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA

A Nap családja

A NAPRENDSZER
A nagybolygók elhelyezkedése a Naprendszerben
Melyik kőzetbolygó és melyik gázóriás?

Merkúr

Vénusz

Szaturnusz

Uránusz

Neptunusz
Mars

Jupiter
Föld

Bolygók és holdak

A bolygók saját fénnyel nem rendelkező égitestek, pusztán
csillaguk fényét verik vissza. Valamennyi bolygó forog saját
tengelye körül, és kering csillaga körül.
A Naprendszeren kívül található, más csillagok körül keringő bolygókat exobolygóknak nevezzük. A kutatók mindeddig
több száz ilyen égitest létezését bizonyították.

A nagybolygók két jól elkülöníthető csoportot alkotnak: a Föld típusú vagy kőzetbolygók – Merkúr,
Vénusz, Föld, Mars – keringési ideje a Naptól való viszonylagos kisebb távolság következtében rövidebb. Kisebb tömegük a távoli bolygókénál nagyobb sűrűséggel
párosul. A négy Föld típusú bolygó különböző arányban, de csaknem teljes egészében kőzetekből épül fel.
A négy kis sűrűségű Jupiter típusú bolygó vagy gázbolygó (gázóriás) – Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz – nagy mennyiségű hidrogénből és héliumból,
valamint kisebb mértékben kőzetekből áll. Nagy naptávolságuk miatt keringési idejük hosszú.
A korábban nagybolygónak tekintett Plútót 2006-ban törpebolygónak minősítette a Nemzetközi Csillagászati Unió. Azóta már négy, hasonló tulajdonságokkal bíró, Naprendszerben
található égitestet soroltak be ebbe a kategóriába. A törpebolygók átmenetet képeznek a nagy- és a kisbolygók között.

12
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A Nap körül keringő nyolc nagybolygó többségét
mellékbolygók (holdak) kísérik.
A kisbolygók (aszteroidák) túlnyomó részben a
Mars és a Jupiter közötti térségben mozognak, azonban megtalálhatók a Neptunuszon túl is.
A bolygók mozgás- 1.
törvényeit Kepler fogalmazta meg:
1. Minden bolygó olyan
ellipszis alakú pá2.
lyán kering, amelynek egyik gyújtópontT3
jában (fókuszában) a
T1
Nap helyezkedik el.
T2
2. A Napot a bolygó- 3.
val összekötő egyenes szakasz (vezérsut1 t2
t3
gár) egyenlő időközök
alatt egyenlő nagyságú területeket súrol.
T1 = T2 = T3 (Tehát a
bolygók napközelben gyorsabban, naptávolban pedig
lassabban haladnak átlagos sebességükhöz képest.)
3. A bolygók keringési idejét Naptól való távolságuk
szabja meg. t1 > t2 > t3
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Tömeg
(Föld = 1)

Térfogat

Sűrűség
(g/cm3)

Átlagos
keringési
seb. (km/s)

Merkúr

0,05

0,05

5,62

47,8

Vénusz

0,81

0,83

5,09

35,0

0,62

12 228

108

0

Föld

1,00

1,00

5,51

29,8

1,00

12 756

150

1

Mars

Keringési idő
(év)
(Föld = 1)

Egyenlítői
átmérő (km)

0,24

4 480

Közepes
naptávolság
(millió km)
58

Holdak
száma
0

0,10

0,15

3,97

24,1

1,88

6 770

228

2

317,81

1347,00

1,30

13,0

11,86

140 720

778

16

Szaturnusz

95,11

770,50

0,68

9,6

29,46

116 820

1432

18

Uránusz

14,51

50,60

1,58

6,8

84,02

51 800

2884

18

Neptunusz

17,21

42,80

2,22

5,4

164,79

49 500

4509

8

Jupiter

A nagybolygók fontosabb adatai. Mely összefüggések olvashatók ki az adatsorokból?

Newton szerint a bolygópályákat a Nap és a bolygók közötti gravitációs kölcsönhatás és a tehetetlenség
határozza meg. A bolygó ugyanakkora erővel vonzza
a Napot, mint a Nap a bolygót, s hogy mégis a bolygó
kering a Nap körül, az azért van, mert a Nap tömege
nagyobb, mint a bolygóké.

A Plútó felszíne. Melyik bolygótípusba sorolható a Plútó?

Mars
Felszínén helyenként kanyargós
völgyek láthatók, melyek valószínűleg hajdani folyók maradványai.
Máshol az űrszondák U keresztmetszetű, a földi gleccserekéhez
hasonlító völgyeket fedeztek fel.
A Mars pólusain fehér sarki sapka
látható, mely élesen elválik a bolygó jellegzetes vörös színétől.
Légköre túlnyomórészt szén-dioxidból áll. A Marson található a Naprendszer legmagasabb hegye, a 27 km magas Mons
Olympus.
Jupiter
Tömege két és félszer nagyobb az
összes többi bolygó együttes tömegénél. Ugyanabból az anyagból alakult ki, mint a Nap, összetételük
nagyon hasonló. A légkör és a felszín határán csak a sűrűség változik meg. Vastag, sűrű légkörében a felhők sávos elrendeződést
mutatnak. Legnagyobb légköri örvénye a Nagy Vörös Folt.

A nagybolygók néhány jellemzője

Merkúr
Legjellegzetesebb felszíni képződményei a holdkráterekhez hasonló, különböző méretű gyűrűshegyek.
A kráterek nagy többsége valószínűleg kisbolygók, óriásmeteorok lezuhanása révén keletkezett. A Merkúrnak lényegében nincs légköre.
Vénusz
Vastag, áthatolhatatlan felhőréteg található a légkörében, amely megakadályozza felszínének távcsöves
vizsgálatát. A hajnali vagy alkonyi
időszakban tűnik fel az égbolton.
A felhőrétegéről ezüstösen visszaverődő napsugarak miatt népi elnevezése „Esthajnalcsillag”. Méreteit tekintve a Földhöz leginkább hasonló nagybolygó. Légkörének magas szén-dioxid-tartalma miatt erős üvegházhatás alakult ki a bolygón.

Szaturnusz
Méretei és naptávolsága alapján is a
Jupiter után következik. Elsősorban
nagyszerű gyűrűrendszeréről nevezetes, melynek anyagát parányi jég- és
kődarabok adják.
Uránusz
Tengelyforgása gyors, a forgástengelye csaknem a pálya síkjában fekszik.
A Vénuszhoz hasonlóan tengely körüli forgása a többi bolygóéval ellentétes. Légkörének fő összetevői a
hidrogén és a hélium.
Neptunusz
Méreteit tekintve az Uránuszhoz
áll a legközelebb, légköre is hasonló
felépítésű. A Szaturnuszhoz hasonlóan nagy sebességű szelek és légörvények jellemzik.

13
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Üstökösök és meteorok

Az üstökösök kőzetekből és jégből álló égitestek. Az
üstökösök többsége hosszú, erősen megnyúlt ellipszis alakú pályán kering a Nap körül. Az üstökös kicsiny magból,
az azt körülvevő, kómának nevezett gáz- és porfelhőből,
valamint a belőle kiinduló csóvából áll.
Az üstökösök általában hidegek, és többnyire igen
nagy távolságra vannak tőlünk. Amikor a Nap közelébe
jutnak, a Nap hevítő hatására a szilárd üstökösmagból gázok lépnek ki, így jön létre az üstökös fényes csóvája, amelyet csak napközelben fejleszt. A csóva mindig a Nappal
ellentétes oldalon helyezkedik el, ami a Napból kiinduló részecskesugárzás (napszél) következménye. Hossza
száz- vagy akár kétszázmillió kilométer is lehet, de olyan
ritka eloszlású részecskékből áll, hogy összesűrítve elférne
egy utazótáskában.
A nyári éjszakákon gyakran látható „hullócsillagok”
a Föld légkörébe jutó meteorok. A meteorok kisméretű égitestek, méreteik átmenetet képeznek a kisbolygók és a bolygóközi anyag között. Egyedül vagy csoportosan keringenek a Nap körül, pályájuk gyakran
keresztezheti a Földét. A meteorok nagy része a Föld
légkörén áthaladva elég, néhányuk azonban a felszínt
is eléri. A Földre hullott meteort meteoritnak hívjuk.
A lehullott meteoritok többsége kőmeteorit. A vasmeteoritok főleg vasból és nikkelből állnak. A kő-vas meteoritok viszonylag kis számban fordulnak elő.
A porból és gázból álló bolygóközi anyag részben
az üstökösök, meteorok törmelékéből, részben azonban a Napból származik.

Kérdések és feladatok

1. Hasonlítsd össze a kőzetbolygókat és a gázóriásokat!
2. Melyek a bolygók mozgásának törvényszerűségei?

14

csóva
mag
kóma

Egy üstökös szerkezete. Egy részük időnként újra feltűnik fölöttünk. Miért?

A Földön lelt legnagyobb vasmeteorit, a Hoba (Namíbia).
Miért nem jellemzőek a Földön ilyen több méter átmérőjű
meteoritok?

3. Mi jellemző az üstökösök felépítésére?
4. Mi a meteor és a meteorit közötti különbség?
5. Nézz utána, hogy honnan kapták nevüket a nagybolygók!

A Jupiter négy legnagyobb holdja: az Io, az Europa, a Ganümédész és a Kallisztó. Nézz utána, hogy ki fedezte fel ezeket
a holdakat!
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Bolygónk és hű társa

A FÖLD ÉS A HOLD
A Föld alakja

Legelőször az ókor görög tudósai állították, hogy a Föld
gömb alakú. Számításaikkal meglepően pontosan határozták meg bolygónk méreteit. Később az egyre pontosabb mérések kimutatták, hogy a Föld sarki átmérője rövidebb, mint az egyenlítői, tehát a tengely körüli
forgás eredményeként bolygónk a sarkok felől kissé
lapult.
Az ilyen, nem teljesen szabályos testet forgási ellipszoidnak nevezzük. A lapultság mértékét jól szemlélteti, hogy az
Egyenlítő közelében, Dél-Amerikában emelkedő Chimborazo
6310 m-es csúcsa távolabb van a Föld középpontjától, mint
az Ázsiában, az é. sz. 28°-án fekvő Mount Everest 8848 m-es
teteje!

A Föld pontos alakját végeredményben a bolygó belsejének tömegeloszlása határozza meg. Ettől függ ugyanis a
nehézségi erő egyes földfelszíni pontokban meghatározható pontos iránya, ami
viszont éppen merőleges a

Föld felületére. Mivel bolygónk tömegeloszlása egyenlőtlen, a Föld valódi alakját az a szintfelület rajzolja
ki, amely minden pontban merőleges a nehézségi erő
irányára. Ezt a szintfelületet földalaknak (geoidnak) nevezzük.
Egyenlítői sugara

6378 km

Sarki sugara

6357 km

Közepes földsugár

6371 km

Lapultsága

1/297

Közepes átmérője

12 742 km

Egyenlítőjének hossza

40 076 km

Egy hosszúsági kör hossza

40 008 km

Két szomszédos szélességi fok távolsága

111 km
510 millió km2

Felszíne

A Föld legfontosabb méretei

rs
rE

forgás iránya
(sebessége
1600 km/h)
rs < rE

A forgási ellipszoid
A Föld gyors tengely körüli
forgása következtében a bolygó
az Egyenlítőnél kidudorodik,
a pólusoknál ellaposodik.

A Föld helyzete, ahogy
régen elképzelték

A Föld alakja a Holdról nézve
Mikor pillantotta meg elsőként az ember
„külső” nézőpontból a Földet?

15
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Földünk gömbalakjának következményei

Sík területen vagy nyílt tengeren körültekintve minden irányban azonos távolságra látunk. Az égbolt és a Föld felszíne a távolban látszólag találkozik.
A szemünket és a látható legtávolabbi pontokat öszszekötő sugárral rajzolt kör a látóhatár vagy horizont.
Minél magasabbról nézünk körül, annál messzebbre
látunk, de látóhatárunk mindig kör alakú marad, Földünk görbültsége egyre nyilvánvalóbb.

A Nap távolsága a Földtől olyan nagy, hogy a hozzánk
érkező sugarait párhuzamosnak tekinthetjük. Földünk
gömb alakú felszínét a napsugarak más-más hajlásszögben érik, ezért különböző mértékben melegítik fel.
Az Egyenlítő környékén legerősebb a felmelegedés, hiszen a napsugarak az egész év során nagy szögben
érik a felszínt. A sarkok felé haladva a napsugarak hajlásszöge egyre kisebb, ezért a felmelegedés
nézőpont
mértéke is csökken. Így jöttek létre bolygónkon a szoláris éghajlati övezetek.
A különböző földrajzi szélességek
egyenlőtlen felmelegedése miatt
indul meg a légtömegek és a
világtenger vizének áramlása,
ami befolyásolja az egyes terüA horizont
letek hőmérsékletét és csapadékviszonyait.

A szem magassága
a felszín felett

A látóhatár
sugara

1m

3,57 km

10 m

11,30 km

100 m

35,70 km

1000 m

113,00 km

A látóhatár sugarának növekedése
a magassággal

É. sz. 90°
hideg övezet
Az árnyék hossza a Nap delelésekor

É. sz. 66,5°
mérsékelt övezet
É. sz. 23,5°

0° trópusi övezet

D. sz. 23,5°
mérsékelt övezet
D. sz. 66,5°
hideg övezet
D. sz. 90°

Szoláris éghajlati övezetek. Hogyan alakultak ki a szoláris éghajlati övezetek?

16

240 km-es látótávolság a Középső-Andokban. Miért
nem lehetséges ekkora látótávolság Európában?
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Nap- és holdfogyatkozás, a Hold földi hatásai

Földünk holdja, a Hold

A Hold a legközelebbi égitest, Földünk mellékbolygója. A Hold–Föld közepes távolsága 384 ezer km.
A Hold átmérője ¼ földnyi, tömege a Földének 80-ad
része. A Hold egyenetlenebb felszíneit tagoló, 10 km
magasságig is felemelkedő hegységgyűrűk és a számtalan vulkáni kráterhez hasonló felszínforma legnagyobb része meteorbecsapódások
következménye. Felszínének
világosabb, magasabban
fekvő térszíneit szárazföldeknek, míg sötétebb, mélyebben
található részeit
holdtengereknek
nevezzük.
A Holdon nincs
élet, ezt a légkör és a
víz hiányán túl az igen
nagy hőingás is lehetetlenné teszi. (A napos oldalon
+130, az árnyékos részeA Hold. Miért látható
ken –150 °C is lehet a hőilyen sok becsapódásos
kráter a felszínen?
mérséklet.)

Újhold idején előfordul, hogy a Nap, a Hold és a Föld
egy síkba kerülnek. Ilyenkor a Hold eltakarja előlünk
a Napot, a Földre árnyékot vet, beáll a napfogyatkozás. A földfelszín azon részén, amely a Hold teljes árnyékába kerül, teljes napfogyatkozás, a Hold félárnyékába került részén részleges napfogyatkozás figyelhető
meg. Holdtöltekor a Föld vethet árnyékot a Holdra, ez
a holdfogyatkozás.
A világtenger szintjének emelkedését vagy csökkenését, azaz szabályos napi változását (árapály) a Hold
és a Nap idézi elő. A legmagasabb szint (dagályszint)
és a legalacsonyabb szint (apályszint) között 6 óra telik el. Naponta két dagályhullám fut körül a Földön.
A dagályt a Föld Hold felőli oldalán a Hold vonzása
okozza, az ellentétes oldalon pedig a Föld-Hold rendszer keringéséből adódó centrifugális erő idézi elő.

A Hold mozgásai és fényváltozásai

A Hold két fő mozgást végez: forog a tengelye körül,
és kering a Föld körül. (Harmadik mozgásjelenségként
természetesen a Földdel együtt kering a Nap körül.)
A Föld körüli keringési pálya ellipszis alakú, a keringési
időtartam 4 hét (27 nap 7 óra). Tengely körüli forgásának ideje közelítően ugyanannyi, mint Föld körüli keringésének ideje, emiatt a Hold mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé.
A Holdat a Nap világítja meg. Négy hétig tartó forgása miatt a Holdon két hétig tart a nappal és két hétig az éjszaka.
A Hold fénye a Nap, a Föld és a Hold egymáshoz
viszonyított helyzete miatt látszik változónak. Amikor
keringés közben a Hold a Föld és a Nap közé kerül, a
felénk tekintő félgömbje árnyékos. A túlsó, világos oldalából legfeljebb keskeny sarlót látunk, ez az újhold.
Egy héttel később a félkör alakú első negyed, egy másik hét múlva a telihold (holdtölte), a harmadik héten
a félkör alakú utolsó negyed látható. A negyedik hét
végén beálló újholddal a fényváltozások (holdfázisok)
sora kezdődik elölről. A Hold fényváltozásainak időtartama 29 és 1/3 nap.

Napfogyatkozás

a Hold tömegvonzása

dagályhullám
centrifugális erő

a Föld tömegközéppont
körüli pályája

a Hold tömegközéppont
dagályhullám közös tömeg- körüli pályája
középpont
a Föld forgása
miatt a dagályhullámok
körbejárják
a bolygót

Az árapály kialakulásának oka. Nézz utána,
hogy mekkora a legnagyobb árapálykülönbség a Földön!

www.google.com/moon
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kéreg

köpeny
valószínűleg olvadt,
külső mag
valószínűleg kicsi, szilárd,
vastartalmú belső mag

A Hold felépítése

újhold

telihold

A Hold fényváltozásai
Mely ünnepek, jeles napok
kötődnek a holdfázisokhoz?

utolsó negyed

n a p s u g a r a k

első negyed

Neil Armstrong amerikai űrhajós
1969. július 20-án elsőként a Holdon

teljes napfogyatkozás
félárnyék
Föld

Hold
Nap
teljes árnyék

teljes árnyék

Holdfogyatkozás. Mikor alakulhat ki
holdfogyatkozás?

i
gyatkozás állomása

félárnyék

hold
fo

n a p f é n y

részleges napfogyatkozás

Napfogyatkozás
Nézz utána, hogy
mikor volt utoljára
teljes napfogyatkozás hazánkban!

Kérdések és feladatok

1. Mi a geoid?
2. Milyen következményei vannak Földünk gömb
alakjának?
3. Milyen sorrendben követik egymást a holdfázisok?
4. Hogyan jön létre a napfogyatkozás?
5. Nézz utána, hogy melyek a Hold kutatásának legfrissebb eredményei!
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A FÖLD KOZMIKUS KÖRNYEZETE – A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA

Perdülj, fordulj!

A FÖLD TENGELY KÖRÜLI FORGÁSA
Földünk a többi bolygóhoz hasonlóan forog képzelt
tengelye körül, miközben a Nap körül ellipszis alakú
pályán kering.

A Föld forgásának érzékelése

Ritkán követjük csak figyelemmel a hajnalban látóhatárunk keleti oldalán lassan megjelenő, majd egyre magasabbra emelkedő Napot. Sokszor ügyet sem vetünk
rá, ahogyan az égbolton egyre magasabbra hág, majd
miután délben elérte napi útjának legmagasabb pontját, a horizont nyugati széle felé halad, majd a látóhatár alá bukik.
Az éjszakai égbolton a többi csillagot hosszabb ideig figyelve szintén azt tapasztaljuk, hogy elmozdulni
látszanak. A nappal és az éjszaka szabályszerűen váltja egymást, és befolyással van mindennapi tevékenységünkre, munkánkra, pihenésünkre.
Ma már nem szorul bizonyításra, hogy a Földről megfigyelhető égitestek napi mozgása látszólagos, és valójában mindez a Föld tengely körüli forgásának következménye. A Föld forgásának közvetlen
megfigyelésére is mód van (pl. a világűrből), azonban elődeink számára mindez
nem volt ilyen magától értetődő. Földünk tengely körüli forgását Léon Foucault (fuko)
(1819–1868) francia fizikus

ötletes kísérlettel bizonyította. A párizsi Pantheonban
hosszú és súlyos ingát állított fel. Lengése során az
inga vonalakat rajzolt a templom padozatára hintett
homokba. Az inga által hagyott nyomok már egy-két
óra elteltével jól láthatóan küllőszerűen keresztezték
egymást. Mivel az inga lengési irányát megtartja, a jelenség csak a Föld forgásával magyarázható.
A Föld képzelt tengelye az Északi- és a Déli-sarkot
köti össze. A tengely északi vége a Sarkcsillag irányába mutat. A Föld nyugatról keletre forog, ezért látjuk a
Napot, a Holdat és a többi égitestet is a látóhatár keleti
oldalán felkelni, delelni, majd a nyugati horizonton lenyugodni. Mivel mi a forgó Földdel mindig kelet felé
tartunk, úgy látjuk, mintha az égitestek vándorolnának
keletről nyugat felé az égen. A teljes megfordulás ideje
egy nap, azaz 24 óra.

Foucault ingakísérletét a párizsi
Pantheon kupolájában hajtotta végre.
Mit bizonyított a látványos kísérlet?

Foucault ingakísérlete: a szabadon
felfüggesztett, hoszszú ideig kilengő súly
alatt elfordul a földi
aljzat, míg az inga
megtartja lengési
irányát
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A Föld tengely körüli forgásának következményei

A napsugarak Földünknek mindig csak a Nap felőli oldalát világítják meg, ezen az oldalon ekkor nappal van.
A Nappal ellentétes oldal árnyékba kerül, itt ilyenkor
éjszaka van. A megvilágítás határa (terminátor) a hajnali és az esti szürkület vonala. A Föld tengely körüli
forgásának következménye a nappalok és éjszakák váltakozása. A napszakok váltakozása az ember napi életének ritmusát is meghatározza. A megvilágítás mindennapos változása magával vonja az időjárás elemeinek
napi alakulását. A Föld forgása a szeleket, tengeráramlásokat is kitéríti eredeti irányukból.
a megvilágítás határa
(terminátor)

n a p s u g a r a k

A Föld forgása

A greenwichi világóra számlapja 24 órás beosztással.
Keresd meg a térképen Greenwicht!
Nyugat

Kelet

A napi időszámítás

A nap részei az órák, percek, másodpercek. Számunkra
természetes, hogy a napot 24 órára, az órát 60 percre,
a percet 60 másodpercre osztjuk. A mezopotámiai népek osztották fel először a Nap két delelése között eltelt időt 24 részre (12 kettős órára), az ő időbeosztásukat használjuk napjainkban is.
A napi időszámítás tehát a Föld tengely körüli forgására, a Nap látszólagos napi járására támaszkodik.
Egy napnak azt az időt nevezzük, ami a Nap két egymást követő delelése között eltelik.
Kepler második törvényéből tudjuk, hogy a Föld a Naphoz
közelebb gyorsabban, a Naptól távolabb lassabban halad pályáján. Emiatt a Nap látszólagos járása sem pontos, azaz nem mindig pontosan 24 óránként delel. E valódi napidő pontatlansága miatt vezették be az elméleti, képzelt középnapot, amelynek
hossza mindig 24 óra (középnapidő). A valódi napidő egy év
alatt kb. 15 percet késhet, illetve siethet a középnapidőhöz ké-
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pest. (Csak egyetlen órafajta van, amely a valódi napidőt mutatja: a napóra!)
Az ókori görögök és a rómaiak napfelkeltekor kezdték a napot, a nap első órája (évi átlagban) reggel 6 órakor kezdődött
számukra. Ez a napkezdet a gyakorlati élet szükségleteinek felelt meg. A római jogrendszer éjfélre tette a nap kezdetét. (Ha
egy kötelezettségvállalásnak vitás lehetett a lejárati ideje, határpontnak az éjfél volt a legalkalmasabb.) Azóta a gyakorlati életben a napot 0 órától, azaz éjféltől a következő éjfélig számítjuk.
Az egységes 24 órás nap csak a 19. század vége óta vált hivatalosan használatossá, óráink hagyományos szerkezete azonban
még az ókori kettős beosztásnak felel meg.

Kérdések és feladatok

1. Miért állítható, hogy a Földről megfigyelhető égitestek napi mozgása csak látszólagos?
2. Melyek a Föld tengely körüli forgásának legfőbb
következményei?
3. Hogyan kapcsolódik a napi időszámítás bolygónk
tengely körüli forgásához?
4. Nézz utána, hogy mit jelent a szögsebesség és a kerületi sebesség!

www.ﬁzkapu.hu/ﬁzpont/parizs
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