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Felettünk a csillagos ég

Az ókori tu dó sok, töb bek kö zött Ptole maiosz (i. sz.  90–161) mun-
kás sá ga ál tal meg ha tá ro zott vi lág kép a mozdulatlan Föl det he lyez te 
a vi lág egye tem kö zép pont já ba – föld köz pon tú vagy geo cent ri kus 
vi lág kép. Ez a fel fo gás egé szen a középkor végéig érvényes volt! El-
ső ként a lengyel pap-tudós, Nikolausz Ko per ni kusz (1473–1543) 
is mer te fel, hogy a Föld a töb bi boly gó val együtt a Nap kö rül ke ring. 
Ezzel megszületett a nap köz pon tú vagy he lio cent ri kus vi lág kép. 
A ko per ni ku szi el gon do lást ké sőbb Galileo Ga li lei (1564–1642) 
fej lesz tet te to vább, és Johannes Kep ler (1571–1630) dol goz ta ki 
a boly gók moz gá sá nak má ig ér vé nyes tör vé nye it. Isaac Newton 
(1643–1727) angol tudós jött rá a tömegvonzás (gravitáció) törvényére.

Az alapvető emberi kérdések egyike, hogy milyen kapcsolatban 
áll a Föld a környező világűrrel, mi vesz körül minket, mikor 
keletkezett és hol helyezkedik el bolygónk az univerzumban. 

Hol a Föld helye a hatalmas 

univerzumban?

H

u
A 19. század csil la gá sza ti ku ta tá sai arra is fényt de-

rí tet tek, hogy a Nap nem a vi lág egye tem, ha nem csu-
pán a Nap rend szer köz pont ja, a Nap rend szer pe dig 
a mint egy 100 mil li árd csil lag ból ál ló Tej út rend szer 
(Ga la xis) ré sze. A Tej út rend sze ren kí vül több mint 
egymil li árd ha son ló csil lag rend szer – ex tra galax is – 
al kot ja a meta galax is tar to má nyát, amely még min-
dig csak tö re dé ke az egész uni ver zum nak! Mindehhez 
kiváló távcsövekre is szükség volt, de nagy lökést adott 
a csillagászat fejlődésének a színképelemzés alkalma-
zása is, melynek segítségével fel lehetett deríteni a 
csillagok anyagi összetételét. A 20. század elején olyan 
új módszerek birtokába jutottunk, amelyekkel a na-
gyon messzi csillagok távolságának mérése is lehetővé 
vált. E csillagok vizsgálatában mérföldkövet jelentett 
a Hubble-ű  rtávcső Föld körüli pályára állítása. Ma 
az ű  rszondák, ű  rhajók és ű  rrepülőgépek folyama-
tosan szállítják az adatokat a világű  r távoli részeiről, 
tovább gazdagítva ismereteinket a világmindenségről.

A Tejútrendszer ad otthont Naprendszerünknek

1. Minden bolygó olyan ellipszis alakú pályán kering, 

amelynek egyik gyújtópontjában (fókuszában) a Nap 

helyezkedik el.

2. A Napot a bolygóval összekötő egyenes szakasz 

(vezérsugár) ugyanannyi idő alatt egyenlő nagyságú 

területet súrol. (Tehát a bolygók napkö zelben gyor-

sabban, nap távolban las sabban ha ladnak átlagos 

sebes sé gükhöz képest.)

3. A bolygók keringési idejét a Naptól való távolságuk 

szabja meg.

1. ábra: A bolygók 

mozgástörvényei

T1 = T2= T3

t1 < t2 < t3
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Felettünk a csillagos ég

Keletkezéselméletek 

Az univerzum, illetve a Naprendszer keletkezésével a 
kozmogónia tudománya foglalkozik (görög koszmosz = 
világ, goneia= létrehozás). A világ keletkezése mindig 
is foglalkoztatta az embereket. Az első tudományos 
igényű keletkezéselméletek a 18. század második felé-
től láttak napvilágot. Hosszú időn keresztül uralkodó 
elképzelés volt a Kant–Laplace-féle nebuláris elmé-
let. Megszületése a német fi lozófus, Immanuel Kant 
(1724–1804) nevéhez fűződik. Az ő elképzelését fej-
lesztette tovább a francia természettudós, Pierre Si-
mon Laplace (1749–1827). Az elmélet szerint a Nap-
rendszer forró gázködből (nebula) sűrűsödött össze 
(ősnap). Ebből a forró és fokozatos összehúzódása 
miatt gyorsuló forgású gáz- és porfelhőből szakadtak 
ki, majd sűrűsödtek össze a bolygók. 

Az 1940-es évek elején Hannes Alfven (1908–
1995) svéd fi zikus és csillagász vélte először úgy, hogy 
a Naprendszer keletkezését az elektromos és mágneses 
hatások is befolyásolhatták. Elgondolását Fred Hoyle 
(1915–2001) angol csillagász fejlesztette tovább az 
1960-as években. A tudós szerint a Naprendszer egy 
forgó csillagközi gáz- és porfelhőből alakult ki, ame-
lyet a saját gravitációs tere húzott össze. A korábbi 
elméletekből megtartotta az Alfven által módosított 
Laplace–Roche-féle elméletet. Arra is sikerült ma-
gyarázatot adnia, hogyan alakultak ki a bolygótípusok. 
Bár még sok kérdésre keressük a választ, jelenlegi tu-
dásunk szerint a Hoyle-elmélet magyarázza legjob-
ban a Naprendszer sajátosságainak kialakulását. 

Az univerzum keletkezésének legelfogadottabb el-
mélete az ún. Nagy Bumm (Big Bang), amely egy 
rendkívül sűrű kozmikus anyagtömeg szétrobbanása 
volt. Ennek következtében a tér minden irányába ha-
talmas mennyiségű anyag- és energiaáramlás indult 
meg. Az elemi részecskékből néhány milliárd év alatt 
alakultak ki azok az anyagsűrűsödések, amelyekből 
később hosszú fejlődés során galaxisok keletkeztek. 

Az univerzum életkorát ma mintegy 14-15 milliárd 
évre becsüljük.

Nézz utána az interneten egyéb keletkezési elméle-

teknek!

Nézz utána a
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2. ábra: Így játszódhatott le a Nagy Bumm

A Tej út rend szer

A szabad szemmel látható összes csillag egy óriási 
rendszerbe tartozik, amelyet Galaxisnak, magyarul 
Tej útrendszernek nevezünk. A Tej út ég bol ton de-
ren gő sáv ja csil lag mil liár dok össze ol va dó ké pé ből áll. 
A Tej út rend szer fe lül né ze ti ké pe csi ga vo nal sze rű   ka -
rok ra, ol dal né ze ti ké pe két, egy más sal szem be for-
dí tott mély tá nyér ra em lé kez tet. Jó ko ra tá nyé ro kat 
kell el kép zel nünk, hi szen a Tej út rend szer át mé rő je 
100 000 fény év (fény év = az a tá vol ság, ame lyet a lég-
üres tér ben 300 000 km/s se bes ség gel ha la dó fény egy 
év alatt meg tesz, vagy is kb. tíz bil lió [1013] km). A tá-
nyé rok köz re fog ta tér kö ze pén he lyez ke dik el a Tej út-
rend szer 100 mil lió naptö meg nyi mag ja. 

A Tej út rend szer mint egy 200  mil li árd csil lag ból, 
sa ját fé nyű   gáz göm bökből áll. Ezek egyi ke a Nap, 
amely nem a világegyetem, hanem csak a Naprendszer 
központja. A Nap 30 000 fény év tá vol ság ra he lyez ke-
dik el a Tej út rend szer közép pont já tól.

3. ábra: A Tejútrendszer felépítése
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30 000 fényév
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GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Mely események, felfedezések voltak a csillagászat 
mérföldkövei?

2. Vajon miért lapos és spirális szerkezetű a Tejút-
rendszer?

csillagászat története

A csillagok élete 

Miután a 20. századi csillagászok felfedezték és megértették 
a csillagokban zajló energiatermelő folyamatokat, világossá 
vált, hogy a csillagok is – csakúgy, mint bármely élőlény – szü-
letnek, fejlődnek és elpusztulnak. Az, hogy a csillag életpályá-
ja milyen, a tömegétől függ: a kis tömegű csillagok hosszabb 
életűek, a nagyobbak viszont látványosabban pusztulnak el. 

Amikor a csillag „üzemanyaga”, a hidrogén fogyni kezd, 
az égitest vörös óriássá alakul. Ilyenkor a magja összeomlik, 
a légköre viszont hatalmasra duzzad, miközben a hőmérsék-
lete is csökken. Végül a csillag felrobban, és törpecsillaggá 
(fehér törpe) zsugorodik. Megszűnik az energiatermelése, 
egyre halványabb lesz. A Napnál jóval nagyobb tömegű csil-
lagok a vörös óriás állapot elérése után hatalmas szupernóva-

robbanásban fejezik be életüket. A robbanás maradványából 
nagy neutronsűrűségű, ún. neutroncsillag keletkezik. Ugyan-
csak az óriáscsillagok pusztulásának tanúi a hatalmas tömeg-
vonzással rendelkező fekete lyukak. A csillagok felrobbanása-
kor felszabadult anyagok pedig újabb születő csillagok 
anyagául szolgálhatnak.

Amiről a csillagos ég mesél 

Az éjszakai égbolt csillagai között nem könnyű eligazodni. 
Éppen ezért az emberek már nagyon régóta mitológiai lé-
nyek, állatok vagy tárgyak képével ruházták fel az egymás-
hoz közel látszó fényesebb csillagok csoportjait. Így szület-
tek meg a csillagképek. Minden népnek, kultúrának megvoltak 
a saját csillagképei. Az európai kultúrában a görög mitoló-
gián alapuló csillagképrendszer terjedt el, majd később a 
nemzetközi csillagászatban is ezt fogadták el. 

Ma úgy tartjuk, hogy az első csillagkatalógust Si Cseng 
kínai csillagász készítette el az i. e. 4. században, mintegy 800 
csillag leírásával. Nagyon hosszú időn keresztül volt hasz-
nálatos a görög Ptolemaiosz által készített csillagka talógus, 
amelyet legismertebb műve, a Syntaxis (Almageszt) tartal-
mazott. A tudós az Alexandriából szabad szemmel látható 
1022 csillag adatait írta le. Az utolsó, csak szabad szemmel 
látható csillagokat tartalmazó leírást a dán Tycho Brahe ké-
szítette el. 25 éven keresztül végezte megfi gyeléseit, és 777 
csillag minden addiginál pontosabb adatait adta meg. 

A távcső elterjedése, a nagy földrajzi felfedezések kora 
új lendületet adott a csillagok feltérképezésének. A 17. szá-
zad a csillagtérképezés aranykora volt. A hajózások során 
a déli félteke égboltján felfedezett csillagok által kirajzolt 

csillagképeket főként csillagászati és hajózási műszerekről 
nevezték el (pl. távcső). Mind jobban kitöltötték új csillag-
képekkel az északi égboltot is, ezek közül több a legújabb 
tudományos-technikai találmányokat rajzolta az égre (pl. 
légszivattyú). 

A csillagtérképek készítőinek gazdag fantáziáját és mű-
vészi érzékét tükrözik a 19. század elejéig készült égi rajzok. 
A változást a fényképezés elterjedése jelentette. Az égbolt 
képét ugyanis fotólemezekre rögzítették, amelyek pontosan 
visszaadták a csillagok helyzetét. A Nemzetközi Csillagá-
szati Unió 1922-ben egységesítette a csillagképek leírását és 
latin elnevezésüket. 1928-ban pedig a csillagképek pontos 
határvonalat és meghatározott kiterjedést kaptak. 

Az egyre jobb teljesítményű távcsövek megjelenésével 
egyre több – és halványabb – csillag vált láthatóvá és katalo-
gi zálhatóvá. Az 1997-ben kiadott, a Hipparcos-műhold több 
millió mérése alapján készült katalógus már 118 000 csillag 
adatait tartalmazza. A távolságadatokból számítógépen ki-
rajzolható a csillagokból vagy távoli galaxisokból álló tér 
háromdimenziós térképe is. Megrajzolhatjuk azt is, hogyan 
néz ki az égbolt a Marsról nézve. 

Hol vannak már ehhez képest a kézzel rajzolt, mitológiai 
alakokkal ékesített égtérképek? Csak képzeletünk festi az 
égboltra ezeket! Az ember azonban továbbra is kíváncsi-
an fürkészi az égboltot, és sokszor a csillagokból szeretné 
kiolvasni a jövőt. Ezen alapul a csillagjóslás (asztrológia). 
Az asztrológia az ókor óta az égitestek állásának az em-
ber születésére és így az egész életére gyakorolt hatásával 
foglalkozik. Követői szerint az így megrajzolt horoszkóp 
képes leírni és megjósolni az ember sorsát. Az asztroló-
giát sokan összetévesztik az asztronómiával. Azonban 
amíg az asztrológia az ember kíváncsiságát és kulturális 
hagyományokat használ fel, és áltudományos következe-
téseket fogalmaz meg, addig az asztronómia szigorúan a 
tudományos kutatásokra alapozva keres magyarázatot az 
égbolt jelenségeire.

A Nagy Medve (Ursa Major) csillagkép két ábrázolása – 
csillagkép hét legfényesebb csillaga alkotja a hazánkból is 
megfi gyelhető legismertebb csillagképet, a Göncölszekeret. Ez 
a csillagkép egész évben látható az égbolton (ún. cirkum-

poláris, vagyis a Föld egy adott pontjáról nézve mindig a 
ho rizont felett van). Ha téli estén fi gyeljük meg azt, hogy 
a kerekén, tavasszal pedig, hogy a rúdján „áll”. Nyáron ma-
gasan a fejünk felett látható.  

A c

A csillagok é

GONDOLKOZZ ÉSALAPFOGALMAK

földközpontú világkép, napközpontú világkép, 
Tejútrendszer

2. Vajon miért lapos
rendszer?SEGÍT AZ INTERNET!

1. Gyűjts információkat a csillagok életének jellemző 
szakaszairól, eseményeiről az internet segítségével!
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A Nap 

A Nap rend szer kö zép pont já ban el he lyez ke dő Nap gáz-hal-
maz ál la po tú csil lag. A 110 földát mé rő jű   (1,4 mil lió km) 
Nap ké mi ai össze té te le sze rint 80% hid ro gén ből és 20% hé-

li um ból áll. A Nap ener gia ter me lés ét a hid ro gén hé-
li um má va ló, atom ma g-reak cióban le ját szó dó át ala-
ku lá sa biz to sít ja. E fo lya mat még kb. 10 mil li árd évig 
fe de zi az ener gia ter me lést. A Nap fel szí nén 6100 K 
hő mér sék let ural ko dik. (A Kel vin-fok ban [K] tör té nő 
hő mér sék let-be osz tás az ed dig el ért leg ki sebb hő mér-
sék le tet, az ab szo lút nul la pon tot [–273 °C] te kin ti ki-
in du lá si pont nak. A 0 °C te hát 273 K-nek fe lel 
meg.)

A Nap felépítése

A Nap átmérőjének kb. 15%-át a mag teszi ki, ahol az 
égitest energiatermelése zajlik. Az energia a röntgen-
sugárzási zónában sugárzással, majd az áramlási zóná-
ban hőáramlással jut a fotoszféráig. 

A fotoszféra a Nap kb. 400 km vastagságú felszíne, 
egyben légkörének legalsó tartománya. Innen indul ki 
a fénysugárzás döntő része. Sajátos jelenségei a kör-
nyezetükhöz képest kb. 1000 K-nel „hűvösebb”, cso-
portosan kialakuló napfoltok. 

A már jóval ritkább anyagi felépítésű kromoszféra 
feltűnő jelenségei az izzó gázfelhőkké, gázhidakká tor-
nyosuló protuberanciák. A napkitörések – fl erek – a 
kromoszféra hirtelen kifényesedései a napfoltok felett. 
A kitörések során jelentősen megnő a Napból kiin-
duló elektromágneses és részecskesugárzás. A nagyobb 
kitörések megnehezíthetik a földi távközlést, megza-
varhatják az informatikai rendszerek és a műholdak 
működését is. De a részecskesugárzásnak köszönhető 
az általában a sarkkörökön túl megfi gyelhető csodála-
tos jelenség, a sarki fény is. 

A korona a Nap légkörének ritka, de kiterjedt kül-
ső része, hőmérséklete meghaladhatja a félmillió K-t. 
A kromoszféra és a napkorona csak teljes napfogyat-
kozáskor fi gyelhető meg. A jelenség kialakulásáról 
később tanulsz majd. 

A Nap sugárzása elektromágneses és részecskesu-
gárzásból tevődik össze. Az elektromágneses sugárzás 
nagyobb részét a látható fény és az infravörös sugarak 
adják, kisebb részét az ultraibolya és a röntgensugarak 
képviselik. A részecskesugárzást nevezzük napszél-
nek. A szabad szemmel is jól látható elektromágneses 
sugárzás, a napfény révén kapjuk a legtöbb meleget. 
A számunkra láthatatlan, de minden élőlény számára 
igen veszélyes ultraibolya sugaraktól a Föld légkörének 
magaslégköri ózonrétege véd meg.

A Nap forog a saját tengelye körül, miközben ellip-
szis alakú pályán a Tejútrendszer tömegközéppontja 
körül kering.

A Naprendszer és bolygói

A Nap rend szer a Tej út rend szer nek azt a tar to má nyát je-
len ti, ame lyen be lül a Nap gra vi tá ci ós ha tá sa ér vé nye sül. 
E gömb ala kú tér su ga ra kb. 2 fény év.

Mit tudunk a Naprendszer égitesteiről?M
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Ismételd át, amit kémiaórán a hidrogénről és héliumról 

tanultál!

Ismételd át, 

tanultál!!

Csillagunk a Nap. Vonzása fogja össze a Naprendszert 
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mag

részecske-
sugárzás

napfoltok

röntgen-

rádió-

infravörös

látható fény-
ultraibolya

fotoszféra

röntgensugárzási 
zóna

áramlási 
zóna

mag

Naprendszer és bolygóiA N

A Nap földi hatásai

A napsugárzás alapvető jelentőségű a földi élet szem-
pontjából. Ez melegíti fel bolygónk légkörét, és teszi 
azt az emberiség számára élhető hellyé. 

A növények a Nap sugárzó energiáját hasznosítva 
építik fel testük szerves vegyületeit. Ez a folyamat a 
fotoszintézis, amely során nemcsak nagy energiatar-
talmú szénhidrátok keletkeznek, hanem oxigén is fel-
szabadul. 

A növényeket elfogyasztó emberek és állatok az 
életfolyamataik során közvetve ugyancsak a Nap ener-
giáját hasznosítják. A napsugárzás elengedhetetlen az 
emberi szervezet számára létfontosságú D-vitamin 
előállításához is. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a 
tartósan erős napsugárzás (pl. nem körültekintő napo-
zás során) károsíthatja is a szervezetet!

Az emberiség szempontjából nélkülözhetetlen 
szerves energiahordozók szintén a napsugarak ener-
giáját zárták magukba. De a napsugarak jelenthetik a 
mindinkább energiaszűkébe kerülő világ számára az 
alternatív, megújulni képes energiaforrást is. 

A Nap rend szer nagybolygói

A Nap rend szer hez nyolc nagy- és kb. 100 000 kis boly-
gó tar to zik. A boly gók va la mely csil lag (ese tünk ben a 
Nap) kö rül ke rin gő égi tes tek, ame lyek nek nincs sa ját 
fé nyük, csak anya csil la guk fé nyét ve rik vis  sza.

A Föld tí pu sú vagy bel ső boly gók hoz (más néven 
kőzetbolygó) a Nap hoz vi szony lag kö zel el he lyez ke-
dő Mer kúr, Vé nusz, Föld és Mars tar to zik. Ha son ló 
tö me gűek, vi szony lag nagy a sű   rű   sé gük (több mint 
3 g/cm3), szi lárd kő zet bu rok kal ren del kez nek. 

A Ju pi ter tí pu sú vagy kül ső boly gók (más néven 
gázbolygó), a Ju pi ter, Sza tur nusz, Urá nusz, Nep tu nusz, 
jó val na gyob bak a Föld tí pu sú boly gók nál. Sű   rű   sé gük 
igen ki csi (0,7–2,2 g/cm3). A kül ső boly gók to váb bi 
jel lem ző je hol dak ban va ló gaz dag sá guk (össze sen több 
mint 60 da rab). 

Hold nak az egyes boly gók kí sé rő it ne vez zük, ame-
lyek a boly gók kö rül ke rin ge nek.

A Nap

Nézz utána, milyen 

jelenség fi gyelhető meg 

a fotó bal alsó részén!

Nézz utána

jelenség fi gye

a fotó bal als!

4. ábra: A Nap szerkezete és sugárzása

Csoportosítsd a Nap su-

gárzásának összetevőit!

Csoportosítsd

gárzásának ö!

Nézz utána, honnan származik az egyes bolygók 

neve! 

Nézz utána,

neve! !
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A Naprendszer és bolygói

Uránusz

Jupiter

Merkúr

Neptunusz

Szaturnusz Vénusz

Mars

Föld

kóma csóva

mag

A csil la gá szok a Nap rend szer vizs gá la ta kor a csil-
la gá sza ti egy sé get (CsE) hasz nál ják tá vol ság egy ség-
ként. Az 1 CsE ér té ke 150 mil lió km, ami a kö ze pes 
Nap–Föld-tá vol ság gal egyen lő. (E ha tal mas mé re te ket 
le he tet len el kép zel ni. A szem lél te tés hez kü lön bö ző 
ha son la to kat al kal maz nak. Ha például a Na pot ak ko ra 
gömb ként kép zel jük el, mint egy fut ball-lab da, ak kor a 
mind össze bors szem nyi Föld 30 mé ter re, a te nisz lab da 
mé re tű   Ju pi ter 150 mé ter re, a csu pán mus tár mag nyi 
Plú tó törpebolygó vi szont 1,5 ki lo mé ter re ke ringene…)

Kis- és törpebolygók

A boly gó kon kí vül kis- és törpebolygók, üs tö kö sök, 
me te o rok, va la mint a boly gó kö zi anyag a Nap rend szer 
to váb bi al ko tó ré szei.  

A törpebolygó a Naprendszerben keringő égites-
tek egyik típusa, amely átmenetet jelent a nagybolygó 
és a kisbolygó között. A Nap körül kering, és közel 
gömb alakú. A Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-os 
prágai kongresszusán határozták meg ezt a kategóriát. 
Ebbe sorolták át a korábban nagybolygóként emlege-
tett Plútót is. 

A kisbolygó (aszteroida) a törpebolygónál kisebb, 
szabálytalan alakú, szilárd égitest. Naprendszerünkben 
a kisbolygók többsége a Mars és a Jupiter pályája kö-
zött, illetve az ún. Kuiper-övben (a Neptunusz pályá-
ján túl) helyezkedik el. Számuk több százezerre tehe-

6. ábra: Egy üstökös szerkezete

Egy részük időnként újra feltűnik fölöttünk. Vajon 

miért?

Melyik Föld típusú és melyik Jupiter típusú bolygó? 

Hogyan csoportosíthatjuk még a bolygókat?

5. ábra: A nagybolygók elhelyezkedése a Naprendszerben

tő. A kisbolygók felfedezésében magyar csillagászok is 
jelentős szerepet játszottak, közülük is kiemelkedik 
Kulin György és Sárneczky Krisztián.  

Az üs tö kö sök kő ze tek ből és jég ből ál ló égi tes tek. 
Jel leg ze tes csó vá juk a Nap kö ze lé ben fel ol vad va el pá-
rol gó ré szük fel hő je. A me te o rok kő- vagy fém da ra-
bok, ame lyek a Föld lég kö ré be jut va fel iz za nak. Egy 
ré szük a lég kör ben elég, Föld re hul ló da rab ja i kat me-
te o ri tok nak ne vez zük. A por ból és gáz ból ál ló boly-
gó kö zi anyag rész ben az üs tö kö sök, me te o rok tör me-
lé ké ből, rész ben azon ban a Nap ból szár ma zik.
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Naprendszer és bolygóiA N

A Naprendszer nagybolygóinak legfontosabb adatai

Tömeg
(Föld = 1)

Térfogat
(Föld = 1) 

Sűrűség
(g/cm3)

Átlagos
keringési 

seb. (km/s)

Keringési 
idő 

(Föld = 1) év

Egyenlítői 
átmérő 

(km)

Közepes
naptávolság 
(millió km)

Holdak 
száma

Merkúr 0,05 0,05 5,62 47,8 0,24 4 480 58 0

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 0,10 0,15 3,97 24,1 1,88 6 770 228 2

Jupiter 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 17

Neptunusz 17,21 42,80 2,22 5,4 164,79 49 500 4509 8

Nagybolygók névjegyei

Merkúr. A Nap hoz leg kö ze leb bi nagy boly gó fel-
szí nét a hold krá te rek hez ha son ló gyű rűs he gyek 
bo rít ják, ame lyek va ló szí nű leg mete orit bec s a pódá-
sok seb he lyei. A Mer kúr nak gya kor la ti lag nincs 
lég kö re. 
Vénusz. Főként haj nal ban, és al ko nyat tá-
ján tű nik fel az ég bol ton. Er re utal né pi el-
ne ve zé se is: Est haj nal csil lag. Mé re tei igen 
kö zel áll nak a Föl dé hez. A több rétegből 
felépülő légkörét főleg szén-dioxid alkotja, 
benne nagy magasságban kénsavból álló vastag felhők úsznak. 
A levegőburok nagy sűrűsége és magas szén-dioxid-tartalma 
miatt rendkívül erős az üvegházhatás, ezért a bolygón a hőmér-
séklet elérheti a 470 °C-ot. A felső légrétegekben heves, 350 
km/h sebességű szél tombol, de ez a felszín közelében néhány 
km/h-ra csendesedik. A bolygó felszínén a nyomás a földi érték 
90-szerese. 
Mars. Fel szí ni for mái sok ban em lé kez-
tet nek a Föl dön meg is mer tek re: a boly gó 
fel szí nét haj da ni fo lyó- és gleccser völ gyek 
sze lik át, ha tal mas vul ká nok is mer he tők fel 
(köz tük az egész Nap rend szer leg ma ga sabb 

he gye, a 27 km ma gas Mons Olym  pus). Pó  lu sa in jég sap kák 
ül nek. A vékony és ritka légkör miatt alig érvényesül az üveg-
házhatás: mindössze 5 °C-kal emeli meg a bolygó felszínének 
hőmérsékletét (ez a Föld esetében 35 °C). Sokkal nagyobb a 
hőmérséklet ingadozása is. A pólusoknál – a Földhöz hason-
lóan – állandó jégsapkák vannak, melyek fagyott szén-dioxid-
ból (szárazjég), valamint kisebbrészt vízjégből állnak. Az adott 
félteke nyarán a szárazjég szublimál, de a vízjég megmarad.
Jupiter. Tö me ge két és fél szer na gyobb az ös  szes 
töb bi boly gó együt tes tö me gé nél. Vas tag lég kö-
r ében sá vos el ren de ződé sű fel hők, va la mint ha-
tal mas lég kö ri ör vé nyek (pl. az ún. Nagy Vö rös 
Folt) is mer he tők fel. 
Szaturnusz. Mé re te i ben a Ju pi ter után kö-
vetkező  boly gó fő ként gyű rű rend sze ré ről hí-
res, amely pa rá nyi kő- és jég da ra bok ból áll. 
Uránusz. „Ro ko nai” kö zül rend kí vül gyors 
ten gely for gá sá val tű nik ki. For gás ten ge lye és 
pá lya sík ja kö zel azo nos. Légkörének fő össze-
tevője a hidrogén és a hélium.
Neptunusz. Lég kör ének össze té te le az Urá-
nusz hoz, a lég kör ében szá gul  dozó nagy se bes-
sé gű sze lek és ör vé nyek a Sza tur nusz hoz te szik 
ha son ló vá. 

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Keress szempontokat a Jupiter típusú és a Föld tí-
pusú bolygók összehasonlítására!

2. Melyek a Nap Földre gyakorolt legfontosabb ha-
tásai?

3. A Vénuszt Esthajnalcsillagnak is hívják. Miért hi-
bás ez az elnevezés?

4. Miért nem szerepel a Plútó a fenti táblázatban?4. Miért nem szerepeSEGÍT AZ INTERNET!

1. Keresd meg a Mars felszínére eddig leszállt szon-
dák landolási helyét! www.google.com/mars 

2. Keress magyar vonatkozású neveket a Marson!

GONDOLKOZZ ÉSALAPFOGALMAK

Nap, Naprendszer, csillag, atommag-reakció, bolygó, 
Föld típusú bolygó, kőzetbolygó, Jupiter típusú 
bolygó, gázbolygó, csillagászati egység, 
kis- és törpebolygók, üstökös, meteor, meteorit, 
bolygóközi anyag

12
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Űr ku ta tás a Föld 

szol gá la tá ban: 

a mű hold fel vé te lek

Az ű rkutatás története

Az ű rkutatás alapjait több évszázad csillagászati ismeretei, 
illetve a 19–20. század technikai újításai vetették meg, maga 
az ű  rkutatás azonban csak fél évszázados múltra tekint visz-
sza. Az első mű  holdat 1957-ben bocsátották fel a Szo v je t-
unió ban. Az első ember, aki eljutott a világű  rbe, a szovjet 
Jurij Gagarin volt, aki 1961. április 12-én 89 perces utat tett 
a Föld körül a Vosztok–1 fedélzetén. 1969. július 20-án pe-

Évről évre egyre több műhold kering a Föld körül. Átala-
kultak a tájékozódás, a távközlés, az ismeretszerzés és a 
kapcsolattartás lehetőségei. Látványát tekintve legalább-
is: kezünkben a Föld.

Hogyan készülnek a földfelszínt 

ábrázoló űrfelvételek?

H

á

Csillagászati megfigyelőállomás

7. ábra: A Föld megfi gyelése műholdról

Milyen emberi tevékenységekhez nyújtanak segítsé-

get a műholdak?

műhold

a műhold 
keringési 
pályája

a műhold által 
megfi gyelt terület

a Föld 
forgásiránya

dig az amerikai Apollo–11 ű  rhajósa, Neil Armstrong 
sze mé lyé ben először lépett ember a Holdra. Nyo-
mában járva még 12 amerikai ű  rhajós fordult meg a 
Holdon. A másik ű  r ha ta lom, a Szovjetunió ezután 
nem is próbálkozott a holdra szállással, helyette in-
kább a hosszú ű  rutazást lehetővé tevő ű  rállomások 
kialakításába fogott. Ilyen ű  rál lo más on, a Szaljut–6-on 
töltött nyolc napot 1980 májusában az első magyar 
ű  rhajós, Far kas Ber talan is. 1981 ismét fontos év az 
ű  rutazások történetében, ekkor lőtték fel az USA-ban 
az első ű  rsiklót, a Columbiát. 

Az 1990-es évektől egyre több űrszonda indult a 
Nap és a Naprendszer bolygóinak kutatására, mind 
nagyobb „tudású” robotok vizsgálták a Hold és a Mars 
felszínét, környezetét. 2005-ben az amerikai Voyager–1 
űrszonda elérte a Naprendszer határát (14 milliárd 
kilométerre távolodott a Földtől). 2009 óta újabb űr-
távcsövek (Herschel, Planck) vizsgálják az univerzum 
infravörös, illetve mikrohullámú tartományát. 2011 
kiemelkedő tudományos híre volt az MSL (Mars 
Science Laboratory) Curiosity sikeres landolása a 
Mar son. A robot munkájának köszönhetően a koráb-
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biaknál jóval pontosabb információt kaphatunk a vö-
rös bolygó felszínéről. 

Az űrállomások történetében 1998 novembere 
mérföldkőnek számít. Ekkor kezdték meg a Nem-
zetközi Űrállomás (ISS) összeszerelését a világűrben. 
A több ország (űrügynökség) együttműködésével épült 
űrlaboratórium 2004-ben készült el, de már 2000 
novemberétől van állandó, minimum kéttagú személy-
zete. Az űrállomás körülbelül 360 km magasságban 
92 percenként kerüli meg a Földet. 

Az ISS a tudományos kutatásokat végző személyzet 
mellett ma már „űrturistákat” is fogad. Az űrállomás 
magyar vonatkozásai a Pille névre keresztelt dózis-
mérő, valamint a 2009 februárjában magyar tudomá-
nyos közreműködéssel végrehajtott fémhab kísérletek. 
Charles Simonyi magyar származású informatikus 
pedig már két alkalommal is járt az űrállomáson. 

Új ku ta tá si mód szer: a táv ér zé ke lés

Sa já tos mó don az ű  r ha jó zás, va gyis a Föld től va ló el-
tá vo lo dás vit te kö zel a föld tu do má nyok ku ta tó it szá-
mos prob lé ma meg ol dá sá hoz. Az ű  r ku ta tás egyik nagy 
vív má nya az ű  r- vagy más né ven mű   hold fel vé te lek 
meg je le né se. A mű   hold fel vé te lek ki ér té ke lé sén ala pu ló 
ku ta tá si mód szert táv ér zé ke lés nek ne vez zük.

Rész ben ha son ló mód sze rek már a 20. szá zad kez-
de té től is mer tek vol tak, hi szen már év ti ze dek óta 
ké szí tet tek re pü lő gé pek ről lé gi fel vé te le ket. A mű  -
hold fel vé te lek azon ban ko ráb ban el kép zel he tet len 
nagy sá gú te rü let ről nyúj ta nak át fo gó ké pet. Egy- e gy 
mű   hold fel vé tel ak ko ra te rü le tet tár elénk, amit ko ráb-
ban több száz légi felvé tel fe dett le. Az ű  r fel vé te lek 
má sik elő nye, hogy le he tő vé te szik egy más tól tá vo li 
vi dé kek össze ha son lí tá sát is.

A mű   hold fel vé te lek faj tái

Kézikamerás fel vé te lek

Az ű  r ha jós ok ál tal ha gyo má nyos fény ké pe ző gé pek-
kel ké szí tett fel vé te lek nap ja ink ra el vesz tet ték je len tő-
sé gü ket. Az 1960-as évek ben azon ban eze ken a ké pe-
ken tű  nt fel elő ször a Föld gör bü le te, vált lát ha tó vá a 
Föl det fé nyes bu rok ként öve ző lég kör, raj zo ló dott ki 
el ső ként a kon ti nen sek kör vona la.

A fel vé te lek tu do má nyos ki ér té ke lé sét azon ban két 
kö rül mény min dig is kor lá toz ta. Egy részt az ű  r ha jók 
ab la ká ból ké szí tett fel vé te lek a föld fel színt fer dén, 
tor zít va áb rá zol ják, így tér ké pek kel va ló össze ve té sük 
– ami a táv ér zé ke lés egyik alap fel té te le – igen ne héz. 
A má sik ok, hogy a több száz ki lo mé ter ma gas ság ból 
ké szí tett ké pe ken a lég kör za va ró ha tá sa mi att alig kü-
lö nít he tők el szí nek.  

Több len csés, szín szű   rős fel vé te lek

Az előb bi hát rá nyo kat az 1970-es évek től kezd ve ű  r-
ál lo más okon több, egy más hoz il lesz tett ka me ra rend-
szer se gít sé gé vel kí ván ták csök ken te ni. Az egyes gé-
pek len csé je elé szín szű   rő ket he lyez tek, ame lyek csak 
bi zo nyos hul lám hosszú fény su ga ra kat en ged tek át. 
Ezek a fény ké pe ző gépek rész ben már az em be ri szem 
szá má ra nem ér zé kel he tő, a lát ha tó fény tar    to má nyán 
kí vül eső su ga ra kat (pl. az inf ra vö rös tar to mányt) is 
fel fog ták. Így sok kal több fel szí ni ele met (kő ze tet, nö-
vény ze tet, mes ter sé ges épít ményt) si ke rült el kü lö ní -
teni. A ké pek azon ban csak az ű  r ál lo más vissza té ré sét 
kö ve tő en, eset leg he tek kel a fel vé tel el ké szül te után 
ju tot tak el a ku ta tók hoz.

Több sá vos, le ta po ga tó mód sze rek

A táv ér zé ke lés iga zi fej lő dé sét a ki fe je zet ten a Föld 
meg fi  gye lé sé re ki ala kí tott mű   hol dak fel lö vé se je len-
tet te. Az el ső ilyen tí pu sú mű   hol da kat az 1970-es 
évek ben az USA-ban bo csá tot ták fel, a fel vé te li mód-
sze rek az óta is je len tő sen fej lőd tek.

Ezek a mű   hol dak már nem fény ké pe ket ké szí te nek, 
ha nem spe ci á lis be ren de zé sek, szken ne rek se gít sé gé vel 
több száz ki lo mé ter ma gas ság ból „le ta po gat ják” a Föld 
fel szí nét. A be ren de zé sek a Föld fel szí né ről ér ke ző su-
gár zás (pl. a vissza vert nap su gár zás) te rü le ti kü lönb sé-
ge it ér zé ke lik.

A je le ket a mű   hold föl di fo ga dó ál lo má sok ra to váb-
bít ja, ahol azo kat szá mí tó gé pe ken tá rol ják, és fel vé te-
lek ké ala kít ják át. E fel vé te lek egyik leg na gyobb elő-
nye, hogy szá mí tó gép se gít sé gé vel ki ér té kel he tő ek. 
A mű   hol dak a lát ha tó fény, il let ve az inf ra vö rös tar to-
mány ba eső je le ket is to váb bít ják. Ilyen mód szer rel 

Nílus-delta 

űrfelvételen
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Azonosítsd az atlaszod segítségé-

vel a felvételen látható tájakat és 

vízrajzi elemeket!

Azonosítsd a

vel a felvétel

vízrajzi elem!
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Űr ku ta tás a Föld szol gá la tá ban: 

a mű hold fel vé te lek

15

dolgoz nak például az ame ri kai Land sat (ejts d: lend-
szet) és a fran cia SPOT (ejts d: szpot) mű   hol dak.

A mű   hold fel vé te lek nél igen lé nye ges, hogy mek ko ra 
ki ter je dé sű   fel szí ni ele mek kü lö nít he tők még el a ké pe-
ken. Ezt a fel bon tó ké pes ség ér té ké vel ad hat juk meg. 

Az el ső Land sat-fel vé te lek még 80, majd 30 mé te res fel bon-

tás sal ké szül tek, a leg újab bak már 15 mé te res fel bon tás sal 

ké szül nek, a SPOT mű   hold dal már rég óta 20, il let ve 10 mé-

te res fel bon tá sú, napjainkban 5, illetve 2,5 méteres felbon-

tású fel vé te lek ké szít he tők. 

Az ál lan dó an mű   kö dő mű   hol dak fo lya ma tos meg-
fi  gye lést tet tek le he tő vé. A mű   hol dak bi zo nyos időn 
be lül vissza tér nek ugyan azon hely fö lé (a Land sat pél-
dá ul 16 na pon ként), így a fel vé te lek a vál to zá sok rög-
zí té sét is le he tő vé tet ték. (Több mű   hold „be ve té sé vel” 
a vissza té rés gya ko ri sá ga nö vel he tő.)

A nyu gat-eu ró pai or szá gok kö zös me te o ro ló gi ai 
mű hold ja, az Eumet sat 36 000 km-es ma gas ság ban 
he lyez ke dik el az Egyen lí tő tér sé gé ben, a Gui neai-
öböl fö lött. Az Eumet sat ún. geosta cionárius, va gyis a 
Föld del együtt ke rin gő mű hold, te hát min dig ugyan azt 
a föld fel szí ni te rü le tet vizs gál ja. Az Eumet sat fel vé te lei 
az é. sz. 60°-tól a d. sz. 60°-ig fog ják át a Föl det. E fel vé-
te lek ből na gyít ják ki a tévémű so rok ban is lát ha tó me -
te o ro ló gi ai mű hold ké pe ket. Ha son ló geosta cionárius 
me te o ro ló gi ai mű hol dak he lyez ked nek el az Egyen  lí-

A Nemzetközi Űrállomás 

Föld körüli pályán kering

ALAPFOGALMAK

A Balaton és környezete hamisszínes űrfelvételen

Mikor használhatók jobban a hamisszínes, 

mint a valós felvételek?

tő fö lött In dia, a Tá vol-Ke let, az USA nyu ga ti és ke le ti 
part vi dé ke hosszú sá gi kö re i nek ma gas sá gá ban.

A mű   hol dak le ta po gat ta je lek ből ún. hamisszínes 
ké pe ket ké szí te nek. Eze ket a kü lön bö ző hul lám hossz-
tar to má nyok je le i nek kom bi ná ci ó já ból ál lít ják elő. 
A kü lön bö ző su gár zá si ér té kek hez el té rő szín ár nya la-
tot ren del tek hoz zá. Az így készült hamisszínes ké pe-
ken a nö vény zet élénk vö rös, a su gár zást el nye lő víz fe-
lü le tek sö tét, oly kor fe ke te szín ben raj zo lód nak ki. 
A jól el kü lö nü lő szín ár nya lat ok elő se gí tik pél dául a 
kő ze tek, a ta laj vi szony ok meg ha tá ro zá sát, a kü lön fé le 
kör nye zet szennye zé si gó cok fel is me ré sét.

SEGÍT AZ INTERNET!

1. Nézz utána, hol járnak épp a fölöttünk keringő mű-
holdak!  www.n2yo.com

2. Ismerd meg űrfelvételek alapján a teljes földfelszínt 
és a tengerek mélyét is! www.googleearth.com

3.  Gyűjts példákat különféle digitális térképekre! 
Miért és hogyan segítik a mindennapi életünket? 

GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Milyen fejlődésen ment keresztül az űrfelvételek 
készítése?

2. Hogyan segítik a mindennapi életet a műholdak?
3. Miért fontos a felbontóképesség?
4. Tanulmányozd az atlaszodban levő műholdfelvéte-

leket! A környezet mely természetes és mesterséges 
elemeit ismered fel rajtuk?

GONDOLKOZZ ÉSALAPFOGALMAK

űrállomás, űr- vagy műholdfelvétel, távérzékelés, 
légi felvétel, hamisszínes kép

15
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A Föld alak ja

A Föld sa ját ten ge lye kö rül forog. A for gás kö vet kez té ben fel lé pő 
cent ri fu gá lis erő ha tá sá ra boly gónk az Egyen lí tő men tén meg nyúlt, 
ki du do ro dott. Emi att a Föld egyen lí tői su ga ra (6378 km) na gyobb, 
mint a sar ki su ga ra, vagy is az Észa ki- és Dé li-sar kot össze kö tő sza-
kasz fe le (6357 km). (A Föld del azo nos fe lü le tű   gömb su ga ra 6371 
km len ne.) Mi vel boly gónk tö meg el osz lá sa egyen lőt len, a Föld 
va ló di alak ját az a szint fe lü let raj zol ja ki, amely min den pont ban 

A Föld mint égi test

me rő le ges a ne héz sé gi erő irányára. Ezt a szint fe lü-
le tet geoid nak, földalaknak ne vez zük. Földünk gömb-
höz hasonlító alakjának egyik legfontosabb követ-
kezménye az éghajlati övezetek és övek kialakulása.

A Nap távolsága a Földtől olyan nagy, hogy a hoz-
zánk érkező sugarait párhuzamosnak tekinthetjük. 
Földünk gömb alakú felszínét a napsugarak más-más 
hajlásszögben érik, ezért különböző mértékben mele-
gítik fel. 

A sarkok felé haladva a napsugarak hajlásszöge 
egyre kisebb, ezért a felmelegedés is csökken. A kü-
lönböző földrajzi szélességek egyenlőtlen felmelege-
dése miatt indul meg a légtömegek és a tenger vizének 
áramlása, ami befolyásolja az egyes területek hőmér-
sékletét és csapadékviszonyait.

A geoid alakú Föld nincs nyugalomban: forog saját tengelye kö-
rül, és kering a Nap körül. Ráadásul saját holdja van! Mindezek 
alapvetően befolyásolják a földi életet. 

Miért mondhatjuk, hogy Földünk 

nyughatatlan bolygó? 

M

ny

Lakóhelyünk, a Föld

A Föld alakja a Holdról nézve 

Mikor pillantotta meg elsőként az ember ilyen né-

zőpontból a Földet?

8. ábra: A Föld alakváltozása 

(r
s
: sarki sugár, r

E
: egyenlítői sugár) 

Milyen erő hatására jött létre a geoid alak?

forgás iránya
(sebessége 1600 km/h)

rs < rE

rs 

rE
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A Föld mint égitest

17

10. ábra: Foucault ingakísérlete: a szabadon felfüggesztett, 

hosszú ideig kilengő súly alatt elfordul a földi aljzat, amíg 

az inga megtartja lengési irányát

Állandó-e a Föld forgási sebessége?

Nyugat Kelet
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A Föld gömb hé jak ra ta go ló dik

A ten ge lye kö rül for gó és a Nap kö rül ke rin gő Föl dön 
e moz gá sok és a ne héz sé gi erő ha tá sá ra a gáz ne mű  , a 
fo lyé kony és a szi lárd hal maz ál la po tú anya gok faj sú-
lyuk sze rint gömb hé jak ba (geo szfé rák ba) ren de ződ-
tek. E gömb hé jak a le ve gő bu rok (at mosz fé ra), a víz-
bu rok (hid ro szfé ra) és a kő zet bu rok (li tosz fé ra), de 
gömbhéjas felépítésű a Föld belseje is. Az egyes geo-
szfé rák szám ta lan fo lya mat ré vén bo nyo lult köl csön-
ha tás ban áll nak egy más sal.

A Föld moz gá sai

A Föld egy részt fo rog sa ját ten ge lye kö rül, más részt 
ke ring a Nap kö rül.

A Föld ten gely kö rü li for gá sa

A Föld kép zelt for gás ten gely ének fel szí ni dö fés pont jai 
az Észa ki- és a Dé li-sark. E ten gely kö rül a Föld 
24 óra alatt tesz meg egy tel jes for du la tot. Az Észa ki-
sark fe lől szem lél ve a Föld nyu gat ról ke let re, va gyis 
az óra mu ta tó já rá sá val el len té tes irány ban fo rog.

A Föld ten gely kö rü li for gá sá nak se bes sé gét a szög-
se bes ség, il let ve a ke rü le ti se bes ség ér té ke i vel jel le-
mez het jük. A föld fel szín egyes pont jai a for gás ten gely 
fe lől néz ve egy ség nyi idő alatt azo nos szög ben for dul-
nak el, a szög se bes sé gük te hát azo nos. A ke rü le ti se-
bes ség vi szont a for gás ten gely től va ló tá vol ság tól függ. 
Mi nél job ban tá vo lo dunk a for gás ten gely től, az az mi-
nél kö ze lebb ju tunk az Egyen lí tő höz, a ke rü le ti se bes-

ség – azo nos szög se bes ség mel lett – egy re na gyobb 
lesz. A ke rü le ti se bes ség tehát az Egyen lí tőn a leg na-
gyobb. (A ke rü le ti se bes ség ér té ke az Egyen lí tőn 461 
m/s, de pl. az 50° szé les ség nél „már csak ” 300 m/s.)

A Föld for gá sa az oka az éj sza kák és nap pa lok 
(a nap sza k ok) vál ta ko zá sának.

A nappalok és éjszakák váltakozása az ember napi 
életének ritmusát is meghatározza. A megvilágítás 
mindennapos változása magával vonja az időjárás ele-
meinek napi alakulását. A Föld forgása a szeleket, ten-
geráramlásokat is kitéríti eredeti irányukból.

11. ábra: A Föld forgása 

Melyik időjárási elem változását határozza meg 

alapvetően?

9. ábra: A szögsebesség és a kerületi sebesség összefüggése:

azonos szög (az ábrán ∝-val jelöltük) alatti elforduláshoz 

az egyes szélességek mentén eltérő távolság (A és A ’; B és B’ 

közti távolság) tartozik
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Föld mint égitest
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A F

III. 21.

IX. 23.

tavasz

VI. 22. XII. 22.

nyár

tél

ősz

tavasz

ősz

nyár

tél

A Föld Nap kö rü li ke rin gé se

A Föld a Nap kö rül el lip szis ala kú pá lyán ke ring, 
amely nek egyik gyúj tó pont já ban áll a Nap – ta nít ja 
Kep ler el ső tör vé nye. A ke rin gés idő tar ta ma – ke re-
kít ve – 365 és 1/4 nap.

A ke rin gé si pá lya sík, az ek lip ti ka nem esik egy be 
a föl di Egyen lí tő sík já val. A két sík ál tal be zárt szög 
nagy sá ga 23,5°. Ezt a sík be li el té rést ne vez zük – az 
Egyen lí tőt ala pul vé ve – az ek lip ti ka fer de sé gé nek. 
Ér té ke meg egye zik az ek lip ti ká ra me rő le ges sík és a 
Föld for gás ten ge lye ál tal be zárt szög, a for gás ten gely 
fer de sé gé nek szö gé vel. 

A Nap kö rü li ke rin gés és a for gás ten gely fer de sé ge 
miatt ugyan azon szé les sé gi kör men tén egy év alatt 
vál to zik a nap su ga rak haj lás szö ge. En nek kö vet kez-
mé nye az év szak ok vál ta ko zá sa.

Napéjegyenlőségek, napfordulók 

Az évszakok váltakozása szempontjából fontosak azok 
a napok, amikor a Nap a nevezetes szélességi körök 
– az Egyenlítő, illetve a Rák- és a Baktérítő – fölött 
delel 90°-ban. E napok ugyanis az évszakok csilla-
gászati kezdőnapját jelentik. A Nap az év folyamán 
kétszer delel 90°-ban az Egyenlítő fölött: március 
21-én és szeptember 23-án. E két napon a nappal és 

az éjszaka a Föld minden pontján 12-12 óráig tart. 
Ezért e két időpontot napéjegyenlőségnek nevezzük. 
(E napokon kezdődik az északi és déli félgömbön 
a csillagászati tavasz, illetve ősz.) A Nap június 22-
én delel 90°-ban a Ráktérítő, és december 22-én a 
Baktérítő fölött. Mivel e két napon következik be az 
irányváltoztató fordulat a Nap látszólagos évi járásá-
ban, ezért ezeket napfordulónak nevezzük (félgöm-
bönként nyári, illetve téli napfor duló nak).

13. ábra: A Föld 

Nap körüli keringése

 12. ábra: Az ekliptika és a tengelyferdeség viszonya
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GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ!

1. Milyen dátumokhoz kötődnek (és miért) a csilla-
gászati évszakok?

2. Vajon a Föld mely tájain delelhet a Nap merőlege-
sen fölöttünk? Mi a következménye ennek?

3. Hány fokos szögben érik a napsugarak délben a 
vízszintes földfelszínt június 22-én a nevezetes szé-
lességi körökön?

4. Miért használunk nyári és téli időszámítást?

3. Hány fokos szögb
vízszintes földfelsz

SEGÍT AZ INTERNET!

1. Nézz utána, miről kapta nevét a Rák- és a Bak-
térítő!

GONDOLKOZZ ÉSALAPFOGALMAK

geoid, gömbhéj, levegőburok, vízburok, 
kőzetburok, forgástengely, tengely körüli forgás, 
keringési pályasík, Nap körüli keringés
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A Hold

Földünk kísérőjének köszönhető az árapály jelenség, 
fényváltozásai több kultúrában jelentették a naptárké-
szítés alapját.

„Kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek.”

(Neil Armstrong, 1969. július 20.)

A Föld Hold ja

A 3476 km át mé rő jű   Hold el lip szis ala kú pá lyán ke ring a 
Föld, job ban mond va a Föld és a Hold kö zös tö meg kö zép-
pont ja kö rül. Ez a tö meg kö zép pont a Föld mint egy nyolc-
van szor na gyobb tö me ge mi att a Föld bel se jé ben ta lál ha tó. 
A kö ze pes Hold–Föld-távolság 384 000 km. A Hold ke-
rin gé si ide je meg egye zik ten gely for gá sá nak ide jé vel (27,3 
nap). Emi att a Hold min dig ugyan azt az ol da lát for dít ja a 
Föld fe lé.

A Hold egyenetlenebb felszíneit tagoló, 10 km ma-
gasságig is felemelkedő hegységgyű  rű  k és a számtalan 
vulkáni kráterhez hasonló felszínforma legnagyobb 
része meteorbecsapódások következménye.

A Holdon nincs élet, ezt a levegő és a víz hiányán 
túl az igen nagy hőmérsékletingás is lehetetlenné teszi 
(a napos oldalon +130, az árnyékos részeken –150 °C 
is lehet a hőmérséklet).

A Hold nak nincs sa ját fé nye, csu pán a Nap ról 
vissza vert fén  nyel vi lá gít. Fé nyes sé ge a hold fá zi sok 
sze rint vál to zik. Hold fá zis nak ne vez zük a Föld kö rü li 
ke rin gés hez kap cso ló dó fény vál to zá so kat. Új hold kor 
sö tét éj sza ká ra szá mít ha tunk, mi vel a Hold ilyen kor 
nem lát ha tó. Az el ső ne gyed ben a lát ha tó hold sar ló 
egy re job ban nö vek szik, „da gad”, majd hold töl te kor az 
egész hold ko rong lát ha tó vá vá lik. A ne gye dik hold-
fá zis, az utol só ne gyed so rán a Hold is mét vé kony 
sar ló vá fogy, „csök ken”. (Az el ső ne gyed ben „Da ga dó” 
Hol dat kön  nyen meg je gyez het jük D be tű   alak já ról, 
az utol só ne gyed ben lé vőt, ami kor „Csök ken”, pe dig 
a C betű   alak ról!) Két azonos holdfázis (pl. két újhold 
között) 29 és 1/3 nap telik el.

A Hold a legközelebbi égitest, Földünk mellék-
bolygója. A Hold átmérője 1/4 földnyi, tömege a Föld 
tömegének 80-ad része. A tömegvonzás a Holdon 
mindössze hatoda a földinek.

A Hold két fő mozgást végez: forog a tengelye 
körül, és kering a Föld körül. (Harmadik mozgása: 
a Földdel együtt kering a Nap körül.)

A F

Hogyan befolyásolja bolygónk életét 

a Hold?

H

a 

14. ábra: A Hold fényváltozásai   

Mely ünnepek,  jeles napok kötődnek a holdfázisok-

hoz?

n
a

p
s

u
g

a
r
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k

első negyed

utolsó negyed

telehold újhold

17133.1f.0116.indd   1917133.1f.0116.indd   19 1/31/13   8:29:39 AM1/31/13   8:29:39 AM



H
e

ly
ü

n
k
 a

 v
ilá

g
e

g
y

e
te

m
b

e
n

20

HoldA H

Napfogyatkozás − holdfogyatkozás

A Földet és a Holdat a Nap világítja meg. Ha a három 
égitest egy vonalba, és így a Föld vagy a Hold egymás 
árnyékába kerül, fogyatkozások jönnek létre. A valaha 
babonás félelmet keltő fogyatkozások idejét pontosan 
ki lehet számítani.

Újholdkor előfordulhat, hogy a Hold eltakarja 
a Napot, és árnyéka rávetődik a Földre. Ekkor áll be 
a nap  fogyatkozás. A Föld egy részén a Hold teljes 
árnyé ká ban teljes napfogyatkozás, körülötte a Hold 
fél árnyé  ká ban részleges nap fogyat ko zás lép fel. 

Holdtöltekor viszont a Föld vethet árnyékot a 
Holdra. Ez a holdfogyatkozás, amely szintén lehet 
teljes és részleges.

A Hold földi hatásai

A tenger szintjének emelkedését vagy csökkenését, 
azaz szabályos napi változását a Hold és a Nap idézi 
elő. A legmagasabb szint (dagály) és a legalacsonyabb 
szint (apály) között 6 óra telik el. Naponta két dagály-
hullám fut körül a Földön. A dagályt a Föld Hold 
felőli oldalán a Hold vonzása, az ellentétes oldalon 
pedig a Föld–Hold-rendszer keringéséből adódó cent-
rifugális erő okozza.

Újholdkor és holdtöltekor a Nap és a Hold vonzá-
sa összeadódik ilyenkor az átlagosnál jóval magasabb 
dagály alakul ki (szökőár). Első és utolsó negyed ide-
jén a Nap csökkenti a Hold vonzását, ilyenkor alacso-
nyabb dagályhullám alakul ki (vakár).

félárnyék

részleges napfogyatkozás

teljes napfogyatkozás

teljes
árnyék

Nap

Hold
Föld

n
ap
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y

teljes árnyék

félárnyék

h
ol
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17. ábra: Az árapály kialakulásának oka    

Mekkora a legnagyobb árapálykülönbség a Földön?

16. ábra: Holdfogyatkozás   

Az ábra alapján fogalmazd meg, mikor van teljes 

hold fogyatkozás!

Az ábra alap

hold fogyatko!

15. ábra: Napfogyatkozás  
Nézz utána, mikor és hol lesz a Földről megfi gyel-

hető következő teljes napfogyatkozás!

Nézz utána, 

hető következ!

a Hold tömegvonzása

dagályhullám

centrifugális erő a Föld tömeg-
középpont 
körüli pályája

közös tömeg-
középpont

a Hold tömeg-
középpont 
körüli pályája

dagály-
hullám

holdpálya
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