
Süli Áron
ELTE TTK FFI Csill. Tsz.

adjunktus

Mérések és Megfigyelések 
Csillagászat



Csillagászat

1. Áttekintés

Áttekintés

● A Naprendszer
● Tájékozódás az égbolton
● A csillagok mozgása az égbolton
● A Nap mozgása az égbolton
● A Hold mozgása az égbolton
● A bolygók mozgása az égbolton
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Csillagászat

2. Naprendszer

A Naprendszer bolygói és a Kepler törvények

A Naprendszer bolygói a Naptól való távolságuk sorrendjében:

Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz

A Naprendszer törpebolygói:

Plútó, Ceres, Erisz, Makemake, 
Haumea

Kisbolygók: pl.: Pallas, Júnó, Vesta, Ógyalla, Hunnia, Detre, Izsák, 
Gothard, Kulin 

http://www.iau.org/public/pluto/

A bolygó definíciója (IAU 2006):
1) Nap körüli pályán kering
2) Tömege elegendő hogy közel gömb alakot öltsön
3) Pályája mentén kisöpörte az égitesteket
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Bolygó: 
a) A Nap körül kering (tehát nem holdról van szó)
b) tömege elegendő ahhoz, hogy közel gömb alakot vegyen fel 

(hidrosztatikai egyensúlyban legyen).
c) kellően tisztára söpörte a pályáját (pályáján nem található vele 

összemérhető égitest).

Törpebolygó:
a) b) ugyanaz
c) nem söpörte tisztára a pályáját övező térséget (találhatók ott vele 

összemérhető égitestek).

A magyar vonatkozású kisbolygók közül érdekességként írtam fel néhány 
példát. Az Ógyalla Konkoly Thege Miklós csillagdája nyomán lett 
elnevezve, a Hunnia, Detre (László, a svábhegyi csillagda korábbi 
igazgatója), Izsák (Imre, matematikus, csillagász, az ELTE Asztrofizikai 
Obszervatóriuma is róla lett elnevezve), Gothard (Jenő, a szombathelyi 
csillagda alapítója, Konkoly Thege Miklós jó barátja) kisbolygók felfedezője 
egyaránt a neves magyar amatőrcsillagász, Kulin György. A Kulin 
kisbolygó pedig éppen róla lett elnevezve (ő maga fedezte fel, később 
Mizser Attila javaslatára nevezték el róla).



Csillagászat

2. Naprendszer

A Naprendszer bolygói és a Kepler törvények

A Naptól távolodva a keringési idők nőnek

T 2

a3 =
42

G Mm
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A Kepler-törvények:

1) A bolygók ellipszis (kúpszelet) alakú pályán keringnek,
    melynek egyik gyújtópontjában a Nap áll (a Naprendszer 
    tömegközéppontja található).
2) A bolygókhoz húzott vezérsugár egyenlő időközök alatt
    egyenlő területeket súrol (felületi sebesség állandó)
3) A pályák fél nagytengelyeinek (a) köbei úgy aránylanak 
    egymáshoz, mint a megfelelő keringési idők (T) négyzetei 



  

1. Kúpszelet: (egyenes,) kör, ellipszis, parabola, hiperbola. 
- kör, ellipszis: negatív összenergia (gravitációs > mozgási), 

zárt pálya (bolygók, törpebolygók, kisbolygók, holdak, 
üstökösök, ...)

- parabola: nulla összenergia (gravitációs = mozgási)
- hiperbola: pozitív összenergia (mozgási > gravitációs), 

nyílt pálya (pl. üstökösök, Naprendszeren kívülről 
érkező égitestek): elhagyják a Naprendszert

2. Ez tulajdonképpen egyenértékű a perdületmegmaradás 
törvényével (egy kettes faktor erejéig) centrális mozgások esetén. A 
mozgás centrális voltából következik az is, hogy a mozgás síkban 
megy végbe.
3. Kepler 3. törvénye szerint a jobb oldalon csak M (a Nap) tömege 
szerepel. A pontosabb számításokban azonban figyelembe kell 
venni a bolygó tömegét (m) is, így a bal oldali arány természetesen 
nem lesz állandó (minden bolygóra ugyanaz), vagyis Kepler 3. 
törvénye nem teljesül. Azonban a bolygók tömege nyilván sokkal 
kisebb a Nap tömegénél (m<<M), így ha azt elhanyagoljuk, a jobb 
oldal már ugyanaz minden bolygóra (4π2/GM).
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3. Csillagászati koordináta-rendszerek

Az éggömb

Az égitestek helyzete: szférikus csillagászat
Alapfogalma: éggömb, melynek felületére képezzük le 
az égitesteket
Sugara tetszőleges lehet

Középpontjától függően:
• Topocentrikus
• Geocentrikus
• Helicentrikus
• Baricentrikus
• Galaktocentrikus

C szférikus helye C': 2 szög
• Alapsík
• Kiindulási irány
• Körüljárási irány
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Ha megadjuk az alapsíkot, a kiindulási pontot és a körüljárási irányt, 
akkor már egyértelműen meghatároztuk a koordináta-rendszert.

Gondoljunk csak a Föld felszínén használt koordináta-rendszerre. Az 
alapsík az egyenlítő síkja, a kiindulási pont a greenwichi meridián. 
Körüljárási irányról itt azonban nem beszélünk, hiszen a hosszúsági 
fokokat keleti és nyugati irányban is mérjük (0-180 fokig), s nem 
pedig csak az egyik irányban 0-360 fokig.
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3. Csillagászati koordináta-rendszerek

A horizontális koordináta-rendszer
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Topo- és geocentrikus
• Függőón → Zenit, Nadír
• ZN-re merőleges sík → horizont síkja (alapsík)
• Éggömb és horizont síkja → horizont
• M-en keresztül forgástengellyel párhuzamos → P, P'
• PZP'N → meridián síkja → égi meridián
• Égi meridián és horizont → D (kiindulási irány)
• Z-ből óramutató járásával 
 megegyező (körüljárási irány)

Almukantarát, vertikális kör, 
első vertikálisok

C szférikus helye:
Azimut, magasság (A, m)
zenittávolság: z = 90-m
Hátránya: A, m mind a helytől mind az időtől függ



  

A függőón a tartózkodási helyünkön érvényes nehézségi erő irányát mutatja, a horizont 
síkja erre merőleges. 
Alapsík a horizont síkja. Ha erre merőlegest állítunk, akkor felettünk lesz a zenit, 
alattunk pedig a nadír. 
A meridián a zeniten, a nadíron, valamint a póluson (három pont egyértelműen 
meghatároz egy síkot) átmenő főkör (főkör: olyan sík metszi ki, mely a kör középpontját 
is tartalmazza).
A meridián két pontban metszi a horizontot, mégpedig a déli és az északi horizontális 

talppontban. (Az alappont a déli horizontális talppont.) 
Almukantarátnak az éggömbből a horizonttal párhuzamos síkok által kimetszett köröket 

nevezzük (ezek nem főkörök, a szélességi körökkel analógok).
Vertikális körnek a zeniten, a nadíron és az éggömb középpontján (a megfigyelőn) 

átmenő félköröket értjük (ezek a hosszúsági körökkel analógok). Első vertikálisok a 
meridiánnal 90 fokos szöget bezáró vertikális körök (melyek eszerint a keleti és a 
nyugati irányban fekszenek).

Az égitest horizontális talppontja (T
h
): az égitesten áthaladó vertikális kör és a horizont 

metszéspontja.
Magasság: az égitest alapsíktól vett magassága (a T

h
OC szög, analógia: egy adott 

város földrajzi szélessége), 0 és +/- 90 fok között mérjük.
Azimut: a D

h
OT

h
 szög, vagyis az égitest horizontális talppontja és a déli horizontális talppont 

által bezárt szög (a földrajzi hosszúsággal analóg), melyet 0-360 fokig mérünk az 
óramutató járásával megegyező (nyugat-keleti) irányban. 

Zenittávolság: a magasság kiegészítő szöge (90 fok – magasság).



  

Annyi a különbség a topocentrikus horizontális koordináta-rendszerhez 
képest, hogy ebben az esetben az alapsík most nem tartalmazza a 
megfigyelőt, hanem a Föld középpontján keresztül húzzuk meg a horizonttal 
párhuzamosan. (A megfigyelőt összekötjük a Föld középpontjával, s a Föld 
középpontján átmenő, erre az egyenesre merőleges síkot vesszük 
alapsíknak.)
A két rendszer között (s ez általában igaz minden topocentrikus és 

geocentrikus koordináta-rendszer közötti különbségre) akkor számottevő 
az eltérés, ha az égitestek a Földhöz közel vannak (pl. Hold).  Ha elég 
távoli égitesteket vizsgálunk (vagyis a Föld mérete az égitestek 
távolságához képest elhanyagolható), akkor a két koordináta-rendszer közti 
különbségeket elhanyagolhatjuk.



Csillagászat

3. Csillagászati koordináta-rendszerek

Az első egyenlítői koordináta-rendszer
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Topo- és geocentrikus
• Függőón → Z, N
• Az O-n átmenő forgástengely → P, P'
• A forgástengely → egyenlítő síkja (alapsík)
• Éggömb és egyenlítő síkja → égi egyenlítő
• PZP'N → meridián síkja → égi meridián
• Égi meridián és egyenlítő → D (kiindulási irány)
• P-ből óramutató járásával 
 megegyező (körüljárási irány)

Egyenlítővel II kör → deklinációs kör
O kp. PP' kör → Órakör

C szférikus helye:
óraszög, deklináció (t, δ) 
pólustávolság: p = 90 - δ



  

Az előbbi megjegyzések figyelembevételével most csak a geocentrikus egyenlítői koordináta-
rendszereket vizsgáljuk.

Pólus: a Föld forgástengelye itt döfi át az éggömböt (északi).
Egyenlítő: a Föld középpontjában állított, a Föld forgástengelyére merőleges sík, a koordináta-

rendszer alapsíkja.
Déli, ill. északi egyenlítői talppont: a meridián és az egyenlítő metszéspontjai. Az kiindulási pont a 

déli egyenlítői talppont. 
Az égitest egyenlítői talppontja (T

e
): az égitesten és a pólusokon áthaladó főkör, valamint az 

egyenlítő metszéspontja.
Deklináció: az égitest egyenlítő feletti magassága (a T

e
OC szög), 0 és +/- 90 fok között mérjük.

Óraszög: a D
e
OT

e
 szög, vagyis az égitest egyenlítői talppontja és a déli egyenlítői talppont által 

bezárt szög, melyet 0-24 óra között mérünk az óramutató járásával megegyező irányban. 
360 foknak 24 óra, 15 foknak 1 óra, 1 foknak 4 perc felel meg.
A csillagok az egyenlítővel párhuzamos síkban mozognak, a meridiánt kétszer metszik. Amikor a 

legmagasabban vannak a horizont felett (delelnek), azt nevezzük felső kulminációnak, amikor 
pedig a legalacsonyabban, azt alsó kulminációnak.

A horizontális koordináta-rendszer előnye: a koordináták alapján könnyen megtalálhatók az 
égitestek, hiszen ismerjük magasságukat és a déli iránnyal bezárt szögüket. 
Hátránya azonban, hogy mindkét koordináta változik, térben és időben is, ezért táblázatba nem 
foglalhatók. 
Az első egyenlítői koordináta-rendszer előnye: a deklináció állandó, mind térben, mind időben, 
táblázatba foglalható.
Hátránya: átszámításuk horizontális koordinátákra nem egyszerű, csupán ezek ismeretében az 
égitestek helyzetének meghatározása nagy gyakorlatot igényel (vagy a koordináták átszámítását). 
Az óraszög nem állandó sem térben, sem időben, hiszen a meridiánt a megfigyelés helye határozza 
meg, és a Föld forgása következtében változik, vagyis táblázatba nem foglalható.
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3. Csillagászati koordináta-rendszerek
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Az első egyenlítői koordináta-rendszer

Előnye: δ állandó
Hátránya: t idővel arányosan változik

Parallaktikus szerelésű távcsövek:
Az óratengely || forgástengellyel,
erre merőleges a deklinációs
tengely
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3. Csillagászati koordináta-rendszerek

A második egyenlítői koordináta-rendszer

● Ekliptika (alapsík)

● Tavaszpont (alapirány), őszpont

● P-ből óramutató járásával 
ellenkező (körüljárási irány)

● Rektaszcenzió, deklináció (α, δ)
● Előnyei: (α, δ) állandó
● Tavaszpont nincsen megjelölve
● A tavaszpont helyzete lassan

változik
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Ekliptika: a Föld pályasíkjának az éggömbbel vett metszete (a Nap éggömbön megtett útja). Az 
egyenlítő síkjával nagyjából 23,5 fokos szöget zár be.

Alapsík ugyanaz, mint az első egyenlítői koordináta-rendszernél, de a kiindulási pont más: a 
tavaszpont.

Tavaszpont, őszpont: az ekliptika az éggömbön ezekben a pontokban metszi az egyenlítő 
síkját. A tavaszpont az, ahol a Nap éves útja során a déliről az északi félgömbre lép, míg az 
őszpont az, ahol az északiról a délire.

A körüljárási irány is ellenkező, az óramutató járásával ellentétes.
Rektaszcenzió: a tavaszponttól mérjük, a körüljárási iránynak megfelelően, 0 és 24 óra között.
Előnye: mivel a tavaszpont helyzete jó közelítéssel állandónak vehető, ezért a rektaszcenzió se 

változik, sem térben, sem időben. Vagyis az égitestek mindkét koordinátája táblázatba 
foglalható.

Hátránya: a tavaszpont „nincs felrajzolva” az égre, ugyanazok a nehézségek jelentkeznek az 
égitestek megtalálásakor, mint az első egyenlítői koordináta-rendszer esetében.

A tavaszpont hosszú távú változásának okai: a precesszió és nutáció miatt az égi egyenlítő 
síkja, a bolygók perturbáló hatásának következtében pedig az ekliptika síkja változik. Így pedig 
a két sík metszete is, vagyis a tavaszpont helyzete is változik.
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3. Csillagászati koordináta-rendszerek
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4. A Nap járása

A Nap útja az égen
A Nap nevezetes helyzetei

Hely Rektaszcenzió Deklináció Elnevezés Közelítő 
időpont

Tavaszpont α = 0h δ = 0°
tavaszi 

napéjegyenlőség 
(ekvinokcium)

~márc. 21.

Nyárpont α = 6h δ = 23°26' nyári napforduló 
(szolsztícium) ~jún. 21.

Őszpont α = 12h δ = 0°
őszi 

napéjegyenlőség 
(ekvinokcium)

~szept. 23.

Télpont α = 18h δ = -23°26' téli napforduló 
(szolsztícium) ~dec.22.
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Napéjegyenlőségek (ekvinokciumok): a Nap deklinációja 0 fok (éppen az 
egyenlítő síkjában fekszik)
Napfordulók (szolszticiumok): a Nap deklinációja vagy +23,5 fok (nyári 
napforduló), vagy -23,5 fok (téli napforduló)
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4. A Nap járása

A Nap helyzete az éggömbön 
ekvinokciumokkor (tavaszi, őszi) és szolsztíciumokkor (téli, nyári)
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A Nap útja az égen



  

Csillagászat

A Nap napi járása az égbolton a mérsékelt 
övben a nevezetes időpontokkor

4. A Nap járása
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4. A Nap járása

Az év hossza különböző definíciók alapján: 

év / hónap típusa viszonyítási alap hossz

tropikus év 365,242 198 79 – 0,000 006 14T

állócsillagok 365,256 360 42 + 0,000 000 11T

perigeum 365,259 641 34 + 0,000 000 304T

fogyatkozási év Hold felszálló csomója 346,620 031 + 0,000 032T

szinodikus hónap újhold 29, 530 589

tropikus hónap 27, 321 582

állócsillagok 27, 321 662

perigeum 27,554 550

felszálló csomó 27,212 221

ekvinokcium

sziderikus év

anomalisztikus év

ekvinokcium

sziderikus hónap

anomalisztikus hónap

drakonikus hónap

T: 1899. dec. 31. 12h óta eltelt Julián Évszázadok száma (1 Julián Évszázad    
36 525 középnapból áll)

A hétköznapi életben év alatt a tropikus évet értjük.
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A Nap útja az égen
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4. A Nap járása

A Nap járása különböző földrajzi 
szélességeken

A pólus horizont feletti 
magassága megegyezik a 
megfigyelő földrajzi 
szélességével.
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Az állítás könnyen belátható, hiszen az ábrán megjelölt szögek 
merőleges szárú szögek.
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4. A Nap járása

A Nap járása különböző földrajzi 
szélességeken

Az itt következő megállapítások csak a refrakció figyelmen kívül 
hagyásával igazak (a Nap felső pereme valójában már akkor érinti 
a horizontot, amikor középpontja még 50 ívperccel alatta van).

A csillag valójában a C irányban 
van, de a refrakció miatt a C' 
irányban (magasabban) látszik.

A refrakció értéke a zenitben 0° 
(merőleges beesés miatt), a 
horizonton azonban már kb 34'. 
Így a még 34'-cel a horizont alatt 
tartózkodó csillag már feltűnik a 
horizonton.

N.B. Itt nem részletezett okok 
miatt (horizontális napi parallaxis) 
a Hold felső pereme azonban 
csak akkor látszik érinteni a 
horizontot, amikor középpontja 
már 7'-cel felette van.
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4. A Nap járása

A Nap járása különböző földrajzi 
szélességeken

Az itt következő megállapítások csak a refrakció figyelmen kívül 
hagyásával igazak (a Nap felső pereme valójában már akkor érinti 
a horizontot, amikor középpontja még 50 ívperccel alatta van).

● A trópusi övben:
● kétszer delel a Nap a zenitben, az északi féltekén a nyári 

napfordulóra szimmetrikusan

● A Ráktérítőn:
● egyszer delel a Nap a zenitben, az északi féltekén a nyári 

napfordulókor

● Az Egyenlítőn:
● egész évben ugyanolyan hosszúak a nappalok és az éjszakák
● kétszer delel a Nap a zenitben, a tavaszi és az őszi 

napéjegyenlőségkor
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4. A Nap járása

A Nap járása különböző földrajzi 
szélességeken

● A mérsékelt égövben:
● a Nap sosem delel a zenitben
● a Nap mindennap felkel és lenyugszik

● Az északi sarkkörön:
● a Nap évente egyszer cirkumpolárissá válik (a nyári 

napfordulókor)
● a Nap évente egyszer nem kel fel (a téli napfordulókor)

● Az északi sarkkörön túl:
● a Nap hosszabb időre cirkumpolárissá válik (a nyári 

napfordulóra szimmetrikusan)
● a Nap hosszabb ideig a horizont alatt tartózkodik (a téli 

napfordulóra szimmetrikusan)

● Az északi sarkon:
● a tavaszi napéjegyenlőségtől az ősziig nappal van
● az őszi napéjegyenlőségtől a tavasziig éjszaka van
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5. A csillagok járása

A csillagok járása

A cirkumpolaritás
feltétele:
    δ ≥ 90°-φ
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A cirkumpoláris csillagok sosem mennek a horizont alá, vagyis sosem 
nyugszanak le, alsó kulminációjuk magassága pozitív.



Csillagászat

5. A csillagok járása

A csillagok járása

A cirkumpolaritás
feltétele:
    δ ≥ 90°-φ
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év / hónap típusa viszonyítási alap hossz

tropikus év ekvinokcium 365,242 198 79 – 0,000 006 14T

sziderikus év állócsillagok 365,256 360 42 + 0,000 000 11T

anomalisztikus év perigeum 365,259 641 34 + 0,000 000 304T

fogyatkozási év Hold felszálló csomója 346,620 031 + 0,000 032T

szinodikus hónap újhold 29, 530 589

tropikus hónap ekvinokcium 27, 321 582

sziderikus hónap állócsillagok 27, 321 662

anomalisztikus hónap perigeum 27,554 550

drakonikus hónap felszálló csomó 27,212 221

6. A Hold járása

● A holdfázisok magyarázata

A különbözőképpen definiált hónapok hossza:

A Hold járása

Csillagászat

http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/bodacsi/dip4.html
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Az időszámításunkból jól ismert hónap a Hold fázisaihoz, vagyis a 
szinodikus hónaphoz kötődik.

A fázisok oka abban keresendő, hogy a Hold Nap által megvilágított oldala 
miként helyezkedik el a Földhöz képest.



év / hónap típusa viszonyítási alap hossz

tropikus év 365,242 198 79 – 0,000 006 14T

állócsillagok 365,256 360 42 + 0,000 000 11T

perigeum 365,259 641 34 + 0,000 000 304T

fogyatkozási év Hold felszálló csomója 346,620 031 + 0,000 032T

szinodikus hónap újhold 29, 530 589

tropikus hónap 27, 321 582

állócsillagok 27, 321 662

perigeum 27,554 550

felszálló csomó 27,212 221

ekvinokcium

sziderikus év

anomalisztikus év

ekvinokcium

sziderikus hónap

anomalisztikus hónap

drakonikus hónap

6. A Hold járása

● A holdfázisok magyarázata

● Kötött keringés (a szinodikus keringés és a tengelyforgás periódusa 
megegyezik)

● Mekkora részét látjuk a Holdnak? (59%)

– fizikai libráció (a tengelyforgás egyenetlenségei)

– szélességi libráció (a forgástengely a keringés síkjával 83,5°-
os szöget zár be)

– hosszúsági libráció (az ellipszispálya miatt keringése nem 
egyenletes)

A különbözőképpen definiált hónapok hossza:

A Hold járása

Csillagászat Süli Áron
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Csillagászat

6. A Hold járása

A Hold járása

Mikor jár hazánkban a telehold legmagasabban az égen?
Telehold → a Nappal pont átellenesen van, éjszaka látjuk
A Hold az ekliptikától kb. 5 fokkal távolodhat el
A Nap legalacsonyabban a téli napfordulókor delel

A Hold pályasíkja az ekliptikával kb. 5 fokos szöget zár be.

A Hold járása a különböző földrajzi szélességeken a Napéhoz 
hasonlít, de azzal a fő különbséggel, hogy deklinációjának 
maximális értéke a Napéhoz képest kb. 5 fokkal nagyobb értéket 
vehet fel → például a trópusi övön kissé túl is delelhet a zenitben, s 
már a sarkkörön innen is elképzelhető, hogy nem kel fel, vagy 
cirkumpolárissá válik.

A Hold pályasíkja az ekliptikával kb. 5 fokos szöget zár be.
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Mérések és megfigyelések – 2017. 03. 17.



Csillagászat

6. A Hold járása

A Hold járása

A Hold pályasíkja nem rögzített helyzetű.
A holdpálya perigeuma 8,85 év alatt körbefordul keringésével 
megegyező irányban.
A felszálló csomó 18,6 év alatt tesz meg egy fordulatot, retrográd 
irányban.
→ fogyatkozások gyakorisága
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6. A Hold járása

A Hold járása

Fogyatkozások feltételei:
Egy egyenes mentén legyen a három égitest
Napfogyatkozás: Hold és Nap látszó átmérője nagyjából megegyezik
Miért nem következik be havonta?
Milyen gyakorisággal következhet be? (2-4/5; 0-2/3)
Melyik a gyakoribb? Miért látunk mégis kevesebbet belőle?

A Hold pályasíkja nem rögzített helyzetű.
A holdpálya perigeuma 8,85 év alatt körbefordul keringésével 
megegyező irányban.
A felszálló csomó 18,6 év alatt tesz meg egy fordulatot, retrográd 
irányban.
→ fogyatkozások gyakorisága

http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Se/0/27888/1
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A nap- és a holdfogyatkozások magyarázatához lásd: 
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold1.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf
Röviden a válaszok: Mivel a Hold pályasíkja 5 fokkal hajlik az ekliptikához képest, 

így a Hold általában az ekliptikán kívül tartózkodik, vagyis nincs a Nap és a Föld 
síkjában (a három égitest nincs egy egyenesben), így a Napot sem tudja 
kitakarni.

Napfogyatkozás: évente min. 2, max. 4-5
Holdfogyatkozás: lehet, hogy egy év alatt be sem következik, max. 2-3 alkalommal
Hiába gyakoribb a napfogyatkozás, mégis ezt látjuk ritkábban, mivel csak egy 

nagyon keskeny sávban látható a Földről (lásd a két ábrát), így egy adott helyről 
nagyon ritkán figyelhető meg.

Ha a három égitest egy egyenesben helyezkedik el, akkor sem biztos, hogy teljes 
napfogyatkozást láthatunk, ugyanis a Hold távolsága változik (ellipszis pálya), s 
ha távolabb van, akkor kisebb lesz a látszó mérete is → gyűrűs napfogyatkozás.

Érdemes még megemlíteni a Szárosz-ciklust, mely összesen 223 szinodikus 
hónapból áll (kb. 6585.3213 nap, kb. 18 év, 11 1/3 nap. A Nap, a Föld és a Hold 
kölcsönös helyzete ennyi időnként (jó közelítéssel) ismétlődik. Érdekes 
információk erről:

http://www.gothard.hu/astronomy/almanach/eclipses/eclipses.html
http://napfogyatkozas.mcse.hu/1999/990811/szarosz.html

http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold1.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf
http://www.gothard.hu/astronomy/almanach/eclipses/eclipses.html
http://napfogyatkozas.mcse.hu/1999/990811/szarosz.html
Szekely Balazs
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7. A bolygók járása

A bolygók járása

Csillagfedések, bolygóátvonulások

Belső bolygók
fényváltozásai
bolygóátvonulások
alsó együttállás (konjunkció): Nap-bolygó-Föld

     (a Nap IRÁNYA számít)

legnagyobb kitérés (elongáció): keleti v. nyugati elongáció
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Csillagfedéskor a Hold (vagy egy bolygó) az adott csillag elé kerül, s 
eltakarja előlünk. 

Bolygóátvonulásnak azt nevezzük, amikor egy belső bolygó áthalad a Nap 
előtt (ezt semmiképpen nem hívhatjuk napfogyatkozásnak, hiszen ezek 
csak apró foltoknak látszanak a Nap előtt, nem takarják ki azt 
teljesen/jelentős mértékben).

A bolygók járásához lásd:
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Bolygok.pdf

http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Bolygok.pdf
Szekely Balazs
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7. A bolygók járása

A bolygók járása

Csillagfedések

Belső bolygók
fényváltozásai
bolygóátvonulások
alsó együttállás (konjunkció): Nap-bolygó-Föld, a bolygók 

ekliptikai hosszúsága megegyezik
legnagyobb kitérés (elongáció): keleti v. nyugati elongáció

(forrás: Szécsényi-Nagy Gábor: Tájékozódás a csillagos égen)
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Ezt a jelenséget értelem szerint csak a belső bolygóknál tapasztaljuk. 
Ugyanezért csak a belső bolygók mutatnak fázisokat (ugyanazon okból, 
mint amiért a Hold is fázisokat mutat). A külső bolygóknál nem 
beszélhetünk fázisokról, csak fényességváltozásokról, ami a bolygók 
földtávolságának nagymértékű változásából adódik (gondoljunk csak bele, 
mennyivel messzebb van pl. a Jupiter felső együttálláskor, mint 
oppozíciókor).
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7. A bolygók járása

A bolygók járása

 Csillagfedések

Belső bolygók
fényváltozásai
bolygóátvonulások
alsó együttállás (konjunkció): Nap-bolygó-Föld

legnagyobb kitérés (elongáció): keleti v. nyugati elongáció

Külső bolygók
fényváltozásai
szembenállás (oppozíció): Nap-Föld-bolygó, ilyenkor vannak a 

legközelebb a Földhöz.

Belső és külső bolygók
felső együttállás (konjunkció): bolygó-Nap-Föld
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Sárga: Nap
Kék: Föld
Piros: külső bolygó (pl. Mars)
Fehér: belső bolygó (pl. Vénusz)
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Mérések és megfigyelések – 2017. 03. 17.8. Irodalom

Irodalom

– http://astro.elte.hu/~marschalko/meresekEsMegfigyelesek.html

– http://astro.elte.hu/~marschalko/ElmeletiAnyag.pdf

– http://astro.elte.hu/~marschalko/asztrometria.pdf

– http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold1.pdf

– http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf

– http://astro.elte.hu/~marschalko/Bolygo.pdf

– http://icsip.elte.hu

– Szécsényi-Nagy Gábor: Tájékozódás a csillagos égen

Süli Áron

http://astro.elte.hu/~marschalko/asztrometria.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold1.pdf
http://astro.elte.hu/~marschalko/Hold2.pdf

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44

