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Bevezetés
A földrajztudomány történetét fellapozva hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy jeles geográfusok – az antik időktől napjainkig – sokszor és
meglehetősen sokféleképpen határozták meg tudományuk tárgyát és feladatát. Mégis, az olykor csak hangsúlybeli, máskor viszont nagyon is
lényegbevágó nézetkülönbségek ellenére elég általános volt az a vélemény, hogy Földünk, a földi tájak – a földrajzi környezet – arculatát és
annak változásait igazi mélységében nem érthetjük meg, ha nem tudunk a térben és az időben biztonságosan tájékozódni, ha nem ismerjük a
Föld égitestjellegéből adódó legfontosabb tulajdonságait, ha nem számolunk azokkal a hatásokkal, amelyek kozmikus környezetünkből érkeznek. A
földrajztudomány művelésének, egyáltalán a helyes földrajzi gondolkodásnak alapvető előfeltétele ezen ismeretek birtoklása.

Máig is érvényesek ezért a geográfia nagy antik klasszikusának, a kétezer éve élt Strabónnak sorai, melyeket a tűnő századok ellenére sem csökkenő
értékű Geografikája első könyvében erről olvashatunk:

„Ezt a munkát bizony nem olvashatja olyan kevés tudású és műveletlen ember, aki még földgömböt sem látott, s nem látta sem a rajta található
párhuzamos, sem az ezekre merőleges, rézsútos köröket, sem a Térítőnek, az Egyenlítőnek meg az Állatövnek a helyzetét, mely utóbbin áthaladva
a Nap fordul, s kioktat bennünket az éghajlati és légváltozási különbségekre. Aki ugyanis ezeket a láthatárra és a sarkkörökre vonatkozó dolgokat és
a matematika elemeit ismeri, egészen más szemmel fogja kísérni itt közölt fejtegetéseimet. Akinek azonban fogalma sincs az egyenes vagy görbe
vonalról, a körről, a gömbfelületről és a síkról, aki az égboltozaton még a nagy Göncölszekér hét csillagát sem ismeri, vagy egyáltalában semmi
mást sem, az hozzá se nyúljon ehhez a könyvhöz, vagy legalábbis ne most, hanem csak akkor, ha mindazt elsajátította, ami szükséges ahhoz,
hogy a földrajz terén otthonos legyen.”

Bernhard Varenius, aki az újkor küszöbén először gondolkozott mélyenszántóan a geográfia lényegéről, s aki a földrajztudomány mai
tagolásának alapjait megvetette, a Geographia generalis (1650) egy egész részét szentelte a Földet érő kozmikus hatások (afectiones coelestes)
és azok következményei bemutatásának. Ezenkívül is több fejezetben foglalkozott a Föld alakjával, méreteivel, mozgásaival és a földrajzi
helymeghatározásokkal.

Midőn Alexander von Humboldt a földrajzi gondolkodás különleges mélységeit tükröző Kosmosa megírására készült, a „ködfoltoktól a gránitsziklán
tengődő mohákig” kívánta megfesteni a természet óriási freskóját.

Érthető tehát, hogy amikor a múlt század folyamán egymást követve létrejöttek az európai egyetemek földrajzi tanszékei, a földrajzkutatás első
„hivatalos” műhelyei, a geográfusképzésben a csillagászati földrajz is helyet kapott. Hunfalvy János, az első magyar földrajzprofesszor már
kinevezése után három évvel megírta Ég és Föld, vagyis csillagászati földrajz (1873) című könyvét, amelyet az Egyetemes földrajz első kötetének
szánt, ezzel is jelezve, hogy ez a tárgykör a földrajz műveléséhez elengedhetetlenül szükséges előismereteket tartalmaz.

Negyedszázad múltán pedig megjelent Kövesligethy Radó vaskos kötete, A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve (1899), s azt
mondhatjuk, hogy ezzel a napjainkban is frissnek tűnő alapos munkával szinte betetőzést nyert a csillagászati földrajz arányos és tetszetős épülete.
Bár a XX. század természettudományos haladása, a Földről való ismereteink rohamos bővülése a csillagászati földrajz anyagát is folyamatosan
korszerűsítette, annak tárgyköre és belső arányai a legutóbbi évtizedig alig módosultak. Napjainkra azonban alapvetően megváltozott a helyzet. Az
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aktív űrkutatás megindulásával nemcsak a csillagászat, hanem kiváltképp a különböző földtudományok olyan tömegű és alapvetően új – korábban
nem is remélt – ismeretanyaghoz jutottak, amely gyors ütemben beépül az egyes szakágazatokba, sok esetben szétfeszíti hagyományos kereteiket,
és teljesen új fejezetekkel bővíti azokat. Ennek az átalakulásnak a csillagászati földrajzban is érvényesülnie kell.

A csillagászati földrajz nem csillagászat. Korábban sem volt az, és a jövőben sem kíván a csillagászati kutatások részese vagy versenytársa
lenni. A csillagászati földrajz alapvetően földrajzi diszciplína. Olyan stúdium, amely a Földre (vagy a Földre is) vonatkozó csillagászati ismereteket
gyűjti össze, és rendszerezi a földrajztudomány kívánalmai és szempontjai szerint. Így a csillagászat számos fejezete egyáltalán nem, vagy csak
érintőlegesen tartozik a tárgykörébe. Bele kell tartoznia viszont (legalábbis egyelőre) egy sereg olyan – a Földet övező kozmikus térségből származó –
információnak, amelyek kutatása nem tartozott a klasszikus csillagászat tárgykörébe, s amelyeket az űrkutatás segítségével egyre inkább a különböző
földtudományok szereznek meg a Naprendszerről, jórészt éppen a Föld természetének és fejlődésének mélyebb megismerése érdekében.

Mindenféle földrajzi ismeret és földrajzi kutatás legfontosabb előfeltétele a térbeli – és részben – az időbeli tájékozódás. A biztonságos földfelszíni
tájékozódás magában foglalja a pontos földrajzi helymeghatározás ismeretét is. Mivel a tájékozódás az emberi történelem kezdetei óta közvetve
vagy közvetlenül mindig az égbolti objektumok segítségével történt, ezért a geográfusnak fő vonásaiban ismernie kell a csillagos eget és az ott
végbemenő látszólagos mozgásokat. Ehhez tisztában kell lennie az égbolti tájékozódás alapjait képező legfontosabb koordináta-rendszerekkel
(szférikus csillagászat). A földrajzi helymeghatározás elszakíthatatlan az időmérési, ill. időszámítási kérdésektől, márpedig a legutóbbi időkig az
időszámítás is csillagászati alapokon nyugodott. Így a csillagászati földrajz tárgykörének néhány alapvető fontosságú fejezete máris adva van.

A földrajz (a természet földrajza) a földfelszín – vagy még helyesebben a földrajzi burok egészében, ill. annak valamely kisebb részletében
közvetlenül ható, annak arculatát meghatározó és alakító folyamatokat csak úgy tudja helyesen értelmezni és értékelni, ha tekintettel van azok végső
mozgatórugóira is, amelye viszont nagyrészben a Föld égitestjellegével kapcsolatosak. Ezért a csillagászati földrajz fontos fejezetcsoportja vizsgálja
a Földet mint égitestet, s az égitestjellegnek a földrajzi burokban érvényesülő következményeit. A Föld alakja, méretei, mozgásai mindig is súlyponti
kérdésnek számítottak a csillagászati földrajzban.

A Földön kívüli világtér ismerete elsősorban a Földre gyakorolt hatásai miatt volt fontos a geográfusnak. Érthető ezért, hogy a csillagászati földrajzban
elsősorban a kozmikus szomszédságunkat bemutató fejezetek kaptak nagyobb hangsúlyt. A Naprendszeren belül is főként a Nap és a Hold
jellemzése volt a központi kérdés, a bolygók és a Naprendszer egyéb részei – már csak a hiányosabb ismeretek miatt is – kisebb szerepet játszottak.

Mióta azonban az űrkutatás révén a szomszédos (sőt egyre távolabbi) égitestekről teljesen újszerű adatok tömegéhez jutunk (ismertté válik a
bolyók, üstökösök anyagi összetétele, szerkezete, felszíni részletei, légköre stb.), mindinkább nyilvánvalóvá lesz, hogy ezen ismeretek birtokában
Földünkről is, annak a világmindenségben való helyéről, felépítéséről, fejlődéséről, a felszínét alakító folyamatokról stb. is sokkal többet mondhatunk,
mint korábban. Ennek a napjainkban alakuló új tudományágnak, az összehasonlító planetológiának a kérdésköreiből igen sokat be kell illeszteni a
csillagászati földrajzba, hiszen számos probléma helyes megválaszolásakor a földrajz kutatási eredményei sem mellőzhetők. A Csillagászati földrajz
tankönyv jelen kiadása már ennek a most formálódó igénynek is megkísérel eleget tenni.

A Naprendszeren túli világtér bemutatása csak járulékos, inkább kiegészítő feladata e stúdiumnak. Az Univerzum átfogó ismeretének, a benne lezajló
legfontosabb folyamatok bemutatásának azonban a rendkívül nagy világnézeti jelentőségén túl vannak szűkebb szakmai előnyei is. A Világegyetemet
térben, időben és mélységben mind behatóbban feltáró kutatások révén a tudomány napjainkban jut odáig, hogy a korábbi kozmogóniai és
kozmológiai elméletek helyett a szaporodó ténybeli ismeretek alapján lassanként az Univerzum, benne galaktikánk s a Naprendszer múltbeli
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fejlődéséről – ha mégoly hézagos – történeti képet alkosson. Ennek az alakuló képnek pedig Földünk is része. A Föld megismerése tehát ebben a
tekintetben sem választható el a kozmikus világtér kutatásától.

Az emberiség világszemléleti fejlődését bemutató fejezet sem egyszerűen csillagászattörténet. A Földről, annak a világmindenségben elfoglalt
helyéről vallott nézetek minden korban szorosan összefüggtek a természettudományok általános fejlettségi szintjével, olykor szigorúan be is
határolták azt. Végső soron a természetföldrajzi törvényszerűségek feltártsági foka sem szakítható el a világszemléleti fejlettségtől.

A tankönyv anyagát a fenti gondolatmenet alapján állítottuk össze. A fejezetek sorrendjében tapasztalható helyenkénti eltérések didaktikai
meggondolásokból adódnak.

Szabó József

Előszó az átdolgozott kiadáshoz

A Csillagászati földrajz egyetemi-főiskolai tankönyve több mint egy évtized alatt hat kiadást ért meg, ami önmagában is bizonyítja fontosságát és
sikerét. Természetes, hogy tudományunk napjainkban megfigyelhető gyors fejlődése könyvünk ismeretanyagát is érintette, jóllehet egyes fejezeteit
különböző mértékben. Bizonyos, klasszikusnak nevezhető részek – pl. a szférikus csillagászat – ezért könyvünkben nem, vagy alig változtak, de
az asztrofizika, az űrkutatás eredményei, a közelebbi vagy távoli környezetünkre vonatkozó számos új információ megkövetelte több fejezet, pl. a
Naprendszer bolygóiról, holdjairól írtak alapos átdolgozását.

A bővített kiadásra átdolgozott könyv korrektúrájának készítése idején Marik Miklós szerzőtársunk tragikus hirtelenséggel elhunyt. Páratlan
előadókészségét pályatársak, egyetemi hallgatók és a csillagászat iránt érdeklődők széles köre évtizedeken keresztül élvezhette, alapos tudása
viszont – többek között – ebben a könyvben öröklődik a jövendő nemzedékekre. Így az általa írt fejezetek nyomtatás előtti utolsó javításait szomorú
szívvel végezte

a szerkesztő
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1. fejezet - Földünk a világegyetemben
Könyvünk első részében előbb a csillagászat, mint évezredek óta folytatott kulturális tevékenység – tapasztalati ismeretszerzés, megértés,
magyarázat – rövid történeti áttekintése olvasható (Az emberiség világszemléletének fejlődése), majd az asztronómia klasszikus ágával, az égitestek
éggömbön elfoglalt helyének meghatározásával, a Földről megfigyelhető látszólagos mozgásaival, ennek következményeivel, s főként a térbeli-
és időbeli tájékozódásban betöltött szerepével foglalkozunk (Szférikus csillagászat). Számos földrajzi jelenség nem érthető és magyarázható meg,
csak akkor, ha a Föld bolygótulajdonságait – alakját, mozgásait stb. – ismerjük, és ezeknek következményeit évezredekre vagy akár évmilliókra
visszamenőleg felmérjük. Ezt vizsgálja a harmadik fejezet (A Föld mint égitest).

I. Az emberiség világszemléletének fejlődése

II. Szférikus csillagászat

III.A Föld mint égitest
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2. fejezet - AZ EMBERISÉG VILÁGSZEMLÉLETÉNEK
FEJLŐDÉSE (dr. Marik Miklós)

A csillagászat a legrégibb természettudomány. Sokszor elcsodálkozunk azon, hogy az ókori kultúrnépek milyen széles körű csillagászati ismeretekkel
rendelkeztek abban a korban, amikor pl. a fizikáról jóformán fogalmuk sem volt.

A csillagászat kifejlődése két fő okra vezethető vissza. Az ókori népeknek misztikus elképzeléseik voltak az „égi világról”. Az égitesteket vagy istenként
tisztelték, vagy istenek jelének tekintették. Úgy hitték, hogy a túlvilági hatalmasságok a csillagok révén tudatják akaratukat az emberekkel. Azt
gondolták, hogy a csillagok állásából kiolvasható a jövő. Az emberi eszmélkedés első megnyilvánulásai az első tévutat is jelentették, így kialakult az
asztrológia (csillagjóslás) áltudománya. Bár az asztrológiáról egyértelműen ki lehet mutatni, hogy semmi köze sincs a valósághoz, még ma is jelentős
tábora van a csillagászathoz nem értő és excentrikus lelki beállítottságú emberek körében. Az embereket, és közöttük az uralkodókat azonban
annyira érdekelte a jövendő, a csaták várható kimenetele, hogy udvari csillagászokat foglalkoztattak a csillagos ég rejtélyeinek kifürkészésére. Ezek
a csillagászok a horoszkóp-készítés mellett empirikus úton a csillagvilág sok törvényszerűségét is feltárták, és egyes jelenségek előrejelzésére is
képesek voltak.

A csillagászat korai kifejlődésének másik, és az előbbinél lényegesebb oka a gyakorlat követelménye volt. A meginduló kereskedelem
lebonyolításához tájékozódni kellett a sivatagban és a tengeren is. Mivel a helymeghatározás csillagászati alapokon nyugszik, a gyakorlati
szükségszerűség magas fokú csillagászati ismereteket követelt meg. A mezőgazdasági termelés szükségessé tette a naptárkészítést, hiszen pl. a
vetés csak akkor kecsegtetett a bő termés reményével, ha megfelelő időben történt. A naptárkészítés szintén csak jelentős csillagászati ismeretek
birtokában volt lehetséges.

A babilóniaiak csillagászati feljegyzései i. e. több mint 3000-re nyúlnak vissza. Jól ismerték a Nap és a Hold járását, a hónap hosszát másodpercnyi
pontossággal meg tudták adni, és felfedezték a napfogyatkozások bekövetkezésében levő időbeli szabályosságot. Tőlük származnak az állatövi
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 a mai naptárunkban is meglevő hétnapos beosztás. A hét napjait ezekről az égitestekről nevezték el,
aminek nyomai római közvetítéssel a mai nyugati nyelvekben is megtalálhatók. (Pl. angolul: Sunday = Nap-nap, Monday = Hold-nap.)

A kínaiak már az időszámításunk előtti harmadik évezredben jól ismerték a Nap és a Hold járását, sőt közelítő pontossággal tapasztalati úton előre
ki tudták számítani a nap- és holdfogyatkozások időpontját. Elképzelésük szerint napfogyatkozás alkalmával egy sárkány akarja „bekapni” a Napot.
Ezért már a fogyatkozások előtt felkészültek arra, hogy nyilaikkal és kiáltozásukkal elkergessék a sárkányt. Érthető tehát, hogy i. e. 2137. október 22-
én (mai időszámításunk szerint), amikor két udvari csillagász, Hi és Ho elfelejtette bejelenteni a közelgő napfogyatkozást, a kínai császár lefejeztette
őket. Ismerték a vízórát, a teljes szöget 365 1/4 fokra osztották úgy, hogy a Nap az égen egy nap alatt pontosan egy foknak megfelelő utat tett meg.
Az i. e. 2. században Csang Heng a Földet gömbölyűnek, a világmindenséget pedig végtelennek tekintette.

Az ókori egyiptomiak csillagászata nem volt annyira átfogó, mint a babilóniaiaké vagy a kínaiaké; valószínűleg a nap- és holdfogyatkozásokat sem
figyelték meg rendszeresen. Mesterek voltak viszont a naptárkészítésben. Egyiptom mezőgazdasága a Nílus áradásától függött, ami az évnek mindig
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ugyanabban a szakaszában következett be. Az egyiptomi papok szinte napra pontosan meg tudták előre jósolni a Nílus áradását, ami akkor a
Szíriusz Nappal együtt történő (heliákus) felkelésével esett egybe. Ők használtak először egyszerű csillagászati „műszereket”, bemetszett pálcákat,
függőónokat, amelyek segítségével például az égtájakat igen nagy pontossággal meg tudták határozni. A piramisok éleinek ívperc pontosságú
tájolása ma is figyelemre méltó teljesítmény. A Vénuszról megállapították, hogy nem a Föld, hanem a Nap körül kering.

Közép-Amerika ősi kultúrnépei közül különösen a mayáknál találkozunk igen régi csillagászati megfigyelésekkel. Így például feljegyeztek egy i. e.
3379-ben lejátszódott teljes napfogyatkozást. Sok más, kőbe vésett feliratuk foglalkozik csillagászati eseményekkel, különösen olyanokkal, amelyek
a naptárkészítéssel kapcsolatosak.

Igen fejlett volt a csillagászat az ókori Nyugat-Európában is. A dél-angliai Salisbury mellett ma is áll a „Stonehenge” nevű, kör alakú, kőből készült
oszlopsor, amelyet i. e. 2000 körül építettek.

Ennek segítségével igen nagy pontossággal meg lehetett határozni a tavaszi napéjegyenlőség, valamint a hold- és napfogyatkozások
bekövetkezésének pontos idejét. Az utóbbi néhány évben a szisztematikus kutatások nyomán több, a Stonehenge-hez hasonló kőépítmény nyomaira
akadtak Nyugat-Európában.

Az ókori csillagászat Görögországban érte el tetőpontját. A görögök nem elégedtek meg az égi jelenségek puszta regisztrálásával, előtérbe került
az okok keresése. Minden idők talán legjelentősebb csillagásza az i. e. 320 és 250 között élt számoszi Arisztarkhosz, az alexandriai akadémia tagja
volt. Mérései és teljesen egzakt matematikai módszerekkel végzett számításai alapján meghatározta a Hold és a Nap viszonylagos távolságát, és
kimutatta, hogy a Hold nem sokkal kisebb a Földnél, a Nap viszont a Földnél lényegesen nagyobb test. Így, arra a következtetésre jutott, hogy a
Földnek kell a Nap körül keringenie, nem pedig fordítva. Arisztarkhosz gondolatmenete a következő volt: Megvárta, amíg a Hold a Földről nézve
pontosan félholdnak látszott (1. ábra). Ekkor a Föld–Hold–Nap háromszögnek a Holdnál levő szöge éppen derékszög. Félhold idején megmérte a
háromszög Földnél levő α szögét. Mivel (mai jelölésekkel) cos α = h/n, mérésével meghatározható a Hold–Föld távolság (h) és a Nap–Föld távolság
(n) aránya. Bár Arisztarkhosz h/n-re 1/19-et kapott a helyes 1/400 helyett, még így is kitűnik, hogy a Nap sokkal messzebb van a Holdnál és így
sokkal nagyobb is, mint a Hold, mivel a Nap és a Hold ugyanolyan szögátmérőjűnek látszik az égen.

1. ábra - Arisztarkhosz mérési elve a Föld–Hold és a Föld–Nap távolságának meghatározására

Eratoszthenész (i. e. 276–194) meghatározta a Föld méreteit, és eredményül a Föld kerületének hosszára nagyjából a ma ismerthez hasonló értéket
kapott, Hipparkhosz (i. e. 190–125) pontos csillagkatalógust készített, amelyben több mint ezer csillag helyzetét adta meg 6 ívpercnél nagyobb
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pontossággal. Ő osztályozta először a csillagokat fényrendekbe, a legfényesebbeket elsőrendűnek, a szabad szemmel még láthatókat hatodrendűnek
sorolta. Felfedezte a tavaszpont lassú eltolódását az égbolton, amit ma precessziónak nevezünk.

2. ábra - A Ptolemaiosz-féle világkép szerint minden bolygóhoz egy külön szféra tartozik

Bár Ptolemaiosz (i. sz. 90–161) ismerte Arisztarkhosz heliocentrikus világképét, mégis a korábbi, főként Eudoxosztól (i. e. 408–355) származó
geocentrikus világképet fogadta el, és fejlesztette tovább. Úgy vélte, hogy az Arisztarkhosz-féle heliocentrikus világkép „ellentétben áll a földi
fizika törvényeivel”. Szerinte a világegyetem középpontjában a mozdulatlan Föld helyezkedik el, amely körül az összes többi égitest mozog.
Felfogása szerint minden bolygóhoz, valamint a Naphoz és a Holdhoz egy Föld középpontú átlátszó kristálygömb (szféra) tartozik (2. ábra). A
legkülső szférán helyezkednek el a csillagok. A szférák különböző sebességgel forognak a Föld körül. Így azonban nem lehetett megmagyarázni
a bolygóknak az égbolton megfigyelhető hurokszerű mozgását. Ezt, azzal a feltevéssel próbálta kiküszöbölni, hogy a bolygók nem magukon a
kristálygömbökön vannak, hanem egy kisebb méretű gömbön (epicikluson) gördülnek, amelynek középpontja a nagyobb kristályszférán helyezkedik
el. Mivel ezzel sem lehet teljes pontossággal a bolygók mozgását leírni, még további epiciklusokat kellett bevezetnie. A ptolemaioszi világrendszer, bár
matematikailag elég bonyolult volt, mégis lehetőséget adott a bolygók égbolton elfoglalt helyének előrejelzésére, amire az arisztarkhoszi világrendszer
– kiforratlansága következtében – nem volt képes. Talán ez lehetett az oka annak, hogy a későbbiekben a ptolemaioszi világrendszer általánosan
elfogadottá vált. (Ptolemaiosz elképzelését főművében, a „Megale Syntaxis”-ban foglalta össze. Ezt a munkát később az arabok lefordították „Tabir
al maghesti” címen, amelynek eltorzításából keletkezett a közismert „Almagest” cím.)

A rómaiak lényegében semmivel sem gazdagították a csillagászat tudományát, és az, hogy a görög csillagászat eredményei mégis fennmaradtak,
az araboknak köszönhető. Az arabok a ptolemaioszi világképet fogadták el és fejlesztették tovább. Közép-Ázsiában főleg Ulug bég (1394–1449)
és Al-Birumi munkássága emelkedik ki, akik elsősorban csillagkatalógusok készítésével foglalkoztak. Ulug bég felfedezte az ekliptika és az ekvátor
hajlásszögének változását. A XVI. században aztán az arab csillagászat hanyatlásnak indult.
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A középkori Európában a csillagászat jóformán semmit sem fejlődött. Az egyház a ptolemaioszi világképet dogmaként fogadta el. A görög
csillagászat nagyszerű eredményei szinte teljesen feledésbe merültek. A XV. század végén azonban a hajózás nagyarányú fejlődése (gondoljunk
Kolumbusz útjára) elengedhetetlenül szükségessé tette a tengeren való pontos tájékozódást. Ez a ptolemaioszi geocentrikus világszemlélet alapján
kidolgozott bolygótáblázatok felhasználásával már nem volt lehetséges, mert az egyre pontosabbá váló észlelések adatai nem estek egybe a
bolygótáblázatok adataival. Mikolaj Kopernik vagy másképpen Kopernikusz (1473–1543) is feltehetően azért kezdett el foglalkozni a bolygómozgások
tanulmányozásával, hogy jobb bolygótáblázatokat készítsen. Már 1510 körül rájött arra, hogy a bolygómozgásokat sokkal egyszerűbben lehet
értelmezni, ha felteszi, hogy a bolygók (köztük a Föld is) a Nap körüli körpályákon keringenek. Kopernikusz azonban az új heliocentrikus elképzelés
alapján sem tudott a bolygók helyzetére a régieknél jobb előrejelzéseket adni, hiába próbálta javítgatni elméletét. (Ennek az volt az oka, hogy a
bolygópályákat körnek vette.) Ez élete végéig bántotta, és emiatt sokáig halogatta művének kiadását. Csak közvetlenül halála előtt, 1543-ban adta
ki „De Revolutionibus Orbium Caelestium” (Az égi pályák körforgásairól) című korszakalkotó könyvét. Kopernikusz heliocentrikus világképével igen
egyszerűen és természetesen meg lehetett magyarázni a bolygók égbolton leírt pályájában időnként előforduló hurokszerű alakot és több más égi
jelenséget.

Kopernikusz világképe gyökeres ellentétben állt az akkor általánosan elfogadott felfogással, ezért korszakalkotó művét 1616-ban indexre tették,
amelyet csak 1835-ben oldottak fel. Kopernikusz egyik leglelkesebb követője Giordano Bruno (1548–1600) volt, aki szerint a Nap is csak egy a
megszámlálhatatlanul sok csillag közül. Eretnekségéért 1600-ban máglyahalálra ítélték és megégették.

Kopernikusz munkáját Tycho de Brahe (1546–1601), a nagy dán csillagász sem fogadta el. Tycho ellenérvei azonban szigorúan tudományos jellegűek
voltak. Szerinte, ha a Föld a Nap körül kering, akkor a csillagoknak az év folyamán mindig más és más irányban kellene látszaniuk. Mivel ez nem
észlelhető, a Föld sem keringhet a Nap körül – mondta Tycho de Brahe. (Ma már tudjuk, hogy ezt azért nem figyelhette meg, mert a csillagok nagyon
távol vannak tőlünk.) Tycho az ellentmondás feloldására egy nagyon érdekes „hibrid” megoldást javasolt: A Nap a Föld körül kering, de a bolygók a
Nap körül keringenek. Csillagvizsgálójában rendszeresen mérte a bolygók pozícióit, és hatalmas észlelési anyagot halmozott fel.

A heliocentrikus világrendszer híve volt Galileo Galilei (1569–1642) is, akinek elévülhetetlen érdeme, hogy először használt távcsövet a
csillagászatban, és ezzel ugrásszerű fejlődést indított meg. Felfedezte a Jupiter négy holdját, a Vénusz fényváltozásait, a Nap forgását és a
napfoltokat, a Hold hegyeit és „tengereit”. Megfigyelte, hogy a távcsőben a Tejút apró csillagokra bomlik. A megfigyelési tények egyértelműen
világossá tették előtte a kopernikuszi rendszer igazságát, hiszen például a Vénusz fényváltozásait csak úgy lehet értelmezni, ha az a Nap körül
kering. Galilei azzal, hogy kétségbe vonta az ókori szaktekintélyekre hivatkozás bizonyító erejét, és hangsúlyozta a megfigyelések elengedhetetlen
szükségességét, a modern tudományos módszer első úttörőjévé vált. Tanai miatt az inkvizíció elé idézték és meghurcolták. A máglyahalált csak
úgy tudta elkerülni, hogy megtagadta nézeteit.

Johannes Kepler (1571–1630) Prágában Tycho de Brahe asszisztense volt, és így első kézből jutott hozzá az értékes bolygóészlelési anyaghoz.
Kepler egyértelműen a heliocentrikus világképet fogadta el, és ezen az alapon látott hozzá az észlelések feldolgozásához. Egy igen szellemes
módszerrel megmérte a Mars térbeli helyzetét, és azt kapta, hogy a Mars olyan ellipszispályán mozog, amelynek egyik fókuszpontjában a Nap
helyezkedik el. Később ezt más bolygók esetében is kimutatta, és kimondta az első Kepler-törvényt, amely a következőképpen szól:

Minden bolygó olyan ellipszispályán kering, amelynek egyik fókuszában a Nap helyezkedik el.

A bolygók ellipszispályán való mozgásának tanulmányozása során még két alapvető fontosságú tételre bukkant rá. Ezek a következők:
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Második Kepler-törvény:

A Napból a bolygóhoz húzott rádiuszvektor egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol, vagy másképpen: a területi sebesség állandó.

A harmadik Kepler-törvény:

A bolygók Nap körüli keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint pályáik fél nagytengelyeinek köbei.

Ha a bolygópálya fél nagytengelyének hosszát a-val, a keringési periódust T-vel jelöljük, akkor a harmadik Kepler-törvény a következőképpen is
megfogalmazható:

minden bolygóra.

Kepler törvényeinek felhasználásával a bolygók mozgásában mutatkozó minden rendellenességet hiánytalanul meg lehetett magyarázni, és igen
pontos bolygótáblázatokat lehetett készíteni. Kepler munkássága a kopernikuszi heliocentrikus világrendszer győzelmének betetőzését jelentette.

Már Kepler gyanította, hogy a bolygók pálya menti mozgása a Napból eredő erő hatására történik, ezt azonban nem sikerült bebizonyítania. Ezt a
lépést Isaac Newton (1643–1727) tette meg, aki a klasszikus mechanika alapjait képező három törvényének kimondásán kívül felfedezte az általános
gravitációs törvényt is. Eszerint:

két test között ható vonzóerő egyenesen arányos a két test tömegének szorzatával, és fordítva arányos a köztük levő távolság négyzetével.

Ha a két test tömegét m1-gyel és m2-vel, távolságukat r-rel jelöljük, akkor a köztük fellépő F gravitációs vonzóerő a következőképpen írható fel:

ahol G az univerzális gravitációs állandó .

Newton gravitációs törvényének egyenes következményei a Kepler-törvények, és minden, a Naprendszerben észlelhető mozgás Newton törvényéből
egyszerűen levezethető (kivéve a Merkúr-pálya nagytengelyének elfordulásában mutatkozó rendellenességeket, amelynek magyarázatához már a
relativitáselmélet is szükséges).

Newton nagy érdeme annak bebizonyítása, hogy a Föld a Nap körül ugyanazon erő hatására kering, mint ami miatt az elengedett kő is leesik a
földre. Így kimutatta a földi és „égi” természet egységét, bebizonyította az egységes, mindenütt ható természeti törvények létezését.
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1672-ben sikerült Cassininak először megmérnie a Nap–Föld távolságot a Mars távolságának megmérése útján. Így sikerült a Naprendszer Kepler
által felfedezett viszonylagos méreteinek léptéket is adni, hiszen könnyen látható, hogy a Nap–Föld távolság és a keringési periódusok ismeretében
Kepler harmadik törvényéből bármely bolygó Naptól mért távolsága kiszámítható.

A newtoni mechanika nagy győzelme volt, amikor az Uránusz bolygó mozgásának rendellenességeiből Adams angol és Leverrier francia csillagász
kiszámította, hogy azt egy Uránuszon kívüli bolygó okozza. Leverrier számításai alapján Galle német csillagász 1846-ban meg is találat az új bolygót,
a Neptunuszt. Később az Uránusz és a Neptunusz mozgásában mutatkozó rendellenességekből egy még távolabbi bolygó létezésére következtettek.
A 10. bolygót, a Plútót azonban csak 1930-ban találta meg Tombough hosszú ideig tartó szisztematikus keresés után.

A távcső felfedezésével összemérhető lökést adott a csillagászat fejlődésének a spektroszkópia alkalmazása a csillagászatban a XIX. század végén.
1841-ben Fraunhofer összeállította a Nap nevezetesebb színképvonalainak első katalógusát. A színképelemzés segítségével fel lehetett deríteni
a csillagok légkörében uralkodó viszonyokat. Véglegesen bebizonyosodott, hogy a csillagok lényegében ugyanolyan összetételű, energiatermelő
égitestek, mint a mi Napunk. A csillagok színképének tanulmányozása tette lehetővé, hogy századunk első évtizedében Hertzsprung és Russel
összefüggést állapítottak meg a csillagok felületi hőmérséklete és abszolút fényessége között. Ezzel bebizonyították, hogy a csillagok világában is
általános törvényszerűségek érvényesülnek.

Még a múlt században, 1838-ban sikerült először Besselnek trigonometrikus módszerrel megmérni egy csillag távolságát. Ezzel a módszerrel
azonban csak a közeli csillagok távolságát lehetett meghatározni. A XX. század elején aztán olyan új elven alapuló távolságmérések
birtokába jutottunk, amelyek segítségével igen messze levő csillagok távolságának megmérése is lehetővé vált. Így sikerült megállapítani, hogy
Naprendszerünk egy hatalmas, kb. 100 milliárd csillagból álló, 100 000 fényév átmérőjű rendszernek, az úgynevezett Tejútrendszernek a tagja. A
Tejútrendszer feltérképezésében jelentős szerepet játszott még a hidrogénfelhők 21 cm-es rádiósugárzásának felfedezése is (van de Hulst, 1944).

Ugyancsak az új távolságmérési módszernek volt köszönhető, hogy századunk második évtizedében Hubble-nak sikerült bebizonyítania azt a régi
sejtést, hogy az égbolton látható halvány ködfoltok egy osztálya a mi Tejútrendszerünkön kívüli, de hozzá hasonló csillagrendszer, úgynevezett
extragalaxis. Ugyancsak Hubble mutatta ki (1926-ban), hogy az extragalaxisok tőlünk és egymástól is távolodnak. Ezt az észlelést sikerült a 60-as
években még két másik megfigyelési ténnyel alátámasztani. Így alakult ki a ma általánosan elfogadott táguló Univerzum-hipotézis. Ennek értelmében
az Univerzum 10–20 milliárd évvel ezelőtt igen sűrű, robbanó állapotban volt, és az extragalaxisok ma is észlelhető egymástól való távolodása ennek
a robbanásnak a következménye.

A távcső és a színképelemzés felfedezése után a harmadik nagy forradalom a csillagászatban 1957. október 4-én kezdődött meg, amikor az első
mesterséges holdat felbocsátották a Szovjetunióban. Azóta a mesterséges holdak és bolygók, valamint az embert szállító holdűrhajók oly sok
eredménnyel gazdagították a bolygórendszer tagjairól – és általában az Univerzumról – való ismereteinket, ami példátlan a csillagászat történetében.
Kőzetmintákat hoztunk a Holdról, űreszközeink leszálltak a Vénuszon és a Marson, közelfelvételeket készítettek a Merkúrról, a Jupiterről, a
Szaturnuszról, az Uránuszról és a Neptunuszról. A szó szoros értelmében az ember kozmikus lénnyé vált. Biztosak lehetünk abban, hogy az
elkövetkezendő évtizedek is sok meglepő eredménnyel gazdagítják majd a világmindenségről való ismereteinket.
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3. fejezet - SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)
Ebben a fejezetben az égitesteknek az éggömbön elfoglalt helyének meghatározásával, az azon történő látszólagos mozgásaival foglalkozunk,
elsősorban azért, hogy ismereteinket a térbeli- és időbeli tájékozódás tárgyalásakor felhasználhassuk.

TÁJÉKOZÓDÁS A FÖLDÖN (dr. Gábris Gyula)
Álláspontunk környékén a belátható földfelszínen való eligazodásunkat tájékozódásnak nevezzük. Sík területen vagy a tengeren körbetekintve, egy
bizonyos távolságban a földfelszínt és az égboltot egy körbefutó vonalon érintkezni látjuk. Ez a vonal a horizont (vagy horizon; mindkét kifejezést
használják), magyarul a látóhatár. A horizont vonala jelöli ki a horizont síkját, amely az állásponton a Föld felületét érintő, a függőón irányára
merőleges sík (3. ábra). A nyugalomban levő folyadék felszíne ebben a pontban ugyancsak ezt a földgömbhöz fektetett érintősíkot adja ki (a
horizont pontosabb meghatározására, típusaira még visszatérünk a későbbiekben). A látóhatárig befogható tárgyak, helyek meghatározása a horizont
síkjában történik. A horizont síkjában való tájékozódáskor szükségünk van valamiféle koordináta-rendszerre, amelynek elemei egyértelműen kijelölik
a földrajzi objektumok helyét. A matematikában, geometriában általában használt kéttengelyű derékszögű síkkoordináta-rendszer nehézkes vagy
inkább alkalmatlan a horizont síkjában való használatra. E célra az ún. poláris koordináta-rendszert alkalmazzák, amelynek kezdőpontja (O) és
alapiránya vagy tengelye (x) van. Itt a keresett pont (P) egyértelműen a vezetősugárnak nevezett OP távolság (t), valamint a vezetősugár és az
alapirány által bezárt szög (A) adataival azonosítható (4. ábra). A valóságban a kezdőpont a megfigyelő (tájékozódó) álláspontja, vagyis az a pont,
ahol a horizont síkja érinti a Föld felszínét; alapirányul pedig régóta a viszonylag könnyen kijelölhető É–D-i irányt használják. A csillagászatban
a déli iránytól (délszög), a földrajzban pedig az északitól mérik az óramutató járásával megegyező irányban a vezetősugárig terjedő szöget, amit
azimutnak nevezünk.

3. ábra - A horizont síkja a megfigyelési pontban
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4. ábra - Poláris síkkoordináta-rendszer

5. ábra - Szélrózsa

A régi korok emberei csak néhány, könnyen meghatározható irányt használtak tájékozódásukhoz. Így pl. a Nap delelésének irányát, amelyet egy
függőleges bot legrövidebb árnyéka alapján határoztak meg, a Sarkcsillag mutatta északi vagy a napéjegyenlőség idején kijelölhető keleti, ill. nyugati
irányokat. Később a hajósok a gyakori, rendszeres szelek irányát is rögzítették – innen származik a világtájakat feltüntető diagramok neve: szélrózsa.
A szélrózsa előbbi 4 iránya (fő égtája) É, K, D, Ny; azokat felezik a mellékégtájak: ÉK, DK, DNy, ÉNy; további felezéssel kapjuk a másodrendű
mellékégtájakat: ÉÉK, KÉK, KDK, DDK, DDNy, NyDNy, NyÉNy és ÉÉNy (5. ábra). A 16-os szélrózsán gyakran az irányok angol nevének rövidítésével
találkozunk. (Az irányrózsa a horizont poláris síkkoordináta-rendszerének leegyszerűsített változata; az irányokat természetesen ki lehet fejezni
pontosabban is, az északtól mért azimut szögével (1. táblázat).

1. táblázat - A szélrózsa azimutjai

Irány Azimut Irány Azimut
É 0 D 180°
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ÉÉK 22,5° DDNy 202,5°
ÉK 45° DNy 225°
KÉK 67,5° NyDNy 245,5°
K 90° Ny 270°
KDK 112,5° NyÉNy 292,5°
DK 135° ÉNy 315°
DDK 157,5° ÉÉNy 337,5°

Az egyes tereptárgyak távolságának megfelelő lekicsinyítésével és az állásponttól a horizont síkjában mért azimutok szögeinek felrajzolásával
egyszerű térképet készíthetünk.

A térkép tulajdonképpen a háromdimenziós földfelszínnek síkra való leképzése. Ez a sík lehet a horizont síkja is, azonban sokféle más síkot is
alkalmaznak, amelyekre néha igen bonyolult módon képezik le a földfelszínt (l. vetülettan).

A földi tájékozódáshoz azonban nem elég csak a horizont síkjában eligazodni. Szükség van a gömb alakúnak tekinthető Föld felszínén álláspontunk
meghatározására, eddigi rendszerünknek térbeli továbbfejlesztésére is. A poláris síkkoordináta-rendszert úgy építjük tovább, hogy az alapnak vett
Egyenlítő síkjára merőleges egyenest bocsátunk a kezdőpontban, és a meghatározandó térbeli pontot egy ezen a tengelyen átmenő síkban kötjük
össze a kezdőponttal. Így ebben a síkban is mérhetünk egy szöget a vezérsugár (OP-egyenes) és az alapsík között. Mivel a Földön csupán
gömbfelszíni pontokat kívánunk meghatározni és ezek mindegyike egyenlő távolságban van a középponttól (OP1;2;n = egység), a t elhagyható, és
két szög elég bármely pont azonosításához (6. ábra).

Földünk esetében a gömbi poláris koordináta-rendszert úgy vesszük fel, hogy a tengely megegyezzék az északi és déli póluson átmenő
forgástengellyel, a rá merőleges alapsík pedig az Egyenlítő síkja legyen. A földfelszíni pontokat két polárszöggel adjuk meg. Az egyik a pólusokon
és a ponton átmenő gömbi főkörön a Föld középpontjában az Egyenlítőtől mért szögtávolság, amelyet földrajzi szélességnek nevezünk és φ-vel
jelölünk. A másik pedig egy kezdőirányon át fektetett és a pólusokat is tartalmazó gömbi főkör (kezdő délkör) és a meghatározandó helyen átmenő
délkör síkjainak szögtávolsága fokokban. Ez utóbbit földrajzi hosszúságnak nevezzük és λ-val jelöljük. A földrajzi hosszúság megállapításához
szükséges kezdő kör (kezdő hosszúsági kör, délkör vagy meridián) a London régi külvárosában létesített greenwichi csillagvizsgálón megy keresztül,
és megegyezéses alapon ma már a világ csaknem minden országában elfogadják kiindulóként.

A földrajzi szélesség értékei 0° és 90° között változhatnak. Mivel az Egyenlítő (φ = 0°) a Földet két egyenlő részre (félgömbre) osztja, az egyértelműség
végett a φ konkrét értéke mellett azt is meg kell adni, melyik félgömbre gondolunk (É-i vagy D-i, ill. +φ vagy –φ). A greenwichi meridián is két félgömbre
vágja Földünket: a nyugati és keleti hemiszférára. Ezért a λ (0°–180° közötti) konkrét értéke mellett itt a Ny-i vagy K-i, ill. + vagy – jelet kell alkalmazni
a pontosság kedvéért. A fentiekből következik, hogy négy olyan hely is van a Földön, melynek földrajzi szélessége és hosszúsága megegyezik,
csupán φ és λ előjele más és más.
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6. ábra - Geografikus gömbi poláris koordináta-rendszer

Ha egy földfelszíni (P) pontból a bolygónk középpontján át egyenest húzunk, az olyan helyet döf ki a Föld felszínén, amelynek földrajzi szélessége
ugyanakkora, csak ellenkező előjelű, és hosszúsága szintén ellenkező előjelű, de az előzővel kiegészítve 180°-ot ad. Ezt a helyet nevezzük ellenlábas
pontnak. Itt a napszak és évszak is ellentétes (7. ábra A.).

Ha az előbbi P pontból az Egyenlítő síkjával párhuzamos és a Föld tengelyét metsző egyenest szerkesztünk, ez az ún. mellettlakó helyet jelöli (7.
ábra B.). A mellettlakó hely φ értéke azonos előjelű, a λ ellentétes, és 180°-ra egészíti ki P hosszúsági fokát. Itt az évszak azonos, de a napszak
ellentétes, mint P-ben.

Ha P pontból a tengellyel párhuzamos egyenest bocsátunk a földgömbön keresztül, akkor az az ún. ellenlakó helyet rajzolja ki (7. ábra C.). Ennek
földrajzi szélessége ellentétes előjelű, de azonos a hosszúsága. Az ellenlakó helyen a napszak azonos, de az évszak ellentétes.

Az iskolai földgömbökön a földrajzi szélességek és hosszúságok rendszere van felrajzolva, mégpedig olyan formában, hogy a két polárszög
nevezetes (pl. 10°-os eltérésű) értékei a pólusokon átmenő gömbi főköröket (λ) és az egyenlítővel párhuzamosan futó, egyre kisebbedő köröket
(φ) alkotnak.
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7. ábra - Ellenlábas, mellettlakó és ellenlakó helyek

TÁJÉKOZÓDÁS AZ ÉGBOLTON – ÉGI KOORDINÁTA-RENDSZEREK
(dr. Marik Miklós)

A szférikus csillagászatban gömbi polárkoordináta-rendszereket használunk. A gömb középpontja mindig egyben a koordináta-rendszer középpontja
is. Attól függően, hogy a középpont hol helyezkedik el, a következő fontosabb koordináta-rendszereket különböztetjük meg:

1. Topocentrikus, amelynél a koordináta-rendszer középpontja a megfigyelő szemében vagy a mérőműszer érzékelőrendszerében van.

2. Geocentrikus, amelynél a középpont a Föld középpontjában van.

3. Heliocentrikus koordináta-rendszer esetében a középpont a Nap középpontja.

4. Galaktocentrikus koordináta-rendszer esetében a középpontot a Tejútrendszer centrumába helyezzük.

Az utóbbi két (3. és 4.) koordináta-rendszer-típust csak közvetlen csillagászati mérések esetén használják, így mi a következőkben csak a
topocentrikus és geocentrikus koordináta-rendszerekkel foglalkozunk.

Az égbolt azt a benyomást kelti bennünk, mintha egy hatalmas félgömb kupolaszerűen venné körül a megfigyelőt. Előző tanulmányainkból nagyon jól
tudjuk, hogy valójában ilyen égbolt nem létezik, a csillagok és a bolygók, amelyek az égbolton látszanak, különböző távolságokban vannak tőlünk. Az
ókori csillagászokat megtévesztette az égbolt látványa, és ők valóban azt hitték, hogy az égitestek egy gömbön helyezkednek el. Ez az elképzelés
azonban később nem volt összeegyeztethető a megfigyelésekkel.

A szférikus csillagászatban nem vesszük tekintetbe az égitestek tőlünk mért távolságát, ezért célszerű az éggömb fogalmát használnunk.
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8. ábra - Az A' és B' pontok az A és B pontok szférikus helyei az éggömbön

Az éggömb a szférikus csillagászat legfontosabb fogalma. Éggömbön azt a tetszőleges sugarú gömböt értjük, amelynek középpontja a koordináta-
rendszer középpontjában van, és amelyre a tér pontjait (az égitesteket) a következőképpen képezzük le (8. ábra): az éggömb középpontját és a
csillagot egy félegyenessel összekötjük, és ahol ez a félegyenes az éggömböt döfi, ott van az illető égitest szférikus (gömbi) helye. A szférikus
csillagászatban az égitestek szférikus helyeivel foglalkozunk.

Ahhoz, hogy az égitestek szférikus helyét az éggömbön megadhassuk, ki kell jelölnük rajta egy alapsíkot és egy alapirányt (9. ábra). Egy C pont
helyét ekkor két polárszöggel adhatjuk meg (α, β). A földrajzi koordináta-rendszer is felfogható egy speciális égi koordináta-rendszerként; – ekkor az
éggömb megegyezik a földgömbbel, és középpontja a Föld középpontja. A földrajzi koordináta-rendszerben a két polárszög a λ földrajzi hosszúság
és a φ földrajzi szélesség.

9. ábra - Az égi koordináta-rendszerekben az égitestek szférikus helyeit két polárszöggel adhatjuk meg

Attól függően, hogy a koordináta-rendszer alapsíkját és azon a kiinduló irányt hogyan választjuk meg, beszélünk különböző égi koordináta-
rendszerekről. Ezek közül két fő típussal foglalkozunk részletesen, a horizontális koordináta-rendszerekkel, amelyeknél az alapsík a horizont síkja,
és az egyenlítői (ekvatoriális) rendszerekkel, amelyeknél az alapsík a Föld egyenlítői síkja.
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A topocentrikus horizontális koordináta-rendszer
Ennél a koordináta-rendszernél a középpont a Föld felszínén álló megfigyelő szemében van, amelyről az egyszerűség kedvéért, tegyük fel, hogy
a Föld felszínén helyezkedik el – azaz az ember méreteitől eltekintünk (10. ábra). Jelöljük a koordináta-rendszer középpontját O-val (11. ábra). Az
O ponton keresztül a függőón irányában húzott egyenes két pontban döfi az éggömböt. Az egyik pont, amely a fejünk felett van, a Z zenitpont, a
másik az N nadírpont. A ZN egyenesre az O-ban állított merőleges sík a horizont síkja, amely az éggömbből a horizontot metszi ki. A horizont síkja
a horizontális koordináta-rendszer alapsíkja. Húzzunk most az éggömb O középpontján keresztül a Föld forgástengelyével párhuzamos egyenest.
Ez két pontban döfi az éggömböt, a P északi póluspontban és P' déli póluspontban. A P, Z, P' és N pontokon keresztül fektetett kör síkja tartalmazza
a gömb középpontját. Az ilyen gömbi köröket egyébként főköröknek nevezzük. A PZP'N főkör neve meridián. A meridián tehát áthalad a fejünk
felett lévő Z zenitponton és az éggömb P északi póluspontján (amely közel fekszik a Sarkcsillaghoz). A meridián két pontban metszi a horizontot.
Ha a meridiánon P-ből Z felé indulunk körbe, akkor a horizonttal való első metszéspont a horizont Dh délpontja, majd a következő a horizont Éh
északpontja. A horizontális koordináta-rendszerben az ODh (déli) irányt választjuk alapiránynak.

10. ábra - Az éggömb helyzete topocentrikus horizontális koordináta-rendszerben

A Z és N pontokon áthaladó félköröket vertikális köröknek nevezzük. Azok a vertikális körök, amelyeknek a síkja merőleges a meridián síkjára, a
horizontból az Ny nyugatpontot és a K keletpontot metszik ki. Ha az óramutató járásával megegyező irányban megyünk körbe a horizonton, akkor
D, Ny, É, K a sorrend.

A C égitest szférikus helyére jellemző két polárszöget a következőképpen adhatjuk meg. Húzzunk C-n keresztül egy vertikális kört. Ez a vertikális
a horizontot a Th horizontális talppontban metszi. A DhTh szöget azimutnak, a ThC szöget magasságnak nevezzük. Az azimutot a horizont Dh
délpontjától kiindulva D–Ny–É, tehát az óramutató járásával megegyező irányban, fokokban mérjük 0°-tól 360°-ig. A magasságot –90°-tól +90°-ig
szintén fokokban adjuk meg. A magasság a horizontban 0°, a Z zenitpontban +90°, az N nadírpontban –90°.
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A magasság helyett szokás annak kiegészítő szögét, a z zenittávolságot is használni: z = = 90°– m. A geográfiában és a térképészetben a déli irány
helyett az északit veszik alapirányként. Ezért a gyakorlati feladatok megoldását célszerű mindig azzal a kérdésfeltevéssel kezdeni, hogy a konkrét
esetben az azimutot honnan mérik. Csillagászati mérések során mindig a déli irányt használjuk kiinduló irányként.

11. ábra - A horizontális koordináta-rendszer

12. ábra - A látszólagos és valódi horizont

A horizont síkja a pontos definíció szerint az a sík, amely a koordináta-rendszer O középpontján áthalad, és merőleges a függőón irányára. Ez a
sík metszi ki az éggömbből a valódi horizontot. A látszó horizont az a körív, amit a látóhatár széle kijelöl. A valódi és a látszó horizont nem esik
egybe. Ennek két fő oka van. Az egyik a Föld légkörének fénytörő hatása vagy más néven: refrakció, a másik pedig az, hogy a megfigyelő szeme
nem pontosan a Föld felszínén, hanem a fölött helyezkedik el.

A 12. ábráról világosan látszik, hogy a h magasságban levő megfigyelő a látszó horizontot a valódi horizont alatt látja. Az ábrán látható ϑ szöget a
horizont depressziójának nevezzük. Mint ahogyan a 12. ábra alapján könnyen kiszámítható, a horizontális depresszió értéke:



SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)

16

ahol R a Föld sugara és h a megfigyelőnek az aktuális földfelszín feletti magassága; ϑ numerikus értékeit a 2. táblázatban adjuk meg (a Föld sugarára
R = 6371,2 km-t vettünk).

Azoknál a méréseknél, amelyeknél a horizont síkjának meghatározása a látszó horizont észlelése alapján történik, a horizont depresszióját mindig
tekintetbe kell venni, ha ezt egyébként a mérési pontosság megkívánja.

2. táblázat - A horizontális depresszió (ϑ) értékei a megfigyelő felszín feletti magasságának függvényében

h ϑ
1 m 1'55"
2 m 2'43"
5 m 4'18"

10 m 6'5"
20 m 8'37"

100 m 19'15"
1000 m 1°54"

A refrakció jelensége miatt a valójában m magasságban levő csillagot m + Δm magasságban észleljük. Δm-et a refrakció szögének nevezzük. Δm
annál nagyobb, minél vastagabb légtéren halad keresztül az égitest fénye. Ezért a refrakció szöge nyilván a horizont közelében a legnagyobb. A
refrakció értékének a kiszámítása elég bonyolult feladat, így itt csak egy táblázatot adunk meg a refrakció átlagos értékére. Pontosabb számításoknál
még a levegő hőmérsékletét és légnyomását is meg kell adnunk. (A részleteket lásd pl. Marik M.: Csillagászat, Akadémiai Kiadó, 1989.)

A 0 °C hőmérsékletű, 1013 hPa nyomású levegőre a refrakció a 3. táblázatban megadott értékeket mutatja.

3. táblázat - A refrakció értékei (Δm) 0 °C hőmérsékletű és 1013 hPa nyomású levegőben

m Δm
90° 0'0"
80° 0'0",6
70° 0'21",9
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60° 0'34",7
50° 0'50",4
40° 1'21",5
30° 1'43",8
20° 2'43",8
10° 5'29",8
5° 10'13",5
3° 14'58",8
2° 19'6",6
1° 25'37",0
0° 36'36",0

Ha valamelyik égitest m' látszó magasságát megmérjük, és a valódi m magasságot akarjuk kiszámítani, akkor m'-ből Δm-et ki kell vonnunk:

m = m' – Δm.

Különösen nagy szerepe van a refrakciónak a horizont közelében. Éppen ezért, ha a valódi horizont irányát a látszó horizont megfigyeléséből akarjuk
meghatározni, akkor a horizont mért magasságából a 0°-nak megfelelő Δm = 36' 36" refrakcióértéket le kell vonnunk. (Ezenkívül persze még a
horizont depresszióját is tekintetbe kell venni.) Ha ezeket a korrekciókat például a tengeren való helymeghatározásnál nem vesszük figyelembe, a
hajó helyzetében 50–100 km-es hibát is véthetünk.

A refrakciónak másik érdekes következménye, hogy napkeltekor (vagy napnyugtakor), amikor a Nap felülről látszik érinteni a horizontot, akkor
valójában még (illetve már) „teljes terjedelmével” a valódi horizont alatt van, hiszen a refrakció értéke a horizontban nagyobb, mint a Nap látszó
szögátmérője (amely átlagosan 32'). A napkelte és napnyugta időpontjának kiszámításakor ezt a tényt is figyelembe kell vennünk.

Egy nap folyamán a Nap (a mi földrajzi szélességünkön) felkel, delel és lenyugszik. A Nap azimutja és magassága tehát állandóan változik.
Hasonlóképpen állandóan változnak a csillagok koordinátái is. Két, a Föld felszínének különböző pontján elhelyezkedő megfigyelő számára
ugyanabban az időpillanatban, ugyanannak a csillagnak a horizontális koordinátái is különböznek egymástól, hiszen például a horizont síkjától mért
magasság a Föld minden pontján más és más. Hasonlóképpen nem egyeznek az azimutértékek sem, mert a Föld két különböző helyén a helyi
déli irány általában nem egyezik meg. Ez a horizontális koordináta-rendszer alapvető hiányossága. Hogy mégis használjuk, annak az az oka, hogy
a legtöbb műszer horizontálisan állítható be (pl. teodolit), és pl. az égitestek kelésének és nyugvásának a számítása ebben a rendszerben igen
egyszerű.
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A geocentrikus horizontális koordináta-rendszer
A topocentrikus horizontális koordináta-rendszert transzformálhatjuk a Föld középpontjára is (13. ábra). Ez a következőképpen történhet meg:
húzzunk az éggömb középpontján – azaz jelen esetben a Föld középpontján – keresztül a függőón irányával párhuzamos egyenest. Ez az éggömböt
két pontban, a Z zenit és az N nadírpontban döfi. A Föld forgástengelyének az éggömbe való döféspontjai a P északi és a P' déli pólusponrt. A PZP'N
főkör a meridián. A meridián síkja ebben az esetben megegyezik a megfigyelő álláspontján áthaladó hosszúsági kör síkjával, azaz a meridián síkja
metszi ki a földgömbből a megfigyelő hosszúsági körét vagy más szavakkal délkörét.

13. ábra - A geocentrikus horizontális koordináta-rendszer

A topocentrikus horizontális koordináta-rendszerhez hasonlóan a horizont Dh délpontját és Éh északpontját a meridián és a horizont metszéspontja
jelöli ki. A geocentrikus horizontális koordináta-rendszerben ugyanúgy definiáljuk a magasságot és az azimutot, mint a topocentrikusban.

Ha olyan távoli égitesteket vizsgálunk (pl. csillagokat), amelyek távolságához képest a Föld méretei elhanyagolhatóak, akkor tökéletesen mindegy,
hogy a kétfajta horizontális rendszer közül melyiket használjuk. Kényelmi szempontok miatt szoktuk ilyenkor inkább a geocentrikus horizontális
rendszert használni.

Ha közeli égitesteket vizsgálunk, akkor az égitest geocentrikus és topocentrikus horizontális koordinátái nem egyeznek egymással, sőt a Föld
felszínének különböző pontjain más és más ugyanannak az égitestnek a magassága és azimutja.

Ilyenkor célszerű minden egyes mérés eredményét geocentrikus rendszerbe átszámolni, hogy a megfigyelések egymással összehasonlíthatóak
legyenek. Ennek az átszámításnak a módszerére az égitestek parallaxisa című fejezetben még vissza fogunk térni.

Az „első” egyenlítői (ekvatoriális) koordináta-rendszer
Ez a koordináta-rendszer is lehet topocentrikus és geocentrikus. Az egyszerűség kedvéért mi csak a geocentrikus első egyenlítői koordináta-
rendszerrel foglalkozunk. Válasszuk az éggömb sugarát olyan nagynak, hogy az belsejében tartalmazza a Földet. A Föld forgástengelye az éggömbön
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a P' déli és a P északi póluspontokat döfi ki. A Föld egyenlítői síkja az éggömbből kimetszi az égi egyenlítőt (vagy más kifejezéssel: az égi ekvátort).
Ez az első egyenlítői koordináta-rendszer alapsíkja (14. ábra).

14. ábra - Az első egyenlítői koordináta-rendszer

A megfigyelő helyezkedjen el a Föld felszínének M pontjában. Az M pontban húzzuk meg a függőón irányát (amelyről az egyszerűség kedvéért most
feltesszük, hogy átmegy a Föld középpontján). Ez az egyenes az éggömbből a Z zenit és az N nadírpontokat döfi ki. Mint ahogyan már a horizontális
koordináta-rendszernél is láttuk, a PZP'N pontok által meghatározott főkör a meridián. A meridián az égi egyenlítőt két pontban metszi. Ha P-ből Z
felé megyünk körbe a meridiánon, akkor az első metszéspont az egyenlítő De délpontja, a második az egyenlítő Ée északpontja. Az első ekvatoriális
koordináta-rendszerben az ODe irány az alapirány.

Az első egyenlítői koordináta-rendszerben egy csillag C szférikus helyét a következőképpen adhatjuk meg. P-n, C-n és P'-n keresztül húzzunk egy
félkört. Ez a félkör az égi egyenlítőt a Te egyenlítői talppontban metszi. A TeC szöget deklinációnak nevezzük, és δ-val jelöljük. A deklinációt fokokban
mérjük az egyenlítői talpponttól a csillagig, úgy, hogy a δ a P' déli póluspontban –90°, az égi egyenlítőn 0°, és a P északi póluspontban +90°. A DeTe
szöget t-vel jelöljük, és óraszögnek nevezzük. Az óraszöget az óramutató járásával megegyező irányban (tehát D–Ny–É irányban), órákban mérjük,
mégpedig úgy, hogy 360°-nak 24 óra felel meg. Így az Egyenlítő délpontjának óraszöge 0h, a nyugatponté 6h, az északponté 12h, és a keletponté
18h. Az egyes szögértékeknek megfelelő időegységeket a 4. táblázatban adjuk meg.

4. táblázat - Táblázat a szög–idő átszámításokhoz

360° ↔ 24 h
180° ↔ 12 h
90° ↔ 6 h
15° ↔ 1 h
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1° ↔ 4 min
15' ↔ 1 min
1' ↔ 4 s
15" ↔ 1 s
1" ↔ 0,07 s

Első pillanatban talán furcsának tűnik, hogy az óraszöget nem fokokban, hanem órákban mérjük. Ez azonban azonnal érthetővé válik, ha
meggondoljuk a következőket. A Föld forog a tengelye körül. Ha egy csillag mozdulatlanul helyezkedik el az égen (ami az állócsillagok esetében jó
közelítéssel igaz is), akkor a Föld egyszeri tengely körüli forgásának ideje alatt a Földről szemlélve a csillag egy kört ír le az éggömbön. A Föld forgása
következtében az első egyenlítői koordináta-rendszerben a csillagok deklinációja nem változik, hiszen az égi egyenlítőtől mért szögtávolságuk a Föld
forgása folyamán változatlan. A Föld egyszeri körülforgása alatt azonban a megfigyelő helye és ezzel együtt a meridián is a megfigyelővel együtt
körülfordul. Mivel az óraszöget a meridiántól mérjük, és a Föld az óramutató járásával ellenétes irányban forog, egy meghatározott csillag t óraszöge
a Föld forgása folyamán állandóan és egyenletesen növekszik. Ennek a növekedésnek az értéke, míg a Föld egyszer megfordul a tengelye körül – az
óraszög definíciója értelmében –, éppen 24 óra. Ha óránkat úgy állítjuk be, hogy a Föld egyszeri tengely körüli forgásának ideje alatt pontosan 24 óra
teljék el, akkor bármely időpillanatban kiszámíthatjuk, hogy mennyi a csillag óraszöge. Ha pl. 12h 30min-kor a csillag óraszöge 3 h, akkor 13h 30min-
kor egy órával több, azaz 4h. Az óraszög órákban történő mérése tehát azért célszerű, mert ha egy meghatározott időpillanatban ismerjük a csillag
óraszögét, akkor bármely későbbi időpontra könnyen kiszámíthatjuk. (Itt kell megjegyeznünk, hogy azok az órák, amelyek a Föld egyszeri, 360°-os
körülfordulási ideje alatt 24 órát mennek előre, nem pontosan olyan ütemben járnak, mint az általánosan használt órák. Ennek a különbségnek a
tárgyalására az „Időszámítás” című fejezetben majd visszatérünk.)

15. ábra - A megfigyelő φ földrajzi szélessége megegyezik a pólus horizont feletti magasságával
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16. ábra - A cirkumpolaritás feltétele

Rajzoljuk most fel a Földet, amelynek felszínén helyezkedjék el az M megfigyelő (15. ábra). Rajzoljuk be a megfigyelő h horizontját, továbbá a P
északi pólus irányát. A Föld O középpontját kössük össze az M megfigyelő helyével. φ jelölje a megfigyelő földrajzi szélességét, Ψ pedig az M
pontban a P északi pólus horizont feletti magasságát. A φ és Ψ merőleges szárú szögek, tehát φ = Ψ. Ez azt jelenti, hogy az északi pólus horizont
feletti magassága mindig megegyezik a megfigyelő földrajzi szélességével.

Tüntessük most fel egyszerre a horizontális és az első egyenlítői koordináta-rendszert (16. ábra). Mindkettő legyen geocentrikus. Az egyszerűség
kedvéért itt most csak a horizontnak és az égi egyenlítőnek a papír síkjára való vetületét ábrázoljuk.

Az égi egyenlítőnek a papír síkjára való vetülete az E1E2 egyenes, a horizonté a H1H2 egyenes. Mivel, mint láttuk, a pólus horizont feletti magassága
megegyezik a φ földrajzi szélességével, a H1OP szög éppen: φ. A csillagok a pólusokat összekötő PP' egyenes körül a nap folyamán körpályákon
mozognak. Az 1 jelű csillag pályájának vetülete a papír síkján az 1 1' egyenesszakasz.

Mint a 16. ábráról átjuk, az 1 jelű csillag napi mozgása folyamán kétszer halad át a meridiánon. Azt az időpontot, amikor a csillag éppen a meridiánban
van, kulminációnak nevezzük. A zenithez közelebbi kulminációt felső kulminációnak (1'), a távolabbit alsó kulminációnak (1) nevezzük. A felső
kulminációt másképpen delelésnek is hívjuk. Azokat a csillagokat, amelyeknek az alsó kulminációja is a horizont felett van, cirkumpoláris csillagoknak
nevezzük. Az ábrán az 1 jelű csillag cirkumpoláris, mert alsó kulminációban is a horizont felett van. A cirkumpoláris csillagok az illető földrajzi helyen
sohasem nyugszanak le. Azok a csillagok, amelyeknek a felső kulminációja a horizont felett van, de alsó kulminációjuk a horizont alatt, napjában
egyszer felkelnek és lenyugszanak (2-es jelű csillag). A 3-as jelű csillag felső kulminációja is a horizont alatt van, ezért az ábrán jelzett földrajzi
helyről sohasem látszik.

A cirkumpolaritásra konkrét feltételt is adhatunk. Az ábrára tekintve, világos, hogy azok a csillagok cirkumpolárisak, amelyekre nézve

Könnyen belátható, hogy
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a) azoknak a csillagoknak a deklinációjára, amelyek napjában egyszer felkelnek és lenyugszanak, a

összefüggés igaz;

b) azok a csillagok, amelyekre

igaz, azok sohasem látszanak.

Budapest földrajzi szélessége φ = 47° 30', így Budapesten a 42° 30'-nél nagyobb deklinációjú csillagok cirkumpolárisak, a –42° 30'-nél kisebb
deklinációjúak pedig sohasem kelnek fel. Azok a csillagok, amelyekre a

–42° 30' ≤ δ ≤ 42° 30'

összefüggés áll fenn, napjában egyszer felkelnek és lenyugszanak (kelő–nyugvó csillagok). A Nagy Göncölszekér (vagy tudományosan Ursa Maior)
csillagai mind cirkumpolárisak, tehát minden éjszaka láthatók. A Dél Keresztjének csillagaira mind igaz, hogy δ < –42° 30', tehát ezt a csillagképet
Budapestről sohasem áthatjuk. Mivel a Nap deklinációja (mint később részletesen tárgyaljuk) –23,5° és +23,5° között változik, Budapesten a Nap
sohasem cirkumpoláris.

Feladat:

Állapítsuk meg, hogy mely csillagok cirkumpolárisak

a) az Egyenlítőn,

b) az Északi-sarkon,

c) Szentpétervárott (φ = 59° 55').

Az első egyenlítői koordináta-rendszerben a csillagok deklinációja állandó marad (ha eltekintünk a csillagok éggömbön való lassú mozgásaitól). Az
óraszög, bár egyenletesen, de változik, és függ a megfigyelő helyétől is, hiszen mindig annak meridiánjától mérjük. Így a deklináció és az óraszög
csak akkor jellemzi a csillagnak az éggömbön elfoglalt helyét, ha a megfigyelés időpontját és helyét is megadjuk. Az első egyenlítői koordináták
felhasználásával tehát nem lehet csillagkatalógusokat készíteni. Ez az első egyenlítői koordináta-rendszer legnagyobb fogyatékossága. Hogy ezt
kiküszöböljük, be kell vezetnünk a „második egyenlítői koordináta-rendszert”.
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A „második” egyenlítői koordináta-rendszer
A második egyenlítői koordináta-rendszer is lehet topocentrikus és geocentrikus. Itt csak a geocentrikus esettel foglalkozunk. A Föld forgástengelye
az éggömbből a P északi és P' déli póluspontot döfi ki (17. ábra). Az éggömb középpontján keresztül a PP' egyenesre bocsátott merőleges sík az
egyenlítő síkja, amely az éggömbből az égi egyenlítőt metszi ki.

17. ábra - A második egyenlítői koordináta-rendszer

A Föld kering a Nap körül. A Föld pályája ellipszis, amely benne van a Föld keringési síkjában. Ez a sík gyakorlatilag fixen áll a térben. Ha most
a Földről vizsgáljuk a Nap látszólagos évi mozgását, akkor nyilvánvaló, hogy a Földről nézve a Nap ellipszispályát ír le a Föld körül. A Nap „pályasíkja”
nyilván megegyezik a Föld Nap körüli pályájának síkjával. Ennek a síknak az éggömbbel való metszésvonala az ekliptika. Geocentrikus koordináta-
rendszerben tekintve a Nap tehát egy év alatt az állócsillagok nyugvó hátteréhez képest körbemegy az ekliptikán. Mivel a Föld egyenlítői és pályasíkja
egymással 23,5°-os szöget zár be, az égi egyenlítő és az ekliptika is 23,5°-os szöget zár be.

Az ekliptika két pontban metszi az égi egyenlítőt. A két metszéspont közül azt, amelynél a Nap a déli féltekéről az északi féltekér lép (ez március
21-e körül van) tavaszpontnak (jele: ϒ), a másikat őszpontnak (jele: : ) nevezzük.

A második egyenlítői koordináta-rendszerben az O ϒ irány az alapirány. Ebben a rendszerben a C csillag szférikus helyére jellemző két polárszöget
a következőképpen adjuk meg. A P-én és a P'-n keresztül húzott félkör az égi egyenlítőt a Te egyenlítői talppontban metszi. Az egyik polárszög az
első egyenlítői koordináta-rendszerben már használt TeC szög, a deklináció (δ). A másik polárszög a ϒTe szög. Ezt rektaszcenziónak nevezzük, és
α-val jelöljük. A rektaszcenziót órákban mérjük a Nap járásával megegyező (tehát az óraszöggel ellentétes) irányban. A tavaszpont rektaszcenziója
0h, az őszponté 12h.

Mivel a tavaszpont (eltekintve a később tárgyalásra kerülő lassú mozgásától) fixen áll az éggömbön az állócsillagok mozdulatlan hátteréhez képest,
az állócsillagok rektaszcenziója időben nem változik, és nem is függ a megfigyelő helyétől. Az állócsillagok deklinációját és rektaszcenzióját tehát
csaknem állandónak tekinthetjük.
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A NAP MOZGÁSA (dr. Marik Miklós)
Mint láttuk, a Föld Nap körüli keringése miatt a Nap egy év alatt az ekliptika vonalán körbejár az éggömbön. Az ekliptika az égi egyenlítővel 23,5°-
os szöget zár be. Kövessük most végig a Nap mozgását az ekliptikán (18. ábra).

Mikor a Nap a ϒ tavaszpontban van, koordinátái: α = 0h és δ = 0°. Ezt tavaszi napéjegyenlőségnek vagy tavaszi ekvinokciumnak nevezzük. Ez
március 21-én következik be (a szökőévek miatt egy nap eltérés lehetséges). Tavaszi napéjegyenlőség után a Nap deklinációja növekszik. Egy
negyedkör megtétele után a Nap deklinációja eléri a δ = +23,5°-os maximális értéket. Ekkor rektaszcenziója: α = 6h. Ezt nyári napfordulónak vagy
nyári szolsztíciumnak nevezzük. Ez június 22. környékén következik be. Ezután a Nap deklinációja csökkenni kezd. Amikor a Nap az  őszpontba
kerül, akkor a koordinátái: α = 12h, δ = 0°. Ezt őszi napéjegyenlőségnek nevezzük. Ennek közelítő időpontja szeptember 23. Végül a Nap deklinációja
tovább csökken, és minimális értékét akkor éri el, amikor α = 18h és δ = –23,5°. Ez a téli napforduló, ami általában december 22-én következik be.

18. ábra - A Nap járása az ekliptikán az év folyamán

Látjuk tehát, hogy a második egyenlítői koordináta-rendszerben egy év alatt a Nap rektaszcenziója 0h-tól 24h-ig változik, deklinációja pedig +23,5°
és –23,5° között évente kétszer minden értéket felvesz.

A NAPPALOK HOSSZA (dr. Marik Miklós)
Az előző fejezetben láttuk, hogy az év folyamán a második egyenlítői koordináta-rendszerben a Nap deklinációja napról napra más értéket vesz fel, és
természetesen egy nap alatt is változik az értéke. Tekintsünk most el a Nap deklinációjának napi változásától, és tegyük fel, hogy értéke egy bizonyos
napon állandó, de napról napra változik. Nézzük meg, hogy milyen mozgást végez a Nap az első egyenlítői és a horizontális koordináta-rendszerben
egy nap alatt. Rajzoljunk fel egy éggömböt, amelyben a horizontális és az első ekvatoriális koordináta-rendszer is fel van tüntetve (19. ábra).
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Az első egyenlítői koordináta-rendszerben a csillagok, így a Nap is egy nap folyamán körpályán mozognak a PP' tengely körül. Tavaszi és őszi

napéjegyenlőség idején a Nap deklinációja: . Ilyenkor a Nap az égi egyenlítőn megy körbe. Az ábráról láthatjuk, hogy a Nap horizont feletti íve,
amelyet vastagon húztunk ki, megegyezik a horizont alattival, tehát a nappal és az éjszaka hossza megegyezik. Ezért nevezzük ezeket az időpontokat

napéjegyenlőségnek. Amikor , akkor (az északi féltekén) a horizont feletti ív nagyobb, mint a horizont alatti, tehát a nappalok hosszabbak az

éjszakánál. Amikor viszont , akkor a nappalok rövidebbek. Az ábráról azt is leolvashatjuk, hogy a leghosszabb nappal (az északi féltekén)

akkor van, mikor  (nyári napforduló). Magyarországon a leghosszabb nappal kb. 16 óra hosszat tart, a legrövidebb pedig kb. 8 óráig.

Nyilvánvaló, hogy a nappalok és éjszakák hossza nemcsak a Nap deklinációjától, hanem a megfigyelő földrajzi helyzetétől is függ.

19. ábra - A nappalok hosszának változása az év folyamán

Feladat:

Nézzük meg, hogyan változik a nappalok és éjszakák hossza

a) φ = 0-nál,

b) φ = ±90°-nál,

c) φ = 75°-nál.

A későbbiekben a nappalok hosszának kiszámítására még vissza fogunk térni, de elöljáróban megemlítjük, hogy a nappal hosszát a következő
közelítő formulával adhatjuk meg:
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ahol t a nappal hosszának fele,  a Nap deklinációja, φ pedig a megfigyelési hely földrajzi szélessége.

A GÖMBHÁROMSZÖGTAN ELEMEI (dr. Marik Miklós)
A későbbiekben szükségünk lesz a horizontális és egyenlítői koordináta-rendszerek közötti átszámításra. Ehhez ismernünk kell a gömbháromszögtan
legfontosabb tételeit. Tekintettel arra, hogy a matematika kereteiben a gömbháromszögtan részletesen tárgyalásra kerül, itt csak a számunkra
lényeges megállapításokat foglaljuk össze.

20. ábra - A gömbháromszög szögei és oldalai

21. ábra - Két földfelszíni pont távolságának meghatározásakor a PAB gömbháromszög x oldalát kell kiszámítanunk

A gömb felületén (20. ábra) az A, B és C pontok (amennyiben nincsenek azonos főkörön) egy gömbháromszöget alkotnak. A gömháromszög oldalait
szögekben mérjük. Az a oldal „hossza” a BOC szög (ahol O a gömb középpontja). Hasonlóképpen b = AOC  és c = AOB . A gömbháromszögnek
az A csúcsnál levő α szöge nem más, mint az A, B, O pontok által meghatározott síknak az ACO síkkal bezárt szöge.
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A gömbháromszög szögei és oldalai közötti összefüggések közül a gömbháromszögtani szinusztételt és koszinusztételt említjük meg:

,

cos a = cos b cos c + sin b sin c cos α.

A gömbháromszögtani koszinusztétel segítségével határozzuk meg a Föld felszínén elhelyezkedő pontok távolságát is. Az A város földrajzi
koordinátái legyenek: φA és λA (21. ábra), a B városé φB és λB (Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mindkét város az északi féltekén helyezkedik
el.) A-n és B-n keresztül is húzzuk meg a megfelelő hosszúsági köröket; ezek a TA, illetve a TA pontokban metszik az Egyenlítőt. A λ = 0 hosszúsági
kör az Egyenlítőt az O ponton metszi. Az ábrára nézve, azonnal látjuk, hogy a PAB gömbháromszögben: PA = 90° – φA, PB = 90° – φB, és APB

 = λB – λA. Írjuk fel erre a gömbháromszögre a koszinusztételt:

cos x = cos (90°– φA) cos (90°– φB) + sin (90°– φA) sin (90°– φB) cos (λB – λA).

Vegyük tekintetbe, hogy cos (90°– α) = sin α és sin (90°– α) = cos α; ekkor

cos x = sin φA sin φB + cos φA cos φB cos (λB – λA).

Tekintettel arra, hogy a Föld felszínén 1°-nak átlagosan 111,3 km felel meg, az x fokokban megadott értékét 111,3-del megszorozva, megkapjuk
A és B km-ben mért távolságát.

Feladat:

a) Írjuk fel a két város földfelszíni pontjainak távolságára vonatkozó képletet, ha a két város az északi és a déli féltekén van.

b) Földrajzi atlasz segítségével becsüljük meg Budapest és Lima földrajzi koordinátáit, és számítsuk ki távolságukat kilométerben (11 460 km).

ÁTSZÁMÍTÁS HORIZONTÁLIS ÉS EGYENLÍTŐI KOORDINÁTA-
RENDSZEREK KÖZÖTT (dr. Marik Miklós)

Az éggömbön most tüntessük fel a horizontális és az egyenlítői koordináta-rendszert (22. ábra). Jelöljük C-vel egy csillag szférikus helyét az
éggömbön. Húzzunk P-n és P'-n keresztül egy olyan főkört, amely tartalmazza C-t. Ez az égi egyenlítőt a Te egyenlítői talppontban metszi. Húzzunk
most egy főkört Z-n, C-n és N-en keresztül is. Ez a horizontot a Th horizontális talppontban metszi.

Tekintsük meg a PZC gömbháromszöget. Ezt külön névvel csillagászati háromszögnek nevezzük. Írjuk fel a csillagászati háromszög oldalait és
szögeit. Mivel a TeC szög éppen a C csillag δ deklinációja, PC = 90°– δ. ThC a C csillag m magassága, tehát ZC = 90°– m. Már korábban említettük,
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hogy a P pólus horizont feletti magassága mindig megegyezik a megfigyelő j földrajzi szélességével: ÉhP = φ, tehát PZ = 90°– φ. A DeTe szög a
csillag t óraszöge, tehát CPZ  = t. Hasonlóképpen a DhTh szög a csillag A azimutja, tehát PZC  = 180°– A.

22. ábra - A horizontális és egyenlítői koordináta-rendszer egyesítése

23. ábra - A „csillagászati” gömbháromszög

Rajzoljuk fel külön is a csillagászati háromszöget az ismert oldalak és szögek feltüntetésével (23. ábra), és erre a gömbháromszögre minden lehető
módon írjuk fel a gömbháromszögtani szinusz- és koszinusztételt:

.

Vegyük tekintetbe, hogy sin (90°– a) = cos α és sin (180°– α) = sin α, továbbá rendezzük át egyenletünket. Ekkor kapjuk, hogy

cos m sin A = sin t cos δ,
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cos (90°– m) = cos (90°– δ) cos (90°– φ) + sin (90°– δ) sin (90°– φ) cos t,

vagy:

sin m = sin δ sin φ + cos δ cos φ cos t.

cos (90°– δ) = cos (90°– φ) cos (90°– m) +     

     + sin (90°– φ) sin (90°– m) cos (180°– A),

vagy:

sin δ = sin φ sin m – cos φ cos m cos A.

Az (1), (2) és (3) egyenletek lehetővé teszik számunkra a legfontosabb csillagászati feladatok megoldását.

Lássunk most néhány példát:

Felkelő vagy lenyugvó égitest óraszöge

Legyen az égitest deklinációja δ, és helyezkedjünk el a φ földrajzi szélességű helyen. Mivel a felkelő vagy lenyugvó égitest a horizontban van,
magassága m = 0. A (2) egyenletből nyerjük, hogy

0 = sin δ sin φ + cos δ cos φ cos t,

vagy átrendezve:

cos t = –tg δ tg φ.

Számítsuk most ki a képlet alapján a nappal hosszát Budapesten (φ = 47° 30') nyári napforduló idején (  = 23° 30'):

cos t = –tg 23° 30' · tg 47° 30' = –0,4348 · 1,0913 = –0,4745,

t = ± 118° 20'.

A Nap tehát a horizonttól a delelésig 118° 20'-nek megfelelő szögtávolságot fut be az éggömbön. Keléstől nyugvásig nyilván ennek a kétszeresét:
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(Megjegyezzük, hogy a refrakció értékét itt nem vettük figyelembe, ami a nappal hosszában 10 perces hibát is okozhat. Pontos számításoknál a
felkelő vagy lenyugvó Nap magasságára nem 0-t, hanem m = -50'-et szokás venni.)

Felkelő vagy lenyugvó égitest azimutja

Ebben az esetben is m = 0. A (3) egyenletet felhasználva kapjuk, hogy

.

A képlet alapján most számítsuk ki a lenyugvó Nap azimutját téli napfordulókor (  = –23° 30') Budapesten (φ = 47° 30').

A = ± 53° 50'.

Mivel lenyugvásról van szó, a + előjel érvényes, így téli napfordulókor a lenyugvó Nap azimutja:

A = 53° 50'.

Feladat:

Az α Cygni nevű csillag adatai a következők:

δ = 45° 10' ; t = 2h 31min.

Mekkora az α Cygni azimutja és magassága Budapesten (φ = 47° 30')?

AZ IDŐSZÁMÍTÁS (dr. Marik Miklós)
Könyvünkben nem kívánunk az idő filozófiai természetével foglalkozni, pusztán csak az időmérés gyakorlati kérdéseire szorítkozunk.

Az idő mérésére lényegében minden periodikusan változó folyamat alkalmas. Mérhetjük az időt, pl. az inga lengéseinek számával. A csillagászatban
szokás az időt a Föld tengely körüli forgásával vagy Nap körüli keringésével mérni. Először olyan időszámítással foglalkozunk, amely a Föld tengely



SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)

31

körüli forgásán alapul. Ez az időszámítás akkor lenne tökéletes, ha a Föld egyenletes szögsebességgel forogna tengelye körül, ami sajnos nem
teljesül. A mindennapi élet szempontjából azonban a Föld tengely körüli forgásában mutatkozó rendellenességek nem számottevőek, így hétköznapi
időszámításunkat nyugodtan alapozhatjuk a Föld tengely körüli forgására.

Csillagidő
Tekintsünk egy geocentrikus első egyenlítői koordináta-rendszert (24. ábra). Legyen a meridián síkja a papír síkjában. A DeTe szög a csillag t
óraszöge. Mivel a Föld nyugatról keleti irányban forog a tengelye körül, a megfigyelő csaknem egy nap alatt a meridiánjával együtt 360°-ot fordul körbe.
Eközben a csillag t óraszöge állandóan növekszik, a Föld 360°-os körülfordulásának ideje alatt pontosan 24 órát. A C csillag t óraszögének változása
egyben az idő mértékegysége is lehet. A csillagászatban azonban nem egy meghatározott csillag óraszöge az idő mértékegysége. Megállapodás
szerint a csillagidő egyenlő a tavaszpont óraszögével. Ábránkon a csillagidőt S-sel jelöltük. Amikor a tavaszpont ( ) felső kulminációban van (delel),
akkor a csillagidő 0h, amikor alsó kulminációban van: 12h. A csillagnap az az időtartam, ami a tavaszpont két, egymást követő delelése között eltelik.

24. ábra - A csillagidő, a rektaszcenzió és az óraszög közötti összefüggés

A csillagidő pillanatnyi értékének meghatározásához meg kell mérnünk a tavaszpont óraszögét. Ezt közvetlenül nem tehetjük meg, mert a tavaszpont
nincs megjelölve az éggömbön. Tekintsünk ezért egy C csillagot, amelynek óraszöge t, rektaszcenziója pedig a. A 24. ábrára nézve, világos, hogy

S = α + t.

Így a csillagidő meghatározása egy ismert rektaszcenziójú csillag óraszögének megmérésével történhet.

Amikor C csillag delel, akkor óraszöge t = 0h. Kimondhatjuk tehát, hogy az éppen delelő csillag rektaszcenziója megegyezik a pillanatnyi csillagidővel:
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S = α.

A csillagidő gyakorlati meghatározása is az utóbbi összefüggés alapján történik. Olyan műszert használnak, amelynek függőleges fonálkeresztje
éppen a meridiánba van beállítva (passzázsműszer). Amikor az ismert rektaszcenziójú csillag áthalad a fonálkereszten, akkor a csillagidő pontosan
a csillag rektaszcenziójával egyezik meg.

A csillagidő helyi idő. A csillagidőt, azaz a tavaszpont óraszögét a meridiántól mérjük. A Föld különböző hosszúsági körein elhelyezkedő
megfigyelőkhöz más és más meridián tartozik, ezért a Föld különböző pontjain egy-ugyanazon pillanatban más és más a csillagidő. A csillagidőt
kitűnően lehet alkalmazni az ismert rektaszcenziójú csillagok óraszögének meghatározásához és így a távcsövek beállításához, azonban a
hétköznapi élet követelményeit nem elégíti ki.

Szoláris idő
Ennek megértéséhez gondoljuk meg a következőket. Tavaszi napéjegyenlőség idején a Nap éppen a tavaszpontban van, tehát éppen delel, amikor a
csillagidő 0 óra. Egy félévvel később a Nap az őszpontban tartózkodik, és deleléskor a csillagidő 12h. A csillagidő tehát nem alkalmazkodik a Nap napi
mozgásához. Ha a csillagidőt használnánk mindennapi életünkben, akkor hol 0 órakor, hol 12 órakor delelne a Nap, ami igencsak bonyolítaná a napi
időbeosztásunkat. Ahhoz, hogy nemcsak a csillagászatban, hanem a mindennapi életben is használható időszámításunk legyen, más időfogalmat
kellett bevezetnünk, amely a Nap járásához igazodik.

A valódi szoláris idő a Nap középpontjának óraszöge + 12 óra, vagy képletben kifejezve:  =  + 12h. A valódi szoláris időben tehát valahányszor a

Nap delel (  = 0), az idő éppen 12h. Úgy tűnik tehát, hogy a valódi szoláris idő bevezetésével a hétköznapi élet szempontjából is kielégítő időszámítást
sikerült találnunk. Ez azonban sajnos nincsen így, mert a valódi szoláris idő nem múlik egyenletesen.

A napkorong középpontjára vonatkozóan is felírhatjuk a csillagidő tárgyalásánál használt képletet:

,

vagy az  =  + 12h képletet felhasználva,

S =  +  – 12h.

Az S csillagidőről már mondtuk, hogy apró egyenetlenségektől eltekintve, egyenletesen múlik. Az, hogy az  valódi szoláris idő egyenletesen

múlik-e vagy sem, azon áll vagy bukik, hogy a Nap rektaszcenziója,  egyenletesen változik-e.  az év folyamán 0h-tól 24h-ig változik, de nem

egyenletesen.  egyenetlen változásának két fő oka van:
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a) A Föld a Nap körül ellipszispályán kering. Kepler törvényének megfelelően, amikor a Naphoz közelebb van, gyorsabban, amikor a Naptól távolabb
van, lassabban mozog a pályáján. Ennek következtében a Nap az ekliptikán az év folyamán nem egyenletes szögsebességgel megy körbe.

b) Ha a Nap az ekliptikán egyenletes szögsebességgel menne körbe, rektaszcenziója akkor sem változna egyenletesen. Ennek megértése végett
gondoljuk meg a következőket. Tegyük fel, hogy a Nap évi mozgása folyamán egyenletes szögsebességgel halad körbe az ekliptikán, azaz egyenlő
Δt időszakok alatt egyenlő Δl köríveket fut be. A tavaszpont környékén (25. ábra) a Δl körívdarabnak megfelelő rektaszcenzióváltozás legyen Δα1.
A 25a ábrára nézve, világos, hogy Δα1 < Δl. A nyári napforduló környékén (25b ábra) a Δl körívdarabnak megfelelő Δα2, rektaszcenzióváltozást
úgy kapjuk meg, hogy az ekliptikán levő Δl szakaszt főkörök segítségével levetítjük az Egyenlítőre. Az ábrára pillantva látjuk tehát, hogy a valódi
szoláris idő nem múlik egyenletesen. Igen bonyolult dolog olyan órákat készíteni, amelyek a valódi szoláris időt mutatják – ezért a valódi szoláris
idő használata a mindennapi életben nem valósítható meg.

A valódi Nap két, egymást követő delelése között eltelő időt valódi napnak nevezzük. Az előbbiekből következik, hogy a valódi napok hossza nem
azonos, állandóan változik.

25. ábra - Az ekliptikán mért ugyanakkora Δl szögváltozásnak a tavaszpont környékén Δl-nél kisebb, a nyárpont
környékén Δl-nél nagyobb rektaszcenzióváltozás felel meg

Középszoláris idő
Azért, hogy az ismertetett nehézségeket kiküszöböljék, bevezették a középszoláris időt, amelynek pontos meghatározásához még néhány fogalmat
kell megismernünk. Fiktív ekliptikai közép-Napnak nevezzük azt az égi pontot, amely egyenletes szögsebességgel megy körbe az ekliptikán, az
ekliptikát ugyanannyi idő alatt futja be, mint a valódi Nap, és a valódi Nappal a perihéliumpontban egyezik meg. Fiktív egyenlítői közép-Napnak
pedig azt a pontot nevezzük, amely egyenletes szögsebességgel megy körbe az égi egyenlítőn, az egyenlítő befutásához pontosan annyi időre van
szüksége, mint a fiktív ekliptikai közép-Napnak az ekliptika befutásához, és a fiktív ekliptikai közép-Nappal a tavaszpontban egyezik meg.

A fiktív egyenlítői közép-Nap rektaszcenziója már egyenletesen változik, azonban nem egyezik meg a valódi Nap rektaszcenziójával. A valódi Nap
az év folyamán hol késik, hol siet a fiktív egyenlítői közép-Naphoz képest.
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A középszoláris idő (m) a fiktív egyenlítői közép-Nap óraszöge (t) + 12 óra, vagy képletben:

m = t + 12h.

A középszoláris idő egyenletesen múlik, tehát választhatjuk az időszámításunk alapjául. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a középszoláris idő is
helyi idő, hiszen az óraszöget mindig a megfigyelő helyéhez tartozó meridiántól mérjük. Ez azt jelenti, hogy a középszoláris idő a Föld különböző
hosszúsági körei mentén egyazon időpillanatban más és más.

26. ábra - Az időegyenleg menete az év folyamán

Középnapnak nevezzük azt az időtartamot, amely a fiktív egyenlítői közép-Nap két, egymást követő delelése között eltelik. Nyilvánvaló, hogy a
középnapok hossza nem változik.

A középszoláris idő bevezetésével elértük, hogy az így definiált idő egyenletesen múlik, van azonban egy hátránya is. A középszoláris idő a fiktív
egyenlítői közép-Nap mozgásához igazodik, és nem a valódi Naphoz. Így például, amikor a fiktív egyenlítői közép-Nap delel, azaz a középszoláris idő

éppen 12 óra, akkor a valódi Nap delelés előtt vagy után van. A középszoláris idő (m) és a valódi szoláris idő ( ) közötti különbséget időegyenlítésnek
(E) nevezzük:

E = m – .

Az időegyenlítés értéke az év folyamán változik. A 26. ábrán E értékének évi változását tüntettük fel. Az ábráról látható, hogy E értéke pl. november
1. környékén 16min értéket vesz fel. Ez annyit jelent, hogy amikor (november 1-jén) a középszoláris idő éppen 12 óra, akkor a valódi Nap már a
delelés után van 16 perccel.

Hozzávetőleges méréseknél az északi irányt egy függőlegesen felállított pálca vagy függőón árnyéka irányával jelöljük ki a valódi Nap delelésének
időpontjában. A valódi Nap azonban a középszoláris idő szerint nem pontosan 12 órakor delel. November elsején például a valódi Nap 11h 44min-kor
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delel középszoláris időben. Ha tehát az északi irányt a pálca árnyékával akarjuk kijelölni, akkor az árnyék november 1-jén 11h 44min középszoláris
időkor mutat az északi irányba.

Feladat:

Milyen középszoláris időpontokban mutat a függőlegesen felállított pálca árnyéka északi irányba február 1-jén, május 1-jén és december 1-jén?

A középszoláris idő és a csillagidő közötti összefüggés

A fiktív egyenlítői közép-Napra is igaz a következő összefüggés:

S = α + t,

ahol az S a csillagidőt, a és t a fiktív egyenlítői közép-Nap rektaszcenzióját és óraszögét jelöli. Mivel a középszoláris idő:

m = t + 12h,

a csillagidő felírható a következőképpen is:

S = α + m – 12h.

A fiktív egyenlítői közép-Nap egy év alatt körbemegy az Egyenlítőn, tehát rektaszcenziója egy év alatt 24 órát változik. Egy középnap alatt α változása
a 24 órának annyiad része, ahány középnap van egy évben. Mivel egy évben 365,242 20 középnap van, α-nak az egy középnapra eső változása:

.

A középszoláris idő egy középnap alatt nyilván 24 órát jelent, tehát a csillagidő egy középnapra eső megváltozása:

Ebből látszik, hogy egy középnap alatt a csillagidő több mint 24 órát múlik. Egy csillagnap tehát rövidebb, mint egy középnap. Ezt a tényt a 27. ábra
alapján is megérthetjük. Deleljen a Nap és egy csillag az év egy napján ugyanabban az irányban. Egy nap alatt a Föld elmozdul Nap körüli pályáján.
Ahhoz, hogy a csillag ismét deleljen, a Földnek 360°-ot kell elfordulnia, de ahhoz, hogy a Napot a megfigyelő ismét delelni lássa, valamivel többet.
A többletforduláshoz szükséges idő a 24 órának annyiad része, ahány középnap van egy évben, tehát:
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27. ábra - A csillagnap rövidebb a középszoláris napnál

.

Könnyen kiszámítható, hogy egy csillagnap alatt a középszoláris idő megváltozása: m = 23h 56min 4S.

Feladat:

Bizonyítsuk be, hogy egy évben 366,242 20 csillagnap van, tehát eggyel több, mint középnap.

Világidő és zónaidő
Mint már láttuk, a középszoláris idő helyi idő, tehát függ az észlelő helyének földrajzi hosszúságától. A középszoláris időt sem használhatjuk
mindennapi életünkben, mert ugyanazon időpillanatban ennek értéke például Budapesten és Debrecenben különbözik egymástól. Képzeljük el,
milyen bonyodalmakat okozna, ha Budapestről Debrecenbe utazva, minden kilométerkőnél igazítani kellene az óránkat. Hogy ezt a nehézséget
elkerüljék, definiálták a világidőt, amely a 0 hosszúsági (greenwichi) körhöz tartozó középszoláris idő. A világidő a Föld egész területén mindig
ugyanannyi. Persze a világidőt sem célszerű az egész Föld felszínén használni, mert, amikor a világidő éppen 12h, akkor Greenwichben a Nap
ugyan delel, de például Japánban csaknem alsó kulminációban van. Célszerűnek látszott olyan időszámítás bevezetése, amelynél a Nap mindig
csaknem 12 órakor delel. Erre szolgál a zónaidő.

A Földet 24, egyenként 15° szélességű zónára osztották be. A „0” zóna 7,5° nyugati hosszúságtól 7,5° keleti hosszúságig terjed. Az első keleti
zóna 7,5° keleti hosszúságtól 22,5° keleti hosszúságig húzódik, a második 22,5°-tól 37,5°-ig stb. A zónahatárok nem követik pontosan a hosszúsági
köröket, hanem igazodnak az országhatárokhoz is (28. ábra). Egy zónán belül azonos időszámítást, a zónaidőt használják. A 0. zónában a zónaidő
a világidővel egyezik meg, az első keleti zónában a zónaidő: a világidő + 1 óra, az első nyugati zónában: a világidő –1 óra. Általában a zónaidő:

z = világidő ± k óra,
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ahol k a zóna számát jelenti, és az előjel +, ha keleti, –, ha nyugati zónáról van szó.

28. ábra - Zónaidő

Hazánk az első keleti zónában helyezkedik el, tehát

a budapesti zónaidő = a világidő + 1 óra.

A zónaidő természetesen csak a zóna középvonalánál egyezik meg a középszoláris idővel. Így a budapesti zónaidő a 15°-os hosszúsági kör
középszoláris ideje. Mivel Budapest a 19°-os hosszúsági körön helyezkedik el, a Budapesten mért középszoláris idő több, mint a zónaidő. A különbség
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az az időtartam, amennyi idő alatt a Föld 19°– 15° = 4°-nak megfelelő szögértéket fordul körbe. Mivel 360°-nak 24h, 4°-nak 16min eltérés felel meg.
Így Budapesten a középszoláris idő mindig 16 perccel több, mint a zónaidő.

Amikor egy zónahatárt átlépünk, akkor óránkat egy órával előre vagy hátra kell állítanunk, attól függően, hogy nyugatról keleti vagy keletről nyugati
irányban lépjük át a zónahatárt.

Egyes országokban eltérnek a zónaidőtől, ilyenkor dekretális időről beszélünk. Például Ausztrália középső vidékein a zónaidő egyenlő a világidő
+12 óra.

A fizikában és a csillagászatban, amikor fontos az idő nagypontosságú mérése, az atomórákkal mért atomidőt vagy a dinamikus időt használják.
A tudományos igényű csillagászati évkönyvekben pl. a bolygók előre jelzett helyzetét dinamikus időben adják meg. A világidő és a dinamikus idő
különbségét táblázatokból olvashatjuk ki.

A rádió és a TV az ún. koordinált világidőt (UTC) jelzi, amelyet szintén nagypontosságú atomórákkal mérnek, de időnként 1 másodperces korrekciókat
alkalmazva, hozzáigazítják a világidőhöz. Így az UTC-idő és a világidő különbsége sohasem nagyobb 0,7 másodpercnél, tehát ez a két idő a
mindennapi élet szempontjából azonosnak tekinthető.

Feladat:

Budapestről New Yorkba repülünk. Az utazás 10 óra hosszat tart. Elinduláskor a budapesti zónaidő 9h. Mennyi a New York-i zónaidő, amikor
leszállunk?

A dátumválasztó vonal
Végezzünk most el egy érdekes gondolatkísérletet. Szálljunk fel a 0°-os hosszúsági körnél (pl. Londonban) egy olyan repülőgépre, amely egy óra
alatt éppen 15°-nak megfelelő távolságot tesz meg. A repülőgép induljon el kedd déli 12 órakor nyugati irányba. A 7,5°-os nyugati hosszúsági kört 12h

30 perckor érjük el. Itt, mivel áthaladunk egy zónahatáron, óránkat egy órával vissza kell állítanunk, tehát itt az óra 11h 30min-et mutat. A következő
zónahatár (22,5°) elérésekor az óránk ismét 12h 30min-et mutat, de itt ismét egy órával vissza kell állítsuk, vagyis az óra megint 11h 30min-et fog
mutatni. A Föld körülrepülése folyamán óránk 11h 30min és 12h 30min közötti időket mutat, és amikor leszállunk Londonban, a mi időszámításunk
szerint kedd 12h van, holott a londoni órák szerda 12h-t mutatnak. Könnyen látható, hogy ha nyugat–keleti irányban repülnénk körbe egy ugyanilyen
repülőgéppel a Földet, akkor a leszálláskor szerda helyett már csütörtök 12 óra volna a repülőgép órái szerint. Ha tehát keletről nyugati irányban
utazzuk körbe a Földet, akkor egy napot „nyerünk”, ha pedig nyugatról keletre haladunk, akkor egy napot „veszítünk”. Ezt az érdekes jelenséget a Föld
első körülhajózói, a Magellán-féle expedíció tagjai is tapasztalták. Azért, hogy ezt a zavaró körülményt kiküszöböljék, bevezették a dátumválasztó
vonalat, amely közelítőleg a 180°-os hosszúsági kör mentén húzódik. Ha ezt a vonalat keletről nyugati irányban lépjük át, akkor a naptárt egy nappal
előre, ha pedig nyugatról keleti irányban, akkor egy nappal vissza kell lapozni. Ha például keleti irányban haladva a dátumválasztó vonalat hétfő
hajnalban 1 órakor lépjük át, akkor a másik oldalán még vasárnap 1 óra van, tehát egymás után két vasárnapi pihenőnapunk van. (Ezért szokták
ezt a vonalat hétfő–vasárnap vonalnak is nevezni.)
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A csillagidő és a zónaidő átszámítása
Mint már korábban is láttuk, a csillagnap rövidebb, mint a középnap. Ezért a csillagidő és a középszoláris idő egymáshoz képest eltolódik. Már
láttuk, hogy

S = m + α – 12h,

ahol S a csillagidő, m a középszoláris idő és α a fiktív egyenlítői közép-Nap rektaszcenziója. Mivel a egy év alatt 24 órát változik, a csillagidő a
középszoláris időhöz képest egy év alatt 24 órát tolódik el.

Bizonyos számításoknál szükségünk van a csillagidő ismeretében a zónaidő, illetve a zónaidő ismeretében a csillagidő kiszámítására. Ezért
bemutatunk mindkét esetre egy példát. Ehhez azonban Csillagászati Évkönyvre van szükségünk. (Az I. melléklet az évkönyv kivonatát tartalmazza.)
Az évkönyvből kiolvashatjuk, hogy λ = 0°-nál 0h világidőkor az év különböző napján mennyi a csillagidő.

Időszámítással kapcsolatos feladatok

1) Mennyi a csillagidő Budapesten (λ = 19°) október 25-én 17h 30min budapesti zónaidőkor?

ZBp = 17h 30min.

A világidő (UT) egy órával kevesebb:

UT = 16h 30min.

Ez azt jelenti, hogy λ = 0°-nál 0h óta középszoláris időben eltelt 16h 30min. Most azt kell kiszámítanunk, hogy csillagidőben mennyi telt el? Mivel egy
csillagnap rövidebb, mint egy középnap, a 16h 30min középidő csillagidőben több. A többletet jelentő korrekciót az 5. táblázatból olvashatjuk ki. A
16h 30min-hez hasonló korrekció: k = 2min 43s. Így csillagidőben eltelt:

UT = 16h 30min

korr. = + 2min 43s
ΔS = 16h 32min 43s

Az évkönyvből (l. I. melléklet) kiolvashatjuk, hogy október 25-én 0h óra világidőkor a csillagidő:

 = 2h 13min 18s.
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A csillagidő tehát λ = 0°-nál a kérdéses időpontban (SG):

ΔS = 16h 30min 43s
= + 2h 13min 18s

SG = 18h 46min 1s

Mivel Budapest 19°-kal keletebbre van a 0°-os hosszúsági körtől, Budapesten a csillagidő a 19°-nak megfelelő idővel, azaz 1h 16min-cel több (lásd
a 6. táblázatot). Így a csillagidő Budapesten:

SG = 18h 46min 1s
λBp = + 1h 16min

SBp = 20h 2min 1s

2) Az α Cygni (Deneb) rektaszcenziója: α = 20h 40min 55s (l. II. melléklet). Az α Cygni november 25-én Budapesten (λ = 19°) éppen delel. Mennyi
a budapesti zónaidő ebben az időpillanatban?

Mivel az éppen delelő csillag rektaszcenziója megegyezik a csillagidővel:

SBp = 20h 40min 55s.

A csillagidő λ = 0°-nál a 19°-nak megfelelő idővel, azaz 1h 16min-cel kevesebb:

SBp = 20h 40min 55s
= – 1h 16min

SG = 19h 24min 55s

λ = 0°-nál november 25-én 0h világidőkor a csillagidő: 4h 15min 31s. Tehát 0h óra világidőtől a jelen pillanatig csillagidőben eltelt:

SG = 19h 24min 55s
= – 4h 15min 31s



SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)

41

ΔS = 15h 9min 24s

5. táblázat - Korrekciós táblázat a szoláris, ill. a csillagidő átszámításához

24 h 3 min 56 s
6 h 59 s
1 h 10 s
6 min 1 s

6. táblázat - Idő–szög táblázat

24 h 360°
1 h 15°
4 min 1°
1 min 15°
4 s 1°
1 s 15°

Középidőben számolva ennél kevesebb telt el, a korrekció: 2min 29s. A világidő tehát:

ΔS = 15h 9min 24s
korr. = – 2min 29s
UT = 15h 6min 55s

A zónaidő egy órával több, tehát:

UT = 15h 6min 55s
= + 1h

Z = 16h 6min 55s

3) Számítsuk ki a napnyugta időpontját május 5-én Budapesten (λ = 19° φ = 47° 30'). A refrakció hatásától tekintsünk el.
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Az évkönyvből a következő adatokat olvashatjuk ki a kérdéses napra (0° világidőkor):

 = 2h 48min,

 = 16° 11',

 = 14h 51min.

Napnyugtakor a Nap m magassága 0°, így a Nap óraszögét a cos  = –tg  tg φ formulával számítjuk ki:

cos  = –tg (16° 11') · tg (47° 30') = –0,2902 · 1,0913 = –0,3167,

 = ± 108,46° = ± 7h 14min.

Mivel napnyugtáról van szó, a + jel érvényes. Számítsuk most ki az S csillagidőt a napnyugta időpontjában:

S =  +  = 2h 48min + 7h 14min = 10h 2min.

Ki kell számítanunk, hogy május 5-én 10h 2min budapesti csillagidőkor mennyi a zónaidő Budapesten. Ezt a 2) feladat alapján könnyen megtehetjük:

SBp = 10h 2min

λ = – 1h 16min

SG = 8h 46min (= 32h

46min)
= – 14h 51min

ΔS = 17h 55min

korr. = – 3min

UT = 17h 52min

+ 1h

ZBp = 18h 52min .
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A kapott értéket összehasonlítva az évkönyvben talált értékekkel, azt tapasztaljuk, hogy számításunk eredménye majdnem 10 perccel eltér az ott
megadott értéktől. Ennek két oka van. Először nem vettük tekintetbe a refrakciót, másodszor a Nap adatait 0h világidőkor vettük és nem a nyugvás
időpontjában. A számítások azt mutatják, hogy a refrakció miatt a Nap pereme akkor érinti alulról a horizontot, amikor a magassága m = –51'.

4) Számítsuk most ki a napnyugta időpontját a refrakció figyelembevételével ugyancsak május 5-én Budapesten (φ = 47° 30'; λ = 19°).

A 3. példában már láttuk, hogy a napnyugta közelítő időpontja május 5-én: 19h. Az évkönyvből interpolációval kaphatjuk meg a Nap pontosabb
koordinátáit erre az időpontra:

 = 2h 51min,

 = 16° 24',

 = 14h 51min.

A gömbháromszögtani ismereteknél a 45. oldalon közölt (2) formulát felhasználva:

m helyébe most m = –51'-et írva:

 = ±110,13° = ±7h 21min.

A nyugvás esetén a + jel érvényes. Az S csillagidő Budapesten:

S =  +  = 2h 51min + 7h 21min = 10h 12min

SBp = 10h 12min

λ = – 1h 16min
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SG = 8h 56min (= 32h

56min)
= – 14h 51min

ΔS = 18h 5min

korr. = – 3min

UT = 18h 2min

+ 1h

ZBp = 19h 2min .

Az évkönyvben szereplő számadattól való 1 perces eltérés azért van, mert számításunkkor a másodperceket elhanyagoltuk.

A NAPTÁR (dr. Szabó József)

A naptárkészítés alapproblémái abból adódnak, hogy az idő mérésére különösen alkalmas, feltűnő, periodikus égbolti jelenségek időtartamai
egymásnak nem egész számú többszörösei. Az év hossza pl. sem a holdhónapok, sem a napok hosszával nem osztható maradék nélkül, de a
hónapok és napok időtartamának hányadosa sem egész szám.

Az ebből eredő nehézségeket az egyes korok és népek naptárkészítői a gyakorlati élet kívánalmait is tekintetbe véve különböző módon próbálták
megoldani vagy legalább csökkenteni. Ennek egyik útja az volt, hogy vagy csak a Hold, vagy csak a Nap járását vették tekintetbe a naptárkészítésnél
(lunáris, illetve szoláris naptárak). De mind ezek, mind pedig a Hold és a Nap látszólagos mozgására egyaránt alapozó luniszoláris naptárak
csak a közbeiktatás (intercalatio) elvének alkalmazásával tudták az oszthatósággal (ill. az oszthatóság hiányával) kapcsolatos problémákat úgy-
ahogy kikerülni. Az intercalatio azt jelenti, hogy az osztási maradékként fellépő töredék napokat vagy hónapokat meghatározott szabályok szerint
összegyűjtve iktatják be a naptárba (pl. szökőévben a szökőnapot), s így biztosítják hosszabb távon is a naptár és a csillagászati jelenségek
összhangját.

Már az ókori civilizált népek számos különböző naptárt alkottak és használtak. Ezek közül számunkra a római naptár a legfontosabb, mert mai
naptárunk lényegében ennek továbbfejlesztése révén született.

A régi római naptár
A római naptár első formájáról csupán hézagos ismereteink vannak. A királyok korában valószínűleg egy 10 hónapos naptárt használtak, amely
március hónappal kezdődött és decemberrel végződött. Jellegzetes „parasztkalendárium” volt ez, amely minden bizonnyal jobban alkalmazkodott a



SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)

45

mezőgazdasági munkákhoz, mint a Nap vagy a Hold járásához. Hónapjainak hossza – és valószínűleg maga az év hossza is – az időjárásnak és a
mezei munkáknak megfelelően változott. A mezőgazdaság szempontjából holt időnek számító téli időszakot egyszerűen kihagyták a naptárból.

Az első naptárreformot a legendás Numa Pompilius király (i. e. VII. sz.) vagy a decemvirek (i. e. 451) testülete rendelte el. A hónapok sorát ekkor
12-re egészítették ki (januárral és februárral), de az évkezdő hónap az i. e. II. századig a március maradt (a római konzulok hivatalba lépése).
Ez a luniszoláris naptár a hónapok hosszát a Hold fényváltozásai alapján váltakozva 29 és 30 napban határozta meg, az év tartamát azonban a
Nap járásához igazította. A 12 holdhónap hossza (kb. 354 nap) és a napév (365 nap) közötti különbségből eredő problémák megoldására minden
második évben egy 21–22 napos csonka szökőhónapot (mercedonis) iktattak be február 23-a és 24-e közé. (Máig is ennek emlékét őrzi jelenlegi
naptárunk február 24-i szökőnapja.)

A naptár rendeltetésszerű használatát mindjobban megnehezítette, hogy a szökőhónapok beiktatásán őrködő papi testület (a pontifexek) politikai és
hatalmi okokból gyakran visszaélt jogával, és az év hosszát önkényesen megváltoztatta (pl. „jó” konzul esetén indokolatlanul is szökőhónapot rendelt
el). Így a polgárháborúk idején (i.e. I. század) a naptár és a napév között már mintegy 3 hónap eltérés volt, s a rómaiak pl. tavasszal szüreteltek.

A julianusi naptár
Így került sor i. e. 46-ban Julius Caesar naptárreformjára. A megfelelő számításokat Sosigenes egyiptomi csillagász végezte, s a trópikus év hosszát
365,26 napban határozta meg, bár annak időtartamát már akkor is pontosabban ismerték. (A valódi hossz: 365,2422 nap = 365 nap 5 óra 48 perc
46,07 másodperc.) Ezek alapján az új naptár (julianusi naptár) éveit 365 naposnak vették, de a fennmaradó 1/4 napok eltüntetésére minden negyedik
év 366 napos szökőév lett. Caesar rendeletére a naptár és a napév közötti eltérést úgy szüntették meg, hogy a 46. évet 455 napra hosszabbították.

Caesar naptárának a bevezetésekor bizonyos előírásokat hibásan értelmeztek, s ezekre néhány évvel később Augustus császár hívta fel a figyelmet.
Augustus e „mini” naptárreformja kapcsán alakult ki a hónapok mai napig használt neve és rendje. A június után következő 5. hónapot (quintilis) és
a 6.-at (sextilis) Caesarról júliusnak, ill. Augustusról augusztusnak nevezték el, s az egyenlő tiszteletet hangsúlyozandó, mindkettőt 31 naposnak
határozták meg. Ezzel felborult a 31 és 30 napos hónapok váltakozásából álló, Sosigenes által előírt szabályos hónaprend. Három 31 napos hónap
került egymás mellé (július, augusztus, szeptember), s az év is meghosszabbodott egy nappal. Ennek ellensúlyozására az egyébként is csak 29
napos februártól elvettek egy napot, s az augusztus utáni hónapok hosszát felcserélték. Így lett 31 napos az addig 30 napos október és december.

A julianusi naptár évei 11 perc 14 másodperccel hosszabbak voltak a valódi tropikus évnél, ezért ez a naptár késett. A késés 128 év alatt egy teljes
napot tett ki. A felhalmozódó eltéréseket már a 325-ben tartott nicaeai zsinat észrevette, az eltolódást kijavította, de annak okát nem szüntette meg,
így a késés ismét megkezdődött. A XVI. században az eltérés már 10 napra rúgott, s az újabb naptárreform egyre inkább szükségessé vált.

A Gergely-féle naptár
Számos korábbi javaslat után végül XIII. Gergely pápa a Lilius Aloysius perugiai professzor vezette naptárreform-bizottság indítványát fogadta el, és
1582. október 4-én elrendelte az új naptár bevezetését. Az új (Gergely-féle) naptár lényegében egyetlen alapvető dologban különbözött a régitől. Egy
szellemes és egyszerű elgondolással a naptári évek hosszát sok év átlagában kissé megrövidítette (365,2425 napra), s így jelentősen közelítette azt
a tropikus év valódi időtartamához. Mivel az eddigi naptár 128 évenként késett egy napot – tehát körülbelül 400 év alatt hármat –, ezért 400 évenként
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3 szökőévet el kellett hagyni ahhoz, hogy a késés megszűnjék. Ezt a naptárkészítők úgy érték el, hogy kimondták: a kerek százas esztendők (pl.
1600, 1700 stb.) közül ezután csak a 400-zal oszthatók lesznek szökőévek. A régi naptár felgyülemlett késését pedig úgy tüntették el, hogy az új
naptárt bevezető országokban 1582. október 4-e után – tíz napot kihagyva – rögtön október 15-ét írtak.

A gregoriánus naptárt először a katolikus országok fogadták el. Hazánkban 1588-ban tették kötelezővé használatát. Anglia viszont csak a XVIII.
század közepén, Oroszország pedig az októberi forradalom után, 1918 januárjában vezette be.

A Gergely-naptár csillagászati tekintetben nem szorul további javításra, hiszen éveinek hossza csak 0,0003 nappal tér el a valóditól. Ez az eltérés
pedig 3000 év alatt nő egy teljes napi késéssé, ami gyakorlati problémákat nem okoz.

Más vonatkozásban azonban e naptárnak is vannak hiányosságai, s ezért érthető, hogy naptárreform-törekvések korunkban is ismeretesek. Melyek
a főbb fogyatékosságok?

a) Változik a naptárban a gazdasági tevékenység szempontjából fontos fél- és negyedévek, valamint a hónapok hossza. Az egyes hónapok
munkanapjai között kedvezőtlen esetben 19%-os különbség is lehet.

b) A hét napjai évről évre eltolódnak a hónap napjaihoz viszonyítva. Így a fix dátumú ünnepek mindig a hét más napjára esnek, a naphoz kötött
események dátuma pedig állandóan változik.

c) Problémát jelentenek az ún. mozgó ünnepek is. Ilyen pl. a húsvét, amelynek számos egyéb ünnep időpontját befolyásoló naptári helye a tavaszi
napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnapon van. Fejben is kiszámolható, hogy a legkorábbi húsvét-vasárnap eszerint március
22-én, a legkésőbbi április 25-én lehet. Változó időpontjainak rendjét az ún. öröknaptár tartalmazza.

A világnaptár
Az eddig nyilvánosságra került naptártervezetek közül Elisabeth Achelis ún. világnaptára (1930) tűnik a legszerencsésebbnek. Ez az évet négy 91
napos évnegyedre osztja, melyek 13 hétből, illetve két 30 és egy 31 napos hónapból állnak. A negyedik évnegyed utolsó napja – az év 364. napja –
mindig szombat lenne. Ezt egy dátum és név nélküli világnap (W-nap) követné. Szökőévekben a második negyedév végén is lenne egy ilyen W-nap.

Bár ez a világnaptár igen ésszerű és praktikus lenne, bevezetése előtt sok akadály van. Tudvalevő, hogy a világon – jobbára egy-egy nagyobb vallás
elterjedtsége szerint – ma is számos eltérő naptár van használatban (ilyen pl. a holdévekben számoló mohamedán és zsidó naptár). Az új naptár
bevezetését főleg a sokféle és erős hagyomány nehezíti. Megjegyezzük még, hogy mivel a világnaptárban az új év mindig vasárnappal kezdődik,
bevezetésére csak abban az évben van lehetőség, amikor a jelenlegi naptárban is vasárnapra esik az új év.

Érák és epochák
A különböző naptárokat használó népek éveiket mindig valamilyen meghatározott időponttól (epochától) számolták. E kezdő időponttól számlált
időadatok összessége az éra. Igen jól ismert pl. az ókori görögség által használt olimpiai éra, amelyne epochája az i. e. 776-os esztendő (az olimpiai
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győztesek neveinek első feljegyzési éve). A rómaiak Róma város mondabeli alapításától (ab Urbe condita – i. e. 753) számították érájukat. Az
általunk jelenleg használt keresztény éra kezdő időpontja Jézus bizonytalanul datálható születési éve. A mohamedánok Mohamed Mekkából való
menekülésétől (i. sz. 622) számítják éveiket.

A kronológiában használatos legprecízebb éra a XVI. század végén alkotott Julián-éra (a julianusi naptárral nincs semmiféle kapcsolata). Ez i. e.
4713. január 1-jétől számolja a napokat. Mivel ennél korábbi, pontosan datálható történelmi esemény valószínűleg sohasem válik ismertté, így a
Julián-éra folyamatosan számozott napjai rögzíthetik a legegyértelműbben és legáttekinthetőbben a történelmi eseményeket. 1988. január 1. pl. a
Julián-éra 2 447 161 napja volt.

A FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZÁS (dr. Marik Miklós)
Mint már korábban említettük, a Föld felszínén levő pontokat két koordinátával, a földrajzi szélességgel (φ) és a földrajzi hosszúsággal (λ) adhatjuk
meg. Ebben a fejezetben a földrajzi szélesség- és hosszúság meghatározásának egyszerű módszereivel foglalkozunk. Számításaink során – az
egyszerűség kedvéért – feltesszük, hogy a Föld gömb alakú.

A földrajzi szélesség meghatározása
Már láttuk, hogy a pólus horizont feletti magassága megegyezik a megfigyelő helyének földrajzi szélességével. A pólus helye azonban nincs
megjelölve az éggömbön.

A pólus közelében levő Sarkcsillag horizont feletti magassága csupán 1° pontossággal adja meg az illető hely földrajzi szélességét.

A földrajzi szélesség az éppen delelő, ismert deklinációjú csillag magasságának megmérésével határozható meg pontosan. Rajzoljunk fel egy
éggömböt (29. ábra) úgy, hogy a meridián síkja legyen a papír síkjában. A horizont metszésvonalát a papír síkjában jelöljük h-val, az Egyenlítőét e-
vel, az északi pólust P-vel, a délit P'-vel, az éggömb középpontját pedig O-val. A PP' egyenesnek a h egyenessel bezárt szöge éppen a megfigyelő
helyének φ földrajzi szélessége. A δ deklinációjú csillag deleljen éppen a C pontban, m magasságban. A PP' egyenes az e egyenessel éppen 90°-
os szöget zár be. Így felírhatjuk a következő összefüggést:

m – δ + φ = 90°,

azaz

φ = 90° + δ – m.

E képlet alapján minden olyan csillag segítségével meghatározhatjuk a földrajzi szélességet, amely a zenittől déli irányban delel.

Feladat:

Írjuk fel a formulát zenittől északi irányban delelő csillag esetében, a földrajzi szélesség meghatározására.



SZFÉRIKUS CSILLAGÁSZAT (dr. marik miklós)

48

29. ábra - A földrajzi szélesség meghatározása delelő csillag magasságának mérésével

Lényegében nagyobb pontosságot érhetünk el, ha a zenithez közel delelő csillagpárok zenittávolságait mérjük meg. Az egyik csillag deleljen a zenittől
délre, a másik északra. Ekkor könnyen belátható, hogy

φ = δÉ – ZÉ, az északi csillagnál,

φ = δD + ZD, a déli csillagnál.

E két egyenletből

Mivel ZD értékéből ZÉ értékét ki kell vonni, kiküszöbölhető a műszer beállításakor gyakran előforduló hiba. Ezt az eljárást, illetve ennek tökéletesített
változatát Horrebow–Talcott-módszernek nevezzük.

A földrajzi hosszúság meghatározása
A földrajzi hosszúság meghatározása lényegében a csillagidő mérésén alapszik. Tekintsük most a Földet a P északi pólus irányából (30. ábra). A
tavaszpont a Föld középpontjából nézve látszódjék  irányban. Meg akarjuk határozni a Föld felszínén levő X pont λ földrajzi hosszúságát. Mivel
a csillagidő a tavaszpont óraszöge, SG a λ = 0° hosszúsági körhöz tartozó (greenwichi) csillagidő, SX pedig az X pontban elhelyezkedő megfigyelő
számára a csillagidő. Az ábráról világosan látszik, hogy:

λ = SX – SG.

Az SX csillagidőt könnyen meg tudjuk mérni, hiszen ez nem más, mint az éppen delelő csillag rektaszcenziója. Ha pedig egy olyan óránk van,
ami a λ = 0°-hoz tartozó (greenwichi) csillagidőben jár, akkor az adott időpillanatban megmért SX és az óráról leolvasott SG csillagidőt egymásból
kivonva megkapjuk az X hely λ földrajzi hosszúságát. Ha l-ra pozitív értéket kapunk, akkor keleti hosszúságot, ha pedig negatív értéket, akkor nyugati
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hosszúságot kapunk. A greenwichi csillagidő természetesen nem mindig áll rendelkezésünkre. Ilyenkor a greenwichi csillagidőt az ismert módon
kell kiszámítanunk.

30. ábra - A földrajzi hosszúság meghatározása

Példa a földrajzi helymeghatározásra

A Sirius (α Canis Maioris), melynek rektaszcenziója, illetve deklinációja α = 6h 44min 29s, δ = –16° 41' 42" (l. II. melléklet), december 10-én budapesti
zónaidőben 1h 13min 47s-kor delel m = 25° 48' 18" magasságban. A Föld mely pontján történt az észlelés?

a) A földrajzi szélesség:

φ = 90° + δ – m = 90° – 16° 41' 42" – 25° 48' 18" = 47° 30'.

b) A földrajzi hosszúság:

Mivel a Sirius rektaszcenziója α = 6h 44min 29s, a csillagidő a kérdéses helyen a Sirius delelésekor:

SX = 6h 44min 29s.

Kiszámítandó, hogy mennyi a csillagidő λ = 0°-nál 1h 13min 47s budapesti zónaidőkor:

ZBp = 1h 13min 47s
= – 1h

UT = 0h 13min 47s
korr. + 2s
ΔSG = 0h 13min 49s
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Az évkönyvből kiolvasható, hogy december 10-én 0h világidőkor a csillagidő λ = 0°-nál: = 5h 14min 40s. Így:

ΔS = 0h 13min 49s
= + 5h 14min 40s

SG = 5h 28min 29s

A kérdéses hely földrajzi hosszúsága tehát:

λ = SX – SG = 6h 44min 29s – 5h 28min 29s = 1h 16min = 19°.

A kérdéses hely koordinátái tehát:

φ = 47° 30',

λ = 19° keleti hosszúság.

Az észlelés tehát Budapesten történt.

CSILLAGTÉRKÉPEK (dr. Gábris Gyula)
Szabad szemmel kb. 5–6000 csillagot láthatunk a teljes égbolton, de már csupán egy közepes távcsővel szemlélve az eget, számuk felmegy 50–100
000-re. A legnagyobb teleszkópokkal pedig mintegy 10 milliárd objektum észlelhető. Közöttük az eligazodás nem könnyű, s ahogyan a földfelszínen,
úgy az égbolton is a tájékozódást, a csillagok, s más égi objektumok feltalálását, azonosítását térképek szolgálják. A csillagtérképek a csillagoknak az
éggömbre vetített szférikus helyét mutatják meg, oly módon, hogy valamilyen – legtöbbször szögtartó síkvetületre leképezett – vetületen ábrázolják
azokat deklinációjuk és rektaszcenziójuk szerint. A csillagászat hosszú fejlődését természetesen a térképi ábrázolási módszereken is nyomon
követhetjük.

Az égbolton látható több ezer csillag azonosítása, leírása, a közöttük történő eligazodás már korán szükségessé tette csoportosításukat és
elnevezésüket. A csillagok csoportosulásai a fantáziadús asztronómusokat különböző élőlényekre, tárgyakra, mitológiai történetekre emlékeztették,
így a csillagképeket ezekről nevezték el. Néhány esetben egészen a mezopotámiai kultúrákig vezethetők vissza az elnevezések, de sok a görög,
latin és főleg az arab eredetű név is. Még az újkorban is születtek új kifejezések. A csillagképek határait, tartalmát is többször átalakították az idők
folyamán.

A csillagok pontosabb helymeghatározása érdekében először a látóhatárral párhuzamos, ill. arra merőleges vonalakkal osztották fel az égboltot
(horizontális koordináta-rendszer) különböző részekre. Ezt a beosztást viszonylag könnyen lehetett síkba is kivetíteni, így született meg a görögök
között az i. e. VI. században a gnomonikus vetületű csillagtérkép (Thalész). Még az ókorban kidolgozták az orthografikus (Apollóniosz) és a
sztereografikus (Hipparkhosz) vetületeket, amelyek mindegyike olyan térkép volt, amelynek vetületi alapsíkja az éggömböt egy pontban – legtöbbször
a pólusnál – érintette, és erre vetítették az egyenlítői égi koordinátákat és természetesen a csillagok szférikus helyét is. Már az i. e. III. században
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elkészítették az első éggömböt is (Eudoxosz). Arkhimédész éggömbjén a csillagok mozgását is tanulmányozni lehetett. Az ókor legnagyobb hatású
csillagatlasza az i. e. III. századi Phainomena (égi jelenségek) c. munka, amelyet még a középkorban is másoltak. Ekkor már a fametszetekről
készített (nyomtatott) csillagtérképek valóságos művészi munkáknak számítottak. Legszebbek az Albrecht Dürer által a XVI. században készített
kiadvány és a Johann Bayer metszette Uranometria (1603) c. atlaszok.

A XVIII. században a fokozatosan tökéletesített távcsövekkel olyan tömegben fedezték fel az égitesteket, hogy megbízhatóbb mérésekkel kellett
növelni és pontosítani a csillag-helymeghatározásokat, és részletesebb, tudományosabb csillagtérképekre volt szükség. Az átmeneti korszak két
kiemelkedő munkája John Flamstead „Atlas Coelestis” (1712) és J. E. Bode „Uranographia” (1801) c. atlasza, melyek a klasszikus térképművészet
csúcsteljesítményei. Az újabb és újabb csillagatlaszok egyike sem érte már el ezek művészi színvonalát, már csak azért sem, mert a figurális
díszítésű atlaszok túlhaladottá váltak. Tudományos szempontból főleg az volt a hátrányuk, hogy a csillagképek határai a különböző térképeken nem
voltak azonosak, szinte minden szerző részleteiben más és más rendszert alkotott. Különösen a halványabb csillagok azonosítása volt bizonytalan,
önkényes.

Az angol J. Herschel már a XVIII. század közepén azt javasolta, hogy a régi neveket megtartva, osszák fel körívekkel az égboltot egységekre. Azonban
csak 1927-ben fogadta el a Nemzetközi Csillagászati Unió E. Delporte belga csillagász javaslatát, hogy a csillagképek fiktív határait rektaszcenzió-
és deklinációkörök íveivel helyettesítsék. Azóta általánossá vált az égbolt ilyenfajta felosztása és megrajzolása.

Csak a legfényesebb csillagoknak van külön – általában az ókori görögöktől és nagyrészt az araboktól származó – neve. A pontos azonosítás
érdekében azonban a többieket is megjelölik, mégpedig az egész égboltot lefedő csillagképek szerint, úgy, hogy csillagkép latin nevének birtokos
esetéhez hozzáteszik a fényesség sorrendje szerint a görög abc egy betűjét. A Nagy Kutya (Canis Maior) csillagkép legfényesebb csillaga a Sirius,
ezért jelölése a Canis Maioris (csillagtáblázatokban rövidítve: a CMa). Az Ikrek (Gemini) két legfényesebb csillaga sorrendben a Castor és a Pollux,
jelölésük ezért a Geminorum (a Gem), ill. b Geminorum (rövidítve: b Gem). Egy csillagképen belül a görög betűk elfogyása után latin betűk, majd
számok következnek, s az egészen halvány csillagok jelölésére katalógusszámok szolgálnak.

Az éggömböt ábrázoló térképeknek gyakorlati szempontból két fő fajtáját különböztethetjük meg:

1. Az első csoportba a különböző részletességű, de az egész égboltot valamilyen síkvetületben ábrázoló – legtöbbször többlapos – atlaszok tartoznak.
Ilyen pl. a Magyar Tudományos Akadémia és a volt NDK Tudományos Akadémiájának közös vállalkozásában elkészített Csillagatlasz. Kis formátumú,
gyakorlatban is könnyen kezelhető könyvecske J. Klepestra–A. Rükl: Csillagképek atlasza (Bp., 1978) c. munka. A svájci Hallwag kiadó északi- és
déli égboltot ábrázoló térképét a Kartográfiai Vállalat jelentette meg (1979) magyar nyelven. (Ma már csak az eredeti kiadású Hallwag-térkép van
bolti forgalomban.) A több mint 4000, szabad szemmel látható csillag közötti eligazodást magyarázó füzet segíti.

A mai műszerekkel észlelhető csillagok (halmazok, galaxisok stb.) csupán kisebbik része kerülhet föl a térképekre. A „teljes” képet csak fotografikus
atlaszok mutatják. Így pl. a Palomar Sky Survey Atlas a készítési helyének földrajzi szélességén látható égbolt szisztematikus lefényképezése után
1870 darab 34 × 34 cm-es fotólemezen kb. 500 millió csillagot és mintegy 10 millió galaxist tartalmaz.

2. Az egyszerű megfigyelések, amatőrcsillagászati feladatok, vagy pl. a hajózási helymeghatározások megkönnyítése érdekében az ún. csillagkereső
térkép használata terjedt el, amely két részből áll: egy kemény alaplapra rajzolt poláris egyenközű (ún. Postel-féle) egyszerű csillagtérképből, és egy
erre helyezett átlátszó és forgatható műanyag fóliából (31a és 31b ábra).
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Az alaplapon levő csillagtérkép koncentrikus körei a deklinációkörök, az égi pólusból sugarasan kiinduló egyenesek pedig a rektaszcenziókörök
vetületei.

A nálunk használatos térképek az éggömb északi felét ábrázolják, mégpedig az égi egyenlítőn túl kb. 40–45° déli deklinációig (a többi csillag nálunk
negatív cirkumpoláris, tehát sohasem látszik). Az egész térképet kettős gyűrű veszi körül, amelyet az év 365 napjának megfelelően hónapok és napok
szerint osztottak be (naptárkeret), illetve 0–24h-ig a rektaszcenzió szögei vannak feltüntetve. A térképről tehát az egyes csillagok, illetve csillagképek
második egyenlítői koordináta-rendszerbeli adatai olvashatók le.

Az égi pólus körül forgatható, átlátszó feltét egy bizonyos, a térképen feltüntetett földrajzi szélességre (φ) érvényes horizontális koordináta-rendszert
tartalmaz; pólusának a horizont É-pontjától mért távolsága ezzel a φ szöggel egyenlő; a horizont köre a szélesség függvényében torzult ellipszis,
amelynek kistengelye az egyenesnek rajzolt meridián É- és D-pontja közötti látható része. A fő égtájak mellett általában az azimut- és a magassági
körívek is szemlélhetők a lapon, mégpedig a vetület torzítása miatt a zenitből induló görbék és a zenit körül húzódó ellipszisek formájában. A
csillagkereső mozgatható részét is 24 órás beosztásos gyűrű keretezi; ez az ún. órakeret. Az órakeret és az alaplap rektaszcenzió-keretének
beosztása egyaránt 24 órás, de természetesen ellenkező irányban haladó.

31a. ábra - Csillagtérkép
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31b. ábra - Feltétkör a csillagtérképhez

Ha észleléskor a feltét elforgatásával az órakeretnek a pillanatnyi helyi szoláris idő szerinti beosztását az alaplap naptárkeretének a hónapot és napot
mutató megfelelő beosztásával fedésbe hozzuk, a forgatható rész ellipszis alakú horizontvonala a csillagos ég akkor és ott látható helyzetét mutatja,
míg a térkép más részeire rajzolt égi objektumok láthatatlanok számunkra.

A napra, órára, percre ily módon beállított és álláspontunk földrajzi szélességén érvényes csillagkereső térkép segítségével megtalálhatjuk az
égbolton a térképről kiválasztott csillagot, és fordítva, egy számunkra eddig még ismeretlen csillag is azonosítható (a térképről ugyanis a horizontális
koordináták hozzávetőlegesen leolvashatók). A térképen nem szereplő, jól látható égi objektum az ekliptika közelében valamelyik szabad szemmel
is látható bolygó is lehet.

Ez az eszköz a tájékozódáson túl még néhány egyszerű feladat megoldására, égi mozgásjelenség tanulmányozására is alkalmas. Így pl.
meghatározható bármely csillag delelésének, felkelésének és lenyugvásának időpontja helyi idő szerint. Megbecsülhető a delelési magasság, a helyi
csillagidő. Könnyen megállapítható, hogy mely csillagok cirkumpolárisak az adott helyen. A csillagtérképen eltérő színnel szokták ábrázolni a Nap évi
látszólagos útját is (ekliptika). Így meghatározható a térképről az is, hogy a Nap éppen melyik csillagképben tartózkodik, hozzávetőlegesen mekkora
a deklinációja és rektaszcenziója. A Nap ekliptikai helyzete alapján felkelésének és lenyugvásának időpontja is kikereshető az órakörön. Az előbbi
műveletek – a táblázatokból kikeresett változó koordináták ismeretében – bármely bolygóra és a Holdra vonatkoztatva is elvégezhetők.
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4. fejezet - A FÖLD MINT ÉGITEST (dr. Gábris Gyula)
A FÖLD ALAKJA

Bolygónk alakjának meghatározása több ezer éve foglalkoztatja a különböző korok laikus embereit és tudósait egyaránt. A Föld alakjának
definiálásakor természetesen csak áttételesen vehetjük figyelembe a felszínen mutatkozó domborzati változásokat – a hegységeket, síkságokat,
tengeri medencéket –, hiszen olyan felületet kell keresnünk, amely nagy vonalakban követi ugyan ezen felszíni egyenetlenségeket is, azonban sokkal
általánosabb, és fizikailag–matematikailag pontosan meghatározható.

Jelenlegi ismereteink szerint a világtengerek – hullámzástól eltekintett – felszíne ilyen felületnek tűnik, és ez a felület geofizikai módszerekkel
kijelölhető a szárazföldek területén is. Vagyis ma a Föld valóságos geometriai alakján a nehézségi erő terének azt a szintfelületét értjük, amely
egybeesik a világtengerek felszínével. Ez a felület a geoid (32. ábra).

32. ábra -

Ha figyelmen kívül hagyjuk az évszázadokkal és évezredekkel ezelőtti mesés-vallásos elképzeléseket, amelyek különböző fantasztikus – lapos vagy
domború korong stb. – Földalak létét igyekeztek „bizonyítani”, azt láthatjuk, hogy tudományos alapon a kérdés megközelítése, az egyre pontosabb
alak megállapítása különböző szabályos, de egyre bonyolultabban kijelölhető geometriai idomokon keresztül jutott el a mai általánosan elfogadott
meghatározásig. Ebből a szempontból beszélhetünk gömb alakú és ellipszoid alakú Földről, illetve geoidról. Ezek a kategóriák egyben a tudományos
megismerés sorrendjét is követik. A különböző nézetek fejlődését végigkísérve, jól megfigyelhető, hogy az évszázadok alatt hogyan hatottak az egyre
tökéletesedő mérések az elméleti fejtegetésekre, és hogyan ösztönözték az új feltevések a gyakorlati geodéziát és a geofizikát újabb, pontosabb
mérések végrehajtására.

A gömb alakú Föld
A legelső, tudományosan is elfogadható feltevés az volt, hogy a Föld gömb alakú. Tudomásunk szerint ezt legelőször az ókor görög tudósai állították,
bizonyították, sőt igyekeztek a Földgömb méreteit is meghatározni.
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A Föld felületének görbültségét már régen észrevették. A tengeren hajózó először a szárazföld magas pontjait, a hegyeket pillantja meg, és csak
azután az alacsony síkságokat. A szárazföld felől pedig először a közeledő hajó árboca látható, és csak később a hajótest. A felület görbültsége
azonban még nem jelenti azt, hogy gömb alakú Földön élünk. A gömb alak bizonyítása először közvetett úton sikerülhetett. Pythagorasz a Hold
megvilágított felületének körívszerű határaiból következtetett kísérőnk, és ebből analógia alapján a Föld gömb alakjára. Arisztotelész bizonyítékként
használta fel azt a megfigyelést, hogy holdfogyatkozáskor a Föld árnyéka mindig körív. Arisztotelésztől származik a Föld gömb alakjának csillagászati
bizonyítéka is:

a) Ha észak–déli irányban haladunk, a megtett út hosszával arányosan változik a csillagok delelésmagassága. Az északi félgömbön ez azt jelenti,
hogy ha észak felé haladunk, akkor pl. a Sarkcsillag magassága egyenlő távolságok megtétele után egyenlő szögértékekkel növekedik. (Kb. 111,3
km-es É–D-i irányban történő utazás esetén egy fokkal változik a Sarkcsillag horizont feletti magassága.)

b) Ha pedig pontosan nyugat–keleti irányban utazunk valamelyik földrajzi szélesség mentén, akkor a csillagok delelési ideje változik a megtett úttal
arányosan. Így kelet felé haladva, hosszúsági fokonként 4 perccel korábban, nyugat felé haladva pedig 4 perccel későbben delel a Nap. Olyan
felület azonban, amely bármely két, egymásra merőleges irányban egyenletesen görbül, vagyis kör keresztmetszetű, csak gömb lehet. Az utóbbi két
évtizedben az automatikus mesterséges holdak és az űrhajósok által készített fényképfelvételek ma már mindenki számára világosan bizonyítják
a Föld gömb alakját.

Az alak ismeretében már régen megkísérelték a Föld méreteinek meghatározását. Időszámításunk előtt a III. sz. végén Eratoszthenész végezte az
első méréseket és számításokat. Elgondolásának lényege mai megfogalmazással az volt, hogy meghatározza valamely legnagyobb gömbi kör –
ebben az esetben földrajzi hosszúsági kör – ívdarabjának hosszát (S), és az ehhez tartozó α középponti szöget (33. ábra). Ezekből az adatokból
ugyanis a gömb sugara az

összefüggésből kiszámítható. Az α szög, ha a gömbi főkör meridián irányú, tulajdonképpen nem más, mint a meridiánon felvett két hely (1 és 2)
földrajzi szélességének különbsége (α = φ2 – φ1 = Δφ).

33. ábra -
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Eratoszthenész a szélességi különbséget abból a régi megfigyelésből határozta meg, hogy a Nílus menti Syene (Asszuán) városban a nyári
napforduló idején a delelő Nap sugarai a nilométernek nevezett vízállásmérő kutakba merőlegesen világítanak be, a kútban nincsen árnyék. A város

ugyanis a Ráktérítőn helyezkedik el (φ = jún. 21 = 23,5°), tehát a Nap Syenében ekkor zenitben delel. Ugyanazon a napon Eratoszthenész gnomon
(34. ábra) segítségével megmérte a Nap delelési magasságát Alexandriában, és azt észlelte, hogy az a kör 1/50 részével (7° 12'-cel) eltér a zenittől.
Amint a 35. ábrából láthatjuk, ez a szög éppen a két észlelési pont földrajzi szélességkülönbségével egyenlő.

A görög tudós úgy tudta, hogy a két város ugyanazon a délkörön fekszik, így a köztük levő távolság a Föld kerületének 1/50 része. Az Alexandria és
Syene közti távolságot nem közvetlenül mérte, hanem az utazó kereskedők adatai alapján határozta meg 5000 stadionban.

34. ábra - A gnomon egy függőleges pálca vagy rúd, melynek árnyéka segítségével egyszerű csillagászati méréseket
végeztek az ókorban (pl. a meridián kijelölése, földrajzi szélesség meghatározása, időmérés stb.) α – a gnomon
legrövidebb árnyékhosszúsága, h – a gnomon magassága, Z – a Nap zenittávolsága

Eratoszthenész viszonylag pontos értéket kapott a meridián hosszára – amely szerinte 50 × 5000 = 250 000 stadion, vagyis 39 690 km –, annak
ellenére, hogy több mérési hiba terheli számítását. Például Alexandria és Syene valódi szélességkülönbsége 7° 7’, és a két település nem ugyanazon
hosszúsági kör mentén fekszik. Így a földfelszínen mért távolságuk több, mint a delelés szögkülönbségére jutó ívhossz. Ráadásul a pontos eredmény
mai mértékegységben elég bizonytalan, mert a stadion átszámításával kapcsolatos vélemények eltérőek (a 39 690 km az ún. „athéni stadion”
mértékegységével számítható ki).
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35. ábra - Eratoszthenész földmérési alapelve

36. ábra - Al-Mamun mérésének alapelve
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37. ábra - Az első magyarországi fokmérés a háromszögelés elve alapján (Liesganig J., 1770)

Az ókorban még számos mérésről tudunk, amelyeket hasonló elven végeztek, de ezek közül itt csak Poszidoniuszét említjük meg. Ő Rhodosz és
Alexandria szélességkülönbségét a Canopus csillag észleléséből határozta meg. Megfigyelte, hogy amikor a Canopus csillag Rhodosz szigetén
pontosan a horizonton van, akkor Alexandriában annak magassági szöge éppen a kör 1/48 részével egyenlő. Így a két pont szélességkülönbsége is
a kör 1/48 része. Poszidoniusz sem mérte meg közvetlenül az ívhosszat, hanem a hajóút időtartamából becsülte azt. Eredményül a Föld sugarára
– mai mértékegységben kifejezve – 7066,5 km-t kapott, amin mintegy 11%-kal nagyobb a ma elfogadott értéknél.

A középkorban az antik kultúra megőrzői és részben továbbfejlesztői az arabok voltak. Az arab kísérletek közül a legfontosabb az i. sz. 827-ben
Al-Mamun kalifa által a Bagdadtól ÉNy-ra levő Szindsár sivatagban végeztetett fokmérés. Az ívhosszat ő már közvetlenül mérette meg mérőlécek
segítségével, majd meghatározták a Sarkcsillag magassági szögét is a két végpontról, és így kapták meg az a középponti szöget (36. ábra). A Föld
sugara Al-Mamum mérései alapján 7013 km.

Hosszú szünet után, 1525-ben egy párizsi orvos, Y. Fernel határozta el, hogy Eratoszthenész nyomán megméri a Föld nagyságát. Ő a Párizs és
Amiens közötti ívdarab hosszát egy kocsi kerekének fordulatszámával határozta meg, a két város közötti, nagyjából É–D irányú országúton. A
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földrajzi szélességeket a Sarkcsillag alapján mérte meg. A Föld sugara az ő meghatározása szerint 6373,2 km, ami már elég közel áll a ma elfogadott
értékhez, jóllehet a pontatlanságok kiegyenlítődése következtében szinte véletlenül kapta ezt a jó eredményt.

Csaknem száz évvel később a holland Snellius új módszer, a háromszögelés bevezetésével a közvetlen hosszúságmérést egy rövid alapvonalra
korlátozta és a szükséges ív hosszát háromszögeléssel vezette le. (Ezzel a módszerrel Magyarországon először Liesganig János dolgozott; mérését
a 37. ábra szemlélteti.) Snellius a Földgömb sugarát a második, 1622-ben végzett mérése alapján 6368,7 km-ben állapította meg.

A XVII. században megsokasodtak a Föld méreteinek meghatározására irányuló mérések. A cél egy fok nagyságú meridiánív hosszának
meghatározása volt, ezért kapták ezek a munkálatok a fokmérés elnevezést. A munkálatokat J. Piccard kezdte el 1669-ben, aki a szögmérésekhez
már fonalkeresztes távcsövet, az alapvonal hosszának meghatározásához pedig fémvégű ütköző mérőrudat használt. 1683 és 1756 között G.
D. Cassini, majd később fia a mérések sorozatát végezte el különböző vidékeken. Az eredmények területi összevetéséből J. G. Cassini azt a
következtetést vonta le, hogy 1° középponti szögnek nem ugyanaz az ívhossz felel meg mindenütt. Ugyanis a franciaországi mérések déli szakaszán
57 098 toise (111,284 km), a középső szakaszon 57 060 toise (111,21 km), míg az északi szakaszon 56 960 toise (111,015 km) felelt meg 1°
középponti szögnek. (A toise francia hosszmérték volt, ami 1,949 m-rel egyenlő.) Ebből viszont az következett, hogy a Föld nem pontosan gömb,
hanem a sarkoknál kicsúcsosodó, vagyis citrom alakú (a sarki sugár 67 km-rel hosszabb az egyenlítői sugárnál).

Az ellipszoid alakú Föld
Ezekkel a fokmérésekkel nagyjából egy időben elméleti úton is eljutottak oda, hogy a Föld – még ha a belső anyagelrendeződése homogén lenne is –
csak abban az esetben lehetne szabályos gömb alakú, ha nem forogna tengelye körül. A forgás következtében azonban – a tengelyt kivéve – a Föld
tömegének minden pontjára hat a centrifugális erő, mely a tengelytől merőlegesen kifelé irányul, és nagysága a tengelytől való távolság függvénye:
azaz az Egyenlítőtől a sarkok felé csökken. A tengely körüli forgás által keltett és földrajzi szélességenként eltérő nagyságú centrifugális erő így
mintegy széjjelhúzta, az Egyenlítő mentén megnyújtotta a bizonyos mértékig képlékeny anyagú Földet. Egyenlítői átmérője hosszabb, forgástengelye
rövidebb lett az azonos tömegű gömbénél. Ez az alak a forgási ellipszoid. A tömegvonzás iránya a Föld középpontja felé mutat. A centrifugális erő
és a tömegvonzás eredője – a helyi nehézségi erő – a gömb esetében természetesen csak a póluson és az Egyenlítőn mutat a középpont irányába,
és nagysága a pólustól az Egyenlítőig fokozatosan csökken. A forgási ellipszoid felületére viszont a nehézségi erő (homogén anyageloszlás esetén)
minden ponton merőleges, vagyis ez a tengelye körül forgó, egyenletes anyageloszlású, bizonyos mértékig folyadékszerű tömeg egyensúlyi alakja,
amelynek a gömbtől való eltérése a forgássebesség és a tömegvonzás függvénye.

A XVIII. században az elméleti megfontolások alapján bizonyossá vált, hogy a Föld alakját legjobban megközelítő szabályos matematikai felület nem
a gömb, hanem a forgási ellipszoid.

Ezt úgy származtathatjuk, hogy egy ellipszist a kistengelye körül megforgatunk. Miként az ellipszisnek, az ellipszoidnak is van kis- és nagytengelye.
Jellemző adata a lapultság. Egy ellipszoidot is megadhatunk két féltengelyével: a-val (fél nagytengely) és b-vel (fél kistengely). De jellemezhető pl.

egy mérettel és egy, az alakra jellemző adattal, a lapultsággal. A lapultság értéke: .
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A Föld lapultságának értéke a műholdas mérések alapján 

Az ellipszoid alakú Földön a földrajzi szélességi körökkel szemben a meridiánok nem körök, hanem ellipszisek. A kör görbülete a körnek minden
pontjában ugyanaz, az ellipszis görbülete pedig az Egyenlítőtől a pólus felé csökken. Egyenlő nagyságú szögekhez tartozó ívek lineáris hossza az
ívek görbületétől függ (38. ábra).

38. ábra -

Azt az ellipszoidot, amelynek középpontja egybeesik a Föld középpontjával és kistengelye a Föld forgástengelyével azonos, földi ellipszoidnak
nevezik. Ennek meridián irányú metszete a földi vagy meridiánellipszis.

A már említett Cassini-féle mérések eredményei ellentmondtak azoknak a fizikai meggondolásoknak, amelyeket a fizikusok fejtette ki egy tengely
körül forgó idom alakjára vonatkozólag. I. Newton pl. mechanikai alapon levezette a Föld lapultságát és 1/230 értéket kapott rá. Hosszú vita indult meg
tehát a sarkoknál kicsúcsosodó és a sarkoknál lapult ellipszoid hívei között. Ebben a vitában a magyar Mikoviny Sámuel is részt vett, és munkájában
a sarkoknál lapult ellipszoid mellett foglalt állást. A kérdés eldöntésére a Francia Akadémia expedíciókat szervezett 1735-ben Peruban és 1736-
ban a Lappföldön, hogy fokméréseket végezzenek. Ezek a mérések már a pólusainál lapult ellipszoidalakot igazolták, jóllehet a mérésből levezetett
lapultsági érték (1/215) mai ismereteink szerint egy kissé nagy.

A nagy francia forradalom idején a mértékek egységesítése és racionálisabb meghatározása is előtérbe került. A Francia Akadémia megbízást kapott
olyan hosszúsági mérték meghatározására, amelynek természetes alapja van, így bármikor újból előállítható és ellenőrizhető. Az Akadémia egy
földi meridián negyedének – a pólustól az egyenlítőig tartó szakasz – tízmilliomod részét választotta egységül, és ezt méternek nevezte el. A méter
hosszának megállapítása céljából került sor 1792 és 1798 között Delambre és Mechain vezetésével a Dunquerque–Barcelona távolság mérésére
a délkör mentén.

Az eredmény alapján készítették el 1799-ben a méter etalonját platina–irídium ötvözetből, melyet ma is Sčvres-ben, a „Nemzetközi Súly- és
Mértékügyi Hivatalban” őriznek. Több országnak, köztük Magyarországnak is van róla hiteles másolata, ún. alapmértéke. A későbbi, egyre pontosabb
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mérések során kiderült ugyan, hogy 1798-ban hibás eredményt kaptak, és a sčvres-i méter a valódi értéknél kisebb, mégsem változtattak rajta,
hanem ma is a francia etalon hosszát fogadják el a méter meghatározójául. (A hosszúság egységének szükségszerű megállapítása, ellenőrzése
ma már pontosabb, könnyebben meghatározható fizikai jelenségek alapján történik: a méter a kriptongáz emissziós színképében a narancsvörös
vonal hullámhosszának 1 650 763,73-szorosa. A meridián hosszának pontos értékéről sem beszélhetünk ma már, mert tudjuk, hogy a különböző
meridiánok nem egyenlő hosszúak, és ugyanannak a meridiánnak a hossza is változik az idők folyamán.)

A híres francia fokmérést a későbbiek során egyre újabbak követték, amelyek mind feltételezték, hogy ha két különböző szélességen mért ívdarabot
az ellipszoidméretek levezetése érdekében összekapcsolnak egy számítási műveletbe, akkor mindkét ívdarab (a tengerszintre való redukálás után)
ugyanazon az ellipszoidon fekszik. A klasszikus fokmérések idején a Föld valódi alakját matematikailag meghatározható ellipszoidnak vélték, s így
eljárásuk az alapfeltevés logikus folytatása volt. Erre az elméleti alapra támaszkodtak akkor is, amikor hosszabb ív egyes darabjaiból kiegyenlítéssel
vezették le az ellipszoidméreteket, majd még továbbmenve, több különböző helyen mért meridián- és paralelfokmérés összevegyítéséből vezettek
le egy ellipszoidalakot. Úgy hitték, hogy a különböző fokmérésekből nyert különböző ellipszoidméretek csak azért eltérőek, mert méréseiket
elkerülhetetlen hibák terhelik, tehát több fokmérés összefoglalása az eredményeket finomítja. Az ellentmondások azonban lényegesen nagyobbnak
adódtak, mint amennyi a mérések megbízhatósága alapján várható lett volna.

Kiderült, hogy nem mérési bizonytalanság okozza a különböző fokmérések eltérő eredményeit, hanem az alapfeltevés helytelen volta.

A Föld alakja a geoid
A geometriai földalak pontosabb meghatározása tehát újabb hipotézis bevezetését igényelte. Míg a gömbről az ellipszoidra való áttérésnél a Föld
tengely körüli forgását jelentős meghatározóként ismerték fel, később a Föld egyenlőtlen, inhomogén tömegeloszlásának megállapítása vezetett új
eredményre, a geoid felismerésére, valamint arra, hogy a Föld valódi alakja geofizikailag meghatározható gravitációs szintfelület.

Azt a felületet, amely minden pontján merőleges a nehézségi erő irányára, szintfelületnek vagy ekvipotenciális felületnek nevezzük. Más szavakkal,
a szintfelület azon térbeli pontok összessége, amelyekben a nehézségi erő változó nagysága egy bizonyos értéket vesz fel. Ez azt jelenti, hogy a
Föld középpontjából kiindulva egy bizonyos szintfelület bármely pontjáig a tömegvonzás ellenében ugyanakkora munkát kell végezni.

Az előző részben megállapítást nyert, hogy a forgási ellipszoid a tömegvonzás és a centrifugális erő összjátékaként alakul ki, mert felszínére a
nehézségi erő minden ponton merőleges. Ez a forgási ellipszoid is ekvipotenciális szintfelület, azonban feltételezi a forgó tömeg egyneműségét,
homogén anyageloszlását. A homogén anyageloszlás feltétele viszont a Föld esetében nem érvényesül, mert különböző sűrűségű övezetei a
középpontjára vonatkoztatva nem szimmetrikusak, vagyis a nehézségi erő eloszlása szabálytalan.

Természetesen a nehézségi erő különböző értékeihez különböző szintfelületek rendelhetők, így a szintfelületek száma végtelen. Ezek a szintfelületek
egymás alatt–felett helyezkedhetnek el, soha nem metszik vagy érintik egymást, de nem is párhuzamosak. Az egyes szintfelületek közötti távolság az
Egyenlítőnél nagyobb, mint a pólusoknál. Ezek közül a Föld valódi geofizikai alakját a ténylegesen fellépő, szabálytalan térbeli eloszlású nehézségi
erőnek a hullámzástól eltekintett átlagos tengerszinttel egy magasságú szintfelülete jelenti. Ez a geoid.

A Földalak vizsgálata során tehát három különböző felülettel dolgozunk. Ezek a következők:
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1. a Föld valóságos fizikai felszíne, a domborzat;

2. a Föld valóságos geofizikai alakja, a geoid;

3. a Föld normálalakja, a forgási ellipszoid.

Az első két felszín meghatározása a harmadikhoz való viszonyuk alapján történik, különböző tudományágak segítségével.

A felszín és a forgási ellipszoid egymáshoz való viszonyát a geodézia és a térképészet állapítja meg. A topográfiai térképeken a domborzat
egyes pontjainak meghatározása a tengerszinten levő forgási ellipszoidhoz viszonyítva történik. Ma két ellipszoid használata terjedt el vonatkozási
felületként. A Nemzetközi Geodéziai- és Geofizikai Unió 1924. évi madridi kongresszusán a résztvevő nemzetek többsége egységes alapfelületként
a Hayford-féle ellipszoidot fogadta el. A Szovjetunió viszont 1946-ban Kraszovszkij által kiszámított ellipszoidot választotta alapfelületként. A közös
alapfelülethez fűződő gyakorlati előnyök, különösen a katonai szempontok miatt, a volt szocialista országok áttértek erre az ellipszoidra. Kétségtelen,
hogy a Kraszovszkij-féle a korszerűbb, és kiterjedtebb mérési adatokra is támaszkodik, mint a Hayford-féle. Az egységes ellipszoid szempontjából
azonban másodrendű jelentőségűek a két felület levezetésénél alkalmazott elméleti eltérések és az ellipszoidméretek közötti különbségek is. A Föld
alakjának kutatása szempontjából inkább az lenne a fontos, hogy a felvett vagy az elfogadott ellipszoid valóban egységes legyen az egész Földön.

A geoid meghatározásával a geodézia és a geofizika foglalkozik. Ez a felület csak fizikai módszerekkel határozható meg, tisztán matematikaival nem.
Ezért pontos leírása csak vonatkozási felület segítségével történhet, mégpedig úgy, hogy vonatkozási felületként forgási ellipszoidot használunk, és a
geoid pontjainak helyét az ellipszoid felszínéhez viszonyítva állapítjuk meg. A két felület eltéréseit geoidundulációnak, geoidhullámzásnak nevezzük
(39. ábra). Ha a geoid felszíne az ellipszoid fölött van, pozitív, ha az ellipszoid felszíne alatt van, negatív undulációról beszélünk. Ezek az eltérések
alig haladják meg a földsugár százezred részét, vagyis nem érik el a 150 métert (40. ábra).

39. ábra - A topográfiai felszín, a geoid és a forgási ellipszoid (mint alapfelület) viszonya. N – geoidunduláció (vagyis
a geoid és az alapfelület eltérésének mértéke) a Q pontban; h – a topográfiai felszín magassága P pontban az
alapfelülethez viszonyítva; Q0 és P0 a Q és P pontoknak az alapfelületre vetített helye
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40. ábra -

41. ábra - Az 1/298,255-ös lapultságú alapfelülethez viszonyított geoidundulációk (m-ben) izovonalas térképe (1974).
A pontozott területeken a forgási ellipszoidhoz képest a geoid eltérése negatív, másutt pozitív

A Föld alakjának vizsgálata tehát a forgási ellipszoid egyenlítői sugarának (a) és lapultságának (a), valamint a geoidundulációknak (N) megismerését
jelenti.

Ezek geometriai jellegű mennyiségek, így meghatározásuk részben geometriai módszerekkel történik. Nem szabad azonban megfeledkezni arról,
hogy az ellipszoid és a geoid a nehézségi erőtér ekvipotenciálisai, ezért meghatározásukban jelentős szerep jut a nehézségi gyorsulások mérésén
alapuló fizikai módszereknek is.

A hagyományos – földi – mérések alapján elég mozaikszerű kép alakulhatott csak ki a geoidról. Egyes területeken sűrű mérési hálózat és
nagyszámú adat állt rendelkezésre, míg másutt csak néhány expedíció eredményeit ismertük, és hatalmas területek teljesen ismeretlenek voltak.
Ebből a szempontból is nagy jelentősége van a mesterséges holdakkal való észleléseknek. Ha a Föld gravitációs tere szabályos volna, akkor a
műholdak szabályos ellipszis mentén mozognának körülötte. A területileg változó földi erőtér azonban a Földről megfigyelhető és megmérhető kicsiny
eltéréseket okoz pályájukban, melyek észlelése alapján sikerült az egész Föld egyenletes fölmérése, a geoid alakjának pontos meghatározása.
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Egy négyzetfoknyi területre vonatkoztatott több százezer adat alapján készítették el 1974-ben a 41. ábrán látható térképet, amelyen a forgási
ellipszoidhoz viszonyított geoidundulációk vannak feltüntetve. A legnagyobb pozitív irányú eltérések az óceáni területeken találhatók (de nem csak
kizárólagosan ott): Ny-Európa és É-Amerika között (68 m), Afrikától délre (48 m), Kamcsatka környékén (22 m) és Új-Guinea vidékén (78 m). A
negatív geoidundulációk ellenben a tengereken és a szárazföldeken egyaránt előfordulhatnak: Közép-Ázsia (–56 m), Indiai-óceán (–71 m), Közép-
Afrika (–18 m), Antarktisz pereme (–58 m), a Csendes-óceán Kalifornia előtt (–56 m). A geoidanomáliák és a globális tektonika lemezhatárainak
elhelyezkedése között nem mutatkozik közvetlen kapcsolat.

42. ábra - A „körte” alakú Föld. 1 – a forgási ellipszoid, 2 – a geoid. Az Egyenlítőnél és a sarkokon a geoid eltérései
méterben olvashatók le

Ha az előbbi térkép adatait olyan formában vonjuk össze, hogy minden földrajzi szélesség mentén külön-külön összegezzük a geoidunduláció
mértékét és irányát, majd ezeket az értékeket felrajzoljuk az ellipszoid metszetéhez viszonyítva, a Föld általánosított alakját kapjuk meg. A 42. ábrán
jól látható, hogy az É-i póluson 18,9 m-rel magasabban, a D-i póluson pedig 25,8 m-rel mélyebben van a geoid felszíne az ellipszoidhoz képest.
Általában az É-i féltekén a pólus és a 45. földrajzi szélességi fok között a geoid kiemelkedik, a 45° és az Egyenlítő között viszont bemélyed az
ellipszoidhoz képest. Ezzel szemben a D-i féltekén éppen fordított a helyzet: az Egyenlítő és a 60° között kiemelkedő, míg a pólus és a 60. szélességi
fok között bemélyedő a geoid. Az eltérések erősen torzított rajza (42. ábra) egy körte alakjára emlékeztet. Ezért használjuk a „körte alakú Föld”
kifejezést.

A FÖLD MOZGÁSAI
A Föld természeti viszonyainak kialakításában igen fontos szerepe van égitestünk különböző mozgásainak (pl. tengely körüli forgás, keringés).
A földi jelenségekben valamennyi mozgás együttes hatása tükröződik, de megértésükhöz az egyes mozgásokat külön-külön kell megismerni. A
következőkben ezért a fontosabb mozgásokat és hatásaikat egyenként fogjuk elemezni.
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A Föld tengely körüli forgása

A mozgás jellemzése

A Föld képzelt tengelye körül nem egészen 24 óránként (23 h 56 min 4,09 s alatt) tesz meg egy teljes fordulatot. Ez az időtartam a csillagnap.
A forgástengely felszíni metszéspontjai a földrajzi pólusok. A Föld az északi pólus felől nézve az óramutató járásával ellentétes irányban, tehát
nyugatról keletre forog. Ezt a csillagászatban direkt forgási iránynak nevezik.

Mivel a Föld szilárd test, azért a felszín pontjai azonos szögsebességgel forognak. Az azonos szögsebesség azonban nem jelent egyszersmind
egyforma kerületi sebességet is. A kerületi sebesség a forgástengelytől való távolságtól függ, ezért az Egyenlítőn a legnagyobb (461 m/s), innen
kezdve a szélességi fok koszinuszával arányosan csökken (43. ábra). Ezért a 60.°-on már csak fele az Egyenlítőn mérhetőnek (mert cos 60° = 1/2),
a pólusokon pedig nulla.

Az időmérő eszközök utóbbi évtizedekben végbement tökéletesítése (kvarcórák, atomórák kifejlesztése) többek között azzal az eredménnyel járt,
hogy sikerült kimutatni a Föld forgásában mutatkozó egyenetlenségeket. Ezeknek két fő csoportja van:

a) a forgási sebesség egyirányú változása,

b) a sebesség ingadozásai.

a) Az egyirányú változás lassulást jelent. Értéke nem nagy, mindössze évi 0,0029 s-ra tehető. A lassulást először a Holddal kapcsolatos jelenségeknél
tapasztalták. A fogyatkozások pl. a számítottnál mindig valamivel hamarabb következnek be. Később ezt az eltérést más jelenségeknél is sikerült
kimutatni, s így nyilvánvaló lett, hogy a tengelyforgás ideje növekszik. Ez a jelenség földtörténetileg hosszabb idő alatt igen tekintélyes változásokat
eredményez. Olyan mezozoikumi mészvázas állatok esetében, amelyeknél a mészlerakódás éves és napi ritmusa is megállapítható, az évi ritmuson
belül több mint négyszáz napot lehetett megszámolni. Az év hosszának változatlanságát feltételezve, ez csak úgy magyarázható, hogy az akkori
napok jóval rövidebbek voltak a jelenleginél.
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43. ábra - A szélességi körök sugarának és kerületének változása. r – a szélességi körök sugara, k – a szélességi
körök kerülete, R – a Föld sugara

A tengelyforgás lassulásának legfőbb oka az, hogy a Hold és a Nap által keltett dagályhullám a forgási iránnyal szemben fut végig a Földön, s így
állandó fékező erőt jelent. Ezen az elég általánosan elismert okon kívül más tényezők is felléphetnek. A Föld fokozatos tágulásával számoló geofizikai
elméletek pl. a tágulást is sebességcsökkentő erőnek tekintik.

b) A sebességingadozásoknak két típusa van. A nagyobb ingadozások szabályosak, és éves periódusuk van. A Föld forgása május végétől október
elejéig lassul, azután gyorsul. A maximális kilengés 0,04 s, tehát viszonylag könnyen mérhető (44. ábra).

A szabályos ingadozásokat a Földön bekövetkező tömegáthelyeződésekkel magyarázzák (pl. víz, hó, jég v. légtömegek helyváltoztatása az évszakok
szerint).

44. ábra - A Föld forgássebességének változásai 1958 és 1966 között
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A szabálytalan ingadozások csak néhány százezred másodperc nagyságrendűek, s feltehetően a későbbiekben tárgyalandó pólusingadozással
kapcsolatosak.

A Föld forgásának bizonyítékai és következményei
A csillagos ég naponkénti látszólagos körbefordulása ősidők óta ismert jelenség. A Föld forgásának ezt a legszembetűnőbb és legközönségesebb
bizonyítékát azonban az emberiség évezredeken át helytelenül értelmezte. A látszólagos mozgást valóságosnak gondolta, s abból éppen a Föld
mozdulatlanságára következtetett. A Föld forgására vonatkozó szórványos felvetéseknek a fizika számos alapvető törvényének ismerete hiányában
nem volt meggyőző erejük. A középkori elme számára pl. semmivel sem tűnt nagyobb képtelenségnek az a feltételezés, hogy a mozdulatlan Föld
körül azonos szögsebességgel kering (és tesz meg naponta egy kört) valamennyi égbolti objektum, mint az a nézet, hogy a Föld forog, de nagy
sebességű forgása ellenére sem törik darabokra.

A Föld forgásának bizonyítására olyan földi fizikai jelenségeket kellett találni, amelyek csakis e forgás következményeiként magyarázhatók. Ezért
a Föld forgásának legismertebb és leggyakrabban emlegetett bizonyítékai (pl. az inga elfordulása vagy a leeső testek eltérülése) egyben a forgás
következményei is. Napjainkban e jelenségeknek (mint bizonyítékoknak) már főleg csak történelmi értéke és érdekessége van. Rövid felidézésük
elsősorban azért tanulságos, mert bennük a Föld forgásának olyan következményei tárulnak fel, amelyek ismerete és megértése számos földrajzi
folyamat tanulmányozásához is elengedhetetlenül szükséges.

Ma már a Föld forgásának közvetlen megfigyelésére is mód van (a világűrből vagy a Holdról), ezért annak közvetett bizonyítása szükségtelen.

A forgó Földön fellépő erők és hatásaik
A forgó Földön olyan erőhatások lépnek fel, amelyek mozdulatlan égitesten nem hatnának. Ezek a már említett centrifugális erő és az eltérítő erő.

a) A forgástengelyre merőleges centrifugális erő – mint láttuk –, a Földet az Egyenlítő mentén széthúzni törekszik, s így azt lapulttá teszi. A Föld
lapultságának igazolása ezért egyúttal forgásának bizonyítéka is. Ezt a bizonyítékot az emberiségnek már a XVIII. századi földmérésekkel (Peru,
Lappföld) sikerült megszereznie.

b) Az eltérítő erőt tanulmányozójáról G. Coriolis (1792–1843) francia fizikusról Coriolis-erőnek nevezzük. A Coriolis-erő a forgó rendszerekben mozgó
testekre hat, azokat eredeti mozgási irányukból eltéríteni igyekszik. Két tulajdonságát kell kiemelni: az egyik az, hogy a centrifugális erőhöz hasonlóan
ez is egy tehetetlenségi erő, a másik pedig, hogy látszólagos erő.

Tehetetlenségi erő, mert a testek tehetetlensége miatt lép fel, és látszólagos, mert a mozgó testek irányváltozását csak a forgó rendszerben helyet
foglaló szemlélő érzékeli. A rendszeren kívülről ez az eltérülés nem észlelhető.

A mechanika első törvénye értelmében a forgó rendszerben, így a Föld felszínén szabadon mozgó testek is (pl. egy kilőtt puskagolyó vagy a lengő
inga) megtartják eredeti mozgási irányukat, így kívülről, mondjuk az „állócsillagokhoz” kötött koordináta-rendszerből eltérülés nem látszik. A földi
szemlélő azonban mást tapasztal. A forgó rendszer pontjai (így pl. a földi tereptárgyak) szerint rögzített irányok e pontok mozgása miatt állandóan



A FÖLD MINT ÉGITEST (dr. Gábris Gyula)

68

változnak. Így az eredeti mozgásirányukat megtartó testek ezekhez képest eltérülni látszanak. Ezt a jelenséget mutatja be a 45. ábra felső része. Egy
lövedéket A-ból B felé lövünk. A szaggatott vonal a lövedék útját jelzi. Az ábra szerint a lövés iránya délről észak felé mutat. Amíg a lövedék a jelzett
irányba repül, a Föld elfordulása miatt az A pont A', a B pedig B' helyzetbe kerül. Az észak–déli irány megváltozik, a lövedék viszont „tehetetlenül
repül”, s így a fokozatosan változó észak–déli irányból egyre jobban eltérül. Nem is érkezik meg B'-be, hanem valahova a B" pontba jut.

A 45. ábra középső és alsó részein ugyanez látható különböző mozgásirányok esetén. Az ábrából világosan kitűnik, hogy ha az északi féltekén
a mozgás irányába fordulunk, a mozgó testeket mindig jobb felé látjuk kitérni. Ha a viszonyokat a déli féltekén vizsgáljuk, ott az eltérülés bal felé
jelentkezik.

45. ábra - A különböző irányba mozgó testek eltérülése az északi féltekén a Coriolis-erő hatására. A felső ábrarészen
a mozgás dél–északi, a középsőn észak–déli, az alsón nyugat–keleti és kelet–nyugati irányú

A Coriolis-erő néhány következménye

1. A Coriolis-erőn alapszik a híres Foucault-féle ingakísérlet (1851), amely igen szemléletesen és könnyen beláthatóan bizonyította a Föld forgását.
L. Foucault a párizsi Pantheonban 67 m hosszú, 28 kg tömegű ingát állított fel. Lengése során az inga vonalakat rajzolt a templom padlózatára hintett
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homokba. Az inga által hagyott nyomok már 1–2 óra elteltével jól láthatóan keresztezték egymást. Mivel az inga a lengési síkját megtartja (46. ábra),
s a kísérlet során az épület sem mozdult el, a jelenség csak a Föld forgása miatt következhetett be. Ha a kísérletet különböző földrajzi szélességű
helyeken megismételjük (47. ábra), a Föld gömb alakja miatt azonos idő alatt különböző szögelfordulási értékeket kapunk. Az elfordulás nagysága
a földrajzi szélesség szinuszával arányos, tehát az Egyenlítőn nulla, a pólusokon pedig naponta egy teljes kört ad.

46. ábra - Az ingakísérlet elve. Az inga a forgó rendszerben is megtartja lengési síkját

Az inga síkjának látszólagos körbefordulása a Coriolis-erő felhasználásával úgy magyarázható, hogy az inga mindkét irányú kilengése során egy
kissé jobb felé (a déli féltekén bal felé) tér el, s így jönnek létre alatta az egymást metsző nyomok.

2. A Coriolis-erő eltérítő hatása más megközelítésben a kerületi sebességek vizsgálatával is nyilvánvalóvá tehető. Ezen az alapon igazolta kísérletileg
a Föld forgását már jóval Foucault előtt, 1804-ben Benzenberg. Többszöri kísérlete azt mutatta, hogy a hamburgi Mihály-toronyból, 76 m magasból
leejtett golyó a helyi függőlegestől átlagosan 0,9 cm-rel keletre érkezik le. (A kísérleteket 1831-ben Reich is megismételte egy freibergi bánya 158 m
mély aknájában. Reich kísérletei a nagyobb ejtési magasság és a kevesebb zavaró körülmény miatt még egyértelműbb eredményt adtak.) Az ejtési
kísérletek elvi vázát a 48. ábra mutatja. A forgó Földön emelkedő torony tetejének nagyobb a kerületi sebessége, mint az alatta levő földfelszínnek.
A lehulló golyó tehetetlensége miatt „magával viszi” a fent kapott nagyobb sebességet, s a Föld forgásának irányában megelőzi az alatta lassabban
mozgó felszíni pontot, tehát kelet felé tér el.
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47. ábra - Az inga szögelfordulása és a földrajzi szélesség közötti kapcsolat. A külső szemlélő számára változatlan
helyzetű lengési sík a forgás következtében annál jobban eltér a meridián irányától, minél magasabb szélességen
leng az inga

3. A Föld forgása tükröződik a nagy földi légkörzésben részt vevő légtömegek mozgásában is. A trópusi magas nyomású területről az Egyenlítő felé
tartó passzát szelek irányában jelenlevő keleties összetevő annak a következménye, hogy a passzátáramlás levegője kisebb kerületi sebességű
övezetből a nagyobb sebességű felé tart. Így ez az alatta lévő földi pontokhoz képest elmarad, s az északi féltekén jobbra, a délin balra térül –
mindkét esetben keleties széllé válik. Ugyanez a helyzet a sarki szelek övezetében. A pólusok tájékáról alacsonyabb szélességek felé fújó szelek
szintén a kerületi sebességben mutatkozó különbségek miatt kapnak keleti összetevőt. Ez a hatás az általános légkörzés többi szeleinél is jelen
van többé-kevésbé nyilvánvaló módon.

4. Ugyancsak az eltérítő erő hatására, tehát végül is a Föld forgása miatt jön létre az örvények meghatározott sodrási iránya: ez az északi féltekén
mindig az óramutató járásával ellentétes, a délin pedig azzal megegyező. Ismét atmoszferikus példánál maradva: a mérsékelt égövek nagyméretű
alacsony nyomású képződményeiben, a ciklonokban ezért forog a levegő az északi féltekén direkt, a délin indirekt irányban. A légnyomásviszonyok
miatt a peremekről a központ felé áramló levegő nálunk jobb felé tér, s ez a 49. ábra szerint balsodrású légörvényt hoz létre.
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48. ábra - Az ejtési kísérletek elve. Az A pontból leejtett súly E-ben ér földet

49. ábra - Az örvények sodrási irányának kialakulása. Alacsony nyomású központ körül kialakuló balsodrású
légörvény az északi féltekén

5. Az eltérítő erő a víztömegek mozgásirányára is hat. Ezzel kapcsolatban Baer észt fizikus még a múlt század közepén olyan törvényt fogalmazott
meg, amely szerint az északi félteke folyói jobb partjukat alámossák és meredekebbé formálják, bal partjuk viszont lapossá válik. Törvényét főleg
az európai Oroszország nagy folyóinak (Volga, Don, Donyec, Dnyeper stb.) völgyformái alapján alkotta meg, és kétségtelen, hogy szabályerősítő
példák máshol is találhatók (pl. a Duna Magyarországon). Ennek ellenére ma az az általános vélemény, hogy a folyóvölgyek formálásában résztvevő
számos más erő rendszerint lényegesen felülmúlja a Coriolis-erő hatását, így annak tiszta érvényesülésére nincs mód. A világtengerekben mozgó
víztömegek (áramlatok) is mutatják a Coriolis-erő hatásának megfelelő irányváltozásokat, mivel azonban az áramlatok az állandó jellegű szelek
következtében jönnek létre, s azokat – mint láttuk – befolyásolja az eltérítő erő, a két hatás szétválasztása meglehetősen nehéz.

A pólusingadozás
A Föld forgásával kapcsolatos jelenség a pólusingadozás is. A pólusingadozás azt jelenti, hogy a Föld forgástengelye kismértékben ingadozik a
tehetetlenségi vagy szimmetriatengelyhez képest.
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Először Euler vetette fel a pólusingadozás gondolatát (1765), kiszámítva, hogy ha a Föld merev test, akkor forgástengelyének mintegy 305 nap alatt
egy kúpot kell írnia a tehetetlenségi tengelye körül.

A jelenséget 1884-ben Küstner bizonyította, aki mérései során periodikus változást észlelt Potsdam földrajzi szélességének értékében. Egy adott
helyen a földrajzi szélesség (a pólustávolság kiegészítő szöge) változásának mérése ugyanis egyben a pólusingadozás mérését jelenti. 1891-ben
a Potsdamban és Waikikiben végzett összekapcsolt megfigyelések is azt mutatták, hogy a sarki tengely valóban végez kis periódusú mozgást,
amely a földrajzi szélességek rendkívül kis mértékű ingadozását okozza. Ugyanebben az évben Chandler megállapította, hogy a pólusingadozást
két fontos ritmusos mozgásra lehet visszavezetni, amelyek periódusai 12, illetve 14 hónaposak. A két periódus amplitúdója nem állandó, de átlaguk
a 14 hónapos esetében 0,2” (4–6 m), míg a 12 hónaposé 0,1” (3 m). Az Euler feltételezte 10 hónapos mozgás merev Földre vonatkozik, de bolygónk
rugalmassága megnyújtja azt 14 hónapra. Ezt az ingadozást Chandler-periódusnak nevezték el. A 12 hónapos ritmust általában meteorológiai
tényezőkkel hozzák kapcsolatba.

A pólusingadozást földrajzi szélességmeghatározások révén lehet érzékelni. A Nemzetközi Geodéziai Társaság 1895-ben megalapította az
International Latitude Service-t, amely azonos szélességen (39° 08’), de különböző hosszúságon levő öt obszervatóriumból áll. Az ILS feladata az,
hogy a résztvevő obszervatóriumok szélességének minden éjszakai meghatározásával állandóan figyelemmel kísérjék a valódi földi pólus helyzetét.

Az ILS-nek a több mint 80 éve történt megalakulása óta folyamatos feljegyzései vannak a pólus mozgásáról. 1960 óta a régi szervezetet a
Japánban székelő International Polar Motion Service váltotta fel. Az adatok átszámításbeli különbözősége ellenére számos következtetés vonható
le a megfigyelésekből.

A forgástengely pillanatnyi földfelszíni helyét földrajzi pólusnak, a tehetetlenségi tengely döféspontját – ami körül a földrajzi pólus mozog – csillagászati
pólusnak nevezzük. A földrajzi pólus nem pontosan kört ír le a csillagászati körül, hanem szabálytalan spirálist, amely általában egy 20 m-es oldalú
négyzeten belül marad (50. ábra). A pólus mozgásának iránya a Föld forgásának irányával egyezik meg.
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50. ábra - A földrajzi pólus mozgása 1958 és 1966 között

A pólusingadozás csillagászati földrajzi jelentősége kicsi, a helymeghatározások során általában nem veszik figyelembe. Itt kell megjegyeznünk,
hogy a pólusvándorlás a szárazföldek és a pólusok egymáshoz viszonyított helyzetének változását jelenti a földtörténet során, és nem tartozik a
csillagászati földrajz témakörébe.

Az árapály jelensége
Az árapály a világtengerek szintjének szabályos, periódusos változása; naponként kétszeri emelkedése és kétszeri süllyedése. A mediterrán
területeken gyökerező ókori kultúrák gondolkodói még nem foglalkoztak ezzel a jelenséggel, ami érthető is, hiszen a Földközi-tenger szintingadozása
nagyon kicsi. Ebből az időből csak Pütheász leírásából származó megfigyelés maradt fenn. A massalai (Marseille) utazó kihajózott az Atlanti-óceánra,
és ott figyelte meg a vízszint szabályos ingadozását (dagály- és apály). A víz emelkedését–süllyedését a Holdnak tulajdonította, de annak okát
természetesen nem tudta megtalálni. A jelenség magyarázatára csak a fizika fejlődésével, Newton általános tömegvonzásra vonatkozó elméletének
ismeretében került sor.

A tengelye körül forgó Földön fellépő centrifugális erő hatására, a Föld alakja a már ismert módon eltorzul, forgási ellipszoiddá válik. A Föld azonban
kísérőjével a Holddal együtt olyan közös rendszert is képez, amelyik a két égitest közös tömegközéppontja körül kering. Ez a közös tömegközéppont
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– mivel a Föld tömegének nyolcvanad része a Hold tömege, s a két égitest távolsága pedig a Föld sugarának csak kb. hatvanszorosa –, a Földön
belül, de természetesen nem annak tömegközéppontjában van (51a. ábra). A közös tömegközéppont körül mindketten azonos – a Hold keringési
idejéből (27,3233 nap) adódó igen kicsiny (napi 13°-os) – szögsebességgel forognak. Az árapálykeltő erő két összetevőből, nevezetesen ebből a
forgásból származó, s földrajzi helyenként időről időre módosuló nagyságú centrifugális erőből és a Hold tömegvonzásából vezethető le, mégpedig
úgy, hogy mértéke a Hold felé mutató és az azzal ellenkező irányban egyaránt a legerősebb, s erre merőlegesen a legkisebb (51b. ábra). A Föld
saját tengelyforgása következtében a Hold delelésének (és vele ellentétesen az alsó kulminációjának) földrajzi helye folyamatosan változik, körbefut
a földfelszínen. Ezért a dagályhullám is elmozdul, de nem pontosan a forgás periódusának megfelelő időben ér vissza ugyanarra a földrajzi pontra,
hanem az egy fordulatra eső idő alatt saját pályáján keringő Hold elmozdulása (13°) következtében 50 perccel később.

51a. ábra - A Föld–Hold rendszer közös tömegközéppont körüli keringése (a két égitest távolsága erősen torzított)

51b. ábra - Az árapálykeltő erő nagysága és iránya a Hold pályasíkjára merőleges irányból tekintve
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51c. ábra - Egy adott földrajzi helyen a két egymást követő dagály nagyságában mutatkozó különbség magyarázata
a Hold keringési pályasíkjának változása alapján

51d. ábra - Újhold és telihold idején a Hold és a Nap árkeltő hatásának összegzése, első ill. utolsó negyedkor pedig
egymás hatásának lerontása figyelhető meg

A Földön a földrajzi helyzet (szélesség) szerint is változik az árapálykeltő erő nagysága, amely a Hold keringési síkjában a legerősebb (mert itt a
Hold zenitben delel), és a deleléskori zenittávolság növekedésével egyre kisebbé válik. Mivel a Hold keringési síkja a Föld egyenlítőjének síkjához
képest változik, ugyanazon a helyen a két, egymást követő dagály nagysága általában nem egyezik meg. Holdhónaponként kétszer adódik olyan
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helyzet, amikor kísérőnk pályasíkja a Föld egyenlítőjének síkja egybeesik. Ekkor a nagyjából félnaponként (12 óra 25 percenként) bekövetkező
dagály szintje teljesen egyforma, egyébként pedig egyenlőtlen, vagyis kb. napi (24 óra 50 perces) periódust mutat; egy erősebb vízszintemelkedést
egy gyengébb követ (51c. ábra).

Az árapály jelensége nemcsak a Hold, hanem a Nap és a bolygók együttes hatásának eredményeképpen alakul ki. A fent leírtakban (és az ábrákban)
a Hold helyére behelyettesíthetők ezek az égitestek, és ezekből külön-külön is levezethetők az árapálykeltő erők. Mivel ezek az erők a távolság
harmadik hatványával fordított, a tömeggel pedig egyenes arányban csökkennek, könnyen belátható, hogy a Napnál kereken 400-szor közelebb levő
Hold hatása a döntő, amelyet a Napé csak módosít (a bolygók szerepe gyakorlatilag elhanyagolható). A két égitest mozgása – így az általuk okozott
árkeltő erők periódusa – sem egyforma. A Nap földkörüli látszólagos mozgása 50 perccel rövidebb, mint a Holdé. Az általuk keltett árhullámok a
fáziseltolódás mértékétől függően hol erősítik, hol gyengítik egymást. Együttálláskor (konjunkció) és szembenálláskor (oppozíció) a legmagasabb az
árhullám, kvadratúra idején viszont a leggyengébb. A két hatás összjátékát az 51d. ábra mutatja be.

Az árkeltő erők nemcsak a víztömegekre hatnak (a tengerjárás jelensége), hanem bizonyos mértékben a Föld egészét is deformálják.

A Föld keringése a Nap körül
A keringés általános jellemzése

A tengelyforgás mellett a Nap körüli keringés a Föld másik fontos mozgása. A többi bolygóhoz hasonlóan Kepler törvénye értelmében a Föld ellipszis
alakú pályán kering, amelynek egyik gyújtópontjában van a Nap. A keringés iránya az ekliptikai pólus irányából nézve az óramutató járásával
ellenkező, tehát direkt.

A pályaellipszist általában a numerikus excentricitás értékével jellemzik. A numerikus excentricitás (e) a középpont és a gyújtópont közti távolság
(c) és a fél nagytengely hosszának (a) hányadosa:

A Föld esetében:

e = 0,0167.

A pálya ellipszis formája miatt a Föld Naptól való távolsága az év folyamán változik. A földpálya napközeli pontját perihéliumnak, a Naptól legtávolabbit
aféliumnak nevezzük. Ezeket az apszisvonal köti össze. A pálya jelenlegi numerikus excentricitásából következik, hogy a Föld–Nap távolság évi
ingadozása mintegy 5 millió km. (Perihélium esetén 147,1, aféliumban 152,1 millió km-re vagyunk a Naptól.) A Föld az északi félteke telén van
napközelben és nyáron naptávolban. A pontos dátumok 1996-ban: január 4. és július 6.

A pálya fél nagytengelyének hossza (közepes Naptávolság) 149,6 millió km. Ezt a távolságot a Naprendszerben távolságmérési egységként
használják; neve: csillagászati egység, jele: CsE.



A FÖLD MINT ÉGITEST (dr. Gábris Gyula)

77

Az ellipszis megfelelő adataiból meghatározható a Föld Nap körüli pályájának teljes hossza (kereken 939 millió km). Ebből és a keringés periódusából
pedig kiszámítható a pálya menti sebesség. Ennek középértéke 29,8 km/s, de a Naptávolság függvényében változik (a Föld napközelben gyorsabban,
naptávolban lassabban mozog – Kepler 2. törvénye).

A keringés időtartama, amíg a Nap az égbolton látszólag körbejárva ugyanahhoz a csillaghoz visszaérkezik, 365 nap, 6 óra, 9 perc, 9 másodperc.
Ez a sziderikus vagy csillagév. Ennél valamivel rövidebb a tavaszpont szerint számított tropikus év (365 nap, 5 óra 48 perc, 46 másodperc), amely
időszámításunk alapját szolgáltatja. A két év hossza közti különbségre a precesszióról szóló fejezet ad magyarázatot. Végül megemlítjük még, hogy
a Föld két, egymást követő perihéliumátmenete közt eltelt idő az anomalisztikus év. Ez valamivel hosszabb a sziderikus évnél. Az időkülönbség a
perihélium – később még tárgyalandó – lassú eltolódásának a következménye.

A Nap körüli keringés bizonyítékai
A Napnak a csillagok között megtett látszólagos évi útja viszonylag könnyen megfigyelhető égbolti jelenség. Bár nem annyira szembeötlő, mint a
csillagos ég napi körforgása, már az ókorban is ismerték. De a Napnak az állatövi csillagképek közt megtett útját éppen úgy valóságosként fogadták el,
mint az égbolt napi forgását, s belőle a Napnak Föld körüli keringésére következtettek. Ezt a geocentrikus álláspontot megerősítette, hogy szellemes,
de hibás mérések alapján (Arisztarkhosz) a Föld–Nap távolságot a valóságosnak nem egészen 5%-ára tették, s ezért a Nap méreteit is messze
alábecsülték. Maga Arisztarkhosz ugyan méréseiből a Földnek a Nap körüli keringésére következtetett, de érvei nem voltak elég meggyőzőek. A
matematikailag is alátámasztott geocentrikus rendszer a XVI. századig egyeduralkodó maradt.

52. ábra - A parallaxis elve. A csillag F1-ből C1-ben, F2-ből C2-ben látszik. π a Nap–Föld közepes távolság látószöge
a csillagból, vagyis a parallaxis

A parallaxis
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A Napot a középpontba helyező kopernikuszi gondolatnak ugyan nagy előnye volt, hogy egyszerűbbé tette „az égbolti matematikát”, de a valószínűség
fokáról csak úgy emelkedhetett teljes bizonysággá, ha a Föld keringő mozgására valamilyen fizikai bizonyítékot is talált.

Ezt Kopernikusz is tudta, és zseniálisan mutatott rá, hogy a Föld Nap körüli keringésének tükörképeként a csillagoknak az égbolti háttérhez képest
egy év alatt egy kört vagy ellipszist kellene az égre rajzolniuk (52. ábra). Ez azért következik be, mert a mozgó Földről szemlélve az égboltot, a
csillagokat mindig más-más irányból figyeljük, s fénypontjaik ennek megfelelően a háttér más-más helyére vetítődnek. Azt is könnyen beláthatjuk,
hogy a csillagok által ilyen módon az égboltra rajzolt pályák alakja attól függ, hogy az illető csillagnak mekkora az ekliptikai szélessége. Az ekliptikai
pólus közelében levő égitestek kört, a közepes szélességűek ellipszist írnak le, az ekliptika síkja mentén fekvők pedig egy vonal mentén mozdulnak
el. Az ábra azt is mutatja, hogy az elmozdulás iránya a Föld keringési irányával ellentétes. Külön magyarázat nélkül is nyilvánvaló, hogy a csillagok
elmozdulásának nagysága fordítva arányos távolságukkal.

Maga Kopernikusz is hosszú időn át kereste a csillagoknak ezt az ún. parallaktikus elmozdulását, de nem találta meg. Sikertelenségét helyesen
magyarázta: a csillagok olyan hatalmas távolságban vannak, hogy ahhoz képest a Földpálya átmérője csupán egy pontként fogható fel.

Később Kopernikusz ellenfelei és hívei egyaránt folytatták a parallaxis keresését, de az egyre tökéletesedő műszerek ellenére is csak mintegy 300
év múlva sikerült eredményt elérni. Az első sikeres parallaxismérést 1838-ban végezték – egymástól függetlenül – Bessel, Henderson és Struve.
Az 1/2 szögmásodperc körüli értékek érthetővé tették a korábbi sikertelenséget. Még a legközelebbi csillagok parallaktikus elmozdulása sem éri
az 1"-et (a Proxima Centauri parallaxisa 0,751"). Az elmondottakból az is nyilvánvaló, hogy a parallaxis felfedezése nemcsak a Föld Nap körüli
keringésének világos bizonyítékát adta az emberiségnek, hanem egyúttal egy kiváló távolságmérési módszert is; ennek részletes ismertetésével
egy másik fejezet foglalkozik.
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53. ábra - Az aberráció jelenségének sematikus rajza. A T1 és T2 pontban helyet foglaló szemlélő a pillanatnyi
mozgásiránynak megfelelően (az ábra szerint T1-ben jobbra, T2-ben balra) fordítja el távcsövét, így a csillagot nem
ugyanazon a helyen látja. Mivel a mozgás iránya állandóan változik, a csillag látszólagos helye is fokozatosan
eltolódik, létrejön az aberrációs idom

Az aberráció

A parallaxis 300 éven át tartó keresése során már több mint 100 évvel a sikeres felfedezés előtt egy egészen más természetű, de a Föld keringését
ugyancsak meggyőzően bizonyító jelenség vált ismertté – az aberráció. Felfedezője J. Bradley (1728).

Az aberráció elvi alapja az, hogy egy nyugalomban levő megfigyelő ugyanazon fényforrást más szög alatt (más irányban) látja, mint az, aki mozgásban
van. A szögeltérés annál nagyobb, minél sebesebben mozog a megfigyelő.

A jelenség magyarázatához gondoljunk először is egy közönséges, mindenki által ismert földi példára! Ha egy álló vonat ablakain függőleges
irányban futnak le az esőcseppek, a vonat indulása után a sebesség növekedésével egyre inkább észrevehetően elferdül az esőcseppek pályája.
A teljes sebességgel haladó jármű ablakában már csaknem vízszintesen szaladnak végig a cseppek. Ennek az az oka, hogy amíg az esőcseppek
végiggördülnek az ablakon, a vonat helye jelentősen megváltozik.

Ugyanez a helyzet a csillagok megfigyelésekor is. Ha a Föld mozog, és sebessége a fény sebességéhez képest nem elhanyagolhatóan kicsi, akkor
a megfigyelt égbolti objektumokból érkező fénysugár irányának is meg kell változnia. Amíg ugyanis a fény végigfut a távcsövön, addig a Föld helye
is megváltozik. Kérdés már most, hogyan lehetne igazolni, hogy távcsöveinket a csillagok észlelésekor valóban elfordítjuk kissé a Föld pillanatnyi
mozgásirányába? A bizonyítékot ugyanazon objektum féléves időközzel történő ismételt megfigyelése világosan megadja. A Föld mozgásának iránya
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ugyanis a Nap körüli keringés során félévenként ellentétesre változik, ezért a távcső megdöntése is ellenkező lesz (53. ábra), így a csillag pozíciója
is megváltozik.

Ezt a változást észlelte Bradley, s mérései szerint a csillagok aberrációs elmozdulása 41" nagyságú. Ez az érték minden csillag esetén azonos,
hiszen a jelenség nem az égitestek távolságától, hanem a Föld mozgási sebességétől függ. Úgyannyira, hogy az eltolódás mértékéből a Föld pálya
menti sebessége is meghatározható. Az aberrációs elmozdulás egyébként a parallaxishoz hasonlóan az ekliptika pólusaiban levő csillagoknál kör,
a többieknél ellipszis alakú. Az ellipszis annál lapultabb, minél kisebb a csillag ekliptikai szélessége (β). Ha a β = 0°, akkor az ellipszis vonallá
„laposodik”. Viszont a parallaxistól eltérően az aberrációs idomok a Föld keringésével megegyező irányban rajzolódnak az égre.

A színképvonalak eltolódása

Ma már az is megfigyelhető jelenség, hogy a Nap körüli keringés miatt a csillagok színképében a színképvonalak éves periódusban eltolódnak. A
Föld ugyanis mintegy fél éven át közeledik valamely csillaghoz, s a Doppler-elv értelmében ilyenkor a színképvonalak az ibolya felé csúsznak, majd
a távolodás időszakában a vörös irányába. Bár a Föld sebessége csak 10 000-ed része a fény sebességének, s így az eltolódás mértéke kicsi, azért
a jelenség pontos mérésekkel mégis észlelhető.

A precesszió
Már az ókorban megállapította Hipparkhosz, hogy az általa megfigyelt csillagok ekliptikai koordináta-rendszerben mért hosszúságainak értéke
szabályos eltérést mutat a 150 évvel előtte készült táblázatok adataihoz képest. A görög csillagász ezt a jelenséget az égi pólusnak az ekliptika pólusa
körüli mozgásaként értelmezte. Jelenleg pl. az északi pólus a Sarkcsillag közelében van, de 47°-os átmérőjű körív mentén lassan körbevándorol az
éggömbön. A mozgás másik megnyilvánulása az ekliptika és az égi egyenlítő metszéspontjainak, nevezetesen az ekvatoriális koordináta-rendszer
kezdő pontjának, a tavaszpontnak az elmozdulása.  Hipparkhosz idejében (i. e. II. század) a tavaszpont a Kos csillagképben volt, de azóta kb. 30°-
kal hátrált, és a Halak csillagképbe lépett. Ez a mozgás a precesszió. A tavaszpont vándorlásának oka mind az Egyenlítő, mind az ekliptika síkjának
elmozdulása. E két mozgás okát külön kell vizsgálnunk, mégis mindkettő a Föld alakjára és a tömegvonzásra vezethető vissza.

54. ábra - A Nap vonzásából származó forgatónyomaték
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a) A Föld az Egyenlítőnél kidomborodó, a pólusoknál belapuló égitest, és forgástengelye 23,5°-kal eltér az ekliptika pólusának irányától. Az 54. ábra
szerint a Nap és a Hold – a hozzánk legközelebb eső két nagy égitest – a Földre forgatónyomatékot (F1 és F2) fejt ki, amely a forgástengelyt a
pályasíkra merőlegessé igyekszik tenni. A forgatónyomatékkal szemben a Föld forgó tömegének tehetetlensége áll, amely forgástengelyének irányát
megtartani törekszik. E két erő eredőjeként a forgástengely – mint a búgócsiga – az ekliptika pólusának iránya körül egy kúpfelület mentén mozog
(55. ábra). Ez a mozgás a luniszoláris precesszió, mert a Hold és a Nap hatásaként jön létre. A luniszoláris precesszió miatt a tavaszpont évente kb.
50"-et vándorol Ny felé az ekliptika mentén, és kb. 26 ezer év (25 729 év) alatt egy teljes körülforgást végez. A forgás iránya az óramutató járásával
megegyező, retrográd. A tavaszpont hátrálása következtében az „állócsillagok” egyenlítői koordinátái megváltoznak.

b) A tavaszpont helyzete az ekliptika síkjának mozgása miatt is megváltozik. A Naprendszer többi bolygója nem pontosan a Földpálya síkjában
kering. Vonzásuk, zavaró hatásuk következtében a Föld keringési síkja elmozdul az álló csillagokhoz képest, és ezzel együtt mozog természetesen
az ekliptika pólusa is. Ez a jelenség a planetáris precesszió. Értéke 0,11" évente, iránya direkt.

55. ábra - A precesszió és a nutáció

A nutáció
A Hold tömegvonzása – a Naptól eltérően – nem egyenletes forgatónyomatékot fejt ki a Föld tömegére és forgástengelyére. A Holdpálya ugyanis
a Földpálya síkjával 5°-os szöget zár be. A két sík metszésvonala a Nap gravitációs zavaró hatására 18,6 év alatt körbefordul. E mozgás a Hold
Földre gyakorolt forgatónyomatékának periodikus változását is jelenti, amely az égi pólus mozgásában 18,6 éves ritmusos ingadozást okoz. Ez a
nutáció, amelynek következtében a Föld tengelye nem egyszerű, hanem hullámvonalakkal tarkított kúpszerű pályát ír le (55. ábra). A precesszió 26
ezer éves periódusán belül 1400 nutációs ritmus van.
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Az ekliptika ferdeségének változása
A Föld pályasíkja nem esik egybe az Egyenlítő síkjával. E két sík egymással bezárt szögét az ekliptika ferdeségének (ε) nevezzük. Értéke megegyezik
a forgástengely ferdeségének mindenkori szögével és a Nap maximális deklinációjával. A Naprendszer bolygói – mint tudjuk – nem a Földpálya
síkjában mozognak, így vonzásuk, perturbáló hatásuk következtében az ekliptika ferdesége ingadozik. Az utolsó egymillió évben a számítások szerint
az e középértéke 23° 17' volt. Az ingadozás amplitúdójának középértéke az utolsó 600 000 évben 55', az azt megelőző 400 000 évben pedig 36' volt.
Az ekliptika ferdesége (1966-ban 23° 26' 37") jelenleg lassú csökkenésben van, ami évente kb. 0,468"-et jelent. A csökkenés azonban nem állandó,
hanem hosszú periodikus ingadozása van. A kilengések periódusa kb. 40 000 év.

A ferdeség csökkenésével együtt csökken a Nap maximális deklinációjának értéke. Ezért jelenleg a térítők az Egyenlítő felé, a sarkkörök pedig a
pólusok felé közelednek évente 0,468"-cel, azaz kb. 14,5 m-rel. Így a trópusi szoláris klímaöv matematikailag számítható területe évente 1000 km2-
rel, a két poláris övezet pedig együttesen 450 km2-rel csökken.

A Földpálya excentricitásának változása
A Földpálya excentricitása (l. 83. oldal) nem állandó, hanem a bolygók mozgásának zavaró hatására ingadozik. Ha a Nap távolodik az ellipszis
középpontjától, az e növekszik, ha közeledik az ellipszis középpontjához, az e csökken. A Földpálya excentricitásának változásával a nagytengely
hossza változatlan marad, csupán az ellipszis kistengelyének hossza növekedik, illetve csökken. Ezért a Nap–Föld távolság középértéke – az ún.
csillagászati egység – állandó marad.

Az excentricitás kb. 92 000 éves periodikus ingadozást mutat. A legutolsó 600 000 évben az e értéke 0,0051 és 0,0475 között váltakozott. Távolabbi
geológiai múltban az eddigi ismereteink szerint az ingadozás határértékei megközelíthették a nullát és a 0,07-ot. Tehát – mint a többi pályaelem
esetében is – a periódusok nem azonos pontról indulnak, és az amplitúdójuk is változik. A valóságban így inkább ritmusoknak lehetne őket nevezni.

A Földpálya apszisvonalának forgása
A Föld ellipszis alakú pályájának nagytengelye az apszisvonal. Ez a vonal a többi bolygó tömegvonzásának következtében lassan elmozdul a térben,
és direkt irányban kb. 110 000 év alatt egy teljes kört ír le. Ez évente 11,7"-es elmozdulást jelent. Ezért a perihélium helye az ekliptikán állandóan
változik, s így a Föld különböző évszakokban kerülhet napközelbe, illetve naptávolba.

A FÖLD NAP KÖRÜLI KERINGÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
Általános jellemvonások

A keringés következményei tulajdonképpen csak a tengelyforgás figyelembevételével tárgyalhatók eredményesen. Először tehát azt az alapvetően
fontos tényt kell leszögezni, hogy a Föld forgástengelye a keringés során nem változtatja meg (vagy csak jelentéktelenül) az irányát. A forgástengely
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az ekliptika síkjával 66° 33'-es szöget zár be, tehát az Egyenlítő ekliptikához viszonyított helyzete ennek pótszöge, 23° 27'. A tengely irányának
változatlansága szemléletesen azt jelenti, hogy a keringés során önmagával párhuzamosan tolódik el. Ezt és a következőkben vizsgálandó
jelenségeket az 56. ábra mutatja.

Vizsgáljuk meg most az éves periódusú keringés következményeit, úgy, hogy a pálya ellipszisalakjától eltekintünk, s azt körnek vesszük.

Az 56. ábra a Föld helyzetét negyedéves időközökben szemlélteti. A Föld és a Nap középpontját összekötő egyenes – a vezérsugár – az év folyamán
változó helyeken metszi a Föld felszínét. (Természetesen ez a metszéspont a tengelyforgás miatt naponta is körbejár a Földön.) A vezérsugár
földfelszíni metszéspontján (talppontján) álló megfigyelő a Napot a zeniten látja. A talppont földrajzi szélessége mindig megegyezik a Nap dátum
szerinti deklinációjának értékével. A deklináció kb. ±23,5° közötti változása következtében a zenitben a delelés helye (talppont) az év folyamán
minden ±23,5° közötti földrajzi szélességen végigvándorol.

56. ábra - A Föld helyzete a Nap körüli pályán a napfordulók és napéjegyenlőségek idején

A talppont az északi félteke nyarán az Egyenlítőtől legtávolabb június 22-én kerül. Mivel a Nap ilyenkor a Földről a Rák ( ) csillagkép irányában
látszik, azt a szélességi kört, ahol ezen a napon a Nap zenitben delel, Ráktérítőnek hívják. Június 22-ét követően a talppont földrajzi szélessége, s
így a Nap deklinációja is csökken. A Ráktérítő tehát fordulatot jelent a Nap látszólagos évi járásában, a Napot képletesen szólva az Egyenlítő felé
téríti. Innen az elnevezés másik fele. Mivel a Nap deklinációja – ha nem is túl nagy mértékben – egyetlen tengelyforgási periódus alatt is változik, így
a napfordulat helye és ideje tulajdonképpen egyetlen ponthoz köthető, ez a napfordulati vagy szolszticium pont.
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Fél év múlva a vezérsugár felszíni talppontja a déli szélesség 23,5°-án lesz. Ekkor a Nap a Bak ( ) csillagkép irányában látszik, ezért ez a szélességi
kör a Baktérítő nevet kapta, a december 22-i dátum pedig a téli napforduló (szolszticium) napja lett.

A két napforduló közötti időben a vezérsugár talppontja kétszer is átmegy az Egyenlítőn, ilyenkor a Nap deklinációja 0°. Az évnek ez a két napja
március 21. és szeptember 23. Előbbi esetben a Nap a Kos ( ), utóbbinál a Mérleg ( ) csillagkép irányában látszik.1 Mint már tudjuk, az égboltnak
ezeket a helyeit tavasz-, illetve őszpontnak nevezzük. Maga a Föld ilyenkor az ún. napéjegyenlőségi vagy ekvinokcium pontokban van (az elnevezés
magyarázata később következik!).

Ha így végigkövettük a Napnak a Föld keringéséből következő látszólagos évi járását, most még azt is megállapíthatjuk, hogy március 21-től
szeptember 23-ig a Nap deklinációja pozitív, vagyis ekkor az északi féltekén nagyobb horizont feletti magasságokban delel, mint a délin. Sugarai az
északi féltekét nagyobb szögben érik, s több energiát adnak. Ezért ez az időszak az északi féltekén a nyári, a délin pedig a téli félév. Szeptember
23-ától március 21-ig a helyzet természetesen fordított.

A nappalok és éjszakák hosszának változása
A Földforgás és a keringés szoros összefüggését az a tény is mutatja, hogy bár a nappalok és éjszakák váltakozása elsődlegesen a forgás
következménye, a kérdéskör csak a keringés ismeretében tárgyalható.

Közismert dolog, hogy a Földnek a Nap felé forduló oldalán van nappal. Pontosabban azt kell mondanunk, hogy a nappali és éjszakai féltekét
(a megvilágított és az árnyékos oldalt) mindig egy olyan sík választja el, amely az adott pillanatban a vezérsugárra merőleges és átmegy a Föld
középpontján. E sík földfelszíni metszete mindig egy legnagyobb gömbi kör (ortodróma). Ezt a nappali és éjszakai félgömböt elválasztó körvonalat
terminátornak nevezzük.

E vonal azonban csak a légkör nélküli Föld – vagy bolygó – esetében jelölné ki a nappal és az éjszaka határát. A terminátor ugyanis kb. 3/4°-kal
eltolódik a sötét félteke rovására. Részben azért, mert a Nap nem pontszerű égitest égboltunkon, hanem 1/4 szögfoknyi sugara van; részben pedig
azért, mert a légkör refrakciója még kb. fél fokkal megemeli a Napot. A megvilágított és árnyékban levő felszínek nem éles, határozott vonal mentén
válnak el egymástól – mint pl. a légkör nélküli Hold esetében –, hanem a napsugarak légkörbeni szóródása következtében kb. 18° szélességű
félárnyékos, fokozatosan sötétedő gömbi övezet alkotja a határterületet az éjszaka felé. Ebben az övezetben szürkület van. Szürkületkor csak a
szórt napsugarak egy része éri el ezt a felszíndarabot. A szürkület tartamát az álláspont földrajzi szélessége és a Nap deklinációja határozza meg. A
szélesség növekedésével a szélességi körök átmérője csökken, a kisebb átmérőjű szélességi körnek pedig nagyobb része van a szürkületi övben,
mint egy nagyobb átmérőjű körnek. A szürkület tartama tehát a földrajzi szélesség növekedésével hosszabb lesz, s e hosszabbodás mértéke a nyári
félévben nagyobb, mint a téliben. A Nap deklinációjának növekedésével csökken a szélességi körök és a terminátor (ezzel együtt a szürkületi öv)

hajlásszöge (90° – ). Minél kisebb szögben metszi egy szélességi kör ezt az övezetet, annál hosszabb íve megy át rajta. Ezért ugyanazon a
földrajzi szélességen a deklináció növekedésével a szürkület időtartama általában nő.

1 A precesszió miatt ma már a Nap nem ezekben a csillagképekben (Rák, Bak, Kos, Mérleg) jár a napfordulók, ill. a napéjegyenlőségek idején. A hagyományos elnevezések azonban még őrzik ezt
a korábbi – mintegy 2000 évvel ezelőtti – állapotot.
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Nézzük meg kissé alaposabban a terminátor helyzetét a Földön az év különböző szakaszaiban. Az 57. ábra mutatja, hogy június 22-én a terminátor
síkja a Föld tengelyével 23,5°-os szöget zár be. Ennek az a következménye, hogy a terminátor a sarkköröknél (±66,5°-nál) magasabb szélességű
helyeket nem érinti. Ezek a 23,5°-os sugarú poláris sapkák vagy teljes egészében megvilágított (északi félteke), vagy teljes egészében árnyékos
helyzetben vannak. Ezeken a területeken a tengelyforgás nem eredményezi a nappalok és éjszakák váltakozását. A Nap itt cirkumpoláris (alsó,
illetve felső). Ettől a szélességi körtől az Egyenlítő felé haladva viszont mindenütt van a szélességi köröknek megvilágított és árnyékos része, vagyis
ott már a nappalok és éjszakák minden 24 órás körforgás során váltakoznak. A december 22-i állapot a júniusinak tükörképe. Ekkor a déli poláris
sapka területén lesz nappal, az északin pedig éjszaka.

Gondoljuk most végig a következőket: e két nap kivételével az év minden napján kisebb lesz a földtengely és a terminátor síkja által bezárt szög
23,5°-nál. Ez viszont azt jelenti, hogy a terminátor egyre magasabb szélességeket ér el, egyre jobban megközelíti a pólust, egyre kisebb lesz
az a gömbsapka, ahol a Nap még cirkumpoláris. Pontosabban szólva a cirkumpoláris gömbsüvegeket határoló szélességi kör értéke mindig a
Napdeklináció pótszögével (90°– δ) azonos. A Nap cirkumpolaritásának tehát az a feltétele, hogy φ + δ ≥ 90°. (Ez az összefüggés az „állócsillagok”
esetében is igaz, mivel azonban a csillagok deklinációja az év során változatlan, cirkumpolaritásuk csak a megfigyelő földrajzi szélességétől függ.)

57. ábra - A nappali és éjszakai félgömb helyzete a nyári napforduló idején (a vonalkázott rész az éjszakai oldal). ε az
Egyenlítő és az ekliptika által bezárt szög (23,5°). Az ábráról a Nap delelési magasságának a póluson, a sarkkörön,
a térítőkön és az Egyenlítőn mérhető értékei is leolvashatók

Végül március 21-ig, ill. szeptember 23-ig érve, a terminátor eléri a pólusokat, s ekkor sehol sem lesz cirkumpoláris a Nap.

Magukon a pólusokon a helyzet így alakul: az Északi póluson március 21-én féléves alsó cirkumpolaritás után éppen felkel a Nap, hogy megkezdje a
horizont feletti ugyancsak féléves időtartamú felső cirkumpoláris spirális pályáját. Magassága június 22-ig folyton emelkedik (23,5°-ig), majd csökkenni
kezd, és szeptember 23-án bukik a horizont alá. A Déli póluson az események hasonlóak, de fordított sorrendben játszódnak le.



A FÖLD MINT ÉGITEST (dr. Gábris Gyula)

86

A fentiekből levonható az a következtetés, hogy a ±66,5°-os szélességi körök a Nap lehetséges cirkumpolaritásának határkörei. Ezeket a szélességi
köröket ezért külön névvel jelöljük, és Északi-, illetve Déli-sarkkörnek nevezzük.

A két sarkkör közötti széles zónában tehát a nappalok és éjszakák egész évben szabályosan váltakoznak. A szabályos váltakozás azonban nem
jelenti azt, hogy a nappalok és éjszakák hossza is változatlan. Az 57. ábráról az is leolvasható, hogy a nappalok tartama a földrajzi szélességtől és
a Nap deklinációjától (vagyis a mindenkori dátumtól) függ.

A június 22-i helyzetet mutató 57. ábrán világosan látszik, hogy a terminátor csak az Egyenlítőt felezi, az összes többi szélességi körnél eltérő az
árnyékos és a megvilágított ívek hossza, tehát a nappalok és éjszakák időtartama. Az északi féltekén az egyenlítői napéjegyenlőséget a magasabb
szélességek felé egyre hosszabb nappalok váltják fel, s a sarkkörön elérkezünk a 24 órás nappalhoz (éjféli nap). A déli féltekén hasonló módon az
éjszaka időtartama nő, s a Déli sarkkörön a Nap alsó cirkumpolárissá válik.

58. ábra - A Nap útja a horizont felett az Egyenlítőről (φ = 0°) nézve a napfordulók és a napéjegyenlőségek idején
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59. ábra - A Nap útja a horizont felett a Ráktérítőről (φ = 23,5°) nézve a napfordulók és a napéjegyenlőségek idején

60. ábra - A Nap útja a horizont felett 45° szélességről nézve a napfordulók és a napéjegyenlőségek idején
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61. ábra - A Nap útja az Északi-sarkkör (φ = 66,5°) horizontjához viszonyítva a napfordulók és a napéjegyenlőségek
idején

62. ábra - A Nap útja az Északi-pólusról (φ = 90°) nézve a napfordulók és a napéjegyenlőségek idején

Ha a Nap deklinációja csökken, a nappalok és éjszakák időtartama közötti különbség is mérséklődik, s 0°-os deklináció esetén (márc. 21.,
szept. 23.) a terminátor minden szélességi kört felez (nemcsak az Egyenlítőt!), ezért az egész Földön napéjegyenlőség lesz. Innen származik az
ekvinokciumpontok elnevezése.

Összefoglalva megállapítható, hogy valamely féltekén a nyári félévben a nappal tartama a deklinációval együtt nő, a téli félévben pedig csökken. A
nappal hosszának évi ingadozása magasabb szélességek felé fokozódik, az Egyenlítőn azonban állandó napéjegyenlőség van.
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A Nappálya és a horizontsík kölcsönös helyzetét az 58–62. ábrák szemléltetik különböző földrajzi szélességű helyeken a napfordulók és a
napéjegyenlőségek idején.

A szoláris éghajlati övek kialakulása
A Föld egyes területeinek éghajlatát döntő módon a Napból érkező energiamennyiség határozza meg. Természetesen minden terület valódi
klímájának kialakításában még sok egyéb módosító tényező is szerepet játszik, például a légkör és mozgásjelenségei, a domborzat, a felszíni
kőzetek minősége, a növénytakaró jellege, a talaj stb. Mindezek és még más elemek bonyolult kölcsönhatása eredményezi az időjárás változását,
és összességében az éghajlat jellegzetességeit. Ha azonban csak a Nap sugárzását és a Föld bolygótulajdonságait – vagyis alakját, tengely
körüli forgását, tengelyének ferdeségét és a Nap körüli keringését – vesszük figyelembe az éghajlat területi különbségeinek kialakulásában és a
többi földi tényezőtől eltekintünk, akkor szoláris klímáról beszélünk. Ez a csillagászati földrajz tárgykörébe tartozik, szemben a klimatológiával és a
meteorológiával, amelyek a többi földi elem dinamikus hatását is bevonják vizsgálódásaik körébe.

63. ábra - A napsugárzás beesési szöge a földrajzi szélesség függvénye

A Nap – mint energiaforrás – távolsága olyan nagy a Földtől, hogy a hozzánk érkező sugarait párhuzamosaknak tekinthetjük. A gömbi alak
következménye az, hogy amikor pl. a Nap deklinációja 0°, vagyis az Egyenlítőre merőlegesen érkezik a napsugár (az Egyenlítőn zenitben delel a Nap),
a Föld felszínére jutó energia mennyisége közvetlenül a földrajzi szélesség függvénye. Alacsonyabb szélességeken a sugarak hajlásszöge nagyobb,
magasabb szélességeken viszont a szög kisebb, és a szöggel arányosan változik a felület- és időegységenként beérkező energia mennyisége is
(63. ábra).

A beérkező eneriga mennyiségét, tér- és időbeli eloszlását a tengely körüli forgás is meghatározza. Egyrészt úgy, hogy a megvilágított részek a
besugárzás, míg a sötétben maradók a kisugárzás területei, s így a forgás sebessége ezek ritmusát szabályozza. Amikor pl. a Nap az Egyenlítőn
zenitben delel, akkor a besugárzás és a kisugárzás időtartama minden földrajzi szélességen egyenlő. Másrészt a hajlásszög a napszakok során
is változik.

Ha az előbbi föltétel az egész év során érvényesülne, vagyis a Nap deklinációja állandóan 0° lenne, akkor egész évben egyenlő hosszúak
lennének a nappalok és éjszakák, és az érkező eneriga mennyisége az egyes földrajzi szélességeken az év folyamán változatlan maradna. Az
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energia évi megoszlását csupán egy másik tény befolyásolná, az, hogy a Föld ellipszispályájának következtében napközelben, naptávolban kisebb
energiamennyiség érkezik bolygónkra, hiszen a sugárzás intenzitása négyzetesen függ a távolságtól.

A forgástengely ferdesége és változatlan iránya miatt azonban a Napból érkező sugárzás mennyisége földrajzi szélességenként évszakos változást
mutat, és a besugárzás naponkénti időtartama is változik az évszakokkal. A Nap deklinációjának szabályos változása határozza meg a Nap
zenitben delelésének helyét, vagyis földrajzi szélességét – ami a legerősebb sugárzás helyét jelenti – és az egyes szélességi körökön a napsugarak
hajlásszögét, valamint a nappalok hosszát, ezzel együtt természetesen az egyes földrajzi szélességekre érkező évi összes sugárzási energiát és
annak időbeli (évszakos) megoszlását is.

A Nap látszólagos napi és évi járásának két olyan sajátossága van, amely nem figyelhető meg valamennyi szélességen. Az egyik a Nap delelése
zenitben, a másik pedig cirkumpoláris volta. A Nap kizárólag a két térítő között delelhet zenitben, viszont csakis a két sarkkör és a pólusok közötti
területen figyelhető meg cirkumpolárissága. A térítő és a sarkkör közötti területen a Nap nem cirkumpoláris, s a zenitben sem delel. Tehát a Nap
járásának e két fontos sajátossága alapján az egész Földtekét három övezetre lehet osztani: az Egyenlítő két oldalán a térítőkig a trópusi, a térítők
és a sarkkörök között két mérsékelt, és a sarkkörökön túl két sarki övezetre. Ezek a szoláris éghajlati övek, melyek legfontosabb tulajdonságait az
alábbiakban foglalhatjuk össze.

A trópusi szoláris öv
A trópusi öv a két térítő között terül el, vagyis az északi szélesség 23,5°-ától a déli szélesség 23,5°-áig húzódik. Ezen a területen évente kétszer
zenitben delel a Nap. Ez a két delelés a nyári félévre esik. Az Egyenlítő kivételével a zenitben delelés két napja az évet két egyenlőtlen szakaszra
bontja. A rövidebb szakasz közepén van a nyári napforduló, a hosszabbik közepén pedig a téli. A szélesség növekedésével a zenitben delelés
két napja egyre közelebb kerül egymáshoz, és a térítőkön egyetlen napra, a nyári napfordulóra zsugorodik. Deleléskor a napsugarak hajlásszöge
φ ± δ értékkel tér el a derékszögtől. A trópusi szoláris éghajlati öv a legalacsonyabb földrajzi szélességeket foglalja magába, ezért ebben az
övben a legmagasabb a hajlásszög minimuma és évi átlaga is. A maximum természetesen 90°. A legalacsonyabb értékek az ellenkező félteke
nyári napfordulóján jelentkeznek. Júniusban pl. a Baktérítőn a Nap delelési magassága 43°, az Egyenlítőn pedig 66,5°. (Összehasonlításképpen:
Budapesten a maximum 66°, a minimum 19°.) Nyilvánvaló, hogy ilyen magas szögértékek mellett a Napból a trópusi öv kapja a legtöbb energiát.

A nappalok hosszának változása is függ a földrajzi szélességtől. A napszakok időtartamának ingadozása a trópusi öv alacsony szélességein
a legkisebb, az Egyenlítőn pedig mindig napéjegyenlőség van, mert a terminátor bármely δ érték esetében pontosan felezi az Egyenlítő
síkját. Megállapíthatjuk tehát, hogy a trópusi szoláris öv legjellemzőbb tulajdonsága az, hogy évi összességében ide érkezik a legnagyobb
energiamennyiség, és ennek eloszlása a legegyenletesebb. Az övön belül azonban vannak különbségek. Az Egyenlítőhöz képest a térítőkön
valamivel kevesebb az évi összenergia mennyisége, és jelentősebb a besugárzás évszakos ingadozása. Ez olyan mértékű, hogy amíg az
Egyenlítőnél nem beszélhetünk évszakokról, a térítők vidékén – ha a Nap járásán kívül egyéb tényezőket nem veszünk figyelembe – két évszak
különíthető el egymástól.

A sarki szoláris övek
A sarki szoláris éghajlati övek a két félgömbön a sarkköröktől a pólusokig terjedő gömbsüvegek területét fedik. Az m = 90° – φ ± δ összefüggés
alapján világos, hogy a napsugarak hajlásszöge a nagy φ értékek esetében általában és a szélsőségeket tekintve is a legkisebb. A sarkkörön a nyári
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napforduló idején a delelési magasság 47°, a póluson pedig 23,5°. Télen viszont a sarkkörön egyetlen napon, a sark felé közeledve egyre több napon,
a póluson pedig fél évig fel sem kel a Nap. Mindebből következik, hogy egy év alatt a sarki övezetek kapják a legkevesebb energiamennyiséget.

A trópusi területekkel ellentétben a sarki övben a nappal és éjszaka időtartamának és ezzel együtt a besugárzás időtartamának különbségei is
szélsőségesen nagyok. A pólusokon pl. a Nap delelési magassága megegyezik a deklinációval (m = δ). Mivel a deklináció fél évig pozitív, fél évig
negatív, ezért a pólusokon a nyári félévben állandóan nappal, a déli félévben állandóan éjszaka van. Nyáron a Nap körbejár az égbolton, és a
napfordulóig spirális alakban emelkedik, majd újra spirális vonalban lehanyatlik, és a napéjegyenlőség idején eléri a horizontot. Megállapíthatjuk
tehát, hogy a sarki szoláris éghajlati övek területén a legkisebb a Napból érkező energiamennyiség évi értéke, és a legegyenlőtlenebb annak évi
megoszlása. Ezt az övet is csak két évszak jellemzi (tél és nyár), és a nagyon rövid átmeneti évszakok csak a sarkkörök mentén jelentkeznek.

A szoláris mérsékelt övek
A szoláris mérsékelt övek a térítők és a sarkkörök között helyezkednek el. Köztes helyzetük azt jelenti, hogy tulajdonságaik minden szempontból
átmenetiek. A Nap ebben az övben soha nem delel zenitben és nem cirkumpoláris. A delelési magasságok közepesek; kisebbek, mint a trópusokon,
de nagyobbak, mint a poláris területeken. A nappalok hosszának változásai is közepesek, nagyobbak a különbségek, mint a trópusokon, de jóval
kisebbek, mint a poláris vidékeken. A 45. szélességen pl. a nappal időtartama 8 és 16 óra között ingadozik.

Következésképpen az évi szoláris energiamennyiség is közepes a két szomszédos övhöz viszonyítva, és az ingadozás is jelentős, de nem túlságosan
szélsőséges. A napéjegyenlőségek idején a Földfelszínre érkező energiamennyiség a 45. szélességi fokon kb. ugyanannyival kevesebb a nyári
napfordulón érkezőnél, mint amennyivel több a téli napfordulón kapottnál; így a négy évszak váltakozása az öv legjellemzőbb tulajdonsága. A 45.
szélességi foktól a pólusok és az Egyenlítő irányába haladva, az átmeneti évszakok időtartama és jelentősége egyre csökken.

64. ábra - A szoláris energia évi eloszlása a különböző földrajzi szélességeken. 1 – Egyenlítő, 2 – Ráktérítő, 3 – 45°
szélességi kör, 4 – északi sarkkör, 5 – északi pólus

A 64. ábrán a legnevezetesebb földrajzi szélességekre érkező – csupán a Föld bolygótulajdonságai alapján meghatározott – napenergia évi eloszlását
tanulmányozhatjuk. A görbéken jól látszik, hogy az Egyenlítőtől a pólusig a szélsőségek hogyan növekednek. A napi besugárzás maximális értékét
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nem az Egyenlítőn vagy a trópusi övben kapjuk, ahogy azt a hajlásszögekből gondolnánk, hanem érdekes módon a póluson, a nyári napforduló
napján. Ennek oka az, hogy az alacsony hajlásszögnél itt nagyobb jelentősége van az elméletileg 24 óráig tartó besugárzási időnek.

A forgástengely ferdeségének szerepe
A forgástengely és a pálya síkja által bezárt szög tehát meghatározó szerepet játszik a szoláris klímaövek kialakításában. Ennek legjobb példáját
az Uránusz bolygó és a Föld összehasonlítása mutatja. Az Uránusz tengelye csupán 8°-kal tér el a pályasíkjától, így tengelyferdesége, a retrográd
forgásiránynak megfelelően 98°. A Nap maximális deklinációja a bolygóról nézve szintén 98°. A 65. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a nyári
napforduló idején az Uránuszon a 98. szélességi körön delel zenitben a Nap, vagyis a térítő ezen a bolygón a 98. „uránuszrajzi” szélességi körön
van. Az Egyenlítőtől eddig a vonalig tehát egy uránuszi év alatt (84 földi év és 7 nap) kétszer delel zenitben a Nap – így ez felelne meg a földi
trópusi szoláris éghajlati övnek. A cirkumpolaritás határa – ahol egy uránuszi év alatt legalább egyszer nem nyugszik le a Nap – a 8. szélességi
körnél van. Tehát a sarki szoláris éghajlati öv az Uránuszon a pólus és a 8. szélességi fok – mint sarkkör – között lenne. Ez azt jelenti, hogy a
trópusi és a sarki övek szélesen egymásba hatolnak, és az átmeneti, ún. mérsékelt öv jellege teljesen más mint a Földön: itt ebben a zónában is
cirkumpoláris a Nap („nyáron” állandóan a horizont felett tartózkodik, „télen” viszont nem emelkedik föléje), de a kb. 42 évig tartó „nyári félévben”
kétszer zenitben is delelhet.

65. ábra - Az Uránusz bolygó besugárzási viszonyai É-i féltekéjének nyári napfordulóján

A FÖLD PÁLYAELEMEINEK SZEKULÁRIS VÁLTOZÁSAI ÉS AZOK
FÖLDRAJZI KÖVETKEZMÉNYEI
A pleisztocén éghajlatváltozások

Geológusok, paleontológusok megfigyelései alapján régóta ismeretes, hogy a Föld éghajlata lényegesen változott a geológiai idők során. A változások
közül jelentőségét tekintve kiemelkedik az elmúlt néhány százezer év alatt bekövetkezett nagyarányú lehűléssorozat. A Földön ma is meglevő
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eljegesedett területek – a sarkvidékek jégtakaróinak és a magashegységek firnmezőinek, jégárainak – kiterjedése ritmusosan megnövekedett, illetve
csökkent ebben az időszakban, és ezzel egyidejűleg a környező területek éghajlata is jelentősen megváltozott. Először az Alpokban kutató tudósok
bizonyították a jégkorszakok létét, ezért nálunk azok ma is főképpen az általuk használt neveken szerepelnek: günz, mindel, riss, würm. Később
más területeken, más kontinenseken is felismerték az eljegesedéseket, és jóllehet más elnevezésekkel illették azokat, mégis általában korban
összekapcsolhatók a klasszikus alpi glaciálisokkal. A kutatás előrehaladtával a klasszikus négy eljegesedést még további fázisokra, stadiálisokra
bontották, és a köztük levő jégmentes szakaszokat interglaciálisoknak, illetve interstadiálisoknak nevezték el.

Ezek a jelentős – mondhatni forradalmi – éghajlatváltozások erős hatással voltak a Föld egyes tájainak arculatára, hiszen az összes természetföldrajzi
tényező együtt változott az éghajlattal. A növényzet, az állatvilág, a talajok, a vízfolyások, a tavak, a felszínformáló folyamatok és ezzel együtt a
domborzat elemei is többé-kevésbé átalakultak a Föld különböző tájain. Bizonyítékként szolgálnak például a Német–Lengyel-síkságon a végmorénák
hatalmas sáncai, a Skandináviából származó gránittömbök, az olvadékvizeket hajdan elszállító hatalmas ősfolyamvölgyek, az Alpok jégvájta tavai,
a negyedidőszaki üledékekben (pl. lösz) az egymást váltogató hideg- és meleg éghajlatra utaló, eltemetett talajszelvények, az ugyanitt megtalálható
különböző éghajlati igényű állatok és növények maradványai, a kedvező körülmények között szűk, speciális élettereken megmaradt reliktum élőlények
stb. Az érintett tudományok mindegyikében, de főképpen az egész időszak fejlődéstörténetének rekonstruálásában döntő szerepet játszik az éghajlat
változásainak még pontosabb megismerése. Ennek a megismerésnek a kulcsa pedig az éghajlatváltozás oka.

A glaciálisok legjellemzőbb tulajdonsága a sarki és magashegyi jégtakarók nagymértékű kiterjedése, amely azután a jégtakarón, annak közvetlen
és távolabbi környékén első- és másodlagos jelenségeket, éghajlatmódosulásokat indukál.

Először tehát a jégtakarók kifejlődéséhez elengedhetetlen klimatikus előfeltételek vizsgálata szükséges ahhoz, hogy a továbbiakat megértsük.

A jégkorszak kialakulásának mechanizmusa
Régebben a jégkorszakok kialakulását előidéző legfontosabb éghajlati feltételnek az egész évi középhőmérséklet süllyedését tekintették. A
kérdés azonban sokkal összetettebb. Mai általános vélemény szerint a jégtakarók képződésének klimatikus feltétele a hőmérséklet csökkenése
következtében mérséklődő olvadás. Ezt azonban nem az évi középhőmérséklet csökkenése okozhatja, de még a különösen hideg telek hatása sem,
hanem a hosszú időn keresztül előforduló hűvös nyarak felelősek érte. Tehát nem a téli, hanem a nyári félév éghajlata a döntő. Hűvös nyár szükséges
ehhez, amely nem tudja elolvasztani az előző télen összegyűlt hómennyiséget, s így az évi hóháztartás mérlege pozitív.

A napsugárzás csökkenésének van egy bizonyos mértéke, határa, és ha a nyári félév hőmennyisége e határ alá csökken, akkor az előző télen
lehullott hó nem tud teljesen elolvadni, és ezzel megkezdődik a hófelhalmozódás folyamata. Ez a határ a Köppen-féle küszöbérték (450 „kánoni
egység”, magyarázatát lásd később). Szemléletes példával élve: ha adott időpontban a 65. szélességi fok környéki területek csak annyi besugárzást
kapnak a nyári félévben, mint amennyit jelenleg a 68. fok (vagy még ennél is magasabb szélességek), akkor a nyári besugárzás csökkenése olyan
mértékű, hogy túllépi a Köppen-féle küszöbértéket.
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Az éghajlatváltozások okai
A jégkorszak kialakulását sokféle okra vezették vissza, sokféle jelenségben vélték megtalálni. Mivel az éghajlat kialakításában két fő tényező,
elsődlegesen a napsugárzás és a Föld bolygótulajdonságai, másodlagosan pedig egyéb földi tényezők (a légkör összetétele, mozgásai, a domborzat
stb.) vesznek részt, az éghajlatváltozás okait magyarázó hipotéziseket két csoportba szokás osztani:

a) Terresztrikus elméletek – a változás fő tényezője földi ok.

b) Extraterresztrikus elméletek – a jégkorszakokat földön kívüli, csillagászati tényezők okozzák.

A terresztrikus magyarázatok (pólusvándorlás, kontinensvándorlás, tengeráramlások és a tengerszint változásai, hegységképződések, a levegő
szén-dioxid, illetve -vízgőztartalmának változása stb.) és azok kiértékelése itt nem feladatunk, de az extraterresztrikus elméletek ismertetése a
csillagászati földrajz témakörébe vág.

Ezeket az elméleteket is két csoportba lehet osztani:

a) Az éghajlat módosulásait a pályaelemek változása következtében a Föld felszínére jutó napenergia mennyiségének és eloszlásának tér- és időbeli
megváltozása okozza.

b) Egyéb kozmikus elméletek, mint pl. a napsugárzás intenzításának változásai.

A pályaelemek változásának hatásai
Ebben a fejezetben a földi pályaelemek módosulásainak hatására kialakuló éghajlatváltozások elméletét vizsgáljuk meg részletesebben. Az ekliptika
ferdesége (ε), a Földpálya excentricitása (e) és a perihélium hossza (π) határozza meg a különböző földrajzi szélességekre jutó energia évi
mennyiségét és évszakos megoszlását. A Föld egészére érkező besugárzás nagysága a pályaelemek változása ellenére is állandó marad (kb. 8,4
J/cm2/min), és csak a besugárzott energiamennyiség szélességenkénti, valamint évszakos eloszlása változik meg.

1. Az ekliptika ferdeségének (ε) változása következtében a különböző földrajzi szélességeken módosul a kapott sugármennyiség, mert ε-nal változik
a Nap deklinációja és így a besugárzás szöge is, nagyobb besugárzási szög mellett pedig több sugármennyiséget kap a felületegység. Ha ε és vele
együtt δ növekedik: a nyári félévben nő, a téli félévben csökken a besugárzott energia mennyisége a kritikus földrajzi szélességen. A nyár melegebb,
a tél hidegebb lesz, tehát növekednek az évszakok közötti ellentétek. Ha e értéke csökken, akkor vele együtt csökken a δ és a nyári besugárzás is,
a téli viszont növekedik. A nyár hűvösebb, a tél enyhébb lesz, tehát csökkennek az évszakok közötti ellentétek (66. ábra).

A jégtakaró növekedésére a tél és a nyár ellentétének mérséklődése, tehát az ekliptika ferdeségének csökkenése kedvező. e változásai a déli
félgömbön ugyanolyan előjellel hatnak, mint az északin. Periódusa kb. 40 000 év.
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66. ábra - A beesési szög változása az ekliptika ferdeségének (ε) változása szerint

2. A perihélium hosszának (p) változásai a nyári és a téli félév időtartamát határozzák meg. A π a tavaszpont irányának a földpálya nagytengelyével
bezárt szöge. A 67. ábrán π szög jellemző értékeinél – és ugyanakkora excentricitás esetében – vizsgáljuk a nyári és a téli félév időtartamát:

a) Ha π = 0° – vagyis, ha a tavaszpont és a perihélium iránya egybeesik – a két félév egyforma hosszú, a nyári és téli besugárzás egyenlő mértékű
mindkét félgömbön.

b) Ha π = 90°, akkor

az északi félgömbön:

– a nyár hosszú, a besugárzás energiája a nagy naptávolság miatt kicsi,

– a tél rövid, a besugárzás energiája a közeli Nap miatt nagy,

– a félgömbön az évszakok közötti különbség csökken;

a déli féltekén:

– a nyár időtartama rövid, a besugárzás nagy,
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– a tél hosszú, a besugárzás kicsi,

– a félgömbön az évszakok közötti különbség növekedik.

c) Ha π = 180°, akkor a két félév egyforma hosszú, a besugárzás is egyenlő mértékű.

d) Ha π = 270°, akkor

az északi félgömbön:

– a nyár rövid, a besugárzás nagy,

– a tél hosszú, a besugárzás kicsi,

– az évszakok közötti különbségek nagyok;

a déli félgömbön:

– a nyár hosszú, a besugárzás kicsi,

– a tél rövid, a besugárzás nagy,

– az évszakok közötti különbségek kicsik.
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67. ábra - A perihélium hosszának (π) változásai állandó excentricitás mellett. A – afélium, P – perihélium, –
tavaszpont,– őszpont, S – nyári napforduló, S" – téli napforduló. A vonalkázott rész jelzi a téli félévet

Megállapíthatjuk, hogy ha egy félév időtartama hosszú és az általános besugárzás kicsi, akkor a félév az átlagoshoz képest hűvös lesz. Az
eljegesedések kialakulása szempontjából a hűvös nyári féléveknek van jelentőségük. π = 90°-nál az északi félgömbön, π = 270°-nál a déli félgömbön
alakul ki tehát olyan helyzet, ami kedvez a glaciálisok létrejöttének.

π szögértékét a 110 000 éves periódusú, direkt irányban mozgó perihéliumváltozás és a 26 000 éves periódusú, retrográd jellegű precesszió (a
tavaszpont elmozdulása) együttesen határozza meg, olyan módon, hogy ebből π retrográd irányú egyenetlen forgása átlagosan kb. 21 800 éves
periódust mutat. π jelenlegi értéke 102°, s így az északi félgömb nyara 7,5 nappal hosszabb a téli félévnél.

3. A Földpálya excentricitása (e) határozza meg, hogy a Föld perihéliumban és aféliumban milyen távolságra van a Naptól (68. ábra). Ez pedig a
besugárzott energia értékét szabja meg, ami változatlan napállandó mellett a távolság függvénye.
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68. ábra - Az excentricitás változásai. N – Nap, O – a Földpálya középpontja, - tavaszpont, – őszpont, S – napforduló

A két utóbbi pályaelem (π és e) nem egymástól függetlenül, külön-külön határozza meg a félévek hosszát, hanem az e · sin π összefüggés szerint.
A 67. ábrából kitűnik, hogy e és π legerősebben akkor tudják befolyásolni a félévek hosszúságát, ha π = 90°, illetve 270°. Az e · sin π szorzat
értéke ekkor a legnagyobb, mert sin π = +1, illetve –1; tehát e értékét nem csökkenti abszolút értelemben, és az excentricitás egész értékével
az eljegesedés irányában vagy az eljegesedés ellen hat. A pozitív, ill. negatív előjel azt fejezi ki, hogy a két szélső helyzetben az eljegesedésre
kedvező- és kedvezőtlen feltételek felcserélődnek. π = 0°, illetve 180° esetében sin π = 0, tehát a félévek egyenlő hosszúak lesznek bármilyen e
érték esetében. A többi helyzetben, amikor π más szögértékkel egyenlő, a téli- és nyári félévek különbsége a két szélső érték között helyezkedik
el, amit az e · sin π képlet is jól mutat.

Egyik pályaelem sem tud önállóan jégkorszakot előidézni, ezért együttes hatásukat kell vizsgálni az ε ± e # sin π formula szerint. Az ε görbe hullámai
az e # sin π görbe más periódusú hullámaival interferálnak, és egymás hatását erősítve vagy gyengítve, szabályozzák a Föld egyes területeire érkező
napenergia mennyiségét és eloszlását. A képletben szereplő ± előjel fejezi ki, hogy π ellenkezőleg hat a féltekéken.

A Milanković–Bacsák-elmélet
A besugárzási értékek változásait az elmúlt 650 000 évre visszamenőleg először Milutin Milanković szerb csillagász számította ki 1924-ben, a L.
Pilgrim által közzétett pleisztocén pályaelemek alapján. Összehasonlítási alapul az i. sz. 1800. évi pályaelemeket vette, és ehhez képest határozta
meg ε, e és π értékeit, amelyeket grafikonon is ábrázolt, hogy a változás menetét szemléletessé tegye. A Δe és Δ(e · sin π) hatása azonban
nem egyforma a különböző földrajzi szélességeken. Ezért mindkét változó még egy szorzót kap, amelynek értéke a szélesség függvénye. Az
éghajlatingadozásokat ezután úgy tudta megállapítani, hogy az i. sz. 1800-ra kiszámított nyári- és téli félévek besugárzásához képest határozta
meg az eltéréseket a pleisztocén idejére, hat földrajzi szélességre vonatkoztatva: 25°, 35°, 45°, 55°, 65°, 75° (A sugárzás mennyiségét régen nem
grammkalóriában (cal), illetve jouleban (J), hanem ún. kánoni egységekben adták meg. Egy kánoni egység = 43,95 J/cm2/min). Azért számolt így,
mert az ε hatása alacsony szélességeken nem jut érvényre, a magas szélességeken pedig az e # sin π hatása csökkent értékű. A legideálisabbk e
számítások szempontjából az 55°–65° közötti terület, mivel itt mind az ε, mind az e · sin π hatása érvényesülni tud.

Ha ε csökken, tehát görbéje éppen hullámvölgyben fut, a nyári besugárzás is csökken. π = 90° esetében az északi félgömbön, π = 270° idején a déli
félgömbön következik be a nyári félév besugárzásának minimuma, mégpedig az e függvényében. Látjuk tehát, hogy mind az ε, mind az e · sin π külön-
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külön is képesek leszorítani a nyári félév középhőmérsékletét, de csak együttesen okozhatnak olyan sugárzásveszteséget, amely eléri a Köppen-
féle küszöbértéket, a –450 kánoni egységet, és megindulhat a télről fennmaradt hótömegek felhalmozódása. A két görbe hullámvölgyeinek időbeli
egybeesése hűvös nyarak és enyhe telek sorozatát jelenti az egyik, mégpedig a déli féltekén. Az északi féltekén ugyanis az e · sin π hullámhegye (ami
π = 90°-nál jelentkezik) eredményezi a glaciálist. A két hullámvonal amplitúdója esetről esetre változik, ezért jó interferencia esetén is két lehetőség áll
fenn: ha a besugárzás csökkenése eléri a Köppen-féle küszöbértéket, jól sikerült glaciális klímakilengés, ha nem éri el, ún. meddő glaciális jön létre.

Milanković számításai szerint az utolsó 600 000 évben a Δ(e · sin π) 27,5 hullámából 9 hullámhegy találkozott De hullámvölgyével, oly módon, hogy a
sugárzás vesztesége meghaladta a 450 kánoni egységet, s így az eljegesedés az északi féltekén kifejlődhetett. Ez akkor szám szerint megegyezett
a glaciológusok kutatáseredményeivel.

A magyar Bacsák György az 1940-ben és 1942-ben megjelent munkáiban jelentősen módosította Milanković számításainak elméleti alapjait, és más
kérdésekben is továbblépett. Véleménye szerint nem helyes az 1800. évet alapul venni a besugárzás ingadozásainak meghatározásához, mert ez
teljesen relatív, esetleges érték. Nem kapunk tárgyilagos képet a pleisztocén kori klímaváltozásokról, ha a jelenkor éghajlatát vesszük alapul, amely
szintén a pályakilengések interferenciájából adódó egyedi klímatípus. Milanković görbéiből csak az állapítható meg, hogy egy-egy kilengés mikor
kulminált, nem határozható azonban meg, hogy mikor kezdődött, illetve mikor végződött, és homályban marad a kulminációk közötti hosszú időszakok
klímajellege is. Ezért Bacsák Gy. az ε eltéréseit – a görbe hullámait – ennek a pályaelemnek negyedidőszaki középértékétől (23,242°-tól), a Δ(e ·
sin π)-t pedig π = 0°-tól számította ki. A félévekre jutó energiamennyiségnél a pleisztocén átlagos nyári és téli féléveit vette alapul, és a sugárzás
menetét ehhez viszonyítva csak egyetlen szélességre, az 57° 44'-re számította ki, azzal a megfontolással, hogy ez hozzávetőlegesen egyenlő
távolságban húzódik az Európa klímáját alapvetően meghatározó skandináviai eljegesedés központjától és peremétől. Így Bacsák táblázataiból egy-
egy klímakilengés tartamát, kezdetének és végének időpontját is meg lehet állapítani.

Láttuk, hogy az eljegesedések létrehozója a glaciális klímakilengés, amelynek okozója a Δε és Δ(ε · sin π) hullámainak jól sikerült interferenciája. A
két görbén azonban nemcsak a hullámvölgyek eshetnek egybe, hanem az interferenciák egyéb változatai is lehetségesek, ami annyit jelent, hogy a
glaciális és meddő glaciális kilengéseken kívül egyéb klímatípusok is léteztek a pleisztocén folyamán.

A különféle interferenciákból adódó klímatípusokkal Bacsák foglalkozott először (69. ábra).

69. ábra - A négy pleisztocén klímatípus sorrendje, erőssége, időtartama. (Grafikus ábrázolás Bacsák Gy. után) 1 –
glaciális, 2 – szubarktikus, 3 – szubtrópusi, 4 – antiglaciális klímakilengés
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Tudjuk, hogy az ekliptika ferdeségének (ε) változása mindkét féltekén ugyanolyan irányban szabályozza a besugárzás szélességek szerinti
eloszlását. Az e · sin π értékében tapasztalható eltérések azonban az északi féltekén ellentétes hatást váltanak ki, mint a délin. A következőkben a
déli féltekére adjuk meg az interferenciákat és a pályaelemek változásainak a téli–nyári félévre gyakorolt következményeit.

1. Ha Δε hullámvölgye (–) a Δ(e·· sin π) hullámvölgyével (–) találkozik, akkor a nyár hűvös és hosszú, mert mindkét tényező leszorítja a besugárzást;
a tél pedig rövid és enyhe, mert mindkettő növeli a kapott energia mennyiségét. Ez az ún. glaciális klímakilengés. Az enyhe csapadékos teleken
hullott sok hó a hűvös nyarak során nem olvad el, tehát jégtakaró képződik. (Az északi félteke glaciálisai a Δ(e · sin π) pozitív kulminációinak idején
vannak! A mi féltekénken az ilyenfajta interferencia esetén a Δe előjele negatív, a Δ(e · sin π) előjele pedig pozitív.)

2. Ha Δε hullámhegye (+) a Δ(e · sin π) hullámhegyével (+) találkozik, mindkét félév éghajlata szélsőségesen alakul, mert a két tényező egyaránt
emeli a nyári, ill. leszorítja a téli besugárzás mennyiségét. A típus neve antiglaciális klímakilengés. Ez a típus a glaciális ellentettje. A hideg telek
szárazak, a forró nyarak pedig nemcsak a kevés téli hócsapadékot, hanem az esetleg előzőleg felhalmozódott jégtakarót is gyorsan elolvasztják.

Ha Δε és Δ(e · sin π) ellenkező előjelű (+, –; ill. –, +), tehát hullámvölgy és hullámhegy találkozik, akkor mind a tél, mind a nyár nagyjából átlagossá
válik, mert a két tényező egész évben egymás ellen hat! A félévek hosszúsága azonban különbözőképpen alakul, és – mivel e és Δ(e · sin π)
hullámainak amplitúdója nem egyenlő – a félévek besugárzási viszonyai a teljesen átlagostól némileg eltérőek:

3. Ha Δε hullámhegye (+) a Δ(e · sin π) hullámvölgyével (–) esik egybe, akkor a nyár hosszú, a tél rövid és kissé melegebb: az ún. szubtrópusi
típus alakul ki.

4. Δε hullámvölgyének (–) és a Δ(e · sin π) hullámhegyének (+) találkozásából pedig rövid nyár és hosszú tél következik: szubarktikus típus (7.
táblázat).

7. táblázat - A besugárzás növekedése (↑) vagy csökkenése (↓) a déli féltekén a pályaelemek (ε és π) változásainak
hatására

Pályaelemek
és előjelük

Évszakok Klimatípusok

Nyár Tél Bacsák
szerint

Bariss szerint

ε – ↓ ↑ glaciális erősen
π – ↓ ↑ óceáni

hosszú és hűvös rövid és enyhe
ε + ↑ ↓ antiglaciális erősen
π + ↑ ↓ kontinentális
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rövid és meleg hosszú és hideg
ε + ↑ ↓ szubtrópusi enyhén
π – ↓ ↑ óceáni

hosszú és
átlagos

rövid és átlagos

ε – ↓ ↑ szubarktikus enyhén
π + ↑ ↓ kontinentális

rövid és átlagos hosszú és
átlagos

Összefoglalva a kritikus földövön észlelhető négyféle klímatípus jellegzetességeit, megállapíthatjuk, hogy két szélsőséges eset van: a glaciális
kilengést hűvös nyár és enyhe, csapadékos tél („óceáni” jelleg), az antiglaciálist pedig meleg nyár és hideg tél („kontinentális” jelleg) jellemzi. A másik
két típus évszakainak besugárzási viszonyai többé-kevésbé átlagosak, de a szubtrópusi hosszú nyarú, a szubarktikus pedig hosszú telű időszak
(Bariss, 1989).

A két féltekén a két változó előjelei alapján ugyanabban az időben a következő klímatípusok uralkodnak:

Δε Δ(e · sin π) Déli félteke Északi félteke
– – glaciális szubarktikus
+ + antiglaciális szubtrópusi
+ – szubtrópusi antiglaciális
– + szubarktikus glaciális

A táblázatok alapján kiszámítható, hogy az utolsó 600 000 évből kb. 91 000 évig tartottak a glaciális klímakilengések. Ezzel szemben az az időszak,
amíg nagy jégtakarók borították a sarkvidéki és a magashegységi területeket, a különböző tudományágak bizonyítékai szerint jóval hosszabb ideig
tartott. Ennek magyarázatához a másodlagos okokat is figyelembe kell venni.

A besugárzás csökkenésének következményeképpen az enyhe, csapadékos teleken felhalmozódott és a hűvös nyarakon alig olvadó jégtakaró
vastagsága erősen megnövekszik, amely hatalmas területen jelentékenyen (esetleg egy-két kilométerrel) megemeli a térszínt, és a felszín visszaverő-
képessége is növekedik. A két utóbbi tényező télen és nyáron is egyaránt a hőmérséklet csökkenését okozza, ami száraz anticiklonális meteorológiai
helyzetet hoz magával. Ezzel azonban a jégkorszak fejlődése már le is zárult. A hideg tél tehát nem ok, hanem a felhalmozott jégmennyiség hűtő
hatásának okozata. Ez a jégtakaró azután fennmarad mindaddig, amíg egy erős antiglaciális – jégolvasztó – klímakilengés nem következik be. A
glaciális klímakilengést a táblázatok szerint soha nem követte azonnal antiglaciális, hanem szubarktikus vagy szubtrópusi típus iktatódott közbe. Így
a tényleges eljegesedési időszak sokkal hosszabb, mint a pályaelem változásaiból számított glaciális klímatípus tartama.
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A Milanković-elmélettel szemben kezdettől fogva erős kifogások is felvetődtek. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

1. a két félteke egyidejű eljegesedése,

2. az ún. csillagászati kifogás,

3. számítási hibák.

1. A két féltekén – a glaciológusok többsége szerint – az eljegesedések egyidejűek voltak. A Milanković-elmélet alapján viszont az e · sin π előjeltől
függő hatása következményeképpen ugyanabban az időben nem lehet glaciális kilengés a két póluson. Bacsák szerint ez az ellentmondás könnyen
feloldható, azon az alapon, hogy a Δ(e · sin π) hullámainak periódusa viszonylag olyan kicsi (22 000 év), hogy hullámvölgye után a hullámhegy
még hasonló Δε értékekkel interferál. Ezért az egyik félteke eljegesedését 10–11 000 év múlva mindig nyomon követi a másiké is. A jégkorszakok
mechanizmusából következik, hogy azok a legközelebbi antiglaciálisig évezredeken keresztül tartanak. Ezért lehettek olyan időszakok, amikor
mindkét féltekén nagy kiterjedésű jégtakaró uralkodott, jóllehet keletkezésük és elmúlásuk időpontja nem volt azonos. A würm I. jégkorszak pl. Bacsák
táblázatai szerint 117 000-től 80 700-ig tartott az északi-, és 105 000-től 90 000-ig a déli féltekén. A hagyományos kormeghatározási módszerekkel
ezek az eljegesedések megközelítően egyidejűnek határozhatók meg a két félgömbön, csupán a radioaktív izotópok mérésén alapuló abszolút
kormeghatározás képes kimutatni ilyen eltéréseket.

2. A csillagászati kifogás szerint a karbon–perm és a pleisztocén között nem volt biztosan megállapítható eljegesedési időszak, noha a pályaelemek
akkor is éppen úgy ingadoztak, mint a negyedidőszakban. Miért nem hoztak létre jégkorszakokat? Bacsák bonyolult, bizonytalan elméleti alapon
álló és mára túlhaladott magyarázatot talált, amelynek ismertetése szükségtelen. Az e kérdésre jelenleg adható válaszra a későbbiekben még
visszatérünk.

3. Az elmúlt évtizedekben többször is újraszámolták a Föld pályaelemeinek szekuláris változásait, és összehasonlították a görbéket a pleisztocén
éghajlatára vonatkozó ismereteinkkel. A különböző szerzők hol teljesen elutasították (pl. Budyko, 1960) a klasszikus elméletet, hol pedig igazolni
vélték azt (Wurtman, 1976). Az egyik utóbbi kísérlet A. L. Berger nevéhez fűződik (1976), aki az utolsó 400 000 évre vonatkoztatva 0,63-os korrelációs
együtthatót számított a pályaelemek és a hőmérséklet ingadozása között (70. ábra).
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70. ábra - Felső rész: A Föld pályaelemeinek változása 1950 előtt (B. P.) 200 000 évtől 1950 után (A. P.) 50 000 évig. 1
– az ekliptika ferdesége (ε), 2 – excentricitás (e), 3 – Δ(e · sin π) Alsó rész: a besugárzás ingadozásai az északi félteke
három különböző földrajzi szélességére számítva. 1 – 80° É, 2 – 65° É, 3 – 10° É. A nyilak a jégsapka képződéséhez
kedvező feltételek idejét jelzik (Berger, 1978)

Az éghajlatváltozások összetett magyarázata
Ma már világos, hogy a jégkorszakok keletkezésének okait nem vezethetjük vissza csupán kozmikus hatásokra, hanem tisztázni kell a földi
tényezőket, azok egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását, és mindezeket egyetlen bonyolult rendszerbe foglalva (jég–óceán–atmoszféra modell)
magyarázhatjuk meg az éghajlatváltozásokat. Ennek a rendszernek a részletes tárgyalása meghaladja e tankönyv céljait és kereteit, mégis szükséges
néhány szóban vázolni azokat, hogy a csillagászati okokat megfelelően elhelyezhessük ismereteink körében.

A Föld hőmérsékletének időbeli alakulását nem csupán a Napból érkező hőmennyiség határozza meg, hanem az, hogy milyen a besugárzás–
kisugárzás viszonya. E viszonyt a légkör szabályozza. A Föld–légkör-rendszer sugárzás-egyenlegének mérését műholdakkal lehet elvégezni. A
mérések tükrében a térítő menti leszálló légáramlások övének egyenlege nagy különbségeket mutat, aszerint, hogy óceánok vagy szárazföldek
fölött történt az észlelés. Ezen a ponton kapcsolódik be a gondolatmenetbe a kontinensvándorlás ténye (lemeztektonika), mert a tengerek és a
szárazföldek megoszlása befolyásolja a sugárzási egyenleget, vagyis a Föld átlaghőmérsékletét. Ha ugyanis a térítők mentén főképpen óceánok
vannak, Földünk melegebb, ha viszont kontinensek helyezkednek el, bolygónk átlaghőmérséklete alacsonyabb.
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71. ábra - A planetáris sugárzási egyenleg változásai a Földön a kambrium óta (Dobosi Z., 1981). TW (terrawatt) =
1012 W

72. ábra - Közép-Európa hőmérsékletének alakulása a harmad- és negyedidőszakban (Dobosi Z., 1984)

A szárazföldek és tengerek földrajzi szélességek szerinti megoszlását a Földtörténet 9 különböző időpontjában ábrázoló térképsorozat alapján Dobosi
Zoltán kiszámította a planetáris sugárzásegyenleget (71. ábra). A változások jól mutatták azt, hogy a „meleg Föld” bolygónk normál állapota, és
csupán rövidebb időszakokban fordul elő alacsonyabb átlaghőmérséklet (a földtani kutatások a pleisztocén és permokarbon eljegesedéseken kívül
a felső-ordiviciumban is bizonyítottak egy hideg periódust, amely – számításra alkalmas ősföldrajzi térkép hiányában – nem szerepel az ábrán).

A harmadidőszak óta tartó általános lehűlés görbéje (72. ábra) a klímaingadozások amplitúdójának fokozatos növekedését mutatja a pliocén–
pleisztocén határától. Ezek az ingadozások az utóbbi évek mélytengeri fúrásmintáinak O18 izotóptartalmának vizsgálatából szűrhetők le: a
hőmérséklet időbeli változásai „abszolút” kormeghatározással megállapíthatók. A hőmérséklet-ingadozások ritmusai az új, számítógéppel kiszámított
pályaelem-ingadozásokkal jó egyezést mutatnak (73. ábra). Ez a tény nagy sikere a pályaingadozások alapján álló elméletnek.
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Amikor tehát bolygónk átlaghőmérséklete az előbbiek szerint csökkent, a pályaelemek változása következtében beálló sugárzásváltozások
elegendőnek bizonyultak a sarkvidékek jégsapkáinak kialakulásához.

73. ábra - A pályaelemek ingadozásaiból számított sugárzásváltozások összefüggése a jégtakarók kiterjedéséhez
viszonyítva az utolsó 500 000 évben. a) – az excentricitás változásai (Berger, 1978), b) – a szárazföldi jégtakaró
nagyságának a jelenlegihez viszonyított változásai az oxigénizotóp-mérések alapján számítva (Hays, 1976), c) –
mint b), Shackleton és Opdyke (1973) adataiból, d) – oxigénizotóp-stádiumok sorszáma, e) – a nyári besugárzás
ingadozásai az északi szélesség 65°-án (Berger, 1978). A nyilak a jég-előnyomulásra kedvező feltételeket jelentő
időszakokat jelzik

8. táblázat - A Föld fontosabb adatai

A Föld egyenlítői sugarának hossza 6 378,160 km
A Föld tengelysugarának hossza 6 356,775 km
A Föld lapultsága 1/298,26
Az Egyenlítő hossza 40 075,704 km
A Föld délkörének átlagos hossza 40 008,548 km
Egy szélességi fok ívhossza
az Egyenlítőn 111,321 km
a térítőkön 102,088 km
a sarkkörökön 44,389 km
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Egy hosszúsági fok ívhossza
a 0 és 1ş szélességi kör között 110,576 km
a 45 és 46ş szélességi kör között 111,144 km
a 89 és 90ş szélességi kör között 111,695 km
A Föld közepes távolsága a Naptól (1 CsE =
csillagászati egység)

149,598 millió km

A Föld legnagyobb távolsága a Naptól (júl. 6.) 152,100 millió km
A Föld legkisebb távolsága a Naptól (jan. 4.) 147,100 millió km
A Föld pályájának hossza 939,120 millió km
A földpályája excentricitása 0,004
A Föld tengelyferdesége (1993-ban) 23° 26' 37"
A Föld tengely körüli forgásának ideje (csillagnap) 23 h 56 m 4,09 s
A forgás kerületi sebessége az Egyenlítőn 461 m/s
A Föld Nap körüli keringésének ideje (sziderikus
év)

365 nap 6 h 9 m 9 s

A Föld Nap körüli keringésének ideje (tropikus év) 365 nap 5 h 48 m 46 s
A keringés középsebessége 29,76 km/s
Luniszoláris precesszió 25 729 év
Nutáció 18,6 év

A Föld felülete 510,22 millió km
A Föld térfogata 1 083,32 milliárd km3

közepes sűrűsége 5,518 g/cm3

tömege 5 978 trillió tonna

Melegebb Föld esetében viszont a pályaelemek ingadozásai ilyen értelemben hatástalanok maradtak az éghajlatra. Ez a magyarázat egyben az ún.
„csillagászati kifogás” elvetését is jelenti: a pályaelemek valóban mindig ingadoztak, befolyásuk azonban más, földi tényezők hatása mellett általában
észrevehetetlen maradt, de bizonyos helyzetekben döntő jelentőségűvé is válhatott, mint pl. a pleisztocén eljegesedések alkalmával.
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Visszatérve a Milanković-elméletre, megállapíthatjuk, hogy kezdeti sikereit egy leegyszerűsítésnek köszönheti. Milanković először a Napból érkező
hőnek azokat az ingadozásait tette számítása tárgyává, amelyek a légkör legfelső felületén állnak elő, vagy más szóval, azt a fiktív klímát vizsgálta,
amely a légkör nélküli Földön uralkodott volna a pleisztocén folyamán. Kutatásai szerint a fiktív klímából levezetett törvények használhatók a
valóságos éghajlat esetében is, mert csak az amplitúdókban lesz változás, a kilengések időpontjai és tartama viszont nem változik. A fiktív klíma
kizárólag a Földpálya szekuláris változásaitól függ, így bevezetése azért volt nagy könnyítés, mert abban a légkör sokféle tényezőjének – a levegő
összetételének, víztartalmának, a felhős és napsütéses időszakoknak, csapadékoknak, szeleknek és egyéb tényezőknek – nincs szerepe.

A legújabb modellek viszont figyelembe veszik a földi éghajlat összes fontos tényezőit, azok egymásrahatását, dinamikus kapcsolatait. A csillagászati
tényezők által meghatározott sugárzásváltozások ebben csupán a rendszer egyik – időszakonként fontos – elemét képezik.
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5. fejezet - A világmindenség szerkezete és keletkezése
Ebben a részben a csillagászati kutatások tárgyát képező égitesteket ismertetjük – elsősorban abból a célból, hogy a Földnek a világmindenségben
elfoglalt helyét megismerhessük. Kiemelt jelentősége van földrajzi szempontból is központi csillagunknak, a Napnak, mint a földi folyamatok fő
extraterresztrikus energiaforrásának, valamint a bolygók (és holdjaik) vizsgálatának. Ez utóbbiak egyre gyorsuló és részletesebb megismerése a
földtudományok fejlődését is nagyban előreviszi.

Ezeket a témákat a következő fejezetekben dolgoztuk fel:

I. A Naprendszer

II. A Tejútrendszer

III.Az extragalaxisok

IV.Az Univerzum keletkezésére vonatkozó elméletek
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6. fejezet - A NAPRENDSZER (dr. Marik miklós)
A Naprendszer legfontosabb égitestje a Nap. Tömege 750-szer nagyobb a Naprendszer többi égitestjének együttes tömegénél. A Naprendszer többi
égitestjei méretben is eltörpülnek a Nap mellett (74. ábra). Így a Naprendszerben lejátszódó folyamatokat a Nap gravitációs tere és sugárzása „uralja”.
Naprendszeren a Nap környezetének azt a tartományát értjük, amelyben a Nap gravitációs tere dominál. Ez a tér egy kb. 2 fényév (2 # 1013 km)
sugarú gömb. Ezen kívül már más csillagok gravitációs hatása „elnyomja” a Nap hatását.

A Naprendszerbe a következő égitesteket sorolják:

a) a Nap,

b) a 9 nagybolygó és azok mintegy 60 holdja,

c) a kb. 100 000 kisbolygó,

d) az üstökösök és meteorok,

e) a bolygóközi (interplanetáris) anyag.

74. ábra - A Nap és a bolygók méreteinek aránya

A nagybolygók, a kisbolygók, az üstökösök és a meteorok mind a Nap körül, Kepler törvényeinek megfelelően keringenek. A kilenc nagybolygó,
a kisbolygók mind ugyanabban az irányban keringenek, és ugyanebben az irányban forog a Nap is. A holdak a bolygók körül – néhány kivételtől
eltekintve – szintén ugyanebben az irányban keringenek. A Vénusz és az Uránusz kivételével ugyanilyen irányú a bolygók forgása is. Így a
Naprendszernek jelentős össz-impulzusmomentuma van. Érdekes viszont, hogy a Naprendszer impulzusmomentumának (perdületének) csak 200-
ad része esik a Napra, az impulzusmomentum fennmaradó hányada majdnem kizárólag a bolygók Nap körüli keringéséből ered.

A Naprendszer jellegzetes tulajdonsága, hogy benne az anyag 99%-a egy sík közelében koncentrálódik. Ez a Naprendszer szimmetriasíkja (vagy
más néven a Laplace-féle invariábilis sík).
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A Naprendszer vizsgálatakor használatos távolságegység a csillagászati egység (CsE vagy A. U.1). Ez megegyezik a Föld Nap körüli ellipszispályája
fél nagytengelyének hosszával, amely a közepes Nap–Föld távolságot is jelenti. Ennek értéke: 149 600 000 km. Ezt a távolságot a fény 8 min és 19
s alatt futja be. A Naprendszer Naptól legtávolabbi bolygója a Plútó mintegy 40 CsE-nyire kering a Naptól. Ezt a távolságot 5,5 óra alatt teszi meg
a fény. A Naprendszer teljes mérete pedig (az előző értelmezés szerint) mintegy félmillió CsE.

A Nap sugárzása a körülötte levő tartományt felmelegíti. A Föld távolságában minden egyes négyzetméterre másodpercenként 1,37 kJ sugárzási
energia érkezik a Napból, ami régebbi egységekben kifejezve 1,96 kalória négyzetcentiméterenként és percenként. Ezt nevezzük napállandónak,
melynek értéke tehát: 1370 W/m2. A Plútó távolságában ez az érték már 0,8 W/m2-re csökken le. A Nap sugárzása az összes bolygók közül csak a
Földön teszi lehetővé, hogy a víz hosszú időn keresztül folyékony halmazállapotban maradjon, ezért a Naprendszerben csak a Földön alakulhatott
ki a magasabb rendű élet.

A Nap (dr. Marik Miklós)
A Nap, bár a Naprendszer legjelentősebb égitestje, mégis „csak” egy átlagcsillag. A többi csillag közül közelsége tünteti ki. A Nap az egyetlen olyan
állócsillag, amely nem fénypontnak látszik távcsöveinkben, hanem a látómezőben mintegy sétára is indulhatunk a felszínén. A Nap tanulmányozása
ezért a többi csillag megismerése szempontjából is rendkívül fontos.

A Nap anyaga, tömege
A Nap anyaga gáz halmazállapotú, plazma. (Plazmának nevezik az elektromos áramot jól vezető folyadékokat és gázokat.) Kémiai összetétele: kb.
80% hidrogén és 20% hélium. A többi elem legfeljebb nyomokban található benne.

A csillagászatban a Napot röviden  jellel szimbolizáljuk.

A Nap legfontosabb adatai:

Átmérője:  = 1,4 millió km = 110 földátmérő.

Tömege:  = 2 · 1030 kg.

Átlagos sűrűsége:  = 1,41 g/cm3.

Centrális hőmérséklete:  ≈ 10–20 millió K.

1 A. U. az angol Astronomical Unit rövidítése.
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Felületi hőmérséklete:  = 5800 K.

Gravitációs gyorsulás a „felszínen”:

Forgási periódusa:  = 26 és 34 nap között.

A Nap tömege (2 · 1030 kg) jellegzetes csillagtömeg. A Napnál 10-szer nagyobb, illetve 10-szer kisebb tömegű csillagok már alig akadnak. A Nap
átlagsűrűsége (1,41 g/cm3) nem éri el a víz átlagsűrűségének másfélszeresét, és a Föld átlagsűrűségének (5,5 g/cm3) csak kb. egynegyede. A nagy
felszíni gravitációs gyorsulás miatt egy 70 kg tömegű ember a Napon több mint két tonnát nyomna.

A Nap – lévén gáz halmazállapotú – nem merev testként forog, hanem differenciálisan rotál. Az egyenlítőhöz közeli tartományok nagyobb, a
pólusokhoz közeliek pedig kisebb szögsebességgel forognak. Sejtésünk szerint ennek a differenciális rotációnak alapvető szerepe van a különféle
napjelenségek kialakulásában.

A Nap szerkezete
A Nap – mint említettük – gáz halmazállapotú égitest, ezért szigorú értelemben nincs felszíne. A szemünkbe érkező napsugárzás több mint 90%-
a azonban a Napnak egy igen vékony rétegében keletkezik (reemittálódik). Ennek a rétegnek a vastagsága mindössze 400 km, ami elenyészően
kevés a Nap másfélmillió kilométeres átmérőjéhez képest. Ezt a réteget fotoszférának nevezzük.

Amikor a Nap felszínéről beszélünk, akkor nem geometriai felületet értünk ezen, hanem egy réteget, a fotoszférát. A Nap fotoszféra alatti tartományait
a Nap belsejének, a fotoszférát és a felette levő tartományokat a Nap légkörének nevezzük. Más szavakkal: a Nap légkörébe belelátunk, a belsejébe
nem.

A Nap belseje három részre osztható:

1. a centrális mag,

2. a röntgensugárzási zóna,

3. a konvektív zóna.

A centrális magban történik a Nap energiatermelése. A Nap energiatermelésének titkára csak a XX. század közepén derült fény. A múlt század elején
még úgy tartották, hogy a Napon közönséges égés történik. Ezt a felfogást azonban hamarosan el kellett vetni, mert ha a Nap a legjobb minőségű
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szénből volna, akkor is csak néhány ezer évig termelne a mai szinten energiát – holott a geológiai leletekből tudjuk, hogy a Nap több mint négy-
és fél milliárd év óta gyakorlatilag változatlan.

A múlt század közepén Helmholz azt feltételezte, hogy a Nap folyamatosan összehúzódik és energiáját a gravitációs energia rovására termeli. Ez a
folyamat sem fedezheti azonban a Nap energiatermelését néhányszor százezer évnél tovább. Századunk húszas éveiben a radioaktív bomlásoknak
tulajdonították a Nap hő- és fénysugárzását, de ez sem bizonyult kielégítőnek. A Nap energiatermelésének problémáját a magfizika oldotta meg.
Mivel a Nap másodpercenként 3,86 · 1026 J energiát termel, ennek fedezésére másodpercenként 6 · 1011 kg ≈ 600 millió tonna hidrogén alakul át
héliummá. Ez 5 milliárd év alatt is a Nap jelenlegi 2 · 1030 kg tömegének csak az 5%-át teszi ki. Jelenlegi ismereteink szerint a Nap energiatermelését
kielégítő módon meg lehet magyarázni az említett magfúziós folyamatokkal. Utódaink szempontjából is megnyugtató, hogy a magfúziós folyamatok
még kb. 10 milliárd évig változatlan szinten képesek fedezni a Nap energiatermelését.

A röntgensugárzási zóna a centrális mag körül helyezkedik el, és a centrális magban keletkezett energiát továbbítja a külsőbb tartományok felé.
Azért nevezzük röntgensugárzási zónának, mert itt a nagy hőmérséklet miatt az energia főképpen röntgensugárzás formájában van jelen.

A konvektív zóna a Nap felszíne alatt 100 000 km-rel kezdődik. Itt a speciális fizikai viszonyok miatt a sugárzás már nem tudja az energiát kifelé
továbbítani. Az energiatovábbítást az anyagnak a víz forrásához némiképp hasonló áramlása, az ún. konvekció biztosítja.

A Nap légköre is három tartományból áll. A legbelső réteg a már korábban is említett fotoszféra. E felett helyezkedik el a kromoszféra és a korona.

A fotoszféra mintegy 400 km vastag, a hőmérséklet itt kb. 6000 K. A Napot különleges segédberendezések nélkül vizsgálva, a fotoszférát látjuk.

1. ábra - . A Nap granulációs szerkezete
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A Nap fotoszférájáról (felszínéről) igen jó légköri viszonyok között készített fényképfelvételeken sötét háttér előtt kisebb-nagyobb, világosabb
szemcséket figyelhetünk meg. Ezt nevezzük granulációs szerkezetnek (1. kép). A szemcséket granuláknak hívjuk. Egy granula kb. 500 km átmérőjű,
és benne az anyag 1–2 km/s-os sebességgel a felszín felé mozog. Élettartamuk 5–7 perc; ennyi idő elteltével összekeverednek környezetükkel,
és eltűnnek.

2. ábra - . Egy jellegzetes napfolt. A sötét umbrát világosabb, szálas szerkezetű penumbra veszi körül

A granulák közötti sötét tartományokban az anyag befelé áramlik. A Nap belsejében levő konvektív zóna felső határa belenyúlik a fotoszférába és
a granulák tulajdonképpen a felszálló konvektív elemek.

A fotoszféra legfeltűnőbb jelenségei a napfoltok. Egy egyedülálló napfolt (2. kép) átlagos átmérője 10 000 km, élettartama kb. 1 hét. Két részből áll: a
sötétebb belső umbrából és az ezt körülvevő világosabb, szálas szerkezetű penumbrából. Az umbra hőmérséklete mintegy 1000 K-nel alacsonyabb
a fotoszféra hőmérsékleténél – ezért látszik sötétebbnek. A napfoltok megjelenésének az az oka, hogy a fotoszférában időnként igen erős mágneses
tér jön létre. Ahol a mágneses fluxussűrűség megnövekedik, ott jelenik meg a napfolt. Vannak északi és déli polaritású napfoltok; az előbbiek úgy
viselkednek, mint egy rúdmágnes É-i, az utóbbiak, mint ennek D-i pólusa. A mágneses fluxussűrűség 0,1–0,35 T.

A napfoltok csak ritkán láthatók egymagukban, általában foltcsoportokba tömörülnek. Egy foltcsoport jellegzetes mérete 100 000 km, és élettartama
kb. 1 hónap. A legtöbb foltcsoport egy határvonallal két részre bontható; az egyik részben csak É-i, a másikban csak D-i polaritású foltok találhatók.
Ezeket a foltcsoportokat bipoláris foltcsoportoknak nevezzük. Ezek közül azt, amelyik a Nap forgása folyamán előbb halad át a centrálmeridiánon (a
napkorong középpontján É–D irányban áthaladó vonal), vezető foltnak, míg a másikat követő foltnak nevezzük.

A Nap foltokkal való fedettsége nem állandó. Időnként sok folt látható a Napon, máskor alig van folt. A Napnak foltokkal való fedettségét a Wolf-
féle relatív számmal mérjük:
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R = k (10 g + f),

ahol f a Napon látható összes foltok száma, g a foltcsoportok száma (egy egyedülálló folt is foltcsoportnak számít) és k a távcsőre jellemző állandó.
(Egy 10 cm átmérőjű lencsés távcsőre k ≈ 1.) Ha R értékét az idő függvényében feltüntetjük, akkor a 75. ábrán látható görbét kapjuk. Látható, hogy R
időben periodikusan változik: vannak napfoltminimumok és -maximumok. Két minimum között eltelt időt napfoltciklusnak nevezünk. A napfoltciklusok
átlagos hossza 11,2 év. Megállapítható még egy 90 éves ciklus is.

75. ábra - A Nap foltokkal való fedettségét kifejező relatív szám változása 1730 és 1975 között
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76. ábra - A pillangódiagram

A napfoltciklus elején a foltok a Nap egyenlítőjétől északra és délre 30°–45°-ra keletkeznek, míg a ciklus végére a keletkezési zónák a Nap
egyenlítője közelébe húzódnak. Ez a jelenség nagyon jól megmutatkozik egy olyan grafikonon, amelynek a vízszintes tengelyén a folt keletkezési
idejét, a függőleges tengelyén pedig a keletkezésnek a Nap egyenlítőjétől mért szögtávolságot tüntetjük fel (76. ábra). Ezt a grafikont nevezzük
„pillangódiagram”-nak. Érdekes, hogy a vezető és a követő folt mágneses polaritása általában ellentétes. Egy cikluson belül a vezető foltok ugyanazon
(pl. az északi) féltekén mindig azonos (pl. északi) polaritásúak. Ugyanezen ciklus alatt a Nap másik (déli) féltekéjén lévő vezető foltok polaritása az
északi félteke vezető foltjainak polaritásával ellentétes (déli). A következő ciklusban a helyzet megfordul, az északi félteke vezető foltjai déli, míg a
déli félteke vezető foltjai északi polaritásúak. Mágneses értelemben egy napfoltciklus tehát nem 11, hanem 22 évig tart. Az iménti jelenség valószínű
magyarázatára szolgál a Babcock-féle hipotézis, amely szerint a Nap mágneses erővonalai a tengely körüli nem egyenletes forgás következtében
mintegy feltekerednek a Napra. A közhiedelemmel ellentétben a napfoltoknak gyakorlatilag semmilyen közvetlen földi hatásuk nincs.
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A napfoltok környékén a fotoszféra világosabb, gyöngyszerűen összefűzött szerkezetet mutat. Ezt nevezzük fáklyamezőnek (3. kép), illetve ennek
elemeit fáklyának. A fáklyák a fotoszféra felső tartományaiban levő, környezetüknél mintegy 300 K-nel magasabb hőmérsékletű „felhők”.

3. ábra - kép. Fáklyamező a Nap fotoszférájában

A kromoszféra már csak teljes napfogyatkozások alkalmával vagy különleges segédberendezések felhasználásával figyelhető meg. Vastagsága
mintegy 10 000 km, hőmérséklete kb. 10 000 K. Sűrűsége csak százezred része a fotoszféra sűrűségének. Létét és magas hőmérsékletét a konvektív
zónában keletkező különleges mágneses (magnetohidrodinamikai) hullámoknak köszönheti.

A kromoszféra jellegzetes megnyilvánulásai a protuberanciák. Ezek a fotoszféra fölé nyúló gázhidak a Napon (4. kép). Jellegzetes méretük 100
000 km, élettartamuk kb. egy hónap. Keletkezésükben jelentős szerepe van a Nap mágneses terének. Általában hosszú ideig, változatlan alakban
figyelhetők meg. Néha azonban előfordul, hogy egy-egy protuberancia „felrobban”. Ezeket eruptív protuberanciáknak nevezzük. Érdekes, hogy a
felrobbant protuberanciák helyén néhány nap múlva általában a régihez hasonló alakú, új protuberancia keletkezik.

A kromoszféra és az egész naptevékenység legfontosabb jelenségei a flerek (vagy más néven erupciók, illetve napkitörések). A fler lényegében
a kromoszféra hirtelen kifényesedése a napfoltcsoportok fölött. A kifényesedés néhány perc alatt megy végbe, majd 20–100 perc alatt ismét
elhalványodik. Flerkitörések alkalmával jelentősen megnövekszik a Nap rádió-, röntgen- és ultraibolya-sugárzása. Ezenkívül részecskék, elsősorban
elktronok, de néha protonok is kidobódnak ilyenkor a Napból. Igen ritkán (egy napciklus idején néhányszor) olyan nagy intenzitású flerek is
előfordulnak, amelyek alkalmával kozmikus (közel fénysebességgel mozgó) protonokat is észlelhetünk. Ezeket protonflereknek nevezzük. A flerek
keletkezésének oka még nem tisztázott, de tény, hogy a napfoltok mágneses terének hirtelen változása szerepet játszik kialakulásukban. Mivel
foltcsoportok felett figyelhetők meg, a gyakoriságuk követi a Wolf-féle napfolt-relatívszám változásait. A flereknek több közvetlen- és közvetett földi
hatása mutatható ki.
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4. ábra - kép. Protuberancia a Napon

5. ábra - kép. A Nap koronája

A korona a Naplégkör legkülső tartománya (5. kép). Ez a kromoszféránál is ezerszer kisebb sűrűségű gázburok a Nap méreteivel közel azonos
vastagságú. Alakja változó, napfoltmaximum idején megközelítően gömb alakú, minimumkor erősen belapul. A korona folyamatosan megy át a
bolygóközi anyagba, ezért a határa megállapodás kérdése. A csillagászok általában azt értik napkoronán, amit napfogyatkozások alkalmával meg
lehet figyelni. A korona hőmérséklete igen magas, 1–2 millió K. A korona fűtésében szintén a konvektív zónában keletkező mágneses hullámok
játsszák a fő szerepet.



A NAPRENDSZER (dr. Marik miklós)

118

A naptevékenység földi hatásai
Közvetve majdnem minden földi folyamat a Napnak köszönheti létét. Az élet is csak azért alakulhatott ki bolygónkon, mert a Nap hosszú ideje
nagyjából változatlan mennyiségű energiát sugároz a Földre. A Napon lejátszódó rövidebb időléptékű folyamatok közül a flereknek van jól érzékelhető
közvetett és közvetlen földi hatásuk. A flerkitörések alkalmával a Napból kidobódott elektronok bizonyos esetekben a Földet is „eltalálhatják”. Ilyenkor
az elektronok a Föld mágneses pólusai közelében érik el a légkört, és a gázatomokat és -molekulákat gerjesztve, létrehozzák a sarki fény jelenségét.
Ezek az elektronok lényegében mágneses teret indukáló elektromos áramot hoznak létre. Ez a tér hozzáadódik a Föld mágneses teréhez, s egy
kicsit módosítja is azt. Így a flerkitörések alkalmával a Földön mágneses viharokat figyelhetünk meg.

A flerek ultraviola-sugárzása jelentősen megnövelheti a Föld légkörében levő ionoszféraréteg vastagságát, és ezáltal zavarok keletkezhetnek a
rövidhullámú rádió-összeköttetésekben.

A flereknek (különösen a már említett protonflereknek) közvetlen biológiai hatásuk is van. Protonfleres napokon például megnövekedik a szívinfarktus
következtében bekövetkező halálesetek száma.

A naptevékenység és az időjárás alakulása között is kimutatható statisztikus jellegű összefüggés, ez azonban prognózisok készítésére nem alkalmas.
Az időjárás naptevékenységi maximum idején különösen az éppen téli féltekén változékonyabb, mint minimumkor. Érdekes, hogy azokban az
időszakokban (pl. 1650 és 1700 között), amikor alig voltak foltok a Napon, a Föld É-i félgömbjén hidegebb időjárás uralkodott.

Ugyancsak jól követi a naptevékenység ingadozásait bizonyos fajta fák évgyűrűinek vastagsága. Nagy naptevékenység idején vastagabb, kisebb
naptevékenység alkalmával pedig vékonyabb évgyűrű alakul ki. Érdekes, hogy az évgyűrűk vastagsága jobban mutatja a naptevékenységet, mint
az időjárás vagy azon belül a csapadékmennyiség alakulása. Ennek okára még nem sikerült kielégítő magyarázatot találni.

Az előbbiekből látszik, hogy a naptevékenység tanulmányozása nemcsak magának a Napnak a megismerése végett, hanem mindennapi életünk
szempontjából is fontos.

A BOLYGÓK (PLANÉTÁK) (dr. Szabó József)
A bolygók általános jellemzése

A bolygók megismeréséhez szükséges legfontosabb jellemző adatok a 9. táblázatban kerültek összefoglalásra. Az adatok többsége természetesen
csak tájékoztatásul szolgál, és legfeljebb nagyságrendileg érdemes azokat megjegyezni.

A bolygók méretei, tömege
A Nap ismertetése során már szó volt a Naprendszer tömegarányairól. Ismeretes tehát, hogy a Naphoz viszonyítva a rendszer össztömege szinte
elenyésző (1/750 Naptömeg). Most mégis, azt kell hangsúlyoznunk, hogy a bolygókban koncentrálódott anyagmennyiség maga is igen tekintélyes a
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Naprendszer többi tagjában (holdak, meteorok, üstökösök, bolygóközi anyag) jelenlevőhöz képest. Durva közelítéssel azt mondhatjuk, hogy a Nap
tömege úgy aránylik a bolygókéhoz, mint a bolygóké a maradék részhez. A Föld tömegét egységnyinek tekintve, az alábbi értékek adódnak:

Nap: 330 000 Földtömeg,
bolygók: 447 Földtömeg,
maradék anyag: 1 Földtömeg.

A bolygóméretek kapcsán, hangsúlyozni kell, hogy még a jelenleg ismert 9 nagybolygó között is rendkívül nagy különbségek vannak (a Jupiter 318, a
Merkúr 0,06 Földtömeget tesz ki), a kisbolygók pedig már a meteorok mérettartományába vezetnek át. A bolygóméreteket vizsgálva, első pillantásra
is nyilvánvaló az, a bolygók csoportosítása szempontjából döntő jelenség, hogy a Naphoz közelebb keringő négy, viszonylag kisméretű bolygót
(összesen 2 Földtömeg) négy óriás bolygó (445 Földtömeg) követi. A legtávolabb keringő Plútó e tekintetben is kivétel, hiszen pontatlanul ismert
tömege a legmerészebb feltételezések szerint is legfeljebb a Föld tömegének 1%-a lehet.

9. táblázat - A nagybolygók és a Hold fontosabb adatai

Égitest
neve

Naptáv.
CsE-ben

Pálya
excentricitás

Keringési
idő

Föld = 1

Rotáció
jele Lapultság

Sugár
Föld =
1

Tömeg
Föld =
1

* ε Sűrűség
g/cm3

Holdak
száma

Merkúr 0,39 0,206 0,24 58,65 d – 0,38 0,06 2º 5,44 –
Vénusz 0,72 0,007 0,62 243,16 d – 0,95 0,82 177,3º 5,22 –
Föld 1,0 0,0167 1,0 23,95 h 1/298 1,0 1,0 23,5º 5,52 1
Mars 1,5 0,093 1,88 24,6 h 1/180 0,53 0,11 25,2º 3,94 2
Jupiter 5,2 0,048 11,86 9,8 h 1/16 11,19 317,8 3,8º 1,34 16
Szaturnusz9,6 0,056 29,46 10,2 h 1/10 9,4 95,2 26,8º 0,71 23
Uránusz 19,1 0,046 84,02 10,7 h 1/18 4,00 14,5 98º 1,29 15
Neptunusz 30,2 0,01 164,79 15,8 h 1/60 3,88 17,3 29º 1,64 8
Plútó 39,8 0,248 248,5 6,4 d ? 0,18 0,002 122,5º 2,03 1
Holt 384,400

km**
0,055 27,32 d

sziderikus
27,32 d
sziderikus

– 0,27 0,012 – 3,34 –

* ε az Egyenlítő és a pályasík által bezárt szög (90° feletti érték retrográd irányú forgást jelent)

** Hold–Föld távolság
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A bolygók naptávolsága, a bolygópályák

A jelenleg ismert valamennyi bolygó a Naprendszer központi tartományában helyezkedik el, hiszen a legkülső Plútó is nem egészen 6 „fényórányira”
van a Naptól, míg a rendszer határai attól kb. 1 fényév távolságban húzódnak.

A bolygók Naptól való távolságának kérdése hosszú időn át izgatta a csillagászokat. Főleg a XVIII. században történtek kísérletek a bolygók
naptávolságában rejlő esetleges törvényszerűségek kimutatására. Ezek egyik eredménye az 1766-ból származó, megalkotójáról és népszerűsítőjéről
elnevezett Titius–Bode-szabály. Az empirikus úton alkotott összefüggés szerint a bolygók közepes Naptávolsága a következőképpen alakul:

T = 0,4 + 0,3 · 2n.

A képletben T a bolygók Naptól való távolsága csillagászati egységekben (CsE) mérve. Az n értéke pedig a 10. táblázat szerint változik.

10. táblázat - A Titius–Bode-összefüggés

Bolygó n T Tényleges
távolság (CsE)

Merkúr –∞ 0,4 0,39
Vénusz 0 0,7 0,72
Föld 1 1 1
Mars 2 1,6 1,52
Kisbolygók 3 2,8 2,9
Jupiter 4 5,2 5,2
Szaturnusz 5 10 9,55
Uránusz 6 19,6 19,2
Neptunusz 7 38,8 30,1
Plútó 8 77,2 39,5

A szabály népszerűségét egy ideig növelte, hogy a megalkotása után felfedezett Uránusz (1781) beillett a megfelelő helyre. Az első kisbolygó
felfedezésére (1801) pedig éppen ennek az összefüggésnek az értelmében megindított keresőmunka eredményeként került sor. A Neptunusz és a
Plútó valódi távolságai viszont már annyira „kilógnak” a táblázatból, hogy az összefüggés végeredményben mégsem tekinthető a bolygótávolságok
adekvát megfogalmazásának. Jelenleg ennél már jobb eredményt adó (igaz bonyolultabb) összefüggések is ismeretesek, de a bolygótávolságok
vonatkozásában tulajdonképpen mindmáig nem találtak egyértelmű szabályszerűséget.
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A bolygók mozgása

Mint ismeretes, a bolygók mozgását Kepler törvényei írják le. Kiemelkedő közös vonás, hogy valamennyi bolygó direkt irányban kering, és pályáik
csak viszonylag kis szöget zárnak be egymással. Az ekliptikához viszonyított hajlásuk a Merkúr és Plútó kivételével 3,5° alatt marad. E két bolygó
(pályahajlásuk 7°, illetve 17,2°) nagyfokú pályaexcentricitásával is kiválik a többi közül.

Valamennyi nagybolygónak szabad tengelyforgása van, de a rotáció periódusában az egyes bolygók között igen nagy eltérések mutatkoznak (10
órától 243 napig). A direkt forgási irány általános, de nem kivétel nélküli. A Vénusz, az Uránusz és a Plútó retrográd értelemben forog. A bolygók
forgástengelye igen eltérő szögben hajlik a pályasíkhoz: a Merkúr, Vénusz és a Jupiter tengelye majdnem merőleges a pályára, az Uránuszé viszont
csaknem a pálya síkjában fekszik.

A bolygók látszólagos mozgása

Korábban már említettük, hogy a bolygók Kepler törvényeinek megfelelően keringenek a Naprendszerben a Nap körül. Itt most nem a mozgás
dinamikai törvényeiről kívánunk szólni, hanem a bolygók Földről látható „látszólagos” mozgásairól. Az egyes bolygók Földről látható speciális
helyzeteit konstellációknak nevezzük. Külön kell szólnunk a belső- és külső bolygók konstellációiról. A belső bolygók konstellációira példaképpen
vizsgáljuk meg a Földhöz képest a Vénusz bolygó helyzetét (77. ábra). Amikor a Vénusz a V1 pontban van, alsó együttállásról (konjunkcióról),
amikor a V3 pontban van, felső együttállásról beszélünk. Azokat a helyzeteket, amikor az a szög maximális (V2 és V4), elongációknak nevezzük. Egy
külső bolygó (például a Jupiter) konstellációit a 78. ábrán tüntettük fel. A J1 helyzetben ismét együttállásról, a J3 helyzetben viszont szembenállásról
(oppozícióról) beszélünk.

77. ábra - A Vénusz bolygó konstellációi
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78. ábra - A Jupiter bolygó konstellációi

A bolygóknak az éggömbön leírt pályája bonyolult görbe, mert a bolygó mozgását a szintén mozgó Földről figyeljük meg. A 79. ábrán a Marsnak
az éggömbön megfigyelt mozgását tüntettük fel. Látható, hogy a Mars hurokszerű nyomvonalon mozgott. A bolygók éggömbön leírt pályáiban
megmutatkozó ilyen hurkok miatt kellett az ókori csillagászoknak a szférák bonyolult rendszerét bevezetniük, amikor geocentrikus rendszerben
kívánták megmagyarázni a bolygómozgásokat.

A 80. ábrán a Mars és a Föld kölcsönös helyzetét tüntettük fel különböző időpontokban. Az ábrára tekintve, világosan látszik, hogy a Mars a Földről
nézve miért ír le hurokszerű görbét az éggömbön.

79. ábra - A Mars bolygó pályájában időnként mutatkozó hurok
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80. ábra - A Mars és a Föld kölcsönös helyzete az év folyamán

A fogyatkozások

Fogyatkozáson szűkebb értelemben a Nap, a Föld és a Hold olyan kölcsönös helyzetét értjük, amikor vagy a Hold takarja el a Napot, vagy a Föld
árnyéka vetődik rá a Holdra. Az előbbit napfogyatkozásnak, az utóbbit holdfogyatkozásnak nevezzük. Az a véletlen, hogy a Nap és a Hold szinte
ugyanolyan átmérőjűnek látszik az égen, a napfogyatkozásokat különösen érdekessé teszi.

Az előzőekből világos, hogy nap- vagy holdfogyatkozás akkor következik be, amikor a Nap, a Föld és a Hold csaknem egy egyenesbe kerül. Mivel a
Föld Nap körüli keringésének síkja és a Hold Föld körüli keringésének a síkja nem esik egybe, nem minden újholdkor van napfogyatkozás, és nem
minden teleholdkor holdfogyatkozás. A nap- vagy holdfogyatkozás bekövetkezésének feltétele, hogy a Hold újholdkor vagy teleholdkor elég közel
legyen a Földpálya síkjához. Így évenként csak egy-két napfogyatkozás, illetve holdfogyatkozás figyelhető meg.
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81. ábra - Napfogyatkozások esetében a Nap és a Föld közé kerül a Hold

Napfogyatkozás alkalmával (81. ábra) a Hold a Föld és a Nap közé kerül. Abban az esetben, amikor napfogyatkozáskor a Hold az átlagosnál közelebb
van a Földhöz, a Hold árnyékkúpja metszi a Földet. A metszésvonalon belül teljes napfogyatkozást lehet megfigyelni. A Hold mozgása miatt a teljes
fogyatkozás sávja végigvonul a Föld felszínének egy részén, így egy helyen a teljes fogyatkozás csak néhány percig tart. A teljes napfogyatkozás
zónájának szélessége kisebb, mint 250 km. Ezen az övön kívül részleges napfogyatkozás figyelhető meg egy néhány ezer kilométer szélességű
zónában. Itt a Hold csak a Nap egy részét takarja el. Ha a Hold az átlagosnál távolabb van a Földtől, akkor a Hold árnyékkúpjának csúcsa nem éri
el a Föld felszínét. Ilyenkor a Napból egy gyűrűt látunk. Ezt nevezzük gyűrűs napfogyatkozásnak.

A teljes napfogyatkozás bekövetkezésének pillanatában hirtelen sötét lesz, láthatóvá válik a Nap kromoszférája és koronája, továbbá a fényesebb
csillagokat is megfigyelhetjük. Magyarország területén legközelebb 1999-ben lesz teljes napfogyatkozás.

Holdfogyatkozáskor a Hold bekerül a Föld árnyékkúpjába (82. ábra). Ilyenkor a Holdokon levő megfigyelő számára következik be napfogyatkozás. A
Föld a fogyatkozás elején csak részben takarja el a Napot, vagy más szavakkal kifejezve: a Hold a félárnyékba kerül. Ahogyan közeledik a Hold a teljes
árnyék kúpjához, egyre kevesebb napfény éri, és amikor behatol a teljes árnyék kúpjába, majdnem teljesen elsötétedik, sötétvörös színűnek látszik.
Ezt nevezzük teljes holdfogyatkozásnak. A Hold azért nem sötétedik el teljesen, mert a Föld légkörében megtörő fény kismértékben megvilágítja. A
Hold színe teljes fogyatkozáskor azért látszik sötétvörösnek, mert a Föld légköre a napsugárzás fehér fényének kék színű összetevőjét szétszórja,
és csak a vörös színűt engedi át. Félárnyékos holdfogyatkozás akkor keletkezik, ha a Hold csak a félárnyékba hatol be.

82. ábra - Holdfogyatkozáskor a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül
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Részleges holdfogyatkozás akkor következik be, ha a Hold csak részben hatol bele a teljes árnyék kúpjába.

Teljes holdfogyatkozás esetén a Föld teljes árnyékkúpján keresztülhalad a Hold.

A fogyatkozások bekövetkeztében mutatkozó ciklusosságot már az ókorban felismerték és a 18 év 11 naponkénti ismétlődést Szárosz-ciklusnak
nevezték.

Bolygótípusok

A bolygók általános jellemzése során már eddig is említett tulajdonságok, valamint a továbbiakban még részletesebben kifejtésre kerülők egyaránt
arra utalnak, hogy a bolygók két, világosan elkülönülő csoportot alkotnak:

1. A Föld típusú vagy belső bolygók – Merkúr, Vénusz, Föld, Mars – a Naphoz viszonylag közel vannak (< 2 CsE), ennek megfelelően a keringési
idejük rövid. Közös vonásuk, hogy viszonylag kis tömegük relatíve nagy sűrűséggel (> 3 g/cm3) párosul. Felépítésükben a nehéz elemeknek van
döntő szerepe. Holdszegénységük is említésre méltó (a jelenleg ismert 66 holdból csupán 3 tartozik hozzájuk).

Az űrkutatás kezdete óta ezekről az égitestekről olyan óriási tömegű új (közöttük rengeteg nagy pontosságú részlet) információhoz jutottunk, amelyet
a klasszikus csillagászat eszközeivel a Földről nem lehetne megszerezni. Ezzel a Föld típusú bolygók vizsgálata – sőt a 70-es évek közepe óta már
a Naprendszer külső égitestjeié is – új szakaszba jutott. Az új kutatási szakasz fő jellemzője, hogy abban a csillagászat mellett rohamosan növekvő
szerepet kapnak a különböző földtudományok. A közvetlen közelről vagy éppen a helyszínen végzett vizsgálatok módszerei és céljai mindinkább
földtudományi jellegűek lesznek. Ezért a Föld típusú bolygók – és általában minden Föld típusú égitest – tanulmányozásának a csillagászati
földrajzban az eddiginél lényegesen nagyobb teret kell kapnia.

2. A Jupiter típusú vagy óriás bolygókra a külső bolygó elnevezés is találó, mert naptávolságuk tekintélyes (> 5 CsE). Ennek következtében keringési
idejük nagy, pálya menti sebességük pedig kicsi. Jóval nagyobb méretűek a Föld típusú bolygóknál. Bár sűrűségük a víz sűrűségével vethető össze
(0,7–1,9 g/cm3), nagy átmérőjük következtében tömegük egy (a Jupiter és Szaturnusz esetében két) nagyságrenddel haladja meg a belső bolygókét.
Megfigyelt és számított (modellezett) anyagi összetételük a könnyű elemek nagy gyakoriságára mutat. A Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz
több mint 60 holddal rendelkezik, s körülöttük valóságos „kis naprendszert” alkotnak a különböző típusú holdak.

A fenti felosztásba csupán egy bolygó – a legkívül keringő Plútó – beillesztése problematikus. Naptávolsága alapján a külső, a ma még bizonytalanul
és hiányosan ismert tulajdonságai révén pedig a Föld típusú bolygók közé sorolható.

A Jupiter típusú bolygók tulajdonságai erősen eltérnek a belső bolygókétól, ezért jobb megismerésüktől nem annyira a Földre vonatkoztatható, hanem
inkább a Naprendszer egészének fejlődésével kapcsolatos eredmények várhatók.
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A Merkúr
Kutatásának főbb kérdései

Bár a Merkúr igen nagy pályaexcentricitása miatt időnként mintegy 80 millió km-nyire is megközelíti a Földet (alsó együttállások), s így a Vénusz
és a Mars után a legközelebbről vizsgálható bolygó, megismerése mégis eléggé vontatottan haladt. A legutóbbi időkig nemcsak felszíni részletei
maradtak homályban, de még olyan általános jellemzőit sem ismertük, mint pl. a tengelyforgás vagy az átlagos sűrűség.

A Merkúr eddigi kutatásából ezért messze kiemelkedik jelentőségével az 1965-ös esztendő, amikor az arecibói (Puerto Rico) óriás rádióteleszkóppal
sikerült 58,6 napos rotációs periódusának meghatározása, valamit 1974, amikor a bolygót néhány 100 km-re megközelítő első űreszköz (Mariner-10)
közvetlen közelről végzett méréssorozatot és készített viszonylag nagy felbontású fényképeket az égitest felszínének mintegy 40%-áról.

A Merkúr földi vizsgálatának nehézségei elsősorban a bolygó Napközelségéből adódnak. Maximális elongációja mindössze 28°, vagyis látszólagos
napi pályáján legfeljebb 2 órával előzheti meg a Napot (illetve ugyanennyivel maradhat el tőle). Így megfigyelése kedvezőtlen fényviszonyok között
(valamivel napkelte előtt vagy közvetlenül napnyugta után) és az észlelési lehetőségeket nagymértékben rontó kis horizont feletti magasságoknál
lehetséges. További problémát jelent, hogy mint Földpályán belüli bolygó (a Vénuszhoz hasonlóan) Földközelsége idején (alsó konjunkció) árnyékos,
éjszakai oldalát fordítja felénk. A 83. ábra mind a Merkúr, mind a Vénusz mozgásából adódó – a Holdéhoz hasonló – fényváltozásokat bemutatja.
Ebből világosan kitűnik, hogy nagy elongáció alkalmávall viszonylag távol van, és korongjának legfeljebb a fele látható.

83. ábra - A Merkúr és a Vénusz fényváltozásai

A bolygó általános jellemzése
Ma már elég jól ismerjük azon adatok többségét, amelyek a Merkúr általános jellemzőit elsősorban meghatározzák. A Mariner-10 útja óta biztosan
tudjuk, hogy a Naprendszer egyik legkisebb tömegű bolygója a Föld után a legnagyobb sűrűséggel (5,44 g/cm3) rendelkezik. A kis tömeg
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következtében természetesen kicsi a gravitációs gyorsulás és a felszínre vonatkoztatott szökési sebesség értéke. Napközelsége miatt rajta a
legnagyobb a felületegységre érkező napenergia mennyisége: az ún. napállandó a földi érték 6,5-szerese (mintegy 9000 W/m2). Fontos adat a
Merkúrról, hogy tengelyforgása nem kötött ugyan (vagyis a tengelyforgás és a Nap körüli keringés ideje nem egyenlő), amint azt a 60-as évek
közepéig gondolták, de meglehetősen lassú.

Az 58 és félnapos rotáció – éppen a keringési idő 2/3-a –, azzal a következménnyel jár, hogy a merkúri napok kétszer olyan hosszúak, mint a
merkúri évek (1 merkúri nap = 176 földi nap). Ezek a tények, valamint a pályasíkra közel merőleges forgástengely a felszín hőmérsékleti viszonyainak
legfontosabb meghatározói.

Az általános jellemzők között említjük meg azt is, hogy a Mariner-10 adatai szerint a Merkúr saját mágneses térrel (és magnetoszférával) rendelkezik.
Ez ugyan nem túl erős, a felszín közelében 2–7 · 10–7 T-re tehető (T = tesla, a mágneses fluxussűrűség egysége), de a belső bolygók között csupán
a Földé nagyobb (2–5 · 10–5 T).

A légkör kérdése
Korábbi földi vizsgálatok, és az elméleti számítások eredményei is nyilvánvalóvá tették, hogy a Merkúrnak lényegében nincs, nem lehet légköre.
A kötött tengelyforgásra alapozó számítások arra mutattak, hogy a napsütötte oldal erős felmelegedése miatt a gázmolekulák onnan részben
elszöknek, részben a hideg éjszakai oldalra csapódnak le. A bizonyossá vált szabad tengelyforgás természetesen már eleve kizárja, hogy az
erősen lehűlt gázrészecskék a bolygó valamely részén szilárd halmazállapotban felhalmozódjanak. A konkrét hőmérsékletmérések ugyanakkor
megerősítették a gázok megszökésének lehetőségét.

A Mariner-10 egyik Merkúrközelsége alkalmával pl. az alábbi hőmérsékleti értékeket regisztrálta (az adatok a felszínre vonatkoznak):

A Nap zenitállásának helyén +312 °C
Délutáni tartományban +187 °C
A terminátor közelében az éjszakai oldalon –123 °C
Az éjfélpontban –173 °C

Tekintve a Merkúr igen excentrikus pályáját, a szélső hőmérsékleti értékek +430 °C és –185 °C között ingadozhatnak. Ilyen körülmények között a
hélium pl. legfeljebb 200 napig maradhat meg az atmoszférában. Megjegyzendő, hogy rádiócsillagászati adatok arra utalnak, hogy a felszín alatt
néhány deciméterrel a hőmérséklet napközben sem több 70–90 °C-nál, tehát a felszínközeli kőzetrétegek igen rossz hővezetők.

A pontosabb mérések mégis azt mutatják, hogy valamelyes gázfeldúsulás ennek ellenére tapasztalható a Merkúr körül. Ezt azonban földi értelemben
nehezen lehetne légkörnek nevezni. Nyomása a felszínen kisebb 2 · 10–12 millibárnál.

A Merkúr körüli gázfeldúsulás főleg héliumból, nátriumból és oxigénből áll, de nyomokban hidrogén is előfordul.
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A Merkúr felszíne

Mivel a kedvezőtlen megfigyelési lehetőségek miatt földi távcsövekkel felszíni részleteket nem sikerült a bolygón elkülöníteni, így felszíni viszonyairól
a Mariner-képek megérkezése előtt lényegében csak annyit tudtunk, hogy igen rossz fényvisszaverő képességű, sötét anyagok építhetik fel, mert
az ún. vizuális albedója 2 a Holdéval együtt a legalacsonyabb (mindössze 7%-os) a Naprendszer jelentősebb égitestjei között.

A Holdéhoz hasonló albedóból kiindulva kézenfekvő volt a feltételezés, hogy a merkúri tájak (anyagok, formák) is a Földünk kísérőjén megismertekkel
mutatnak rokon vonásokat. E sejtések ellenére még a szakembereket is meglepte az első Merkúr-felvételekről kibontakozó rendkívül erős hasonlóság.
Ez egyszersmind azt is lehetővé tette, hogy a Merkúr felszíni alakzatait a Holdéval összevetve lehessen elemezni, és holdi analógia alapján az eddig
közvetlenül még nem vizsgálható kőzettani viszonyokra is következtethessünk.

A Merkúr felszínének alapvető meghatározója, hogy rajta a becsapódásos eredetű formák uralkodnak (6. kép), amelyek a már lefényképezett
Ny-i féltekét lényegében teljesen elborítják. Alaposabb vizsgálatok a becsapódások következményeként létrejövő formaegyüttesek (kráterbelső,
krátergyűrű, kidobott takaró, másodlagos kráterek) mellett részben az azok által kiváltott, de lényegesen fiatalabb alakzatokra (lávaelöntésekre,
szerkezeti formákra) is felhívják a figyelmet.

A fontosabb formák jellemzése

Kráterek. A bolygó felszínének a kráterek a legközönségesebb, legelterjedtebb alakzatai. Elsősorban ezek nagy száma miatt olyan erős a hasonlóság
a merkúri és a holdi tájak között. Csak az alaposabb vizsgálatok mutatták ki, hogy a Merkúr nagyobb tömegéből következő nagyobb gravitációja
sajátos vonásokat is kölcsönzött a felszínt úgyszólván teljesen elborító, becsapódásos eredetű formáknak. Ezek közül kiemelhető, hogy a Merkúron
a 20 km-nél nagyobb kráterek már általában központi csúccsal rendelkeznek, sáncfalaik pedig teraszos szerkezetűek. A Holdon ezek a jellemzők
csak 40 km feletti átmérő esetén figyelhetők meg. A nagyobb (2,3-szeres) nehézségi erő az oka annak is, hogy a kráterek körül a kidobott takaró
csak fele akkora kiterjedésű, mint égi szomszédunkon.

2 albedo – önmagában nem világító test által minden irányban (szórtan) visszavert fény erősségének viszonya a ráeső (a testet megvilágító) fény erősségéhez.
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6. kép. A Merkúr becsapódásos eredetű formákkal borított felszíne (a Mariner-10 felvétele). Számor kráter körül radiálisan szétfutó fényes sávok
(sugársávok) láthatók

Sajátos formatípust képviselnek a fényes sugársávokkal rendelkező kráterek (6. kép). A központból radiálisan szétfutó fényes sávok kisméretű
másodlagos kráterek sorából állnak. (A másodlagos kráterek egy kozmikus becsapódás által kivetett kőzettörmelék visszahullása révén keletkeznek.)
Mivel e sávok minden útbaeső formáción áthaladnak, ezért a sugársávos kráterek a merkúrfelszín fiatal (esetleg legfiatalabb) formagenerációját
jelenthetik.

A legnagyobb becsapódásos eredetű formák a medencék. Mivel belsejüket a becsapódást követően nagy valószínűséggel lávaárak töltötték fel,
ezért viszonylag sík a felszínük, és a holdi mare (tenger) területekhez hasonlítanak. Albedójuk azonban nem üt el nagyon élesen a környezetükétől,
ezért kevésbé feltűnőek, mint a holdtengerek. Legismertebb a Caloris-medence.

Redőgerincekre emlékeztető párkányok, teraszok. Első pillantásra ezeknek az olykor több száz kilométeres hosszúságot és néha 3000 m-es
magasságot elérő lineáris formáknak is vannak holdi megfelelői a mare területek lávafolyásfrontjaiban. Mivel azonban a Merkúr felszínén mindenfelé
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előfordulnak, átmetszik az alattuk levő alakzatokat és általában hosszú szakaszokon egyenesek, ezért inkább tektonikus eredetük valószínű.
Formájuk alapján a kéreg összehúzódásával kapcsolatos felpréselődéseknek tarthatók.

Az atmoszferikus erózió nyomait eddig még egyáltalán nem sikerült észlelni a bolygófelszín formáin. Ez arra utal, hogy a Merkúrnak története folyamán
vagy nem is volt légköre, vagy csak igen rövid ideig létezett, fejlődésének igen korai szakaszában.

A merkúrfelszín nagy morfológiai egységei

Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a különböző felszíni formák nem teljesen egyenletes eloszlásban találhatók meg a Merkúr felszínén, hanem
többé-kevésbé jellegzetes és körülhatárolható nagy egységeket képeznek.

Ezeknek az újabban „rétegtani (sztratigráfiai) egységeknek” nevezett felszíntípusoknak (formációknak) elkülönítésére, sőt viszonylagos koruk
meghatározására a földi sztratigráfiában kidolgozott elvek és módszerek alkalmazásával nyílik lehetőség. Felhasználásuk ezért a Naprendszer
Föld típusú égitestjeinek a vizsgálatában az utóbbi évtizedben mind általánosabbá vált. Sajátos, nagyon eredményes módszerként csatlakozik
ezekhez a krátersűrűség-számítás. Jórészt ezeknek köszönhető, hogy ma már több közeli égitesten sor kerülhetett a közel azonos korú formációk
(rétegtani tartományok) elkülönítésére. Ezek a tartományok többnyire egy-egy meghatározott fejlődési szakasz eredményei, s így általában egy (igaz,
rendszerint elég hosszú) időszakot jeleznek.

A merkúrfelszín részleges ismerete miatt az ott feltárt morfológiai (sztratigráfiai) egységek még nem lehetnek teljesek (és talán nem is véglegesek),
de a legalapvetőbbek már kezdenek kirajzolódni. Az időbeli sorrendet betartva, az alábbi fő típusok különíthetők el:
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7. kép. A Merkúr eddig ismert legnagyobb centrálszimmetrikus alakzata: a Caloris formáció (a Mariner-10 felvétele). A kép bal oldalán jól látható a
Caloris montes félköríves részlete, s azon belül több koncentrikusan ívelt alakzat is kivehető

1. Kráterközi síkságok. A Merkúr legelterjedtebb és legidősebb rétegrajzi egységei. Egyenletes felszínük – amely esetleg a legősibb Merkúrkéreg
maradványa – tele van viszonylag kisméretű kráterekkel, amelyeknek jelentős része másodlagosnak minősíthető.

2. Kráterekkel telített terep. Sűrűn, egymás mellett elhelyezkedő, részben egymást átfedő, nagyobb kráterek sokasága borítja. Ezek a vidékek
hasonlítanak leginkább a holdi terrákra (szárazföldekre). A kráterek között (nyilván az erős átfedés miatt) kidobott takaró nem látható.

3. Idős kráterek és medencék gyűjtőnévvel foglalják össze azokat a képződményeket, amelyek körül felfedezhető a kidobott takaró maradványa,
belsejükben pedig lapos síkságok vannak.
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Ezek közé tartozik a hatalmas Caloris formáció (7. kép), amelynek hegygyűrűje (Caloris montes), a kidobott takaró völgyekkel, gerincekkel borított
területe, valamint a belső medencét kitöltő egyenletes síksága az előzőekhez hozzáilleszthető, azoknál fiatalabb egység. A medence hegységgyűrűje
a becsapódáskor feltorlaszolt alapkőzet szabálytalan tömbjeiből áll. Ezt csaknem 1000 km szélességben övezi a kidobott takaró változatos felszínű
területe. Ezeknél fiatalabb a belső síkság, amelynek felületét párkányok és teraszok teszik hullámossá.

A Caloris-medencét övezőhöz hasonló, völgyekkel szabdalt vidék a Merkúr felszínén többfelé is található. Ezek egy része valószínűleg a bolygó még
ismeretlen félgömbjén elterülő medencékhez tartozik. Mivel ezek a formációk ritkán fedik át egymást, relatív koruk meghatározása nehéz.

A medencék belsejében látható, de helyenként azoktól függetlenül is megjelenő egyenletes felszínű síkságok – amelyeket mindenfelé nagyjából
azonos kort jelző, viszonylag alacson krátersűrűség jellemez – a Merkúr legfiatalabb, regionálisan jelentkező sztratigráfiai egységei.

4. Fiatalabb képződmények (pl. sugársávos kráterek) csak foltszerűen fordulnak elő az égitest lefényképezett tájain.

A Merkúr belső felépítése és fejlődésének néhány kérdése
A Merkúr nagy átlagsűrűsége, valamint a felszíni kőzetanyag holdi analógiák alapján megítélhető kis (3 g/cm3 körüli) sűrűsége arra utal, hogy a bolygó
belsejében erőteljes gravitációs differenciálódás történt, s meglehetősen nagyméretű – mintegy 2000 km sugarú – vasmagja van, amit szilikátos
köpeny burkol (l. később a 103. ábrán). A vasmag jelenlétére utal a Merkúr mágneses tere is.

A Merkúr fejlődéstörténetének ellentmondásmentes feltárásához ma még viszonylag kevés adattal rendelkezünk. Valószínű azonban, hogy a
bolygótest összeállása idején, majd azt követően a radioaktív anyagok bomlása révén termelődött belső hő gyors gravitációs differenciálódásra és
„kigázosodásra” vezetett. Az illékony, könnyű elemek hamar elszöktek a bolygó környezetéből (disszipáció). A felszínt erős kozmikus bombázás
érte. Ez az időszak eredményezte a felszín becsapódásos (impakt) formáinak óriási többségét, s ennek utolsó fázisában kerülhettek a felszínre
a bolygó egyenletes síkságait borító anyagok. Az utolsó 3 milliárd évben meglehetősen alacsony és egyenletes becsapódási gyakoriság volt a
jellemző, amely már csak „epizodikus” felszínalakítást végzett. Mivel a bolygó tömege és a Naptól való kis távolságából eredő nagy hőenergia-
bevétele a fejlődéstörténet során mindig akadályozta az égitest körüli tartós és sűrű gázburok megtelepedését, ezért a felszín formálásában a külső
erők közül csak az inszoláció (napsugárzás) hatása érvényesülhetett. Ez azt eredményezte, hogy a formák – idős koruk ellenére – zömmel ma is
jó „megtartásúak”.

A Vénusz
Általános jellemzése

A Vénusz a Nap és a Hold után a legfényesebb égitest az égbolton. Legközelebbi bolygószomszédunkról – amely alsó együttállások idején 40 millió
km-re is megközelítheti a Földet – az űrkutatás kezdetéig mégis viszonylag kevés biztos ismeretünk volt.

A Vénusz csillagászati eszközökkel történő kutatását több tény nehezítette. Ezek egy része a Merkúrnál már megismertekkel rokon jelenségekre
vezethető vissza.
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Mint Földön belül keringő bolygónak a Merkúrhoz hasonlóan általában kicsi a Naptól mérhető szögtávolsága. Maximális elongációja ugyan elérheti
a 47°-ot, de még ilyen esetekben is csak mint hajnali vagy alkonyi csillag figyelhető meg a horizont feletti viszonylag kis magasságban. Az alkonyati,
ill. a hajnali Vénuszt az ókorban egy ideig két külön bolygónak vélték. Fényváltozásai (l. a 83. ábrát) is olyanok, mint a Merkúré; tehát minél közelebb
van a Földhöz, annál kisebb része látszik.

A Vénusz fényét közelségén kívül magas albedója is erősíti. Fényvisszaverése (76%) egyik legnagyobb a Naprendszer égitestjei között. Nagy
albedóját a bolygót borító, átlátszatlan, fehér felhőzetnek köszönheti. Ez a vastag felhőréteg azonban megakadályozza a felszín távcsöves
megfigyelését. A felszíni részletek hiányában sokáig még tengelyforgási idejét sem sikerült meghatározni. Sok ellentmondásos eredmény után végül
1965-ben radarmérésekkel 243 földi napnak megfelelő periódus és – meglepő módon – retrográd forgásirány adódott. A forgástengely helyzete a
legújabb mérések szerint majdnem merőleges a keringés síkjára.

A 243 napos retrográd forgási periódus és a 224 napos sziderikus keringési idő együttesen azt eredményezi, hogy a Vénuszon a Nap két, egymást
követő delelése között 117 földi napnak megfelelő idő telik el.

Ha a Vénusz és a Föld keringési idejét összevetjük, abból kiderül, hogy a nagy földközelségben előforduló alsó együttállásokra 584 naponként kerül
sor, ami csaknem pontosan 5 vénusznap hosszával egyenlő időköz. Ezért alsó konjunkciók alkalmával a Vénusz csaknem mindig azonos oldalát
fordítja a Föld felé. Ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy az ilyenkor igen kedvező távolsági viszonyok ellenére a Vénusz egész felszínének
földi radartérképezése csak századok alatt lenne megvalósítható.

A Vénusz általános adataiból (l. a 9. táblázatot) kitűnik, hogy méreteit tekintve a Földhöz leginkább hasonló bolygó. Sugara csak 320 km-rel, felszíne
10 millió km2-rel kisebb a Földénél, tömege pedig a Föld tömegének 81%-a. A Földéhez közelálló méretek, valamint a kis naptávolságbeli differencia
valószínűleg a belső szerkezet és felépítés, sőt az anyagi összetétel tekintetében is rokon vonásokat eredményeznek. Átlagos sűrűsége pl. alig
marad el a Földétől (5,29 g/cm3).

Ugyanakkor néhány más alapjellemző értéke (pl. tengelyforgási sebesség, a légkör összetétele, sűrűsége és hőmérséklete, valamint a mágneses tér
hiánya) annyira különbözik a Földön mérhetőtől, hogy ennek következtében a Vénuszon uralkodó természeti viszonyok végeredményben alapvetően
eltérnek a földiektől.

A Vénusz kutatásának főbb állomásai
A Vénusszal kapcsolatos ismereteink többsége mindmáig a légkörre vonatkozik. Felfedezése Lomonoszov nevéhez fűződik (1761), aki a bolygó
Nap előtti átvonulását figyelve, a körülötte látszó fénylő gyűrűt atmoszféraként értelmezte. A Vénusz sarlójának szarvait (84. ábra) Schröter írta
le elsőként (1792), azokban W. Herschel már a következő évben a „jelentékeny légkör” bizonyítékát látta. A légkör pontos összetételét azonban
földi megfigyelésekkel nem sikerült megállapítani. Mivel a Földről a felszíni viszonyok optikai vizsgálata is eredménytelen maradt, ezért a Vénusz
megismerésében csak az űrkutatás megindulása hozott alapvető előrelépést.

Az első közeli vizsgálatokat (mintegy 41 000 km-ről) a Mariner-2 űrszonda végezte 1962-ben. Ezt követően a szovjet Venyera bolygókutató
szondasorozat tagjai (eddig összesen 16) továbbítottak nagytömegű, alapvetően új információt a bolygó légköréről és felszínéről.
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84. ábra - A Vénusz „szarvai”. A bolygó sarlójának csúcsai kissé túlnyúlnak a félkört jelző vonalon. Az a szög léte
nemcsak a légkör bizonyítéka, de nagyságából annak jellemző vonásaira is következtetni lehet

Időközben a Mariner-sorozat két tagja, valamint a Pioneer Venus-szondák, majd a Halley-üstökös felé tartó Vega-űrlaboratóriumok (1985) is részletes
légkörvizsgálatokat és a felszínt pásztázó radarméréseket végeztek. Az eddigi legrészletesebb radartérképezés (120 m-es felbontás!) az amerikai
Magellán-szondának köszönhető (1991–1994).

A Vénusz légköre

Az alsó légkör

A bolygó alsó légköre kifejezetten szén-dioxid légkör. A CO2 részaránya mintegy 96%. Mellette nitrogén (3,5%), igen kis mennyiségben nemesgázok,
oxigén (legfeljebb 0,1%) és váltakozó mennyiségű, de igen kevés vízgőz (0,01%) fordul elő. A felhőréteg alsó szintjében ammónia jelenlétét is
kimutatták (0,01–0,1%), de a felhőzónában ennél fontosabb légköri összetevő a kénsav, hiszen a felhők elsősorban kénsavcseppekből állnak.

A felszín közelében a légkör igen sűrű. Magán a felszínen a légnyomás csaknem 10 MPa (≈ 100 atmoszféra), és a relatív topográfiai helyzettől
függően változik. (A Vénusz elméleti „tengerszintjét” 6051,4 km-es bolygósugárral definiálták, a normál nyomás itt 9,3 MPa.) Ez azt jelenti, hogy
az adott összetétel és magas hőmérséklet mellett a légkör sűrűsége mintegy 70-szer nagyobb a földinél, így csupán 14-szer ritkább a víznél. (A
Vénuszon mozgó tárgyaknak tehát igen nagy közegellenállást kell legyőzniük.) A helyszíni vizsgálatok arra mutatnak, hogy a sűrű légkör alsó, 30
km-es övezete átlátszó, bár az űrszondák itt is észleltek ködszerű foszlányokat.

A felszínen a hőmérséklet (85. ábra) igen magas, a talajra ereszkedő szondák 455–475 °C közötti értékeket mértek. Meglepő eredmény, hogy a lassú
tengelyforgás ellenére szinte nincs különbség a nappali és éjszakai oldal hőmérséklete között. E jelenségre ma még nincs elfogadható magyarázat.
Megértését az a tény is nehezíti, hogy – úgy tűnik – a felszín közvetlen közelében alig van olyan légáramlás, amely a hőmérsékletet kiegyenlíthetné.
A szondák csupán 1 m/s körüli szélsebességeket regisztráltak. (Igaz, az eddigi mérési idők együttes tartama sem tesz ki többet 8 óránál, s így az
általánosítás még nem lehet teljesen megalapozott.)



A NAPRENDSZER (dr. Marik miklós)

135

85. ábra - A hőmérséklet, a nyomás és a felhőzet jellemzői a Vénusz légkörében (B. J. Singarella után F. Whipple
– 1981 – alapján)

A Vénusz felhői

A felhőzet 32–67 km-es magasságban helyezkedik el, s mint a 85. ábra mutatja, több különböző sűrűségű szintre tagolódik. Közülük felülről a
harmadik a legsűrűbb, de a látási viszonyok még ott is sokkal jobbak, mint a földi felhőtakaró belsejében. A nagy vastagság azonban mindenképpen
átlátszatlanná teszi, és a beeső fénynek csupán 1–2%-a juthat le a felszínre. Ezért ott a megvilágítási viszonyok magas napállásnál is borult novemberi
napokéhoz hasonlíthatók.

A felszíntől a felhőzóna irányába emelkedve, a szélsebesség növekszik, és 40–50 km-en már eléri az 50–60 m/s értéket, a felhőzet felső határán
pedig a 100 m/s-ot is meghaladja. Így válik érthetővé a Vénusz felhőtakarójának ún. szuperrotációja. A felhőzet mintegy 4 nap alatt körbefutja a
bolygót, tehát sokkal nagyobb kerületi és szögsebességgel mozog, mint a felszín. Magának a furcsa mechanizmusnak az oka egyelőre tisztázatlan.

A felhőtakaróról készült közelfelvételek (8. kép), világosan mutatják, hogy az egyáltalán nem homogén, hanem az egyenlítőtől a sarkok felé haladó
spirális sávokra tagolódik. Mozgása arra utal, hogy az Egyenlítőtől a magasabb szélességek irányába jelentős hőmennyiségek vándorolnak, s
ez magyarázatot ad arra, hogy miért nincs a poláris és egyenlítői területek közt számottevő hőmérséklet-különbség. A sarkok fölé került levegő
nyilvánvalóan lefelé áramlik, s ezért ott tiszta, felhőmentes az ég.
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8. kép. A Vénusz átlátszatlan és a Földről homogénnak tűnő felhőtakarója a közelképeken spirális–sávos szerkezetet mutat (a Mariner-10 felvétele)

Az alsó légkör jellegzetességei a bolygó éjszakai oldalán megfigyelt felvillanások. Mind több adat szól amellett, hogy ezek az atmoszférában lezajló
vulkáni aktivitásra is utaló elektromos kisülések.

A légkör magasabb tartományai

A légkör a felhőtakaró felett gyorsan ritkul. 150 km magasságban sűrűsége már kisebb, mint a hasonló földi zónában. Még följebb, ahova a turbulens
áramlások már nem jutnak el, összetétele is fokozatosan megváltozik. 250–320 km-en már túlsúlyban van a szén-monoxid és az atomos oxigén. E
fölött megnő a hélium és hidrogén részaránya, 800 km-től pedig tiszta hidrogénkorona következik.

A Vénusz légkörében mintegy 120 km magasan kezdődik az ionoszféra. Erőssége éjszaka 50-ed részére csökken, s ennek következtében a
globális rövidhullámú rádió-összeköttetés a Vénuszon csak nappal lehetséges. Az ionoszférában a hőmérséklet emelkedik, de nem éri el a Földön
tapasztalható értékeket.

Mivel a Vénusznak gyakorlatilag nincs mágneses tere, ezért magnetoszféra sincs körülötte. A napszél így közvetlenül az ionoszférát „támadja”, s
annak jellegét módosítja.

Az üvegházhatás
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A Naphoz viszonylag közel keringő Vénusz jóval több energiát kap a központi égitesttől, mint a Föld. A szoláris állandó értéke mintegy kétszerese
a földinek (2600 W/m2). Így mindenképpen indokolt a felszín és a légkör magasabb hőmérséklete. A ténylegesen mért értékek azonban lényegesen
nagyobbak az elméletileg elvárhatónál.

A jelentős hőtöbblet a mai nézetek szerint a Vénusz légkörének erős hőtároló képességével magyarázható. A szén-dioxidos légkör átengedi a
rövidhullámú napsugarakat, azok felmelegítik a felszínt, ahonnan ezért – hőmérsékletétől függően – lényegesen hosszabb hullámú kisugárzás indul
meg. E hosszú hullámokat azonban a CO2 elnyeli, s így a légkör erősen felmelegszik. Ez az ún. üvegházeffektus a Földön is ismert, de sokkal
gyengébb az eltérő összetételű és ritkább gázburok következtében. A Vénusz-légkör üvegházhatásából eredő hőtöbblet pontos értéke még nem
ismert, így azt sem lehet véglegesen eldönteni, hogy ezen kívül más jelenségnek nincs-e szerepe a bolygó – földi szemlélő számára – pokoli
klímájának fenntartásában. Mindenesetre a Vénuszon uralkodó hőmérsékleti viszonyokat megismerve, fel kellett adni az ott esetleg létező élettel
kapcsolatos elméleteket.

A Vénusz felszíne

A Vénusz körüli műhold-pályákról végzett radaros magasságmérések alapján bizonyosnak látszik, hogy a bolygófelület nagy része egy viszonylag
szűk magassági sávba illeszkedik, és csak kisebb területdarabok fekszenek a képzeletbeli tengerszinttől jelentősen eltérő magasságban, ill.
mélységben. A Vénusz legmagasabb pontja 10 800 m-rel emelkedik az átlagos bolygósugár fölé, míg a legmélyebb rész 2900 m-rel van alatta. A
maximális magasságkülönbség tehát a radarmérések szerint mintegy 13 700 m.

A különböző magassági tartományokba tartozó területek eloszlásáról a 86. ábra tájékoztat.

A Vénusz hipszografikus görbéje jóval kiegyenlítettebb, mint a Földé, és szemben bolygónk kétmaximumos görbéjével, a Vénusz esetében csak
egy kiugró intervallum látható.

A Vénusz legnagyobb magasföldje az egyenlítői övezetben kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló, kiterjedésében Afrikával összevethető Aphrodité.
Felszíne mintegy 1000 m-rel emelkedik a nagy síkvidék fölé. Az Ausztrália méretű Istar magasföld az északi pólus közelében fekszik. Mai ismereteink
szerint ez a Vénusz egyetlen, jellegében a földi kontinensekre emlékeztető felszíni részlete. Központi fennsíkja (Lakshmi) délen mintegy 3000 m
magasságú lépcsővel végződik, három irányból viszont magashegységek övezik, köztük keleten a bolygó legmagasabb – nagyjából 11 000 m-es –
hegysége, a Maxwell. Ez utóbbi párhuzamos vonulatok sorozatából áll, és helyzete alapján némileg az Ázsiának ütköző indiai szubkontinens által
felpréselt földi Himalájára emlékeztet (9. kép). A harmadik nagy magasföld a Béta-régió az Istartól D–DNy-ra fekszik, és vulkánikus eredetű. Két
enyhe lejtőjű, 4000 m magas kúpja óriási pajzsvulkánként fogható fel.
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86. ábra - A Vénusz és a Föld hipszografikus görbéje. A Vénusz görbéje a Pioneer–Venus (1978–79) radarmérései
és földi radarképek alapján készült

9. kép
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Kör- vagy kerekded formájú alakzatok is vannak a radartérképeken. A legnagyobbak medence jellegű területek, pl. az Antilla-tengernél is
terjedelmesebb Atalanta-Planitia. A néhány száz km átmérőjű, központi csúccsal rendelkező becsapódási formák mellett, igen nagy számban
fordulnak elő hasonló átmérőtartományba illeszkedő vulkáni képződmények, köztük a vénuszi forró pontokként felfogható lankás lejtőjű
pajzsvulkánok. Valamivel kisebbek (max. 100 km) az ún. dómok. Ezekből a meredek lejtőjű, olykor 3 km magasságot is elérő formákból eddig már
145-t találtak. A Magellán-képek alapján a vulkanikus eredetű felszínek rendkívül elterjedtek a Vénuszon. Igen gyakoriak pl. a többszáz (helyenként
néhány ezer) km hosszú lávafolyások is.

Fontos felszíni formacsoportot képeznek a vulkanotektonikus eredetűnek minősített – földi megfelelőkkel nem mindig rendelkező – képződmények.
A kerekded formákat párhuzamos, koncentrikus vagy radiális törésrendszerek tagolják vagy övezik (10. kép). Ilyenek pl. a koronák, a kevésbé
markáns felboltozódásoknak tűnő nóvák, valamint a finom, pókhálószerű repedés- és rovátkahálózatból összeálló ún. arachnoidok.

A kutatók többsége szerint a Vénusz ma egylemezű bolygó, s ha korábban voltak is rajta lemezmozgások, azok már régen megszűntek. Más a helyzet
a vulkanizmussal. A Vénuszt morfológiája alapján vulkánikus bolygónak tekinthetjük, ahol a tűzhányók mindenfelé előfordulnak, és elterjedésükben
nem figyelhető meg a földi, lemeztektonikai mozgásokat tükröző vonalmentiség. A becsapódási kráterek sűrűsége alapján a Vénusz felszínének
kora mintegy 400–500 millió évesre becsülhető, ami közel áll a földi kontinensek átlagos korához (450 millió év). Bár működő tűzhányót eddig nem
sikerült megfigyelni, a ma is aktív vulkanizmus jelenléte nem zárható ki.

10. kép

A Vénusz terepviszonyairól és a „vénuszi tájak” jellegéről csupán néhány Venyera-felvétel alapján mondhatunk véleményt (11. kép). Az eddigi
képeken meglehetősen kietlen sziklás vidékek láthatók. Van olyan felvétel, amelyen éles peremű, tehát viszonylag frissen keletkezett, bazaltos
összetételűként meghatározott kövek borítják a felszínt (11. táblázat). Ezek az elemzések megerősítik a vulkanizmus bazaltos jellegére vonatkozó
nézeteket. Másutt simább a talaj, és a sziklák is kopottabbak. Itt az atmoszféra hatására vagy a viszonylag magas korra gyanakodhatunk. Az eddigi
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szélmérések ellenére sem lehet kizárni az eolikus erózió lehetőségét, hiszen a megfigyelteknél erősebb szelek is előfordulhatnak, és a légkör nagy
sűrűsége miatt 5 m/s sebességű szelek eróziós ereje itt a földi orkánokéval vethető össze.

11. kép. Éles peremű kövekkel borított, sziklás felszínű vidék a Venyera-13 és -14 panorámafelvételein

Felépítése és fejlődése
A Vénusz belső szerkezetéről ma még nagyon keveset mondhatunk. A bolygó mérete, sűrűsége, valamint más Föld típusú égitestekkel történő
összevetése alapján azt leginkább a Földéhez hasonlónak gondolhatjuk (l. a 103. ábrát) – talán valamivel vastagabb kéreggel és valamivel kisebb
belső vasmaggal.

A bolygó sűrű szén-dioxidos atmoszférája feltehetőleg vulkanizmus útján keletkezett. A vulkáni működéskor vízpára is kiszabadult, de az nem
maradhatott meg tartósan a légkörben, mert az ózonréteg (és az oxigén) hiánya, valamint a magas hőmérséklet miatt a napsugárzás hatására
elemeire bomlott (fotodisszociáció) és alkotórészei megszöktek a bolygóról.

Történetének korai szakaszában ezt a bolygót is jelentős meteorbombázás érte.

11. táblázat - A felszíni anyagok összetétele a Venyera-13 és -14 landolási helyén
Az összetevő mennyisége %-ban
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V-13 V-14
MgO 10 ± 61 8 ± 4
Al2O3 16 ± 41 18 ± 4
SiO2 45 ± 31 49 ± 4
K2O 4 ± 0,8 0,2 ± 0,1
CaO 7 ± 1,5 10 ± 1,5
TiO2 1,5 ± 0,6 1,2 ± 0,4
MnO 0,2 ± 0,1 0,16 ± 0,08
FeO 9 ± 3 9 ± 2

A Mars
Általános jellemzése

A Mars a legjobban ismert bolygó, a Hold után a legalaposabban megvizsgált égitest. Már a klasszikus csillagászati eszközökkel is viszonylag bőséges
ismeretanyagot sikerült szerezni róla, és a kapott megfigyelési eredmények jelentős része a Földdel való hasonlóságra utalt. A Marson sikerült először
olyan jelenségeket, változásokat észlelni, amelyek a földi természetben végbemenő folyamatokra emlékeztettek, s ezek a tények folyamatosan ébren
tartották a „vörös bolygó” iránti érdeklődést nemcsak a tudományos körökben, hanem – olykor nem eléggé megalapozott általánosítások miatt – a
széles közvéleményben is.

A Föld és a Mars közötti jelentős méretkülönbségek (l. az 1. táblázatot) ellenére több olyan csillagászati jellemző sorolható fel, amelyek a két bolygó
„rokonságára” utalnak.

a) A Mars átlagos naptávolsága csupán 50%-kal nagyobb, mint a Földé. Ezért a szoláris állandó (580 W/m2) még elég nagy ahhoz, hogy a
hőmérsékleti értékek legalább részben beleeshessenek a Földön is mérhető tartományba. A Földénél hatszorta excentrikusabb pálya nemcsak azzal
a következménnyel jár, hogy 15 évenként a Földhöz képest, ún. nagy oppozíciók következnek be, amikor az 56 millió km-re csökkenő távolság
kedvező megfigyelési lehetőségeket teremt, hanem azt is eredményezi, hogy perihéliumban a Marsra jutó napenergia lényegesen (40%-kal) megnő
(a Földön csak 3%-kal), s az elég zord hőmérsékleti viszonyokat lényegesen enyhíti.

b) A Mars tengelyforgási periódusának hossza igen közel áll a Földéhez.

c) A Mars tengelyferdesége csak mintegy másfél fokkal különbözik a Földétől, tehát a szoláris éghajlati övek nemcsak létrejönnek, de a
bolygófelszínhez viszonyított helyzetük is olyan, mint a Földön (természetesen a konkrét jellemzők erősen eltérnek). A marsbeli évszakok időtartama
a hosszabb keringési idő miatt közel kétszerese a földieknek.
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d) Ma már tudjuk, hogy a Mars átlagsűrűsége (3,94 g/cm3) révén is beilleszkedik a Föld típusú bolygók közé.

e) Megemlíthető még az a tény is, hogy a Marsnak két holdja van (Phobos, Deimos). Ezek azonban olyan kis méretűek, hogy a bolygóra nem
gyakorolhatnak számottevő befolyást. Nagyobb jelentőségre tettek szert azáltal, hogy mint az első közelről lefényképezett holdak, hozzásegítettek
néhány alapvető összehasonlító planetológiai törvényszerűség megalkotásához.

A Marskutatás néhány mozzanata

A Mars vizsgálatában már a XVII. században jelentős eredmények születtek. Ch. Huygens a tengelyforgás idejét, D. Cassini pedig a fehér sarki sapkák
létét állapította meg. Egy századdal később W. Herschel megfigyelései hoztak további előrelépést (tengelyferdeség, lapultság, a poláris sapkák
évszakos változásának felismerése). A bolygó felszínén látható részletekről mind több rajz készült, és 1877-ben G. Schiaparelli jelentős hosszúságú,
egyenes futású sötét csíkokat („canali”) figyelt meg. Sajnálatos fordítási hibák folytán Schiaparelli árkai, ill. hasadékai lettek a „marscsatornák” körül
jó fél évszázadon át tartó, többnyire tudománytalan hírverés elindítói. Egyébként ugyanebben az évben fedezték fel a Mars holdjait is.

A szaporodó megfigyelési anyag ellenére sem sikerült azonban a Földről megállapítani, hogy milyen a Mars légkörének összetétele, sűrűsége, sőt
valójában a felszín alapvető jellemzőinek helyes felismerése is csak az űrkutatás megindulásával következett be.

A Mars első űrszondás megközelítése (Mariner-4, 1965) rögtön váratlan meglepetéssel, a kráteres felszín felfedezésével járt. A további Marskutató
űreszközök – Mariner-, Mars-, Viking-szondák – vizsgálatai alapján ma már elég részletes kép adható a felszín morfológiájáról, a bolygó éghajlatáról
és hidroszférájáról. Van néhány adatunk a felszín kőzetanyagáról, s mind határozottabban körvonalazódnak a bolygó belső felépítésére és fejlődésére
vonatkozó elképzelések.

A Mars légköre

Alsó légkör

A bolygó légköre két alapvető jellemző – az összetétel és a sűrűség – tekintetében erősen eltér a földi atmoszférától.

A Vénuszhoz hasonlóan a Mars légkörében is szén-dioxid az uralkodó komponens, de a gázburok sűrűsége kicsi. Az elméletileg meghatározott
„középtengerszinten” (3394 km-es Mars-sugárral számított normál nulla) az átlagos légnyomás csupán 6,1 mbar (6,1 hektopascal), tehát alig több,
mint a földi 200-ad része.

A bolygó légkörének felszínközeli összetételét a 12. táblázat adatai mutatják.

Ilyen légkör-összetétel a marsbeli, viszonylag alacsony hőmérsékleti értékek mellett a kis nyomás következtében számos sajátos légköri jelenséget
eredményez. Ezek közül külön kiemelendő, hogy a CO2 itt –125 °C (148 K)-on csapódik ki szénsavhó formájában, és – legalább részben – a felszínen
képez bevonatot. A vízpára kondenzálódási hőmérséklete –83 °C (190 K) körüli. Az alacsony nyomás miatt a víz csak nagyon szűk hőmérsékleti
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értékek közt maradhat meg cseppfolyós halmazállapotban (6,1 mbar nyomáson 0 °C nemcsak az olvadás-, hanem egyben a forráspont hőmérséklete
is).

12. táblázat - A Mars alsó légkörének összetétele

Szén-dioxid (CO2) 95%
Nitrogén (N2) 2,7%
Argon (Ar) 1,6%
Oxigén (O2) 0,13%
Szén-monoxid (CO) 0,07%
Vízpára 0,01–0,1%

A felső légkör

A felső légkör mintegy 120–130 km magasan kezdődik. Fő jellemzője az ionizált részecskék jelenléte (ionoszféra), amelyek a legnagyobb
gyakorisággal 140 km-es felszín feletti magasságban fordulnak elő (zömmel ionizált oxigén és szén-dioxid-molekulák). Az ionoszféra alsó- és felső
határa a Nap-aktivitástól, az év- és napszaktól függően változik. Mivel a Mars mágneses tere nagyon gyenge, ezért magnetoszférája nincs, és a
napszél a Vénuszhoz hasonlóan közvetlenül az ionoszférának ütközik.

A felső légkör összetételében az alsó légkörhöz képest bizonyos változás figyelhető meg: a szén-dioxid rovására nő a nitrogén és a szén-monoxid
részaránya.

A Mars éghajlatának főbb jellemzői

A bolygó éghajlatának legalapvetőbb vonásait a Napból érkező, a Földinél jóval kevesebb energia, annak a tengelyferdeség miatt a Földihez hasonló
évi változása és területi eloszlása, valamint a ritka – kis abszolút vízgőztartalmú – légkör határozza meg.

Hőmérsékleti viszonyok

Már a földi mérések is nyilvánvalóvá tették, hogy a Mars középhőmérséklete jóval alacsonyabb, mint a Földé. Az űrszondák pontosabb adatai
megmutatták, hogy a Marson 0 °C feletti hőmérsékletek ritkán fordulnak elő. Az eddig észlelt maximum: +13 °C (Mars-3, 1972), illetve +24 °C
(Mariner-7, 1969). Az ilyen magas hőmérsékletek általában a déli félteke nyarán fordulnak elő, mert a bolygó ekkor van Napközelben. Egyébként
jóval 0 °C alatti értékek a jellemzőek. A Viking-szondák pl. a megérkezésük utáni hetekben az északi félteke őszi időszakában –85 °C és –29 °C
közötti hőmérsékleteket mértek. A bolygó déli féltekéje viszonylag nagy területének hőmérsékleti viszonyairól mutat átfogó képet a 87. ábra. A téli
évszak hőmérsékleti eloszlását bemutató ábrán az izotermavonalak sűrűsödési övezete a terminátor pillanatnyi helyzetét jelzi. Külön térkép (88.
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ábra) tájékoztat a poláris területek hőmérsékletéről (déli pólus, téli évszak). Ebből világosan látszik, hogy a hőmérséklet jelentős területeken, az 50.
szélességi foktól délre –125 °C (148 K), tehát a CO2 fagyáspontja alá süllyed. Ezért itt ilyenkor a felszínre csapódó fehér bevonat legalábbis részben a
légkör szén-dioxidjából származik. A CO2-nek a poláris vidékekre való lecsapódása a légnyomás általános csökkenésével jár, amit a Viking-szondák
egyértelműen jeleztek. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy nyáron az északi pólus fölött –68 °C (205 K) körüli a hőmérséklet, ami kizárja az
ilyenkor is meglévő poláris maradványsapkák szénsavhó-összetételét.

87. ábra - A marsfelszín hőmérséklete a bolygó déli féltekéjén 1976. július 29-én (Viking-1). A felvétel idején a
déli féltekén tél volt. Az izotermák sűrűsödési vonalában (ÉNy–DK-i irány) a terminátor húzódott, ez a hirtelen
hőmérséklet-változás oka. A hőmérsékleti értékek K-ben értendők. Az Egyenlítő vidékén a maximum 240 K, a
pólus környékén viszont 140 K alá süllyedt a hőmérséklet. A nappali és éjszakai területek hőmérséklet-különbsége
nagyjából ugyanekkora

A marsi éghajlat fontos jellemvonása, hogy a napi hőingadozás igen nagy, lényegesen meghaladja a Földön előforduló szélső értékeket. A
hőmérséklet napi menetéről a 89. ábra tájékoztat, ami azt is mutatja, hogy a déli órákban a talaj lényegesen melegebb, mint a felette levő levegő.
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88. ábra - A hőmérséklet eloszlása a Mars déli pólusa környékén téli időszakban (Viking-1). A legalacsonyabb érték
(135 K) 13 K-nel kisebb, mint a szénsavhó kondenzációs hőmérséklete

89. ábra - A hőmérséklet napi változása a Marson. A folyamatos vonal a talaj, a keresztek a levegő hőmérsékletét
mutatják (Viking-2 mérései szerint)

Légmozgások

A bolygó általános légáramlási viszonyainak bemutatásához még további mérések szükségesek, de egyes részletkérdések megoldásához máris
igen hasznos információkkal rendelkezünk.

A Mars fő szélrendszerei földihez hasonló tengelyforgása és tengelyferdesége miatt sokban hasonlítanak a földi általános légkörzéshez. A
különbségek főleg a marsi óceánok hiányából és a bolygó erősen excentrikus pályájából adódnak.
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A ma még elsősorban elméleti modellel leírt szélrendszerek sajátosságai közül két dolgot kell kiemelni:

1. A Marson a termikus egyenlítő – óceánok hiányában – szinte teljesen követi a Nap évi járását, így nyaranta a felszálló légáramlások zónája a
25. szélességi fokig is eltolódik (a Földön kevésbé távolodik el az Egyenlítőtől). Ilyenkor a vörös bolygón a Földtől eltérően csak egy, ún. Hadley-
cella alakul ki, s annak felszálló ága a nyári féltekéről átnyúlik a télire. A két függőleges áramlási kör (Hadley-cella) csak az átmeneti évszakokban
– napéjegyenlőségek idején – jön létre.

2. A mérsékelt övek nagy magasságban jellemző futóáramlásai (jet streamek) a Marson csak az adott félteke tavaszi időszakában, a sarki sapkák
visszahúzódása idején alakulnak ki. Ilyenkor ugyanis a sapka peremén igen nagy a hőmérséklet-különbség (a hóval fedett és a fedetlen oldal között),
s ez erős futóáramlást kelt. Nyáron – a sapka visszahúzódása miatt – alig változik a hőmérséklet a földrajzi szélességgel, s így a hőmérséklet-
különbség keltette futóáramlások szinte elhalnak (R. M. Haberle 1986).

A Viking-mérések szerint a helyi szeleknek világosan kimutatható napi menete van. Az éjjeli gyenge légáramlások 5–6 óra körül jelentékenyen
megerősödnek, déltájban érik el a maximumot, éjfélre viszont csaknem teljesen megszűnnek. A helyi szelek kialakulásában fontos szerepet játszik
a légnyomás jelentékeny napi ingadozása. Bár ez abszolút értelemben kisebb, mint a Földön (0,1–0,2 mbar szemben a földi mintegy 2 mbar-os
értékkel), de relatíve sokkal jelentősebb.

12. kép. Kitörőfélben levő porvihar felülnézeti képe a Marson (Viking-2 felvétele, 1977. március 25.)

A porviharok a Mars légkörének legfeltűnőbb, legnagyobb méretű, régóta ismert folyamatai. Nagy oppozíciók idején már a Földről is többször (először
1892-ben) megfigyelték a bolygó szinte teljes korongját elborító portömegeket szállító viharokat. Keletkezésük mechanizmusa még nem tisztázott
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minden részletében, de azt már tudjuk, hogy többnyire a bolygó napközelsége idején törnek ki valamelyik kisebb területfolton (12. kép) – gyakran
az Argyre-medencében –, majd egy öngerjesztő mechanizmussal fokozatosan szétterjednek, és sokszor az egész égitestet beburkolják. A hetekig
tartó viharok végén az esőmentes marslégkör csak lassan tisztul meg a magasba került apró porszemcséktől. Bár átlátszóságát végül visszanyeri,
de a legfinomabb részecskékből mindig marad annyi a légkörben, hogy vastartalmuk és fényszóró hatásuk miatt a Mars egét rózsaszínre fessék.

A viharok kitörésében a helyi topográfia és az „árapály-szelek” együttes hatásának van döntő szerepe. A felkavarodó pormennyiség szétoszlik
a levegőben, abszorbeálja a napfényt, és felmelegíti a környező gáztömegeket, ami a feláramlás fokozódásához és az egész folyamat
kiszélesedéséhez vezet. A légkörbe kerülő túl sok por növeli annak átlátszatlanságát, s emiatt a felszínre egyre kevesebb napfény jut, tehát
fokozatosan lehűl. Ezáltal megszűnik a viharokat kiváltó alaphelyzet, megszűnik a feláramlás. Leáll a pozitív visszacsatolás, s a vihar fokozatosan
lecsendesedik. A viharok kialakulási mechanizmusával kapcsolatos egyik elképzelésről (R. Goody, 1973) és a viharok főbb jellemzőiről ad áttekintést
a 90. ábra.

90. ábra - A marsi porviharok kialakulására vonatkozó egyik hipotézis (R. Goody, 1973) vázlata H. W. Köhler
szerint. A felszín határrétegében a portömegek egy ciklonszerű örvénybe áramlanak össze. A napsugárzás
abszorpciója következtében felmelegedő por a hőmérsékleti gradiensnek megfelelően a tropopauzáig emelkedik,
és ott horizontálisan szétterül

A Mars vízburka

A Mars vízkészletéről igen eltérő álláspontok alakultak ki a kutatómunka egyes szakaszaiban. A különböző vizsgálatok mindinkább lefelé szorították
a bolygón elképzelhető vízmennyiségekre vonatkozó becsléseket. E vonatkozásban csak a Viking-kísérletek óta állt be bizonyos változás.

A légkör abszolút vízgőztartalma valóban kevés, a földinek csupán elenyésző része. A Mars atmoszférájában egyidejűleg legfeljebb 7–8 km3 víz van,
szemben a Földön található 12 300 km3-rel. (Másképpen mondva, a marsi légkör vízgőztartalma mintegy 0,02–0,05 mm, a földié pedig 20–30 mm
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csapadéknak felel meg. A Mars légkörének víztömege mintegy 4-szer töltené meg a Balatont, a Földé viszont az amerikai Felső-tó vízmennyiségével
egyenértékű.) Ez a kevés víz azonban az alacsony hőmérséklet és a légkör kis sűrűsége miatt megközelítően telítettségi állapotot jelez, s ezért a
légkör és a felszín között könnyű és gyakori vízcsere mehet végbe. A légkör vízgőztartalma kicsapódva gyakran felhőket, ködöket képez (konvekciós,
kondenzációs felhők).

A felszínről jórészt szublimációval eltűnő jég a hideg légkörben ködöt képez (a reggeli órák jellegzetes vonása), majd napközben a hőmérséklet
emelkedésével a ködök megszűnnek, „elpárolognak”, víztartalmuk a levegőbe kerül, s így annak abszolút vízgőztartalma lényegesen emelkedik.
Este a vízgőz ismét átmegy szilárd fázisba, és részben a felszínre csapódik.

A felszínen a víz jelenleg – egészen kivételes esetektől eltekintve, amelyekre pozitív bizonyítékaink még nincsenek – csak szilárd állapotban fordul
elő. Ennek azonban csupán elenyésző hányada a téli féltekéken olykor egészen a 40. szélességi fokig megjelenő jégsapkák víztartalma. Ez a
fehér felszíni bevonat ugyanis igen vékony (zömében valószínűleg milliméteres nagyságrendű), és részben szénsavhóból áll. A felszín vizének nagy
többsége a nyáron át is megmaradó sarki sapkákban van. Ezek víztartalma elolvadás esetén mintegy 10 m vastagon fedné be a bolygót.

Feltételezések szerint legfeljebb egyenlítői vidékén fordulhat elő időlegesen folyékony víz. Ha a jég porral erősen szennyezett, napi 1–2 órára
folyékony fázisba is átmehet. Egyébként meggondolandó, hogy marsi körülmények közt a párolgási ráta óránként 20 mm, és a víz +2 °C-on még
a mélyfekvésű területeken is felforr!

A felszín alatti vízkészletre még csak közvetett (elsősorban geomorfológiai és elméleti) bizonyítékok vannak. A felszínközeli laza (regolit) rétegek
valószínűleg jó víztárolók, s így jelentékeny vastagságú (esetleg 100 m-es nagyságrendű) állandóan fagyott rétegek jelenlétével lehet számolni. Ezek
jege azonban nem vesz részt a víz napi és évi körforgásában. Legfeljebb a legfelső réteg adhat le valamennyi vizet a nyári félévben az atmoszférának.
A felszín alatti vízmennyiség nagyságrendileg a poláris sapkákban tárolt víztömegnek felelhet meg.

A Mars bioszférája (?)
Az űrkutatás során feltárult természeti viszonyok a vártnál zordabbaknak, az élet számára nehezebben elviselhetőnek bizonyultak, de nem zárják
ki egyértelműen az élet lehetőségét.

A Viking-laboratóriumoknak éppen az élet nyomainak keresése volt a fő feladata. Bár vizsgálataikat fennakadás nélkül és ismételten is elvégezték, a
kapott eredmények az alapkérdésre nem adtak végleges választ. A szondák itt nem részletezhető kísérletei (fotoszintézis-, anyagcsere-, gázcsere-
vizsgálatok) a Mars talajának szervesanyag-tartalmát a Hold talajáénál is kisebbnek mutatták. Az egyik vizsgálat során ugyan a talajban CO2-
termelés mutatkozott, de azt nem sikerült egyértelműen élő szervezet anyagcseréjére visszavezetni. Több vizsgálattípus is nehezen értelmezhető
eredménnyel zárult.

A marsbeli élet kérdéseire tehát csak újabb helyszíni vizsgálatok elvégzése után remélhetünk egyértelmű választ.

Bár a bolygó jelenlegi természeti viszonyai az élet lehetőségét jórészt kizárni látszanak, a Mars fejlődésének korábbi szakaszaiban azonban a
környezeti feltételek a mainál lényegesen kedvezőbbek lehettek. A sűrűbb légkör, a magasabb hőmérséklet és a folyékony víz esetleg biztosíthatták
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az élet egyszerű formáinak kialakulását. Ezt a gondolatot némileg felerősítették egy valószínűen marsi eredetű, Antarktiszon talált meteorit 1996-
ban végzett vizsgálatai. Az elemzések ugyanis a mintegy 4 milliárd éves meteoritban primitív élő szervezet nyomait mutatták ki.

A Mars felszíne és morfológiája
A Mars krátereinek felfedezése után szinte természetesnek tűnt a bolygó felszínének a Holdéval való összehasonlítása. Ez kétségtelenül indokolt
kiindulás, annál is inkább, mert a marskutatás jelenlegi szakaszában éppen a Holdon végzett abszolút kormeghatározások segítenek a Mars
fejlődéstörténeti szakaszainak időbeli elhelyezésénél.

Az alaposabb vizsgálatok azonban a két égitest felszíne között több lényegi különbségre is felhívják a figyelmet. Egészében azt mondhatjuk, hogy
a Mars-felszínt a Holdhoz képest a formák és formációk nagyobb gazdagsága, valamint az egyes típusok bonyolultabb szerkezete jellemzi. Ezek az
alakzatok a Mars fejlődésének viszonylag sokszínű – bár részleteiben ma még nem rekonstruálható – eseménytörténetéről vallanak.

Magáról a felszín kőzetanyagáról még keveset tudunk. A Viking-mérések megerősítették a magas szilícium- és vastartalomra vonatkozó feltevéseket
(20, illetve 13%). A jelenlévő vasvegyületeket nem ismerjük ugyan pontosan, de a vas nagy %-os aránya mindenképpen magyarázza a marsi tájak
rozsdavörös alaptónusát.

Feltűnő továbbá, hogy a kén mennyisége két nagyságrenddel több, a káliumé viszont 5 nagyságrenddel kevesebb, mint a Földön. Érdekes, hogy az
egymástól igen távol eső helyre leszállt két Viking-szonda a jelenlévő elemek arányát csaknem pontosan azonosnak mérte. Erősen eltér viszont a
két leszállási helyen talált kőzetdarabok formája és szerkezete. Az Utópia-síkságon feltűnően porózus törmelék látható, a Chryse-területen viszont
túlnyomóan kompakt, sima felszínű kövek a jellemzőek.

91. ábra - A Mars nagy morfológiai egységei (J. K. Beatty–B. O'Leary–A. Chaikin, 1982., alapján). 1 – erősen
kráteresedett területek, 2 – kráteresedett területek, 3 – medenceperemi kidobott takarók, 4 – csatorna- (hasadék-)
üledékek, 5 – vulkanikus eredetű felszínek, 6 – vulkáni formák (pajzsvulkánok), 7 – poláris üledékek
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A Mars felülete egészében véve két eltérő arculatú és származású féltekére különül (91. ábra). A déli félgömb a bolygó igen erősen kráterezett,
minden bizonnyal igen ősi felszíne. Tekintélyes részletei még az égitest fejlődésének első évmilliárdja idején alakultak ki. Az északi félgömbön
ezzel szemben csaknem összefüggő lávával elborított sík terül el, amelynek krátersűrűsége jóval elmarad a déli félgömbétől, sőt még a Hold
lávával elárasztott tengereiben tapasztalhatótól is. Az alacsonyabb krátersűrűség a felszín relatív fiatalságára utal (egyes körzetekben szinte teljesen
hiányoznak a becsapódásos formák), de a regionálisan közbetelepülő – olykor a környezetüknél 10-szerte erősebben kráteresedett – részletek arra
figyelmeztetnek, hogy a lávafeltöltés igen hosszú perióduson át epizódszerűen ismétlődve tartott.

Megjegyzendő, hogy bármennyire csábító is a Mars nagy déli krátervidékének és az északi lávasíkoknak a Hold kontinentális (terra) és tengeri
(mare) területeivel való párhuzamba állítása, e tekintetben bizonyos óvatosságra van szükség. A 60-as évek közepéig készült marstérképeken ugyan
általános volt a sötét tónusú területeket „tengerként”, a világosokat kontinens jellegű vidékeknek jelölni, de az űrszondás vizsgálatok nem erősítették
meg ezeket a nézeteket. A Mars sötét tónusú foltjai ugyanis nem mindenütt mélyfekvésűek (a lávasíkok sem), másrészt a különböző színárnyalatú
felszínek helyzete időben változó. Ez arra mutat, hogy a bolygón viszonylag gyakori és intenzív anyagátrendeződés van folyamatban, amiben a
légkör meghatározó szerepet játszik.

a) A déli félgömb becsapódásos képződmények által uralt területén a legnagyobb egyedi formák a hatalmas méretű, a Holdon lévőknél erősebben
erodált, kerekded medencék. A Hellas átmérője pl. 1800 km, fenékszintje 6000 m-rel mélyebb környezeténél. Nem sokkal kisebb a peremein kevésbé
lepusztult Argyre-medence sem, amely éppen ezért igen markánsan válik el szomszédságától. Egészében véve a déli területek krátersűrűsége is
elmarad a megfelelő holdi területekétől (vö. 104. és 105. ábra), és regionálisan jelentős különbségeket mutat (l. a 89. ábrát). A Mars krátereinek
többsége elég erősen erodált, ami azonban nem a Hold krátereinél magasabb kor, hanem főleg a külső erők fokozottabb hatásának a következménye.

b) A vulkanikus eredetű északi vidékek alapvető nagy szerkezeti–morfológiai egységei a vulkanikus platók (a Tharsis-hátság mintegy 2500, az
Elysium 1800 km átmérőjű), amelyeken hatalmas, viszonylag fiatal pajzsvulkánok ülnek. A hátságok tektonikus felboltozódások eredményei.
Kialakulásuknak természetes velejárója, hogy mivel a szilárd kéreg nem bírja el mindenütt az erős tektonikai igénybevételt, benne nagyméretű töréses
hasadékok keletkeznek. Ezek legjellemzőbb és legnagyobb méretű képviselői éppen ezért elsősorban a hátságok peremein, szomszédságában
találhatók (pl. a Mariner-völgy és környéke).

Mind az északi, mind a déli területeken az említetteken kívül más, a Mars morfológiai képét változatosabbá tevő és a bolygó fejlődéstörténetének
megértését elősegítő formák is találhatók (pl. kaotikus dombvidékek, jég- vagy vízerózió által formált völgyek, futóhomokos vidékek, sokszor óriási
méretű tömegmozgásos jelenségek). Ezekről a továbbiakban még részletesebben lesz szó.

c) Bár a fentebb nagy vonásaiban bemutatott két alapvető felszíntípusnak a marsi féltekék közötti eloszlása aszimmetrikus, ezt a részaránytalanságot
némileg mérsékli, hogy az újabb vizsgálatok szerint a bolygó poláris területein még egy harmadik, terjedelmes, az előzőekkel egyenrangú felszíntípust
is el kell különíteni. Ebbe a nagyformációba a pólusok körüli, nagyjából a 70. szélességi körrel elhatárolható gömbsapkák tartoznak.



A NAPRENDSZER (dr. Marik miklós)

151

13. kép. Részletkép a Mars spirális szerkezetű sarki sapkájáról. A világos színű, vastag jéggel borított felszínek között jégmentes sötét sávok láthatók.
A jégtakaró peremén annak réteges szerkezete is feltárul (Viking-felvétel)

Ma már világosan látjuk, hogy a sarki területek nyáron át is megmaradó állandó vízjég (hó) takarója (az északi féltekén 1000, a délin 350 km átmérőjű)
nem vékony lepel, hanem 100 méteres nagyságrendű vastagságban borítja a felszínt. Az északi pólus környékén hatalmas gleccsernyelveknek
minősíthető spirális szerkezet látható (13. kép). A gleccsernyelvek között jégmentes sávok rajzolódnak ki. A maradványsapkák peremvidékén
geológiailag fiatal, rétegzett (homok, por, jég) üledéktakarók területe következik. Az egymásra rétegződött üledéklemezek egyenként 30–50 m
vastagok. Az egyenlítő felé haladva ezt az övezetet egy erősen erodált, rétegzetlen üledékes sáv fogja körül, ahol jórészt még mindig hiányoznak
az alacsony szélességeken jellemző formák (kráterek, hasadékok, hátak). A sajátságos felszínért a hajdani gleccsererózió a felelős, ami azonban
a kedvezőtlenné vált jégviszonyok miatt már régen visszaszorult. A poláris területek peremi sávjában nagy dűnevidékek is előfordulnak. Az egész
sarkvidéki zóna a fiatal (részben a jelenben is tartó), intenzív felszínfejlődés jellegzetességeit mutatja.

Felszíni formák

a) Kráterek. A Mars jellegzetesen becsapódásos felszínű bolygó. A kráterek tulajdonságai alapvetően megegyeznek a holdi és merkúri kráterekével,
de vannak sajátos vonásaik is (pl. a 20 km-nél kisebb kráterek csésze-, vagy tálformája, az 50 km felettiek lankás lejtője és alacsony kráterfala stb.).
Külön kell szólni arról, hogy bár a marsi kráterek egészében erodáltabb formák benyomását keltik, mint a holdiak, a Viking-fotókon igen sok kisméretű
friss kráter is látszik. Ez arra utal, hogy az utóbbi 2 milliárd évben a Marson az eróziós hatás csekély volt.

Sajátos, eddig csak a Marson megfigyelt krátertípusok a „folyási szerkezettel” körülvett, jó megtartású, központi hegycsúccsal rendelkező kráterek
(14. kép). Kialakulásukban a légkör létének volt jelentős szerepe: a becsapódást követő robbanás megnöveli a talajközeli atmoszféra sűrűségét, s a
kirepülő anyag e sűrűbb levegő homlokfrontján hullámszerűen sodródik radiálisan kifelé. A nagyobb darabok a hullámfronton mintegy lecsúsznak, és
a lavinákéhoz hasonló peremet képeznek. Felerősíti ezt a folyamatot a becsapódáskor keletkező hő miatt felolvadó és elgőzölgő talajjég hatása is.
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14. kép. Úgynevezett „ejekta” mintázatú kráterek a Marson. A becsapódást követően a középpontból hullámszerűen kifelé sodródó anyag
gallérszerűen övezi a krátereket
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15. kép. Hatalmas méretű csuszamlásokkal kísért szakadékperemek a Marson (Mariner-völgy). A szakadékperemek magassága ezer méteres
nagyságrendű! A csuszamlások viszonylagos fiatalságát a megcsonkított peremű kráter jól érzékelteti (Viking-felvétel)

b) Szakadékok, hasadékok. Keletkezésük az általános kéregtágulás következménye lehet. Bár a Mars feltételezett tágulása a kis tömeg miatt
nem lehetett túl erős, de a vastag litoszféra következtében mindenképpen a kéreg felrepedésével járt. A hasadékok későbbi növekedéséhez az
oldallejtőkön végbemenő csuszamlások (15., 16. kép) is hozzájárultak.
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16. kép. Több oldallépcsővel tagolt, csuszamlásokkal, törmelékfolyásokkal „díszített” hasadékperem a Marson (Viking-felvétel)

A már említett óriási méretű Mariner-völgy (4000 × 200 × 6 km) a földi nagy árokrendszerekhez (pl. Vörös-tenger) hasonlítható. A főhasadékot
párhuzamos kisebb hasadékok kísérik, és tektonikus mozgásokra valló helyi depressziók tarkítják. Peremein a faágszerűen rendeződő oldalvölgyek
a földi szárazvölgyekre hasonlítanak. Szerkezet nélküli fenekén kisebb dombok és dűnemezők láthatók, de a becsapódási kráterek hiányoznak, ami
arra utal, hogy a kanyon alja a sarki területeken kívül az eddig lefényképezett legfiatalabb felszíni egység.

c) Csatornák (medrek). A nagyfelbontású fényképeken ezres nagyságrendű számban váltak láthatóvá a 10–1000 km hosszúságú, az oldalozó és
mélyítő erózió kétségtelen jeleit mutató meder- vagy völgyszerű formák. Kialakításukat kétségtelenül folyékony közeg, ma már bizonyosra vehetően
víz végezte. Ezt az is alátámasztja, hogy a magasabban fekvő területekről a mélyebbek felé tartanak. A nagyobb esésű helyeken összeszűkülnek,
mélyebbre vágódtak, majd az esés csökkenésével lankás tál keresztmetszetűvé válnak (17., 18. kép). Sokszor krátereket is átmetszenek, de olyan
helyek is vannak, ahol a kráterek egyértelműen az eróziós időszak megszűnte után képződtek bennük.

Számos felvétel kelt olyan benyomást, hogy ott nagytömegű, viszonylag rövid idő alatt lezúduló zagyszerű áradat vonult végig, és areálisan tarolta
le a felszínt (17. kép bal felső része). Helyenként elpusztította az idősebb (pl. becsapódásos) formákat, másutt körülfolyta azokat, és nagyméretű
áramvonalas szigeteket formált belőlük. Ilyen „özönár” jellegű eseményeket a Földön vulkánkitörés miatt hirtelen megolvadó felszíni jégtömegek
szoktak előidézni, de talajjégből is táplálkozhatnak.
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17. kép. Különböző típusú lineáris képződmények a Marson. Bal oldalon faágszerű eróziós eredetű völgyhálózat, középen nagyméretű egykori
folyókanyarulat (a homorú oldal meredekebb lejtői szembetűnőek), jobb oldalon rácsos, szerkezeti vonalakra utaló völgyhálózat látható (Viking-
mozaikkép)

18. kép. Egykori folyóvölgyekkel és medrekkel sűrűn behálózott terület a Marson. Az ősi vízfolyások a kép jobb széle felé tartottak, s helyenként
idős krátereket is megcsonkítottak (Viking-felvétel)

Koruk meghatározása nemcsak a Mars története szempontjából fontos, hanem még a Föld fejlődésének bizonyos átértékelésével is járhat. Mivel
a jelenlegi marsi viszonyok mellett a folyékony víz – és így a tartós vízerózió – jelenléte lényegileg kizárt (alacsony légnyomás és hőmérséklet),
ezért a medrek kialakulása idején mind a légnyomásnak, mind a hőmérsékletnek a mainál lényegesen magasabbnak kellett lennie. Ha a Mars
hőmérsékletének általános megemelkedését a Nap sugárzásnövekedése idézte volna elő, akkor aligha tételezhető fel, hogy a Mars távolságában
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jelentkező ilyen hatás a Földet ne érintette volna. Valószínű ezért, hogy a magasabb hőmérséklet az egykor jóval sűrűbb és nagymértékben
üvegházhatású légkör következménye volt.

A medrek relatív kora alapján azt mondhatjuk, hogy a folyóvízi erózió időszaka a Marson már legalább 1–2 milliárd évvel ezelőtt lezárult.

d) Vulkánok. A Mars felszínének részletes fényképezése során a legfeltűnőbb új felfedezések közé tartozott a hatalmas méretű pajzsvulkánok
megismerése. A Tharsis-hátság és az Elysium csaknem szabályos kúpjai minden kétséget kizáróan vulkáni képződmények. Nem annyira a vulkáni
folyamatok marsi jelenléte (legalábbis egykori jelenléte) okozta a meglepetést, hanem inkább az előforduló alakzatok mérete. A sorba rendeződött
óriás Tharsis-vulkánok (Arsia, Pavonis, Ascraeus) a hátság 10 ezer méter magas tetőszintjéből még további mintegy 15 ezer méterre emelkednek
ki. A Mons Arsia tetején különlegesen nagy, mintegy 110 km átmérőjű kaldera látható. Valamennyi Mars-vulkán közül azonban a Mons Olympus a
leghatalmasabb (19. kép). A Tharsis-hátság ÉNy-i peremén mintegy 2000 m átlagmagasságú felszínre telepszik a majd 600 km bázisátmérőjű és
több mint 26 km magas, szabályos kúp alakú vulkán. (Jelenlegi ismereteink szerint a Naprendszer legnagyobb tűzhányója.) A vulkánok – különösen
az Olympus – környezetüknél fiatalabb képződmények. Ezt világosan mutatják az oldallejtőiken látható, még szinte frissnek tűnő lávafolyásnyomok
(20. kép) és az, hogy alig van rajtuk meteoritkráter. A vulkánokon végzett kráterszámlálás és holdi analógiák alapján azonban fiatalságuk csak a
Mars morfológiai adottságai mellett feltűnő, hiszen még az Olympus felszíne is többszáz millió éves lehet.

19. kép. A legnagyobb marsi tűzhányó (Mons Olympus) kúpja és környezete. Feltűnő a becsapódásos eredetű formák alárendelt szerepe (Viking-
mozaikkép)
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20. kép. Részlet a Mons Olympus viszonylag fiatal lávafolyásokkal borított lejtőjéről. A lávaárak frissességét az elvétve előforduló kráterek
szembeötlően igazolják (Viking-felvétel)

A vulkánok nagy mérete számos geofizikai problémát vet fel, viszont lényeges következtetéseket is lehetővé tesz a Mars belső szerkezetét illetően:

1. Mivel a vulkánok csak lassan „hízhattak” ekkorára (100 millió éves nagyságrend), ez feltételezi a bolygó kérgének bizonyos inaktivitását, a földi
értelemben mozgó litoszféralemezek hiányát. Mozgó lemezek esetén ugyanis a feltörő magma számára létrejövő nyílások hamarosan elzáródnak.

2. A marsi tűzhányók óriási tömege megerősíti a viszonylag – sőt abszolúte is – vastag kéregre vonatkozó hipotéziseket. Vékony kéreg nem
tudna ekkora túlsúlyt hordozni (izosztázia). A legnagyobb földi pajzsvulkánok a Hawaii-szigeteken – bár jóval elmaradnak a marsi óriások mögött
– éppen ezért jelenleg is évente mintegy 4,8 mm-t süllyednek. Az Olympus „abnormális” méreteiből mintegy 250 km vastag marsi litoszférára lehet
következtetni (a földinek kereken háromszorosa). A marsi vulkánok fennmaradását a bolygó kis tömegéből következő, a földinél kisebb gravitáció
is elősegítette.
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21. kép. Kereszt irányú dűnékkel, barkánokkal jellemzett futóhomokvidék a Marson. Az eolikus formák ma is fejlődnek, és minden más alakzatot
elborítanak (Viking-felvétel)

22. kép. Mozgásban levő futóhomokformák a Marson a Viking-1 leszálló egysége mellett (Chrisium-síkság). A szél hammada jellegű sivatagi tájra
hordja a homokot

e) Eolikus felszínformák. A Mars meglehetősen ritka, kis vízgőztartalmú atmoszférájában helyileg és időben igen változatos erejű és irányú
légmozgások figyelhetők meg. Az aprózódás és a korábban valószínűleg intenzívebb mállás révén átalakult felszíni kőzetanyag apróbb
szemcsenagyságú részét az erősebb szelek még a ritka légkör ellenére is meg tudják mozgatni. A porviharok pedig hatalmas anyagmennyiséget
képesek szállítani, és különböző formákban felhalmozni. A bolygó felszínén ezért jelenleg a szélerózió lehet a leghatékonyabb külső erő. A szél
által kialakított felszínformákról mind a Mars körül keringő műholdak, mind a felszínre ereszkedett Viking-1 küldtek felvételeket (21., 22. kép). A
Viking körüli homokformákról jól megállapítható a kialakító szélirány, s az is, hogy a mérések idején megfigyelt legnagyobb sebességű széllökések
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(15 m/s) sem voltak elég erősek a dűnék homokjának megmozgatásához. Számítások szerint a Mars felszínén ehhez legalább 70 m/s sebességű
légmozgásra lenne szükség, mivel a dűnék anyagában a 10–100 µm átmérőjű szemcsék vannak túlsúlyban. Porviharok idején ennél jóval nagyobb
szélsebességek is előfordulnak. A bolygó felszínén sok helyen megfigyelhetők olykor 10 000 km2-es összefüggő futóhomokvidékek. A formák között
gyakoriak a transzverzális dűnék, és több felvételen láthatók nagy kráterek szélárnyékában felhalmozódó óriási méretű uszálybuckák.

Az uszálybuckák színe gyakran változik (világos-sötét), és ez arra utal, hogy anyagukat a szél időnként átrendezi. A színváltozásból újabban
elsősorban nem az anyagi minőség, hanem a szemcseösszetétel megváltozására gondolnak. A világos uszályokat finom szemcséjű, nagy kohéziójú
anyag alkotja, amelynek a mozgásba hozásához nagyobb szélsebességek szükségesek, mint a közepes méretű szemcsék mozgatásához.

f) Ma még bizonytalan eredetű kisformák fordulnak elő a bolygó kaotikusan tagolt dombvidékein. Rendszertelenül szétszórt púpok és hátak (23. kép),
másutt szakadékos völgyek kusza hálózata (24. kép) azt a nézetet erősíti meg, hogy a Mars felszíne alatti jelentős jégtömegek megolvadásából
származó formákról van szó. A mélyebb rétegek fagyott anyagának felolvadása a felszínen egykor berogyásokat, másutt jég–víz–iszap keverékéből
álló zagyáramlásokat eredményezett.

23. kép. Különleges kéregbeszakadás a Marson (Capri-régió). A szakadék alján látható „dudoros” dombvidék kialakulásában a talajjégnek (ill.
felolvadásának) lehet fontos szerepe (Viking-felvétel)
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24. kép. Kaotikusnak tűnő völgyhálózat a Marson (Nilosyrtis). A felülnézeti képen a völgyek leginkább gleccservölgyek képzetét keltik (Viking-felvétel)

A Mars szerkezete és fejlődése
A viszonylag kis tömegű bolygó összeállása elég gyorsan (százezer éves nagyságrend) mehetett végbe, ezért erősen felhevült anyagában a
gravitációs differenciálódásnak sem volt akadálya. A lehűlő felszínen vastag kéreg szilárdult meg, belül pedig fémes mag jött létre. A közbülső
köpenyben a növekvő hőmérsékletű rétegek határa lefelé tolódott, s ez a köpenyanyag térfogat-növekedésével, valamint a kéreg felrepedésével
járt (felszíni hasadékrendszerek kialakulása). A kérget egyidejűleg erős meteorbombázás is érte (kráteresedés). Ennek „lecsengése” után – kb.
3,5 milliárd éve – a radioaktív elemek bomlása jelentett további hőtermelést, ami a köpeny folytatólagos differenciálódására, illetve lávaömléses
felszíni vulkanizmusra vezetett. A Mars belsejéből elillanó gázok a jelenleginél sűrűbb, esetleg 100 mbar nyomású atmoszférát eredményeztek, ahol
a felerősödött üvegházhatás miatt megemelkedett hőmérsékleten a fluviális felszínformálódás is megindulhatott. A „vizes időszak” a légköri gázokat
pótló vulkanizmus lezárulása (vagy legalábbis erős csökkenése) miatt szűnt meg. A felszín kőzetanyaga ugyanis megkötötte a gázokat, így a légkör
megritkult és lehűlt. A bolygó „lefagyása” a morfológiai jegyek alapján már legalább 2 milliárd éve megtörtént, de az is lehet, hogy a vizes időszak
csak a Mars életének első milliárd évében állt fenn viszonylag rövid ideig. Elmúltával már csak a ritkuló becsapódások, a legyengült vulkanizmus,
epizodikus tömegmozgások, a felszíni és a talajjég munkája, valamint a szél alakították a bolygó felszínét.

A kisbolygók (aszteroidák)
A kisbolygók felfedezésére tudatos kutatómunka alapján került sor. Erre a XVIII. század végén a Titius–Bode-szabály adott alapot, amely szerint a
Naptól kb. 2,8 CsE távolságban – a Mars és a Jupiter között – egy ismeretlen bolygónak kellett lennie. Először Piazzi ért el sikert (1801) a Ceres
megtalálásával, de nagy meglepetést keltett, hogy néhány év alatt még további hármat (Pallas, Juno, Vesta) fedeztek fel, egymáshoz közeli pályákon.
Később az ismert kisbolygók száma tovább nőtt, s ma már több mint 2000 aszteroida pályaadatai ismertek, de összes számuk ennél jóval nagyobb.

Pályáik: A kisbolygók zömmel a Mars és a Jupiter közt keringenek, átlagosan 2,2–4,5 CsE távolságban. Eloszlásuk nem egyenletes, elsősorban a
Jupiter perturbáló (zavaró) hatása szabja meg helyzetüket. Egyes pályák a Jupiter zavaró hatása miatt valósággal kiürülnek (ún. rezonanciapályák).
Legtöbbjük pályája az ekliptika síkja közelében fekszik, és nem túlságosan excentrikus.
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Vannak azonban olyanok is, amelyek a Mars, sőt a Föld pályáján is belül kerülhetnek, a Hidalgo viszont a Szaturnusz pályájáig távolodhat. Az
előbbi csoportba tartoznak az Apollo-aszteroidák, amelyek pályái a rövid periódusú üstökösökével mutatnak rokonságot. Ezért egyes kutatók kiégett
üstökösök magjának tartják őket. Az Ikarus arról nevezetes, hogy időnként egymillió kilométernél is jobban megközelíti a Földet.

Retrográd mozgású és az ekliptikához igen meredeken hajló síkban mozgó kisbolygókat is ismerünk.

Méreteik: Össztömegük egy kb. a Marssal azonos méretű égitestet ad. A legnagyobbak átmérője néhány száz kilométer, ezek gömbhöz közelálló
alakúak. A kisebbek néhány kilométeres vagy esetleg csak méteres nagyságrendűek. Ezek alakja, mint a kisebb holdaké is, általában szabálytalan.
Ilyen pl. a Jupiter felé tartó Galileo űrszonda által 1991-ben lefényképezett, 12 km-es krumpli formájú „951 Gaspra” nevű kisbolygó is.

Fényváltozásaik alapján megfigyelt tengelyforgásuk sebességét valószínűleg az ütközések határozták meg. A kisméretűek felgyorsultak, a
nagyobbak viszont lassabban forognak, mert az ütközések inkább széttörték, mintsem gyorsították őket. Érdekes azonban, hogy a 125 km-nél
nagyobb átmérőjűek ugyancsak gyors forgásúak. (Ezeket az ütközések már nem tudták széttörni.)

25. kép. A Galileo űrszonda felvétele a „951 Gaspra” nevű kisbolygóról (1991)

Kémiai összetételük alapján, három csoportba sorolhatók:

1. Ősi (primitív) kisbolygók. A Naptól távol vannak, szénben, vízben bővelkednek, az ősi anyagot változatlan formában őrizték meg.

2. Metamorf kisbolygók. Kisebb az illó- és víztartalmuk, ami egykori felmelegedésükre utal.

3. Vulkanikus kisbolygók. A Naphoz viszonylag közeliek, erősen felmelegedtek, és így olvadékból alakultak. Felmelegedésüket az ütközések mellett
valószínűleg a korai erős napszélnek és radioaktív izotóp (Al-26) bomlásnak köszönhették.
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Keletkezésük magyarázatára több elképzelés is született. Hosszabb időn át az az elmélet volt a legáltalánosabb, amely szerint a kisbolygók egy
szétrobbant (széttört) nagyobb bolygó, a Phaeton roncsai. Ezzel magyarázható hasonló pályájuk, gyakran szabálytalan alakjuk.

Ezzel szemben ma mindinkább az a nézet erősödik meg, hogy a Naprendszernek a Mars és Jupiter közti övezetében kivált kristályos anyagok a
Jupiter zavaró hatására igen gyakran és nagy sebességgel ütköztek. Ezek az ütközések egyrészt megakadályozták, hogy a már korábban összeállt
objektumok nagyobb bolygóvá növekedjenek, másrészt igen sok törmelékanyagot termeltek. Ezt az alapgondolatot képviselte már O. J. Smidt is,
és ezt fejtegette C. R. Chapman is a 70-es években.

Olyan vélemény is van, hogy a „rendellenes pályákon” mozgó kisbolygók keletkezési körülményei is különlegesek lehettek. Egy részük pl. – mint
már említettük – esetleg anyaguk jelentős részét elvesztett üstökösök maradványa.

A Jupiter
A Naprendszer legnagyobb bolygója. Legfontosabb általános adatait a 9. táblázat mutatja. Tömege két és félszer nagyobb az összes többi bolygó
együttes tömegénél, ezért a naprendszeri mozgásokat általában a Jupiter perturbáló hatása zavarja legerősebben.

Nagy méretei és viszonylagos földközelsége miatt elég jól megfigyelhető. Fényessége az égbolton a Vénuszé után következik, s már kisebb
távcsövekben is korong alakúnak látszik. Közel 12 éves keringési ideje miatt évente látszólag kb. egy csillagképpel hátrál az állatövi csillagképek
között. Pályájára csaknem merőleges forgástengelye körül igen gyorsan rotál, ami erős lapultságot okoz. Forgása differenciált: az egyenlítő tájékán
valamivel (kb. 5 perccel) rövidebb a periódus, mint a sarkok vidékén. Ezek a mérések a Jupitert borító felhőtakaróra vonatkoznak, mert a bolygó
tulajdonképpeni – valószínűleg folyékony – felszínét nem látjuk.

A Jupiter vastag és sűrű légkörének összetétele a Galileo űrszonda vizsgálatai (1995) szerint is hasonlít a Napéhoz, bár a felhőzónában héliumból
mintegy 13–14%-kal kevesebb van, mint a Napon. Feltehető, hogy a magasabb rétegekből a hélium a frakcionálódás keretében lefelé süllyedt
(ami hőtermeléssel járhat!). A korábban fő alkotóknak hitt ammónia, metán és víz, csak igen szerény (0,1% körüli) részarányt képvisel. A légkör
összetétele arra utal, hogy a Jupiter ugyanabból az anyagból alakult ki, mint a Nap. Mivel a bolygó átlagos sűrűsége kicsi (1,34 g/cm3), ebből arra
lehet következtetni, hogy az égitest belsejében is a könnyű anyagok vannak túlsúlyban. Az újabb Jupiter-modellek szerint (l. a 104. ábrát), a bolygó
felszíne tulajdonképpen ott kezdődik, ahol a légkör nyomása akkorára nő, hogy az a hidrogén cseppfolyósodását eredményezi. A légkör és a felszín
határán így tulajdonképpen csak a sűrűség változik meg, a kémiai összetétel lényegében azonos marad. A felszínen tehát folyékony hidrogéntenger
„hullámzik”, amelynek a mélyén a növekvő nyomás és -hőmérséklet miatt az atomos állapotba került hidrogén fémes jellegűvé válik. Feltevések
szerint csupán a Jupiter viszonylag kicsi (Föld nagyságrendű) legbelső magja lehet szilikátos jellegű, és ez tartalmazhat nehéz elemeket.
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26. kép. A Jupiter övei és zónái határán fellépő turbulencia jellegzetes képe (Voyager-felvétel)

A bolygót burkoló felhőtakaró legjellegzetesebb vonása az egyenlítővel párhuzamos sávos szerkezet. A világos színű zónák és a sötétebb övek között
(legalábbis felső szintjükön) néhány fokos hőmérséklet – a Pioneer-szondák szerint – és mintegy 20 km-es magasságkülönbség van. A zónákban
felfelé áramló, az övekben lesüllyedő anyagtömegeket gyaníthatunk. A feláramlással magasabbra kerülő anyagok jobban lehűlnek, ezért a zónák
hidegebbek.

A zónákban és az övekben különböző sebességű (max. 540 km/h), az egyenlítővel párhuzamos áramlások figyelhetők meg, amelyek egymáshoz
viszonyított sebessége a zónák és övek határán a legnagyobb (a szomszédos sávokban a szelek sokszor egymással ellentétes irányúak). Ezért a
határterületeken turbulencia keletkezik, ami a Jupiter felhőtakarójának sajátos jellemvonása (26. kép).



A NAPRENDSZER (dr. Marik miklós)

164

27. kép. A Nagy vörös folt a Jupiteren (Voyager-felvétel)

A legnagyobb légköri örvénye az anticiklonikus forgási irányú Nagy vörös folt (27. kép). Az ovális alakú képződmény nagyobbik átmérője meghaladja
a 40 000 km-t, centruma a déli szélesség 22°-án van. A több mint 300 éve (1664 óta) ismert, tehát meglehetősen stabil jelenség magyarázatára
számos elmélet született. Ma a bolygó felhőtakarójában szabadon úszó, 6 napos forgási periódusú olyan anticiklonnak tekintik, amelyben az anyag a
mélyebb rétegekből fölfelé emelkedik, hőmérséklete alacsonyabb a környezeténél, és vörös színe valószínűleg foszfor-hidrogéntől (PH3) származik.

A bolygó felhőtakarójának felső szintjében a hőmérséklet a színárnyalattól függően, de a napszaktól függetlenül –145, ill. –137 °C. Lefelé haladva
emelkedik. Fontos felismerés, hogy a poláris területek melegebbek az egyenlítői vidékeknél. Ennek az óriás bolygókat jellemző tulajdonságnak az
a fő oka, hogy a légkör elsősorban a bolygók belsejéből kapja a hőenergiát, s mivel ezek az égitestek a gyors forgás miatt erősen lapultak, a sarki
területek közelebb vannak a fő hőforráshoz.

Itt érkeztünk el a Jupiter egyik igen meglepő sajátosságához, hogy ti. lényegesen (a Voyager-mérések szerint 1,9-szer) több energiát sugároz ki,
mint amennyit a Naptól kap. Az energiatöbblet oka még nem teljesen világos. Ahhoz ugyanis, hogy a Jupiteren magfúzió indulhasson meg, mintegy
80-szor nagyobb tömegűnek kellene lennie. A hőleadást legújabban a hidrogén és a hélium közötti gravitációs elkülönüléssel magyarázzák, de a
lassú kontrakció hatása sem kizárt.

Végül megemlíthető, hogy ma már elég jól ismert a Jupiter mágneses tere és magnetoszférája. A földivel ellentétes irányítottságú, a felhők
tetőszintjében mintegy 4 · 10–4 Γ erősségű mágneses indukció hatalmas méretű, a Nap irányába 70 jupitersugárig, az ellentétes oldalon pedig a
Szaturnusz pályáján is túlnyúló magnetoszférát eredményez. A mágneses tér hatására a felhőzóna felett több rétegben sarki fény is létrejön.
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A Szaturnusz
Méretei és Naptávolsága alapján is a Jupiter után következik. A Földről még szabad szemmel is jól látható bolygók között az utolsó, ezért a
távcső feltalálása előtti időkben ez zárta az ismert bolygók sorát. A távcső alkalmazása után a Szaturnusszal kapcsolatos első felfedezés (Galilei,
1610) a gyűrű megpillantása volt, s a bolygó azóta is elsősorban nagyszerű gyűrűrendszeréről nevezetes. Gyűrűje révén a Szaturnusz az égbolt
„leglátványosabb” objektuma, minden távcsöves bemutató elmaradhatatlan programpontja (28. kép).

28. kép. A Szaturnusz és gyűrűrendszerének képe földi távcsőben

Bár a Szaturnusz egészében véve csak a Naprendszer „második bolygója”, néhány vonatkozásban mégis rekorder. A Jupiterénél alig lassúbb
tengelyforgása miatt a leglapultabb bolygó. Ehhez az is hozzájárul, hogy anyaga 0,71 g/cm3-es sűrűségével valamennyi között a legritkább.

Távcsőben szemlélve, a Szaturnuszt is az egyenlítővel párhuzamos világosabb és sötétebb sávok jellemzik. A sávrendszer azonban a Jupiterénél
nyugodtabb benyomást kelt. Ennek az az oka, hogy a szomszédos sávokban a szélsebesség azonos irányú, és maximális értékét – amely jóval
nagyobb (1800 km/h), mint a Jupiteren – a sávok közepén éri el. Így a sávok határán az örvénykialakuláshoz nem kedvezőek a feltételek, bár
a Voyagerek számos örvényt is fényképeztek. A Szaturnusznak állandó alakzatai nincsenek, időnként világos foltok jelennek meg rajta, amelyek
napokig megmaradnak.

A –185 °C-os hőmérsékletű felhőtető alatti gázburok valószínűleg még a Jupiter atmoszférájánál is vastagabb. Összetételében az atomos hidrogén
és hélium, a metán, az ammónia az uralkodó anyagok. Mivel a légkör hőmérséklete magasabb, mint a naptávolságból adódó, ún. egyensúlyi
hőmérséklet, a Szaturnusz esetében is több a kibocsátott hőenergia mennyisége a Napból érkezőnél.

A gyűrűrendszer

A gyűrű szerkezetére vonatkozó, már-már klasszikusnak tűnő ismereteket és nézeteket az utóbbi évek vizsgálatai (Pioneer, Voyager) után alapvetően
át kellett értékelni. Maga az a tény is jelentékeny felfogásbeli módosítást kíván, hogy ma már tudjuk: a Szaturnusz gyűrűje nem kivételes jelenség
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a Naprendszerben, hanem – legalábbis a külső bolygók esetében – inkább általánosan meglevő képződmény. Más bolygók (Jupiter, Uránusz,
Neptunusz) gyűrűrendszerénél részletesebb tárgyalását a rendelkezésre álló bővebb ismeretanyag teszi lehetővé, és egyben indokolja is.

A gyűrűrendszer különböző szélességű és világosságú „egyes gyűrűk” ezreiből áll, amelyek részben gyűrűalcsoportokat, illetve gyűrűcsoportokat
alkotnak (29. kép). A fontosabb gyűrűcsoportokat s a közöttük levő nagyobb réseket a 92. ábra mutatja. Ez a kép összehasonlíthatatlanul
részletesebb, mint amit a földi megfigyelések alapján rajzolni lehetett. Az űrszondás vizsgálatok nemcsak a gyűrűrendszer szerkezetéről rajzolható
képet finomították, hanem a kiterjedésére vonatkozó adatokat is módosították. A korábban 278 000 km átmérőjűnek (tehát mintegy 2,3 bolygósugárnyi
távolságig terjedőnek) mért gyűrűrendszer az újabb külső gyűrűcsoportok (E, G, F) felfedezésével esetleg 10 bolygósugárig (több mint 1 millió km-
es átmérő) is elér.

29. kép. A Szaturnusz gyűrűrendszerének részlete a Voyager-űrszonda felvételén
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92. ábra - A Szaturnusz-gyűrű szerkezetének vázlata a főbb gyűrűcsoportokkal (A–G) és az azokat elválasztó
ismertebb rések (W. Köhler és mások alapján). A bolygó középpontjától sugárirányban felmért távolságok arányai
a valóságnak megfelelőek

Már korábban is ismert volt, hogy a gyűrűrendszer igen vékony. Az űrszondák mérései alapján a szélességi értékek még tovább csökkentek. A
csillagfedések alkalmával végzett Voyager-észlelések szerint a gyűrű vastagsága a 100 m-t sem haladhatja meg, a gyűrűt összetevő részecskék
pedig – bár az egyes gyűrűcsoportokban eltérő méretűek – nem érik el a 10 m-es nagyságot (sőt az E és F gyűrűben 8 µm-nél is kisebbek).

A gyűrű jelentős fényessége azzal magyarázható, hogy részecskéinek felszínét valószínűleg vízjégkristályok kérgezik be, sőt bizonyos
gyűrűcsoportok (pl. a ragyogó A és B) főleg jégből állnak. Más részeken porszerű anyag a jellemző.

A gyűrűrendszer keletkezésének vagy legalább természetének magyarázata rendszerint helyet kapott a kozmogóniai elméletekben. Az a tény,
hogy ma már más bolygók körül is ismerünk gyűrűket, nem csökkentette a téma iránti érdeklődést, hiszen amit eddig kivételes jelenségként kellett
értelmezni – most egyre inkább, úgy tűnik –, az a bolygórendszer fejlődésének természetes velejárója.

A keletkezés kérdése ma sem teljesen megoldott. Alapvetően két – a részleteket is tekintve igen sok – elmélet igyekszik a gyűrűjelenséget
magyarázni. Az egyik kiindulás az, hogy a gyűrű részecskéi – amelyek származhatnak a protoplanetáris ködből is – nem állhattak össze egységes
bolygókísérővé (holddá). A másik nézet szerint a gyűrűk nagyobb test vagy testek feldarabolódásából keletkeztek.

Újabban a gyűrűt igen fiatal képződménynek gondolják. Legfeljebb ötvenmillió éve történhetett a Szaturnusz egyik holdjának és egy üstökösnek az
az ütközése, amelynek során a gyűrű anyaga szétszóródott (összerakva ma egy kb. 400 km átmérőjű testet képezne). Tömege lassan fogy, mert
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kisebb részecskéit a Szaturnusz befogja. Fényessége is fiatalságára utal, szemben az idősebb, anyagukat már jórészt elvesztett halvány és sötét
Uránusz- és Neptunusz-gyűrűkkel.

A keletkezést magyarázó mindkét elképzelésben döntő szerepe van a „Roche-féle határnak”, amely némi egyszerűsítéssel azt jelenti, hogy a
bolygó körül bizonyos távolságon belül keringő test (hold) az árapály erők okozta belső feszültség miatt összeroppan, széttöredezik. A Roche-
határ bolygócentrumtól való távolsága függ a keringő test anyagi minőségétől. Ha a Szaturnusz-gyűrűt főleg vízjégből állónak tekintjük, akkor a
gyűrűrendszer tömegének nagy többsége ezen a határon – mintegy 2,1 bolygósugáron – belül van. A Roche-határ mellett létezik továbbá az ún.
akkréciós vagy gyarapodási határ, amelyen belül a bolygó körüli testek összetapadása nem, vagy csak korlátozott mértékben lehetséges. Ennek
értéke mintegy 2,4 Szaturnusz-sugárral egyenlő.

Az Uránusz
Bár ez a bolygó oppozíció idején halványan még szabad szemmel is észrevehető, csak a XVIII. század végén vált ismertté. Felfedezője W. Herschel,
aki 1781-ben véletlenül pillantotta meg.

Az Uránusz az óriásbolygók tipikus képviselője. A Naptól viszonylag távoli pályáján kis sebességgel mozog, de tengelyforgása gyors (retrográd).
Különlegessége, hogy forgástengelye csaknem a pálya síkjában fekszik, azzal mindössze 8°-os szöget zár be.

A nagy távolság miatt eddig kevéssé ismert bolygóról a közelmúltban sikerült nagy mennyiségű új adatot szerezni a Voyager-2 űrszonda 1986.
januári mérései révén.

Az óriásbolygókat jellemző kis átlagos sűrűség az Uránusz esetén is fennáll, bár valamivel nagyobb, mint belső szomszédai esetében. A felszínt
elfedő sűrű felhőréteg tetején (a hőmérséklet itt 59 K) főleg hidrogént azonosítottak, de a nagyobb átlagsűrűség a mélyebb rétegekben nehezebb
anyagokat (metán, ammónia, fagyott víz) valószínűsít. Mivel közülük a metán fagy meg a legalacsonyabb hőmérsékleten, így ez jelenik meg a felső
felhőrétegben, és elfedheti a mélyebb szintben húzódó ammónia- és vízfelhőket. Az Uránusz felhőképe nem olyan látványos, mint belső szomszédaié.
A légkörben a forgásiránnyal megegyezően fújó szeleket észleltek. A hőmérsékletmérések azt a meglepő eredményt szolgáltatták, hogy a jelenleg
Nap felé néző bolygósarok környéke nem melegebb az egyenlítő körüli, alacsony napállású vidékeknél. Ebből a Jupiternél és a Szaturnusznál már
megismert belső hőtermelésre lehet következtetni.

Új eredménynek számít a forgástengellyel 60°-os szöget bezáró erős mágneses tér felfedezése és a bolygót övező gyűrűrendszer részletes tagolása
is (összesen 10 gyűrű). A Voyager-fényképek elemzése következtében az ismert holdak száma háromszorosára emelkedett (15).

A Neptunusz
A legkülső Jupiter típusú bolygó. Nagy távolsága miatt még kevéssé és nem is túlságosan régóta ismerjük. A felfedezésétől eltelt több mint 150 év
alatt még egyszer sem futotta végig hosszú pályáját.

Felfedezésének különleges körülményei az egyetemes tudománytörténet egyik legtanulságosabb fejezetét jelentik.
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A még frissen felfedezett Uránusz pályaháborgásai alapján Bessel feltételezte, hogy léteznie kell egy, még az Uránuszon is túl keringő bolygónak.
A feltételezett bolygó pályájának adatait többen is kiszámították. Közülük a francia V. J. Leverrier eredményeit alapul véve először Galle pillantotta
meg az új bolygót (1846). A történet külön érdekessége, hogy Leverrier a Titius–Bode-törvény alapján több kiindulási adatot helytelenül vett fel, de
a két szomszédos bolygó akkor olyan szerencsés helyzetben volt, hogy Galle majdnem pontosan a megadott helyen találta meg a Neptunuszt. A
Neptunusz felfedezése a newtoni fizika alapjaira helyezett heliocentrikus szemlélet egyik gyakorlati bizonyítéka volt.

Méreteit tekintve a Neptunusz az Uránuszhoz áll legközelebb, légkörének összetétele is hasonló. Sűrűsége valamelyest meghaladja belső
szomszédjáét.

30. kép. A Neptunusz – a Föld mellett a másik kék bolygó. A Voyager-2 képén időjárási (felhő) képződmények láthatók a légkörben

A Voyager-2 1989-es fényképezése óta a legviharosabb kék bolygóként tartjuk számon. Főleg hidrogénből és héliumból álló felső atmoszférájának
metántartalma adja a Földhöz hasonló kék színét. Néhány sötét folttal tarkított felhőzónájában a Naprendszer legnagyobb sebességű szelei fújnak
(30. kép). A bolygónak valószínűleg nincs szilárd felszíne. Forró – 7000 °C körüli – belsejében kis olvadt kőzetmag lehet, ami fölött víz-óceán
feltételezhető.

A bolygó belső hősugárzását is sikerült megfigyelni, amit a Szaturnuszhoz hasonlóan különböző sűrűségű anyagainak gravitációs szeparálódásával
magyaráznak. Déli féltekéjének 47°-án található mágneses pólusa környékén a mágneses térerő kb. a földihez hasonló.

A Voyager-képek alapján ma már nyolc holdját ismerjük.
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A Plútó
Mivel a Neptunusz felfedezése nem magyarázta meg teljesen az Uránusz pályaháborgásait, egy újabb bolygót kezdtek keresni (P. Lowell, 1905).
A fáradságos munka csak 1930-ban – jóval Lowell halála után – hozott eredményt. A róla elnevezett obszervatórium egyik fiatal munkatársa, C. W.
Tombaugh találta meg sok-sok részletfelvétel átvizsgálása után.

A jelenleg ismert legkülső bolygó számos alapvető tulajdonságát mindmáig eléggé pontatlanul ismerjük ugyan, de ezek többsége arra utal, hogy a
Plútó nem illeszkedik a Jupiter típusú bolygók sorába. Erre elsősorban kis méreteiből lehet következtetni. A korábban is legfeljebb Merkúr méretűnek
tartott Plútóra 1978-ban felfedezett holdjának pályaadatai alapján csak 1/400 Földtömeg adódik. A felszínt borító metánjég albedójából 2280 km-es
átmérő vezethető le, így az égitest átlagos sűrűsége valamivel több, mint 2 g/cm3. Ez az érték viszont közel áll a többi külső bolygó sűrűségéhez.

Újabban a Plútón légkört is találtak, amely főleg metánból áll. A számított hőmérsékleti értékek –220 °C körüliek, s ez lehetővé teszi a szilárd metán
elég erőteljes szublimálódását és megfagyását is.

A Plútó pályája a legexcentrikusabb bolygópálya, s az ekliptikához 17°-kal hajlik. Keringése során időnként a Neptunusznál is közelebb kerülhet a
Naphoz, s emiatt vetődött fel a mindmáig bizonyításra váró gondolat, hogy a Plútó a Neptunusz szökött holdja lenne.

Mivel a Plútó tömege nem ad magyarázatot az Uránusz (újabban többször kétségbe vont) pályaháborgására, ezért hosszabb ideje folyik a Plútón túli
bolygó vagy bolygók keresése. Időnként már a sikerről szóló jelentések is napvilágot láttak, de a hitelt érdemlő felfedezés egyelőre még várat magára.

Valójában ma már (1996) több mint két tucat néhány száz km átmérőjű, a Nap körül keringő égitestet ismerünk a Plútó pályája közelében, ill. attól
távolabb, 50 csillagászati egység távolságig. Ezek létét 1951-ben G. P. Kuiper sejtette meg, és a 90-es években ezért Kuiper-övnek nevezték el a
Mars és Jupiter közötti aszteroida zónához hasonló, de annál lényegesen nagyobb anyagtömeggel rendelkező térrészt. Mivel a felfedezett égitestek
mintegy fele a Neptunusz pályájával 3:2 arányú rezonanciában lévő pályán mozog (maga a Plútó is), és mert a Plútó és holdja a Charon, a Neptunusz
Triton nevű kísérőjével együtt nagyobb sűrűsége révén elüt környezetétől, a Kuiper-öv égitestjeit néhány újabb elmélet a Neptunusz rendszerével
hozza kapcsolatba.

A BOLYGÓK HOLDJAI (dr. Szabó József)
A Nap nehézségi erőterében mozgó bolygók környezetében van egy, az illető bolygó tömegétől függő nagyságú térrész, amelyben a bolygó
gravitációja uralkodik. A Föld esetében ez egy olyan gömb, amelynek sugara csaknem egymillió kilométer. Ezen a határon belül a bolygó arra
kényszeríthet különböző nagyságú testeket, hogy azok kísérőkként körülötte keringjenek. Ha ez megvalósul, akkor a bolygó és kísérője (vagy kísérői)
egy egységes rendszert alkotnak, amelynek tagjai a rendszer közös tömegközéppontja körül mozognak. Ugyanakkor az egész rendszer részt vesz
a Nap körüli mozgásban is.

Ez a jelenség a Merkúr és a Vénusz kivételével minden nagybolygónál megvalósult. A mellékbolygókat – a Föld holdját nem számítva – csak a
távcső feltalálása után fedezték fel. A felfedezési folyamat még minden bizonnyal nem zárult le, hiszen a külső bolygók körül a legutóbbi években
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is újabb holdakat találtak. A Pioneer- és Voyager-szondák pl. alaposan megváltoztatták e bolygók holdrendszeréről alkotott képünket: a korábbi 33
hold helyett, itt ma már 63-at ismerünk. A Naprendszer külső részei felé indított űreszközök valószínűleg még további holdakról fognak hírt adni.

A jelenleg ismert 66 „mellékbolygó” két, élesen elváló nagyságrendi csoportot alkot. Az 1000 km-t lényegesen meghaladó sugarú, ún. nagyholdak
és a többiek között mintegy 20-szoros tömegbeli különbség van.

A nagyholdak közé a Jupiter Galilei által felfedezett 4 holdja (Io, Europé, Ganümédész, Kalliszto), a Szaturnusz és a Neptunusz egy-egy holdja (a
Titán, illetve a Triton) és a mi Holdunk tartozik. A legkisebb „nagyhold”, az Europé tömege mintegy 21-szer nagyobb a sorrendben utána következő
tömegénél.

Ezek a holdak az anyabolygókat valószínűleg egész történetük során végigkísérték, többé-kevésbé differenciált belső szerkezetük van, és kötött
tengelyforgásúak.

A bolygókhoz igen közel keringő kisméretű belső holdak általában feldarabolt törmelék égitestek, míg a távoli külső kísérők többsége utólagos
befogás után került a bolygó környezetébe. Ezek között vannak retrográd mozgásúak, és általában igen excentrikus pályájuk nagy szöget zár be
a bolygó pályasíkjával.

Jelenlegi ismereteink szerint a Naptól távolodva a holdakat felépítő anyagokban fokozatos változás tapasztalható. A belső bolygók holdjai (a Hold,
valamint a Phobos és a Deimos) ún. kőzetholdak, viszonylag nagy sűrűséggel. A Jupiter belső holdjai is főleg kőzetekből állnak, de több-kevesebb
vízjég is található rajtuk (ill. bennük). A Jupiter többi holdjában már 1:1 arányú lehet a kőzet és a jég mennyisége, a Szaturnusz-holdak pedig főleg
jégből épülnek fel (a jeges holdak sűrűsége 1 g/cm3 körül van). A Miranda alapján az Uránusz-holdakról is elmondható, hogy belsejükben a víz és
a sziklás anyag keveredik (31. kép). A Neptunusz holdjai közül jobban megismert Triton viszont 2 g/cm3 fölötti sűrűségéből következően jelentős
részben kőzetekből épül fel.
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31. kép. Az Uránusz Miranda nevű holdja (átmérő: 480 km). Felszíne kis mérete ellenére nagyon változatos. A becsapódásos kráterek mellett
feltűnőek a rövididejű nagy belső aktivitásra utaló viszonylag fiatal ovális vagy szögletes formájú képződmények (koronák).

A holdak felszínén is a becsapódásos eredetű formák uralkodnak. Az űrszondák által készített közelfelvételek a Mars-holdaktól a legtávolabbi
Neptunusz-kísérőig kráteres felszínt mutatnak (32. kép). Csupán két Galile-féle Jupiter-holdon (Io, Europé) nem láthatók kráterek, a Titán felszínét
pedig sűrű légköre miatt még nem sikerült lefényképezni.

A becsapódásos formák általános elterjedtsége megerősíti azt a nézetet, hogy a Naprendszer fejlődésének korai szakaszában a rendszer különböző
részein megközelítően azonos becsapódási gyakorisággal lehet számolni. Véleménykülönbségek elsősorban a tekintetben vannak, hogy honnan
származtak a becsapódó testek. Van olyan nézet, hogy a Naphoz közelebbi holdakon az aszteroidák, a távolabbiakon főként üstökösmagok
becsapódása hozta létre a krátereket.

32. kép. a)–b) Két, becsapódásos eredetű kráterekkel borított holdfelszín. a) A Mars nagyobbik, szabálytalan alakú holdja a Phobos, az égitest
méretéhez képest óriásinak mondható Stickney-kráterrel (Viking-felvétel)

Azoknál a holdaknál, ahol a kráterek hiányoznak, vagy a kráterek mellett más, nem becsapódásos formák is jelentős szerepet kapnak a felszín
morfológiájában, az égitest belső aktivitását kell feltételezni. Néhány esetben ez az aktivitás már régen megszűnt.
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32. kép. b) Az eddig lefényképezett legjobban kráteresedett holdak egyike, a Szaturnuszt kísérő Tethys (Voyager-felvétel)

Aktív felszínformáló folyamatokra utal az Europé lineáris alakzatokban gazdag, kusza repedéshálózatú felszíne. Feltehető, hogy mintegy 10–
15 km vastag vízjégpáncél borítja, amely alatt 60–80 km mély óceán van. A jégpáncél repedésein át időnként víz és sötét szilikát keverékéből
álló, ún. „piszkos gejzírek” törnek fel. Még a korábban elég halottnak gondolt Ganümédész sima felszínén is párhuzamos gyűrődések sokaságát
fényképezte le a Galileo (1995–1996), ami belső aktivitására utal. Még aktívabb, sőt a Naprendszer ez idő szerint ismert legaktívabb égitestje az
Io. Szemünk előtt lejátszódó óriási vulkánkitörések jellemzik. Belsejében a Jupiter közelsége miatt igen nagy árkeltő erők működnek, s az általuk
kiváltott anyagmozgásoknak a súrlódás révén jelentékeny fűtőhatása van. Ezért az Io belseje jórészt olvadt állapotú. Az olvadt tömeget csupán egy
vékony szilárd kéreg borítja, amelyet 4 km mélységűre becsült „kénóceán” takar. A kénóceán felszíne fagyott. A belső olvadt tömegek kitörései –
tehát a kénóceán alatti vulkánkitörések – nem kerülnek a felszínre, hanem olvadt ként préselnek ki a fagyott kén repedésein („kénvulkanizmus”).
Ezt a folyamatot fényképezték le az űrszondák (33. kép). A képek tanúsága szerint az Ión nincsenek vulkanikus hegyek. A felszíni nyílásokon át
gejzírszerűen feltörő kén lepényhez hasonlóan terül szét („szőrcsomó vulkanizmus”). A Voyager-űrszondák egyidejűleg 8 kitörést „láttak”. Tektonikus
és vulkáni aktivitás más bolygók holdjain is megfigyelhető. Ilyen pl. az Enceladus (Szaturnusz), ahol a jég megolvadásából táplálkozó víz–jég
vulkanizmus formáit lehet azonosítani. Szintén jelentős belső tektonikai aktivitás lineáris formáit őrzi a Miranda, és egész különlegesek a Triton
nitrogéngejzírei.

Ugyancsak általános holdi jellemvonás a légkör hiánya. E vonatkozásban is van azonban néhány kivétel. Elsősorban a Titán, amelynek több
száz kilométer vastag atmoszférája nagyobbrészt nitrogénből, kisebb részben metánból áll. Felszíni nyomása mintegy másfélszerese a földinek,
hőmérséklete –180 °C körül van. Ennek alapján e hold felszínén folyékon metánt sejtenek.
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33. kép. Működő kénvulkán a Jupiter Io holdján. A képen jól látszanak a felszínen frissen szétterült „láva” folyási irányai (Voyager-felvétel)

A Titán légkörében a nyomás, hőmérséklet, az ultraibolya- és kozmikus sugarak hatására különböző szénhidrogén–nitrogén kapcsolatú vegyületek
– cianopoliacetilének – jöttek létre. Előfordul pl. a kéksav (HCN), amely az aminosavak felépüléséhez igen fontos anyag. Ilyen folyamatok az ősi
– redukáló – földi légkörben is végbementek. A Titánon ezek azonban valószínűleg nem „fejlődhettek” tovább a víz hiánya miatt. A víz belefagyott
a bolygó testébe.

Ritka kén-dioxidos légköre van még az Iónak, amely a vulkánkitörésekből táplálkozik és folyamatosan meg is szökik az égitestről, kén-dioxidos
csóvaként követve a holdat. A gáz egy része a közeli Européra is eljut. Legújabban a Triton körül is atmoszférát találtak.

Valamennyi mellékbolygó közül Földünk Holdját ismerjük legjobban; a Földön kívül ez a legismertebb égitest. Sok vonatkozásban kiindulási alapot
jelent a többi égitest tanulmányozásához is. Jelentékeny méretei és közelsége miatt bolygónkra olyan erős hatást gyakorol, hogy annak ismerete
nélkül számos földi jelenség sem érthető meg.

A Hold
Méretei és főbb adatai

A Hold a Naprendszer hatodik legnagyobb „mellékbolygója”. Átmérője 3476 km, felülete 38 millió km2, tehát valamivel kisebb, mint Ázsia területe.
Korongja a 384 000 km-es közepes földtávolság esetén majdnem pontosan akkorának látszik, mint a Nap (31,5'). Ellipszis alakú pályán haladva 354
000 km-re is megközelítheti a Földet (perigeum), de 404 000 km-re is eltávolodhat (apogeum). Pályaexcentricitása ezért elég nagy: 0,055.

Mivel anyagának átlagos sűrűsége (3,34 g/cm3) lényegesen elmarad a Földétől, tömege csak a Földtömeg 1,2%-át teszi ki (1/81 rész). Felszínén
a nehézségi gyorsulás a földinek csupán hatoda.
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Keringés és tengelyforgás
A Hold a Föld körüli pályáját kereken 1 km/s sebességgel 27,3 nap alatt futja be. Ennek következtében a Földről nézve a Hold estéről estére más-
más csillagokat takar el, s 27 nap alatt jut el újra ugyanahhoz a csillaghoz. Ezt nevezzük sziderikus keringési időnek vagy sziderikus hónapnak. Mivel
a Hold direkt irányban kering, tehát a Föld forgásával megegyezően, ezért az égbolton a csillagoktól elmaradni látszik. Ez abban mutatkozik meg,
hogy naponta mintegy 50 perccel később kel, és havi útvonala az égbolton nyugatról keletre tartó.

A Hold pályája nem esik pontosan az ekliptika síkjába, hanem azzal mintegy 5°-os szöget zár be. A két sík metszésvonalát csomóvonalnak nevezzük.
A Nap hatására a csomóvonal lassú forgásban van. A forgás retrográd irányú, periódusa 18,6 év. Elsősorban erre a jelenségre vezethető vissza
a földtengely nutációs mozgása.

A Hold tengelyforgásának ideje megegyezik a sziderikus keringési idővel. Ezt a jelenséget kötött tengelyforgásnak nevezzük. Legnyilvánvalóbb
következménye, hogy kísérőnk mindig ugyanazt az oldalát fordítja a Föld felé. A Földről tehát elvileg csak a Hold felszínének fele tanulmányozható.
Valójában ennél mégis többet látunk a Holdból, és felszínének 59%-át már az űrkutatás kezdete előtt sikerült feltérképezni.

Ennek két fő oka van:

a) Mivel a pályája nem esik bele az ekliptikába, bizonyos helyzetekben a Holdra kissé „rálátunk”, máskor pedig kissé „alulról” szemléljük (szélességi
libráció).

b) A Hold tengelyforgása egyenletes, de keringési sebessége a megfelelő Kepler-törvény értelmében ingadozó (hosszúsági libráció). Ezért időnként
kissé átláthatunk a túlsó félgömb szegélyére is.

93. ábra - A sziderikus és szinodikus hónap hosszúság-különbségének magyarázata. (Amíg a Hold H-ból H1-be
kerül, egy sziderikus hónap telik el. A szinodikus hónap ennél a H1H2 ív befutásához szükséges idővel hosszabb.)

A Hold kötött tengelyforgása a Földre vonatkoztatva áll fenn, tehát a Naphoz képest nem. Ezért rajta a nappalok és az éjszakák váltakoznak. Egy
holdi nap (a Nap két delelése közt eltelt idő) valamivel hosszabb, mint a sziderikus hónap. Ennek az az oka, hogy miközben a Hold egyszer megkerüli
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a Földet, a Földdel együtt annak Nap körüli pályáján is előrehalad (93. ábra). A Nap ismételt deleléséhez ezért még egy kis pluszfordulatra van
szükség. Ez kb. 2 napnyi időt jelent, s így egy holdi nap 29,5 földi nappal egyenlő hosszúságú. Ez a szinodikus keringési idő. A nappalok és éjszakák
időtartama a Holdon eszerint kereken 15–15 földi napnak felel meg.

A Hold fényváltozásai (holdfázisok)
A holdkorong formájának 29,5 napos periódusú változása ősidők óta megfigyelt jelenség. Mivel nagyon könnyen észlelhető, s ismétlődéséhez nincs
túl hosszú időre szükség, számos népnél az időszámítás legfontosabb bázisa lett.

E 29 és fél napos periódusban a telt holdkorong fokozatosan „C” betű formájú vékony sarlóvá fogy (csökken), majd eltűnik. Később nagy „D” alakúra
„dagadó” sarlója válik láthatóvá, mely lassan a teljes koronggá nő. A Hold ilyen egyhónapos szakaszosságú fényváltozásai az égitestnek Föld körüli
keringése során a Naphoz képest elfoglalt változó helyzetéből adódnak. A Nap, a Föld és a Hold havi ciklusban változó pozícióit a 94. ábra mutatja.

94. ábra - A Hold fényváltozásai

13. táblázat - A holdfázisok és a Hold napi járásának kapcsolata

A Hold kel delel nyugszik láthatósága
újholdkor a Nappal

együtt
délben a Nappal

együtt
nem látszik

első negyedben délben napnyugtakor éjfélkor
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holdtöltekor napnyugtakor éjfélkor napkeltekor

utolsó negyedben éjfélkor napkeltekor délben

Ha a Hold a Nap és a Föld között helyezkedik el, akkor felénk néző része árnyékban van, tehát nem látható (újhold). Oppozíció esetén viszont a Föld
felé forduló teljes holdkorongot megvilágítja a Nap (holdtölte). Amikor a Hold 90°-ra áll a Naptól, a Földről csak fél tányérja látható. Ha ez növekvő
hold esetén következik be, akkor első negyedről, ha fogyó holdnál, akkor utolsó negyedről beszélünk.

Az egyes holdfázisok és a Hold napi járásának kapcsolatát a 13. táblázat mutatja.

Újhold körüli napokban, amikor a Hold keskeny sarló formájú, halványan az egész holdkorong is kivehető. Ez a jelenség a hamuszürke fény, amit
a Föld megvilágított részéről a Holdra visszaverődő napfény okoz. A hamuszürke fényt használták fel a Föld albedójának meghatározására. Bár
igen halványnak tűnő fényjelenség ez, a mérések szerint a hamuszürke fényben sejthető holdtányér összfényessége meghaladja a legfényesebb
csillag, a Szíriusz fényességét.

A Hold fényessége és albedója
Mivel a Holdnak nincs saját fénye, a bolygókhoz hasonlóan a Napról visszavert fénnyel világít. Közelsége miatt látszik az égbolton a Nap utáni
legfényesebb égitestnek.

Látszó fényessége a holdfázisok szerint erősen igazodik.

A Hold fényességét lényegesen csökkenti, hogy felszínét igen rossz fényvisszaverő tulajdonságú anyagok borítják. Átlagos albedója mindössze 0,07.
Ilyen alacsony fényvisszaverő képessége a bolygók közt csak a Merkúrnak van. A kis albedóból már az űrkutatás megindulása előtt is bizonyos
következtetést lehetett levonni az égitest felszínét borító anyagokra vonatkozóan.

A Hold közelről
A távcsöves csillagászat három és fél évszázada alatt sikerült részletesen feltérképezni a Holdnak a Föld felé néző oldalát. Már a 100 méteres
nagyságrendű alakzatokat is megismertük rajta, de még semmit sem tudtunk a túlsó félgömbjéről. A túlsó oldal térképezése és a Hold földtudományi
jellegű kutatása csak az űrkutató eszközök megalkotásával kezdődhetett meg.

A túlsó oldalról készült első fényképfelvételt (Lunyik-3, 1959) követően a szovjet Luna-, és az amerikai Lunar–Orbiter-sorozat szondái a Hold teljes
felszínét felmérték (1966–1967), egyes részeken a méteres nagyságú formákat is. A 60-as évek második felétől már a Hold felszínére is sikerült
laboratóriumokat telepíteni.

A Luna-9 1966. évi sima leereszkedése óta az égitest felszínének 17 különböző körzetében folytak helyszíni vizsgálatok. E kutatómunka
legkiemelkedőbb mozzanata az ember személyes holdraszállása volt (Neil Armstrong és Edwin Aldrin, 1969. július 20.). Az Apolló-program
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eredményei révén ma már igen sok ismeretünk van kísérőnk felépítéséről, kőzetanyagáról, morfológiájáról, sőt fejlődésének főbb állomásai is
kezdenek kibontakozni.

A Hold légköre és hőmérséklete
Már a földi megfigyelések alapján is hosszú ideje tudjuk, hogy a Holdnak gyakorlatilag nincs légköre. Ezt több tény is egyértelműen igazolta.

1. A légkörrel rendelkező égitesteken a légrészecskék fényszóró hatása miatt a nappali és éjszakai félgömböt elválasztó terminátorvonalnak bizonyos
szélességű sávként kell jelentkeznie. A megvilágított és sötét oldal között azonban a Holdon nem látható ilyen átmeneti övezet. A terminátor
vonaljellege a légkörnélküliség következménye.

2. A közeli égitestek légkörének kimutatására jól felhasználható a csillagfedések (okkultáció) jelensége. A Hold mögé kerülő csillagnak – légkör
esetén – fokozatosan halványulna a fénye. Ezt a fokozatos fényességcsökkenést azonban nem lehet megfigyelni.

A légkörön át látszó csillag nemcsak halványabb lesz, hanem a légköri fénytörés miatt pozíciója is megváltozik valamelyest. Mivel enyhe fénytörési
jelenség a Holdnál is észlelhető, ezért már a helyszíni vizsgálatok előtt is kimutatták, hogy egy nagyon enyhe gázfeldúsulás mégis létezik az égitest
körül. A holdi gázburok sűrűsége azonban a földi exoszféráéval vethető össze (1000 elektron/cm3), így légkörről gyakorlatilag nem beszélhetünk.
Az Apolló-űrhajók 100 km magasan kis számban nehéz molekulákat (pl. szén-dioxid) találtak. A légkör – és a saját mágneses tér – hiánya miatt a
napszél akadálytalanul bombázhatja a Hold felszínét.

A légkör nélküli Holdon több, a földi viszonyoktól erősen eltérő érdekes jelenség tapasztalható. Ilyen pl. a fekete égbolt, a nappal is látható csillagok,
a fény–árnyék erős ellentéte, a csend (a hang ugyanis nem terjed) stb. A Hold felszínének alakulása szempontjából azonban fontosabb ezeknél,
hogy a hosszú nappalt követő éjszakán az égitest hőleadását semmi sem akadályozza, így az gyorsan és erősen lehűl.

Már konkrét mérések is igazolták, hogy a holdi nappalokon +134 °C-ig melegedő felszín napnyugtakor már csak +67 °C-os, majd további gyors
hőmérsékletesés során –160 °C-ig hűl le a talaj (95. ábra). Mivel a felszín anyaga rossz hővezető, ezért befelé haladva a hőingadozás rohamosan
csökken, s már fél méter alatt megszűnik.

95. ábra - A hőmérséklet változása a Holdon egy holdi nappal folyamán
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A magas nappali hőmérsékletek visszahatnak a légkörre. A felszín feletti gázrészecskék hőmozgásának sebessége így ugyanis könnyen elérheti a
Holdra vonatkozó, viszonylag alacsony szökési sebesség értékét (2,4 km/s), és a gázmolekulák eltávoznak a világtérbe. (Az ide vonatkozó számítások
szerint, ha a molekulák átlagos hőmozgási sebessége meghaladja az illető égitestre érvényes szökési sebesség 1/5-ét, akkor a gáz geológiai
értelemben rövid idő alatt elillan az égitest környezetéből.) A holdkőzetek analízise arra mutat, hogy azok vízszegény vagy inkább víztelen és gáz
nélküli környezetben keletkeztek. Gáznyomok még a pórusokból sem kerültek elő. A Hold esetleges korábbi légköre tehát igen gyorsan elillant. Ez
az elillanás ma is tart, mert időnkénti gázkiáramlás (az ún. tranziens jelenség) egyes kráterekben – pl. az Alphonsus- vagy az Aristarchos-kráterben
– és a „tengerek” peremén olykor a Földről is észlelhető.

A holdi víz kérdéshez megjegyzendő, hogy 1994-ben a visszaverődő radarjelek alapján víznyomokat jeleztek a déli pólus környékéről. Az 1998 eleji
újabb spektrométeres vizsgálatok értelmezése szerint a Hold mindkét pólusának vidékén a „talajjal” összekeveredve finom jégkristályok fordulnak
elő az árnyékos kráterekben, amelynek összmennyisége több tízmillió tonna vizet tehet ki. A víz az üstökösök és meteorok becsapódása révén
kerülhetett a Holdra. A jelenleg is vitatott kérdésre végleges választ helyszíni észlelések adhatnak.

A légkör nélküli környezetben az igen nagy hőingadozás erősen aprítja a felszín kőzetanyagát (inszoláció). Ez a fajta kőzetaprózódás és a közvetlen
gravitációs hatásra bekövetkező sziklaomlások képviselik a Holdon a földi értelemben vett „külső erők” hatását. A szél, a víz, a jég munkája vagy a
kőzetek mállása természetesen hiányzik, és úgy tűnik, hogy mindig is hiányzott.

A Hold felszíne
A felszín kőzetanyaga

Már a Földről végzett albedómérések alapján is nyilvánvaló volt, hogy a sötét tónusú holdtengerek (mare) és a világos szárazföldek (terra)
kőzetanyaga nem azonos. A helyszíni vizsgálatok nemcsak ezt, hanem részben még az uralkodó kőzetfajtákra vonatkozó feltevéseket is igazolták.
A Hold 9 különböző körzetéből (6 Apolló-expedíció és 3 Luna-kísérlet) származó kőzetminták elemzési eredményei, valamint a Hold körüli pályákról
végzett röntgen- és gammasugárzás-mérések egyaránt, arra mutatnak, hogy a Holdon két nagy kőzettartomány van: a terrák holdkérget reprezentáló
anortozitos területe és a marék bazaltos jellegű medencefeltöltésének vidéke.

A két kőzettartomány világosan elválik, és a közöttük fennálló egyik legfontosabb kémiai különbség jelentkezik a 96. ábrán. Az Apolló-16 és -17
kontinentális körzetben szállt le; az itt talált kőzetek zömmel alacsony vastartalmú anortozitok, a többi expedíció tevékenységi területén (mare-
vidékek) viszont a magasabb vastartalmú bazaltos anyag a jellemző.

A holdkőzetek általában bázikus jellegűek, bennük a SiO2 aránya 50% alatt marad.

Ásványtani összetételükre a piroxéneknek a földinél nagyobb gyakorisága jellemző. Mellettük a plagioklász földpátok és az olivin kiemelkedő
jelentőségű. A mare-bazaltok sötét színe az ilmenittől származik.

A bazaltos kőzetek szövete gyors felszíni lehűlésre vall, leggyakrabban üveges jellegű, bár a mélyebb rétegekből előkerült darabok durva szemcsések
is lehetnek. A terra-kőzetek szövete általában újrakristályosodásra mutat.
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Az alacsony sűrűségű (2,4–2,7 g/cm3) anortozitok a Földön ritkán előforduló magas földpáttartalmú, alumíniumban és kalciumban gazdag kőzetek.
A holdkéreg kialakulásával egyidőben keletkeztek, a Hold anyagának differenciálódása során. A felszínen eredetileg néhányszor 10 km vastag
réteget képezhettek. Koruk több mint 4 milliárd év. A holdfelszín legidősebb kőzetei.

A nagyobb sűrűségű (3,3 g/cm3) bazaltok anyaga a differenciálódás során mélyebben helyezkedett el, s részlegesen megolvadt tömegei a nagy holdi
medencéket létrehozó becsapódásokat követően törhettek felszínre, s ott szétfolyva, feltöltötték (olykor túltöltötték) a mélyedéseket. A mare-bazaltok
1–1,5 milliárd évvel fiatalabbak az anortozitoknál.

Az Apolló-program során a Földre hozott legidősebb minta (a Taurus–Littrow kráterből származó dunit) 4,48, a legfiatalabb (az Oceanus Procellarum
bazaltja) 3,15 milliárd éves volt.

96. ábra - Az Apolló-expedíciók kőzetmintáinak megoszlása a FeO/MgO aránya szerint. A mare-területek bazaltos
kőzetei (Apolló-11, -12, -14, -15) és a terrák anortozitjai (Apolló-16, -17) itt is jól elkülönülnek

A felszíni- és felszínközeli kőzetanyag a mechanikai aprózódás, a meteor-becsapódások, valamint a napszél és a kozmikus sugárzás hatására
mintegy 200 méter vastagságú rétegben laza, kötőanyag nélküli törmelékké alakult; ez – a földi terminológiában is használt kifejezéssel élve
–regolit. A regolit legfelső néhány decimétere porszerű finomságú. A holdpor (34. kép) szemcséi a felszínen 0,1–0,01 mm átlagos átmérőjűek,
lefelé durvulnak. Igen jelentős benne (helyenként 25–30%-ot is kitesz) az üvegszerű gömböcskék (35. kép) részaránya, amelyek keletkezése a
meteorbecsapódások hatására megolvadó és szétfreccsenő anyag apró cseppjeinek hirtelen megdermedésével magyarázható. A holdporban 2–
5%-nyi, a becsapódásokból visszamaradó meteoritikus anyag is van.
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34. kép. A holdpor jellegére a benne megmaradó lábnyomokból is következtetni lehet (Apollo-11 felvétele)
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35. kép. A holdpor mikroszkópi képe. Feltűnő a becsapódások alkalmával megolvadó és szétfreccsenő anyag gyors lehűlése révén kialakuló apró
gömböcskék nagy részaránya. („Mintha finom gyöngyökön járnánk” – mondták az első űrhajósok.)

A holdkőzetek gyakori megjelenési formája a breccsa. Ez tömör kristályos kőzetek szabálytalan törmelékdarabjaiból áll, amelyet holdpor köt össze,
cementál. A becsapódások alkalmával fellépő magas hőmérséklet és nyomás hatására keletkezik a kompakt breccsa.

A Hold morfológiája

A Hold felszínén a két nagy kőzettartománynak megfelelően két fő morfológiai szint különíthető el. Azt már hosszú ideje tudjuk, hogy az égitest felénk
néző oldalának nagyobb részét – mintegy 70%-át – az idősebb, világosabb és magasabb terrák (36. kép) foglalják el. Ennek ellenére a mare-vidékek
a látható holdkorong középső övezetében szinte összefüggő láncolatot képeznek (37. kép).
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36. kép. Terra-terület a Hold túlsó oldaláról. A kép közepén látható Ciolkovszkij-kráter sötét fenekét valószínűleg vulkanikus kőzet borítja. Átmérője
230 km (NASA-felvétel)

Nyugatról keletre haladva az Oceanus Procellarum (Viharok-óceánja), a Mare Imbrium (Esők-tengere), Mare Serenitatis (Derültség-tengere), a Mare
Tranquillitatis (Nyugalom-tengere), a Mare Fecunditatis (Termékenység-tengere) és a Mare Nectaris (Nektár-tenger) követik egymást (97. ábra).
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97. ábra - A Hold legfontosabb képződményei név szerint feltüntetve

Néhány kisebb tengeri medence a magasabb déli- és északi szélességű területeken is van, de itt főleg terjedelmes terra-felszínek láthatók. A Hold
túlsó oldalának lefényképezése után meglepetéssel vettük tudomásul, hogy ott mindössze 3%-ot tesznek ki a tengerek – azok is jobbára az innenső
félgömbről húzódnak át (pl. a Mare Orientale) –, így összességében az égitest felszínének 85%-a terra-terület.

A Hold mindkét nagy morfológiai egységén a becsapódásos formák uralkodnak. Ezek méreteik, lepusztultsági fokuk (koruk) és néhány sajátos
alakrajzi jellemzőjük alapján több altípusba sorolhatók. Rajtuk kívül az egyéb formák (vulkáni, tektonikus) egészében alárendelt szerepet játszanak
a felszín morfológiai képének kialakításában. Ez tükröződik az égitest morfológiai vázlatát bemutató 98. ábrán is.
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37. kép. A Hold Föld felé néző félgömbje. A holdtányér közepén a tengerek egymásba kapcsolódó sora látható

98. ábra - A Hold morfológiai vázlata (J. K. Beatty–B. O'Leary–A. Chaikin, 1982., alapján). 1 – medenceperemi kidobott
takaró, 2 – kráteres felszín, 3 – erősen kráteres felszín, 4 – vulkanikus síkok
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Becsapódásos formák

a) Medencék

Maguk a holdtengerek medencéi is nagyméretű becsapódások eredményei, amit több esetben már első pillantásra elárul kerekded alakjuk. A forma
azonban nem mindig biztos ismertetőjel, mert a medencéket később elárasztó lávatömegek azok határvonalát olykor jelentékenyen megváltoztatták,
s így többször közvetlenül is összekapcsolódnak egymással. A medencéket létrehozó ősi becsapódások (4–4,2 milliárd éve) átszakították a Hold
kérgét, s ezzel lehetővé vált, hogy a mélyebb rétegekben később kialakuló olvadéktömegek lávaárak formájában felszínre törjenek és kitöltsék az
óriás méretű sebhelyeket. (Medencéknek általában a 265 km-es átmérőt meghaladó, becsapódásos formákat nevezik.) Így alakult ki a holdtengerek
viszonylag egyenletes felszíne (38. kép), amelyek relatív fiatalságát a kisebb krátersűrűség (4–10-szer kisebb, mint a terrákon) mutatja, abszolút
korukat (3,3–3,9 milliárd év) pedig a kőzetek radiometrikus vizsgálatával határozták meg.

A medencék peremén a becsapódások energiája a felszíni- és felszínközeli anyagokat ívelt futású hegységgyűrűvé torlaszolta. Korábban ezeket
nevezték hegyláncoknak, de ma már világos, hogy sem keletkezésük, sem formáik nem mutatnak rokonságot a földi lánchegységekkel. A
legjellegzetesebb holdi „hegyláncok” a Mare Imbriumot övezik (Jura, Alpok, Kaukázus, Appenninek, Kárpátok). A medencék egy részénél több
koncentrikus hegységgyűrű is jól megfigyelhető, ami világosan mutatja, hogy a becsapódás hatása a holdfelszín jelentékeny részén érvényesült. A
Mare Orientale (39. kép) körül pl. 4 hegységgyűrű látszik, s a külső gyűrű átmérője mintegy 1000 km.
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38. kép. Jellegzetes mare-felszín a Holdon (Sinus Medii). A mare peremén terra-terület kezdődik (Apolló-felvétel)

39. kép. A Mare Orientale koncentrikus hegygyűrűkkel övezett becsapódásos szerkezete. (A „Keleti-tenger” a látható holdtányér peremén van,
nagyobb része már a Hold túlsó oldalára esik, ezért ilyen felvétel csak űrszondáról készíthető.) (Lunar-Orbiter-kép)
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40. kép. Mikroszkopikus méretű kráter a holdporban levő üveggömböcske felszínén

A hegységgyűrűn kívül a becsapódáskor kirobbanó anyag általában tekintélyes méretű takarója következik. Az egyes medencék kialakulásakor
képződött takarók olykor átfedik egymást, és így nagy segítséget nyújtanak a Hold sztratigráfiájának megalkotásához.

Egy-egy medenceformáció legkülső övezetét a becsapódáskor kirepülő, majd visszahulló anyag által létrehozott másodlagos kráterek zónája alkotja.
A Mare Orientale esetében a centrumtól 2000 km-re is vannak még 5–20 km átmérőjű másodlagos kráterek.

b) Kráterek

A holdfelszín legközönségesebb képződményei. Mintegy 200 km-es átmérőjű felső mérethatártól folyamatosan csökkenő sorozatot alkotnak egészen
a holdporszemcséken látható mikroszkopikus mérettartományig (40. kép). A kráterek és a medencék keletkezési mechanizmusa lényegileg azonos.
A krátereket létrehozó kisebb becsapódások azonban nem szakították át a Hold kérgét, így a kráterek fenekén általában a kéreg felső zónáját
jellemző anortozitos anyag található.
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A kráterek fenékszintje mélyebben fekszik a környezeténél, így a peremén feltorlódott kráterfal főleg a kráter belsejéből kelti hegységgyűrű
benyomását. A krátert övező sáncfal relatív magassága gyakran a 3000 m-t is meghaladja (14. táblázat). A nagyobb, 40 km átmérő feletti kráterek
fala rendszerint teraszos, és a kráter közepén a külső sáncfalnál alacsonyabb központi hegycsúcs vagy hegycsúcsok láthatók. A központi csúcsok
létrejötte is a becsapódás kísérőjelensége.

14. táblázat - Néhány jellegzetes holdkráter méretének főbb jellemzői

Sáncfal magassága (m) Központi
Név Átmérő

(km)
a kráter-
belsőhöz
viszonyítva

a környező
területekhez
viszonyítva

csúcs
magassága (m)

Copernicus 93 3760 900 1200
Tycho 85 4850 1600
Theophilus 100 4400 1200 2000
Ptolemaios 153 2400
Alphonsus 118 2730
Gemma Frisius 88 5160
Gutenberg/A 15 3430

A Hold felszíne története során gyakorlatilag teljesen kráteresedett. Ez azt jelenti, hogy egy új kráter már csak régebbiek roncsolása révén jöhet létre.
A kráterek nagy száma (csak a Föld felé néző oldalon háromszázezer 1 km-nél nagyobb átmérőjű kráter van) már önmagában is indokolja, hogy
azonos keletkezési mechanizmusuk ellenére számos típusukat különítik el. Az osztályozásnak különböző szempontjai lehetnek (méret, forma, kor
stb.). E helyen nem kívánjuk a különböző krátertípusokat (pl. gyűrűshegyek, klasszikus kráterek, gödörkráterek, kürtőkráterek, fantomkráterek stb.)
ismertetni, csupán utalunk arra, hogy a kráterek különböző jellemzői – pl. méret- és forma – általában nem függetlenek egymástól. A forma a kráter
korával is szoros kapcsolatban van, mert az idősebb kráterek természetszerűleg jobban lepusztultak, így a kráterek külsőleges formai jegyek alapján
kor szerinti sorba rendezhetők. Valamely holdi felszín viszonylagos korának meghatározásához éppen ezért a krátersűrűségi számítások mellett az
ott található legjobban erodált krátereknek a lepusztulási sorba illesztése adhat igen fontos támpontot.

c) Thalasszoidok

Először szovjet kutatók mutatták ki ezeket a Hold túlsó oldalán. A thalasszoidok medence nagyságú (200–550 km átmérőjű) mélyedések a terrák
területén, fenekük azonban világos színű. Túloldali elterjedtségüket valószínűleg az a tény magyarázza, hogy ott a Hold kérge lényegesen vastagabb,
mint a Föld felé néző félgömbön, s azt a nagyobb becsapódások sem tudták átszakítani. Ezért hiányoznak ott a bazalt borította mare-területek.

d) Sugaras fénylő vonalak
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A Hold becsapódásos eredetű szerkezetei közé kell számítani azoknak a radiálisan szétfutó fényes vonalaknak a rendszerét, amelyek egy-egy
nagyobb krátertől (pl. Tycho, Copernicus) mint centrumtól indulnak ki, és általában több száz kilométer hosszúságban minden közbeeső formáción
áthaladnak (41. kép). Ezek a sugársávok a Földről általában csak magas holdi napállásnál figyelhetők meg, és csupán a közeli nagyfelbontású
felvételek mutatták meg, hogy a messziről lineáris jellegűnek tűnő képződmények valójában apró kráterek millióiból állanak. Feltehetőleg a központi
kráter létrejöttével kapcsolatban, másodlagosan keletkeztek. Természetüket, keletkezésüket illetően még ma is sok részletkérdés nyitott, az
azonban rendkívül fontos felismerés, hogy mint a többi holdi alakzatra „hártyavékonyan” ráboruló képződmények, az égitest fejlődésének legutolsó
szakaszából származnak.

41. kép. A sugársávos holdi kráterek egyik szép példája, a Copernicus-kráter (átmérője 93 km)

Endogén eredetű formák
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a) Vulkanikus képződmények

A Hold felszínén a legterjedelmesebb vulkáni jellegű vidékek a nagy becsapódásos medencék bazaltlávával feltöltött mare-területei. Bár a lávaelöntést
követő becsapódások itt is jelentősen átformálták a felszínt, de a kéreg alatti olvadékzónából a hasadékokon át feltörő lávaárak nyomai a tengerekben
sokfelé jól láthatók. A viszonylag kis viszkozitású lávából általában nem képződtek a földi vulkáni morfológiából ismert hegységi formák, hanem
nagyméretű takarók, s ezek felszínén az elöntés mechanizmusára utaló folyásnyomok, lépcsőperemek, helyenként keresztbefutó, gerincszerű,
alacsony kiemelkedések alakultak ki. Az abszolút kormeghatározások adatai szerint a medencéket feltöltő vulkáni tevékenység legalább 3 milliárd
éve megszűnt, s azóta a Holdon csak viszonylag jelentéktelen vulkanizmussal számolhatunk. Ennek keretébe tartoznak a néhány évtizede többször
megfigyelt, ún. „tranziens jelenségek”, amelyek valószínűleg gyenge gázkiáramlások következményei.

Viszonylag nem nagy számban dóm- vagy kúpszerű vulkáni formák is előfordulnak a Holdon. Ezek tetején valódi vulkáni kráterek láthatók. A holdi
kráterek közül ma már lényegileg csak ezeket tartják vulkanikus eredetűeknek. (A holdi kráterek származását korábban hevesen vitató becsapódásos
és vulkanikus elméletek közül napjainkra a formák nagy többségénél az előbbi álláspont igazolódott.)

Végül a vulkáni eredetű formák közé sorolható néhány holdfelszíni lineáris képződmény is. Völgy- vagy mederszerű, olykor kanyargó alakzatokról
van szó, amelyek egykori lávafolyások csatornái lehetnek.

b) Egyéb endogén képződmények

Számos olyan hosszú, egyenes futású, olykor elágazó vagy hirtelen megtörő völgy, szakadék (rianás), barázda is látható a Holdon, amelyek
szerkezeti mozgások eredményei lehetnek. E mozgások tükrözői az Apolló-expedíciók műszerei által többször megfigyelt holdrengések is. A
rengések ugyan földi összehasonlításban gyengék és viszonylag ritkák (legtöbbször földközelség idején pattannak ki), de arra utalnak, hogy az
égitest belsejében ma is végbemegy még bizonyos tömegátrendeződés.

A Hold szerkezete és fejlődése
Az égitest felszíni anyagainak és morfológiájának tanulmányozása, a Holdon és annak térségében végzett szeizmikus, gravimetriás (a nehézségi
erőre vonatkozó), mágnességi stb. mérések alapján, ma már vázlatos kép rajzolható a Hold szerkezetéről, sőt fejlődésének fő vonásairól is.

Egészében megállapítható, hogy a Hold felépítése lényegesen egyszerűbb, mint a Földé, s a történetét alakító események sem olyan sokszínűek,
mint bolygónk esetében. Általánosságban az is jellemző, hogy a Hold arculata főként történetének korai szakaszában változott erősen és az utolsó 3
milliárd év epizódszerű történései már csak kis mértékben módosították azt. A Hold fejlődése tulajdonképpen megrekedt az általános bolygófejlődés
viszonylag alacsony fokán. Ez elsősorban kis tömegéből adódó korlátozott belső differenciáltságára, valamint a vízburok és a légkör hiányára
vezethető vissza.

A holdi kőzeteken végzett abszolút kormeghatározások azt mutatják, hogy a Hold a Földdel egyidős, mintegy 4,7 milliárd éves égitest. Kialakulása a
Hoyle-féle kozmogóniai elmélet (1965) szerint kozmikus por- és gázanyag összetömörödésével indult. (Emellett két másik, keletkezésére vonatkozó
elméletcsoport is létezik. Az egyik befogással, a másik a Földből való kiszakadással magyarázza a Hold létrejöttét.) A Hold anyaga az összeállás során
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annyira felmelegedhetett, hogy benne – legalább részlegesen – a felső 200 km-es övezetben gravitációs differenciálódás történhetett. Ennek során a
könnyű anyagok felfelé emelkedtek, és egy anortozitos kéreg alakult ki. A kéreg alatt az olvadék nagyobb sűrűségű anyagai (ún. mafikus ásványok)
halmozódtak fel. Ebben az időszakban a frissen kialakult felszínt igen intenzíven meteorbombázás érte, ami az olykor igen nagyméretű becsapódásos
formák kialakulását eredményezte. A kéregrepedéseken át a nagy medenceszerkezetekbe megindult a bazaltos olvadék felfelé áramlása. Ez a
folyamat hosszasan tarthatott, mert az előbb említett differenciálódási folyamat jelentős mennyiségű radioaktív anyagot is a felszín közelébe hozott,
s annak bomlása további hőtermeléssel, olvadékképződéssel és differenciálódással járt. A híg bazaltláva így feltöltötte a nagy sebhelyeket, az
olvadékzóna pedig feltehetően egyre mélyebb rétegekbe süllyedt, s jelenleg – a holdi rengésfészkek többségének 800–1000 km-es mélysége alapján
– már 1000 km-rel a felszín alatt lehet. (A részlegesen olvadt zóna létét illetően egyébként még megoszlanak a kutatói vélemények.) A Hold centrális
zónájának jellegéről sem sokat tudunk: a vasmag létét mindenesetre kizárja a gyakorlatilag hiányzó (illetve 2–4 · 10–8 T fluxussűrűségű) mágneses
tér, és az égitest átlagos sűrűsége (3,36 g/cm3) sem valószínűsíti azt.

A Hold legkülső övezete, a kéreg a Föld felőli oldalon mintegy 60–70, a túlsón viszont több mint 100 km vastag. Felépítése a tengerek és terrák
területén nem egyforma. A marék felszínén mintegy 20 km vastag bazaltláva takaró alatt következik 40–50 km anortozitos réteg, míg a terrákon az
egész kéreg anortozitos jellegű. A mare-vidékeken a felszín alatt olyan nagysűrűségű tömegek (masconok) helyezkednek el, amelyek erős gravitációs
rendellenességeket okoznak. Ez a hatás jól megfigyelhető a Hold körül keringő szputnyikok mozgásában. Magyarázatuk ma még problematikus.
Lehetséges, hogy a tengerek alatti anyagátalakulás következményei, de olyan elképzelés is van, hogy a gravitációs rendellenesség a tengerek
lávával való túltöltődése miatt észlelhető.

A Hold felszínét érő meteorbombázás intenzitása az első másfél milliárd év alatt gyors ütemben csökkent, az utolsó 3 milliárd évben pedig alacsony
szinten stabilizálódott. Ezért a mare-felszíneken kevesebb a kráter, többnyire kisebb méretűek is, mint a terrákon, és igen jelentős részük másodlagos
eredetű.

A fentiek értelmében a Hold felszínformálódásának aktív szakasza már régen lezárult, s az utolsó 3 milliárd évben már csak epizodikus becsapódások,
esetleges belső tömegáthelyeződések, ezekkel kapcsolatos gyenge holdrengések, gázkitörések (tranziens jelenség), az inszoláció, a kozmikus
sugárzás és a napszél hatása alakították a holdi tájak képét.

A Hold fejlődésének itt vázolt folyamatát jól szemlélteti R. Meissner sematikus ábrasora (99. ábra).

Az égitest jelentős sztratigráfiai egységeinek térképezésével, egyéb relatív kormeghatározási eljárásokkal, valamint a holdkőzetek abszolút korának
mérésével a Hold történetének főbb szakaszairól már olyan vázlatos kortáblázat (15. táblázat) is összeállítható, amelynek korbeosztása később
valószínűleg jó alapot adhat a Föld típusú bolygók fejlődéstörténeti időrendjének párhuzamba állítására.
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99. ábra - R. Meissner ábrasora a Hold felszínközeli részének fejlődéséről

15. táblázat - A Hold történetének fő korszakai

Kor Jellemző képződmények Hozzávetőleges
idő (milliárd év)

Prenectári Kráterekkel borított felföldek, a medencék
3/4-ének keletkezése

> 4,2

Nectári A Mare Nectaris körüli, ún. Janssen-
formáció keletkezése, a medencék 1/4-ének
kialakulása

4,1–4,2

Imbriumi Fra Mauro-formáció keletkezése (M.
Imbrium peremén)

~ 4,0
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Hevelius-formáció (Mare Orientale
peremén) keletkezése

~ 3,85

Mare-területek lávaelöntése 3,2–3,85
Eratoszthenészi Nagyméretű, sugársáv nélküli fiatal kráterek

(pl. Eratoszthenész) keletkezése
~ 1–3

Kopernikuszi Nagy, sugársávos, fiatal kráterek (pl. Tycho,
Kopernikusz) keletkezése

≤ 1

AZ ÜSTÖKÖSÖK (KOMÉTÁK)
Az égbolt csillagai között időnként apró, ködszerű folt jelenik meg. A folt eleinte csak a nagyobb távcsövekkel fedezhető fel, később azonban
fényessége és kiterjedése is nő, s lassanként már szabad szemmel is láthatóvá lesz.

„Jön az üstökös!” – mondja ilyenkor az égboltot figyelő emberiség már ősidők óta (42. kép). Az üstökösök az ég leggyorsabban és legfeltűnőbben
változó objektumai közé tartoznak, így érthető az irántuk megnyilvánuló széles érdeklődés. Olykor a fél égboltot is átívelő hosszú csóvájuk riadalmat
is keltett a jelenség természetét nem ismerő régebbi korok népei körében. A néhány hónap múlva elhalványuló, majd eltűnő üstökösök azonban
mindig úgy távoztak, hogy semmiféle bajt nem hoztak a Földre és az emberiségre.

A korábban csupán a Földről vizsgált üstökösökre vonatkozó ismereteink 1986-ban lényegesen bővültek, mert az ekkor visszatért Halley-üstököst
– illetve közvetlen környezetét – öt űrszonda is meglátogatta.

42. kép. Üstökös fényképe
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Az üstökösök felépítése
Az üstökös három fő részből áll. Tömege csaknem teljesen a magban összpontosul. A magot egy ködszerű, ritka gázburok és poranyag veszi körül.
Ez az üstök vagy kóma, amit a maggal együtt az üstökös fejének is hívnak. A fejből kilövelt gázsugarak (és por) képezik a hosszú csóvát.

A mag az üstökös állandó jellegű része. A másik két tagjának időlegesen látható anyaga is a magból származik. A mag méretei kozmikus értelemben
igen kicsinyek. Átmérője 10 km körüli (a Halley esetében 16 × 8 × 8 km), s mivel egyetlen olyan égitest mozgására sem gyakorol perturbáló hatást,
amelynek közelében elszáguld (ugyanakkor a bolygók jelentősen befolyásolják pályáját), nyilvánvaló, hogy tömege is jelentéktelen.

A mag összetételére és szerkezetére vonatkozóan eddig Whipple elmélete volt a legelfogadottabb. Eszerint a mag jégbe ágyazott apró (10–4 cm-től 1
cm-ig) meteordarabok tömegéből áll („piszkos hógolyó”). A jég részben vízjég, ezenkívül CO2, HCN stb. jege is megtalálható benne. A nem illó részek
a szenes kondritokra (lásd meteorok) hasonlítanak. Az 1986-os űrszondák méréseinek előzetes értékelése alapján, ezt a képet úgy lehet pontosítani,
hogy a mag felszínét koromfekete porózus szenes anyag borítja, amelynek résein át a Nap felé forduló oldalon elpárolog a belső szennyezett jég. A
párolgó anyag port is visz magával a magból, a porszemek egy része azonban visszaesik, és így apríthatja a magban maradt részeket.

Az üstökösmag párolgása a Naphoz közeledve indul meg. Először a CO2 szublimációja kezdődik, mintegy 3 CsE távolságban, majd másfél
csillagászati egységnyire a vízjég párolgása is megkezdődik. A Giotto-űrszonda 1986-os fényképei szerint a Halley-üstökösből kiáramló anyag nem
a mag teljes felületéről, hanem néhány jól azonosítható részéből indul sugárnyalábok (jetek) formájában. Így jön létre a második összetevő, az üstök.

Az üstök: a magból elpárolgott jég és a kiáramló por mintegy beburkolja a magot. Ekkor kezd az üstökös fényleni. Ennek egyrészt a megnagyobbodott
felület az oka, amely több napfényt ver vissza, másrészt az üstök gázmolekulái maguk is sugározni kezdenek. Korábban főleg fluoreszcenciára
gondoltak, de emellett más folyamatok is végbemennek (pl. fotodisszociáció, ütközési gerjesztés stb.). Az üstök méretei már tekintélyesek: általában
néhány tízezer és néhány százezer kilométer közötti átmérők jellemzik.

A csóva: az üstökös legfeltűnőbb, legkiterjedtebb és legritkább (1–10 molekula/cm3) része – a „látható semmi”. Átlagos hossza 10–20 millió km, de
megfigyeltek ennél jóval nagyobbakat is (a Donáti-üstökös csóvája 1858-ban 320 millió km hosszú volt, az 1882. évi üstökösnél pedig 900 millió
km-es csóvát mértek). A hatalmas köbtartalmú csóvák tömege mindössze 10 000 t nagyságrendű, egy 10 km átmérőjű üstökösmag tömegének
egymilliomod része.

A csóva az üstökből kisodródó gáz- és porrészecskékből áll. Ezek mennyisége másodpercenként néhány tonna. A Nap felé közeledő üstökös szembe
találja magát a Napból áradó fénynyomással és napszéllel. E két tényező a csóva anyagát a Nappal ellentétes irányba fújja (100. ábra), így a csóva
egyre jobban hosszabbodik (olykor 1 millió km-t naponta). A csóva formája lehet egyenes vagy görbült. Az egyenes csóvát ionizált molekulákból álló
plazma alkotja (ioncsóva), a görbült csóvában főleg porrészecskék vannak (porcsóva). A fénynyomás annál erősebben képes hatni a csóva alakjára,
minél apróbb részecskékből áll az. Ezért a finomabb szemcséket tartalmazó csóvák görbültebbek.

A csóva gázrészecskéi gerjesztett állapotban vannak, s maguk is fényt bocsátanak ki, a porszemek fénye viszont visszavert napfény.
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100. ábra - Az üstökösök csóváinak helyzete a pálya perihéliumhoz közeli szakaszán

Az üstökösök pályái
Az üstökösök döntően a Nap tömegvonzása által meghatározott módon mozognak. Többségük a parabolától alig különböző, erősen excentrikus
ellipszis alakú pályán halad. Napközelben esetleg 1 CsE-nyire is megközelítik a Napot, aféliumban viszont jelentős részük a Plútónál is jóval
messzebbre kerül. Pályasíkjuk az ekliptikával a legkülönbözőbb szögeket zárhatja be. A parabola alakú üstököspályák a bolygók (főleg a Jupiter)
perturbáló hatására ellipszissé vagy hiperbolává változhatnak. Ez a perturbáló hatás az oka, hogy a nagybolygók pályasugarával egyező aféliumú
üstököscsaládok alakultak ki. Népes üstököscsalád mozgása köthető pl. a Jupiterhez. (Érdekes, hogy van egy olyan üstököscsoport, amelynek
aféliuma 50–60 CsE távolságú, de ilyen pályasugarú bolygó – legalábbis jelenleg – nem ismert.)

Periódusuk, ill. pályáik alapján az üstökösök az alábbi csoportokba sorolhatók:

a) Rövidperiódusúak (e ≤ 0,96, a T keringési idő néhány évtized). Idetartozik az ismert üstökösök mintegy 16%-a. Ilyen pl. az Encke (T = 3,3 év) vagy
a Halley-üstökös (T = 76 év). Utóbbi arról is nevezetes, hogy ez volt az első, amelynek pályáját (101. ábra) kiszámították (Halley, 1705), s ennek
alapján előre meg lehetett határozni 1758. évi visszatérését. Ez az esemény így a heliocentrikus világszemlélet egyik első gyakorlati bizonysága lett.
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101. ábra - A Halley-üstökös pályája

b) Hosszúperiódusúak (0,96 < e < 1, T = millió év nagyságrendű). Az üstökösök 21%-a sorolható ide.

c) Parabola pályájú üstökösök (e = 1) alkotják az üstökösök többségét (51%). Az ilyen üstökösök közvetlenül a Naptól 150 000–200 000 CsE-nyire
lévő üstökösfelhőből, az ún. Oort-felhőből érkeznek. Pályájuk a bolygók zavaró hatására könnyen ellipszissé vagy hiperbolává alakulhat, s utóbbi
esetben eltávoznak a Naprendszerből.

d) Hiperbola pályájú (e > 1) üstökösöket is nagy számban találtak; az összes üstökös mintegy 12%-a ilyen. Ezek természetesen nem térnek vissza.

Az üstökösök „élete”
Az üstökösök valószínűleg a Naprendszer határvidékén (kb. 1–1,5 fényévnyire) fekvő, már említett üstökösövezetből származnak. Magjaik itt
keringenek. Mivel ebben a térségben már a szomszédos csillagok gravitációja is elég erősen érvényesül, könnyen megtörténhet, hogy egy-egy
keringő tömeg kilendül pályájáról, és a Naprendszer belső térsége felé veszi útját. Hosszú útjának csak utolsó szakaszán jut olyan közel a Naphoz,
hogy megindul a mag anyagának szublimációja s így a kóma- és csóvaképződés. A Naptól távolodva ez a folyamat ismét megszűnik, és csak az
újabb visszatérés alkalmával kezdődik újra. Ez mindenesetre azt jelenti, hogy az üstökös minden egyes visszatérése alkalmával veszít anyagából.
A veszteség főleg az illó anyagot érinti, s így a mag egy idő után már por és kődarabok halmazává zsugorodik. Az üstökös egy szokatlan pályán
mozgó kisbolygóhoz lesz hasonló.

A pusztulás másik módja a felbomlás és a széthullás. Ez történt 1846-ban a Biela-üstökössel, 1965-ben az Ikeya-Szeki-vel. Magja apró meteorok
sokaságára hullott szét. A Shoemaker—Levy viszont a Földről is megfigyelhető felvillanások közepette 1994-ben a Jupiternek ütközött.
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Az üstökösök kutatásának újabban különös aktualitást kölcsönzött az a feltevés, amely szerint az üstökösmagok a Naprendszer fejlődésének korai
szakaszából, a kezdeti szoláris köd állapotából származnak, mégpedig a szoláris köd Naptól távol lévő, főleg illókból és vízből álló, bolygókká nem
tömörült részéből. Az üstökösök eszerint igen ősi kozmikus anyag reprezentánsai, s alaposabb megismerésük ezért igen fontos lenne.

A METEOROK
Derült augusztusi éjszakákon igen gyakran tűnik fel a hullócsillagok felvillanó vonala az égbolton. A „csillaghullás” tüneménye általánosan ismert
égbolti jelenség. Mégis csak a XVIII. század végén vált elfogadottá, hogy ilyenkor a Naprendszer térségeiben mozgó kozmikus testek jutnak be a
Föld légkörébe. Ezek a meteorok.

A meteorok különböző nagyságú, hideg, sötét testek, amelyek egyedül (sporadikus meteor) vagy csoportosan (meteorraj) a Nap körül keringenek. (A
kozmikus térségben mozgó meteorokat hivatalosan meteoroidoknak nevezik.) Méreteiket illetően átmenetet képeznek a kisbolygók és a bolygóközi
por között, hiszen többszáz tonnásak és a gramm töredékét kitevő tömegűek is akadnak köztük. A meteorok egy része üstökösmagokból származik.
Az eddigi összes meteormegfigyelés arra mutat, hogy a Napra vonatkoztatott sebességük nem haladja meg a 42 km/s értéket, a szökési sebességet,
tehát nem származhatnak a Naprendszeren kívüli csillagközi térből.

A meteorok pályája gyakran keresztezheti a Föld pályáját, s ilyenkor találkozhatnak a Földdel. A Földhöz átlag 46–65 km/s sebességgel közeledő
meteor a légkörbe érve egyre több molekulával ütközik. Emiatt fokozatosan lefékeződik, mozgási energiája hő- és részben (a felizzás következtében)
fényenergiává alakul. Átlag 120–130 km magasságban bekövetkező felvillanásuk azonban nem az izzás következménye. A fény túlnyomó többsége a
meteortest előtt összepréselődő légsapka világításra gerjesztett molekuláitól származik. A meteorok általában 70–80 km magasan már elhamvadnak,
s a fényjelenség is megszűnik. A nagyobb meteorok felvillanási pontja magasabban, kialvási vagy fékezési pontja alacsonyabban (néha a
Földfelszínen) van. A kialvási pont alatt már egyszerű szabadeséssel zuhanó meteor sötét, láthatatlan test. Nagyobb sebességű meteorok a fékezési
pontban gyakran szétrobbannak (bolidák).

A meteorok jelentős része a légkörön való áthaladás közben elhamvad (elpárolog). Sok azonban a Föld felszínét is eléri. Legújabb számítások szerint
a naponta Földre jutó meteorok össztömege néhány ezer tonna nagyságrendű. E mennyiség nagy többsége kozmikus por formájában érkezik.
Évente 30–50 darabra tehető a lehulló nagyobb meteorok száma, ebből átlagosan 4–5 becsapódást észlelnek.

A meteorhullás időbeli megoszlása egyenlőtlen. Ha a Föld egy-egy nagyobb meteorrajjal találkozik, a felvillanások száma megnő. Ilyen eset
következik be augusztus 12-i maximummal és novemberben a Perseidák, illetve a Leonidák meteorrajjal való találkozása idején.

Az is megfigyelhető, hogy valamely földi ponton helyi idő szerint reggel 6 óra tájban van a sporadikus meteorhullás napi maximuma. Ennek az az
oka, hogy a Föld Nap körüli keringése során mindig a hajnali oldal van „elől”.

A Földre hullott meteort meteoritnak hívjuk.

A megtalált és megvizsgált esetek alapján a meteoritoknak az alábbi fő típusai vannak:
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a) Vasmeteoritok: Főleg fémvasból és nikkelből állanak, de előfordulhat bennük kén, foszfor és szén is, illetve ezek vassal és nikkellel alkotott
ásványai. A vasmeteoritok finomabb osztályozása a nikkeltartalom aránya szerint történik. Fontos ismertetőjelük, hogy fémesen csillogó, savval
maratott, csiszolt felületükön fénylő egyenes sávokból álló rajzolat, az ún. Widmannstätten-ábra látható. Ezek a legnagyobb méretű meteoritok (pl.
a Hoba-meteorit, DNy-Afrika, 70 tonna).

b) Kő-vas meteoritok: Viszonylag kis számban fordulnak elő. A vas alaptömegűek kőzetzárványokat tartalmaznak, míg a kőbázisúak üregeit vas
tölti ki.

43. kép. A kabai meteorit (kb. 3 kg). A szenes kondritok egyik ismert példája. A kúpos forma igen gyakori a meteoritoknál; a légkörön való áthaladás
és felizzás következménye

c) Kőmeteoritok: Elsősorban olyan szilikátokból állanak, amelyek víz nélküli környezetben kristályosodtak ki. Legfontosabb alkotóelemeik az
oxigén, vas, szilícium, magnézium. A lehulló meteoritok többsége (92%) kőmeteorit. Két nagy csoportukat aszerint különítik el, hogy találhatók-
e bennük gyors megolvadás és hirtelen lehűlés eredményeként kialakult apró szilikátgömböcskék, ún. kondrák. A kondrákat tartalmazó kondritok
uralkodóan piroxénből és olivinből állanak. Külön alcsoportot képeznek a szenes alapanyagú, gyakran bonyolult szerves vegyületeket tartalmazó
szenes kondritok. Ilyen volt pl. az 1857. évi kabai meteorit (43. kép). A szenes kondritok bizonyos típusaiban az elemarány megegyezik a
Napéval, ennek alapján ezek a Naprendszer differenciálatlan ősanyaga maradványának tekinthetők. Az akondritok szövete tömöttebb, nagyon
hasonlítanak a földi kőzetekre, s így érthetően ritkán lelhetők fel. Az összes megtalált meteoritnak csak 26%-a kőmeteorit, kétharmaduk vas.
A tektitek apró, üvegszerűen áttetsző, rendszerint csepp formájú képződmények. A Földön csak néhány meghatározott körzetben találhatók (pl.
a Cseh-medencében). Származásukra több magyarázat is született: elképzelhető, hogy nagy holdi meteorbecsapódások következtében a szökési
sebességre gyorsult anyag darabjaiként kerültek a Földre. Földi eredetük sem zárható ki, bár jelenleg nem ismeretesek olyan geológiai folyamatok,
amelyekre visszavezethetők lennének.
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A meteoritok kora: Az abszolút kormeghatározási módszerek alapján a meteorok megszilárdulása általában 4–4,6 milliárd évvel ezelőtt történt. Ez
azt jelenti, hogy egyidőben alakultak ki a Naprendszer égitestjeivel.

Meteorkráterek (asztroblémák)

A Földre csapódó meteordarabok leérkezésük helyén kisebb-nagyobb gödröket mélyítenek a felszínbe. A jelentősebb tömegű testek a becsapódás
pillanatában szétrobbannak, és anyaguk rendszerint elgőzölög. A robbanás következményeként jelentékeny méretű meteorkráter képződik. Ezek
közül a legnagyobbakat – amelyek részben már feltöltődtek – asztroblémáknak (csillagsebeknek) nevezik.

A Földön ismert meteorkráterek száma nem nagy, 120 körül van. Bár az utóbbi időben – főleg a légi- és űrfelvételek segítségével – egyre többet
találnak (elsősorban kevésbé ismert magas szélességű és sivatagi területeken), mégis elmondható, hogy a Földfelszín morfológiájában játszott
szerepük jelentéktelen. A meteorkráterek a Földön sokkal gyorsabban pusztulnak, mint a szomszédos égitesteken, és a földi eredetű felszínformáló
folyamatok erős túlsúlya miatt a becsapódásos kráterek nem válhatnak a morfológia meghatározó elemeivé. A földfejlődés korai szakaszában
keletkezett nagyszámú asztrobléma megsemmisülésére bőven volt idő.

A legrégebben ismert és alaposan tanulmányozott óriás meteorsebhely a csaknem 1200 m átmérőjű és 175 m mély, mintegy 22 000 éves arizónai
Barringer-kráter (44. kép). A sivatagi klíma viszonylag jól megőrizte formáját, így a földi meteorkráterek „klasszikus példájának” tekinthető.

Az utóbbi időben ennél jóval nagyobb krátereket is találtak, ezek egy része azonban erősen feltöltődött, roncsolt.

A jelentősebb kráterek méretéről és földfelszíni elterjedéséről a 16. táblázat és a 102. ábra ad áttekintést. Újabban olyan felvetések is napvilágot
láttak, hogy bizonyos nagy földi szerkezetek (pl. a Fekete-tenger medencéje vagy a Mexikói-öböl) is becsapódásos eredetűek.

Az ütközés legismertebb nyoma a Yucatán-félszigeten – és részben a környező tenger fenekén – nyomozható nagy becsapódási kráter (chicxulub-
kráter).
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44. kép. A Barringer-kráter. Átmérője mintegy 1200 m, mélysége 175 m

102. ábra - A fontosabb becsapódásos eredetű kráterek földi eloszlása (a Griffith Obszervatórium adatai alapján)

16. táblázat - Jelentősebb ismert és feltételezett becsapódásos kráterek a Földön (Snow – 1988 – után
kiegészítésekkel)

Helye Átmérő (km)
Amirante-medence (Indiai-óceán) 300
Subdury (Ontario) 140
Popigaj (Oroszország) 100
Vredefort (D-Afrika, Oranje) 100
Manicouagan (Kanada) 100
Sierra Madera (Texas) 100
Charlevoix-szerkezet (Quebec) 46
Clearwater Lake W. (Quebec) 32
Mistastin Lake (Labrador) 28
Gosses Bluff (É-i terület – Ausztrália) 25
Nördlinger Ries (Németország) 24
Clearwater Lake – E. (Quebec) 22
Haughton (Kanada, ÉNy-i terület) 20
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Wells Creek (Tennessee) 14
Deep Bay (Saskatchewan) 13,7 és 12
Lake Bosumtwi (Ghana) 10,5
Chassenon-szerkezet (Franciaország) 10
Wolf Creek (Ny-Ausztrália) 8,5
Brent (Ontario) 3,8
Chub (Quebec) 3,2
Steinem (Németország) 2,5
Henbury (É-i terület – Ausztrália) 2,2
Boxhole (Kp.-Ausztrália) 1,8
Barringer-kráter (Arizona-USA) 1,2

Ismerünk azonban néhány olyan katasztrofális következménnyel járó meteorbecsapódást is, amely úgyszólván a szemünk előtt játszódott le. Közöttük
a legnevezetesebbek a köves-tunguszkai meteorhullás (1908 július) és a Szihote Aliny-i meteoreső (1947 február). Mindkettő jelentős pusztítást
végzett, mert már a talaj felett szétrobbantak. 1908-ban az erdő fáit több tízkilométeres sugarú körben döntötte ki a robbanás, 1947-ben pedig mintegy
100 kráter keletkezett 3 km2-nyi területen.

A BOLYGÓKÖZI ANYAG
A bolygóközi anyagot részben poranyag, részben gáz alkotja. A por komponens főleg üstökösök szétszóródásából, kisbolygók feldarabolódásából
származik. A gáz anyaga elsősorban a Napból jön a szoláris széllel, de a bolygólégkörök és üstököscsóvák megszökő gázai, sőt a kozmikus
sugárzással érkező részecskék is csatlakoznak hozzá. Az interplanetáris gáz sűrűsége kicsi (a Föld környezetében 2–5 proton/cm3), és átlagosan
5 · 10–9 T fluxussűrűségű mágneses tere a naptevékenységtől függően erősen ingadozik.

Sokáig kimondottan a bolygóközi porhoz kötötték a trópusi területekről megfigyelhető állatövi fényt, amely napnyugta után és napkelte előtt háromszög
formában látható a horizont közelében. Ma olyan nézetek is vannak, hogy az állatövi fényt a Föld légköréből a napsugárzás révén lesodort csóva,
illetve a holdi meteorbecsapódások alkalmával az űrben szétszóródó porszemek okozzák.

NÉHÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ PLANETOLÓGIAI GONDOLAT
A Naprendszer részeinek megismerése után, lehetőség nyílik arra, hogy összehasonlításokat végezzünk az egyes égitestek – elsősorban a bolygók
és holdjaik – anyagi összetételét, felépítését és általános természeti viszonyait illetően. Az ilyen összehasonlítások alapvetően két kérdésben
adhatnak új, más módszerekkel nehezen vagy egyáltalán meg sem szerezhető ismereteket.
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a) Új általános törvényszerűségekre, összefüggésekre derülhet fény a Naprendszer múltja, fejlődése, tulajdonképpen egész „élete” tekintetében.

b) A Föld megismerése is nagy lépésekkel haladhat előre. Mint ahogyan a Földről a Földön szerzett ismeretek egy részének extrapolálása és az itt
használatos kutatási módszerek alkalmazása a bolygókutatás számára sem nélkülözhető, úgy az égitestek részletes vizsgálatával nyert eredmények
a földi kutatásokat is új szempontokkal bővíthetik, sőt azokból a Földre vonatkozó új felismerések is születhetnek.

Az ilyen összehasonlító bolygóvizsgálatok (összehasonlító planetológia) a 60-as évek közepétől válhattak igazában perspektivikussá, mert akkor
kezdődött meg a szomszédos égitestek közeli, sőt helyszíni vizsgálata. Az űrkutatás tette lehetővé, hogy a Naprendszer mind nagyobb része ne
csak csillagászati, hanem földtudományi módszerekkel is kutatható legyen. Eddig 3 szomszédos égitesten működtek automatikus laboratóriumok
(sőt a Holdon már ember is dolgozott), de űrszondák révén már a Plútó kivételével valamennyi bolygó környezetéből is sok olyan információval
rendelkezünk, amelyeket a Földről nem lehetne megszerezni. A következőkben az eddigi összehasonlító planetológiai vizsgálatok néhány fontosabb
eredményét és felvetését kívánjuk röviden összefoglalni.

103. ábra - A Naprendszer néhány égitest-típusának feltételezett belső szerkezete (Beatty, J. K.–Chaikin, A., 1990.
Seeds, H. A., 1990., Snow, T. P., 1988. könyvei alapján változtatásokkal). Az egyes égitestek sugara csak egy
csoporton belül hasonlítható össze.
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104. ábra - Jupitertípusú bolygók

17. táblázat - Hőmérséklet, kondenzálódás és bolygókialakulás a szoláris ködben (Lewis szerint)

Hőmérséklet °K Kondenzátum A kialakulás becsült
hőmérséklete

1500 fémoxidok
1300 fémvas, nikkel Merkúr 1400 °K
1200 ensztatit
1000 alkáliföldpátok Vénusz 900 °K
680 troilit
550 tremolit Föld 600 °K
425 szerpentin Mars 450 °K
175 vízjég Jupiter-típus 175 °K
150 ammónia–vízjég
120 metán–vízjég
65 argon–neonjég Plútó 65 °K

1. A Naprendszer égitestjeinek anyagi összetételét illetően még mindig meglehetősen kevés konkrét vizsgálati anyag áll rendelkezésre. Az azonban
már a jelenlegi ismeretek szintjén is kimondható, hogy a Naprendszer egyes övezeteiben elhelyezkedő égitestek nagyjából és egészében az ősi
szoláris köd anyageloszlását őrzik. Az összeálló bolygók és holdak testébe az adott térrészben jelenlevő anyagok épültek be. A szoláris köd centrumtól
kifelé változó anyagú, csökkenő sűrűségű és hőmérsékletű zónái tükröződnek abban, hogy a Naphoz közelebbi égitestek felépítésében döntő
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részarányt képvisel a vas–nikkel (lásd Merkúr), majd kifelé haladva mellette mind jelentősebbé válik a szilikátok szerepe. A kisbolygók övezeténél
lényegileg lezárul a „kőzetbolygók” tartománya, s a továbbiakban a vízjég majd az ammónia- és metánhidrát a legfontosabb kivált ásványok. Mellettük
a különböző illó anyagok jelenléte a jellemző. A Naprendszer fentiekben vázolt általános anyageloszlását jól tükrözi az ún. Lewis-féle modell (1973).
Szerzője a Naprendszer kialakulási időszakának feltételezett szoláris ködében az időben, és a centrumtól kifelé térben is csökkenő hőmérsékletnek
megfelelően lecsapódó (kondenzálódó) anyagokat mutatja be (17. táblázat) és állítja párhuzamba a létrejövő bolygókkal. A Jupiter holdrendszerének
vizsgálata arra mutat, hogy az óriásbolygó a környezetében módosította a szoláris köd anyageloszlását: közelében egy kőzetzónát hozott létre (Io,
Europé), s azon kívül a kisebb sűrűségű kő–jég övezet alakult ki (Ganymedesz, Callisto). A fentiek alapján a meteorok lényegében a Naprendszer
belső kőzettartományának, az üstökösök pedig a külső illójég-övezetnek a maradék-anyagai.

105. ábra - Holdak

A Föld a kőzettartomány központi részében foglal helyet. Helyzete és „szerencsés” méretű tömege miatt mind vas-nikkel, mind a legkülönbözőbb
szilikátok részt vesznek felépítésében. Anyagi összetevői között már a víz és a víztartalmú ásványok is jelen vannak, sőt kis mennyiségű illó anyagot
is megtarthatott maga körül.

2. Az égitestek szerkezetét illetően általánosságban megállapítható, hogy azok az „anyagcsomók”, amelyek az összeállási fázisban elérték a 100
km-es átmérővel jellemezhető nagyságot, belsőleg többé-kevésbé differenciálódtak, és így gömbhéjas felépítésűvé váltak. A Földre hulló meteoritok
egy része ilyen – már differenciált felépítésű – testekből származik (vas, kő-vas és akondrittípusok), a szenes kondritok viszont a differenciálatlan
ősi (protoplanetáris) anyagot reprezentálják.

A nagyobb égitesteken belül lezajló differenciáció elsősorban az anyagi összetételtől és a tömegtől függően eltérő jellegű és relatív vastagságú
szférákat eredményezett. Ezt igazolják a bolygók és a nagyobb holdak belső szerkezetét bemutató – jórészt még elméleti úton szerkesztett –
metszetek (141. ábra).

A Föld típusú bolygók közül valószínűleg a Merkúr rendelkezik a viszonylag legnagyobb. A Föld és a Vénusz vasmagja ennél jóval kisebb. A litoszféra
legfelső része, a kéreg szintén a Föld esetében tűnik a legvékonyabbnak. A Hold és a Mars nagyobb kéregvastagságára már pozitív bizonyítékok is
vannak. A bolygóbelsők eltérő mélységű rétegeiben képlékeny olvadt zóna is létezik. Erre vallanak a Holddal kapcsolatos újabb meggondolások és
a Vénusz aktív vulkanizmusára utaló, egyre szaporodó jelek. A Merkúr és a Mars esetében sem zárja ezt ki a hosszú idővel – a Merkúron talán már
évmilliárdokkal – ezelőtt megszűnt vulkanizmus, a mágneses tér jelenléte pedig méginkább valószínűsíti azt.
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Az óriásbolygók szilárd fém-, illetve kőzetmagja valószínűleg igen kisméretű, s a felső övezetet alkotó vastag, hidrogén- és héliumtartalmú gázburok
alatt – főleg a legnagyobbak esetén – ezeknek az anyagoknak folyékony fémes változata feltételezhető.

A ma még sok vonatkozásban hézagos ismeretek ellenére is megállapítható, hogy a gravitációs anyagelkülönülést kísérő, illetve kiegészítő egyéb
földtani (sőt biológiai és társadalmi) folyamatok sokszínűsége és tartós hatása révén a Naprendszerben a Föld anyagának differenciálódása jutott a
legmesszebbre, s környezetünkben egyetlen égitestet sem jellemez a földihez hasonló anyaggazdagság.

3. Az emberiség a legutóbbi évtizedekig a Földön kívül csupán a Hold felszínéről rendelkezett viszonylag részletesebb ismeretekkel. A két égitest
morfológiai arculatában meglevő alapvető különbözőség igazi jelentőségét azonban csak akkor kezdte a tudomány felismerni, amikor a többi
naprendszerbeli égitestről készült nagyfelbontású felvételek nyilvánvalóvá tették, hogy a szilárd felszínnel rendelkező bolygók és holdak morfológiai
képe sokkal inkább mutat rokonságot a Holddal, mint a Földdel. Az eddig jobban megismert csaknem 20 égitest felszínén – mindössze két kivétellel
(Io, Europé) – a becsapódásos eredetű szerkezetek és formák uralkodnak vagy játszanak igen jelentős szerepet. A Holdon, a Marson és a
Merkúron végzett kráterszámlálások eredményeit szemléltetik a 106–108. ábrák. Ezek értelmezéséhez azt kell belátnunk, hogy a nagyobb átmérőjű
kráterek száma alacsonyabb, mint a kisebbeké, tehát az egyes formációkat jellemző vonalak az ábramező bal felső részéből a jobb alsó sarok
felé tartanak. Minél több azonos mérettartományba eső kráter van valamely területen, az azt jellemző vonal annál közelebb fut az ábra jobb felső
sarkához. Ez természetesen korkülönbséget is jelent. Minél idősebb egy formáció, krátersűrűségi vonala annál inkább jobbra tolódik. A krátersűrűség-
vizsgálatok – kiegészítve a holdi kőzetek abszolút koradataival –, azt mutatják, hogy a becsapódásos eredetű kráterek nagy többsége a Naprendszer
kialakulását követő első, mintegy 1,5 milliárd éves időszakban keletkezett. Tehát a bolygófejlődés kezdeteit mindegyik égitesten hasonló események,
és ezek nyomán létrejövő hasonló formák jellemezték. Ezek alapján határozottan kimondható, hogy a Föld fejlődésének korai – eddig alig ismert –
szakaszában a becsapódásos kráterképződés szintén általános volt. Ma azonban bolygónk felszínéről az ilyen formák csaknem teljesen hiányoznak
(illetve morfológiai képében még a legmerészebb elméletek szerint is alárendelt szerepet játszanak). Ez azt mutatja, hogy az intenzív kráterképző
periódus lezárultával itt olyan, a Föld bolygótestéhez kötött folyamatok indultak meg és váltak uralkodóvá, amelyek a kráteres felszínt teljesen
átformálták, s amelyek a többi égitesten részben vagy teljesen hiányoztak.
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106. ábra - Krátersűrűség a Holdon. A 106–108. ábrákon a pontozott sávok meghatározott korhoz tartozó
krátersűrűségeket jeleznek. Ezek részben elméletileg számítottak, részben a holdi kőzeteken végzett abszolút
kormeghatározások eredményeinek felhasználásával készültek (Hartmann, 1977 alapján)

Ebben döntő szerepe volt egyrészt a Föld anyaga már említett mélyreható differenciálódásának, amelynek nyomán bolygónk belsejében
nagyhatású és hosszasan működő tektonikus erők ébredtek, másrészt a bolygónk körül tartósan fennmaradt légkörnek, amelynek védelmében és
közreműködésével a legnagyobb földi szerkezeti egységeket is átformálni képes anyagáthalmozó eróziós folyamatok indulhattak meg.

A belső erők közül az égitestek többségén főleg a vulkanizmus hagyott (vagy hagy) számottevő nyomot a felszín morfológiájában. Ez különösen
akkor igaz, ha a vulkánizmust igen szélesen értelmezve, ide soroljuk mindazokat a folyamatokat, amelyek révén az égitest belsejéből viszonylag
meleg, folyékony halmazállapotú anyag ömlik (spriccel vagy éppen szivárog) a felszínre, és ott megszilárdul. Minden ilyen esetben valamilyen külső-
vagy belső hőforrás biztosítja az anyag megolvasztásához szükséges hőt.

A külső hőforrások közül a legáltalánosabb és a legkorábbi maga az akkréció volt. Az ennek során bekövetkező ütközések által termelt hő, majd a
későbbi, de az első másfél milliárd évben exponenciálisan lecsengő meteorbecsapódások hőtermelése okozta az égitestek felszínén kialakuló első
nagy „lávaelöntéseket”. (Ez esetben a „láva” fogalmát is tágan értelmezzük, mert nemcsak a szilikátolvadékot értünk rajta, hanem a külső bolygók
és holdjaik megolvadó vízjegét, kénvegyületeit, esetleg nitrogénjét is.) Ez a kozmikus (külső) hatásra lezajlott vulkanizmus általában areális jellegű
volt, és nem hozott létre a Földön megismert klasszikus vulkáni formákat. Terjedelmes takaróin főleg a megszilárduló anyag lépcsői, párkányai,
helyenként széles folyásnyomai figyelhetők meg.
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107. ábra - Krátersűrűség a Marson

A vulkánizmusnak e kozmikus formáját később a belső maradék hő, valamint a radioaktív bomlás okozta felmelegedés által táplált vulkanizmus
váltotta fel. Ez tömegében ugyan kisebb, de az égitestek jelentős részén igen hosszan tartó volt. A nagyobb méretű kőzetbolygókon (Föld, Vénusz?)
napjainkban is működik, a kisebbek hőtartaléka viszont már jórészt kimerült. Felszíni elterjedése a bolygó szerkezetétől függ. A lemezmozgások
uralta Földön lineárisan, az „egylemezű” égitesteken (mai ismereteink szerint ez az általános) a felszínen szétszórtan jelentkezett vagy jelentkezik.

A Naprendszer vulkánizmusa által termelt anyagok, és a létrehozott formák meglehetősen sokfélék. A kőzetbolygókon a bazaltos láva és a forró
pontokon (hot spots) ülő földi pajzsvulkáni forma a legjellemzőbb. A Jupiter és a Szaturnusz holdjain többnyire a víz/jég típus figyelhető meg, de
az Io esetében az olvadt kén, a Tritonon (Neptunusz hold) a cseppfolyóssá váló nitrogén gejzír jellegű szökőkútjainak megfigyelése okozott nagy
meglepetést. A gejzír típusú vulkanizmus nem emel markáns vulkáni formákat (kúpokat), inkább az anyagfolyások nyomai a feltűnőek.
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108. ábra - Krátersűrűség a Merkúron

Tektonikus erők hatását tükröző lineáris képződmények – hasadékok, árkok – sőt felboltozódások is előfordulnak több égitesten. A legújabb képek
(Magellán–Vénusz, Galileo–Ganymedész) pedig még gyűrődéseket is valószínűsítenek, de tartós lemezmozgásokra utaló egyértelmű nyomokat
még egyik égitestről sem írtak le.

4. A légkörrel kapcsolatos problémák vizsgálata során, célszerű magának a légkör kialakulásának a feltételeiből kiindulni. Az égitestek légköre
alapvetően az égitest belsejéből felszabaduló gázokból keletkezik (exippáció). Ritkán más bolygóról, holdról származó gáz befogásáról is szó lehet.
Ez gyanítható pl. az Europé esetében, amelynek igen ritka kén-dioxidos atmoszférája a szomszédos Io-ról pótlódhat. A légkör összetételét ezért
elsősorban az égitest anyagi minősége szabja meg. A szoláris ködből összeálló bolygók anyaga annál jobban hasonlít egymásra, minél közelebbi
térrészben került sor kialakulásukra. E gondolatmenet értelmében a szomszédos bolygók elsődleges (primordiális) légköre között nem lehettek
túlzottan nagy minőségi különbségek. Feltételezhető tehát, hogy a Föld, valamint a Vénusz és a Mars atmoszférája is hasonló volt kezdetben. Mai
differenciájuk (szomszédaink légköre szén-dioxidos, a Föld gázburka viszont oxigénben gazdag) ezért feltehetőleg későbbi eltérő jellegű fejlődés
következménye. A földi „kigázosodás” jelenlegi folyamata, a vulkánizmus által termelt illó anyagok összetétele (túlnyomóan vízgőz és CO2), valamint
a Föld felépítése és a kőzetzárványokból származó gáznyomok alapján azt mondhatjuk, hogy eredetileg a mi légkörünk is szén-dioxidos jellegű volt.

Több-kevesebb gáz valamennyi égitest belsejéből kiszabadult, de a légkör tartós fennmaradásának nem mindenütt voltak meg a feltételei. Kizártnak
tartható pl., hogy egy, a Naphoz képest kötött tengelyforgású bolygón – amely mindig azonos oldalát fordítja a központi égitest felé – hosszabb időn
át légkör létezzen, hiszen a gázok ráfagynának az éjszakai félgömbre. (Korábbi feltételezésekkel szemben, ma már tudjuk, hogy valamennyi bolygó
szabad tengelyforgású, a kötött tengelyforgás csak a holdak között fordul elő, de az nem a Napra, hanem az adott bolygóra vonatkozik.) A légkör
eltűnésének másik módja, hogy nagy napállandó esetén (főleg, ha a tengelyforgás lassú), a gázok nappal annyira fölmelegszenek, hogy részecskéik
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a szökési sebességre gyorsulnak és elszakadnak az égitest gravitációs terétől. Mivel a szökési sebesség a bolygó (hold) tömegétől függ, ezért a
gázok szökése elsősorban kis égitesteken következik be (vö. Merkúr és a holdak többsége).

Ha a légkör az égitest körül marad, sorsa főleg a felszíni folyamatok jellegétől függ. Azok hatására mind összetétele, mind sűrűsége megváltozhat
(légkörfejlődés). Arra is fontos rámutatni, hogy bár elsődlegesen a hőmérséklet hat a légkörre, másrészről viszont a gázburok (annak változása)
is visszahat a hőmérsékletre. Így egy sajátos önszabályozó mechanizmus valósul meg, ami akár a kívülről érkező napenergia különbségeit vagy
ingadozásait is ellensúlyozhatja. Így magyarázható meg pl., hogy ha a Naprendszer fejlődésének korai szakaszában a Nap sugárzó energiája
akár 20–30%-kal is kisebb volt a mainál, a Föld mégsem fagyott meg. Sűrű szén-dioxidos légköre ugyanis olyan üvegházhatást teremtett, ami
jelentékeny mértékben emelte hőmérsékletét – pl. annyira, hogy a cseppfolyós víz megmaradhatott rajta. Ezért fejtették ki a 80-as évek végén
azt a véleményt, hogy a Föld elsősorban nem szerencsés naptávolságának, hanem főleg az említett légköri önszabályozó mechanizmusnak
köszönheti az életet is lehetővé tevő „kellemes” éghajlatát. Az ún. geokémiai karbonát–szilikát ciklus (109. ábra) során a hőmérséklet viszonylag
szűk intervallumon belül marad. Ha ugyanis az valami okból csökken, akkor csökken a felszíni vizek párolgása, és ezért a csapadékképződés is.
Kevesebb eső viszont kevesebb CO2-t mos ki a légkörből, viszont a vulkánosság továbbra is ugyanannyit termel, tehát légköri mennyisége megnő,
üvegházhatása felerősödik, és a hőmérséklet emelkedik. Az emelkedő hőmérséklet azonban növeli a párolgást és a csapadékot, ami a CO2 levegőből
való kimosásával és így hőcsökkenéssel jár. A felszínen lefolyó CO2-ban gazdag, növekvő eróziót okozó vizek a felszín szilikátos kőzeteit erősen
mállasztják, s az így felszabaduló kalciummal együtt a tengervízbe kerülve ott mészkő formájában kicsapódnak. A fenéken kiváló és vastagodó
rétegben felhalmozódó CaCO3 az óceáni lemezek hátán a szubdukciós övezetbe jut, ott felbomlik, majd a vulkanizmus révén CO2 formájában
visszajut a légkörbe. Ez a ciklikus folyamat lényegében a szervetlen természetben, élővilág nélkül is végbemegy.

109. ábra - A földi karbonát–szilikát ciklus modellje (Kasting—Toon—Pollack (1988) tanulmánya alapján)

Lovelock és Margulis az ún. Gaia-hipotézis keretében az élővilág légkörszabályozó hatását is megvizsgálta. A zöld növények jelentős CO2-t vontak
ki a légkörből, s helyette azt oxigénnel „szennyezték”. Elpusztulva szerves szénvegyületeik az üledékekbe kerültek, majd később (tektonikusan)
kiemelkedve az esővízben oldott oxigénnel új CO2-t képeztek. Másrészt a szárazföldi növények maradványainak oxidációja megnövelte a talajlevegő
szén-dioxid-tartalmát, ami vízben oldódva elősegítette a szilikátok felbontását, karbonátok kialakulását.

Bár mindkét elmélet bemutatja a szén-dioxid légkörbe való visszajutásának lehetőségeit, tényszerűen megállapítható, hogy a földtörténet során a
kivonás volt túlsúlyban. A CO2 nagy többsége ugyanis jelenleg a karbonátos kőzetekben van megkötve. Számítások szerint annak felszabadulásával
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légkörünk sűrűsége annyira megnőne, hogy felszíni nyomása a mainak a hatvanszorosát is elérhetné, és így mind összetételében, mind sűrűségében
a Vénuszéhoz válna hasonlóvá.

A CO2 légköri részarányának csökkenése a Nap növekvő sugárzó energiáját – a növekvő napállandót – is ellensúlyozhatta, így biztosítva az
élet kialakulását és fennmaradását. Mai megítélésünk szerint a szén-dioxidos légkör a hőmérsékletet szabályozta ugyan, de nem szűrte ki a Nap
kemény ultraibolya (UV) sugarait, ezért az élet a víz védelmében, az óceánokban jelent meg. Csak a fotoszintetizáció növekedésével jelentőssé váló
oxigénmennyiség, ill. az abból kialakuló ózonréteg – mint az UV-sugarak elleni védőpajzs – tette lehetővé az élet szárazföldi elterjedését. Az ózonréteg
védő hatása azért is nagyon fontos, mert az UV-sugarak nagy részének visszatartásával megszüntette a felszíni vízbontás (fotodisszociáció)
lehetőségét, és megakadályozta a víz eltűnését. (A vízbomlás révén keletkező könnyű hidrogén felemelkedve, a magas légkörbe jutva, onnan
viszonylag könnyen megszökhet, s így elvész a Föld számára.)

A földi légkörfejlődés fentebb bemutatott fő vonalainak felismerését jelentős részben a szomszédos bolygók légkörének elemzése, s az ott feltárt
felszínformáló folyamatok tették lehetővé.

A Mars geomorfológiai vizsgálata például egyértelművé tette azt, hogy ott hosszú időn át – legalább 3,8 millió évvel ezelőttig – folyékony víz formálta a
felszínt. Ez pedig sűrűbb légkört és magasabb hőmérsékletet feltételez. Számítások szerint 0,1 Mpa nyomású légkör már elegendő volt ahhoz, hogy
a víz folyékony halmazállapotban maradjon. A bolygó korábbi intenzív vulkánizmusa – amit az óriási vulkánikus formák világosan bizonyítanak – e
célra elegendő szén-dioxidot termelt. Mivel azonban a viszonylag szerény tömegű bolygó vulkánizmust is tápláló belső hője relatíve hamar „elfogyott”,
a CO2 légköri pótlódása lecsökkent vagy megszűnt. A felszíni, felszínközeli kőzetek viszont egyre több atmoszferikus szén-dioxidot kötöttek meg
(jelenleg a CO2-t tartalmazó karbonátos kőzetek kimutatása a Mars-kutatás egyik fő célja), így a légkör ritkulni kezdett, és lehűlt; a víz megfagyott
és a poláris sapkákban, ill. talajjég formájában halmozódott fel.

Más volt a fejlődés valószínű útja a Vénuszon. A Lewis-féle kondenzációs modell szerint a bolygónak eleve kevesebb volt a víztartalma, de ha volt
is vízpára a kezdeti légkörben, hamar elveszett, mert a nagy napállandó miatt felemelkedett a felső légkörbe, ahol fotodisszociáció áldozatául esett,
és a hidrogén elszökött. A maradék oxigén pedig jórészt a felszíni kőzetek oxidálódására fordítódott. Lehet, hogy a Vénuszon – a nagy meleg miatt
– soha nem volt óceán, de ha létezett is, az ún. „megfutó” üvegházhatás (runaway green house effect) miatt viszonylag gyorsan el kellett tűnnie. A
sűrű, forró légkörben ugyanis a keletkező vízpára csak nagy magasságban (100 km körül), igen alacsony nyomáson csapódik ki (hidegcsapda), és
éppen a kis nyomás miatt nem is teljes egészében (a telítési pont vízgőz-koncentrációja ott ugyanis elég magas, és így a pára egy része kicsapódás
nélkül tovább emelkedhet, s végül elvész a bolygó számára – rossz hidegcsapda). A Vénusz forró légköre tehát a múltban – a maihoz hasonlóan –
általában száraz is volt. Látszólag kis nitrogéntartalma valójában közel áll a földihez, mert ha bolygónkon a CO2 felszabadulásával a légkör sűrűsége
megsokszorozódna, a nitrogén részaránya benne automatikusan lecsökkenne.

Az óriásbolygók sűrű légköre tekintélyes tömegük, illó anyagokban való gazdagságuk és a nagy naptávolság miatti kis napállandó következtében
könnyen megérthető. Többrétegű, vastag – ma még csak elméletileg modellezett – felhőtakarójuk alatt azonban a kőzetbolygókétól igen eltérő
viszonyok uralkodhatnak. Ezek egyik legfőbb – valószínű – jellemzője, hogy az erős gravitációs tér hatására a lefelé növekvő nyomás miatt magának
a légkörnek az anyaga (főleg hidrogén) megy át cseppfolyós, vagy még mélyebben szilárd fémes állapotba. Tehát az óriásbolygók felszíne – ha van
– anyagi minőségében (összetételében) nem jelent változást a légkörhöz képest!
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A külső bolygók holdjainak „légkörszegénységét” (igazán sűrű, főleg nitrogént, metánt és argont tartalmazó légköre egyedül a Titánnak van)
főleg az magyarázza, hogy alacsony felszíni hőmérsékletük általában megakadályozza, hogy a kiszabaduló illó anyagok (a vizet is ideértve)
gázhalmazállapotban maradjanak. Többnyire ráfagynak a felszínre, vízjég, kén-dioxid-, nitrogén- vagy metánjég formájában.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy Földünk anyagainak és felszínének, valamint a rajta ható folyamatoknak a Naprendszerben kiemelkedő
sokszínűsége és nagyfokú differenciáltsága az összehasonlító planetológiai vizsgálatok fényében a „szerencsés” naptávolságból következő (szoláris
ködből származó) anyagi örökségén és energiabevételén túl, elsősorban kedvező (nem túl nagy és nem túl kis) tömegének, viszonylag gyors
tengelyforgásának, mérsékelt és szűk határok közt ingadozó – tengelyferdeségének köszönhető. Ezek azok a legfőbb adottságok, amelyek
következtében a földi természet fejlődési vonala sokkal meredekebb volt, mint a Naprendszer más égitestein, és ez a fejlődés végül az élővilág
létrejöttéhez, kiteljesedéséhez, sőt az emberi társadalom kialakulásához vezetett.
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110. ábra - A belső bolygók és holdjaik planetológiai fejlettségi fokának és fejlődéstörténetének vázlata az idő és
a felszínen ható folyamatok függvényében (Kőháti A. után). 1 – Föld, 2 – Mars, 3 – Vénusz, 4 – Merkúr, 5 – Hold,
6 – Phobos és Deimos

Az ismertetett tények és folyamatok alapján a Föld típusú égitestek hierarchikus rendbe állíthatók, aszerint, hogy alakításukban milyen tényezők,
mekkora súllyal vettek, illetve vesznek részt. Minél többféle folyamat hatása fedezhető fel egy-egy égitest formálódásában, fejlődéstörténete annál
sokszínűbb, s annál előkelőbb helyet foglal el az égitestek rangsorolásában. Mintegy a leírtak összefoglalásaként mutatjuk be a 110. ábrát, amely
a tárgyalt égitestek planetológiai fejlettségi fokának és fejlődéstörténetének vázlatát adja.
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7. fejezet - A TEJÚTRENDSZER (dr. Marik Miklós)
Mint tudjuk, Napunk bolygórendszerével együtt egy nagyobb rendszernek, a Tejútrendszernek, más néven a Galaxisnak a tagja. Mielőtt azonban
a Tejútrendszer részletes tárgyalására rátérnénk, célszerű új távolságegységet bevezetni. A csillagászatban a távolság egységeként többnyire a
„parsec”-et (jele: pc) használják, amelynek definíciója a következő (111. ábra):

1 pc távolságban van a Naptól az az égitest, amelyből nézve a Földpálya fél nagytengelye merőleges rálátás esetén 1 ívmásodperc alatt látszik.
Írjuk fel a CNF háromszögre a tangens összefüggést, ekkor

vagy

Mivel

1 pc = 206 265 CsE = 3,08 · 1013 km.

Szokásos ezenkívül a távolság mérésére a fényévet is használni. 1 fényév az a távolság, amelyet a fény egy év alatt fut be. Könnyen kiszámítható,
hogy

1 pc = 3,26 fényév.

Az 1000 parsecet kpc-vel (kiloparsec), a millió parsecet Mpc-vel (megaparsec) is szoktuk jelölni.

A Tejútrendszer alkotóelemei a következők:

a) a mag,

b) a kb. 1011 csillag,
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c) a Tejútrendszer össztömegének kb. 5%-át kitevő diffúz csillagközi anyag.

111. ábra - A csillagászatban használt távolságegység, a parsec az a távolság, amelyből nézve a Földpálya sugara
merőleges rálátás esetén 1" szög alatt látszik

„Oldalnézetben” a Tejútrendszer két, peremével összeillesztett tányérhoz hasonlít (112. ábra). Átmérője 30 kpc, legnagyobb vastagsága 5 kpc.
A Tejútrendszerhez tartozik még a középpontot gömbszimmetrikusan körülvevő, csillagokból és gömbhalmazokból álló, kb. 50 kpc átmérőjű ritka
halo is. „Felülnézetben” a Tejútrendszer spirális struktúrát mutat, a karok feltekerednek. A csillagközi anyag is főképpen a Tejútrendszer karjaiban
található. A Tejútrendszer a szimmetriasíkjára merőleges tengely körül forgó mozgást végez. A csillagok csaknem körpályákon, Kepler törvényeinek
nagyjából megfelelően keringenek a centrum körül.

Napunk a Tejútrendszer egyik karjában, a centrumtól 8 kpc távolságban helyezkedik el. A Tejútrendszer forgása következtében Napunk 250 km/s
sebességgel mozog, úgyhogy 250 millió év alatt tesz meg egy teljes kört a centrum körül.

Az éggömbön végighúzódó Tejút a Tejútrendszer nyomvonala az égen. A legszélesebbnek a Nyilas csillagkép irányában látszik, erre van a
Tejútrendszer centruma. Ezzel ellentétes irányban a Tejút a leghalványabb.
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112. ábra - A Tejútrendszer oldalnézetben (a) – a Tejútrendszerünkhöz hasonló spirális galaxis az M100 felülnézetben
(b)

A CSILLAGOK JELLEMZŐI
A csillagok távolsága

A csillagok tulajdonságainak meghatározásához ismernünk kell a tőlünk mért távolságukat. A csillagász számára több távolságmérési eljárás áll
rendelkezésre. Mi itt csak a legfontosabbat, a trigonometriai távolságmeghatározást fogjuk ismertetni. Ennek lényege a következő: A Föld majdnem
körpályán kering a Nap körül. Ennek a körnek az átmérője 300 millió kilométer. Ez elég nagy távolság ahhoz, hogy a kör egy átmérőjének két
végpontjából a közeli csillagok más irányba látsszanak. A szögkülönbség ismeretében a csillag távolsága kiszámítható.

Mielőtt a távolságmérés gyakorlati eljárásával megismerkednénk, definiálnunk kell a csillag évi parallaxisát. Az évi parallaxis az a szög, amely alatt
a csillagból nézve a Földpálya sugara merőleges rálátás esetén látszik (113. ábra).
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113. ábra - A C égitest évi parallaxisa az a π szög, amely alatt a Földpálya sugara merőleges rálátás esetén a C
égitestből látszik

114. ábra - A parallaxis mérésének elve

A parallaxis definíciójából következik, hogy az 1 parsec távolságban levő csillag parallaxisa éppen 1 ívmásodperc. A 113. ábra alapján felírhatjuk, hogy

vagy mivel π kicsiny szög

ahol π-t ívmásodpercben, Δ-t pc-ben mérjük.
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Így pl. az a csillag, amelynek évi parallaxisa 0,5", 2 pc távolságban van; amelynek parallaxisa 0,1", az 10 pc távolságban van tőlünk. Ha tehát a csillag
évi parallaxisát megmérjük, akkor a parsecben mért távolságát könnyen kiszámíthatjuk. Az évi parallaxis megmérését elvileg a következőképpen
végezhetjük el (114. ábra). Megvárjuk, míg a Föld olyan (F1) helyzetbe kerül, hogy a CNF1 szög derékszög legyen. Ekkor az NCF1 szög éppen π
Megjegyezzük a csillag (1) irányát. A mérést fél év múlva megismételjük, és a csillag F2 pontban mért (2) irányát összehasonlítjuk az (1) iránnyal.
Mint ahogyan könnyen látható, az (1) és (2) irány által bezárt szög éppen 2π.

115. ábra - A Föld Nap körüli keringésének eredményeképpen a csillagok az év folyamán ellipszist írnak le az
éggömbön belül

Az év folyamán a csillag az éggömbön egy ellipszist ír le, amelynek nagytengelye éppen 2π (115. ábra). Ezzel a módszerrel csak a 100 pc-nél
közelebbi csillagok távolságát lehet megmérni, mert a levegő nyugtalansága 0,01"-nél pontosabb szögmérést nem tesz lehetővé. A legközelebbi
ismert csillag a Proxima Centauri, távolsága 1,3 pc (= 4,2 fényév). Az égbolt legfényesebb csillaga, a Sirius (α Canis Maioris) 2,7 pc távolságban van
tőlünk. A Nap körül húzott 5 pc sugarú gömbön belül jelenleg 62 csillagot ismerünk. Ezeknek pontosan a fele (31) kettős vagy hármas csillagrendszer
tagja, tehát nem egyedülálló csillag.

A 100 pc-nél nagyobb távolságban levő csillagok távolságát már más módszerekkel kell megmérni.

A csillagok fényessége
A látszó fényesség

A csillagokat már az ókori görögök is osztályokba sorolták fényességük szerint. A legfényesebb csillagokat az első osztályba (elsőrendű csillagok),
a szabad szemmel még láthatókat a hatodik osztályba (hatodrendű csillagok) sorolták.
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A mai modern csillagászat számára a klasszikus, becsléssel történő fényességmeghatározás nem kielégítő. Legcélszerűbb lenne a csillag fényének
intenzitását használni a fényesség egységéül. A kétezer év alatt megszokott fényrendskála azonban annyira belevésődött a csillagászati köztudatba,
hogy ettől sem volt célszerű eltérni. Ha a csillag m magnitúdóját az

m = –2,5 lg I+c

képlettel definiáljuk, ahol I a csillagfény intenzitása, c pedig egy konstans, akkor az m magnitúdó értéke megközelítőleg a kétezer év alatt megszokott
fényrendet adja, hiszen az emberi szem logaritmikusan érzékel. Írjuk fel iménti képletünket egy 1 és 2 jelű csillagra:

m1 = –2,5 lg I1+c,

m2 = –2,5 lg I2+c.

A két egyenletet vonjuk ki egymásból:

Ez utóbbi formula felhasználásával történik a csillagok fényességének meghatározása. Ha a 2 jelű csillag magnitúdóját ismerjük, akkor megmérve,
hogy az 1 jelű csillag I1 intenzitása hányszorosa a 2 jelű csillag I2 intenzitásának, kiszámítható az m1 magnitúdó. Ennek a módszernek a sorozatos
ismétlésével minden csillag magnitúdója megmérhető, ha egy etalon csillag magnitúdóját megadjuk. Definíció szerint a Sarkcsillag magnitúdója 2,12
m. Az előzőekből világosan látszik, hogy a magnitúdó értéke – a fényrenddel ellentétben – nem feltétlenül egész szám, sőt a legfényesebb csillagok
magnitúdójára negatív szám adódik. Az égbolt legfényesebb csillagának, a Siriusnak például – 1,6 m a magnitúdója. A legnagyobb távcsövekkel
látható leghalványabb csillagok magnitúdója 24 m körül van (18. táblázat).

18. táblázat - Néhány fényesebb csillag látszó magnitúdója
α Tauri (Aldebaran): 0,9
β Orionis (Rigel): 0,1
α Aurigae (Capella): 0,1
α Carinae (Canopus): -0,7
α Canis Maioris (Sirius): -1,6
α Cygni (Deneb): 1,3
α Lyrae (Vega): 0,0
α Gemini (Castor): 1,6
β Ursae Maioris: 2,4
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η Canis Maioris: 2,4

Az abszolút fényesség
A látszó fényesség önmagában még semmit sem árul el a csillag jellemzőiről. Ha egy csillag fényesnek látszik, akkor ez lehet azért, mert valóban
fényes, de lehet azért is, mert közel van hozzánk. Azért, hogy a csillagok fényességét „egymás mellett” is tanulmányozhassuk, be kell vezetni az
abszolút magnitúdót. Egy csillag abszolút magnitúdója megegyezik annak a vele tökéletesen megegyező csillagnak a látszó magnitúdójával, amely 10
pc távolságban van tőlünk. Az abszolút magnitúdót közvetlenül nem lehet mérni, de ki lehet számítani. Legyen az m látszó magnitúdójú, i intenzitású
csillag r parsec távolságban. Gondolatban hozzuk most a csillagot 10 pc távolságra. Ekkor a csillag m látszó magnitúdója megegyezik a M abszolút
magnitúdójával. Jelöljük az erről a csillagról érkező fény intenzitását I-vel. Mindkét csillagra írjuk most fel a magnitúdó képletét:

m = –2,5 lg i+c,

M = –2,5 lg I+c.

A két egyenlet egymásból kivonva:

Mivel a fény intenzitása a fényforrástól való távolság négyzetével fordítva arányos:

tehát

Ez utóbbi képletből az r távolság, valamint az m látszó magnitúdó ismeretében az M abszolút magnitúdót kiszámíthatjuk.

Néhány csillag abszolút magnitúdója:

Nap: + 4,8 m

α Canis Maioris (Sirius): +1,4 m
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δ Canis Maioris (Wezen): –6,0 m

β Orionis (Rigel): –8,2 m

ζ Ursae Maioris (Mizar): 0,4 m

A táblázatból is látszik, hogy a csillagok abszolút fényességei igen tág határok között változhatnak. A Nap fényesség szempontjából közepes
csillagnak számít.

1. példa. Határozzuk meg, hogy a β Orionis (Rigel) hányszor annyi fényt bocsát ki másodpercenként, mint a Nap.

Megoldás: A Nap abszolút magnitúdója: +4,8 a Rigelé: –8,2.

Az m1 – m2 = –2,5 lg  képletet felhasználva:

amiből

iR = 160 000 .

A Rigel tehát 160 000-szer több fényt bocsát ki időegységenként, mint a Nap.

2. példa. Az RR Lyrae típusú csillagokról tudjuk, hogy abszolút magnitúdójuk 0. Az Androméda-ködben az RR Lyrae csillagok látszó magnitúdója
24**. Milyen távol van tőlünk az Androméda-köd?

Megoldás: A m – M = -5 + 5 lg r képletet felhasználva:

24 – 0 = 24 = -5 + 5 lg r,

amiből
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r = 630 000 pc ≈ 600 kpc.

Az Androméda-köd tehát 600 kpc-re van tőlünk.

A csillagok felületi hőmérséklete
A csillagok közelítőleg úgy sugároznak, mint egy abszolút fekete test. Ha egy abszolút fekete test fényét prizmával felbontjuk, akkor az intenzitásnak
a hullámhossztól való függése a 116. ábrán látható görbét mutatja. A görbének van egy maximuma. Földi kísérletekből tudjuk, hogy a görbe
maximumának helye függ az abszolút fekete test T (kelvinben mért) hőmérsékletétől. Ha a görbe maximumának helyét λmax-mal jelöljük és
mikronokban mérjük, akkor λmax és T között a következő összefüggés adódik:

T · λmax = 2880.

116. ábra - A csillag intenzitás-hullámhossz görbéjéből meghatározható a csillag felületi hőmérséklete

A csillag felületi hőmérsékletének meghatározása a következőképpen történhet. A csillag fényét spektroszkóppal felbontjuk, és megnézzük,
hogy milyen λmax hullámhossznál a legnagyobb intenzitású a színkép. Ezután a képletből kiszámítjuk a csillag T hőmérsékletét. Az így kapott
hőmérsékletet Wien-féle hőmérsékletnek nevezzük. Megjegyezzük, hogy még sok más hőmérsékletmérő eljárás is ismert.

A csillagok felületi hőmérsékletei 1000 és 30 000 K között változnak. A legtöbb csillag felületi hőmérséklete 4 és 10 ezer K között van.

Feladat:

A Nap színképének maximális intenzitású pontja λmax = 0,5 µm-nél van. Mekkora a Nap felületi hőmérséklete?

Megoldás: A T =  képlet felhasználásával
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A csillagok színe és színképe
Már szabad szemmel is megfigyelhetjük, hogy a csillagok különféle színűek. Vannak vörös, sárga, fehér és kék csillagok. A csillagok „sokszínűsége”
egyenes következménye annak, hogy a csillagok különböző hőmérsékletűek. Mint a hőmérséklet tárgyalásakor láttuk, minél nagyobb hőmérsékletű a
csillag, annál kisebb hullámhosszakra esik színképének maximális intenzitású tartománya. Így érthető, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű csillagok
főképp a hosszabb hullámhosszú vörös fényt, a magasabb hőmérsékletűek pedig a rövidebb hullámhosszú kék fényt bocsátják ki.

Ha a csillag fényét spektroszkóppal felbontjuk, megkapjuk a csillag színképét. A csillag színképe általában két részből tevődik össze:

1. a folytonos színképből, amely az ibolyától a vörösig „egyenletesen” húzódik és

2. a sötét elnyelési (abszorpciós) vonalakból. Ritkán fényes (emissziós) vonalakat is megfigyelhetünk. Az elnyelési vonalak megjelenésének helye
elsősorban a csillag felületi hőmérsékletétől függ. A csillagokat a színképükben lévő elnyelési vonalak viszonylagos erőssége szerint a csökkenő
hőmérséklet sorrendjében a következő osztályokba szokás sorolni:

O — B — A — F — G — K — M.

Az egyes színképosztályoknál a következő kémiai elemek, illetve molekulák elnyelési vonalai a legerősebbek:

O: ionizált hélium; B: ionizált hélium és hidrogén; A: hidrogén; F: hidrogén és bizonyos fémek; G: fémek; K: ionizált kalcium; M: molekulasávok.

A csillagok felszíni hőmérséklete, színe és színképtípusa közötti összefüggést a 19. táblázat adja meg.

19. táblázat - Összefüggés a csillagok hőmérséklete, színe és színképtípusa között

Hőmérséklet
(K)

Szín Színképtípus

30 000 kék O
25 000 kékesfehér B
10 000 fehér A
7000 sárgásfehér F
5500 sárga G
4000 narancs K
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3000 vörös M

A csillagok átmérője
A csillagok átmérőjének megmérése nem könnyű feladat. A sok közvetett módszer közül itt csak a legegyszerűbbet ismertetjük. A Hold égi mozgása
folyamán időnként fényesebb csillagokat is eltakar. Néhány csillag esetében, amikor a csillag a Hold korongja mögé kerül, fényessége nem azonnal,
hanem kicsiny, de mérhető időn belül csökken le az eredetiről 0-ra. Ha ezt az időtartamot megmérjük, akkor megkapjuk, hogy a Holdnak mennyi
időre van szüksége ahhoz, hogy a csillag szögátmérőjének megfelelő utat megtegye. Mivel a Hold mozgásának szögsebessége ismert, kiszámítható,
hogy a csillagfény lecsökkenésének ideje alatt mekkora szögtávolságot fut be az égen. Ez nem más, mint a csillag szögátmérője. Ha ismert a csillag
tőlünk mért távolsága, akkor a szögátmérőből a csillag átmérőjét kilométerekben is kiszámíthatjuk. Ezzel a módszerrel azonban csak nagyon kevés
csillag átmérője mérhető meg.

A mérések tanúságai szerint a csillagok átmérői igen tág határok között változnak. Vannak néhányszor tíz kilométer átmérőjű csillagok és olyanok is,
amelyeknek az átmérője a Nap átmérőjének a többszázszorosa. Az α Orionis sugara például a Nap sugarának 460-szorosa. Ha az α Orionist a Nap
helyére tennénk, akkor felszíne közel húzódna a Jupiter pályájához. Az ilyen nagy átmérőjű csillagokat óriásoknak nevezzük. A mi Napunk már a törpe
csillagok közé tartozik. A fehér törpe csillagok átmérője kb. a Föld átmérőjével egyezik meg, míg a neutroncsillagok átmérője mindössze 20–30 km.

A csillagok tömege
A csillagok tömegét csak kettős csillagok esetében tudjuk közvetlenül megmérni.

A csillagok tömegei az átmérővel és a fényességgel ellentétben viszonylag szűk határok között változnak. A csillagok tömegei túlnyomórészt 1/4
és 4 Naptömeg közé esnek; 1/10 Naptömegnél kisebb és 10 Naptömegnél nagyobb tömegű csillagok már alig akadnak. Érdekes tény, hogy a
világmindenségben a látható anyag elsősorban naptömegnyi gázgömbök, azaz csillagok formájában fordul elő. Ebből látszik, hogy a csillagok
legfontosabb jellemzője a tömeg. Kisebb tömegű testek belsejében a nyomás és a hőmérséklet nem éri el azt az értéket, amely mellett a csillag
belsejében megindulhatnak az atommagreakciók. Nagyobb tömegek esetén viszont a csillag belsejében óriásira növekvő nyomás és hőmérséklet
az atommagreakciókat olyan hevesen indítaná be, hogy kialakulásuk után igen rövid idő alatt felhasználnák energiatartalékukat.

A CSILLAGOK FEJLŐDÉSE
Ha olyan grafikont készítünk, amelynek vízszintes tengelyén a csillag felületi hőmérséklete (vagy ami vele azonos értékű, a csillag színképtípusa),
függőleges tengelyén pedig a csillag abszolút magnitúdója van feltüntetve (117. ábra), akkor látjuk, hogy a csillagok túlnyomó többsége ezen a
grafikonon jól kivehető ágak mentén helyezkedik el. Ezt a grafikont Hertzsprung–Russell-diagramnak (HRD) nevezzük. A főág mentén találhatók az
ún. fősorozatbeli csillagok. Ezek belsejében az energiatermelést a hidrogén–hélium-fúzió szolgáltatja. A másik jól kivehető ág, az óriás ág, amelyben
a vörös óriás csillagok helyezkednek el. Ezek belsejében hélium atommagok alakulnak át szén atommagokká, és ez az atommagreakció termeli az
energiát. A vörös óriások belsejében már nincs elég hidrogén ahhoz, hogy H → He-fúzió adja az energiát. A diagram bal alsó sarkában találhatók
a fehér törpe csillagok, amelyek igen nagysűrűségű, a fejlődés utolsó stádiumában lévő csillagok.
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A Hertzsprung–Russell-diagram léte is mutatja, hogy a csillagok világában is vannak törvények. Meghatározott színképtípushoz meghatározott
abszolút magnitúdó tartozik. A Hertzsprung–Russell-diagram csak egyike a csillagok jellemzői között lévő összefüggéseknek. Az elméletileg
bizonyítható Vogt—Russell-tétel szerint: A csillag tömege, sugara és abszolút fényessége közül elég egyet megadnunk, ezzel a csillag felépítését
is egyértelműen meghatározzuk.

117. ábra - A Hertzsprung–Russell-diagram

118. ábra - A csillagok fejlődésük folyamán végigvonulnak a HRD-n

Érdekes végigkövetnünk a csillagok fejlődésének útját a Hertzsprung–Russell-diagramon (118. ábra). A csillagok általában csillagközi anyagfelhők
összehúzódása útján keletkeznek. Ha a felhő már kellően összehúzódott, akkor belsejében a hőmérséklet annyira megnövekszik, hogy a csillag
felizzik, és megjelenik a HRD jobb oldalán. A folyamatos összehúzódás miatt a hőmérséklet egyre növekszik, és a csillag a HRD-n balra, azaz
a magasabb hőmérsékletek felé tolódik el. Amikor a csillag belsejében a nyomás és a hőmérséklet eléri a kritikus értéket, megindul a hidrogén
atommagok átalakulása (fúziója) hélium atommagokká. Ekkor kerül rá a csillag a főágra. Az, hogy a főágat milyen magasságban éri el a csillag,
a tömegétől függ. Minél nagyobb a csillag tömege, annál magasabban kerül a főágra. A főágon a csillag egyensúlyba kerül, és ott hosszú ideig
„megtelepszik”. A Nap például 15 milliárd évig tartózkodik a főágon.

Amikor a csillag belsejében a hidrogén egy része elfogy, a H → He-fúzió már nem elég a csillag egyensúlyának fenntartásához. Ekkor a csillag magja
összeomlik, ugyanakkor légköre „felpuffad”. Így kerül a csillag az óriás ágra, ahol az energiatermelést már He atommagok C atommagokká történő
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átalakulása szolgáltatja. Így az óriás ágon a csillag ismét egyensúlyba kerül, és hosszú ideig „megtelepszik”. Ha a He is elfogy a csillag belsejében,
akkor a tömegtől függően vagy felrobban, vagy szupersűrű fehér törpe csillaggá esik össze.

CSILLAGRENDSZEREK
Mint már említettük, Naprendszerünk egy nagyobb, 1011 csillagból álló csillagrendszernek, a Tejútrendszernek a tagja. A Tejútrendszeren belül
azonban kisebb csillagrendszerek is léteznek – most ezekről kívánunk szólni. Ez már csak azért is fontos, mert a csillagoknak legalább a fele ilyen
rendszer tagja.

Kettős csillagok
A kettős csillagok olyan két csillagból álló rendszerek, amelyek dinamikailag közös rendszert alkotnak, és a kölcsönös gravitációs vonzás
következtében a közös tömegpont körül keringenek. Attól függően, hogy milyen módon figyelhetjük meg kettős voltukat, a következő osztályokba
soroljuk őket.

III. Vizuális kettősök, amelyeknél a két csillag a távcsőben vagy a fényképlemezen megkülönböztethető.

III. Fedési kettősök, amelyeknél az egyik csillag a keringés folyamán időnként eltakarja a másikat, így a rendszer fényessége időnként jellegzetes
módon lecsökken.

III. A spektroszkopikus kettősök esetén a rendszer színképvonalainak kölcsönös eltolódásából állapítható meg a kettősség.

45. ábra - Gömbhalmaz a Hercules csillagképben



A TEJÚTRENDSZER (dr. Marik Miklós)

227

A megfigyelések szerint, vannak tág kettősök, amelyek egymás körüli keringési periódusa többszáz év, de vannak olyanok is, amelyek szinte
összeérnek, és a keringési periódusuk csak néhány óra. Az ilyen szoros kettősök esetében a két csillag között anyagáramlás is történik.

A kettős csillagokon kívül még hármas és többszörös csillagrendszerek is megfigyelhetők.

Csillaghalmazok
A csillagok egy része nagyobb csillagrendszerek tagja. Ezeket csillaghalmazoknak nevezzük. Két csoportba oszthatjuk őket; vannak nyílt és
gömbhalmazok.

I. A nyílt halmazokban lévő csillagok száma 100 és 2000 között van. Alakjuk szabálytalan, méretük kb. 10 pc. A Tejútrendszer szimmetriasíkjához
közel, a karokban találhatók. Jellegzetes képviselőjük a szabad szemmel is jól látható Fiastyúk (Plejádok).

II. A gömbhalmazok csillagainak száma 5000 és 1 millió között van, átmérőjük átlagosan 50 pc. Szabályos gömb alakúak. A csillagsűrűség a halmaz
centrumában a legnagyobb, kifelé haladva csökken. A Tejútrendszer centrumát gömbszimmetrikus eloszlásban veszik körül, általában távol vannak
a szimmetriasíktól, és a halo tagjai. (45. kép)

Mind a nyílt, mind a gömbhalmazok dinamikailag összetartoznak, tehát stabil képződmények. Vannak azonban olyan csillagrendszerek, amelyekről
egyértelműen kimutatható, hogy a gravitációs erő nem képes összetartani a rendszert. Ezeket asszociációknak vagy társulásoknak nevezzük. A
társulások hamarosan szétesnek. Az, hogy ma még megfigyelhetők, azt jelenti, hogy nemrég keletkeztek. A társulások csillagai a legfiatalabb ismert
csillagok.

VÁLTOZÓ CSILLAGOK
Mintegy 40 000 olyan csillag ismert, amely a fényességét (vagy más jellemzőjét) változtatja. Ezekről egyértelműen megállapítható, hogy a
fényváltozás nem a csillag kettős volta miatt következik be, hanem az ok magában a csillagban keresendő. A változó csillagokat két nagy csoportra
oszthatjuk; vannak szabályos és szabálytalan változók.

A szabályos változó csillagok fényességüket periodikusan változtatják, hol fényesebbek, hol halványabbak. A legtöbb szabályos változó csillag a
fényváltozás mellett átmérőjét is változtatja, a fényváltozásnak megfelelő periódussal. A csillag hol felfúvódik, hol összehúzódik. Az ilyen csillagokat
pulzáló változóknak nevezzük. Három fő osztályba sorolhatjuk őket.

I. Az RR Lyrae típusú változók periódusa néhány óra és 1 nap között van. Sok található közülük a gömbhalmazokban.

II. A δ Cephei típusú változók fényváltozási periódusa 1 és 45 nap közé esik. Ezek sárga óriás csillagok.

III. A Mira (vagy o Ceti) típusú változók vörös óriás csillagok, periódusuk 45 és 1500 nap között van.
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A szabályos változó csillagok érdekes osztályát alkotják az 1967-ben felfedezett pulzárok. Ezek igen sűrű, néhányszor 10 km átmérőjű
neutroncsillagok, amelyek rádiósugárzást bocsátanak ki. A rádiósugárzás erőssége 0,001 és 4 s közötti periódussal változik. Két esetben sikerült
kimutatni, hogy a rádiósugárzás változásával azonos periódussal a pulzár fényessége is változik. Ez feltehetően minden pulzár esetében így van. A
pulzárok anyaga olyan szélsőséges állapotban van, amelyet a földi laboratóriumokban nem tudunk előállítani. Sűrűségük megközelíti az atommagok
sűrűségét, ezért tanulmányozásuk nemcsak a csillagászat, hanem a fizika számára is gyümölcsözőnek ígérkezik.

A szabálytalan változó csillagoknak is sok osztályát ismerjük. Három fő típusuk a következő:

I. A fler csillagok szabálytalan időközönként kifényesednek, majd fényességük néhány óra alatt az eredetire esik vissza. Ezek kialakulóban lévő
csillagok, és még nem érték el a stabilis állapotot. 5 milliárd évvel ezelőtt feltehetően a Nap is fler csillag volt.

II. A nóva csillagok fényességüket néhány nap alatt – esetleg néhány óra alatt – az eredeti érték többezerszeresére, néha több tízezerszeresére
emelik. Ezt nevezzük nóvakitörésnek. Néhány nóva esetében már több kitörést is megfigyeltek. Nóvakitörés alkalmával a csillag nagy sebességgel
gázhéjat dob le magáról. A legtöbb nóva kettős csillag. A nóvakitörések oka még nem ismert, de a kettősségnek valószínűleg szerepe van a kitörés
megindulásában.

III. A szupernóvák fényessége a kitörés alkalmával az eredeti érték 1010–1011-szeresét is elérheti. Így, ha a Tejútrendszerben szupernóva lobban fel,
akkor fényessége rövid ideig vetekszik a Tejútrendszer többi csillagának összfényességével. Tejútrendszerünkben az utóbbi 1000 évben négyszer
figyeltek meg szupernóvarobbanást (1006, 1054, 1572, 1604), de a Tejútrendszeren kívüli extragalaxisokban évente tucatnyi is megfigyelhető.

A szupernóvarobbanás valószínűleg azért következik be, mert egyensúlyának megbomlása következtében a csillag hirtelen összeomlik. A robbanás
alkalmával a csillag anyagának jelentős része szétszóródik a környező térbe, így a szupernóvarobbanás helyén táguló gázfelhőt lehet megfigyelni.
Az 1054-ben felrobbant szupernóva helyén pl. a Rák-köd helyezkedik el. Már régebben kimutatták, hogy a szupernóva-robbanás után a csillag
lényegesen átalakul, és egy neutroncsillag marad hátra. Az utóbbi évek (Nobel-díjjal is jutalmazott) felfedezése éppen az volt, hogy a Rák-
ködben megfigyelhető szupernóva-maradvány pulzár, tehát neutroncsillag. Így most már a megfigyelés oldaláról is bebizonyosodott, hogy a
szupernóvarobbanás után visszamaradó csillag neutroncsillag.

A CSILLAGKÖZI ANYAG
A Tejútrendszer tömegének kb. 5%-a diffúz csillagközi (intersztelláris) anyag formájában van jelen. Ez az anyag igen ritka, sűrűsége átlagosan
mindössze 1 atom köbcentiméterenként. Hőmérséklete általában 10 K körül van. A csillagközi anyag két fő összetevőből áll: gázból és porból.

A csillagközi gáz 99%-ban H- és He- atomokból áll. A H és He aránya 85:15. A „maradék” 1%-ban az atomos O, Na, N, C, Fe, Mg, Si a további
gyakorisági sorrend. A csillagközi gázban molekulákat is ki lehet mutatni. A leggyakoribb molekulák a H2O és az OH, de bonyolult szerves molekulák
is vannak, mint például az etil-alkohol és a szőlőcukor-molekula. 1994-ben a legegyszerűbb aminosavat, a glicint is felfedezték.

A csillagközi por mikroszkopikus méretű grafitkristályokból és esetleg SiO2-kristályokból áll.
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Ha egy gázködben forró, magas hőmérsékletű csillag helyezkedik el, akkor a csillag sugárzása a ködöt világításra készteti; ilyenkor világító ködökről
beszélünk. A porködök helyenként eltakarják előlünk a mögöttük levő csillagokat és világító ködöt. Ekkor beszélünk sötét ködökről. Néha a közel
levő csillagok fénye „megcsillan” a porszemeken, és a porköd kékes színben világítani látszik. Ezek a reflexiós ködök. Többnyire csak a hidrogénre
jellemző 21 cm-es rádiósugárzás árulja el a csillagközi anyag jelenlétét a térben.

A vizsgálatok szerint a csillagközi anyag főképpen a Tejútrendszer szimmetriasíkjához közel, a karokban található.

Mai ismereteink szerint a csillagok a csillagközi anyag összesűrűsödése során keletkeznek, ezért ennek tanulmányozása ebből a szempontból
nézve is fontos. A csillagok a Tejútrendszerben állandóan keletkeznek, ezért a csillagközi anyag is folytonosan fogy. Ugyanakkor a
szupernóvarobbanásokból és bizonyos típusú csillagok folyamatos tömegveszteségéből származó anyagok ezt a hiányt pótolják. Úgy tűnik, hogy a
csillagközi anyag jelentős hányada volt már valamikor csillagok belsejében.

A TEJÚTRENDSZER MAGJA
A Tejútrendszer geometriai középpontjában egy rendkívül érdekes objektum helyezkedik el: a mag. Tömege kb. 100 millió naptömegnyi, és úgy
tűnik, hogy egy hatalmas méretű szupercsillag alkotja. Tanulmányozása rendkívül nehéz, mert a Tejútrendszer centrumának irányában a sötét ködök
eltakarják előlünk a kilátást és így a magot is. A mag kb. 100 millió évenként felrobban, és anyagot lök ki magából. A Tejútrendszer centruma
környékén ma is észlelhetők nagy sebességgel kifelé mozgó gáztömegek, amelyek feltehetően a legutóbbi robbanás maradványai. A mag fizikai
állapotára vonatkozóan még nincs kielégítő elképzelésünk, de annyi bizonyos, hogy rendkívül érdekes objektum.
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8. fejezet - AZ EXTRAGALAXISOK (dr. Marik Miklós)
A Tejútrendszer átmérője kb. 30 kpc. Jelenlegi műszereinkkel egy kb. 3 milliárd parsec (10 milliárd fényév) sugarú tartományt láthatunk be. Ennek
a gömbnek a sugara tehát a Tejútrendszer átmérőjének 100 000-szerese. Ezt a tartományt Metagalaxisnak hívjuk, ami természetesen kisebb, mint
a csillagászati értelemben vett világmindenség vagy másképpen: Univerzum.

A Metagalaxisban több mint 109 (1 milliárd), a mi Tejútrendszerünkhöz hasonló, úgynevezett extragalaxist figyelhetünk meg. Az extragalaxisokban
lévő csillagok száma átlagosan 1010–1011. Az extragalaxisokat három nagy csoportra oszthatjuk: elliptikus, spirális és irreguláris extragalaxisokra.

Az elliptikus extragalaxisok forgási ellipszoid alakúak, a csillagsűrűség a centrumból kifelé haladva csökken. Csillagközi anyag alig van bennük.

A spirális extragalaxisokra jellemző a karos struktúra. A középponti részből szimmetrikusan általában két kar indul ki, amelyek az extragalaxis
forgásával ellentétes irányban „feltekerednek”. A normális spiráloknál (119. ábra) a feltekeredés már a középponti résznél megkezdődik, míg a horgas
spirálisok karjainak van egy egyenesen húzódó része, és a feltekeredés csak a centrumtól távolabb, hirtelen kezdődik meg. A spirális galaxisok
mindegyikében jelentős mennyiségű csillagközi anyag található. A hozzánk legközelebbi (600 kpc-re lévő) jól tanulmányozható spirális extragalaxis
az Androméda-galaxis (vagy másképpen: Androméda-köd).

Az irreguláris extragalaxisok szabálytalan alakúak és általában igen nagy mennyiségű csillagközi anyagot tartalmaznak. Jellegzetes képviselőjük a
déli félgömbről szabad szemmel is látható két Magellán-felhő.

Az extragalaxisok egy része nagyobb rendszerekbe tömörül: ezek a galaxishalmazok. A Virgo (Szűz) csillagképben lévő galaxishalmaz irányába
beállítva a távcsövet, az extragalaxisok tömegét figyelhetjük meg.

A mi Tejútrendszerünk egy kisebb galaxiscsoportosulásnak a tagja. Ez azonban nem galaxishalmaz, ezért lokális rendszernek nevezzük. Ebbe a
rendszerbe mintegy két tucat extragalaxis tartozik, köztük a Tejútrendszer és az Androméda-galaxis is.

119. ábra - Az extragalaxisok jellegzetes típusai
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Az extragalaxisoknak is van színképe, amely lényegében a bennük lévő csillagok átlagos színképének felel meg. Így minden extragalaxis
színképében megtalálható az ionizált kalcium úgynevezett H és K elnyelési vonala. Ezek a vonalak a földi laboratóriumokban 390 és 400 nanométer
hullámhosszaknál találhatók. Az extragalaxisok színképében ezek a vonalak szinte kivétel nélkül a nagyobb hullámhosszak, azaz a vörös szín felé
vannak eltolódva. Ezt nevezzük az extragalaxisok vöröseltolódásának. Még az 1920-as években Hubble kimutatta, hogy a hullámhossz-eltolódás
Δλ mértéke arányos az extragalaxis tőlünk mért R távolságával:

ahol A konstans, R pedig az extragalaxis távolsága.

A csillagászatban hosszú ideig folyt a vita arról, hogy a vöröseltolódás jelenségét mi okozhatja. Jelenleg egyetlen olyan egyszerű magyarázatunk
van, ami nem ütközik ellentmondásba; ez a következő: Az extragalaxisok színképvonalai azért tolódnak el a hosszabb hullámhosszok felé, mert
távolodnak tőlünk, és a hullámhossz-eltolódást a Doppler-effektus okozza. Mint ismeretes, ha egy rendszer υ sebességgel távolodik tőlünk, akkor
az egyébként λ hullámhosszúságú színképvonal hullámhossza

értékkel tolódik el a vörös felé. A képletben c a fény sebessége. A két utóbbi egyenletet összehasonlítva, látjuk, hogy a υ távolodási sebesség arányos
az extragalaxis távolságával, vagyis

υ = HR,

ahol H az úgynevezett Hubble-féle konstans. Ha υ-t km/s-ban, R-t Mpc-ben mérjük, akkor H értéke körülbelül 50.

Láthatjuk tehát, hogy az extragalaxisokk távolodnak tőlünk, mégpedig annál nagyobb sebességgel, minél messzebb vannak. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a mi Tejútrendszerünk van a világ középpontjában, mert könnyen elképzelhetjük, hogy bármely extragalaxisból ugyanazon kép tárulna
elénk. Így a Metagalaxis egésze tágul.

Az a kérdés, hogy ez a tágulás végtelen hosszú ideig tart-e, vagy pedig idővel összehúzódásba megy-e át, még nincs egyértelműen eldöntve.
Ugyancsak nyitott kérdés, hogy az Univerzum térfogata véges-e vagy végtelen.
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9. fejezet - AZ UNIVERZUM KELETKEZÉSÉRE
VONATKOZÓ ELMÉLETEK (dr. Marik Miklós)
A FORRÓ UNIVERZUM HIPOTÉZIS

Az extragalaxisok távolodásának tényéből, arra következtethetünk, hogy az extragalaxisok anyaga valamikor igen kis térrészben és igen nagy
sűrűségű állapotban volt. A számítások szerint ez a szupersűrű állapot mintegy 15 milliárd évvel ezelőtt áll fenn. Rendeljük hozzá a végtelen
sűrűséghez a t = 0 időpontot. Ez természetesen csak elvben lehetséges, mert 1093 g/cm3 sűrűség fölött egyáltalán nem ismerjük az anyag
viselkedését, és a fizika törvényeit ilyen sűrűségekre nem extrapolálhatjuk. Annyit mondhatunk tehát, hogy a t = 0 (pontosabban igen kicsiny)
időpillanatban az Univerzum rendkívül sűrű és forró, ezenkívül a robbanás állapotában volt. A robbanás okára vonatkozó kérdést nincs értelme
feltenni, csak annyit mondhatunk, hogy 15 milliárd évvel ezelőtt az Univerzum anyaga gyökeres változáson ment át, és előtte az anyag számunkra
ismeretlen formában volt jelen.

A t = 0 időponthoz tartozó szupersűrűségű állapotból kiindulva, elméletileg végig lehetett követni az Univerzum fejlődését. Ezt nevezzük forró
Univerzum modellnek vagy BIG BANG-elméletnek (a népszerűsítő irodalomban még az ősrobbanás hipotézis elnevezés is használatos). A
legfontosabb mozzanatokat az alábbiakban foglaljuk össze:

a) t < 0,3 s. Az Univerzum ekkor fotonokból és nehéz elemi részekből, úgynevezett hadronokból állt. Ezt nevezzük hadron korszaknak.

b) t = 0,3 s. A sűrűség 100 g/cm3, a hőmérséklet 109 K. Ekkor alakulnak ki a mai világ jellegzetes elemi részei, köztük a protonok és az elektronok.
Amíg a sűrűség elég nagy, a sorozatos ütközések miatt He-atomok is kialakulnak. A számítások szerint minden kilencedik H-magra (protonra)
esik egy He- mag. A későbbi tágulás folyamán a sűrűség már annyira lecsökken, hogy nincs lehetőség további He- magok kialakulására, így az
Univerzum ősanyaga 9/10 részben H-ből, 1/10 részben He-ből állt. Itt jegyezzük meg, hogy az Univerzumban jelenleg észlelt H/He arányt csak akkor
tudjuk kielégítően megmagyarázni, ha a He már az ősanyagban is megtalálható volt. A csillagokban lejátszódó H → He-fúzió semmiképpen nem
szolgáltathatott annyi He-ot, amennyit jelenleg észlelni tudunk. Ez a tény a tágulás jelensége után a forró Univerzum-elképzelés második megfigyelési
bizonyítékának tekinthető.

c) t = 300 000 év. A sűrűség 10–20 g/cm3 a hőmérséklet 3000 K. Az anyag ekkor már neutrális és annyira ritka, hogy a fény részecskéi, a fotonok
számára átlátszóvá válik. A „fotontenger” ekkor leválik az atomos szerkezetű anyagról, és önálló életet kezd. Nyilván az Univerzum tágulásával
a fotontenger is kitágul, miközben természetesen a tágulással arányosan hőmérséklete is csökken. Már a 40-es években feltételezték, hogy ez a
fotontenger jelenleg kb. 5 K hőmérsékletű lehet, de csak 1964-ben sikerült kimutatni, hogy a Földet minden irányból egyforma erősséggel bombázza
egy 3 K hőmérsékletű fotontengertől eredő rádiósugárzás. Ezt maradványsugárzásnak nevezzük. A maradványsugárzás kimutatása a harmadik
bizonyíték a forró Univerzum elképzelés igazsága mellett, így most már nincs okunk kételkedni abban, hogy az Univerzum jelenlegi állapota egy kb.
15 milliárd évvel ezelőtti gigantikus robbanás következményeként jött létre.
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d) t > 300 000 év. A H-ból és He-ből álló gázanyag először nagyobb, majd azon belül kisebb „szemcsékre” esett szét. Az előbbiekből a
galaxishalmazok, az utóbbiakból a galaxisok jöttek létre. A galaxisok eredetileg gömb alakú gáztömegek voltak, majd összesűrűsödve megindult
bennük a csillagképződés, amely még ma is tart.

A NAPRENDSZER KELETKEZÉSE
Paradox tény, hogy a csillagászatban éppen azokat az égitesteket ismerjük legkevésbé, amelyek minket legközelebbről érintenek. A Föld belső
szerkezetét kevésbé ismerjük, mint a csillagokét; az Univerzum, a galaxisok és a csillagok keletkezéséről többet tudunk, mint a Föld és a Naprendszer
keletkezéséről. Ennek talán az lehet az egyik oka, hogy az ember és környezete a Világmindenség legbonyolultabb, legdifferenciáltabb tartományai
közé tartozik.

A másik ok, ami miatt a Naprendszer keletkezéséről viszonylag keveset tudunk, az, hogy míg számtalan különböző korú csillagot tanulmányozhatunk
és rakhatunk fejlődési sorba, addig valójában csak egy Naprendszert tanulmányozhatunk alaposan. Tucatnyi csillagról ugyan kimutatható, hogy
bolygótömegű kísérője van, de ezek részletes vizsgálata a nagy távolság miatt sajnos körülményes. Ezek a bolygók közvetlenül nem láthatók,
jelenlétükre a középponti csillag viselkedéséből lehet következtetni: a csillag radiális sebességének a Doppler-efektus alapján történő igen pontos
mérésével. Az eddig megismert tucatnyi bolygórendszer azonban tulajdonságait tekintve alig hasonlít a mi Naprendszerünkhöz. Az extraszoláris
bolygók nagy tömegűek – Jupiter méretűek, sőt akár tízszer nagyobbak is lehetnek, amelyek már inkább csillagoknak mint bolygóknak tekinthetők
– a középponti csillaghoz igen közel keringenek és pályáik erősen excentrikusak. 1995-ben fedezték fel az első extraszoláris bolygót 15,4 parszek
távolságban az 51 Pegasi csillag körül. Jelenleg a Vízöntő csillagképben a Gliese 876 csillag bolygóját tartják a legközelebbinek; ez 4,7 parszek
távolságban helyezkedik el, kb. kétszer akkora mint a Jupiter és keringési ideje csak 60 nap.

A csillagászat napjainkban több száz, közeli csillagot vizsgálnak behatóan, így várható, hogy az extraszoláris bolygók száma a közeljövőben
rohamosan növekedni fog, és tulajdonságaikat is alaposabban megismerhetjük majd.

Egyébként a kettős csillagok keletkezése is bizonyára a bolygórendszerek keletkezéséhez hasonlóan zajlik le, csak az egyik bolygó túl nagyra
„sikerül”. A legújabb vizsgálatok szerint a kezdeti feltételektől függ, hogy egy ködfelhőből kettős csillag vagy pedig bolygórendszer alakul-e ki. Az
összehúzódó ködfelhő perdületének nagysága határozza meg, hogy kettős csillag, egy csillag bolygórendszerrel vagy egyedülálló csillag keletkezik-
e. Ez a gondolat egyébként azt is sugallja, hogy a nagy számban megfigyelhető kettős csillagok rendszeres tanulmányozása talán a bolygórendszerek
kialakulása és fejlődése szempontjából sem haszontalan. A kettős csillagok keletkezéséről azonban sajnos, még nem tudunk annyit, amennyi
gyümölcsözően felhasználható lenne a Naprendszer keletkezése szempontjából is.

A bolygórendszer keletkezésének felderítésére jelenleg csak két járható út van:

a) A Naprendszer tanulmányozása és megfigyelése, a keletkezés szempontjából fontos tényezők összegyűjtése és megfelelő sorrendbe állítása.

b) Elméletek, hipotézisek felállítása és ezek helyességének ellenőrzése a Naprendszer jelenlegi tulajdonságaival való összevetés útján.

Ahhoz, hogy a Naprendszer keletkezésére valamit is mondani tudjunk, mindkét utat végig kell járnunk.
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A Naprendszer keletkezése a megfigyelések tükrében
Először felsoroljuk a Naprendszernek azokat a tulajdonságait, amelynek magyarázatát a Naprendszer-keletkezési elméletektől joggal elvárhatjuk.

1. A centrális égitest, a Nap 750-szer akkora tömegű, mint a Naprendszer összes többi égitestjeinek tömege együttvéve.

2. A Nap körül kilenc nagybolygó kering ugyanabban az irányban, és nagyjából egy síkban.

3. A Naprendszer össz-impulzusmomentumának csak 1/200-a esik a Napra. A Nap tehát túl lassan forog. Ha a perdület a Naprendszerben
egyenletesen oszlana el, akkor a Nap egy hónap helyett 2 óra alatt fordulna meg egyszer a tengelye körül.

4. A Naprendszer bolygói két, egymástól elütő bolygótípusba sorolhatók. A „Föld típusú” bolygók kis tömegűek, nagy sűrűségűek és lassan forognak,
ellentétben a „Jupiter típusú” bolygókkal. A Jupiter típusú bolygók kémiai összetétele nagyjából a Napéval egyezik meg, míg a Föld típusúak főképpen
nehezebb elemekből állnak.

Hogy az előbb felsorolt tulajdonságok mennyire egyediek és mennyire általánosak, azt nem tudjuk eldönteni.

Az utóbbi évek bolygókozmogóniai szempontból talán legfontosabb eredménye a kémiai elemek izotópelőfordulási gyakoriságának vizsgálatából
adódott. Kiderült pl., hogy a különböző csillagászati objektumokban a deutérium-hidrogén aránya eltérő. A mérések a következő eredményekre
vezettek:

Csillagközi anyag Nap Bolygók
D/H 2 · 10–5 3 · 10–8 2 · 10–5

Ezen adatok alapján világos, hogy a bolygókon a D/H arány ugyanakkora, mint a csillagközi anyagban, de a Napon lényegesen kisebb. A Nap
viszonyai között a deutérium könnyen elbomlik, ezért a Nap deutériumban való szegénysége tökéletesen érthető. Ha viszont a bolygók anyaga
keletkezése előtt hosszabb ideig egy csillag belsejében lett volna, akkor a D/H arány a Napéval egyezne meg, nem a csillagközi anyagéval. Hasonló
következtetésre juthatunk, ha a lítium arányát vizsgáljuk, ami a Napban kb. 100-szor kisebb, mint a bolygókon. Így azok az elképzelések, amelyek
szerint a bolygók anyaga jóval a Nap keletkezése után a Napból vagy egy másik csillagból szakadt ki, a megfigyelések tükrében nem állják meg
a helyüket.

Közismert tény, hogy a Naprendszer különböző részeiről (Föld, Hold, meteorok) eredő kőzetek megszilárdulási kora a Rb87, és Th232 izotópjának
vizsgálata alapján 4,6 milliárd év. Így a bolygók anyaga feltehetően 4,6 milliárd évvel ezelőtt szilárdult meg. A Nap korát közvetlenül nem
határozhatjuk meg, így továbbra is lehetséges, hogy a Nap már kész csillag volt, amikor a bolygók anyagát befogta. Közvetett módszerekkel azonban
valószínűsíthetjük, hogy a Nap és a bolygók egyidőben keletkeztek. Ebben segítségünkre van a Pu244 és a J129 izotópok vizsgálata. Az előbbinek
8 · 107, az utóbbinak 1,6 · 107 év a felezési ideje. A viszonylag rövid felezési idő miatt, ezek az izotópok már nem találhatók meg a Földön, a
bolygókon és a meteoritokban. A xenon bizonyos izotópjának relatív gyakoriságából azonban, arra a következtetésre juthatunk, hogy a Pu244 és a
J129 izotópok a kőzetek megszilárdulása idején még jelen voltak a Naprendszerben. Ez arra mutat, hogy nagyságrendileg 100 millió évvel a kőzetek
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megszilárdulása előtt valami olyan folyamat ment végbe, ami radioaktívvá tette az anyagot. Reeves a következő magyarázatot javasolja erre az
érdekes megfigyelési tényre: a Tejútrendszer minden egyes tartományán kb. 100 millió évenként egy gravitációs jellegű sűrűséghullám söpör végig.
Ez a sűrűséghullám összenyomja az útjába kerülő csillagközi gáz- és poranyagot, és így megteremti a feltételeket a csillagok keletkezéséhez. Az
észlelések egybehangzó tanúsága szerint a sűrűséghullám frontjában találhatók meg a fiatal, nagy tömegű O és B színképtípusú csillagok. Reeves
feltételezése szerint 4- és félmilliárd évvel ezelőtt egy ilyen sűrűséghullám – ott, ahol a jelenlegi Naprendszer anyaga elhelyezkedett – összenyomta a
gáz- és porfelhőt, és többek között egy nagy tömegű csillag is keletkezett. Ez a csillag a csillagfejlődési elméletek értelmében igen gyorsan emésztette
fel energiakészletét, és néhány millió vagy tízmillió év alatt befutotta fejlődési útját, amit látványos szupernóvarobbanás kíséretében fejezett be. A
szupernóvacsillagok belsejében keletkeznek a nehezebb kémiai elemek és köztük a radioaktív izotópok is. A robbanás alkalmával ez az erősebb
radioaktív anyag szétszóródott a környező térbe. 100 millió év elteltével, a sűrűséghullám következő áthaladásakor ebből az erősen radioaktív
anyagból indult meg – az elképzelés szerint – a Naprendszer kialakulása. A xenonizotópok relatív gyakoriságának vizsgálata tehát nagymértékben
valószínűsíti, hogy a Nap és a bolygók egyszerre, egyugyanazon folyamat eredményeként alakultak ki.

Az egyidejű keletkezést támasztja alá a holdkőzetek tanulmányozása is. Eszerint a legrégibb holdkőzetek akkor szilárdultak meg, amikor a Nap még
a keletkezésének befejező stádiumában volt és erős ingadozásokat mutatott. Az észlelési tények tehát a Nap és a bolygók egyidejű keletkezése
mellett szólnak, de végleges bizonyítékról még korai lenne beszélni.

A Naprendszerbeli égitestek tanulmányozása a bolygórendszer keletkezésének módjáról is ad némi tájékoztatást. Ha a Holdra tekintünk, a kráterek
sokasága tűnik a szemünkbe. A kráterek túlnyomó többsége kisebb-nagyobb testeknek, meteoroknak a becsapódása nyomán keletkezett. Rétegtani
módszerek alkalmazásával megállapítható az egyes kráterek kora is, tehát a becsapódás hozzávetőleges ideje. A krátereken kívül a Holdon
megfigyelhetők hatalmas, nagyjából kör alakú medencék is.

A holdi medencék kora a rétegtani vizsgálatok szerint 3–4 milliárd évre tehető. Ebben az időszakban tehát sok nagyméretű égitest csapódott be a
Holdra, az utóbbi 3 milliárd évben pedig csak kisebb testek bombázták égi kísérőnket. Ebből, arra a következtetésre juthatunk, hogy a bolygórendszer
keletkezésének végén már kialakultak a nagyobb égitestek, a Föld és a Hold stb.; azonban nagy számban keringtek a Nap körül néhány száz
kilométer átmérőjű „kisebb” testek is, amelyek aztán belehullottak a nagyobbakba.

A bolygók és holdjaik így a bolygórendszer keletkezésének végén mintegy összeseperték a kisebb égitesteket. Ez a megfigyelés azt sugallja, hogy
a Naprendszer keletkezésének idején kisebb égitestek keringtek a Nap körül, majd ezek folyamatosan összeütköztek és összetapadtak, és így
alakultak ki a Naprendszer jelenleg megfigyelhető bolygói és az azok körül keringő holdak.

Hogy miképpen keletkeztek ezek a kisebb égitestek, arról már nagyon keveset árulnak el a megfigyelések. Ahhoz, hogy még messzebb hatolhassunk
a múltba, már a másik utat, az elméletek útját kell követnünk.

Naprendszer-keletkezési elméletek
A csillagászat történetében először tisztán elméleti úton próbálták a Naprendszer keletkezését megmagyarázni. Az első bolygókozmogóniai elméletet
1644-ben Descartes állította fel, majd többek között olyan nagynevű tudósok foglalkoztak a problémával, mint Kant, Laplace, Jeans és Hoyle. Az
elmúlt, több mint 300 évben, több tucat Naprendszer-keletkezési elmélet született. Az elméleteket négy különböző típusba sorolhatjuk.
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I. A Nap és a bolygók egyidőben, ugyanazon folyamat eredményeképpen, a csillagközi anyag egy-ugyanazon felhőjéből, egyszerre alakultak ki.
Ide sorolható Laplace elmélete, amelyet Roche, majd modern formában Alfvèn és Hoyle fejlesztett tovább. (Ezzel az elmélettípussal részletesen
is foglalkozunk.)

II. A Nap már kész csillag volt, amikor a bolygók anyagát a csillagközi térből befogta. Ide sorolható pl. Smidt elmélete. Smidt szerint a Nap
tejútrendszerbeli mozgása folyamán áthaladt egy csillagközi por- és gázfelhőn, amelyet befogott és magával ragadott. Ebből a felhőből alakultak
ki azután a bolygók és holdjaik. Smidt és munkatársai egyértelműen kimutatták, hogy a felhő elragadása elvileg lehetséges. Precíz módszerekkel
végig tudták követni a bolygórendszer kialakulását. Smidt elméletével a Naprendszer szinte minden fontos tulajdonsága megmagyarázható. Az
impulzusmomentum naprendszerbeli egyenetlen eloszlása sem jelent problémát, mert a befogott felhő és a Nap forgása egymástól független. Smidt
meg tudja magyarázni a két bolygótípus közötti különbséget is. A Smidt-elméletnek van azonban egy erősen támadható pontja. A felhő befogása
ugyan elvileg lehetséges, azonban igen kicsiny (gyakorlatilag 0) valószínűséggel történik meg. Így ez az elmélet – eredeti formájában – ma már
nem állja meg a helyét.

Ebbe a típusba sorolható Alfvèn és Arhenius elmélete is. Szerintük a már kialakult Nap nem galaktikus por- és gázfelhőt fogott be, hanem gravitációs
vonzásával folyamatosan „szippantotta magához” a csillagközi anyagot. A por- és gázrészecskék a Nap felé hullottak. Amikor a Napot eléggé
megközelítették, akkor a gázatomok ionizálódtak, és ettől a pillanattól kezdve hatott rájuk a Nap mágneses tere, amely a részecskéket a Nap körüli
pályára kényszerítette, és így egy szuperkorona alakult ki. Ebből keletkeztek később a bolygók. Bár a végső szót még nem lehet kimondani, mégis,
úgy tűnik, hogy a megfigyelések ezt az elmélettípust nem támasztják alá.

III. A Nap eredetileg kettős csillag volt, és az egyik komponens valamilyen ok következtében darabokra hullott, és ebből a törmelékből keletkeztek
a bolygók. Ilyen pl. Lyttleton elmélete, aki szerint az egyik komponens szupernóvává vált. Az ebbe a típusba sorolható elméletek szerint a bolygók
anyaga egy csillag belsejéből ered, ami ellentmondásban van a deutériumizotópok eloszlási gyakoriságával. Így ezeket az elméleteket el kell vetnünk.

IV. Egy csillag túlságosan megközelítette a Napot, és ennek hatására a Napból vagy a csillagból anyagfelhő vált le, amelyből később a bolygók
keletkeztek. Ide sorolható Jeans közismert elmélete és újabban Woolfsoné. Ez az elmélettípus nem egyeztethető össze az izotópok észlelt
gyakoriságával, és egyéb szempontok miatt is cáfolható.

A megfigyelések tehát csak az I., II. elmélettípus helyességének lehetőségét engedik meg. Mint láttuk, az is nagyon valószínű, hogy a Nap és a
bolygók egyszerre, egyugyanazon folyamat következményeképpen jöttek létre, tehát a Naprendszer keletkezésének magyarázatára az I. elmélettípus
a legvalószínűbb.

Az I. típusú elméleteket szokás nebuláris elméleteknek is nevezni (nebula = köd). Az első nebuláris elmélet Kanttól, a híres filozófustól származik,
aki azt feltételezte, hogy a Nap és a bolygók valamilyen kaotikus (rendszertelen) mozgású ősanyagból keletkeztek. Az elmélet szerint kizárólag
gravitációs erők hatására a kisebb részecskék a nagyobbak körül csoportosultak. Ez a folyamat addig tartott, amíg az ősköd túlnyomó része egy
nagy testté (a Nappá) nem állott össze. Kant szerint azonban nem az egész anyag koncentrálódott egy testté, hanem a rugalmas taszítóerők (!?)
miatt a Nap körül keringő meteorraj is keletkezett. Ebből a rajból alakultak ki az elmélet szerint a bolygók. Kant elmélete ellentmondásban van
az impulzusmomentum megmaradásának törvényével, hiszen a kaotikusan mozgó ősanyagnak nem volt impulzusmomentuma, a Naprendszernek
viszont van. Az ellentmondáson okulva Kant elméletét Laplace fejlesztette tovább 1796-ban. A Laplace-elmélet pontos matematikai tárgyalását Roche
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végezte el 1873-ban. Bebizonyította, hogy Laplace egyszerű meggondolásokkal kidolgozott elmélete – apró módosításoktól eltekintve – helyesnek
bizonyult a pontos matematikai számítások tükrében is.

Vizsgáljuk meg tehát a Laplace–Roche-elméletet. Laplace szerint a világegyetemet (amely az akkori tudás szerint a jelenlegi Naprendszer méreteire
korlátozódott) egy magas hőmérsékletű, eleve forgó gázfelhő töltötte ki. A gázfelhő folyamatosan hűlt le, és ezért összehúzódott. A fizika jól
ismert törvényének megfelelően az összehúzódó test forgása gyorsul. Az egyre gyorsabban forgó gázfelhő a forgástengely irányában belapult.
Az összehúzódás következtében a forgás és a belapulás egyre növekedett, olyannyira, hogy a gáztömeg egyenlítője mentén a centrifugális erő
következtében egy gyűrű vált le. A levált gyűrű helyére belülről melegebb gáz áramlott; a kihűlés és ezzel együtt az összehúzódás meggyorsult,
majd újabb gyűrű vált le. Az ily módon sorozatosan levált gyűrűkből alakultak ki a bolygók.

A Laplace-féle elmélettel a Naprendszer sok jellegzetes tulajdonsága megmagyarázható. A bolygók egy síkban és egy irányban keringenek, a Nap
sokkal nagyobb tömegű, mint a bolygók stb. Nem lehet azonban megmagyarázni a kétféle bolygótípust és – ami még jelentősebb – a Nap lassú
forgását. Könnyen kiszámítható, hogy a mindössze másfél millió kilométeres átmérőre összezsugorodott felhőnek, a jelenlegi Napnak, sokkalta
gyorsabban kellene forognia. Ez a Laplace–Roche-elméletnek a legnagyobb ellentmondása.

Ma már azt is tudjuk, hogy a felhő, amelyből a Naprendszer létrejöhetett, nem volt magas hőmérsékletű, és így összehúzódása sem magyarázható
kihűléssel. Ezt a problémát azonban könnyen áthidalhatjuk. Ha egy csillagközi gázfelhő elér egy kritikus sűrűséget, akkor a saját gravitációs hatása
miatt elkezd összehúzódni. Hogy mitől forog a felhő? Erre is magyarázatot adhatunk, ha meggondoljuk, hogy a Tejútrendszer egyenlőtlen forgása
miatt minden csillagközi gázfelhőnek eleve forognia kell. A Laplace–Roche-féle kozmogóniai elmélet kiindulása tehát mai szemmel nézve is megállja
a helyét. Nem illik bele azonban a Nap lassú forgása. Az elméletnek ezt az ellentmondását már nem könnyű kiküszöbölni.

A Laplace–Roche utáni nebuláris bolygókozmogóniai elméletek többsége azzal foglalkozik, hogy mi módon lehet a Nap lassú forgásából adódó
ellentmondást feloldani. Feszenkov például azzal a feltevéssel próbálta a 40-es években megoldani a problémát, hogy a Nap a Naprendszer
keletkezésének idején tízszer akkora volt, mint most, és így sokkal több volt az impulzusmomentuma. Szerinte a Nap fejlődése folyamán elvesztette
(szétsugározta) anyagának nagy részét. Így a Nap lassú forgásából adódó ellentmondás feloldható. A csillagfejlődésről szóló mai ismereteink szerint
azonban fejlődésének kezdetén a Nap veszített ugyan a tömegéből (és így forgási energiájából), de semmiképpen sem annyit, amennyire Feszenkov
elméletének szüksége volt.

A 40-es években Alfvèn Nobel-díjas fizikus és csillagász rávilágított arra, hogy a Naprendszer keletkezésében a jól ismert mechanikai hatásokon
kívül még az elektromos és mágneses erők is szerepet játszhattak. Alfvèn olyan mechanizmus létezésére mutatott rá, amely a Nap eredetileg gyors
forgását lassítja, átadván a Nap forgási energiájának egy részét a bolygóknak. Így született meg az Alfvèn-féle elmélet, amelyet a 60-as években
Hoyle angol csillagász fejlesztett tovább.

A mágneses erővonalak viselkedése: a befagyás tétele

A 40-es években alakult ki a fizikának egy új ága, a plazmafizika. Kifejlesztésében elsősorban a svéd Alfvèn és az angol Cowling játszotta a főszerepet.
A plazmafizika az elektromosságot jól vezető folyadékok és gázok – egyszóval: a plazma – tulajdonságaival foglalkozik. A földi természetben
plazmával ritkán találkozunk. A csillagok és a csillagközi gáz azonban plazmaállapotban vannak, ezért a plazmafizika eredményei jól alkalmazhatók
az égitestek kutatásában. Az égitestek anyaga igen jól vezeti az elektromosságot, elektromos ellenállása jó közelítéssel 0-nak vehető. A 0 ellenállású
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plazmák viselkedése rendkívül sajátságos és érdekes, ami elsősorban a mágneses erővonalak viselkedésében nyilvánul meg. A 0 elektromos
ellenállású mágnesezett plazmák úgy viselkednek, mintha a mágneses erővonalak hajlékony rugók lennének, ezenkívül pedig hozzá lennének
tapadva az anyaghoz. (A fizikus szóhasználatával élve, a mágneses tér be van fagyva az anyagba.) Ha a plazma mozog, az anyaghoz kötött
mágneses erővonalak, hajlékony rugóként, a mozgással szemben erőt fejtenek ki.

Hoyle elmélete

A Hoyle-elmélet összegezi az eddigi bolygókozmogóniai elméletek használható mozzanatait, így elsősorban épít a Laplace–Roche, a Smidt-, és
az Alfvèn-elméletekre.

120. ábra - A keletkező Naprendszerben a mágneses erővonalak kifelé hajtják az ionizált gázt

Hoyle szerint a Naprendszer egy közönséges csillagközi gáz- és porfelhőből alakult ki. Ennek sűrűsége megegyezett a felhők átlagos sűrűségével.
Ez a felhő a Tejútrendszer egyenetlen forgása miatt eleve forgott. A felhő tömege közelítőleg egy Naptömeg volt, és saját gravitációs tere húzta
össze. A felhő az összehúzódás következtében egyre gyorsabban forgott. Hoyle számításai szerint a belapult felhő forgása akkor vált oly gyorssá,
hogy megindult az egyenlítője mentén az anyagkiáramlás, amikor méretei a jelenlegi Merkúr pálya-méreteivel egyeztek meg, azaz átmérője kb. 100
millió km volt. A felhőben azonban mágneses tér is van, hiszen minden csillagközi gázfelhőben van mágneses tér. A levált gyűrű magával ragadta a
hajlékony rugóként viselkedő mágneses erővonalakat. Mivel a tovább összehúzódó felhő – vagy már mondhatjuk protonap – forgása tovább gyorsult,
a levált gyűrű részei lassabban forogtak, mint a protonap, és így lemaradtak. Az anyaghoz tapadt – hajlékony rugóként viselkedő – mágneses
erővonalak megnyúltak és „feltekeredtek” a Napra (120. ábra). Ez egyrészt lassította a Nap forgását, másrészt gyorsította a levált gyűrű forgását. Az
egyre gyorsabban forgó gyűrű részecskéi kidobódtak a Nap környezetéből, és így megindult a gáz lassú áramlása kifelé. A protonapról leváló gáz
folytonosan kifelé áramlik, aminek ellensúlyozásaként a Nap forgása lassul.

Az állandóan kifelé áramló anyag hőmérséklete a Nap közelében kb. 1000 K volt, és természetesen kifelé haladva hőmérséklete egyre csökkent.
1000 K hőmérséklet mellett az anyag egy része még szilárd halmazállapotú részecskék formájában fordul elő. Nyilván a gázfelhőben voltak ilyen
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porszemek is, amelyek nem olvadtak el a protonap szélén. A kifelé áramló gáz ezeket a porszemeket is magával ragadja. Elképzelhető, hogy a
protonap környezetében a porszemek összetapadtak és nagyobb testeket képeztek. Ha ezeknek a testeknek a mérete elég nagy, akkor a kifelé
áramló gáz már nem tudja magával ragadni őket. A Naptól Földtávolságnyira ez a kritikus méret kb. 1 m. A Nap közvetlen környezetében tehát
„bentragadnak” a még kb. 1000 K-en is szilárd halmazállapotú porszemekből összetapadt testek, és Kepler törvényeinek megfelelő módon keringenek
a Nap körül. Hoyle feltételezése szerint ezek folyamatos összeütközése és összetapadása útján jöttek létre a Föld típusú bolygók, amelyek elsősorban
az 1000 K-en is szilárd halmazállapotú nehezebb elemekből állnak.

A Napból kiáramló gáz hőmérséklete kifelé haladva egyre csökken, majd elegendő távolságra érve a gáz megfagy, és kisebb-nagyobb szilárd
testek kondenzálódnak ki belőle. Jupiter távolságnyira például, ha 10 m-nél nagyobb átmérőjű testek csomósodnak ki, akkor ezeket már a még gáz
halmazállapotú anyag nem tudja kisöpörni. Ilyen testek sorozatos összeütközése és összetapadása során jöttek létre a Jupiter típusú bolygók. Ezek
természetesen a könnyebb elemekből állnak, tehát hidrogénből és héliumból.

A Hoyle-féle elmélet szerint a jelenlegi megfigyelésekkel megegyezően a bolygók csaknem egy síkban és egy irányban keringenek. A Nap lassan
forog, hiszen forgási energiájának egy részét a bolygóknak adja át, továbbá két bolygótípus alakul ki.

Ez tehát az az elmélet, amely jelenleg a legjobban megmagyarázza a Naprendszer ismert sajátosságait, és a legkevesebb ellentmondást tartalmazza.
Ha az elkövetkező évek kutatási eredményei nem hoznak valami alapvető ellentmondást, akkor remélhetőleg a Hoyle-elmélet csiszolgatásával
választ adhatunk a Naprendszer keletkezésének nehéz kérdésére.
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