
HELYÜNK A HELYÜNK A 
VILÁGEGYETEMBENVILÁGEGYETEMBEN



A csillagászat rövid A csillagászat rövid 
történetetörténete



Korai periódusKorai periódus

�� Ősi, de a legtöbb újdonságot nyújtó tudományŐsi, de a legtöbb újdonságot nyújtó tudomány
�� Kialakulásának okai:Kialakulásának okai:
a)a) Misztikus elképzelések, a jövő megismeréseMisztikus elképzelések, a jövő megismerése

Tájékozódás szüksége a kereskedelemhezTájékozódás szüksége a kereskedelemhezb)b) Tájékozódás szüksége a kereskedelemhezTájékozódás szüksége a kereskedelemhez
c)c) Naptárkészítés a mezőgazdasági Naptárkészítés a mezőgazdasági 

tevékenységheztevékenységhez



Korai periódusKorai periódus

�� Mezopotámia: állatövi csillagképek, Mezopotámia: állatövi csillagképek, 
fogyatkozások, 7 bolygó, 24 órás napokfogyatkozások, 7 bolygó, 24 órás napok

�� Egyiptom: 12 hónapos évek, Nílus Egyiptom: 12 hónapos évek, Nílus 
vízjárásának ismerete, gnomon, napóravízjárásának ismerete, gnomon, napóravízjárásának ismerete, gnomon, napóravízjárásának ismerete, gnomon, napóra

�� Görögország: Görögország: 
a)a) Föld kerületének kiszámolása: Föld kerületének kiszámolása: 

EratoszthenészEratoszthenész
b)b) A Föld a Nap körül kering: ArisztarkhoszA Föld a Nap körül kering: Arisztarkhosz
c)c) Geocentrikus világkép: PtolemaioszGeocentrikus világkép: Ptolemaiosz



gnomon napóra



Arisztarkhosz számítása 
a Hold és a Nap Földtől 
való távolságára

Eratoszthenész számítása 
a Föld sugarára 
vonatkozóan



ÚjkorÚjkor
�� Kopernikusz (1473Kopernikusz (1473--1543)1543)

Heliocentrikus világképHeliocentrikus világkép

Ptolemaiosz geocentrikus világképe:
A világegyetem központja a Föld, 
körülötte kering a többi égitestkörülötte kering a többi égitest

Kopernikusz heliocentrikus világképe:
A világegyetem központja a Nap, körülötte 
kering a Föld és a többi égitest



ÚjkorÚjkor

Giordano Bruno (1548Giordano Bruno (1548--1600)1600)

�� A Nap csak egy csillag a sok közül, nem a A Nap csak egy csillag a sok közül, nem a 
világegyetem központjavilágegyetem központja

�� Eretnekségért máglyahalálEretnekségért máglyahalál�� Eretnekségért máglyahalálEretnekségért máglyahalál
Galileo Galilei (1564Galileo Galilei (1564--1642)1642)

�� Első távcső elkészítéseElső távcső elkészítése
�� Jupiter négy nagy holdja, a Hold kráterei, Jupiter négy nagy holdja, a Hold kráterei, 

Vénusz fényváltozásaiVénusz fényváltozásai
�� Szintén heliocentrikus elméletSzintén heliocentrikus elmélet



Galilei 
távcsöve

Giordano Bruno

Galilei



ÚjkorÚjkor
Johannes Kepler (1571Johannes Kepler (1571--1630)1630)

�� Bolygók mozgástörvényei:Bolygók mozgástörvényei:
1.1. A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap 

körülkörül
2.2. A bolygók keringési sebessége napközelben A bolygók keringési sebessége napközelben 

nagyobb, naptávolban kisebbnagyobb, naptávolban kisebbnagyobb, naptávolban kisebbnagyobb, naptávolban kisebb
3.3. Összefüggés van a bolygók keringési ideje és a Összefüggés van a bolygók keringési ideje és a 

Naptól való távolságuk közöttNaptól való távolságuk között
Isaac Newton (1643Isaac Newton (1643--1727)1727)

�� Általános tömegvonzás törvénye: a keringés okának Általános tömegvonzás törvénye: a keringés okának 
magyarázatamagyarázata



Kepler Newton



Kepler törvényeiKepler törvényei



ŰrkorszakŰrkorszak

�� 1957: első műhold1957: első műhold
�� 1961: első ember az űrben (Gagarin)1961: első ember az űrben (Gagarin)
�� 1969: első holdraszállás (Armstrong)1969: első holdraszállás (Armstrong)

GagarinGagarin

Armstrong



Szputnyik-1: az 
első műhold

Hubble űrtávcső: 1990-
ben indították



A Naprendszer kialakulásaA Naprendszer kialakulása



Fred Hoyle (1915Fred Hoyle (1915--2001) elmélete2001) elmélete

1.1. Gyorsuló mozgású csillagközi porGyorsuló mozgású csillagközi por-- és gázfelhőés gázfelhő
2.2. Egyre jobban összehúzódott és felgyorsultEgyre jobban összehúzódott és felgyorsult
3.3. A felhő egyenlítői síkjában anyagkiáramlásA felhő egyenlítői síkjában anyagkiáramlás

a)a) Középen a Nap őseKözépen a Nap ősea)a) Középen a Nap őseKözépen a Nap őse
b)b) Kívül a bolygók kezdeményeiKívül a bolygók kezdeményei

4.4. Nap közelében a könnyű elemek elillantak Nap közelében a könnyű elemek elillantak 
→kőzetbolygók→kőzetbolygók

5.5. Naptól távolabb könnyű elemekből álló Naptól távolabb könnyű elemekből álló 
gázbolygók gázbolygók 





A TejútrendszerA Tejútrendszer

�� „Oldalról” korong, „felülről” spirál alakú „Oldalról” korong, „felülről” spirál alakú 
csillaghalmaz (galaxis)csillaghalmaz (galaxis)

�� Átmérője: 100 000 fényévÁtmérője: 100 000 fényév
�� Vastagsága: 3000 fényévVastagsága: 3000 fényév�� Vastagsága: 3000 fényévVastagsága: 3000 fényév
�� Kb. 200 milliárd csillag alkotjaKb. 200 milliárd csillag alkotja
�� A Naprendszer a középpontjától kb. 30 000 A Naprendszer a középpontjától kb. 30 000 

fényévre vanfényévre van






