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1. Az éggömb látszólagos napi mozgása [1] [2]

Az éggömb mozgása látszólagos: a Föld tengely körüli forgásának a tükörképe. A tengelyforgás leg-
fontosabb következménye a nappalok és éjszakák váltakozása, ami a Nap látszólagos mozgásával függ
össze.
Az éggömb látszólag a világtengely körül forog (ami a Föld tengelyének meghosszabbítása). Ennek két
végpontja az éggömb két pólusa, melyek közül mi csak az északi pólust látjuk.
A csillagok körpályákon mozognak az éggömbön, és a körpályák egymással párhuzamosak. Minél köze-
lebb van egy csillag a pólushoz, annál kisebb kört ír le. A csillagok által leírt körök közös középpontja
a pólus, amely maga mozdulatlan.
Ha elég a pólus megközelít® pontosságú meghatározása, akkor elég megkeresnünk a Sarkcsillagot,
mely kb. egy fokkal tér el a pólustól. Az Egyenlít®nél az éggömb északi pólusát a horizont szélén,
0◦ magasságban látjuk, mely észak fele haladva egyre magasabbra emelkedik az éggömbön a horizont
síkja fölé. Ahány foknyira távolodunk az Egyenlít®t®l, annyi fok magasságban látható, tehát az Északi-
sarkon pont 90◦ magasan lesz, a meg�gyel® feje felett. A sarkmagasság tehát egyenl® a földrajzi
szélességgel (φ).

Forrás: Köves: Csillagászati földrajz.

Az égi pólus közelében lev® csillagok teljes körpályája meg-
�gyelhet®, állandóan a horizont felett maradnak, és nem
nyugszanak le. Ezek a cirkumpoláris csillagok.
A csillagok egymáshoz viszonyított helyzete ugyan változat-
lan, de a földrajzi szélesség változtatásával változnak a cir-
kumpoláris csillagok: különböz® földrajzi szélességeken má-
sak a cirkumpoláris és a kel®-nyugvó csillagok. Az Északi-
sarkon minden látható csillag cirkumpoláris, az Egyenlít®n
ezzel szemben nincs cirkumpoláris csillag.

Összefoglalva:

• cirkumpolaritás az északi féltekén: δ ≥ 90◦ − φ
• láthatóság az északi féltekén: δ > φ− 90◦

• felkel® és lenyugvó csillagok: φ− 90◦ < δ < 90◦ − φ
• nem meg�gyelhet® csillagok: δ < φ− 90◦

• cirkumpolaritás a déli féltekén: δ ≤ −90◦ + φ

• láthatóság a déli féltekén: δ < −φ+ 90◦
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1.1. Feladat

Canberra (Ausztrália f®városa) koordinátái: φ = 35◦18′, λ = 149◦07′

Ottawa (Kanada f®városa) koordinátái: φ = 45◦25′, λ = 75◦41′

Quito (Ecuador f®városa) koordinátái: φ = 0◦14′, λ = 78◦31′.
Ezekb®l a városokból nézve milyen deklinációjú csillagok lesznek cirkumpolárisak, melyek fognak fel-
kelni és lenyugodni, melyek lesznek egyáltalán nem láthatóak? Keress példát mindegyikre (csillag,
csillagkép)!

2. Csillagászati koordináta-rendszerek

Ha a csillagok, a Nap és a Hold delelési és alsó delelési pontjait összekötjük, egy legnagyobb gömbi kört
kapunk, ez a délkör, melynek síkja átmegy az álláspontunkon és a Föld középpontján is, a horizont
körét pedig két pontban metszi: észak- és délpont. Ezek alapján könnyebbé válik az éggömbön való
tájékozódás, egy égitest helyének kijelölése, amihez koordináta-rendszer szükséges.

A koordinátákat a csillagászatban a használatos szférikus koordinátarendszerek valamelyikében szokás
megadni. Kezd®pontjuk, origójuk szerint lehetnek ezek topocentrikus (kp: meg�gyel®), geocentrikus
(kp: Föld kp-ja), baricentrikus (kp: Naprendszer tömegközéppontja), stb.
A rendszerek alapsíkját és ezen belül az alapirányt valamilyen �zikailag kitüntetett sík és irány fogja
kijelölni.
A szélesség jelleg¶ koordinátákat az alapsíktól számítjuk ±90◦-ig, a hosszúság jelleg¶t az alapiránytól
az alapsík mentén, egyezményes forgásiránnyal.

Fontosabb fogalmak:
Éggömb: tetsz®leges sugarú, origó kp-ú gömb, melyre az égitestek helyzetét helyvektorok mentén
vetítjük: a vetületi pont az égitest szférikus helye.
Zenit, nadír: a függ®ón által kijelölt csillagászati vertikális által kit¶zött két ellentett irány.
Horizont (láthatár): A csillagászati vertikálisra mer®leges, a koordináta-rendszer origóján átmen®
sík, ill. az ezen sík által az éggömbb®l kimetszett f®kör.
Égi pólusok: a Föld forgástengelyével párhuzamos, a koordináta-rendszer origóján átmen® tengely
által az éggömbb®l kimetszett pontok, melyek körül az égbolt naponta megfordulni látszik. Az északi
pólus láthatár feletti magassága megegyezik az illet® hely földrajzi szélességével.
Égi egyenlít®: a Föld egyenlít®i síkjával párhuzamos, a koordináta-rendszer origóján átmen® sík által
az éggömbb®l kimetszett f®kör. Az éggömböt északi és déli féltekére osztja.
Vertikális körök: a zeniten és a nadíron átmen® f®körök.
Órakörök: az égi pólusokon átmen® f®körök.
Meridián (délkör): az égi pólusokon átmen® vertikális kör (másként: a zeniten és nadíron átmen®
órakör), a horizontot az észak- és délpontban metszi.
Ekliptika: a Föld Nap körüli pályájának síkjával párhuzamos, az origón átmen® sík, ill. az ezen sík
által az éggömbb®l kimetszett f®kör. A Nap egy év alatt látszólag körbejár az Ekliptika mentén az
állócsillagokhoz képest.
Tavaszpont: az Égi egyenlít® és az Ekliptika azon metszéspontja, melyen áthaladva a Nap látszólagos
évi mozgása során a déli félgömbr®l az északira lép át (márc. 21).
Csillagid® (sziderikus id®): a Tavaszpont óraszöge. Bármely α rektaszcenziójú és t óraszög¶ égi-
testre t+ α = s, ahol s a csillagid®.
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2.1. Horizontális

Forrás: Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati föld-

rajz.

Más néven azimutális koordináta-rendszer. Alapsíkja a ho-
rizont, alapiránya a meridián déli metszéspontja. Koordiná-
tái az azimut (Az) és a magasság (h). Mérésiránya negatív,
vagyis az óramutató járásával megegyez®. 0◦ − 360◦.

2.2. I. Egyenlít®i

Forrás: Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati föld-

rajz.

Alapsíkja az égi egyenlít®, alapiránya a meridián déli met-
széspontja. Koordinátái az óraszög (t) és a deklináció (δ).
Mérésiránya negatív. 0− 24h.

2.3. II. Egyenlít®i

Forrás: Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati föld-

rajz.

Alapsíkja az égi egyenlít®, alapiránya a tavaszpont. Koor-
dinátái a rektaszcenzió (RA,α) és a deklináció (D, δ). Mé-
résiránya pozitív, vagyis az óramutató járásával ellentétes.
0− 24h.
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2.4. Kiegészítés: galaktikus, szupergalaktikus koordináta-rendszerek

A galaktikus koordináta-rendszer alapsíkja a Tejút síkja, alapiránya a Tejútcentrum. Koordinátái a
galaktikus hosszúság (l) és a galaktikus szélesség (b). Mérésiránya pozitív. 0− 360◦.
A szupergalaktikus koordináta-rendszer alapsíkja a szupergalaktikus sík (ami a Virgo szuperhalmaz
szimmetriasíkja), alapiránya a Tejút síkjának északi metszéspontja. Koordinátái a szupergalaktikus
hosszúság (lSG) és a szupergalaktikus szélesség (bSG). Mérésiránya pozitív. 0− 360◦.

Miért fontosak ezek a koordináta-rendszerek? A Naprendszeren kívüli objektumok koordinátáit a ka-
talógusok rendszerint baricentrikus, II. ekvatoriális rendszerben vagy galaktikus vagy szupergalaktikus
rendszerben adják meg. Naprendszerbeli objektumoknál gyakoribb a geo- vagy baricentrikus ekliptikai
koordináták használata.

3. Gyakorló feladatok

1. A β Doradus klasszikus cefeida csillag látszó fényessége 3,63 magnitúdó, parallaxisa 3,14 mas.

• Mekkora a távolsága?

d =
1

π
=

1

0, 00314
= 318 pc

• Mekkora az abszolút fényessége?

m−M = −5 + 5 log d → M = m+ 5− 5 log d = −3, 89mag

• Hány nap a periódusideje? Legyen a cefeida-parallaxis két konstansa: B = −2, 81 és C =
−1, 43.

M = B logP + C → P = 10
M−C

B = 7, 5 nap

2. A Mira kett®scsillag komponenseinek látszó fényessége 6,57 és 9,5 magnitúdó. Mekkora az össz-
fényességük?

mA+B = −2, 5 log
(
10
−mA

2,5 + 10
−mB

2,5

)
= 6, 5mag

3. A Regulus (α Leo) abszolút fényessége -0,57 magnitúdó, távolsága 79,3 fényév. A Scheat (β
Peg) abszolút fényessége -1,41 magnitúdó, távolsága 196 fényév. Melyik látszik fényesebbnek a
Földr®l?

d [pc] =
d [ly]

3, 26
→ dR = 24, 3 pc; dS = 60, 1 pc

m = −5 + 5 log d+M → mR = 1, 36mag; dS = 2, 48mag

A Regulus látszik fényesebbnek (a magnitúdóskála fordított!).
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4. Meg tudjuk-e �gyelni a 18,7 látszó magnitúdójú Eris törpebolygót egy 500/1000-es távcs®vel?

HMG = 6, 5 + 2, 5log

[(
D[mm]

6

)2
]
= 16, 1mag

Mivel a távcs® határmagnitúdója 16, 1mag, ezért nem tudjuk meg�gyelni.

7. Legalább mekkora legyen az átmér®je a fél méteres hullámhosszon mér® rádiótávcs®nek, ha el
akarjuk vele érni ugyanazt a felbontást, mint a 10 cm átmér®j¶ Newton-távcs®vel? (Legyen az
optikai észlelési tartomány 560 nm!)

Do

λo
=
DR

λR
→ DR = 89258, 7143 m

5. Az M98-as galaxisban felrobbant szupernóva Hα vonalát (656,28 nm) 6559,7 Angströmön mérjük.
Mekkora sebességgel távolodik t®lünk a galaxis? (3 pont: 2 pont a számolás, 1 pont a közeledés)

λm = 6559, 7× 0, 1 = 655, 97 nm

λm − λ
λ

=
v

c
→ v =

λm − λ
λ

× c = −141, 7 km/s

A galaxis 141,7 km/s-mal közeledik hozzánk.

6. A Mikulás ruhájának a színe legyen λ = 650 nm hullámhosszú. Látjuk-e a ruháját, ha a Mikulás
9000 km/s sebességgel távolodik t®lünk? (Tegyük fel, hogy a vörös és az infravörös hullámhosszak
határa 700 nm!)

λm − λ
λ

=
v

c
→ λm = 669, 5 nm

Igen, látjuk.

És ha felgyorsít 25000 km/s-ra?

λm = 704, 2 nm

Ezt már nem fogjuk látni.

7. Legalább mekkora távcs®re lenne szükségünk ahhoz, hogy a 6,64 látszó magnitúdójú Ceres tör-
pebolygót meg tudjuk �gyelni?

6 mm pupillaátmér®vel számolva:

HMG = 6, 5 + 2, 5log

[(
D

6[mm]

)2
]

→ 6×
2

√
10

6,64−6,5
2,5 = 6, 4 mm

És a 20,5 magnitúdós Sednához?

HMG = 6, 5 + 2, 5log

[(
D

6[mm]

)2
]

→ 6×
2

√
10

20,5−6,5
2,5 = 3785, 7 mm
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