
A VILÁGEGYETEM



AZ ÉGITESTEK LÁTSZÓLAGOS MOZGÁSA

• Hosszabb ideig figyelünk egy csillagot – látszólag elmozdul

• Egymáshoz viszonyított helyzetüket viszont megtartják

• Látszólag a csillagok az égbolthoz vannak rögzítve – az égbolt egy 
tengely körül körbefordul

• 23 óra 56 perc alatt

• tengely a Sarkcsillag fele mutat, Magyarországon 47 fokot zár be a 
látóhatár síkjával



Hosszú záridős fényképek



CSILLAGOK

Állócsillagok

• Önálló fénykibocsátásra képesek – elsődleges fényforrások – nukleáris 
energiaforrások

• NEM vibrálnak – a légkörben zajló áramlások miatt látjuk úgy őket

• Kb. 6000 csillagot látunk

• Sarkcsillag – északi sarkon pont a fejünk felett 

• Délen nincs a sarok közelében szabad szemmel látható csillag



Sarkcsillag (Ursae Minoris, Polaris, Göncölszekér)

Sárgásfehér színű óriás.
431 fényév távolságra van a Földtől

Tömege a Napénak hatszorosa.



Dél Keresztje
• .

A Dél Keresztje (latinul: Crux) a 
déli égbolt legkisebb, de egyik 
leghíresebb csillagképe. 

A Kentaur csillagkép öleli át, 
a Szeneszsák-köd alatti 
szomszédja a Légy csillagkép. 
Az északi féltekéről csak a 20. 
szélességi kör alatt látható, a 
horizont közelében. Nevét 
négy legfényesebb csillaga 
alkotta keresztről kapta: Acrux, 
Mimosa, Gacrux, Crucis



• A legközelebbi csillag a Nap

• a következő legközelebbi a Proxima Centauri, amely 4,2 fényévre található, tehát 
a fény 4,2 év alatt ér ide onnan. 

• Ha az egyik leggyorsabb vonattal, a francia TGV-vel utazhatnánk annak 574,8 
km/h nagyságú rekordsebességével, akkor majdnem 8 millió évig tartana az 
odaút.

A Proxima 
Centauri (latin proxima: 
legközelebbi) vörös 
törpe a Kentaur csillagképben



Osztályozás
Abszolút fényességük, hőmérsékletük, színképük és más állapothatározók szerint a csillagok 
lehetnek:

• átlagos csillagok (fősorozatbeli csillagok)
• vörös törpék  - kicsi, viszonylag hideg csillagok
• barna törpék (legkisebb tömegű csillagok, amelyek magjában még beindulhat a fúziós 

reakció)
• szubtörpék
• óriáscsillagok

• vörös óriások (végső fázis a csillagok életében)

• maradvány csillagok
• fehér törpék – végső stádium a csillag életében
• fekete törpék (kialudt fehér törpék)
• Neutroncsillagok – nagy mennyiségű szabad neutron tartalmazó 

maradványcsillag
• pulzárok (periodikus rádiójeleket küldenek az űrbe)
• magnetárok (erős mágneses térrel rendelkező neutroncsillagok)

• kvarkcsillagok (egymáshoz préselt kvarkokból állnak)
• fekete lyukak (erős gravitációs térrel rendelkező maradvány csillagok)



Csillagok születése

• A csillagok születése több millió éves folyamat, és több szakaszból áll: 
egy molekuláris felhő belsejében csomósodások vagy globulák jönnek 
létre,

• Lassan egyre sűrűbbek és forróbbak lesznek, majd létrejönnek 
belőlük a protocsillagok. 

• Ezek már sugározni kezdenek. A protocsillagok anyaga tovább 
sűrűsödik, fényük változó. Gyors gázkilövellések indulnak a pólusok 
felé. 

• Amikor a magban a hőmérséklet eléri a 10 millió fokot beindulnak a 
nukleáris reakciók. 

• A protocsillag átalakulásának ideje a tömegétől függ (30 millió év egy 
Naphoz hasonló csillagnál és 300 ezer év egy 30 naptömegű 
csillagnál).



A csillagok halála

• Amikor a csillag elhasználta a belsejében lévő hidrogént, elkezd összehúzódni és egyre forróbb lesz. A 
hidrogén még nagy mennyiségben fordul elő a felszín közelében és itt is beindul a fúzió. Ezután a csillag 
kitágul és színe vörössé válik, vörös óriás lesz. Átmérője 10-100 napátmérő is lehet. A magban újabb 
nukleáris reakciók indulnak be: a hélium fúziójából szén keletkezik. A csillag atmoszférája kidobódik az 
űrbe, táguló gázgömböt, planetáris ködöt hozva létre. Amikor a hélium elfogy, a csillag újra 
összehúzódik.

• Ha a csillag tömege nem elég nagy, belsejében már nem lesz akkora hőmérséklet, hogy újabb reakciók 
induljanak be és fehér törpévé válik. A fehér törpe egy nagyjából földméretű, naptömegű csillag. 
Stabilitását már nem a magfúzió, hanem a belsejében kialakult elfajult elektrongáz nyomása biztosítja, 
egyensúlyt teremtve a gravitáció összehúzó erejével. A fehér törpék hőmérséklete és fényessége 
évmilliárdok alatt fokozatosan csökken, és csak egy fekete törpe marad hátra.

• Nagy tömegű csillagoknál a hélium elhasználása után a fúzió egyre nagyobb atomtömegű elemekkel 
folytatódik, egészen a vasig. A fúzió azért áll le a vasnál, mert az ennél nagyobb rendszámú elemek 
keletkezése már nem energianyereséges. Szuperóriás csillagok jönnek létre, melyeknek átmérője 1000 
napátmérő is lehet. Belsejük különböző kémiai összetételű rétegekből áll, amelyek a felszínhez 
közeledve egyre hidegebbek és ritkábbak. Hirtelen felrobbannak és az anyaguk szétszóródik az űrben. 
Ezeket nevezzük szupernóváknak. A szupernóvák fényessége rövid ideig a Napnál 10 milliárdszor
nagyobb. A robbanás után visszamaradó mag, a tömegétől függően neutroncsillag vagy fekete lyuk lesz



Csillagképek
• Nincs fizikai kapcsolat a csillagok között –

• Az emberi fantázia kapcsolja őket össze

• A görög-római kultúrkör elnevezéseit vettük át

• 98 csillagkép – ebből 5 egész évben látható, 

• 24 soha Mo-ról

• Állatövi csillagképek 
• 13 darab (12  és a Kígyótartó)

• A Nap mozog az állócsillagokhoz képest, 
áthalad a 12 csillagképen



Galaxisok
• Csillaghalmazok

• A Naprendszert körülvevő csillaghalmaz
• Tejútrendszer/Galaxis

• A Naprendszerünk a pereméhez közel 
helyezkedik el



Az Androméda-köd

• 2,5 millió fényévre 


