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Fontosabb  
csillagászati események 

 

December 

 
Az időpontokat romániai, téli időszámí-

tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 
 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 

Északi Khi 
Orionidák 

ORN 11.26–12.25 12.02 

Monocerotidák MON 11.27–12.17 12.08 

Delta Arietidák ARI 12.08–12.14 12.09 

Szigma 
Hydridák 

HYD 12.03–12.15 12.11 

Déli Khi 
Orionidák 

ORS 12.07–12.14 12.11 

Geminidák GEM 12.07–12.17 12.13 

Coma 
Berenicidák 

COM 12.12–01.23 12.20 

Ursidák URS 12.17–12.26 12.22 

Omega Canis 
Maioridák 

OCM 12.17–01.04 12.27 

nap óra
5. 02 Telehold. (02h 25m)
9. 22 A Merkúr 1,0 fokkal északra a Marstól.

10. 13 A Szaturnusz 1,1 fokkal délre a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

10. 18 A Merkúr 0,1 fokkal északra a Jupitertől. 
12. 02 A Mars 0,8 fokkal délre a Jupitertől. 
12. 17 Utolsó negyed. (16h 32m)
18. 17 A Plútó együttállásban a Nappal.
18. 23 A Jupiter 5,5 fokkal északra a Holdtól.
19. 06 A Mars 4,7 fokkal északra a Holdtól. 
20. 16 Újhold. (16h 01m)
22. 02 Napforduló. 
24. 05 A Neptunusz 2,4 fokkal északra a Holdtól.

25. 23 Az Uránusz 0,1 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

27. 17 Első negyed. (16h 48m)

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: A hónap első felében kereshe-
tő meg a hajnali szürkületben a délkeleti 
látóhatár fölött. Megfigyelhetősége gyor-
san romlik. A hó végén már csaknem 
egyidőben kel a Nappal.  

Vénusz: Egyre jobban látható az esti 
szürkületben a délnyugati égbolton. A 
hó elején fél órával, végén egy órával 
nyugszik a Nap után. Fényessége –3,8m; 
fázisa 0,98, csökkenő.

Mars: A hajnali szürkületben már meg-
található a Mérleg, a Skorpió, majd a Kí-
gyótartó csillagképben. A hó elején egy 
órával, a végén másfél órával kel a Nap 
előtt. Fényessége 1,5m, átmérője 3,8".  

Jupiter: A hajnali égen kereshető meg a 
keleti látóhatár közelében, láthatósága 
gyorsan javul. A hó elején még csak há-
romnegyed órával, a végén már két és 
fél órával kel a Nap előtt. Fényessége –
1,7m, átmérője 31".  

Szaturnusz: Késő este kel, és az éjszaka 
nagyobb részében látható az Oroszlán 
csillagképben. Fényessége 0,4m, átmérő-
je 19".  

Uránusz, Neptunusz: Az esti órákban 
még megfigyelhetők. Az Uránusz a Víz-
öntő, a Neptunusz a Bak csillagképben 
látható. Késő este nyugszanak. 
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Decemberi csillagos égbolt az esti órákban 
 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Fizikai Nobel-díj 2006 

A fizikai Nobel-díjat 2006-ban két amerikai fizikus, John C. Mather a NASA kutató-
ja és Georg F. Smoot a Californiai Egyetem (Berkeley) professzora kapta a kozmikus 
háttérsugárzással kapcsolatos kutatásaiért.   

A modern kozmológia alapját az „Ősrobbanás elmélet ” ( Big Bang) képezi, mely sze-
rint évmilliárdokkal ezelőtt, egy kozmikus robbanás során alakult ki a világegyetemünk. A 
robbanás utáni pillanatokban rendkívül forró (1015-1016 K)  és maximális sűrűségű ( 1091 
g/cm3) volt. A  gyorsan táguló univerzum hőmérséklete és sűrűsége rohamosan csökkent. 
A táguló univerzumban kialakulnak az alacsonyabb hőmérsékleten már stabil elemi részek, 
ugyanakkor a robbanás után mintegy 300 ezer évvel, amikor a hőmérséklet mintegy 
3000 C0-os, kialakul az a termikus sugárzás, amely kitölti az egész teret. Ez a sugárzás 
együtt tágul és együtt hűl le az univerzummal. A múlt század közepén egyes elméleti fizi-
kusok rámutattak arra, hogy ez a sugárzás ma is jelen kell, legyen a világegyetemünkben és  
hőmérséklete, az univerzum korából kiszámítható, amely 3 K körüli értéknek adódott.  

1964-ben két amerikai rádiócsillagász,  A. Penzias és R. Wilson egy kommunikációs 
műhold gyenge jeleit követte nyomon egy nagy érzékenységű vevővel. Méréseik során arra 
figyeltek fel, hogy vevőkészülékükben állandóan jelen van egy meghatározott hullámhosz-
szú zavaró jel, amelyet nem tudtak kiküszöbölni és eredetére sem tudtak választ kapni. 
Egy évi vizsgálódás után rájöttek, hogy ez a jel kozmikus eredetű és különböző hullám-
hosszakon is detektálható hasonló jel, amely a vétel iránytól függetlenül állandó intenzitás-
sal jelentkezik, tehát egy homogén kozmikus eredetű sugárzásra bukkantak. Ezek alapján a 
két kutató 1965-ben nyilvánosságra hozta, megtalálták az ősrobbanás után keletkezett 
termikus sugárzást, amely összhangban a Big Bang modellel, megfelel egy 2,7 K hőmér-
sékletű fekete-test sugárzásának. Penzias és Wilson felfedezése a modern kozmológia 
egyik legnagyobb eredménye volt, amely megerősítette, az ősrobbanás-elmélet helyességét. 
A két kutató ezért a felfedezésért 1978-ban fizikai Nobel-díjat kapott.   


