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>:-> ördög, pokoli 
[-) kopasz 
:-{ bajuszos 
:-! befogták a száját (ráléptek a szájára) 

 
� Fontosabb grafikus emotikonok a Yahoo Messengertől: 

 
mosoly 
szomorúság, esetleg együttérzés 
közömbös 
felemás érzésekkel küszködő
gúnyos 
kacsintás 
széles vigyor, nevetés 
kiöltött nyelv, csípkelődés 
napszemüveg, szemüveges 
„Cool” - jó, tetszik, remek, frankó 
csodálkozás, meglepettség 
ordító, visító, sikító 
puszi 
bohócorr 
glória, angyal, angyali 
szégyenlősség 
álmosság 
ördög, pokoli 

 

Fontosabb csillagászati események 

Március 

 
Márciusi csillagos égbolt az esti órákban 
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Az időpontokat március 25-ig románi-
ai, téli időszámítás (UT + 2 óra) szerint, 
azt követően romániai, nyári időszámítás 
(UT + 3 óra) szerint adtuk meg. 

A nyári időszámítás várható kezdete 
március 25. 

 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Virginidák VIR 02.03–04.15 03.10 

Zéta Bootidák DBO 03.05–03.15 03.12 

Camelopardidák CAM 03.14–04.07 03.19 

Neptunusz: A Nap közelsége miatt nem 
figyelhető meg. 

nap óra

2. 05  A Szaturnusz 0,2 fokkal délre a Holdtól, 
fedés 

4. 01  Telehold. (01h 17m). 
5. 18  Az Uránusz együttállásban a Nappal 
12. 06  Utolsó negyed. (05h 54m) 
16. 02  A Mars 2,7 fokkal északra a Holdtól. 
16. 15  A Neptunusz 2,7 fokkal északra a Holdtól.

17. 06  A Merkúr 2,3 fokkal északra a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható) 

18. 09  Az Uránusz 0,7 fokkal délre a Holdtól. 
19. 05  Újhold. (04h 43m) 
21. 02  Napéjegyenlőség. 
21. 17  A Vénusz 3,6 fokkal délre a Holdtól. 

22. 04  A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben 
(28 fok). 

25. 21  Első negyed. (21h 16m) 

29. 09  A Szaturnusz 0,3 fokkal délre a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható) 

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: Helyzete megfigyelésre nem 
kedvező. Megkísérelhető észlelése a haj-
nali szürkületben, a keleti látóhatár kö-
zelében. 22-én van legnagyobb nyugati 
kitérésben, 28 fokra a Naptól, azonban 
ekkor is csak háromnegyed órával kel a 
Nap előtt.  

Vénusz: Az esti égbolt legfeltűnőbb égi-
testje. A hó elején két és fél órával, vé-
gén három órával nyugszik a Nap után. 
Fényessége –3,8m, átmérője 12"-ről 14"-
re nő, fázisa 0,87-ról 0,79-ra csökken.  

Mars: A hajnali szürkületben kereshető
a délkeleti látóhatár fölött, a Bak csillag-
képben. Másfél órával kel a Nap előtt. 
Fényessége 1,3m-ról 1,1m-ra, átmérője 
4,5"-ről 4,9"-re nő.

Jupiter: Éjfél után kel. A hajnali égen 
látható a Kígyótartó csillagképben. Fé-
nyessége –2,1m, átmérője 38".  

Szaturnusz: Az éjszaka nagy részében 
megfigyelhető az Oroszlán csillagkép-
ben. Hajnalban nyugszik. Fényessége 
0,1m, átmérője 20".  

Uránusz: A Nap közelsége miatt nem 
figyelhető meg. 5-én van együttállásban 
a Nappal.  

 

Április 
 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Delta  
Drakonidák 

DDR 03.11–04.25 04.03 

Kappa Serpen-
tidák 

KSE 04.01–04.07 04.05 

Szigma 
Leonidák 

SLE 03.21–05.13 04.17 

Áprilisi 
Lyridák 

LYR 04.16–04.25 04.22 

Mü Virginidák MVI 04.01–05.12 04.25 

Alfa Bootidák ABO 04.14–05.12 04.28 

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: Helyzete megfigyelésre nem 
kedvező. A hónap elején fél órával, a 
közepén már csak negyed órával kel a 
Nap előtt.  

Vénusz: Az esti égbolt legfeltűnőbb égi-
testje. A hó elején három órával, végén 
négy órával nyugszik a Nap után. Fényes-
sége –3,8m-ról –4,0m-ra, átmérője 14"-ről
16"-re nő, fázisa 0,79-ról 0,68-ra csökken.  
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Az időpontokat romániai, nyári időszá-
mítás (UT+3 óra) szerint adtuk meg. 

 

Neptunusz: Kora hajnalban kel. A hajnali 
égen kereshető meg a keleti látóhatár köze-
lében, a Bak csillagképben.  

nap óra
1. 10  A Merkúr 1,6 fokkal délre az Uránusztól.
2. 20  Telehold. (20h 15m) 
8. 13  A Jupiter 6,5 fokkal északra a Holdtól.
10. 05  A Juno szembenállásban.
10. 21  Utolsó negyed. (21h 04m) 
13. 02  A Neptunusz 2,9 fokkal északra a Hold-

tól. 
14. 04  A Mars 0,4 fokkal északra a Holdtól, 

fedés (hazánkból nem látható). 
14. 23  Az Uránusz 0,2 fokkal délre a Holdtól, 

fedés (hazánkból nem látható). 
16. 14  A Merkúr 4,3 fokkal délre a Holdtól. 
17. 15  Újhold. (14h 36m) 
20. 10  A Vénusz 2,5 fokkal délre a Holdtól. 
24. 10  Első negyed. (09h 36m) 
25. 12  A Szaturnusz 0,4 fokkal délre a Holdtól, 

fedés (hazánkból nem látható). 
28. 22  A Mars 0,7 fokkal délre az Uránusztól. 

Mars: A hajnali szürkületben kereshető
a keleti látóhatár fölött a Vízöntő csil-
lagképben. Másfél órával kel a Nap előtt. 
Fényessége 1,1m-ról 1,0m-ra, átmérője 
4,9"-ről 5,3"-re nő.

Jupiter: Éjfél előtt kel. Az éjszaka má-
sodik felében látható a Kígyótartó csil-
lagképben. Fényessége –2,4m, átmérője 
42".  

Szaturnusz: Az éjszaka nagy részében 
megfigyelhető az Oroszlán csillagkép-
ben. Kora hajnalban nyugszik. Fényes-
sége 0,3m, átmérője 19".  

Uránusz: A Nap közelsége miatt nem 
figyelhető meg.  

 

összeállította 
Csukás Mátyás 

 

Érdekes informatika feladatok  

XVII. rész 

Lineáris egyenletrendszerek megoldása – a Gauss-elimináció 
Lineáris egyenletrendszernek nevezzük az nxxx ,...,, 21 ismeretlenekkel rendelkező
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Lineáris egyenletrendszerek keletkeznek például a mechanikában, geodéziában, vil-
lamosságtanban, ökológiai, gazdasági és más vizsgálatok során; a numerikus matematika 
több más feladatát is ilyen rendszerek megoldására vezethetjük vissza. Így a nemlineáris 
egyenletek megoldásához lineáris egyenletrendszerek egész sorozatát kell megoldanunk. 
A differenciál- és integrálegyenletek, az interpolációs és optimalizációs feladatok közelí-
tő megoldása is lineáris rendszerekkel kapcsolatos. 

 


