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A MAGYAR RADARCSILLAGÁSZAT NAPJA
1946. február 6-án vitték véghez a Bay Zoltán által vezetett 
magyar Hold-radarkísérletet. Ezt a napot a magyar űrkutatás 
kezdetének tekintjük, és a magyar radarcsillagászat napjaként 
tartjuk számon. 

A kísérletet az 1900. július 24-
én született magyar fizikus, a XX. 
század egyik legkiemelkedőbb 
tudósa és feltalálója, Bay Zoltán 
irányította, a számításokat 
pedig Papp György és Simonyi 
Károly, Charles Simonyi 
édesapja végezték. A feladatot 
nehezítette, hogy a visszaérkező 
rádióhullámok erőssége a 
távolság negyedik hatványával 
csökken, így a Földtől átlagosan 380.000 km-re keringő Holdról visszaverődő rádiójel 
annyira legyengül, hogy szinte lehetetlen kiszűrni a zajból. Ezt Bay Zoltán és csapata 
úgy oldotta meg, hogy ismétlődő jelsorozatot küldtek a Hold felé, a visszaérkező 
jeleket pedig összegezték, az így felerősített jel már mérhetővé vált számukra. 
További nehezítő tényező volt, hogy az Elektromos Izzó üzemeinek elektromos zaja 
zavarta a radart, így csak éjszaka dolgozhattak, továbbá újholdkor sem lehetett 
kísérletezni, mert a Hold ekkor túl közel 

látszódik a Naphoz. Végül 1946. február 6-án, kora este a visszaérkező 
rádióhullámok jelszintje 4%-kal nagyobb volt, így a kísérlet sikerült, a 
jelszint emelkedése a Holdról való visszaverődést jelentette. Bay Zoltán 
a sikert másnap sajtótájékoztatón jelentette be, a rádiókísérlet elméleti 
és technikai hátterét pedig a Magyar Tudományos Akadémia Hungarica 
Acta Physica című szakfolyóiratában publikálta 1947 januárjában. Bár a 
hazai eredményes kísérlet előtt néhány héttel az Egyesült Államokban 
is történt egy sikeres Hold-radarkísérlet, az amerikai John H. DeWitt 
ezredes vezetésével, ez Bay Zoltán kísérletének értékéből semmit nem 
vont le. 

A XX. században fejlődött ki a csillagászat új ága, a rádiócsillagászat, mely 
az égi objektumokat az általuk kibocsátott és/vagy visszavert rádióhullámok 
tartományában vizsgálja. Karl Jansky amerikai fizikus észlelte 1932-ben az első 
világűrből érkező, méghozzá a Tejút központi vidéke felől származó rádiójeleket. 
Ezen rádiósugarak forrásaként később a Sagittarius A néven ismert fekete 
lyukat azonosították. Az ezt követő évtizedekben a rádiócsillagászat jelentős 
felfedezéseket tett. Az egyre nagyobb teljesítményű rádiótávcsövekkel 
meghatározták a Merkúr és Vénusz pontos tengelyforgási idejét; felfedezték, 
hogy a Vénuszon, ahogy a Földön is, üvegházhatás zajlik; továbbá kimutatták, 
hogy a Jupiter és Szaturnusz bolygók belsejében több hő termelődik, mint 
amennyi a Napból érkezik. A radarcsillagászat tágabb kozmikus környezetünkről 
is rengeteg új ismeretet adott. Segítségével fedeztük fel Tejútrendszerünk 

spirálkarjait, továbbá a több milliárd fényévekre lévő, igen nagy energiakibocsátású objektumokat, az ún. kvazárokat 
is.
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