
OLE CHRISTENSEN RØMER
A korábbi írásokban Olaf Römer néven szereplő dán csillagász 1644. szeptember 25-én 
született. Az ifjú Rømer a Koppenhágai Egyetemen matematikát tanult, és Tycho Brahe 
feljegyzéseiből mélyítette el csillagászati tudását. Később a francia királyi udvar szolgá-
latába állt, ahol XIV. Lajos fiának és egyben trónörökösének tanítója volt, továbbá részt 
vett Versaille szökőkútjainak építésében is. 1681-ben visszatért Dániába, ahol a Kop-
penhágai Egyetem csillagász professzorává jelölték ki. Rengeteg megfigyelést végzett 
mind otthonában, mint pedig a Rundetaarn-i csillagvizsgálóban, többnyire a saját maga 
által feltalált eszközökkel: az ő nevéhez köthető a meridiánkör, a passagecső és az alta-
zimut nevű csillagászati mérőműszerek feltalálása.
Legnagyobb tudományos eredménye az, hogy egy közelítő becslést tett a fény sebes-
ségére. Az akkor már régóta elfogadott nézet szerint a fény sebességét nem lehet meg-
mérni, bármekkora távolságot egy pillanat alatt megtesz. Korábban számos kísérlet tör-

tént annak kiderítésére, mekkora lehet a fény sebessége, még Galilei 
is foglalkozott a kérdéssel, de a kísérletek egyike sem kapott mérhető 
értéket a fény sebességére. Más szóval, azt gondolták, hogy a fénynek 
semennyi időre nincs szüksége ahhoz, hogy a tér egy pontjára eljusson, azaz, ha valahol fény gyúl 
ki, az a tér minden pontjában ugyanakkor lesz látható. Rømer párizsi tartózkodása alatt a Királyi 
Obszervatórium munkatársaként végzett megfigyeléseket, az intézmény igazgatója, Giovanni Do-
menico Cassini asszisztenseként. A Jupiter holdjainak mozgását figyelve Cassini azt feltételezte, 
hogy a fény sebességének lennie kell egy felső határának, ugyanis amikor a Jupiter legközelebb 
van a Földhöz, akkor a holdjainak fogyatkozási időpontjai pontosan egyeznek az előre kiszámított 
időpontokkal, amikor azonban a Jupiter távolodik a Földtől, akkor a Cassini táblázatában lévő ada-
tokhoz képest késés lép fel. Ez a késés pedig fél év elteltével a legnagyobb, vagyis a Jupiter holdjai 
egy éves periódussal rendszeres késéseket produkálnak. Ezeket a késéseket Rømer nem tartotta 
valósnak és azt feltételezte, hogy a maximális késésnél jelentkező 22 perc a fény véges sebessége 
miatt áll elő. Szerinte ugyanis ennyi idő kell ahhoz, hogy a 
fény a Földpálya átmérőjén áthaladjon. Rømer 1676. decem-

ber 7-én végezte el a fénysebesség becsléséhez szükséges számítást, mely-
re 226 000 km/s-os értéket kapott, mely egyező nagyságrendű a ma ismert 
(299 792 km/s) értékkel, és csupán 20%-kal marad el tőle. 
A fénysebesség közelítő mérése mellett számos tudományos eredménnyel 
büszkélkedhet. Felállította az első hőmérsékleti skálát, a Rømer-skálát, mely-
ben a víz fagyáspontja 7,5°, forráspontja 60°, a skála zérópontja pedig az 
ottani tengervíz fagyáspontja volt. A Gergely-naptárat Norvégiában és Dáni-
ában az ő javaslatára vezették be 1700-ban, miután meggyőzte a dán ural-
kodót ennek szükségességéről. Tevékeny polgára volt Koppenhága városának 
és az államnak: számos tengerészeti iskolát alapított országszerte, elsőként 
vezette be az utcai közvilágítást Koppenhágában, továbbá a város rendőrfő-
nöke volt egészen 1710-ben bekövetkező haláláig. Nevét őrzi az Ole Rømer 
medál, melyet a Dán Természettudományi Kutatótanács minden évben a kiemelkedő kutatók számára adományoz.  
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