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KULMINACIJA
Jasne noči si na vzhodnem delu neba, a ne previsoko , izberi svetlo zvezdo. (Poleti in jeseni je zelo primerna zvezda Atair v ozvezdju Orla, pozimi zvezde
Oriona - med njimi posebno Rimščice (Koscl). spomladi pa Spika v Devici.)
S preprostim višinomeram (slika 1) ji izmeri višino *, to je kot med vodoravno
ravnino in smerjo proti zvezdi. Če tega ne moreš narediti, pa vsaj oceni višino
zvezde glede na kak značilen in dobro opazen predmet na zemljišču (večje drevo, cerkven i zvonik). Nato vsake pol ure, ali vsaj vsako uro , ponovno izmer i ali
pa oceni višino izbrane zvezde. To delaj nekaj ur ta ko, da ugotoviš vsaj deset
Slika 1. Prep rost vi šinomer, s katerim
izrn e riš vi šino zvezde .

Slika 2. Spreminjanje višine izb rane svetle
zvezde - shema
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zvezde (slika 2). Vzemi si
Potem sestavi preglednico:

VISIn

čas.

Zberi se in bodi potrpežljiv in

Datum:
..
Čas opazovanja: Od tI =
Do t l O =

Čas

natančen.

Izmerjena višina zvezde

Če boš upošteval navodila za opazovanje, ti ne bo težko ugotoviti, da se zvezdi
spreminja višina. Najprej se ji veča, ko pa zvezda doseže najvišjo lego nad obzorjem, se njena viširia manjša. Ko je zvezda najvišje nad obzorjem, ko doseže
največjo višino, pravimo, da ku/minira **. V našem primeru je zvezda dosegla
(prišla v) zgornjo ku/minacijo.
Zaradi vrtenja Zemlje zvezde, pa tudi druga vesoljska telesa (Sonce, Luna,
planeti) navidezno krožijo okrog nebesne osi. Pri tem enkrat na dan dosežejo
največjo višino - zgornjo kulminecijo, drugič (čez 12 ur) pa najmanjšo spodnjo kutminscijo (slika 3). Pri nadobzornicah, to je zvezdah, ki stalno krožijo nad obzorjem, sta vidni obe kulminaciji . Pri zvezdah, ki vzhajajo in zahajajo, je vidna le zgornja kulminacija, in sicer natanko na južni strani neba. Pri ne-

Slika 3. Kulminacija zvezd. ZKzgornja kulminacija, SK - spodnja kulminacija, n - dnevna
pot nadobzorniške zvezde, v dnevna pot zvezde, ki vzhaja in
zahaja, p - dnevna pot podobzorniške zvezde, P - severni
nebesni pol , P' - južni nebesni
pol, PP' - nebesna os, okrog katere navidezno krožijo zvezde
(in tudi druga vesoljska telesa),
n.ekv. - nebesni ekvator, Z zenit, O - opazovalec, hor. horizont.

*
**

Glej še Presek.!.§. (1988 /89), 96 - 99.
Iz lat inske besede cu/men - vrh, najv išja

točka,

vrhunec.
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Slika 4. Kulm inacija ozvezdja Or iona pri nas v poznih večernih urah sredi zime. V krajih
južno od nas kulmi nira O rion višje , v krajih severno pa nižje.

Slika 5. Kulminacijo zvezd lahko ugotoviš tud i s fotografijo . Fotografski aparat, v katerega
vloži š občutljiv fi lm, naravnaš na neskončnost, trdno pr itrdiš , da se ne premika, in ga
usmer iš proti zvezdam na ju žni stran i neba. Snema š eno do dve ur i. Lok i kr ožnic , ki jih na
negati vu zar išejo zvezde, prikazu jejo navidezno vrt enje neba. Naša slika kaže zgornjo
ku lminacijo zvezd ozvezd ja Orla.
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kate rih zvezdah pa ne vid imo niti zgornje niti spodnje ku lminacije. To so pod obzorn ice.
Pred lagam, da nadaljuješ z opazovanjem višine izbrane svetle zvezde.
Zvezdo opazuj z ist ega opazovališča še vsaj vsako peto noč. To delaj en mesec.
Da zvezda spreminja višino, že veš. Zato te ta opazovanja sedaj ne zanimajo
več, pač pa bodi pozoren le na največjo višino, to je višino ob kulminaciji
zvezde vsako noč opazovanja . Vsako peto noč torej izmeri le največjo višino
zvezde. Sestav i preglednica z vsaj petimi izmerjenimi največjimi višinami
zvezde:
Datum

Največja

višina zvezde

1.
2.
3.

4.
5.
Če boš dovolj natančen, boš opazil , da izbrana zvezda kulmin ira vedno na isti
višini nad obzorjem . Prišel boš do spoznanja, ki velja za zvezde: V danem kraju

Sli ka 6 . Pol am i d an na Greenlandu. F otogra fi rano v jul ij u. Osvet litve si sledijo vsakih 20
m inu t. V času snemanja je Sonce opisal o naj nižji del svo j e dnevne poti nad obzorjem .

ddo&rm d kuhninim d m emka v b k o . Ce pa bi to zwzdo opazoval iz
krafa, ki 14i sa~ernejeod
kraja, bi ob kufrninaciji irmwil rnanjb vuino,
Ee pa bi rvezdo opamval juaeje, bi ob kulminaciji irrneril wejo vlno. Velja
tora], da je vstina &B
ob kulrninaclji odvisna od njene lege na nebu in
zemljepirne Lirine kraja.
Z opazmnjm l a h b tudi ugotov%, kako kulmlnirajo Some, Luna, planeti. VBina Soma ah z m j i kulminaciji je npr. tgrliCna ne samo v rarliEnih krajih, ampak tudi v razlibih letnih &sih;poleti je-v ndih krajih veeja, pczirni pa
manj8a. Pri nas je zgornja kulrninacija Soma vidna (tedaj je poldna), spodnfa pa
ne (tedaj je poIno15).V polarnih krajih pa sta v b s i h vidnl obe kulminaciji
Sonca. S o w tedaj ne zahaja in tam ni d l {sllka 8 ) .VCasih pa sta abs kulmlnaeiji Soma pod obsorjem, Son- tedaj ne whaja in je polarna me.
Kakor Soncu se tudi LunI in planetorn sprminja legg na nebu. Zato ti v
s
i m kraju ne kulminirajo wedno enako visoko, o hrner m prepriE& z opazanjern.
Maroan P&
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