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Astronomija I

RAZ LIKA MED SINODSKIM IN SIDERSKIM
MESECEM

Za merjenje časa lahko uporabimo kat eri koli enakomern o ponavljaj oči se
poj av v naravi . Taka sta na primer kroženj e Zemlj e okrog Sonca in Lune
okrog Zemlj e. Obhodnemu času Zemlj e okrog Son ca rečemo leto, obho
dnemu času Lune okrog Zemlj e pa mesec. Sprva so mislili, da obst a ja
preprosta zvez a med t rajan jem let a in meseca , saj se enake Lunine mene
po jav ljajo približno vsakih 30 dni , dvan aj st takih obdobij pa naj bi pome
nilo leto. Kasneje so z meri t vami ugotovili , da se enake za poredne mene
Lune ponavlj ajo vsakih 29 ~ dneva in da leto traja 3G5i dneva . Torej leta
ni mogoče razdeliti na enako dolge mesece s celim šte vilom dni . Ta neiz
merljivost med t rajanjem let a in tra janjem meseca povzroča velike težave
pri ses t av ljanju koled arj a , ki ga za t o ni mogoče ur editi enkrat za vse lej .

Čas 29~ dneva med dvem a enakima zaporednima Luninima menama
(npr.: od po lne lune do prve naslednje) imenujemo sinodski m esec. Temu
času še najbolj ustrezaj o meseci našega koledarj a.

Luna sveti z odbit o sončno svetlobo. Pri svoje m gibanju okrog Zemlje
pride glede na Sonce v raz lične lege. Za op azovalc a na Zemlji se zato
spre minja od Sonca osvet ljeni del Luninega površja . Ta naravni pojav
poznamo pod im enom Lunine mene. Tir Luninega gibanja je razm eroma
zaplet en . Za naš namen zadost uje, da gibanje Lune obravnavamo kot
sestavljeno gibanje iz vrtenja okrog njene vrt iine osi, gibanja okrog Zemlje
in gibanja skupaj z Zemlj o okrog Son ca .

Že s pr eprosti m opazovanjem lahko ugotovim o, da se Luna vsak dan
navid ezno giblje od vzhoda pro ti zahodu (zarad i vrtenja Zemlj e) , hkrati
pa se pomika še glede na zvezde, in to od zahoda prot i vzhodu (zaradi
kroženja okrog Zemlje) . O sled njem se lahko prepričamo t akole: Zvečer si
ob določenem času zapom nimo lego Lune glede na kak predmet na ob zorju
(npr. vaški zvonik , t ovarniški dimnik). Ko jo z istega opazovališča in ob
enakem času sp et op azuj em o naslednji večer , ugotovimo, da je še ni ob
izbranem objek tu. Skoraj uro (včasih več , včasih manj) moramo počakati,

da se spet pojavi t am kot prejšnji dan. To dokazuj e, da Luna kroži okrog
Zemlj e od zahoda proti vzhodu (t orej v isti sme ri, kot se Zemlj a vrti okrog
svo je osi in kroži okrog Son ca). Ta obhodni čas t raja približno 27,32 dni ;
enak je času med dvema zapored nima prehodoma Lune glede na isto točko,

ki leži na zveznici med našim opazovališčem in kako določeno zvezdo. Ta
čas zat o imenuj emo zvezdni ali siderski mesec . Sidersk i mesec je torej
kr aj ši od sinodskega . Naš namen je, da z določenimi poenostavitvami in
preprostimi računi poj asnimo razliko med ob ema mesecema.
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Da Lu na kroži okrog Zemlj e in Zemlja okrog Sonca, vemo. Kadar
rečemo, da kroži , si predstavljamo, da je tir gibanja krožnica . Navadno
mislimo na enakome rn o kroženj e. Opazovanj a pa kažejo , da se Luna in
Zemlja gib ljeta po različno sploščenih elipsah in neenakomerno. Ravnini
Zemlj inega in Luninega t ira t udi ne sovpadata (oklepat a kot približno
5° ). Tako zapletena gibanja matematično t ežko natančno opišemo. Ob
določenih predpostavkah in po enostav itvah pa la hko tudi s preprostim
računom dobimo rezultate, ki so včasih zelo blizu natančne vr ednost i.

Vzem imo najpreprostejši primer. T ira gibanja Lune in Zemlje naj
bosta krožnici in obe teles i naj se enakomerno gibljeta v isti ravnini . Po
krožnem tiru naj se giblje t udi naše opazovališče zaradi vrtenja Zemlje
okrog njen e osi. (Opom ba: Ker oklepa zemeljska os z navpi č nico na rav
nino eklipt ike kot 23,5° , se največj i višinski kot Lune na zemljepisn i šir ini
45° sprem inja v mejah me d 16,5° in 73,5° . Če op az ujemo gibanje Lun e
krajši čas, np r . v časovnem presledku enega dne, ko se Luna navidezno
pomakne proti vzhodu za 13° , se njen največj i višinski kot le malo spre
meni. Na tem odseku gibanj a je t ir Lune približno vzpored en s tirom
našega opazovali š ča .)

S temi privzetki lahko primerjamo gibanje Lune in našega opazo
vali š ča s p remikanjem malega in velikega urnega kazalca v obratni smeri
kot pri uri . Veliki kazalec naj ponazarja vrtenje Zemlje, mali pa kroženje
Lune. Prem ikanje urnih kaza lcev med dv ema zaporednima prekr ivanjirna
prikazuje slika l .
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Slika 1. Model, ki prikazuje medsebojno gibanje Zemlje in Lune; mali urn i kaza lec
ponazarja kro ženje Lune , ve liki pa kroženje Zemlje.
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Čas med dvema zaporednima legama Lune nad izbrano točko na Ze
mlji določimo pod obno kot čas, v katerem se prvič po dvanajsti uri pre
krij et a veliki in mali urni kazalec. P oti Lune in točke na Zemlji , iz katere
opazujemo, sta krožna loka. Zaradi preprostega računanja uvedemo loku
pripadajoči središčni kot . Vrtenje Zemlj e okrog vrt ilne osi je enakomerno,
po naši pr edpost avki je t ako t udi kroženje Lune. Zato so loki , ki jih opišet a
telesi a li urna kazalca pri gibanju , oziroma lokom pripadajoči koti , soraz
merni s časom . Če označimo s t čas , ko se Luna ponovno poj avi nad
našim zvonikom, in z o: kot, ki pripad a loku, ki ga opi še Luna v tem času ,

je razm erje med kotom o: in polnim kotom enako razm erju pripadajočih

časov 36"'0 0 = 27 ~2t . Upoštevali smo, da pri enkratnem obhodu Luna
, o

op iše lok s pripadajočim kotom 360 0 v 27,32 dneh, oziroma 27,32to, če

po men i to en dan.
P odobno sorazme rje lahko zapišemo t udi za opazovališče na Zemlji.

Opazovališče oziroma zvonik opiše v času to lok s pripadajočim kotom
360 0

; v času t, ko se poj avi Luna nad zvon ikom, pa lok , ki mu pripada
središčn i kot 360 0 + 0: ; t or ej je 3:~00t'" = f; .

Količnik f- označimo z x in za 3~0 upoštevamo desn o st ran prvega
soraz merja. Tak o dob imo enačbo 1+ 2; ,3 = x , katere reši t ev je x = 1,038.

Časovna razlika med t in to je 54,7 minut . Po našem modelu torej kasni
Luna dnevno približno 55 minut . V dneh oko li ščipa lahko Lu na vzide
od 15 do 90 minut kasneje kot prejšnji večer (glej članek Gibanje Lune,
Presek 15, 207 ). Zato ne sme mo bi ti razočarani , če se opazovanja vedno
ne ujem aj o z računom.

Povrnimo se k opazovanju Lune. S sk lepa njem sm o poj asnili dnevno
po mikanje Lune proti vzhod u . Upoštevali smo samo sistem Zemlj a - Lu na
in gibanje Lune obravnavali tako , kot da Zemlja miruje. Z gibanjem Lune
so povezane t ud i njene mene. Štiri glavne Lu nine mene (m la j , prvi kr aj ec,
šč ip ali polna luna in za dnj i krajec) si sledijo v časovnem pr esledku okoli
7 dni in 9 ur. Vse pa se zvrste v en em sin od skem mesecu.

Slika 2 na naslednji st rani pr ikazuj e t ri med seb ojne lege Zemlj e, Lune
in Sonca . V legi 1 je polna luna ; središča Son ca , Zemlj e in Lune ležijo
na ist i premici . V času , ko Luna obkrož i Zemlj o, se Zemlja premakne v
lego 2. Luna pride v enako lego glede na oddaljeno zvezdo, vendar še ni
polna luna , ker središča vseh t re h vesoljskih t eles ne ležijo na isti premi ci.
Za nast op polne lune do lege 3 se morat a Zemlj a in Luna še dodatno
pr em akniti.

V sino ds kem času t , med obema polnima lunama je Zemlja opisala
lok s pripadajočim koto m 0: , Luna pa lok , ki mu ust reza kot 3600 + 0: . P o
sliki 2 lahko za pišemo ust rezn o sor az me rje za Zemljo in Luno.
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