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Astronomija I

DEKLINACIJA SONCA

Sonce spreminja svojo lego glede na zvezde. To ugotovim o np r. z večernim

opazovan jem zvezd na južni strani neba . Že v časovnem pr esledku dese
tih dni zas ledimo spremembo: zvezde so se glede na predmet e na obzorju
navidezno premaknile proti zahod u. To pomeni , da se je Sonce navide
zno pr em aknilo glede na oddaljene zvezde proti vzhodu (Presek 25 , 159).
Navidezno se je pr em ak nilo zaradi kroženja Zemlje okrog Sonca .

Lega vesoljskega telesa na neb esni krogli je podana z dvem a koordi
natama, rektascenzijo (simbol a ) in deklinacijo (simbol 8). Rektascenzija
je kot med ravnino glavnega kroga skozi severn i nebesni pol in vesolj
sko telo te r ravnin o glavnega kroga skozi ist i nebesni pol in pomladišče

er ( točko , v katero prid e Sonce pri svoji navidezni letni pot i ob spomla
dan skem enakonočju , okoli 21. 3., in pr edstavlja izhodišče koordi natnega
sistema na nebu). Deklinacija pa je kot oz. kotna razdalja vesoljskega
t elesa od nebesnega ekvatorja (slika 1) .

Slika l . Koordinatni sist em na
neb esn i kro gli; cl' rektascenzija ,
lj dek linacij a vesoljskega te
lesa (npr. So nca ), 'rpomladišče

(koordina tno i zhod išče) nebe
snega koord inatnega sistema
z glav nima velikima krogoma:
nebesn im ekvat orje m in kro
go m skoz i severni nebesn i pol
in 'r.

Rektascenzijo mer imo vzdo lž neb esnega ekvatorja od pomladišča pro
ti vzhodu običaj no v časovnih enotah od O (pomladišče) do 24 ur (1 ur a =
= 15° ), deklinacijo pa od neb esnega ekvatorja do severn ega in južnega
nebesnega pola od O° do 90°. Severna deklinacija je pozit ivna , južna pa
negat ivna. Rektascenzija je po dobna zemljepisni dolžini A, deklinacija pa
zemljepisni širini ep.



Astronomija

Zvezd e imajo stalne koordinate (oziroma se v času eneg a človeškega

življenja opazno ne spremenij o), Soncu, Luni , planetom, kometom pa se
stalno spreminjajo. Zato vesoljskim telesom, ki se jim kooordinati opazno
spreminjat a, večkrat rečemo premičnice , če z imenom stalnice mislimo
zvezde.

Pomudimo se za hipec še
pr i dek linaciji Sonca , torej kotu,
ki ga oklepa spo jnica med sre
diščema Zem lje in Sonca z rav
nino, v kateri leži zemeljski in
seveda tudi, kot pr eslikava na
nebo, nebesni ekvator. Rav
nina ekvatorja oklepa kot 23,5°
z ravnino zemeljskega gibanj a
(sliki 2 in 3) . Deklinacija Sonca
je odvisna od dneva v let u (da
tuma) in se spreminja v mejah
od - 23,5° (21. 12. - začetek

zime, božič) do + 23,5° (21. 6. 
začetek po letj a , kres).
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Slika 2. Skica prikazuje pribl ižno današnjo
lego pomladišča v ozvezdj u Ribi .

Slika 3 . Navidezn o let no gibanje So nca je posledi ca kroženja Zem lje okrog Sonca . S 
Son ce , S~ in S~ - legi Sonca na nebu, vid nega z Zem lje . Pri premiku Zemlje iz ZI v Z2
se Sonce navidezno pr emakne iz S~ v S~ . Lege So nca na nebu: A - ob spomladans kem
enakonočj u, B - ob kr esu , C - ob jesen skem enakono čj u, D - ob božiču.



s = &, . sin ((284 +3z5- 360') 

kjer j e  amplituda So = 23,5", t pa ztsiporedni clan v letu. 
Nariljif;e gfaf 6 = 6(t). Iz poteka deWcije  Soxlca med letom posh- 

site ugotoviti: 

1. Kdaj je deklinmija niE? 
2. Od kdaj do kda,.i je deklixladja p o ~ i t i m  (§once lef i na severni nebmni 

polkwli)? 
3. Od kdaj do kdaj je dakIinacija negativna [Sonce Mi na juhi  neb& 

polkFogli) ? 
4. Od kdaj do kdaj deldhdja rate? 
5. Od kdaj do kdaj trajajo posamemi letni Easi? 

Vse, kar boste OM, b veste. Pri bterem predmetu ate se ie t o  
uEili? Vmeno odgam najdete v prihodqji ~ t d  Preseh. 

Marb3an Pmakn 




