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ISSN 0351-6652
Letnik 27 (1999/2000)
Številka 4
Strani 206–207

Marijan Prosen:

OSMICA
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A stronomija I

OSMICA

Zad ajmo si nalogo, da vsakega jasn ega dne opazuje mo opoldansko senco,
ki jo na vodoravn a t la meče ravna , od Sonca osvetlje na navpična palica .
Recim o, da nas zanima, ali opoldanska senca vedno kaže natančno proti
severu in , če ne , ali konec te sen ce, katere dolžina se spreminja, mo rda med
letom na vodoravn i rav nini popi še kakšno kri vu ljo. Naloga je zanimiva .
Oglejmo si jo nekoliko pobliže.

Vzemi mo , da bi vsak dan fotogr afirali lege Sonca na nebu natančno ob
določenem času , npr . opoldne . Če bi povezali vse lege, bi dobili kr ivuljo ,
ki im a obliko zelo ozke osmice z raz lično velikima ovaloma . Krivulj a ima
ime analema. Rekl i bi ji lahko let na osmica .

Navpična razpotegnjenost analeme nas t an e zaradi nagnj en osti Ze
mljine vrtilne osi proti rav nini Zem eljinega gibanja okrog Son ca , vodo
ravna razpo tegnjenost pa zaradi gibanja Zem lje okrog Sonca po elipsi, za
radi česar pride do razlike med trajan jem pravega in srednjega Sončevega

dne oziro ma časa (slika 1).
Če analemo na nebu pr eslikamo preko vr ha O navpične pali ce na

vodo rav no ravnino, dobimo vodoravno analemo. Takšno analem o lahko
z opazova njem sence palice ugotovimo sami. Vsak jasen dan opoldne
po krajevnem (pasovnem ), za nas srednjeevropskem času , senca navpične

palice v sp lošnem ne pade natančno pro t i severu, ampak nekoliko vst ran .
Na vodoravnih tl eh označimo konec opo ldanske sence palice (zabi

jem o kol i ček) , ki je ves čas na ist em mestu. Tega seveda ne delamo vsak
dan, ampak približno vsak deseti dan (okoli Sončevih obratov , 21. 6. in
21. 12., pogosteje) , od visno t ud i od lepega vreme na. Po letu dni opazovanj
vse točke konc ev op oldanske senc e (količke ) povežemo in pred nami na t leh
"leži" vodo ravna analema.

Slika 1. A na lem a je kr ivulja, k i
se izpiše kot osmica na nebu gl ed e
na točko Q (presečišče nebesnega
p oldne vn ika in nebes neg a e kvat o rj a) .
Točka Q leži natančno nad j ugom,
njen viš inski kot je (90 0

- ep ), če je ep
zem ljepisna šir ina kraj a . S pre s likavo
preko vrha O navpične palice d ob im o
n a vo doravni h t le h vodoravno ana
lem o, k i jo lahko ra ziskujemo - pre
p ro sto opa zujemo opold a nsko dolžino
senc e na vodoravn ih t leh ; a - v išina
stožc a oziroma pali ce .



Astronomija

Opazovanja sence so pr eprosta, vendar dol gotrajna in včasih kar
nekoliko nadležna, ker človeka pri silijo , da mora biti v sončnih dneh dom a.
Tod a treb a je vzt rajat i, najmanj eno let o. Le tako pridemo do uspeh a.

Sam sem opazoval od sredine januarja 1998 do začetka februarj a 1999.
Št evilo koli čkov pove, koliko lepih dni sem najmanj žrtvoval za analemo.
Občutek , ko vidiš, da je opazovanje uspelo, pa je enkraten. Rezultat
opazovanj prikazujeta sliki na II. strani ovit ka. Na levi sliki vidimo del
vodo ravne analeme, dobljene iz opazovanja opo ldanske sence navpičnega

kola na domačem dvorišču (slikan o oktobra 1998) . Na desni sliki pa je
cela vodorav na analema (slikano februarj a 1999 ob koncu opazovanja) .

Iz oblike vodoravne analeme hitro ugotovimo, da :
- opo ldanska senca navpične palice ne pade vedno natančno pr oti se

veru , ampak le ob določenih datumih,
pri ori entaciji po op old an ski senci lahko v določitvi natančne smeri
pr oti severu naredimo nap ako t udi do ±5°,
se dolžin a opo ldanske sence najmanj spreminja ob Sončevih obratih
(zato je treba okoli t eh datumov pogosteje in natančnej e opazovati
opoldan sko senco - da bi dobili čim lepše zaokrožen oval).

Analem a je različna v različnih krajih. Za določen kraj jo lahko
najdemo t udi v kakem računalniškem programu o ast ronomiji (slika 2) .

Slika 2. Analem a za naše kraje (zgo
raj) in analema za kr aj e na ekvatorj u
(spodaj) - računalniški izpi s (pro
gram ASTRO). Št ev ilke označuj ejo

začetke mesecev. V drugih kra
jih ima analem a nekoliko drugačna

ova la, za kr aj e preko ± 60° zemlje
p isne širine pa nima več pomena .
Poskus ite razm islit i, zaka j .
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Na pod ob en način lahko ugotovit e t udi vašo analemo . Ni t reba

opazovati ravno opoldne in na vodoravnih tleh . Vendar , če že boste
opazovali senco ob 10. uri, jo morate op azovati vedno ob 10. uri. T la so
lahko poševna in razgiban a , npr. pobočje hriba (slika na III. strani ovitka).
Names to palice lahko uporabi te električni drog, lahko pa t udi pokončen
stožec na polici okna, ki je obrn jeno pr oti ju gu (glej članek Sen comer,
P resek 25 (1997/98), 16). Skr atka, znajdite se. Bodite potrpežljivi in
vzt ra jni. Če pa boste ugot ovili, da pri dolgotrajnih opazovanjih sence
trpite , se an alemi takoj odpovejte.

Marijan Prosen




