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središče

Astronomija I

BLIŽNJE VENERINO NAVIDEZNO
PREČKANJESONCA

Okrog Sonca kroži devet planetov. Od teh krožita Merkur in Venera zno
traj Zemljinega tira , zato jima pogosto rečemo notranj a planet a. Značilno

zanju je, da lahko pri določenih pogojih pridet a med Zemljo in Sonce. Te
daj st a z Zemlj e projicirana na Sonce in lahko opazujemo, kako navidezno
prečkata Sončevo okroglo ploščico oziroma disk, kot se nam Sonce pri
kazuj e na nebu. Tako opazovalec na Zemlji opazuje navidezn o prečkanje

(preh od) plan eta čez Son ce. Z opazovanjem navideznih prečkanj notranjih
planetov , predvsem Venere, pa je mogoče določiti paralakso Sonca , iz nje
pa vrednost astronomske enote, to je razdalj e Zemlja-Sonce.

Sončeva paralaksa je kot , v katerem bi iz Sonca, oziroma natančnej e

iz nj egovega središča, videli Zemljin polmer R = 6400 km pravokotno na
zorno smer (slika 1). Sončevo paralakso p in as t ronomsko enoto a povezuj e
t ale enačba :
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Sl ika 1. Zveza m ed Sončevo paral akso p in as t ro no ms ko enoto a . Enačbo lahko
za p išemo tako zato , ker je R d osti m anjši od a in t etivo R obravnava mo ka r kot lok ,
ki pripada središčne m u kotu p v krožnici s polmerom a.

Ravnina Venerinega tiraje rahlo (okoli 3,50
) naklonjen a proti ravnini

Zemlj inega tira. Zato v notranji konjukciji s Soncem Venera ne leži vedno
v ravnini Zemljinega tira. Včasih pa ob notranji konj unkcij i na svoji
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poti okrog Sonca le pride v tako lego, da ležijo Sonce, Venera in Zemlj a
na isti pr emici. Takrat opazovalec na Zemlji projicira Venero na Sonce.
Opazuje, kako Venera navidezno prečka Sončevo kro žno ploskvico v smeri
od vzhod a proti zahodu (v desno). Pri tem pojavu je Venera vidna kot
majčkena okrogla te mna pega, ki počasi potuje po tetivi čez svetlo Sončevo

ploskvi co.
Zaradi določenih značilnosti Venerinega gibanja so Venerina preč

kanja mogoča le v juniju in decembru, in sicer vsakih 243 let dvakrat po
dva prehoda. Med prehodoma prvega para je osem let pr esledka , potem
pa preide več kot sto let , ko si sledita spet dva prehoda v presledku osem
let. Zadnja navidezna prečkanja Venere preko Sonca sta bila 8. 12. 1874
in 6. 12. 1882, naslednja pa bosta 7. 6. 2004 in 5. 6. 2012.

Poglejmo, kako iz Venerinega navideznega prečkanja Sonca določimo

njegovo paralakso.
Prečkanje Venere čez Sončev krožec opazuj et a z Zemlj e dva opazo

valca v kr ajih A in B v meds ebojni razd alji lABI ,ki je v splošnem manj ša
od R (slika 2) . Zaradi lažjega razumevanj a vzemimo, da je medsebojna
razd alj a kar R. Za opazovalca v kraju A Venera prečka Sončevo ploskvico
po tetivi IKLI ,za opazovalca v kraju B pa po tetivi IMNI, ki je vzporedna
s IKLI. Razmik te t iv d = lA'B'I vidimo iz B pod kot om 8. Isto dolžino
d bi opazovalec na Veneri videl pod enakim kotom p', pod katerim vid i
dolžino R = lABI. Torej je kot p' par alaksa Venere. Paralaksa Sonca je
kot p pri A', pod katerim bi opazovalec s Sonca videl polm er Zemlj e R.

Kota p in 8 sta zelo majhna, za to v trikotniku A'BV lahko vzamemo

p IBVI oddaljenost(Venera - Zemlj a)
J = IA'VI = oddaljenost (Venera - Sonce) .

Ker je IA'VI = 0,723a, je IBVI = a - 0,723a = 0,277a. Sledi p = 2;;;/.
Če kot 8 izmerimo, lahko izračunamo p.

Kot a 8 ni mogoče neposredno izmeriti , saj vsak opazovalec opazuje
prečkanje planet a po drugi tetivi. Kot 8 pa je mogoče izračunati , če

izmerimo čas prečkanja Venere po prvi in po drugi te t ivi.
Op azovalca v A in B morata torej čim natančneje izmeriti čas, ko se

temna pega Venere dotakne svet lega Sončevega diska pri K oziroma pri
M , in čas, ko pri L oziroma N pega zapušča krož ec. Pri lABI = R meri
kot 8 okoli 23".
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Izračunamo p = 27;2~3" = 8,8" . (Če lABI ni enak R, kar običajno ni ,
izračunamo J tako , da lABI izrazimo v delih polm era R.)

Tako astro noms ka enot a meri :

a=
6400 km . 360 . 60 . 60" O '1" k

27f . 8 8" = 15 minj onov m,

ali 1,5 . 1011 m .

I {

Slika 2. Opazovanje navideznega prečkanja Venere (V) čez Sonce iz dveh kra jev A in
B na Zemlji . Opazovali so prečkanja v let ih 1761 in 1769 te r 1874 in 1882, nas lednji
prečkanji pa bosta 2004 in 20 12.

Na opazovanje Venerin ih prečkanj čez Sonce so se odpravile št evilne
znanst vene ekspedicije v raz lične , med seboj zelo oddaljene kraj e na Ze
mlji , da bi od tam zabeležile poj av . Prečkanj e namreč lahko t raja več kot
št iri ure, medtem ko je razlika v izmerj enih časih prečkanja t udi pol ur e.
Pri opazovan ju pa so se poj avile velike težave . Stiki t emnega Venerinega
krožca s svet lim Sončevim diskom so neostri , kar zelo otežuje natančno

merj enj e časa navideznega prečkanj a .

Posebno slabe rezu ltate dobijo pri opazovanju Merkurjevih prečkanj .

Zato navidezn ih prečkanj notranjih planetov čez Sonce danes ne upora
bljajo več za določi tev astronomske enote, čeprav je bil v preteklosti ta
način zelo moden in je dal celo zadovoljivo natančnost. Vendar se tehnika
as tro nomskih meritev razvija , napred uje . Človek si hitro izmis li kakš no
izboljš avo.
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