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Astronomija I

ZAKRITJE

Zakritj e ali ok ultacija (occ ult atio, lat. skrivanje, t aj enj e) v astronomij i na
splošno pomeni poj av , da prvo vesoljsko te lo zakrije ali okultira drugo.
V te m primeru leži drugo, to je zakr ito telo , bolj daleč kot prvo telo .
Zakritje večkrat uporabljamo kot pomoč pri ugotavlj anju, katero od dveh
vesoljskih te les, ki sta ud eleženi pri zakritju, je od nas bolj oddaljeno.

Z roko zakr ijmo (zas trimo) luč na st en i. Kaj je od nas bolj oddaljeno,
roka ali luč?

Tako lahko Luna pri svojem navideznem mesečnem gibanju na nebu
zakrije zvezde, pl anete , glave komet ov, radij ske vir e, kar vse pomeni, da so
zvezde, planeti, kometi , radijski viri od nas bolj oddalj eni , kot je oddalj en a
Luna .

Planet lahko zakrij e zvezdo (let a 1679 je Saturn zakril zvezdo Omi
kron Bika, 1976 je Mars zakr il zvezdo Epsilon Dvojčka, 1981 pa Vener a
zvezdo Sigma Strelca). Znani so primeri , da pl anet zakrije planet (leta
1590 je Venera zakr ila Mars) ali da planet zakrije satelit, ki kro ži okrog
njega (npr. da Jupit er zakrije kako svojo luno; o tem najdet e podatke v
as t ronoms kih efeme ridah Naše nebo).

Najbolj znana, številna, raziskana in tudi pomembna so Lunina zakri
tj a zvezd . Zato tu predstavimo predvsem t a poj av (slika 1) . Pri Luninem
zakrit ju zvezda v hipu zaide za Luno, včasih pa prav tako tudi vzide izza
nje. Ker se Luna premika glede na zvezde od zahoda proti vzhodu, zvezd a
(planet ali kako drugo vesolj sko telo) izgine za Luninim vzhodnim robom
(poj av imenujem o tudi imersij a), pojavi pa se izza nj enega zahodnega
robu (em ersija). Od mlaj a mimo prvega krajca do polne lune se izginotj e
zvezde torej dogaja na temnem vzhodnem robu Lune, od ščipa mimo
zadnjega krajca do ml aj a pa se ponovni pojav zvezde kaže na temnem
zahodnem robu.

Lunina zakrit ja zvezd uporablj ajo za določitev natančne lege Lune,
za katero vem o (glej Presek 28, 2000-2001 , 206), da im a zelo zamotano
gibanje, njeno natančno lego pa pogosto potrebujemo v raznih izračunih.

Lege zvezd na nebu so določene zelo natančno , ker gre za točkasta

t elesa z gib anji , katerih lastnosti dobro poznamo. Luna pa ni točkasta,

pr avzaprav je navidezno zelo razsežno telo , pa še nj eno gibanje je zelo
t ežko natančno pr edvideti. Lege Lune torej ni možno napoved ati z enako
natančnostjo kot lege zvezd. Če pa na primer izmerimo čas (trenutek) , ko
Luna zakrije zvezdo, je lega točke na Luninem robu (to je zvezde, ki se
ravno dotika Luninega diska , kjer se odigra poj av ) v t em času tudi znana.
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Slika 1. Ko Lu na prečka nebo , občasno prid e pred kakšno zvezdo v ozadju t ako, da jo
začasno zas t re in prepreči , da bi jo opazovali - rečemo , da Lu na za krije zvezd o. Raz
meroma pogosto za krije dovolj sve t lo zvezd o, ki jo lahko opazuje mo že z daljnogledam
manjše povečave.

Slika prikazuj e , da bo Luna km alu za krila zvezdo - zgo d ilo se bo Lunino zakritje zvez de .
Poj av se od igra v nekaj stot in kah sekunde . Zak ritje j e mogoče posn eti na filmsk i trak, s
TV kamero , fot oce lico, fotomet rom, videom. Kot za nim ivos t na j povem o, da natančni

pr egledi posn etkov kažejo , da Luno obkroža skrajno redka a t mosfera (t ako redka, da bi
lahko rek li, d a je nima) . Pri izredno natančnem op azovanju sij zvez de nekak o dv e do
tri sekunde preden zvez da izgine za Lu ni n rob zelo rahlo pade, svet loba zvezd e nekako
šibko "za m iga t a" oziro ma zvezd a "obled i".
Na zgorn j i s liki je zvez da še nekoliko navidezno oddaljen a od Luninega ro b u; Luna se
j i nav idezn o približuj e od zahoda proti vz ho d u (gib lje se v levo) . Spo daj je zvez da tik
pred za kritjem.
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Iz te h podatkov lahko nato določimo natančno lego Lu ne, pravzaprav
središča nje nega diska ob zakrit ju (slika 2) . Zato Lunina zakritja zvezd
pazlj ivo opazujejo . V pre te klosti so opazovanja te h zakr it ij pomagala tudi
pri od kr ivanju sp rememb v vrtenju Zem lje .

Slika 2. K določitvi natančne lege Lune s pomočjo Luninega zakrit ja zvezde.
Zaradi Luninega gibanja glede na zvezde proti vz hodu zvezda Zl izgine (zaide) za
Luno - zakritje (imersija), zvezda Z2 pa se po javi (vzide) - odkrit je (emersija) . Zvezde
imajo kot točkasta telesa natančno določeni nebesn i koordinati (rektascenzijo o in
deklinacijo 8) , Luna kot razsežno in zelo "muhast o" telo pa ne. Natančnejši koordinati
Lune (pravzaprav središča Luninega diska) ob zakritju dobimo , da upoštevamo smer
Luninega gibanja na nebu, podanega npr. s kotom e, in znanim navideznim polmerom
p Lune.
Naj ima zvezda Zl znani koord inati a l in 81 . Tedaj sta koordinati središča To (aa, 80 )

Luninega d iska enaki: aa = al - Pcos e in 80 = 81 - p sin c (a se veča v levo, 8 pa
navzgor) . Pa še vedno je tako določena lega središča Luninega diska približna, ka jti
Luna se gib lje zelo nepravilno . To povemo zato, da začutite vso zamotanost Lu ni nega
gibanja.

Nastop pojava in okoliščine Luninega zakrit ja zvezde, kar nekako
spominja na mrk zvezde, lahko predvi dimo (izračunamo) po posebno
zapletenih formulah (za radi prezahtevnosti j ih seveda ne navajamo).

Trenutke zakritja svetlih zvezd, vidnih z lovskim daljnogledom, pri
našajo številne astronomske efemeride. Opazovanj e teh pojavov, ki jih
spremljajo na številnih observatorij ih, in nj ihova teoretična analiza se
uporablja za natančno določitev osnovnih elementov t ira Luninega gibanja
okrog Zem lje .
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Slika 3. Če zvezda za ide (vz ide) skora j v
hipu, pa plan et , ki je z daljn ogledom vide n
kot majčken disk-plošček , kar nekaj časa za 
haj a (leze ) za Lu nin rob (vzha ja izza ro bu) .
Iz časa zaha janja vesoljskega te lesa za Lunin
rob je mogoče izm eri ti zorn i kot vesoljs kega
telesa in pri zn ani oddaljenosti še njegovo
velikost - premer .
Slika prikazuje vzhajanje Saturna izza Luni
nega ro bu. Mimogrede , leta 1983 smo lahko
opazova li, kako je Luna zakri la planet Jupi
te r .
Prav pred kratkim je Lun a tud i za kr ila neki
svet el p lanet . Poskusit e ugotovi ti , kateri.

-

Tudi zemlje pisno dolžino je zelo
prikladno določit i po trenutku, ko Lu
na zakrije zvezdo, saj so v nekate
rih efemeridah navedeni potrebni po
datki za skoraj vse svet lejše zvezde in
sicer točni čas zakritja kot t udi mesta
vstopa in izstopa zvezde za poljuben
kraj na Zem lji , kjer lahko pojav (za
kritj e ali odkritje) opaz ujemo .

V sredini pret eklega stolet ja so
Lunina zakrit ja zvezd začeli upora
bljati tudi za določevanje polmerov
(velikosti) zvezd . Metoda se je izka
zala za usp ešno in jo uporabljajo še
dan es.

Govorit i oziroma pisat i o vsem
tem pa so že druge, kar zahtevne zgod
be. Morda o njih kdaj drugič.

lvIarijan Prosen
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