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I Astronomija

KOLIKO N EBESN E KROGLE

P ri obravnavanju nadobzornic in zvezd vzhajalk (glej P resek 29, 280)
naletimo na zanimivo vprašanje: Ko likšen del nebesne krogle vidim o s
kakega kraja na Zemlji?

Takoj se oglasi zdrava pamet, ki odgovori, da zanesljivo vid imo po
lovico nebesne krogle , t .j . tisto njeno polovico (polkroglo), ki se kot nebo
boči nad vsakim opazovališčem. Ker pa zaradi Zemljinega vrtenja nebesna
krogla skupaj z zvezdami navidezno kroži okrog nas, vidimo več kot po l
nebesne krogle , in to tem več, čim več zvezd vzhaja. Če vzhaj ajo vse ,
potem s t ist ega kraja vidimo vso nebesno kroglo. To pa velja za kraje na
zemeljskem ekvatorju.

Obravnavajmo to vprašanje nekoliko podrobneje . Vzemimo idealno
obzorje in splošni primer, da opazujemo nebo iz kraja na severni zemelj
ski poluti (slika 1) , kjer je zemljepisna širina tp kraja pozit ivn a (tp =
= <[PON > O) . Za kraje v Sloveniji to zagotovo velja, saj je tp ~ 46° .
Predstavljajmo si, da smo v središču nebesne krogle, zvezde pa navid ezno
krožijo postrani glede na naše obzorje. Povedano še natančneje: zvezde
kro žijo okrog nebesne osi P p i, ki gre skozi naše opazovališče O ter severni
nebesni po l P in južni neb esni po l Pi .

Slika 1. Navidezno kro ženj e zvezd ok rog
nebesne osi P pi V kraju na severni
zemeljski poluti. Puščica kaže smer
navideznega kroženja zvezd (nebesne
krogle). O - opazovališče, 'P = -1.PON
- zemljep isna širina kraja, n - na
dobzornica in nj en a dnevna pot , v ~

vzhajaIka in nj ena dnevna pot , p 
podobzornica in njena dnevna pot (ne
pride v poštev) .

Nebesna os oklepa kot tp z vodoravno ravnino, saj je po definiciji
višinski kot severnega nebesnega po la za kr aj e na severni zemeljski po luti
enak vrednosti zemljepisne širine . Vzhajalke vzhajajo na vzhodu , na jugu
so najviše, zahajajo pa na zahodu, nadobzornice pa so tako in tako ves
čas nad obzorjem (slika 1) . Čim manjši je t orej tp, več nebesne krogle
vidimo.

Sedaj si oglejmo še sliko 2. Nadobzornice kro žijo po kap ici (nebesne
krogle) z višino v , vzhajalke pa po pasu (nebesne krogle) z viš ino 2(r-v),



A stronomija I

kjer je r - v r cos ep, od kod er sledi v = r(l - cos ep ). Zaradi vrtenja
Zemlje vid imo iz danega kraj a O vse zvezde na kapici in na pasu , vid imo
2:rr r v +2.2':,r (r- v ) = (1 + COSIf? )_t i del neb esne kro gle.

4:rrr- 2 2

nadobzornicc (vidimo) - kroge/na kopica

l'

N ~-----:""'~~--"""---..l

Slika 2. Presek neb esn e krogle
z mer idiansko ravn ino (k izpe
lj avi izr aza ~ + CO~ <P, ki pove,
kolik šen del neb esne kr ogle j e
viden iz kak ega kr a ja z zemlje
p isn o šir ino ep na Zemlji ) .

Iz kraj a O z zemljepisno šir ino ep to rej res vidimo ~ (50%) nebesne kro
gle, vend ar pa še del nebesne kr ogle, t .j . CO~If? -ti del (kar je odvisno od ep ).

Navedimo t ri tipične primere:

i) Iz naših kr aj ev vidimo ~ + COS
2
46° = 0,847, t .j . p ribližno 85% nebesne

krogle.
ii) Iz severnega ali južnega zeme ljs kega pol a (ep = ±900

) vid imo ~ +
+ cosioo = 50%. Narišite skico in se po skici prepričajte o tem .

iii) Iz krajev na ekvatorju (ep = OO) pa vidimo ~ + CO~OO = 100%, t .j. vso
neb esno kroglo. Narišite skico in se po skici prepričaj te o tem .

Ti t r ije računi veljaj o za idealn o obzorje . Če so v okolici hribi ali
visoke zgradbe, vid imo seveda manj .

Vprašanje pa lahko t udi obrnemo. Recim o, da sprašujemo za t iste
kr aj e (ep) na Zemlji , od koder je viden določen del neb esn e krogle.

Za vajo:
1. Izračunajmo zemljepisno širino kr aja, od koder je vidno

a ) ~ nebesne krogle b) 90% nebesn e krogle c) 30% nebesn e kro gle.
2. Koliko neb esne kro gle vidimo? Obravnavajmo matematično.

Marij an Prosen
Od govori so na st rani 300.
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