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Astronomija I

PRIHODNJE LETO SE BO ZGODILO

Da , čez let o dni, v začetku junija , bomo lahko opazovali zelo redek ast ro
nomski poj av .

Notranj a planet a , Merkur in Venera, ki krožita okoli Son ca znotraj
Zemlj ine krožni ce, od časa do časa prideta natanko med Zemljo in Son ce.
Takrat ju lahko včasih opazujemo, kako se kot t emni pegi navidezno
premikata čez svetel Sončev disk (navidezno Sončevo okroglo ploščico 
krožec). Temu naravnemu poj avu rečemo navid ezn o prečkanje ali navi
dezni prehod (not ranjega ) planeta čez Sončev disk (slika 1). Da pride do
tega pojava , mora biti izpolnjenih več pogoj ev. Najpome mbnejša sta dva.
Planet mo ra biti :

i) v notranji konjunkciji s Soncem, in sicer natanko med Zemljo in
Sonce m ;

ii) v vozlu ali zelo bli zu enega od vozlov svojega t ira (Vozel je presečišče

planetnega t ira z ravnino zemeljskega kroženj a okrog Son ca . Vozla
sta dva ; dvižni je tista presečna točka , v kateri planet prečka ravnino
pri gib anju iz južne (spodnje) polute v severno (zgornjo) , padni pa
pri gibanju iz severa na jug.)

Zaradi zanimivos t i poj ava borno na kratko opisali t ako Merkurjeve
kot tudi Ven erine navidezne prehode čez Sonce.

Ko je Merkur ob notranji konjunkciji s Son cem in v vozlu ali blizu
enega od vozlov svojega ti ra, je z Zemlj e viden kot drobcena temna pega,
ki se počasi premika čez Sončev obraz . To se lahko zgo di le, ko je notranj a
konjunkcija bli zu 7. 5. ali 9. 11. Tako govorimo o m ajskih in novembrskih
navideznih Merkurj evih prečkanjih . Merkurjev ti r je precej sploščen in
maj a je Merkur Zemlji bli že kot novembra. Zato so novembrski prehodi
po gostejši.

22 sinod skih obhodnih časov ! Merkurj a je pribli žno enako sedmim
letom , 41 sinodskih časov je še bliž e 13 let om, 145 sin odskih časov pa je
skoraj natančno 46 let . P rehodi so t orej mogoči v časovnih pr esledkih 7, 13
ali 46 let , pri čemer v sedmih letnih pr esledkih maj ski prehodi niso mogoči .

V 217 letih se zvrsti 29 prehodov, 19 pri dvižn em vozlu (novembra) in 10
bli zu padnega vozla (maja). Poj av lahko traj a več ur , odvisno od kraj a
opazovanj a .

1 Sinods ki obho dn i čas p la neta je čas m ed dvema enakima legama p laneta glede
na So nc e, npr. m ed d vema zapored nima no t ranjima konju nkcijama. To je obhodni
čas p la neta g led e na So nce (več glej v učbeniku : F . Avsec - M . Prosen , A stron omija,
D ZS-DMFA SL O, Lj ubljan a, 1966).
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Slika 1. Navidezni prehod notranjega planeta (Venere) čez Sonce - shema. Planet se
kot drobna temna pega premika po tetivi svetlega Sončevegadiska. Pojav se začne, ko
se planet navidezno dotakne diska - prvi dotik, nato pega zleze v disk in leze nekaj ur
po njem, ko ga končno zapusti z zadnjim dotikom.

Prvi je opazoval in tako zabeležil Merkurjevo navidezno prečkanje

čez Sonce francoski naravoslovec P. Gassendi 7.11. 1631. Do danes so ta
prečkanja velikokrat opazovali. Enega sem tudi sam opazoval (slika 2).
Zadnji Merkurjev prehod je bil 14.11.1999, naslednji pa bo 7.5.2003.

Slika 2. Merkur (temni krožec) ob svojem navideznem prehodu čez Sonce dne 9.5. 1970.
Pojav je trajal skoraj osem ur (foto Marijan Prosen).



A stronomija I

Opazovanj e Merkurjevih pr ehodov lahko uporabijo za določitev na
tančnejših vrednosti elementov Merkurjevega t ira gibanja.

Če je Venera ob notranji konjunkciji s Soncem v vozlu ali zelo blizu
enega od vozlov svojega t ira, pa prid e do Venerinih navideznih prečkanj

Sonca . Da se to zgodi, mora biti not ranja konjunkcija blizu 7. 6. ali 8. 12.
Zato govorimo o junijskih in decembrskih pr ehodih.

Osem sinodskih obhodnih časov Venere je skoraj enako osmim let om ,
tako da se pr ehodi navadno doga jajo v parih osem let narazen ; 152 si
nodskih ob hodnih časov Venere pa je skoraj natančno enako 243 letom.
Po paru prehodov, časovno razmaknjenih za osem let , se ne zgodi noben
pr ehod ob istem vozlu najmanj 235 let. Par pr ehodov se pojavi ob drugem
vozlu v vmesnem času . Časovna pr esledka med paroma prehodov st a torej
105,5 let in 121,5 let. Tako pridemo do vrste decembrskih prehodov v letih
1631 in 1639, 1874 in 1882, 2117 in 2125 ter vrste junijskih pr ehodov v
letih 1761 in 1769 ter 2004 in 2012.

Prehod 6. 12. 1631 je nap ovedal J . Kepler. Gassendi , ki je prvi opa
zoval Merkurjev prehod, je opazoval Venero 4., 5., 6. in 7.12. , a prehoda
ni "videl". Seveda ga ni mogel videti , ker se je zgodil ponoči od 6. na
7.12., ko Sonce v Evropi ni bilo vidno.

Kepler ni nap ovedal prehoda 1639 (pravzaprav je nap ovedal , da bo
šla Venera zelo tesno mimo Sonca, da ga bo torej "rahlo zgrešila") . Anglež
J. Horrocks pa je izračunal , da se bo prečkanj e Venere dogodilo 4. 12. Imel
je srečo . Malo pr ed zaid om Sonca je s prij ateljem res zabeležil začetek

pojava. To je pr vo in edino opazovanj e tega Venerinega prečkanja.

Leta 1716 je ast ronom E. Halley, odkrit elj slavnega po njem imeno
vanega komet a, izrekel misel, da je z natančnim opazovanjem Venerinih
prečkanj možno natančno ugot oviti vrednost astronomske enote (raz da
lje Zemlj a-Sonce). Zato so naslednj e Venerine pr ehode čez Sončev disk
5.6. 1761 in 3.6. 1774 ter 8. 12. 1874 in 6. 12. 1882 množično opazovali
pr av v t a namen . Iz obdelave pod atkov vseh opazovanj so sicer dobili
dober rezul tat (150 milijonov km ), vendar je to za dan ašnji čas pr e
malo natančno. Medtem so razvili natančnejši (radarski) način določitve

ast ronomske enote, zato prihodnjih opazovanj Venerinih prečkanj ne bodo
več uporabili za ta namen, pač pa jih bodo uporabili za prid obi tev na
tančnejših podatkov o Venerinern t iru gibanja .

Naslednji štirje Veneri ni prehodi bodo

8. 6. 2004, 5.6. 2012; 10. 12. 2117 in 8. 12.2125.

Preho d let a 2004 je to rej pred durmi. Ta zelo redek ast ronomski
pojav bomo lahko zares opazovali, ne pa samo pisali o njem.

Marijan Prosen
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