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Astronomija I

P a je spe t t u . Kdo? Kaj ? Jesensko enakonočje vendar, ko sta dan in
noč enako do lga, ko se pri nas , na seve rni zem eljski poluti , uradno začne

(koledarska ali astronomska) jesen . Letos se začne 23. 9. ob 12. uri in
47 minut , navedli bi lah ko celo sekunde , a ne bodimo preveč natančni . Za
naše razmi šljanje zapisani pod atek povsem zadost uje .

Kaj se pravzaprav vsako leto na Zem lji oziroma v vesolju zgodi, da
je ta t renute k izbran! (gre za dogovor) za začetek jeseni ? Oglejmo si
astronoms ke razmere ob enakonočju . Zanima nas predvsem dvoj e, in sicer

• kaj se v tem času dogaj a v veso lju , pr i čemer mislimo na medsebojno
lego Sonca in Zemlj e, oziroma natančneje , mis limo na kot med smerjo
sončevih žarkov in sme rjo Zem ljine vrtilne osi;

• kako to doživlj amo na Zem lji , pri čemer mislimo na opazovano dnevno
pot Sonca nad obzorj em ob enakonočju .

Beseda nanese na enakonočje, ko obravnavamo let ne čase . Ti pred
st av ljajo v našem življe nju enega najpome mb nejših nar avnih pojavov.
Nekateri mislij o, da je to povsem geografska t em a. Daleč od tega!

--.... terminator
( m ej a- med

dnevom in noV-o)
Slika l . Lega Zemlj in e vrtiine os i g lede na Sončeve ža rke ob jesenskem a li spo m lad an
ske m enakonočj u. V kr aju A na ze meljskem ekvatorju a li v kr a ju B na vz po re d niku
sta dan in noč enako d olga , saj sta ob a kr a ja ena ko časa os vetljena in enako časa v
t emi .

1 M et eorološka jesen se začne že 1. se pt em bra (do govor) . Podobno kot o jesen skem
enakonočj u lahko razmišljamo o spo m ladanskem, ki se zgod i vsako le t o okoli 21. 3.
Met eorološka pom lad se začne že 1. m ar ca . S t ujko enakonočj u rečemo ekvin okcij (iz
la ti nskih besed aequus - enak in n ox - noč) .
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Letni časi na stajajo zara di krože nja Zemlj e okrog Sonca, vendar zato ,
ker je Zemljina vrtilna os za kot 66,5° naklonj ena k ravnini Zemljinega t ira
kro ženj a in ohranja svojo smer. Zaradi tega svetlobni žarki, ki prihaj aj o
s Sonca, na obe zemeljs ki polut i med letom padajo pod različnim kotom .
Kad ar opoldne padaj o na določeno ploskev na Zemljinem površju strmo ,
se ploskev bolj segreva (poletj e), ko pa padajo položno, se segreva manj
(zima) .

Opomba. Če bi bila Zemljina vr tilna os pravoko tna na ravnino Zemlji
nega kroženj a , letnih časov ne bi bilo. P rav tako jih ne bi bilo, če se
Zemlj a ne bi vrtela . Čeprav se v bistvu Zemlj a giblje okrog Sonca po
rahlo sploščeni elipsi in je enkrat Soncu najbliže (za nas pozimi ), drugič
pa naj dlje (za nas poleti) , pa to na potek letnih časov ne vpliva.

Enakonočje najbolje pojasnimo, če pozorno zasledujemo, kaj se do
gaja s kotom med smerjo Sončevih žarkov in smerjo Zemljine vrtilne osi.
Med let om se t a kot spreminja: od to pega kot a (90° + 23,5°) do ostrega
(90° - 23,5°) in od ost reg a do to pega, dvakrat v letu pa doseže vrednost
pr avega kot a , torej 90° , prvič v prvi polovici let a , drugič v drugi. V prvem
primeru govorimo o spomlad anskem enakonočju - na severni polu ti se
začne pomlad (na južni jesen ) , v drugem primeru o jesenskem - na severni

Severna polobla
strmo padanje žarkov
- poleti

21 . junij

Južna polobla
položno padanje žarkov
- pozimi

21. marec

23.september

Severna polob la
položno padanje žarkov

- pozimi

21. decembe r

Južna polobla
strmo padanje žarkov

- polet i

Slika 2. Št ir i znači lne lege Zem lje na nje nem t iru okr og So nca. Med letom Zemlj ina
vrtiina os ohranja smer in naklon pro ti ravnini Zemlj inega kroženj a . Zato so na našem
planetu let ni časi.
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po luti se začne jesen (na južni pom lad ). Trenutek, ko omenjeni kot doseže
90° , je mogoče napovedat i do sekunde natančno , vend ar v navadnem
življe nju zados t uje na ur o, večkrat celo na dan natančen podatek.

Za utrdi t ev pojma let nih časov si velja dobro ogledati sliko 2, ki
poj asnjuje začetek letnih časov s prikazom kroženj a Zem lje okrog Sonca .
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Slika 3. Čim višje nad obzorj em je Sonce , te m bolj greje . Segre va nje ravn e ploskve S
(kos Ze mlj inega površja ) je odvisn o od str mine Sončevih ža rkov . Če pad a jo na ploskev
pravokot no , j e seg revanje najmočnej še . P ri vse bolj poševnih ža rkih je segrevanje vse
sla bše. Če padajo ža rki vzp ored no s p losk vij o, seg re va nja ni (prime rj aj severn e in južne
st ra n i st reh , pogorij , cest , krtin) . Skica prikaz uje , kako enakomern o gost snop Sončevih

žarkov pri različni st rm ini seg re va ena ko veliko ravn o ploskev s ploščino S.

Zdaj pa poglejmo, kako enakonočje doživlj amo v naših krajih , kako
tega dn e vidimo oziroma op azuj emo Sonce na nebu. P ri tem opisu bomo
še vedno zanemarili neke podrobnosti.

Opazovanj a nas prepričujejo , da pri nas sredi zime Son ce vzhaja
nekje na jugovzhodu, pride opo ldne nizko nad jug in zahaja nekje na
jugozahodu. Vendar pa se vzhajališče (vzid) in zahajališče (za id) Sonca
med letom spreminjata. Čim bo lj gre zima v pomlad , t em bliže vzhodu
vsak dan vzhaja Sonce in tem bliže zahodu zahaja. Oko li 21. 3. vzide
skoraj natančno na vzho du (E ), zaide skoraj natančno na za hodu (W ) in
je ravno pol dn eva (12 ur ) na nebu, tj . nad obzorjem (slika 4).

Ko torej kot med Sončevimi žarki in Zemljino osjo doseže 90° , nastopi
enakonočj e (spomlad an sko ali jesensko), kar se zgodi v različnih čas ih . V
vseh krajih na Zem lji (razen polih) tega datuma Sonce vzide na vzho du
in za ide na zaho du, je 12 ur nad obzorjem in 12 ur pod njim. Dan in noč

sta enako dolga , kar pa seveda velja le za idealno obzorje, npr. na mo rju,
kjer ni gora.

Vendar pa to, kar smo pravkar povedali , povsem ne dr ži, t udi za
idealno obzorj e ne. Res bi bilo le, če Zem lja ne bi imela ozračj a. Ker
ga ima , se st vari nekoliko za plet ejo . Tu mor am o predvsem omenit i lom
svet lobe v ozračj u . Svet lobni žarek, ki pri haj a iz vesolja, npr. z zvezde, se
v zračnih plasteh lomi k navpičnici , t ako da ni raven , ampak se narah lo
ukrivi in opazovalec na površju Zem lje vidi, na prim er , zvezdo više, kot je
v resni ci. Enako seveda velja t udi za Sonce.
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Slika 4, Dnevn e poti Son ca nad ob zorj em;

a - okoli as trono mskega božiča (21. 12,) ;

b - ob jesen skem (ali spomladanskem) enakonočju , ko je dnevna po t Son ca nad
obzorjem (dan = 12 ur) enaka nočni pot i Sonca pod obzorjem (noč = 12 ur );

c - oko li astronomskega kresa (21. 6 ,) ,

Z b2 je nakazan a dnevna pot Son ca nad ob zorjem malo pr ed jesenskim enakonočjem

(m alo po spomlad anskem) , ko je dan še daljši od 12 ur , z bl pa dnevna pot Sonca, ko je
dan že krajši od 12 ur. Vrisana je smer pr emikanja vzhajališča in zahaj ališča Son ca okoli
jesen skega enakonočja (okoli spomlad anskega enakonočja je sme r nasprotna) , Slika ne
upošteva vpliva lom a sve tlobe v ozračju ,

Zaradi loma svetlobe vidimo Sonce še t ik nad obzorjem , ko je dejan sko
že pod obzorjem , ko je torej že zaš lo. Številčna vrednost loma ob obzorju
je okoli 0,5° , kar je velikost zornega kot a Sonca. Ker Sonce navidezno
obkroži Zemljo v 24 ur ah, v teh 24 ur ah naredi kot 360°, brez težav
izračunamo , da eni kotni stopinji (1°) ustreza čas št irih minut , polovici
kotne stopinje (0,5°) pa dve minu ti (slika 5).
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pra IIQ, 1ftga

Slika 5. Zaradi lom a svetlobe v ozračju pri vz hajanju vi di mo Sonce že ti k nad obzorjem,
ko je v resnici še pod nj im , pri zahajanj u pa ga vidimo še tik nad obzorjem , ko je
dejansko že zašlo .

Zaradi t ega in še drugih vzrokov je 23.9. ali pa 21. 3., ko navadno
rečemo ali pa iz koledarjev preberemo, da je enakonočje , dejansko dan
dalj ši od noči vsaj za približno štiri minute (teoretično). Dejansko jesen
sko enakonočje nastopi šele nekaj dni po uradno napovedanim datumom
(v Ljublj ani bo letos šele 26.9.) , dejansko spomladansko enakonočje pa
nastopi že nekaj dni pred uradno napovedanem datumu (v Ljub ljani je bilo
letos že 18. 3.) , o čemer se lahko prepričate v Astro nomskih efemeridah
Naše nebo 2003, ki jih izdaj a Društ vo matematikov, fizikov in astronomov.
Tako skupno trajata pomlad in poletje pri nas celo več kot 186 dni, kar
glede na teoretični izračun prikazuje priložena preglednica.

"To so pa že prevelike podrobnosti" , bi kdo rekel. No , mislite si
karkoli, za astronoma niso.

Traj anja letnih časov

severna poluta

pomlad

poletje

jesen

zima

tra janje

92,8 dneva

93,6 dneva

89,8 dneva

89 ,0 dneva

južna poluta

jesen

zima

pomlad

poletj e

opomba

sku paj

186,4 dneva*

skupaj

178,8 dneva

• Od spomladanskega d o jesen skega enakonočja je po t eorij i d obri h 186 dni, kar
j e več kot po lovica let a . To nastane v glavnem zaradi tega, ker se Zemlja gib lje
okrog Sonca po rahko sploščeni elipsi in ne po krožnici.

Marijan Prosen
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