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I Astronomija
SONČEV OBRAT
Kad ar se pri gibanju v do lo čeno smer nenado ma obrnemo za 180° in se
začnemo gib ati v obratni (nasprotni) sm eri , naredi mo obrat. In Son čev
obrat je pr av primeren izraz za opis tega, kar se med letom zgodi s Son cem
na nebu na z ač e t ku vsakega po let ja in na začetku vsake zime oziroma kar
se zgod i s kotom med sm erjo Zemlji ne vrtiine osi in Sončevimi žarki .
Pri obravnavanju Sončevega obrata ali solst icija gre za čas naj višje in
najnižje lege Sonca nad obzorjem v kakem kraj u na Zemlji. Gre torej za
datum najdaljšega in najkrajšega d ne v letu. Ta datuma sta okoli 21. 6.
in okoli 21. 12. P rvemu rečemo po letni Son č ev obrat ali astronomski kr es
(ko se 'dan ob es') in se na severn i Zem ljini po luti začne astronomsko ali
koledarsko pol etje (na južni pol uti zima), drugemu pa zimski Sončev obrat
ali astronomski božič (tudi zimski kres), ko se na severni Zemljini po lkrogli
z ačne astronomska ali koledarska zima (na južni poletj e).
Severna poiohia
strmo pad anj e ža rkov
- po let i

21. marco

2 Ljunij

Južna polobla
po ložno padanje žarkov
- pozim i

Severna polobla
položn o padanj e žarkov
- pozimi

21. dec ember

s
23.septcmber

Južna polobl a
strmo padanje ža rkov
- po leti

Slika 1. Št iri z nač i l ne lege Zemlje na njen em t iru okrog Sonca. Med let om Zemljina
vrtiln a os ohranja sm er in n ak lon proti ravnin i Zemljinega kroženj a. Zato so na Zem lji
let n i časi.

Najprej poglejmo, kako leži Zemlj ina vrtiina os glede na Sončeve žarke
obratih oziroma kaj se pravzap rav z njo dogaja v tem času .
Natanko ob po letnem Sončevem obratu leži Zemljina os obrnj ena
tako, da njen severni del gleda pr oti Sonc u . Kot med sm erjo Zemljine
vrtilne osi in Sončevimi žarki meri (90° + 23,5° ) in se nato začne manjšati.
Natanko ob zimskem obratu pa leži tako, da je obrnjena proč od Sonca,
omenjeni kot je (90° - 23,5°) in se potem začne večati (slika 1) .
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Trajanje najdaljšega in najkrajšega dne v
Zemlji.
kraj

najdaljš i dan

različnih

I

krajih na

najkraj ši dan

na ekvatorju

12 ur

12 ur

v južni E vro pi

okoli 14 ur

okoli 10 ur

pri nas

okoli 16 ur

okoli 8 ur

v severni Evrop i

okoli 19 ur

okoli 5 ur

Op omba. V krajih , ki ležijo v mrzlem pasu , t. j . nad severnim tečaj ni
kom (zem lje pisna širi na kraj a je večja od 66,5° N) , je Sonce t udi več
kot 24 ur nad ob zorj em (dan) ali p od njim (noč). Zato si velja ogled ati
še spo dnjo preglednico.
no č

kr aj

najdalj ši dan

najdaljš a

70°

1 dan 8 ur

1 dan

80°

126 dni 12 ur

133 dni 14 ur

90°

178 dni 20 ur "

186 dni 10 ur "

• Gre za trajanje po larnega dne in po la rne noči . P ričakoval i bi obakrat enako ,
. 365 dni 6 ur
.
.
.. .
t.j .
. Ra zlika nas t ane zarad i tega, ker se Zem lja ne gib lje po
2
kro žnici , ampak po elips i, in Sonce ne leži natanč no v sred ini te elipse.

Poglejmo, kako se t a spre me mba kot a odrazi v kr ajih na Zemlji , od
kod er opazujemo Sonce. Prikažimo torej , kako do življamo Sončev ob rat
ljudje. V različnih kr ajih ga seveda dož ivljamo različno , sa j se Sonc e na
začetku poletja ali na začetku zime različno visoko povzpne opoldne na
neb o danega opazovališča.
Po po letnem Sončevem obratu se začne opoldanski višinski kot Sonca
zm a njševat i in se zmanjš uje vse do zimskega Son č eveg a obrata , ko je
naj ma njši, nat o pa se z ačn e sp et večati vse do poletnega Sonč evega obrata,
ko je n aj večji . Ta igra narave se ponavlja iz let a v let o. Trajanje dneva
in noči na t a datum v raz ličnih krajih na Zemlji je zelo različno (glej
preglednico in sliko 2) . Izjem a so kraj i na zeme ljs kem ekva t orj u , kjer sta
dan in noč vedno enaka 12 ur.
Sončeva ob rat a sta zelo pomembna koled a rska dogodka v letu . Če na
primer ob p olet nem So nčevem obratu izm erimo opoldansko dol žino sence,
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Slika 2. Lega Zemlj in e vrtiIn e osi glede na Sončeve žarke n a začetku po letja - poletni
Sončev obrat, solsticij (levo) - in na začetku zime - zimski Sončev obrat , solsticij
(desno) . Pozorni bodite na kot med smer jo Sončevih žarkov in smerjo Zemlj in e vrtiin e
osi. Na začetku poletja je ta kot največj i (90 0 + 23,5 0 ) , nato se manjša, na začetku
zime pa je n a j m anj ši (90 0 - 23 ,5 0 ) .
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Slika 3. Gibanj e Sonca nad ob zorjem oziroma doživljanje
krajih; levo - poletni so lsticij , desno - zim sk i solsticij .
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Sončevih

obratov v naših

ki jo na vodoravna t la meče navp ična in od Sonca osvetljena palica, in
enako to storimo tudi ob zim skem Sončevem obratu, tedaj izmerimo najkrajšo in najdaljšo senco. Pri merjenju la hko ugotovimo, da se je to zgodilo v č as ovne m razdobju dobrih 182 dni ali okroglo pol leta. Ta preprosta
meritev nas p ripelje do op redelitve trajanja leta, t .j. ene od časovnih enot ,
na katerih t emelji koled ar. Stari narodi so trajanje Sončevega let a ugotovili prav z opazovanjem senc visokih predmetov (obeliskov) ob Sončevih
obratih.
Bi p oskusili to ugotoviti tudi vi? Meni se je to posrečilo z meter do lgo
ravno palico .
Marijan Prose n

