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Sonja Jejčič, Andrej Čadež in Tomaž Zwitter:

PREHOD VENERE: VENERA BO 8. JUNIJA 2004
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I Astronomija

PREHOD VENERE:
Venera bo 8. junija 2004 prečkala Sončevo ploskev

Sodeluj v edinstvenem mednarodnem izobraževalnem
projektu Prehod Venere 2004!

Preh od Venere čez Sončevo ploskev je
redek nebesni pojav, ki je bil zadnjič vi
den let a 1882. P onovn o ga bo mogoče

opazovati 8. junija 2004 v Evropi, Afriki
in Aziji . Pri nas se bo prehod začel

ob 7.20 in končal ob 13.24 po srednjee
vropskem po letnem času in bo nedvo
mno pritegnil veliko pozornost medi
jev in javnosti. Zato so se Evropski
južni observatorij (ESO) in druge znan
stvene ust anove odločile, da organizi
rajo evropski izobraževalni projekt P re
hod Venere 2004 (Venus Transit) .

Prehod Venere ima velik zgodovin
ski pomen, saj so z njim določili razda
ljo od Zem lje do Sonca. S projektom
P reh od Venere 2004 želimo še enkrat
izm eri t i to razdaljo in ugot ovit i, kako
natančno nam bo to uspelo. Sam pre
hod im a velik pomen t udi v današnjem
času, sa j na te j met odi te me lji iskanje
planet ov v drugih osončjih.

Vzpostavili bo mo veliko mednaro dno mrežo posameznikov, med katerimi
bodo tudi učitelj i, dijaki, profesionalni astronomi in astronomi amaterji, ki
bodo sodelovali pri zbiranju podatkov, potrebnih za določitev razdalje od Ze
mlje do Sonca. Vse podatke bodo zbrali in obdelali na Pariškem observatoriju.

Naloge opazovalcev so :

• podati geografske koordinate opazovališča (dolžino , širino);

• natančno določiti trenutke št ir ih ključnih faz med prehodom Vene re:

- trenutek, ko se Venerina ploskvica prvič dotakne Sončeve ploskve (prvi
st ik) ;

Nadaljevanje na III. strani ovitka.



A stronomija I

Na dalje vanje z II. strani ovitka.

- trenutek, ko Ven erina ploskvica prečka rob Sonca in se nahaj a znot raj
Sončeve ploskve (drug i st ik);

- t renut ek , ko se Venerina plosk vica prvič dotakne druge st rani Sončeve
ploskve (tret ji st ik) ;

- t renute k, ko Venerina ploskvica prečka rob Son ca (četrt i - zadnji st ik) .

Ustanove , ki so vključene v proj ekt Prehod Venere 2004, bodo cenile, če

bost e po sn eli tudi dokumentarni film o delu vašega projekt a .

Internet bo glavni način komunikacije med ud eležen ci. Vse potrebne in-
formacije o op azovanju prehoda Venere dobiš na slovenski st rani

http://www .fiz.uni-lj.si/astro.

Dodatne informacije pa na

http://www .vt-2004.org.

Zaželen o je, da sodeluješ pri ed instven em izobraževalnem projektu Pre
hod Ven ere 2004 v skupini ali kot po sameznik. Priporočamo, da povprašaš
pri učitelju fizike oziroma pri najbli žjem astronom skem društvu o možnostih
opazovanja pr ehoda.

Najboljš i rezultati projekta P rehod Ven ere 2004 bod o predstavljeni v ok
viru Evropskega znans t venega tedna oktobra 2004 v Grenoblu.

Ne izgubljaj časa in izkoristi edinstveno priložnost!
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