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ISSN 0351-6652
Letnik 31 (2003/2004)
Številka 5
Strani 290–293

Andrej Kregar:
NEPOSREDNO OPAZOVANJE Z DALJNOGLEDOM
IN FOTOGRAFIRANJE NAVIDEZNEGA VENERINEGA
PREHODA PREK SONCA
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NEPOSREDNO OPAZOVANJE Z
DALJNOGLED OM IN FOTOGRAFIRANJE
NAVIDEZNEGA VENERINEGA PREHODA
PREK SONCA
Navidezni prehodi notranjih planet ov , Ven ere in Merkurja, prek S ončeve
ploskve so mnogo redkejši poj avi kakor Son čev ali Lun in mr k. V p oprečj u
je v enem stoletju 13 Merkurjevih pr ehodo v . Navid ezni Venerini pr ehodi
pa so še red kejši . V 6000 let ih se npr. zvrsti 81 prehodov. Zadn ji je bil
let a 1882 (slika 1). Verjetno ne živi več nihče , ki ga je opazoval. Od let os
naprej bo d rugače, kaj ti v torek, 8. 6. 2004, bo Venera spet navid ezno
p reč kala Sončevo ploskev.

Slika 1. Ven era, kakor so jo zab elež ili let a 1882 , ob svo jem za d njem pre hod u prek
na vid ezne S on čeve p loskve .

Nav idezni premer oz. zorn i kot Vene re ob pr ehodu je skoraj 1' , kar
pomeni , da jo bo mogoče (v idealnem primeru) videt i s pro stim očesom .
Za opazovanje lah ko upor ab imo lovski daljn ogled ali manjši te leskop .
Seved a pa mora t a biti oba nujno opremljena s p r imernim filtro m
za opazovan je Son ca . Razmere pri neposrednem opazovanju ali fotogra fira nju pr ehoda so namreč enake kakor pri ob i čaj nem opazovanju ali
fot ografiranju Sonca . Sončeva svet loba je premo čn a, da bi br ez posebnih
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filtrov lahko opazovali Venero ob prvem ali četr tem navideznem stiku .
Tik pred drugim st ikom in t akoj po t retje m pride do za n imivih op t i čn ih
poj avov . Takrat se bo zde lo, kakor da sta Sonce in Ven era povezana s
tanko nitjo .
Sonce neposred no op azujemo vedno le z ust reznimi filtri. T i morajo
nuj no zadržati tudi in predvsem infrardečo svetlobo. Večina ustreznih
filtrov im a na površj u naneseno tanko plast kroma, sr ebra ali aluminija ,
ki osla bijo t ako vidno kakor t udi infrardečo svetlobo. (Varen sončn i filt er
sme prepušcati m an j kakor 0,0003 % vidne in manj kakor 0,5 % infrardeče
svetlobe .)
Na jbolj razširjen filt er je var ilsko ste klo št . 14. J e poceni in ga ni
t ežko dobiti , vprašljiva pa je njegova opti čna kvalit et a. Primeren filt er
je tudi aluminizir ana My lar folija, posebej prirejena za op azovanje Son ca .
"Ast ro navtska odeja" ni najbolj primern a , vsekakor pa je bo ljša od st ekla ,
ki ga prekrijem o s sajami (osajene steklene šipice). Ta n amreč ne zadrž i IR
svet lobe. Dobra stran My lar folij e je, da jo lahko režemo v po lj ubne ob like
in se ne razbij e, če nam po n esreč i pade na tl a . Uporab imo lahko t udi
plast ali dve popolnoma osvetljenega in razvitega č rno- belega film a ( črni
negativ). Fi lm mora zaradi zaščite pr ed IR svet lobo vsebovati kovinsko
sre bro. Nekateri novejši č rn o- bel i in vsi barvni filmi za radi t ega niso
primerni. Dob er filt er je t udi stara pet p al čna disket a , ki jo vzamem o
iz ovitka . Pri popolnoma jasnem vremenu uporabimo dve plas ti .
P ri opazovanju Son ca z lovskim daljnogledom ali am ate rs kim t eleskopom moramo biti skrajno pazljivi . Pri op azovanju Son ca skozi daljnogled
s prem ero m ob jektiva 10 cm prejme naše oko okoli 500-krat več svet lob e
kako r pri opazovanj u s prostim očesom. Uporabljajmo le filtre, ki se nam est ijo na objektiv daljnogleda in so poseb ej izdelani samo za op azovanj e
Sonca. Nikoli ne uporabljaj mo po ceni filtrov , ki se privijejo na okular
daljnogleda. Zaradi velike vročin e lahko p o čijo in do poškodbe mrežnice
pride prej , preden se zave mo .
Ob up ošt evanju vseh pra vil, ki veljajo za varno vizualno opazovanj e,
pot em fotografir anje Son ca ali navideznega prehoda Ven er e prek Sonca
ni več t ako t ežavno opravilo. Uporabimo lahko kakršenkoli foto gr afski
a parat , ki ima mo žno st ročne nastavitve zaslonke in časa . Seveda moramo
uporabi t i pr im eren teleobj ektiv. Standardni ob je ktiv z gor iš č no razdalj o
50 mm bi dal sliko Sonc a , ki bi na negativu im ela pr emer le 0,5 mm,
in Venem bi bila neopazna. Up or abn i so teleob jektivi, ki im ajo go r iščn o
razdaljo 200 mm ali več ; 500 mm obj ektiv bi dal sliko Sonca s prem erom
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Slika 2. Velikost (prem er) slik e Sonca za posamezne

gor iščne

I

ra zd a lje .

4,6 mm. Če dod amo še 2 x te lekonverter , dobimo sliko Sonca s pr em erom
9,2 mm . Seveda lahko up or abi mo tudi komb inacijo dveh t elekonverterjev: 200 mm obj ekti v t er 2 x in 3 x t elekonver ter daj o gor išč no razd aljo
1200 mm in premer slike Sonca že 11 mm (slika 2).
Pri fot ografir anju Son ca ali Venerinega prehoda prek Son ca mor amo
na obje kt iv daljnogled a obvezno namesti ti Mylar folijo ali steklen sončni
filt er. Fil t er mora oslabiti Sončevo vidno in infrardeč o svetl ob o vsaj za
100000-kr at . Upoštevati moramo t orej ist a varn ostna pr avila kakor pri
nep osr edn em opazovanju Sonca s teleskop om.
Pravilne vr edn osti osvetlitvenega časa in zaslonke ugotovimo s fot ogra firanje m nezastrtega Son ca . Izb erem o film , teleobjektiv, filter in pr i nespr em enje ni zaslonk i, np r. f/ 8 ali f/1 6, ob jasn em vremenu slikamo Sonce
z vsemi časi med 1/1000 in 1/ 4 sekunde. Fi lm razvijem o in p oiščemo
najustreznejšo osvetli t ev.
Na koncu pa še nekaj zanimivost i iz zgodov ine Venerinih navidezn ih
pr ehodov . J oh ann es Kepler je v svojih Rudolfinovih tab licah (Ta bulae
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R udolphinae) , ki jih je izdal let a 1627, pr ecej natančno izračunal prihodnj e
lege pl anet ov . Na svo je pre s ene čenj e je ugotovil, da b osta t ako Merkur
kakor t udi Ven era kon ec let a 1631 n avidezn o pre čkal a Sončevo ploskev.
Kepl er je umrl že pr ed te m do godkom, to da francoski astro no m Pierre
Gassendi je bil prvi, ki je n a znans t veni osnovi opazoval navidezni preh od
Merkurj a . Mesec dni pozneje je p oskušal opazova t i tudi Ven erin pr eh od ,
vend ar današnji r ačuni kažejo , d a t a p reh od ni bil viden v Evro pi.
Kepl erjevi i z računi so kazali , da bo do n asl ednj ega navidezn ega Venerinega preho da priš lo šele čez dobrih 100 let. Mladi ang leški amaterski
astro nom J eremiah Horrox p a se s t em ni sprijaznil. Trdil je, da b o prišlo
p o njegovih r ačunih do naslednj ega Vene rineg a pr ehoda že pr ej in sicer v
decembru 1639. Svoje r ačune je dokončal šele en m esec pred do godkom ,
t ak o da se novica ni utegnil a razširiti . Horrox in nj egov prij at elj William
Crabtree sta bil a tako verj etno edina, ki sta 4. 12. ti st ega let a opazovala
Ven erin pr eh od pr ek S onč eve ploskve.
V Sloven iji je prvo za be leženo opazova nje navideznega pre čkanj a Venere čez Sončevo ploskev opravil jezuit J anez Sch oet tl, ki je te da j slu žb oval
v Ljublj ani, sicer pa se je uk varj al z m at ematiko in astrono m ijo. Ta re dki
astronoms ki po jav je im el priložno st opazovat i zjutraj, 6.6. 176l.
Ko je E dmond Halle y leta 1677 m ed raz iskovanj em južn ega zvezdnega
neb a na ot oku Sveta Helen a op azoval Mer kurj ev navidezni pr ehod prek
Sonca, je menil, da bi bilo mo goče pri zelo pazljivem op azovanju z r azli čnih
kr aj ev n a Zemlji iz izm erjenih časov preh odov iz r ačun ati n at an čno razdaljo m ed Son cem in Zemljo, t. j. as trono ms ko enoto. Način izračuna t em elji
na d olo čitvi pa ral ak se no tranjega planet a in Ven erini pr ehodi naj bi bili
pri t em primernej ši. Ven era je namreč bli že Zemlji ter je za to par alaksa
večja in laže m erljiva. (O t em za htevne m ast ro no mskem problemu je naša
revij a pisal a že dvakrat; glej č lanka Bližnje Venerino navid ezn o prečkanj e
Sonca, Presek 27 (1999/2000) , st r. 266 in Prih odnje leto se bo zgodilo,
Presek 30 (2002/03), str. 344.)
Naslednja Ven erina pr eh od a sta bil a let a 1761 in let a 1769. Astronom i so organizirali številne opazovalne odpr ave , vendar so bili rez ultati
opazovanj sla bi. Zaradi različn i h, sicer za opazovalca zanimivih op t ični h
p oj avov , je n amre č t ežko n atančno ugotoviti z ačetek in konec n avidezn ega
preh od a. Ni č b olje ni bil o z opazova nji naslednjih pr ehodov v let ih 1874 in
1882. Zdaj razdaljo m ed Zemljo in Son cem n at an čno izm erij o z rad arj em .
Za to let ošnji Vene rin pre hod nima t ak ega zn anstven ega p om en a , o čeme r
je Presek t udi že pisal.
Preh odi not ranjih pl anet ov čez Sonč e vo pl oskev so redki in za nim ivi
astronoms ki p ojavi. Zato si velja ogled ati letošnji navidezni Ven erin
preh od . Upajmo, d a b o 8. junija let os lep o in so nčno vr em e.
Andrej Kregar

