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I A stronomija

ASTRONOMSKI POJAV BREZ PRIMERE
Navidezni prehod Venere čez Sončevo ploskvico dne 8.6.2004

Prispevek je napisan v štirih delih. V prvem je kr atek opis poj ava , v dru
gem vidnost poj ava v naših krajih, v tret jem nekaj navodil za opazovanje,
v četrtem pa še tri tipične naloge, vse povezan e z Venerinim navid eznim
pr ehodom pr ek Sonca .

Opis pojava

Da bo pojav razumljiv cim sirsemu krogu bralcev , bom o razlago zelo
poenostavili. Torej , kadar pride Venera na svoji poti okrog Sonca natanko
med Son ce in Zemlj o (kar se zgodi zelo redko) , z Zemlj e lahko opazu
jemo, kako se Venera kot majhn a temna okrog la pega (krožec) navidezno
pr emika v smeri od vzhoda proti zahodu preko svetle Sončeve ploskvice
(diska) . Temu neb esnemu pojavu rečemo navid ezni prehod (prečkanje ,

t ranzit) Venere čez Sonce. Celot en pojav lahko t raja več ur.
Čeprav je naša revija že kar precej pisala o Venerinih pr ehodih čez

Sončevo ploskvico! , si velja vseeno pr ebrati še nekaj zanimivosti.
Astronom Jo han nes Kepler je pred svojo smrtjo, let a 1629, prvi

nap ovedal navid ezni pr ehod Venere čez Sonce, in sicer dn e 6. 12. 163l.
Fran coski filozof, matem atik in ast ronom Pi erre Gassendi, ki je tega let a
kot pr vi že opazoval po doben pojav, namreč navidezni prehod Merkurja
čez Sonce, je seveda želel bi ti prvi , ki bi opazoval t udi Venerin prehod .
Tako je Venero op azoval med 4. in 7. decembrom , to da pr ehoda ni vi
del. Danes vemo , zakaj . P rehod se je namreč dog aj al v noči od 6. na
7. december , ko Sonce iz Ev rope ni bilo vidno .

Kepler je spregledal Veneri no navid ezno prečkanje Sonca let a 1639.
Spregledal pa ga ni oziroma izračunal ga je mladi an gleški župnik, sicer
veliki ljubit elj as tronomije in straste n opazovalec, J eremiah Horrox. Na
povedal je prečkanj e , ga čakal in t udi pričakal sredi popoldneva 4. 12. 1639.
Da zares opazuje ome nje ni poj av, je hi t ro sporočil svojemu prij atelju.
Začetne stopnje prečkanja, ko je Venera že nekoliko "zlezla v Sončevo

ploskvico" , je malo pred za tonom decembrskega Son ca opazoval tudi ta
prij atelj. Morebi tna druga opazovanja tega prehod a niso znana .

V začetku 18. sto let ja je astronom Edmond Halley opozoril, da je
iz opazovanj navideznih Vener inih pr ehod ov čez Sonce mogoče natančno

ugotoviti vrednost astronomske enote, t. j . razdalje Zemlja-Sonce (slika 1).

1 G lej Presek 25 (1999 /2000), 266 in P resek 30 (2002/ 03) , š t . 6 , 344. T i pr ehod i
so bili : 1631 in 1639 ; 176 1 in 1769; 1874 in 1882 in bodo: 2004 in 20 12; 211 7 in 2125
itn.
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Zemlja

Slika 1. S - Sonc e, V - Ven era, A in B - kraj a (opazova!išči ) na Zemlji.
Bist ven e pot eze merjen ja as t ronomske eno te, t. j . na skici označene razd alj e IASI =

= IBSI: Iz kraja A opazujemo navidezni preho d Ven er e čez svetlo Sončevo navidezn o
okroglo ploskvico vzdolž t etive E CF , iz kr aja B pa po teti vi GDH . Kot , v katere m je z
Zem lj e vide n razmik tet iv CD, je od visen od ra zdalje med A in B, lABI, oddalje nosti
Venere od Sonca, IVSI in oddalje nost i Zemlje od So nc a, IASI. Ta kot je namreč

možno izmer it i . P ri znan ih lABI, IVSI in tem kotu je na to mogoče izračunati IASI, t .j .
vr ed nost as t ronomske enote.

Zato so vse št ir i preh ode v 18. in 19. stoletju mnozicno opazovali
prav v ta namen. Izkazalo pa se je, da t a opazovanja ne daj o tako
dobr ega rezul t a t a , kot so pričakovali . Metoda je zamrla. Danes določajo

as t ronoms ko enoto predvsem po rad arski metodi , ki je zares natančna.

Vendar pa bodo prihodnje navidezne Ven erine prehode čez Son ce
še vedno množično opazovali (z Zemlje in celo iz vesoljskih sond) , ne le
zaradi zanimivost i in njihove redkosti , ampak t ud i zaradi tega, ker je na
ta način moč dobiti veliko novih pod atkov oVenerinem t iru gibanja in
t ud i o d ru gih dinamičnih las tnostih planet a .

Zelo zanimiva , če ne edinstvena in skoraj ža lost na zgodba v zvezi z na
videznim Venerinim preh odom čez Sonce, je usoda francoskega as t ronoma
Le Gentila . Ta je, da bi opazoval Venerin prehod leta 1761, odpotoval že
1759 v Indijo, a je zarad i političnih dogodkov v kr aj opazovanja prišel
prepozno. Tam je ostal osem let , da bi dočakal naslednji prehod 1769.
Vendar pa so mu takrat ob laki zastrl i Sonce. Torej deset let , da ni vide l
ničesar.
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Potek pojava 8. 6. 2004

Tokratno navidezno Venerino prečkanje Sonca bo vidno iz Evrope, Afrike,
Azije in vzhodnih delov Am erike. Gr e za prvi prehod Venere, ki bo v
celot i, torej po vsej dolžini tet ive na Sončevi ploskv i, viden iz Evrope.
Venera bo navidezno prečkala južno poluto Sonca. Pojav se bo odigral
na ozadju ozvezdja Bik. Kako bo po jav viden iz naših krajev , pr ikazuj e
slika 2. Časovni potek pojava navaj amo za sredino Slovenij e, kar služi kot
orientacija za druge kr aje v Sloveniji. Razlike so maj hne.

V Ljubljani tega dne Sonce vzide ob 5 h 11 min . Preho d se bo začel

okoli 7 h 15 min, ko bo Sonce še nizko nad obzorjem, končal pa se bo
pr ibližno ob 13 h 25 min, ko bo Sonce več kakor 60° visoko na nebu.
Prehod bo trajal dobrih 6 ur.

Opomba. Natančnejše podatke na jdete na zadnji st rani ovitka in v
Astronomskih efemeridah Naše nebo 2004, DMFA.

N

Slika 2. Shematičen prikaz navide
zneg a pr ehoda Ven ere čez Sončev

d isk 8. 6 . 2004 tako, kot bi ga v ideli
pri po gledu s prostim očesom. Po
zor . PAZITE N A OČI.

s

w

Opazovanje pojava

Sliko Sonca projiciramo na zaslon daljnogleda, kjer opazujemo Sonce in
seveda tud i navidezni prehod Venere čez Sončev disk. Opazovanje je
povsem varno. Daljnogled mora stati na trdnem stojalu , da se ne premika ,
zas lon mora biti t udi trdno vpet z daljnogledom, da se slika Sonca ne
trese. Na zas lon nalepimo bel papir . Slika Sonca mora bit i ostra. Ostrino
izostrimo po robu Sonca ali po pegah , če so. Venera bo na ozadju svetle
Sončeve ploskve vidna kot majhen temen krož ec, ki se bo na jpr ej od zunaj
na vzhodnem robu do taknil velikega svetlega Sončevega diska (prvi stik) ,
nato bo kro žec lezel v disk in se ga dotaknil z not ranje strani (drugi stik) ,
potem se bo temen krožec pre mikal po južnem delu diska , se dotaknil
zahodnega dela rob u z not ranje strani (tretji sti k) in končno z zunanje
st rani (četrti stik) , nakar bo zapust il Sonce in z njega odšel za nas lednjih
osem let (slika 3).
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Opazovanje prehod a je naporno. Pred Sončevo pri peko se moramo

ust rezno zaščititi . Naredimo vse , da se počutimo čim udo bnejše. Predl a
ga m naslednji način opazovanja:

i) Slikovno beleženj e poj ava
Na sliki Sonca na zas lonu daljnogleda zabeležimo (označimo) navide
zni vstop Ven ere, posamezne njen e lege na Sončevem disku in njen
navid ezni izst op s Sonca. Ta slikovni del opazovanja shranimo kot
dokument . Na sliki so lahko t ud i razne opomb e. Narisane so t udi
pege itn .

ii) Časovno beleženj e poj ava
Tabela

prvi st ik tI

drugi st ik t 2

t re tj i stik t 3

četrti st ik t4

h min s

Izračunamo:

čas , ko Ven era leze v Sončev disk : t 2 - iI =

čas, ko Ven era leze iz Sončeve ploskve: t4 - t3 =
čas traj anj a preh oda: t4 - tI =

Iz opazovanj poskušamo ugotovit i:

a) trajanje prehoda in ga primerjati s teoretično napovedjo,

b) navidezno pot Venere čez Sončevo sliko,

c) kvocient zorn ih kotov Sonca in Vene re te r ga primerjati z nalogo 2
(glej dalj e),

č ) pa še sami si kaj izmi slit e, sa j je dost i možnosti .

Ves poj av je mogoče t udi fotografir ati , o njem posneti video . Pri te m
opravilu bodite skrajno previdni . Posvetujte se s strokovnjakom. Seveda
pa je opazovanje odvisno pr edvsem od vr em en a. Če nam jo zag ode, je
vsega konec.

Gled e samega opazovanj a Sonca se lahko ravnate po navodilih iz
moj e knjižice A stronomska opazovanja, Presekova knjižni ca 3, 1978, kjer
bos t e našli še kopi co drugih , novih idej tudi za razna druga opazovanja v
astronomiji.
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Slika 3. Navidez no premikanje Ven ere čez Sončev di sk - she ma . Opazovanje začnemo

vsaj čet rt ur e pr ed napoved anim začetkom (p rv im st ikom) . Pazimo na stran i neb a na
zaslonu daljnogled a (glej knjižico Astronom ska opazovanja) .

Naloge

1. Na j bosta A in B kraj a na Zemlji v oddaljenosti a, naj bo V lega
Venere v oddaljenosti b od Sonca (natančno vrednost za b ugotovijo
as tronomi po tretjem Keplerjevem zakonu), c pa naj bo razmik te t iv,
po kat erih iz kraj ev A in B na Zemlji vidimo navidezno potovati
Venero čez Sončev disk .
Izračunaj oddalj enost Zemlj e od Sonca , t .j. ast ronomsko enoto , ki
smo jo označili z x.

A

x

Slika 4. Skica k teoretični nalogi - i zračun astro no mske enote .

B
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2. Zorni kot Venere pri pogledu z Zemlje se spreminja v mejah od 66"
do lO" . Ob letošnjem navideznem prehodu čez Sonce je Venera s
polmerom R = 6100 km od Zemlj e oddaljena r = 0,29 astronomske
enote (1 a.e = 150 milijonov km ). Izračunaj :

a) zorn i kot Venere ob prehodu,
b) kvocient zorn ih kotov Sonca in Venere, če vzameš, da je zorn i

kot Sonca 0,50
•

Rezultat tega dela nalo ge npr. pove, kolikok rat je premer slike Sonca
na zaslonu večj i od premera slike Venere (temnega kro žca) , kar lahko
seveda praktično ugotoviš iz opazovanja sam ega prehoda.

3. Primerj aj razsežnost posameznih peg na Soncu ( če so) z velikostjo
(2R) po Sončevi ploskvi premikajoče se Venere.

Marijan Prosen

Rešitve so na strani 271.
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