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nebesna krogla



nebesna krogla - opazovalec na Zemlji



opis položaja in razdalj na krogli



sferni dvokotnik in trikotnik



kosinusni in sinusni izreki za sferni trikotnik

kosinusni izrek:

sinusni izrek:

če                  preidejo v izreke za ravninski trikotnik



opis položaja na krogli - primer: Zemlja

• severni in južni Zemljin pol 
• Zemljin ekvator 
• Greenwiški poldnevnik 
• zemljepisna dolžina λ 
• zemljepisna širina ϕ



razdalja med dvema točkama



• zenit in nadir 
• horizont 
• nebesni poldnevnik (proti J) 
• azimut A 
• višina h (oz. zenitna razdalja z)

opis položaja na nebesni krogli -  
horizontni sistem



animacija: http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html

http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html


opazovališča + vrtenje Zemlje



opis položaja na nebesni krogli -  
ekvatorski sistem 1

• severni in južni nebesni pol 
• nebesni ekvator 
• nebesni poldnevnik (proti J) 
• časovni kot H 
• deklinacija δ 

• časovni kot H narašča  
linearno s časom 



navidezno dnevno gibanje zvezd

animacija: http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html

http://astro.unl.edu/naap/motion2/animations/ce_hc.html


navidezno gibanje zvezd iz  
različnih opazovališč



• severni in južni nebesni pol 
• nebesni ekvator 
• pomladišče - točka gama 
• rektascenzija alfa 
• deklinacija δ  

rektascenzija in deklinacija 
zvezd nista odvisni od  
opazovališča in časa* 

- zvezdni čas: 

* če ne upoštevamo lastnega gibanja zvezd

opis položaja na nebesni krogli -  
ekvatorski sistem 2



razdalja med točkama na nebu

če        :                                             , kjer sta             ,              



pretvorba med horizontnim in ekvatorskim 
sistemom



ali



ali





nadobzornice, podobzornice, vzhajalke



primer

Katere zvezde so nadobzornice in katere podobzornice za: 

• a) observatorij na Črnem vrhu: 

ϕ = 45◦56’48’’North, λ = 14◦04’25’’East  

in 

• b) za ESO La Silla observatorij:  

ϕ = −29◦15’0’’South, λ = −70◦44’0’’West?



vzid in zaid



kje in kdaj objekt vzide/zaide

kosinusni izrek:





• zvezdni čas, Sončev čas….čas, ki ga kažejo naše ure



zvezdni dan - Sončev dan

365,242 Sončevih dni= 366,242 zvezdnih dni



letno spreminjanje nočnega neba



gibanje Sonca

• dnevno - podobno kot za zvezde - navidezno kroži okoli 
nebesnega pola (zaradi vrtenja Zemlje): vzide, kulminira, 
zaide… 

• letno - drugačno, zaradi gibanja Zemlje okoli Sonca



gibanje Zemlje okoli Sonca

animacija smer žarkov: http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.html


ekliptika - ozvezdja živalskega kroga



rektascenzija in deklinacija  
Sonca se spreminjata in po 
enem letu ponovita 

ob pomladnem  
enakonočju je  
Sonce v pomladišču - točki gama

Sonce navidezno potuje po eklitpiki



višina Sonca nad obzorjem in dolžina dneva

animacija: http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html

http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html


višina Sonca, dolžina dneva,  
smer in dolžina sence

• animacije University of Nebraska-Lincoln: 

poskusite tudi sami in spreminjajte:  
• dan v letu 
• kraj opazovališča 
• … 
• položaj Sonca na nebu ob 12:00 po lokalnem času

animacija: http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html

http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html


2 vzroka: 
• Zemljina os vrtenja je nagnjena glede na njen tir okoli Sonca  
(ekliptika je nagnjena glede na ekvator) 

• Zemljin tir je elipsa

Sonce včasih prehiteva, drugič zaostaja



• pravo Sonce navidezno potuje po ekliptiki in to ne-
enakomerno 

• rektascenzija in deklinacija Sonca 
 naraščata nelinearno s časom 

rektascenzija je povezana s  
časom prihoda Sonca na  
poldnevnik, zato Sonce včasih  
prehiteva, drugič zaostaja



srednje Sonce

• rektascenzija srednjega Sonca narašča linearno s časom 

• srednje Sonce uporabljamo  
za merjenje časa 



časovna enačba

okrog 3. novembra je pravi Sončev čas pred srednjim za 16 min 33 s (Sonce je na poldnevniku 
preden naša ura kaže poldne)

okrog 12. februarja pravi Sončev čas zaostaja za srednjim za 14 min 6 s (Sonce pride na poldnevnik 
'prepozno').





• meščanski krajevni čas: 
• na Greenwichu: 
•                                              
• časovni pasovi - n 
• conski čas: 

• conski odklon: 

• poletni čas

kjer je    izražen v urah: 

conski odklon 



zvezdni dan - Sončev dan

365,242 Sončevih dni= 366,242 zvezdnih dni





primer: koliko časa je objekt nad obzorjem?

Kdaj bo zvezda Atair v ozvezdju Orla, ki ima rektascenzijo α= 
19h50m47s in deklinacijo δ= +8◦52’06’’, v Ljubljani (ϕ = 46◦2’37’’, 
λ = 0h58m7s) dne 14. 9. 2007 vzšla, kulminirala in zašla? Kolikšen 
bo azimut ob vzhodu in zahodu? 

Iz tabel preberemo, da je ta dan zvezdni čas za Greenwich ob 
UT=0h enak S0G = 23h30m22s.


