
t{aia Zemlja je le rnajhen planet, eden

od vei milijard planetou. ilale Sonce

je ena od milijand zvezd, kiso zbrane

v 0alaksiji.llaia Oalaksija pa je samo

cno od milijard galaksij. Uesolje, eli

holje redeno vidno uesolje,je zares

veliko.ffazdalje med telesi u njem so

zelo velike, zato se zdi, da nam pogled

vjasno noino nebo no more kaj dosti

razkr.iti.Io pa ne drii, saj lahko ie z

enostavnimi opazovanji mansikaj

sami uidirno in spoznamo, ie pq se

opremimo z daljnogledom

ali rnanj5im teleskopom,

lahko v globinah vesolja

odkrivamo osupljive

reii.Z astronomskimi

opazovanji je takq da

vei ko uemo in bolje

ko znamo opazovati

nebq bolj navdulujoia

spoznanja o vesolju se

nam odpinajo.
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OPAZ0I,ATIIE iIAPRAUE
Kako deluje oko? Zakaj daljnogled

stvari poveia? Kako nastane slika v

fotoaparatu in kameri? Kaj ima to z

Leta je koiiek stekla, ki ima izbruieni

ploskvi. Od navadnega okenskega ste-

kla se leia razlikuje po tem, da ima vsaj

eno ploskev izboieno ali vboieno. Po-

veievalno steklo ima izboieni ploskvi,

astronomskimi opazovanji? Vse to
so glavni pripomotki pri opazovanju

vesoljskih teles in je zato dobro vsaj

zalo zbira svetlobo. To u gotoviS tako,

da ga nad tlemi obrnei proti Soncu

in vidi5, kako na tleh nastane svetla

pika, v kateri se zberejo svetlobni 2arki

Sonca, ki gredo skozi leio. Pri takem

poskusu hitro opa-

zii, da je velikost
pike odvisna od

razdalje med leio
in tlemi. Ko je pika

najmanjia, se 2arki

sreiajo v toiki, ki

ji pravimo goriSie.

Razdalja med leio
in goriStem pa je

goriSina razdal-
ja leie, kije ena

najpomembnejiih
lastnosti vsake leie.

nekaj malega vedeti o njihovem delo-

vanju, preden pokukamo >tja gor<.

Poveievalno steklo je torej zbiralna

leia, ki ima 5e nekaj pomembnih

lastnosti. ee postavii list papirja

na sonce, se ne bo v2gal. V goriiiu
zbiralne lete pa bo papir zagorel.

To tudi pomeni, da leia svetlobo

z veije povr5ine skoncentrira na

manj5o povriino. Zbiralna leia ima

tudi to lepo lastnost, da ustvari sliko

okolice. To lahko ugotovii tako, da

poveievalno steklo usmeri5 Proti
oknu, za njim pa postaviS list papirja.

Ce spreminjai razdaljo med listom in

leio, boi nenadoma na njem oPazil/

opazila sliko okna. Ups. Slika je

obrnjena na glavo.

Zapomni si te pomembne lastnosti

lei, ker so za astronomska opazovanja

bistvene!

Zrcala
Ukrivljena zrcala imajo podobne

lastnosti kot leie. Tega smo malo

manj vajeni, ker imamo doma
predvsem ravna zrcala. ee pa

je zrcalo vboteno, reiemo tudi
konkavno, deluje kot zbiralna

leia. Znameniti angleiki fizik lsaac

Newton je 2e v drugi polovici 17.

stoletja ugotovil, da lahko z vboie-
nim zrcalom izdela daljnogled, ki

mu 5e danes pravimo Newtonov

daljnogled ali teleskop. TeZava z

zrcali pa je ta, da zbirajo svetlobo

in ustvarijo sliko na isti strani, od

koder prihaja svetloba, leie pa na

nasprotni strani. ee hoiei videti

sliko, kijo ustvari zrcalo, mora5 stati

pred njim, zato lahko vidiS le sebe.

Kako so Newton in drugi uienjaki

reiilita problem? O tem pri poglavju

o zrcalnih teleskopih.

Oko je za nas najpomembnejia

opazovalna naprava. Ne bomo se

spuiiali v podrobno zgradbo tega

tutila, zanimala nas bo samo njegova

optitna zgradba, torej kako v oiesu

nastane slika okolice.

Oko ima dva bistvena oPtiina ele-

menta. Prvi je oiesna leia. Podobna

je poveievalni leii in zbira svetlobo

v sliko. Slika, ki je prav

tako kot pri poveieval-

nem steklu obrnjena

na glavo, nastane na

oiesni mre2nici, kjer so

tutnice za svetlobo. V

naiih oieh sta dve vrsti

iutnic - paliiice in teP-

ki. Palitice so obiutljive
samo za svetlobo in da-
jejo le irno-belo sliko,

iepki pa zaznavajo

barve. Palitice so mnogo bolj obiut-
ljive za svetlobo od iepkov in z njimi

vidimo, ko je svetlobe v okolici zelo

malo. Zapomnite si to, ker bo to dej-

stvo pri astronomskih opazovanjih

zelo pomembno.

Moigani so pravzaprav tisti, ki signale iz oiesa pre-

delajo v sliko. Io pomeni, da "vidirno" Sele z moigani.

Zbiralna leia
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Daljnogled je optiina naprava, ki je
naieloma sestavljena iz dveh zbiralnih
let. Spredaj je vetja leia z dolgo go-
ri5ino dolZino, ki ji pravimo objektiv.
Objektiv ustvari sliko, enako kot pri
poveievalnem steklu, ki jo gledamo
z drugo leio, ki ji pravimo okular.
Objektiv in okular skupaj povetata
sliko oddaljenega telesa. Veija ko je
goriiina razdalja objektiva in manj5a
ko je goriiina razdalja okularja, veija
je poveiava daljnogleda. Daljnogle-
du, ki ima za objektiv zbiralno leto,
pravimo refraktor. Dvogled je le dvojni
daljnogled, ki ima za vsako oko pose-
bej en objektiv in okular.
Pogosto pa je pri astronomskih tele-
skopih kot objektiv vboieno zrcalo.

Takim teleskopom pravimo zrcalni
teleskopi ali reflektorji. Laije jih je
izdelati kot refraktorje, predvsem

ie 2elimo, da je objektiv zelo velik,
kar je pri astronomskih opazovanjih
zelo pomembno. Vesoljska telesa so
namrei zelo dalei in od njih prihaja
zelo malo svetlobe, zato je mora-
mo v sliki zbrati iim vei. Zrcalnih
teleskopov je veliko vrst. Newtonov
teleskop je narejen tako, da ima v cevi
pred glavnim zrcalom, objektivom,
ie manj5e ravno zrcalce, ki svetlobo
preusmeri pravokotno iz cevi. Tako je
veliki utenjak reiil te2avo, da pri zrcal-
nem teleskopu ne gledamo le sebe.
Vsi veliki teleskopi in vesoljski tele-
skop Hubble so reflektorji. Najveiji

zemeljski

teleskopi imajo
zrcala s premerom
10 metrov, pred krat-
kim pa so uienjaki
zaieli graditi takega

s premerom

30 metrov. Njegov
objektiv bo torej
velik kot rokometno
igriiie.

Ieleskop je sopomenka za

daljnogled, ki jo astronorni

radi uporabljajo, ko gouo-

r"ijo o uelikih astronomskih

opazoualnih napravah.
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Jasno noino nebo je:videti kot zelo

ffi
velika polkrogla, kot kupola v veliki
cerkvi, na katero so pripete zvezde in
druga nebesna telesa.Toda to je samo
videz, saj so v resnici ta telesa razliino
oddaljena od nas. Ker pa so zelo dalet,
nimamo vtisa, da bi bila porazdeljena v
prostoru. V gozdu zlahka ugotovimo, da
so drevesa razlitno dalei od nas. Bli2nja
debla so videti veija, debelej5a, bolj

so videti vierenrke;:' :' ..,i

ee nekaj iaia strmimo v nebo, . ,' I , ,ta beiilizlvidnega:ta beii iz:vidneqa'.poija; ket re.{emo,,,,..'':,

'tistemr; kar gledamo-skozi daljno-,, . '

gf ed, in, moramo statno po.pravljati

opazimo, da se:nebo vrti. To je samo
videz, saj se dejansko vrti Zemlja. To
je tako, kot ie smq na vrtiljaku. Ce
pogledamo druge otroke na njem, se

nam zdi, da so pri miru, okolica pa se
vrti okoli nas. To je za astronomska
opazovanja precej zoprna ret, saj na

smer, v katero gledamo. Vetja ko je
povetava daljnogleda, hitreje nam
nebesna telesa >beiijo<. Astronomi
zato uporabljajo posebna stojala, ki

stalno sledijo vrtenju neba.

Kamere
Z daljnogledom lahko tudifotogra-
firamo oziroma snemamo vesoljska
telesa. Danes je v skoraj vsakem tele-
fonu kamera, ki ujame sliko okolice.

Taka kamera ima spredaj zbiralno
leio. Se sliSi znano? Slika, ki jo ustvari
leia, pa nastane na posebnem, za

svetlobo obiutljivem iipu. Signal iz

svetlobnega iipa pa v sliko predela

program v procesorju telefona.
Taka kamera je torej nekakino
elektronsko oko, kjer mreZnico
nadomeita za svetlobo obiut-
ljiv iip, moZgane pa procesor
oziroma elektronika.
V astronomiji se uporabljajo
podobne kamere ali malo boljii
fotoa pa rat, za zatetna snema nja

neba pa zadostuje kar kamera na

telefonu. Prednosti kamere pred
otesom je veliko.

lotografijo neba,posneto z daljnogledom, lahko shrani-

no in jo kasneje pogledamo, predvsenr pa lahko kamera

zbere uei svetlobq zato lehko na fotografiji vidimo vei

podrobnosti kot samo s pogledon skozi teleskop.
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Razdalje med nebesnimi telesi in

velikosti Sonca ter Lune na nebu ne

moremo meriti v metrih ali kilometrih,

kot smo to navajeni za telesa okoli

nas. Razdaljo med njimi merimo s

Pri oiesu sta vrvici druga

krog ima 360 stopinj.
To si lahko zamislimo

tako, da gledamo v

sliko na steni in proti

njej iztegnemo roko.

Z iztegnjeno roko se

nato zavrtimo okoli

svoje osi. Ko roka

spet kaZe proti sliki,
je opisala kot

360 stopinj.
Za merjenje manj5ih

kotov na nebu so roke, dlani in Prsti
zelo priroten pripomoiek. Roko

iztegnemo, zami2imo na eno oko in

prsti postanejo na5 >meter<, kot to
prikazuje slika z Velikim vozom, ki ga

vsi poznate. Prsti niso primerni le za

merjenje kotov oziroma razdalj med

zvezdami, temvei tudi za merjenje

viiine nebesnih teles nad obzorjem.
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glede na drugo
.; pod nekim

kotom. Bolj

ko sta zvezdi na

nebu narazen, veiji je ta kot

med njima. Kote merimo

v stopinjah. ee postavimo

roki pravokotno, potem je

med njima 90 stopinj. Med

iztegnjenima rokama je kot

180 stopinj. Polni

Svetle zvezde imajo tudi imena, ki so

veiinoma arabskega izvora, na primer

Betelgeza, Alkor, Mirfak ... Posebno

mesto na nebu ima Severnica, ki ni

najsvetlej5a zvezda,je pa skoraj pri

miru. Zdi se, kot bi vse druge zvezde

kroZile okoli nje, toda to je sPet le

videz. Proti Severnici je usmerjena

Zemljina os, okoli katere se nai planet

vrti. Pri opazovanju

zvezd s prostim

oiesom boi opazil/
opazila, da so te
razliinih barv. Barve

zvezd kaiejo na to,

kolikSna je njihova

zunanja temperatu-
ra, torej kako vroie
so. Temperatura

rdeiih zvezd je ni2ja

od temperature
rumenkastih zvezd.

Modre zvezde

imajo najviSjo

temperaturo. Ko

zvezde opazujei
z dvogledom ali

teleskopom, so ie

V tem primeru enega od prstov porav-

namo z obzorjem. Posebnost sta Luna

in Sonce, ki sta na nebu videti kot

okrogli ploskvici s premerom pol sto-

pinje. Mnogo manjii sta, kot se nam

zdi. Kar poskusi z mezincem izmeriti

njuno velikost.

vedno videti kot majcene svetle

pitice. To je zato, ker so zelo dalei.
5 teleskopom lahko le opaziS, da so

nekatere zvezde dvojne.To Pomeni,
da kroZijo druga okoli druge. LeP

primer je zvezda Mizar vVelikem

vozu.

Zvezdna karta

Ozvezdja
V davnih iasih so ljudje v svet-

lejSih skupinah zvezd na nebu

videli Zivali, mitoloSka bitja in

slavne mitoloike junake. Tako

so si z zgodbami laZje zapomnili

videz neba, kar jim je pomagalo

pri orientaciji na kopnem in

morju. Tudi danes se na nebu

orientiramo po svetlih zvezdah in

ozv ezdjih. Astronomi so jih natanino
doloiili 88. Gotovo poznaS nekatera

ozvezdja, na primer Orion, Skorpijon,

Bik, Veliki voz ,,. O, to pa ne bo pov-

sem drZalo. Poleg ozvezdij nekatere

razporeditve zvezd tradicionalno
povezujemo v like, ki niso ozvezdja.

Pravimo jim asterizmi. Lepa primera

staVeliki in Mali voz.Veliki voz je del

ozvezdja Veliki medved, Mali voz

pa del ozvezdja Mali medved.

Ozvezdja opazujemo brez daljno-
gleda ali teleskopa, saj so razseZna.

Najlaije se po nebu orientira5 z

vrtljivo zvezdno karto ali kakino
aplikacijo na pametnem telefonu.

Poskusi na nebu najti najbolj izrazi-

ta ozvezdja in jih potem pokaZi ie
svojim prijateljem in so5olcem.

II{ERJEiIJE S

koti. Kaj to pomeni? Zamislite si

vrvico, ki gre od oiesa do neke



Posebno poglavje pri astronomskih

opazovanjih ima Sonce. Za razliko

od drugih nebesnih teles, katerih

svetloba je Sibka,je Sonce na nebu

tako svetlo, da ne moremo in ne

smemo neposredno gledati vanj. Pri

opazovanjih Sonca brez daljnogleda si

pomagamo s posebnimi filtri oziroma

oiali iz folije mylar.Takih oial ne mo-

remo kupiti v vsaki trgovini, lahko pa

jih nadomestimo z varilskim steklom.

Prav si prebral/prebrala. To je steklo,

ki ga imajo varilci na maskah, da si pri

Luna je Zemljin edini naravni satelit
in najbliZje veliko vesoljsko telo, zato

lahko na njej vidimo itevilne po-

drobnosti. Luna nima atmosfere, kar
je dodaten plus. S prostim oiesom
lahko spremlja5 njene mene, torej
spreminjanje od Sonca osvetljenega

dela njene ploskvice. VidiS lahko tudi
temnejia in svetlej5a obmoija na

njenem povrSju. TemnejSa obmotja so

ploskvice Sonca.

To sliko lahko foto-
grafiraS s telefonom.
Kaj pa sploh lahko na Soncu

vidimo? Pege! Na Soncu se

obtasno pojavijo temnejie
pege. To so hladnejSa obmoi-
ja na njem. Vei ko je peg, bolj
je Sonce aktlvno. V prihodnjih

treh letih se bo Stevilo peg

na Soncu veialo. Najveije

U Sonce nikoli ne smei pogledati skozi daljnogled ali kako drugo optiino

napravo, saj lahko oslepiS! Iudi gledanje v Sonce brez daljnogleda, razen

ko vzhaja in aahaja ali ko je zastrto z gosto rneglo in oblaki,je nevarno!
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pege lahko vidii brez daljnogleda, z

daljnogledom, tor ej z metodo projek-

cije, pa tudi najmanjie pegice. Pege

so zelo vellke tvorbe. Vedeti mora5,

da je premer Sonca 1 1O-krat veiji od

premera na5e Zemlje. Ce je neka pega

vidna brez daljnogleda, potem je

velika vsaj za deset Zemelj!

delu zavarujejo oii.
Dostopnoje v vsaki

tehnitni trgovini.
Sonce lahko varno
opazujemo tudi z dvo-
gledom in teleskopom
s tako imenovano
projekcijo. Daljnog led

usmerimo proti Soncu,

a ne pogledamo vanj.

Nekaj deset centimetrov
za okularjem postavimo

list papirja in na njem
nastane slika

velike ravnice, ki jim pravimo morja.

Z dvogledom lahko na Luni opaziS

Ze veije kraterje in 2arke, ki izhaja-
jo iz rrjih. Kraterji na Luni so nastali

ob padcu kamnov iz vesolja, ki jim
pravimo meteoriti.
S teleskopom in moino poveiavo pa

lahko na Luni vidiS nekaj deset kilo-

metrov velike podrobnosti. To je pravi

uZitek! 5 pogledom se lahko sprehajaS

med malimi in velikimi kraterji,

gorami itd.
V nasprotju s prepriievanjem je

Lunino povrije najbolje opazovati, ko

ta ni polna. Na meji med temnim in
osvetljenim delom kraterji in vzpetine

meiejo dolge sence, zato jih bolje

vidi5. ee k okularju ieleskopa prislonii
kamero telefona, lahko naredii prav

dobre posnetke njenega povr5ja.



Med zvezdami, ki tvorijo stalna

ozvezdja, begajo planeti. Planeti se

glede na zvezde poiasi premikajo, ker

kro2ijo okoli Sonca in ker se tudi mi

skupaj z Zemljo gibljemo okoli njega.

V Osontju je osem Planetov, Pet jih

vidimo brez daljnogleda: Merkur,

Venero, Mars, Jupiter in Saturn. S

prostim otesom so ti planeti videti le

kot svetle zvezde. Ker planeti stalno

spreminjajo svojo lego in zato niso

leto za letom na istem delu neba,

je najveija teZava ugotoviti, katera

svetla pika je kateri planet. Pomagai si

lahko s kak5no astronomsko aplikacijo

na telefonu ali raiunalniku, podatke

o tem pa najdei tudi v astronomskih
publikacijah in na sPletu.
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Dvogled
Z dvogledom na trdnem stojalu Ze

lahko narediS prva astronomska

odkritja. V bli2ini Jupitra lahko vidi5 v

vrsti razporejene 5tiri >zvezdice<.To so

Jupitrove najvetje lune lo, Evropa, Ga-

nimed in Kalisto. Okoli velikega Jupitra

prav hitro kroliio, zato lahko 2e v nekaj

urah opazii, kako se njihova razporedi-

tev spreminja. Vtasih gre kak5na luna

pred Jupitrom ali

za njim, zato ne

vidiS vseh stirih. 5

takim daljnogle-
dom vidi5 tudizna-
menite Saturnove

kolobarje, Merkur,

Venero in Mars pa

Zal le kot svetle

piiice. Edino Mars

lahko prepozna5

po znaiilni rdei-
kasti barvi.

l!t1

Teleskop

S teleskopom pa Poleg Stirih Ju-

pitrovih lun lahko vidi5 oblake na

planetu, ki so razporejeni v svetlejie
in temnejie pasove. Z malo veijim
teleskopom lahko opaziS ie vrtince

v oblakih in veliko rdeto Pego, ki je

nekakSen stalni orkan na JuPitru.

Jupiter je plinast planet, zato nima

povrija, lahko pa zaradi njegovega

hitrega vrtenja v nekaj urah vidi5

velik del oblakov. Teleskop razkrije,

da ima Venera mene. Videti je kot

majhna Luna. Na Marsu so s tele-

skopom videti svetlejia in temnej5a

obmotja. Ker se Mars okoli svoje osi

zavrti v nekaj vet kot 24 urah, lahko v

relativno kratkem iasu vidii razliine

dele njegovega povr5ja. Merkur pa je

tudi v teleskopu videti kot svetla pi-

iica. Vse planete lahko skozi teleskop

fotog rafi rai s telefonom.
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Rimska cesta
Na noinem nebu se lahko

podamo globlje v vesolje, onkraj

Lune in planetov. Dalei od

cestnih in drugih luii na nebu

opazimo neZen svetleti Pas,

ki mu pravimo Rimska cesta.

Pogled skozi dvogled Parazkrije,
da je ta medla svetloba PravzaPrav
mnoZica zvezd. Otitno so te zvezde

zelo dalet, saj je njihova svetloba tako

5ibka. V teleskopu lahko vidii, da je

zvezd v Rimski cesti na milijarde in da

se med njimi skrivajo Stevilne svetle

meglice in temni oblaki. Rimska cesta

je sploSien in najgostej5i del naie

Galaksije, ki bi bila od dalei vidna

kot vetrnica, s strani pa kot palaiinka

zvezdin drugih vesoljskih teles.



Zvezdne kopice
Zvezde so po nebu, te izvzamemo
Rimsko cesto, bolj ali manj enako-
merno razporejene. Tako je videti,
ie nebo opazujeS brez daljnogleda.
VidiS lahko le nekaj zvezdnih >skup-

kov(, na primer Plejade ali slovensko
tudi Gostosevce, ki spominjajo na

majcen nebesni voziiek. Z dvogle-
dom pa najde5 na desetine zgoiie-
nih skupin zvezd,kijim pravimo
zvezdne kopice. Te zvezde so v
vesolju oziroma v Galaksiji zdruZene

na manj5em obmotju. Poznamo

dve vrsti kopic: razsute in kroglaste
kopice. Kot Ze ime pove, so razsute

kopice nepravilnih oblik.
V njih so predvsem mlade
zvezde.
V kroglastih kopicah pa

so zvezde razporejene v
nekakine okrogle oblake. V

njih so zelo stare zvezde, naj-

starejie zvezde v Galaksiji.

Najbolj presenetljivo je, da so v vesolju

tudi oblaki. So iz plina in drobnih zrnc
prahu. Zelo so veliki, vet stokrat veiji,
kot je razdalja med Soncem in najbliZ-
jo zvezdo Proksimo Kentavra. Nekateri

oblaki so hladni in temni, drugi pa

malce toplejSi in svetijo. Pravimo jim
meglice. Najznamenitejia meglica na

na5em nebu je Orionova meglica, kijo
lahko opazimo 2e s prostim oiesom.

Kot 2e samo ime pove, se nahaja v
ozvezd)u Orion, kije vidno pozimi. V

dvogledu jo je najlep5e videti, s tele-
skopom pa v njej opazimo kar nekaj
podrobnostl. V njej se namrei rojeva

na tisoie mladih zvezd. Nekatere so za-

vite 5e v goste oblake, druge pa Ze si-
jejo v vsem svojem sijaju. Podobnih, a

manj svetlih meglic je na naiem nebu

veliko. PoiSieS jihzzvezdno karto in

dvogledom. Pri prvih opazovanjih

meglic si lahko razoiara n/ razoiarana.
Na fotografijah v knjigah in na spletu

kar Zartjo od barv, ko pa jih pogledai
skozi teleskop, teh barv ne vidi5. Se

spomniS, kako je narejeno oko? Ker

so meglice medle, jih zaznavamo Ie s

paliiicami v mreZnici, ki pa ne loiijo
barv, zato so vse meglice v teleskopu

videti irno-bele.

Dalet za zvezdami so na nebu vidne ie galaksije.

Te so mnogo bolj oddaljene kot zvezde, meglice
in kopice, zato so prav medle, ieprav je v vsaki taki
galaksiji lahko vei sto milijard zvezd. Klub temu
pa na naiem nebu tudi s prostim otesom vidimo
eno galaksijo. To je Andromedina galaksija, ki je

v ozvezdju... Da,v ozvezdju Andromeda.To
je naii Galaksiji najbliZja velika galaksija. Naj-
lepSe jo je videti z dvogledom, saj na nebu
zaseda kar 4 stopinje, to je 8 polnih lun. V

vesolju je na milijarde galaksij, nekaj deset
pa jih lahko vidi5 tudi v manj5em teleskopu.
Galaksije so lahko eliptiine, spiralne ali

nepravilne.
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Ce dolgo aasa strmiS v noino
nebo, lahko opaziS utrinke.To
so svetleie sledi, ki se poja-

vijo nenadoma in prav hitro
ugasnejo. Utrinki ali meteorji
so svetlet pojav v ozra(1u,

ko vanj prileti kameniek iz

vesolja. V nekaterih obdobjih
leta je utrinkov vei in se zdi,

kakor da bi vsi prihajali iz

istega obmoija neba. To so

meteorski roji, ki nastanejo
zaradi prainatih delcev, ki

sojih za seboj na poti okoli

Sonca pustili razliini kometi.
Najbolj znan meteorski roj

so Perzeidi, ki se pojavljajo

sredi avgusta. Vsi izvirajo
iz ozvezdja Perzej. Utrinke
vedno opazujemo brez

teleskopov, lahko pa jih po-

skusii fotografi rati, seveda

brez teleskopa, le telefon ali

fotoaparat usmerii v nebo
in pustiS, da ga nekaj fasa
snema. Z malo srete se na

posnetkih ujame kak5na

svetla sled.

Meteor*i roj Peneidov woj vrhunec doseie okoli 
,l2. 

avgush in tahat lahko

uidirno vei kot 00 rnihorjev na uru. Takret si velia poiskati krkien kotidek na

viiji toiki (rccimo na hribu) - urihk v veliiastnern razgledup zagotovtjenl

Ko v veiernih urah strmino v nebo,

opazimo svetle piiice, ki drvijo med

zvezdami. To so lahko letala ali umetni
sateliti. Letala prepoznamo po tem, da

njihove lutke utripajo in pogosto so

najbolje vidne njihove rdeie luii. Dru-
ge svetle pitice pa so umetni sateliti,

ki kroZijo okoli Zemlje. Videti so kot
zvezde. Njihova svetloba ne izvira od
luii, temvet so svetli, ker odbijajo svet-

lobo Sonca. BliZje ko je satelit povr5ju

Zemlje, hitreje kroZi okoli nje in hitreje
potuje po nebu.

Najsvetlejii umetni satelit na nebu
je Mednarodna vesoljska postaja
(MVP). Ta je tako svetla, da je ne

more5 zamenjati z nitimer drugim. Na

pametni telefon ali ratunalnik si lahko

naloZi5 aplikacijo, ki natantno napove,

kdaj je pri nas MVP vidna.

Umetni sateliti imajo razliine namene,

najvei pa je telekomunikacijskih. Kar

1500 jih je. To so sateliti, ki omogotajo

Utrinkov pa ne smei meiati s

kometi, ki so pravi vesoljski in ne

atmosferski pojavi. To so nekaj

kilometrov velike ledene gmote,

ki se v bliZini Sonca segrejejo
in dobijo rep. Le vsakih nekaj

let lahko opazimo kak svetel

komet, ki ga lahko opazujemo

prenos telefonskih pogovorov, radij-

skih in televizijskih programov ter
interneta z enega konca Zemlje na

drugega. Brez njih si sodobnega tele-
komunikacijskega omreZja sploh ne

moremo zamisliti. Veliko teh satelitov
je v tako imenovani geostacionarni

orbiti. Tak satelit naredi en obhod okoli
Zemlje natanko v iasu enega zasuka

Zemlje okoli osi, ki traja 4 minute manj

kot 24 ur. To pomeni, da je geostacio-

narni satelit stalno
nad isto totko
Zemlje. To je zelo

koristno pri prenosu

signala iz ene toike
Zemlje do satelita

in nazaj do druge
totke na Zemlji. Tak

satelit je vedno v
toiki na nebu, zato

anten ni treba stal-

no obraiati in mu

brez posebnih pripomotkov.
Nazadnje se je to zgodilo lansko

poletje, koje na naie nebo
priletel komet NEOWISE. Kometi
so tako razseZni, da jih je najbolje
opazovati z dvogledom. Le medle
in oddaljene komete opazujemo
s teleskopi.

slediti. 5e zanimivost. Vsi geostacio-

narni sateliti so na isti viiini, ki je
pribli2no 36.000 kilometrov.
Umetne satelite lahko najbolje
vidii s prostim otesom aliz lovskim

daljnogledom. S teleskopom jim
je teZko slediti, ker med zvezdami

potujejo zelo hitro. Enostavno pa jih
je fotografirati, saj so na sliki videti kot

svetle sledi med zvezdami. Kako pa so 
1

na noini fotografiji videti letala?
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Umetni sateliti imajo razlilne namene.

Kateni sateliti nam omogoiajo, da se tudi

sredi sahare ali brezmejnega tihega oceane

lahko poveiemo u internet?

a. Meteorolo5ki.
Raziskovalni.

c. Radioamaterski.
d. Telekom un ikacijski.
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>K IllE BEotitfllil|los 0F AsTR0il0rr{y

Already in the prehistoric times people often looked up and observed the sky. For example, the ancient
Egyptian pyramids are accurately pointed to particular directions of the sky. This shows that ancient
Egyptians were very skilled in observing the sky.

Which Egyptian monument was build in line with the directions of the sky? Put an,,x" into the
correct box.

prazgodovina - prehistoric times
astronomija - astronomy
astronom * an astronomer
nebo - the sky
planet - a planet
Zemlja - the Earth
opazovati - to observe

ozirati se - to look up
natanino - accurately
pomemben vpliv - a significant
impact
usmerjen - pointed
smeri neba - the directions of the sky

zgradba/spomenik - a monument
zvezda - a star

zakon - law
antiina Griija - Ancient Greece
gr5ki - Greek
rimski - Roman
bog - a god
poljedeljstvo - agriculture
tas - time
mitologija - mythology

The work of the astronomers in Ancient Greece has had a signifi-
cant impact on the development of astronomy, as well as, on the
naming of certain phenomena.The name astronomy originates
in AncientGree( e.g.6stron means ,,aslar", n6mos means,,law".
The names of the planets also come from the Greek mythology or
its Roman variation of the names of the gods.

Circle the planet which was named after the Roman god
of agriculture and time.

o
o
o
o

o

o
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I DIE AilFiiilGE DER ASTR6lt6114tE

hon in der Frtlhzeit blickten die Menschen oft in den Himmel. Die genauen Ausrichtungen an die
'Himmelsrichtungen 

beim Bau der Sgyptischen Pyramiden zeigen zum Beispiel, dass die alten Agypter

den Himmel sehr gut beobachten konnten.

Welches iigyptische Bauwerk wurde nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet?

Setze ein Kreuz in das teere Kdstchen.

astronomija - die Astronomie
astronom - der Astronom
nebo - der Himmel
planet - der Planet

zemlja - die Erde

opazovanje - die Beobachtung
ozirati se - blicken
natanfen - genau

pomen - die Bedeutung
poravnava - tukaj: die
Ausrichtung (naravnanost)

smeri neba - die
Himmelsrichtungen
antitna Griija - das antike
Griechenland
zgradba - das Gebdude
zvezda - der Stern

zakon - das Gesetz
griki - griechisch
rimski - romisch
bog - der Gott
poljedeljstvo - der Ackerbau
ias - die Zeit
mitologija - die Mythologie

Die Arbeit der Astronomen im antiken Griechenland war sehr be-

deutend filr die Entwicklung der Astronomie und die Entstehung

der astronomischen Begriffe. DasWort Astronomie stammt aus

dem Altgriechischen - 5stron bedeutet,,Stern" und n6mos,,Ge-

setz". Auch die Namen der Planeten kommen aus der griechischen

Mythologie bzw. der romischen Variante der griechischen Gotter.

Mache einen Kreis um den Planeten, der nach dem rtimi-
schen Gott der Zeit und des Ackerbaus benannt wurde.

ffi
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V vesolju je le ena
galaksija, po kateri kroZi
ogromno planetov.
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ROKAl{A?

90.
1 80.

c. 360.
d.45.

DRZIAU lE DRil?

Jupiter je plinast
planet, zato nima
povrija.
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a. Paliiice.
Cepki.

c. MreZice.

d. Tipalke.

zitAt'lEillTl Af'lcurru Ha(

IsAAe -2t= j*:fir
t, 17. sTot. u00T0ull, DA tAlll(0

z t,BooEillrl zRcAt0lul lzDEtA

DAtJtIOGtED.

KATEREGA PLAIIETA

BREZ DAIJiIOOTEDA iIE

IIlORErt,lO UIDETI?

a. Marsa.
i: Saturna.
c. Jupitra.
d. Plutona.

m(0 PRAUltrl0

a. Okular.
:r. Refraktor
c. Dvogled.
d. objektiv. DRZI ;. NE DRZI E'**-&' -****8

tJASr0u

RAZRED 4.6
"--

Oriilrggjys:i
i1-s 1"2' #
Skorpijon . Bik r
**:**:'."*' *o<4'

, 
DALJiI(IOLEDU,I(I IMA ZA

oBJEt(Ttt, zBtRAUtt0 [8c0?

iEIEE{*J*JJ*J *}*E
0bi5ii veselasola.net in

ne5i uino pot. dakajo te

lzpolni preizkus in ga po5lji na naslov:Vesela 5ola,

Mladinska kryigaZaloiba, Slovenska 29, 1000 Ljubljana,

s pripisom Februarska V5.
Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke na.i podpiie
eden od starsev oziroma skrbnikov, ki s podpisom dovoljuje, da jih posredujei in
sodelu.jei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo 8. marca 2021
izirebali nekaj sreineiev, ki jih takajo nagrade. lmena nagrajencev bodo v tednu
dni po irebanju objavljena na www.veselasoia.net, k,er so objavljena tudi pravila

.nagradnih iger

UETIIO UOZ JE DEt

OZUEZDJA UETII(I
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Besedilo in fotografije vesoljskih teles: Andrej Guiin; Pionirski dom
(angle5ki in nemiki del); Matej De Cecco (ilustracija); Bojan Jurc
(ilustracije); Bojan Kambit, Spika (zvezdna karta) ; Manca Svara
(oblikovanje); Vera Jakopii (lektoriranje); Rebeka Tomiit (urednica).

1 Slikovno gradivo:Shutterstock.\

Pri izpeljavi celotne zasnove letoinje Vesele Sole nam pomagajo
Telekom Slovenije in Zavarovalnica Trig lav.

Vesela iola je priloga meseine revije Pil; letnik 51 , it. 06
(februar 2021).
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