Tranzyt planet na tarczy SáoĔca

JuĪ za czasów Ptolemeusza (I w. n.e.) astronomowie wiedzieli, Īe dwie planety: Merkury i
Wenus mogą przechodziü na tle tarczy SáoĔca. Pierwsze matematyczne obliczenia tranzytu
wykonaá Kepler. W sáynnych „Tablicach RudolfiaĔskich" (Tabulae Rodolfinae, 1627)
przewidziaá przejĞcie Merkurego z 7 listopada 1631 roku oraz przejĞcie Wenus miesiąc
póĨniej.
Do tranzytu dochodzi, gdy jedna z planet wewnĊtrznych (Merkury
lub Wenus) znajdzie siĊ pomiĊdzy Ziemią a SáoĔcem. Tranzyt
planety Wenus zachodzi okresowo co: 8, 105, 8, 121 lat. Ostatni
tranzyt Wenus obserwowany byá w 2004 r., kolejny w 2012 r.,
nastĊpne bĊdą w 2117 r. oraz 2125 r.
Fot. 4.12 Tranzyt Wenus na tle tarczy sáonecznej godz. 6:25, 6/6/2012,
Monte Bondone, szer. geogr. 46ºN, foto Ch. Lavarian. Wenus to plamka
w górnym prawy rogu, pozostaáe ciemne punkty to plamy sáoneczne.
Linia przerywana to poáoĪenie ekliptyki (przy SáoĔcu wschodzącym)

Tranzyty Merkurego, który jest poáoĪony blisko SáoĔca i obiega je raz na 88 dni, mogą byü
obserwowane znacznie czĊĞciej, ostatni w 2006 r., kolejny w 2016 r. MoĪliwe są równieĪ
podwójne tranzyty, gdy obie planety przechodzą na tle tarczy SáoĔca, zdarzają siĊ jednak
bardzo rzadko – raz na kilkadziesiąt tysiĊcy lat.
W przypadku planet zewnĊtrznych (znajdujących siĊ w wiĊkszej odlegáoĞci od SáoĔca niĪ
Ziemia) tranzyty są niemoĪliwe. MoĪemy zaobserwowaü natomiast okultacjĊ, czyli
przesáoniĊcie planet zewnĊtrznych przez obiekty znajdujące siĊ bliĪej SáoĔca.
4.5. Cztery pory roku

Skąd siĊ biorą pory roku i do czego sáuĪą? Fascynowaáy one nie tylko geografów i
astronomów ale teĪ kompozytorów i poetów. Powodem wystĊpowania pór roku jest doĞü
znaczne (23º27’) nachylenie osi obrotu Ziemi do páaszczyzny obiegu dookoáa SáoĔca (czyli
ekliptyki), zob. ryc. 4.13.
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Ryc. 4.13. WystĊpowanie pór roku (lata w lipcu na póákuli póánocnej a w styczniu na póákuli
poáudniowej) jest uwarunkowane nachyleniem osi obrotu Ziemi do páaszczyzny ekliptyki.
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W ruchu dookoáa SáoĔca Ziemia ustawia siĊ „bokiem” w stosunku do SáoĔca w marcu
(20-go) i wrzeĞniu (22-go): w tych dniach promienie sáoneczne padają (w poáudnie)
prostopadle na równik. W czerwcu Ziemia nagrzewa swoją póánocną czapĊ polarną – dzieĔ na
szerokoĞciach geograficznych powyĪej 66º33’N (=90º–23º27’) trwa póá roku.
Moment, w którym SáoĔce osiąga (w poáudnia) najwyĪszą moĪliwą pozycjĊ na horyzoncie
nazywamy przesileniem letnim (áac. solstitium). W tym stuleciu, na póákuli póánocnej jest to
21 czerwca. W koĔcu czerwca w St. Petersburgu, w Norwegii i Islandii moĪna przeĪywaü
„biaáe noce” a znaczne róĪnice w dáugoĞci dnia obserwujemy nawet w Polsce. W Jastarni
sáoĔce wschodzi o 4:08 (polskiego czasu astronomicznego) a w Cieszynie o 4:37. DzieĔ nad
morzem w lecie jest nawet o godzinĊ dáuĪszy niĪ w Tatrach!
DzieĔ przesilenia letniego potrafiáy, zapewne, wyznaczaü nawet ludy prehistoryczne.
Mogáy do tego sáuĪyü megalityczne „menhiry” w Stonehenge w Anglii z III tysiąclecia p.n.e.
A juĪ Kopernik, za astronomami staroĪytnymi wiedziaá, Īe moment równonocy
systematycznie przesuwa siĊ o kilkanaĞcie minut na rok. Powodem jest trzeci ruch Ziemi:
precesji osi obrotu, jak stoĪki zataczane przez oĞ bąka, wyprowadzonego z równowagi. Ruch
ten jest powolny – oĞ Ziemi zakreĞla peány stoĪek raz na 25,8 tys. lat. W czasach faraonów
gwiazdą polarna byá Thuban w konstelacji Smoka.
Pory roku nie wystĊpują na wszystkich planetach. Są one na Marsie, który ma podobne
nachylenie osi do páaszczyzny swego obiegu dookoáa SáoĔca, 25º32’ (i podobną dáugoĞü
doby, 24,5 h). Pory roku nie wystĊpują na Wenus, dla której nachylenie osi wynosi tylko 3º.
Wenus jest natomiast najgorĊtszą planetą Ukáadu Sáonecznego, ze Ğrednią temperaturą okoáo
460º C. Wynika to z gigantycznego efektu cieplarnianego, spowodowanego duĪymi koncentracjami dwutlenku wĊgla, dwutlenku siarki i pary wodnej w atmosferze tej planety.
4.6. Báądzące gwiazdy

Mianem báądzących gwiazd (planet) astronomowie staroĪytni okreĞlili kilka obiektów,
które obserwowali w pasie zodiaku (czyli w páaszczyĨnie ekliptyki), które podobnie jak
SáoĔce przesuwaáy siĊ w ciągu roku w lewo, ale od czasu do czasu „báądziáy”.
Planety áatwo zidentyfikowaü na nocnym niebie: są one doĞü jasne (zaleĪy to jednak od
konkretnego okresu), poruszają siĊ w páaszczyĨnie ekliptyki i, w odróĪnieniu od gwiazd, „nie
migają”. Ta ostatnia cecha wynika z faktu, Īe gwiazdy są od nas bardzo daleko, wiĊc wydają
siĊ punktami. Maáe zaburzenia w ziemskiej atmosferze, gdzieĞ po drodze Ğwiatáa z kosmosu
powodują, Īe Ğwiatáo raz dociera do naszego oka raz nie: gwiazdy do nas „mrugają”. Planety
są znacznie bliĪej, widzimy je jako maáe plamki juĪ przez zwykáą lornetkĊ, wiĊc Ğwiecą, dla
nas Ziemian, Ğwiatáem ciągáym.
Planety mają swoje barwy – Mars czerwony, Saturn jasnoĪóáty. Planety wewnĊtrzne,
Wenus i Merkury (zob. schemat Kopernika na ryc. 1.2) wykazują fazy jak KsiĊĪyc. Przez
pewne okresy są oĞwietlone przez SáoĔce z boku i wyglądają jak sierp KsiĊĪyca. Szczególnie
dobrze widoczne jest to dla Wenus, parĊ godzin przed wschodem lub póá roku póĨniej parĊ
godzin po zachodzie sáoĔca, fot. 4.14a.
Planety wewnĊtrzne wyraĨnie „wĊdrują” w okolicach SáoĔca. Inaczej jest dla planet
zewnĊtrznych, Marsa, Jowisza, Saturna, których ruch, widziany z Ziemi, jest specyficzny:
planety te zakreĞlają na zodiaku pĊtle. Mars zatacza najwiĊkszą pĊtlĊ, raz na 2 lata, Saturn –
najmniejszą, raz na lat 30. OtóĪ Ziemia, zgodnie z III prawem Keplera (zob. par. 1.7) porusza
siĊ po orbicie z wiĊkszą prĊdkoĞcią kątową (a liniową równieĪ wiĊkszą, równanie 1.14) i w
pewnych okresach wyprzedza Marsa. Na tle gwiazd staáych wydaje siĊ, jakoby Mars
zawróciá, ryc. 4.14b. Prawdziwie báądząca gwiazda!
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