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časová rovnica – encyklopedické heslo   

 

Rozdiel medzi pravým slnečným časom, aký napríklad ukazujú slnečné hodiny 

a stredným slnečným časom (používaným v bežnom živote). 
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časová rovnica – čo si má zapamätať žiak 

Časová rovnica – rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom. Rovná sa rozdielu 

hodinových uhlov pravého Slnka a stredného Slnka. Veľkosť tohoto rozdielu sa v 

priebehu roka spojite mení a dá sa zobraziť krivkou s dvoma maximami a dvoma 

minimami. Pri kladnej hodnote rozdielu kulminuje pravé Slnko skôr ako stredné Slnko a 

hodiny idúce podľa stredného slnečného času zaostávajú za slnečnými hodinami. Pri 

záporných hodnotách sa pravý slnečný čas oneskoruje za stredným slnečným časom. V 

priebehu roka kladný rozdiel v časovej rovnici dosahuje maximá 16. mája (+3,8 min) a 3. 

novembra (+16,4 min), minimá 12. februára (-14,4 min) a 25. júla (-6,3 min). Štyri razy 

do roka je hodnota časovej rovnice nulová: 15/16. apríla, 14/15. júna, 1/2. septembra a 

25/26. decembra. Časová rovnica je spôsobená sklonom  ekliptiky k rovníku a eliptickou 

dráhou Zeme okolo Slnka. 

Rozdiel Δt medzi pravým a stredným slnečným časom v priebehu roka: 

 

Dátum Δt (min) Dátum Δt (min) 

1. január -3 1. júl -3 

15. január -9 15. júl -6 

1. február -14 1. august -6 

15. február -14 15. august -4 

1. marec -13 1. september 0 

15. marec -9 15. september +5 

1. apríl -4 1. október + 10 

15. apríl 0 15. október +14 

1. máj +3 1. november +16 

15. máj +4 15. november +15 

1. jún +2 1. december +11 

15. jún +0 15. december +5 
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časová rovnica – čo má na prípravu k dispozícii učiteľ 

 

Časová rovnica   je rozdiel medzi pravým slnečným časom, aký napríklad ukazujú 

slnečné hodiny a stredným slnečným časom (používaným v bežnom živote). 

Základom časovej rovnice je pohyb Zeme okolo Slnka alebo zdanlivý pohyb 

Slnka po oblohe. Zdanlivá dráha Slnka po oblohe sa nazýva tiež ekliptika (obr. 1). Keďže 

Zem sa okolo Slnka nepohybuje po kruhovej dráhe, ale po eliptickej, podľa druhého 

Keplerovho zákona z toho vyplýva, že pohyb Slnka po ekliptike nie je rovnomerný. 

Slnko, ktoré vidíme na oblohe, pre naše potreby sa definuje ako pravé Slnko. 

Z nerovnomerného pohybu Slnka po ekliptike vyplýva, že ani pravý slnečný čas, ktorý sa 

definuje ako hodinový uhol pravého Slnka, neplynie rovnomerne. Zem sa v perihéliu 

(najbližšej vzdialenosti pri Slnku) pohybuje najrýchlejšie, a naopak v aféliu (najväčšej 

vzdialenosti od Slnka) najpomalšie. Z toho vyplýva, že pravý slnečný deň, doba medzi 

dvoma po sebe nasledujúcimi dolnými kulmináciami Slnka, nie je rovnako dlhý: v lete je 

kratší ako v zime. Meranie pravého slnečného času sa robí pomocou slnečných hodín 

(obr. 2), ktoré môžu byť vertikálne, horizontálne a rovníkové. 

 

 

 
 

Obr. 1 - Svetový (nebeský) rovník a ekliptika. (http://en.wikipedia.org). 

http://en.wikipedia.org/
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Obr. 2 – Slnečné hodiny na budove  Janka Jesenského v Tatranskej Lomnici. (V. 

Rušin). 

 

Pravý slnečný čas pre praktický život by bol nevhodný, preto sa zaviedol stredný 

slnečný čas, ktorý sa riadi stredným slnkom. Je to myslený bod, ktorý sa skladá z prvého 

stredného slnka a z druhého stredného slnka. Prvé stredné slnko sa pohybuje rovnomerne 

po ekliptike (na rozdiel od pravého Slnka), s ktorým sa v perihéliu (4. januára) a v aféliu 

(4. júla) stretáva. Keďže však ekliptika je k svetovému/nebeskému rovniku (priemet 

zemského rovníka na nebeskú sféru) sklonená, prvé stredné slnko nie je vhodné 

k meraniu stredného slnečného času.  Aby sa tento problém odstránil, zavádza sa druhé 

stredné slnko. Je to opäť myslený bod, ktorý sa rovnomerne pohybuje po 

svetovom/nebeskom  rovníku  a s prvým stredným slnkom sa stretáva v jarnom 

a jesennom bode (v deň rovnodennosti). Druhé stredné slnko je základom občianskeho 

merania času - stredného slnečného času T. Jednotkou stredného slnečného času je 

stredný slnečný deň, čo je doba medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dolnými prechodmi 

druhého stredného slnka poludníkom (každý bod na zemeguli má svoj miestny poludník). 

Aby sa dátum nemenil na obed, ale o polnoci, volil sa prechod stredného slnka dolnou 

kulmináciou a v definícii času sa pripočítava 12 hodín. Medzi stredným slnečným časom 

T a hodinovým uhlom druhého stredného slnka t potom platí vzťah: 

                                                         T = t ± 12 h. 
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Časová rovnica je teda rozdiel medzi časom prechodu pravého Slnka TP 

a druhého stredného slnka TS  meridiánom 

E = TP – TS . 

Hodnota časovej rovnice je nezávislá na mieste pozorovania a uvádza sa pre 

každý deň v astronomických ročenkách. Z jej denných hodnôt sa pripravuje graf na celý 

rok (obr. 3), čo má význam len pre astronomické pozorovania,  nie pre bežný život. 

 

 
 

Obr 3 - Grafický priebeh časovej rovnice. 
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Krivka znázorňujúca polohu Slnka na oblohe sa nazýva analema a vyjadruje vlastne 

časovú rovnicu. Spôsobujú ju dva faktory pohybu Zeme okolo Slnka: (1) sklon rotačnej 

osy Zeme voči rovine ekliptiky (±23,4°) a (2) pohyb Zeme okolo Slnka po eliptickej 

dráhe. Ak by totiž rotačná os Zeme nebola voči ekliptike naklonená a Zem by okolo 

Slnka obiehala po kruhovej dráhe, potom by sa nám Slnko na oblohe v rovnakom čase 

premietalo do toho istého bodu. Analema vzniká fotografovaním Slnka z rovnakého 

miesta na zemskom povrchu v rovnakom čase, napríklad raz za týždeň. Na obrázku 4 je 

ukázaná analema pre rôzne miesta na zemskom povrchu.  

 

   

Obr. 4 - Analema nad   korintskými stĺpmi chrámu boha Zeusa v Aténach (Anthony 

Ayiomamitis) – celkom vľavo,  v USA (Dennis de Cicco) – stred  a v Colorado Springs- 

vpravo, použité celkom 365 obrázkov (Wojtek Rychlik). 

Vzhľadom na dráhové charakteristiky jednotlivých planét sa dá analema 

pozorovať na každej planéte Slnečnej sústavy. Na obr. 5 je analema na Marse, ako bola 

získaná sondou Pathfinder, ktorá mäkko pristála na Marse 4. júla 1997. 

 

 
 

Obr. 5 – Analema na Marse (NASA/Pathfinder/Dennis Mammana). 

 

 

 

 


