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Povzetek
V diplomskem delu je podrobneje predstavljena Luna in opazovalne naloge o Luni.
Namen diplomske naloge je podati učiteljem fizike, naravoslovja in izbirnih predmetov
astronomije predloge za delo v učilnici in zunaj nje. Podrobneje so predstavljeni
postopki in oprema za opazovanja. Večinoma so pri opazovanjih uporabljeni
pripomočki, ki so dandanes dostopni na vseh šolah, tudi teleskopi, kajti v letu
astronomije se je večina šol opremila z njimi. V diplomskem delu so zbrani predlogi za
delo z učenci oziroma predlogi aktivnosti za boljše razumevanje nekaterih pojavov,
nalogi so priloženi trije delovni listi, ki jih lahko uporabijo učitelji pri delu z učenci.
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Luna, teleskop, fotoaparat, opazovanje, krater, morje, Lunine mene, terminator.

I

Abstract
In the diploma paper, there is some precise description of the Moon and
observation tasks about the Moon. The purpose of this diploma paper is to offer
teachers of Physics, Science and elective Astronomy some ideas for work in the
classroom and beyond. Observation procedures and equipment are also
presented in greater detail. In observations, we mostly use tools that are
nowadays accessible at every school, even telescopes, since most schools
became equipped with them in the year of astronomy. Throughout the whole
diploma paper, there are numerous ideas for working with students and ideas
for an easier way of explaining certain phenomena, while the paper also
includes three worksheets, the teachers might use in classroom.

Keywords
The Moon, telescope, photo camera, observation, crater, sea, phases of the Moon,
terminator.
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1. UVOD
Osrednja tema diplomske naloge je Luna. V Slovarju slovenskega knjižnega
jezika najdemo razlago, da je Luna nebesno telo, ki kroži okrog Zemlje. Poleg
tega v slovarju lahko preberemo, da je z Luno povezanih veliko opravil,
razpoloženj, dejanj, ki jo tesno povezujejo s človekom in s tem povedo, da je
Luna zelo pomemben dejavnik v človekovem življenju. V povezavi z Luno se je
razvilo veliko pregovorov in fraz, ki dajejo Luni poseben čar in moč.
Luna je nebesno telo, ki so jo v zgodovini opazovala številna ljudstva in ji
pripisovala različne pomene in večina tudi precejšnjo moč. Velik pomen je imela
Luna pri merjenju časa, kajti ljudje so si po Luninih menah naredili koledarje in
se po njej ravnali pri setvah, žetvah in ostalih opravilih, ki so bili ključni za
njihovo preživetje. Prvi pisani viri, ki omenjajo Luno, se pojavijo pri Kitajcih, ki so
zapisovali in opisovali Sončeve mrke že sedemsto let pred našim štetjem.
Babilonci so z opazovanji znali napovedati periodo Sončevih mrkov. Grki so z
natančnimi opazovanji določili obliko Lune in ugotovili, da Luna ne sveti, ampak
se svetloba od nje odbija. Z Luno se je kasneje ukvarjalo mnogo pomembnih
raziskovalcev, prvi je natančnejše risbe Lune in podrobnosti na njej narisal
Galilei.
Luna je nebesno telo, ki jo opazujemo na nebu predvsem ponoči, včasih pa nas
spremlja tudi popoldan ali zjutraj. Prvi, teoretični del diplomske naloge sem
namenila lastnostim in splošnim podatkom o Luni, torej kako je Luna nastala,
kako je zgrajena, kakšno ima površje in atmosfero, v kakšnem odnosu sta
Zemlja in Luna, kako nastanejo Lunine mene, kako nastane Lunin mrk.
V praktičnem oziroma empiričnem delu diplomske naloge sem opisala
opazovanja Lune. Opazovala sem prehod Lune čez nebo, pri čemer sem si
pomagala s kompasom in višinomerom, podatke sem obdelala s pomočjo
Excelove preglednice. Lunino površje sem opazovala s teleskopom ter ga
1

slikala s pomočjo fotoaparata, posnetke pa sem uporabila v diplomski nalogi.
Spremljala sem tudi spreminjanje vidnega dela Lune v ciklih, Lunine mene.
V zadnjem delu sem predstavila delo z učenci osnovne šole Preska. S
starejšimi učenci smo v okviru predmeta Sonce, Luna, Zemlja s pomočjo
teleskopa in daljnogleda raziskovali površje Lune. Z mlajšimi učenci smo v
okviru Naravoslovnega krožka izdelovali modele kraterjev na dva načina: z
moko in kakavom ter z mavcem.

2

2. SPLOŠNO O LUNI

2.1. Osnovni podatki o Luni
Luna je Zemljin naravni satelit in ima 1,3 odstotke mase Zemlje oziroma 81-krat
manjšo maso kot Zemlja, njena masa je 7,3 · 1022 kg. Je peti največji naravni
satelit v osončju, večji od nje so Saturnova luna Titan ter Jupitrove lune
Ganimed, Kalisto in Io. Zaradi izredne velikosti Lune v primerjavi z Zemljo so
sprva hoteli Zemljo in Luno skupaj poimenovati kot dvojni planet.

Slika 1: Primerjava velikosti Zemlje in Lune [1]
Luna ima 4-krat manjši premer kot Zemlja, to je 3476 km (Slika 1). Od Zemlje je
povprečno oddaljena 380 000 km. Za primerjavo: oddaljenost Zemlje od Sonca
je 150 000 000 km.

2.2. Zgodovina opazovanj
Ljudje so že od nekdaj zrli v nebo in skušali razumeti pojave, ki so jih videli.
Vedenja, kot jih poznamo danes, so se oblikovala več tisočletji. Luna je kot
najsvetlejši objekt na nočnem nebu pritegnila veliko pozornosti. Ljudstva, ki so
živela nekaj stoletij pred našim štetjem in katerih zapisi so se ohranili, so Luno
omenjala že pri stvarjenju sveta. Vsako ljudstvo si je to predstavljalo po svoje in
3

Luno običajno opisalo v kaki zgodbi. Večina ljudstev si je nastanek Lune
predstavljala tako, da jo je stvarnik pripel na nebesni obok, da bi razsvetljevala
noč. Opazovali in opisovali so jo antični filozofi Aristotel, Hiparh, Eratosten,
Ptolemaj. Pripravili so vsak svojo razlago o tem, kako je nastala Luna in zakaj
sveti. Ti filozofi so bili prvi kozmologi, ki so znanstveno raziskovali vesolje in
preučevali njegov izvor. »Beseda »kozmologija« izhaja iz starogrške besede
kosmeo, ki pomeni »urediti« ali »organizirati« in odraža prepričanje, da je
vesolje mogoče razumeti in da je vredno analitične raziskave.« [4]. Tako je na
primer Ksenofan iz Kolofana verjel, da Zemlja izloča vnetljive pline, ki zagorijo,
ko dosežejo kritično maso in to naj bi se dogajalo v 28-dnevnih ciklih. Pitagora s
Samosa je trdil, da gibanje Sonca, Lune in planetov čez nebo ustvarja posebne
glasbene tone, ki določajo dolžine njihovi orbit, kajti ukvarjal se je s
preučevanjem lire in tonov njenih strun in dejal, da je skoraj vse lahko razložiti z
matematiko in števili. Te nebesne glasbe ni moč zaznati, je trdil Pitagora, saj jo
poslušamo že od rojstva in smo se nanjo navadili. Pitagorovo razmišljanje so
kasneje ovrgli, kajti znanstveno teorijo je treba dokazati z meritvami in
opazovanjem. Za nadaljnje razumevanje vesolja so morali Grki najprej sprejeti
dejstvo, ki ga je izrekel Aristotel, namreč da je Zemlja okrogla. Edino tako so
lahko razložili pojav, ki so ga videli na morju. Ladja je namreč prej izginila za
obzorjem kot njen jambor. Predvidevali so, da je morje ukrivljeno in z njim tudi
Zemlja. To teorijo so potrdili še z opazovanjem Luninih mrkov, ko so na
Luninem površju opazili senco v obliki diska, ki jo lahko pusti samo okroglo telo.
Eratosten, ki se je rodil leta 276 pr. n. št. v Kireni, je tudi izračunal polmer
Zemlje in si s tem podatkom pomagal izračunati polmer Lune in Sonca ter njuni
oddaljenosti. Iz velikosti Zemljine sence na Luni ob Luninem mrku je ugotovil,
da je približni premer Lune četrtino Zemljinega. Ko je bila polna luna, je ocenil
še razdaljo med Luno in Zemljo, tako da je iztegnil roko in z koncem kazalca
pokril Luno. Noht, ki pokrije Luno z očesom, tvori mali trikotnik, Luna pa z
očesom tvori veliki trikotnik. Iz razmerji je ugotovil, da je razdalja do Lune 100krat večja od njenega premera. Anaksagora je bil prvi, ki je povedal, da je Luna
mrzel kamen, ki ne oddaja lastne svetlobe, temveč se od nje odbija svetloba s
Sonca. Za Grke je ta izjava pomenila, da je boga spremenil v kamen. Za kazen
je bil izgnan iz Aten. Aristarh je nadgradil Anaksagorovo idejo in trdil, da se
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krajec na nebu pojavi, kadar Sonce, Zemlja in Luna tvorijo pravokotni trikotnik,
iz tega dejstva pa so prišli do izračuna velikosti Sonca in njegove oddaljenosti.
V istem času je tekla tudi razprava o geocentričnem in heliocentričnem sistemu.
Heliocentrični sistem je razložil že Aristarh, kasneje je utonil v pozabo in ga je
Kopernik znova obudil. Kepler je kasneje utemeljil heliocentrični sistem z
matematičnimi zakoni o gibanju planetov. Nizozemec Lippershey je prvi izumil
teleskop, s katerim si je Galileo Galilei, rojen leta 1564 v Pisi, pomagal pri
natančnejšem opazovanju neba. Kljub vsemu večina ljudi Galileiu še vedno
pripisuje, da je izumil »nebesno kukalo« ali teleskop. Galilei je Lippershyjev
model teleskopa pravzaprav le izpopolnil. Z njim je preučeval površje Lune in
ugotovil, da je polna izboklin, vijug in globokih brezen. Tako je pokazal, da
nebesna telesa niso popolne sfere, kakor je trdil Ptolemaj. Kasneje so
znanstveniki z opazovanjem Luninega površja izdelali podrobne zemljevide
površja vidnega dela Lune. Leta 1959 so poslali prvo sondo, ki je poslikala
površje nam nevidne stani Lune. Leta 1966 je na Luni pristala sonda, ki je nekaj
časa snemala površje Lune. In leta 1969 je na Luno prvič stopil človek. [2, 3, 4]

2.3. Teorije o nastanku Lune
Prva od teorij trdi, da naj bi se Luna zaradi hitrega vrtenja Zemlje »odkrušila« od
Zemlje. Za seboj naj bi pustila kotlino, ki naj bi jo kasneje napolnil Tihi ocean.
To teorijo naj bi predlagal George Darwin. Druga teorija trdi, da naj bi Luna
priletela od drugod in se ujela v Zemljino orbito. Tretja torija pravi, da naj bi
Zemlja in Luna nastali v istem obdobju pred 4,6 milijardami let, vsaka zase na
približno enaki oddaljenosti od Sonca. Najverjetnejša se zdi teorija poševnega
trka (Slika 2), ki pravi da se je v Zemljo zaletelo telo, veliko kot Mars, to naj bi
se združilo z Zemljo. Delci, ki so nastali pri trčenju, so oblikovali prstan okrog
Zemlje. Iz tega prstana se je kasneje tvorila Luna. Ta teorija bi lahko pojasnila,
zakaj ima Zemlja gosto železno jedro in mnogo manj gost plašč, poleg tega pa
analize kamnin na Luni kažejo, da sta Zemlja in Luna približno enako stari. [3,
4, 6]
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Slika 2: Teorija poševnega trka [5]
Ko se je Luna oblikovala, je v prvih 750 milijonih let doživela hudo
obstreljevanje meteoritov, ki so na površju pustili številne razpoke v skorji in
kraterje na površju. Pred približno 3,5 milijardami let je bilo obstreljevanja
znatno manj in sledilo je obdobje ognjeniške dejavnosti. Iz notranjosti je na
površje privrela lava in zalila nižje ležeče kraterje. Kasneje se je lava strdila in
ljudje so ta bazaltna, temna območja poimenovali morja. Ognjeniška dejavnost
je prenehala pred 3,2 milijarde let, zato je Luna geološko malo aktivna in se
površje zadnjih nekaj milijard let spreminja večinoma le zaradi padcev
meteoritov. [7]

2.4. Zgradba Lune
Luna je zgrajena iz skorje, plašča in majhnega kovinskega jedra (Slika 3).
Skorja je iz granitu podobne snovi, ki je bogata s kalcijem. Stran Lune, ki je
obrnjena proti Zemlji, ima 48 km debelo skorjo, stran, obrnjena proč od Zemlje,
pa ima 74 km debelo skorjo. Zaradi številnih meteoritov,1 ki so padli na površje,
je skorja na številnih mestih napokana. Te razpoke so lahko globoke tudi do 25
km. Lunin plašč je iz silikatov in vsebuje zelo malo kovin. Zunanji del plašča je
trden, proti notranjosti pa se zaradi razpadov radioaktivnih elementov
temperatura veča, na globini 1000 km je plašč že deloma staljen. V notranjosti
Lune naj bi bilo majhno železno jedro – na to je mogoče sklepati iz povprečne
gostote Lune. Ker je delež železa v jedru majhen, Luna nima magnetnega polja,
kakšno je na Zemlji, pojavljajo se le posamezni predeli, kjer so izmerili majhno
magnetno polje. [7]

1

Meteorit je delec, ki vstopi v atmosfero planeta, v njej zgori ali pa pade na površje.
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Slika 3: Zgradba Lune [8]

2.5. Površje Lune
Ko je Luna polna, je to na našem nebu drugo najsvetlejše telo, takoj za
Soncem. Že s prostim očesom vidimo na površju Lune nekatere posebnosti
površja. Če si pomagamo z daljnogledom ali teleskopom, se nam odkrije veliko
zanimivosti.
Pri opisovanju površja Lune in njegovih značilnosti sem si pomagala s knjigami
Luna skozi teleskop [9], Atlas vesolja [5] ter Nebo in zvezde [3], slike površja
sem posnela s pomočjo teleskopa. Za lažje razumevanje orientacije na Luni
poimenujemo dele vidne strani Lune, kot je prikazano na sliki 4.
SEVER

VZHOD

ZAHOD

JUG

Slika 4: Orientacija na Luni
Polna luna je na videz zanimiva za opazovanje, vendar se ob polni luni vidi
mnogo manj podrobnosti, kot pa ob krajcih. Več detajlov kraterjev in gorovij se
vidi zaradi močnih kontrastov, ki nastanejo na površju zaradi nastanka senc za
vzpetinami. Posebej dobro je to vidno ob terminatorju, meji med temnim in
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svetlim delom Lune (Slika 5). Prvi zemljevidi Luninega površja so nastali okrog
leta 1609, narisal jih je Thomas Harriot. Podrobnejše karte je kasneje narisal
Galilei, ki je z daljnogledom lahko razločil večje podrobnosti kraterjev, planot in
morij.

Slika 5: Osvetljeni in neosvetljeni del Lune (posneto 25. 1. 2012, 17:562)
Na Luni lahko že s prostim očesom opazimo temne lise, morja. Kljub njihovim
imenom v njih nikoli ni bilo vode. So pa ljudje, ki so opazovali Luno v preteklosti,
mislili, da so na Luni, prav tako kot na Zemlji, morja in kontinenti. Že Galileo
Galilei je s svojim teleskopom videl, da se na področju temnih lis ne nahaja
voda, ampak je površje precej pusto in skalnato. Sredi morij se sem ter tja
nahajajo gorske verige, posamezni vrhovi in kraterji. Morja na Luni prekrivajo
kar 35 % površja Lune in se nahajajo večinoma na nam vidni strani Lune (na
teh območjih pa najdemo mnogo manj kraterjev). Morja so nastala zaradi
razlitja lave, saj je bila Luna ognjeniško dejavna po obstreljevanju z meteorji in
zato je večino nižje ležečih kraterjev zalila lava. Zelo zanimivo je, da zadnja
stran Lune skoraj nima morij – verjetno zato, ker ima Luna na zadnji strani
debelejšo skorjo, ki je meteoriti niso predrli in zato lava ni mogla priti do površja.
»Morja« so ali okrogla s hribovitimi robovi ali nepravilnih zaplatastih oblik.
Večina morij je povezanih v sisteme, seveda pa obstajajo tudi osamljena morja.
Najbolj znana morja so: Morje jasnosti, Ocean neviht, Morje deževij, Morje
tišine, Morje nektarja, Morje oblačnosti … Ocean neviht je največje morje na
Luni in meri 2 102 000 km2, to je približno toliko, kot je površina

2

Vse lastne slike so posnete iz približno iste lokacije v Medvodah, vsi časi so lokalni časi v Sloveniji po
poletnem času.
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Sredozemskega morja (Slika 6). Razprostira se po celotnem zahodnem delu
Lune, na njem sta kraterja, poimenovana po Aristarhu in Keplerju. Na robu
morja se nahaja eden večjih kraterjev, to je Kopernikov krater. Reliefne
podrobnosti posameznih predelov Lune se najbolje vidijo, ko je opazovani
predel blizu terminatorja. Zato podrobnosti v Oceanu neviht najbolje vidimo štiri
dni po prvem krajcu ali tri dni po zadnjem krajcu.

Aristarh

Kepler

Slika 6: Ocean neviht z kraterjema Kepler in Aristarh
(posneto: 10. 9. 2012, 3:54)
Večino gorskih verig najdemo na robovih morij. Vidimo jih kot svetlejše lise, ki
jih z lahkoto ločimo od morij. Večina gorovji je poimenovanih po gorskih verigah,
ki jih najdemo na Zemlji, npr. Alpe, Kavkaz, Apenini, Karpati … Gorovje Alpe
najdemo v severnem delu Lune in se razprostira 250 km v dolžino in 50 km v
širino (Slika 7). Najvišji vrh je Mons Blanc, ki je visok 3600 m.
Doline so nastale z združitvijo veliko kraterjev in so običajno široke. Ožje doline
imenujemo razpoke. Doline so najrazličnejših oblik, lahko se pojavijo v
skupinah, se prepletajo, so ravne ali zavite … Ena znamenitejših je Alpska
dolina, ki se nahaja v Alpah. Dolga je 134 km in seka Alpe v jugozahodni smeri.
Prištevajo jo med razpoke, saj je široka le 12 km in ima 700 m široko dno.
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Plato

Slika 7: Površje Lune, Alpe (posneto: 2. 9. 2012, 23:26)
Vso Lunino pokrajino pokrivajo kraterji. Kraterje najdemo na tleh morij in na
gorskih grebenih, večina pa jih je nakopičena po pobočjih. Posejani so drug čez
drugega, tako da je včasih težko razločiti njihovo prvotno obliko. Italijanski
astronom Riccioli je leta 1651 narisal zemljevid Lune in poimenoval glavne
kraterje po znanstvenikih in nekaj tudi po znanih osebah, npr. po Juliju Cezarju.
S prostim očesom vidimo lahko le največje kraterje, daljnogled ali fotografski
teleobjektiv nam jih razkrijeta že mnogo več, teleskop pa nam razkrije pravo
bogastvo kraterjev.
Poznamo tudi več vrst kraterjev. Majhni kraterji imajo premer manj kot 11 km,
so skledaste oblike, brez osrednjega vrha in globoki približno petino premera.
Kraterje s premerom med 11 km in 150 km štejemo med srednje velike. Imajo
nekaj tisoč metrov visoke stene in enega ali več osrednjih vrhov. Največji
kraterji imajo premer, večji od 150 km, ponavadi imajo koncentrične prstane
vzpetin, ki so nastali ob udarnem valu. Nekateri kraterji so bili ob nastanku tako
globoki, da je tam na površje privrela lava in zalila njihovo dno, tako ima zdaj
krater ravno dno. Take kraterje imenujemo temni kraterji. Lep primerek takega
kraterja je krater Plato, ki leži na pobočju Alp. Največji kraterji imajo ponavadi
žarke, eden največjih je Tycho, katerega žarki se širijo na stotine kilometrov
daleč (Slika 8). Med take sodita tudi že prej omenjena Kopernik in Kepler. Žarki
so material, izvržen iz kraterja. Te površinske tvorbe ne mečejo veliko senc,
zato jih je težko opaziti, najizrazitejši so okoli polne lune. Poznamo tudi kraterje,
ki so poimenovani duhovi. To so kraterji, ki so bili potopljeni oziroma zaliti z
10

lavo. Težko jih je opaziti, saj so osrednji vrh in robovi slabo vidni. Ponavadi se
nahajajo ob robu morij in zalivov.

Kopernik

Tycho

Slika 8: Površje lune, Tycho in Kopernik (posneto 27. 8. 2012, 22:10)
Poznamo dva načina nastanka kraterjev. Prvi kraterji naj bi nastali zaradi
močnega obstreljevanja meteoritov (»meteoritna teorija«) pred 4,5 milijardami
let, pravimo jim udarni kraterji. »Udarni krater je večja ali manjša udrtina, ki je
nastala v tleh, ko je skalna gmota iz asteroidnega pasu treščila na Luno (Slika
9). Material iz jame, ki je bil izvržen, je oblikoval okrogle stene okrog roba
udrtine.« [9]. Vprašanju, zakaj so kraterji tako veliki, odgovarja podatek, da
asteroid, ki prileti na Luno s hitrostjo 20 km/s, naredi skoraj 15-krat večji krater,
kot je premer asteroida. Da bi na primer nastal krater, širok 1000 km, bi moral
tja pasti asteroid s premerom okrog 70 km.
Danes asteroidi mnogo manj pogosto padajo na Luno, kot so nekoč, saj so
planeti in njihove lune do danes že temeljito očistili svoje tirnice, na katerih je
ležalo kamenje in velike skale, ki so padale na njihovo površje. Krater s
premerom, večjim od enega kilometra, nastane enkrat na 6 milijonov let. Manjši
kraterji, ki imajo premer do 100 m, nastanejo vsakih 120 let.
Obstaja pa tudi »vulkanska teorija« o nastanku kraterjev (Slika 10). Ti naj bi se
izoblikovali, ko je bilo površje Lune še zelo vroče in plastično. Zaradi konvekcije
magme naj bi se izoblikovale nekakšne izbokline oziroma hribi. Ko se je magma
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pod površjem ohladila in skrčila, se je izboklina sesedla in okrog vdolbine so
ostali robovi. Vrhovi v notranjosti kraterja so nastali zaradi pritiska magme na
dno kraterja, kot nekakšni vulkani na sredi kraterjev.

Slika 9: Nastanek kraterja z padcem meteorja [6]
Obe teoriji sta pravilni, saj tudi na Zemlji poznamo kraterje obeh izvorov. Na
Luni naj bi bili manjši kraterji vulkanskega izvora, medtem ko naj bi bili večji
kraterji meteorskega nastanka.

Slika 10: Vulkanska teorija o nastanku kraterjev [3]
Z Zemlje lahko vidimo kar 59 % površja Lune, seveda ne več kot 50 %
naenkrat. Toliko površja pa vidimo zaradi pojava, ki ga imenujemo liberacija.
Poznamo dve vrsti liberacije. Liberacija po geografski dolžini nastane zaradi
kroženja Lune okoli Zemlje po elipsi in obenem zaradi enakomernega vrtenja
okrog svoje osi. Ko je Luna najbolj oddaljena od nas, se giblje počasneje kakor
takrat, ko nam je bližje, zato pride do razkoraka med osnim zasukom in lego v
tirnici. Liberacija po geografski širini nastane zaradi nagnjenosti Lunine tirnice;
vidimo lahko malo prek severnega ali južnega roba.
Ljudje so do leta 1959 videli le 59 % Luninega površja in zato so se pojavljale
različne domneve o tem, kaj je na drugi stani Lune. Nek danski astronom je
izjavil, da je vsa voda in atmosfera pobegnila na drugo stran Lune in da je tam
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mogoče celo naseljena. Leta 1959 pa so ruski astronomi poslali sondo okrog
Lune in ugotovili, da Lunina druga stran ni posebno drugačna od te, ki jo vidimo
(Slika 11). Največja razlika je v debelini skorje in v tem, da na drugi strani ni
obsežnih morij. Zaznali so tudi nekaj močnejših lokalnih območji magnetizma, ki
nakazujejo, da bi bilo lahko na Luni nekoč prisotno magnetno polje.

Slika 11: Nam nevidna stran Lune [10]

2.6. Lunina atmosfera
Luna skorajda nima atmosfere. Za to je krivo veliko nihanje temperature na
površju in kar šestkrat manjši težni pospešek kot na Zemlji. Plin zato nenehno
beži stran od Lune. Temperatura na površju Lune se giblje od -150 °C do 120
°C. Iz teh podatkov sledi, da ima Luna majhno ubežno hitrost plina. Ker pa se
Lunina atmosfera nenehno napaja s Sončevim vetrom, ji ta prinaša neon, helij
in vodik, ki sestavljajo Lunino atmosfero, argon pa nastaja ob razpadu kalija v
kamninah plašča in jedra. Nebo okrog Lune je vedno črno, tudi podnevi, kajti
Luna nima dovolj debele plasti zraka, v katerem bi se Sončeva svetloba lahko
razpršila in ustvarila modro nebo. »Po brezzračnem prostoru ne morejo potovati
niti zvočni valovi, zato je Luna ovita v grobno tišino.« [6]. Ker Luna nima
atmosfere, tudi nima vremena, pokrajine zato niso oblikovale reke, dež in sneg,
kakor se je to dogajalo in se še dogaja na Zemlji. Na Luni ni erozije, kakor jo
poznamo na Zemlji. [6, 7]
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2.7. Kroženje Zemlje in Lune
Zemlja in Luna krožita okrog skupnega težišča. Ker je težišče 4700 km od
središča Zemlje, lahko kar rečemo, da Luna kroži okrog Zemlje. Siderska
perioda Lune je 27,3 dneva, to je perioda, ko Luna enkrat obkroži Zemljo.
Sinodska perioda Lune je 29,5 dneva, to je perioda med dvema enakima
menama, ki jih vidimo z Zemlje, npr. med dvema mlajema. Pravzaprav tudi opis,
da Luna kroži okrog Zemlje ni dovolj natančen, kajti Luna ne kroži okrog Zemlje
po krožnici, ampak po elipsi. Torej je Luna na svoji poti različno oddaljena od
Zemlje, to vpliva na različen navidezni premer Lune. Ko je Luna bližje Zemlji, je
tudi njen navidezni premer večji, in ko je dlje od Zemlje, je njen navidezni
premer manjši. [5, 7, 9]
Lunin vrtilni čas je točno enak njenemu obhodnemu času, to opazimo, ker nam
Luna kaže vedno isti del površja. Da je satelit obrnjen proti planetu, okoli
katerega kroži, vedno z istim delom površja, ni osamljen primer v Osončju.
Pojav je posledica ustavljanja rotacije satelita okoli lastne osi zaradi plimskih sil.
[7, 9]
Tudi na Luni se izmenjavata dan in noč, kakor na Zemlji. Tako je na
osvetljenem delu Lune dan in na neosvetljenem noč. Zemlja se zavrti okrog
svoje osi v 24 urah, temu času pravimo en dan. V tem času se na Zemlji
izmenjata svetli del dneva in noč. Luna se zavrti okoli svoje osi približno v enem
mesecu oziroma v 27,3 (zemeljskih) dneh. Toda v tem času se na Luni ne
odvije celoten dan, ampak Luna enkrat obkroži Zemljo, gledano v koordinatnem
sistemu zvezd. Recimo, da je bila polna luna, ko smo začeli opazovati (Slika
12). Če si torej izberemo točko na Luni, kjer imamo takrat Sonce v zenitu,3
opazimo, da čez 27,3 dneva Sonce še ni v zenitu – to pa se zgodi natančno
takrat, ko z Zemlje spet vidimo polno luno, to je čez 29,5 dneva. Torej trajata
svetli del dneva in noč na Luni skupaj 29,5 (zemeljska) dneva, toliko kot je
sinodska perioda Lune. [5, 7, 9]

3

Zenit ali nadglavišče je točka, ki je neposredno nad opazovalčevo glavo navpično navzgor.
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Slika 12: Prikaz premika Lune

2.8. Lunine mene
Luna je sivo telo, ki ne oddaja svetlobe, vidimo jo zato, ker jo osvetljuje Sonce.
Posledica kroženja Lune okrog Zemlje so Lunine mene. Mlaj nastopi takrat
(Slika 13, št. 1), ko je Luna najbližje Soncu, takrat je osvetljena nam nevidna
stran Lune. Luna ob mlaju vzide okoli šeste ure zjutraj in zaide okoli šeste ure
popoldne. Na nebu je skupaj s Soncem in zaradi tega Lune ne vidimo. Mlaju
sledi mlada luna (št. 2), ki ima obliko črke D (gledano s severne poloble).
Naslednja mena je prvi krajec, lahko mu rečemo tudi polmesec (št. 3), takrat na
nebu vidimo desno polovico Lune (vzhod, Slika 4). Prvi krajec vzide popoldne
in zaide ponoči, najvišje na nebu je okoli šeste ure popoldan, najlepše je viden
zvečer, ko se stemni. Naraščajoča luna (št. 4) nastopi, ko je osvetljena več kot
polovica Lune. Nato nastopi polna luna ali ščip (št. 5), na nočnem nebu lahko
uzremo zelo svetlo in popolnoma okroglo Luno. Ščip vzide približno ob šestih
popoldne in je na nebu najvišje ob polnoči, zaide pa okoli šeste ure zjutraj.
Ščipu sledi upadajoča luna (št. 6), ko je osvetljena malo več kot leva polovica
Lune (zahod, Slika 4). Nadalje sledi zadnji krajec ali tudi polmesec (št. 7), ko je
osvetljena leva polovica Lune, takrat ima Luna obliko črke C (gledano s severne
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geografske širine). Zadnji krajec vzide okoli polnoči in je najvišje na nebu okoli
šeste ure zjutraj, zaide pa okoli poldneva, torej je najlepše viden v zgodnjih
jutranjih urah. Tej meni pa spet sledi mlaj in cikel men se ponovi. [5]
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Slika 13: Predstavitev Luninih men

2.9. Pogled na Luno z Zemlje
Kot smo že povedali, Luna Zemlji kaže vedno isti obraz, vendar v svojem
gibanju zaradi liberacije tudi nekoliko niha. Na gibanje Lune preko neba vpliva
več dejavnikov. Podatek o nagnjenosti Lunine tirnice glede na ekliptiko v
različnih virih variira od 5° do 6,7°. [4, 7, 11] Lunina os je nagnjena 1,54°, glede
na tir njenega kroženja in pri kroženju tudi rahlo precesira,4 nagnjenost Zemljine
osi pa je 23,44°. Ko vse te dejavnike upoštevamo, dobimo pot Lune preko neba.

4

Beseda precesija izhaja iz latinske besede praecedere, ki pomeni gibanje osi (vrtečega se telesa) v
krogu, ki opisuje plašč stožca. Zemeljska os na primer opiše tak krog v 26 000 letih. [12]
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2.10.

Mrki

Posebna atrakcija, ki jo lahko opazujemo, je Lunin mrk. To se zgodi takrat, ko
Luna zaide v senco Zemlje (Slika 14). To se lahko zgodi samo ob ščipu
oziroma polni luni. Takrat lahko opazimo rdečkasto obarvanje Lune (Slika 15),
zaradi lomljenja Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi, lahko pa Luna skoraj
popolnoma izgine. Poznamo popoln Lunin mrk, ki lahko traja skoraj dve uri,
takrat Luna zaide v popolno senco Zemlje. Delni mrk se zgodi, ko Luna zaide v
Zemljino polsenco. Mrk se ne zgodi ob vsaki polni luni, kajti njena tirnica je
nagnjena. Pojavi se večinoma dvakrat na leto. [5]

Slika 14: Prikaz Luninega mrka
Sončev mrk nastane ob mlaju, ko pride Luna med Sonce in Zemljo in so vsi na
isti premici (Slika 16). Takrat Luna zakrije Sonce, rečemo da Sonce »mrkne«.
Prav tako kot pri Luninem mrku poznamo tudi popolni in delni Sončev mrk. Tudi
Sončevi mrki se pojavljajo večinoma dvakrat na leto. [5]

Slika 15: Lunin mrk (posneto 14. 6. 2011, 20:55)

17

Slika 16: Prikaz Sončevega mrka
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3. OPAZOVANJA

3.1. Opazovanje površja Lune
Površje Lune vidimo že z prostim očesom, podrobnosti si lahko ogledamo z
lovskim oziroma astronomskim daljnogledom ali s teleskopom. V primeru, da
dostopa do profesionalnih pripomočkov nimamo, nam pri opazovanju nekatere
podrobnosti razkrije že teleobjektiv na fotoaparatu. Sama sem pri opazovanju
uporabila Celestronov teleskop NexStar 4 in Canonov zrcalno refleksni
fotoaparat 400D z Tamronovim 300-milimetrskim teleobjektivom (Slika 17).

Slika 17: Fotoaparat (desno) in teleskop (levo) (posneto: 16. 10. 2012, 11:30)

3.1.1. Teleskop
Prvi teleskop za opazovanje neba je sestavil Galileo Galilei leta 1609. Teleskop
je bil sestavljen iz objektiva z zbiralno lečo in okularja z razpršilno lečo s kratko
goriščno razdaljo (Slika 18), sedaj se ta konstrukcija optične naprave uporablja
le še kot operno kukalo. Kasneje je Galilei naredil še več boljših in večjih
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teleskopov, ki so mu bili v pomoč pri odkrivanju novih skrivnosti in podrobnosti
vesolja. [13, 14]

Slika 18: Teleskop, ki ga je sestavil Galileo Galilei [14]
Teleskop je optična priprava, ki jo uporabljamo za opazovanje oddaljenih
predmetov in je sestavljena iz objektiva in okularja (Slika 19). Okular deluje kot
lupa, ki sliko objektiva poveča. Objektiv pri teleskopu lahko predstavlja leča ali
zrcalo. Slika, ki jo vidimo skozi okular, je navidezna in obrnjena slika v
neskončnosti, ki jo vidimo pod večjim zornim kotom. [15, 16]

Slika 19: Pot žarkov v teleskopu, objektiv in okular [16]
Poznamo dve vrsti teleskopov, ločita se po elementu, ki zbira svetlobo, ki
prihaja od opazovanega objekta. Če svetlobo zbira zrcalo, tem teleskopom

20

rečemo reflektorji (Slika 20 b). Kadar svetlobo zbira leča, teleskopu rečemo
refraktor (Slika 20 a). Refraktorje uporabljamo redkeje.
Kateri koli element za zbiranje svetlobe vzamemo, imamo lahko težave s
kvaliteto slike. Pri zrcalih in lečah je pomembno, da so iz materialov, ki obdržijo
obliko ne glede na temperaturne spremembe. Velikokrat je ovira tudi velikost, ki
deformira lečo ali zrcalo zaradi lastne teže. Poglavitna težava pri lečah je tako
imenovana barvna napaka, pri zrcalih pa je za ostro sliko najpomembnejša
gladkost površine. Za astronomska opazovanja danes večinoma uporabljamo
teleskope z zrcali.
Najpomembnejši podatek pri teleskopih je velikost odprtine, skozi katero vstopa
svetloba, to posledično določa velikost leče oziroma zrcala in goriščna razdalja
tega elementa. Dandanes delajo že teleskope s premerom odprtine preko 10 m.
[17]

Slika 20: Refraktor (a) in reflektor (b)
Poznamo več tipov teleskopov. Cassegrainov teleskop (Slika 21 b) je
kompakten kratek teleskop, v katerem sta dve zrcali, torej se v njem zgodi
dvojni odboj, s katerim povečamo efektivno goriščno razdaljo5 teleskopa. Tako
je na primer teleskop z okroglo odprtino, veliko 2 m in goriščno razdaljo 20 m,
dolg samo 4,6 m. Prvo (primarno) zrcalo je zbiralno, drugo (sekundarno) pa
razpršilno, ker bi ravno zrcalo zakrilo prevelik del primarnega zrcala. Od tam gre
svetloba skozi okular v naše oko. Okular ima Cassegrainova konstrukcija
navadno na krajišču trupa teleskopa.

5

Efektivna goriščna razdalja je razdalja, ki nam pove, kakšno goriščno razdaljo bi imela leča, ki bi bila v
teleskopu namesto dveh ali več leč/zrcal.
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Newtonov teleskop (Slika 21 a) je po navadi daljši, kajti v njem je eno konkavno
zrcalo, ki zbira žarke in jih usmeri na ravno zrcalo, nagnjeno pod kotom 45°
glede na optično os, ta usmeri žarke v okular, ki leži na trupu teleskopa. [17]

Slika 21: Newtonova (a) in Cassagrainova (b) izvedba teleskopa [18]
V objektivu Cassegrainovega teleskopa imamo torej sistem dveh leč oziroma
zrcal. Vsaka od leč oziroma zrcal ima svojo goriščno razdaljo, torej lahko
izračunamo efektivno goriščno razdaljo objektiva teleskopa, torej to, kako dolg
bi moral biti teleskop z objektivom z eno samo lečo oziroma zrcalom in
izračunano goriščno razdaljo. Če je goriščna razdalja prve leče
razdalja druge leče

in

, goriščna

razdalja med lečama (Slika 22), potem lahko

efektivno goriščno razdaljo objektiva izračunamo po naslednji enačbi:
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Slika 22: Prikaz žarkov pri prehodu skozi dve leči in nadomestno lečo
Poznamo dve postavitvi teleskopa: ekvatorialno in altazimutalno postavitev. Pri
ekvatorialni postavitvi (Slika 23 a) je podnožje teleskopa usmerjeno proti zvezdi
Severnici in se vrti okrog svoje osi, kar predstavlja časovni kot.6 Nagib trupa
teleskopa določa deklinacijo.7 Pri večjih teleskopih te postavitve je lahko
prisotno

zvijanje

konstrukcije

zaradi

obremenitve,

kar

pa

povzroča

nenatančnost pri opazovanju. Altazimutalna postavitev (Slika 23 b) je
preprostejša, saj je podnožje teleskopa postavljeno pravokotno na tla in se
obrača v smeri azimuta8 opazovanega objekta, trup teleskopa z nagibom
določa višino objekta nad obzorjem.9 Težava tega teleskopa je, da je oteženo
opazovanje objektov blizu zenita.10 [17]

6

Časovni kot je kot med ravnino časovne krožnice nebesnega telesa in ravnino poldnevnika opazovalca,
merimo ga vzdolž nebesnega ekvatorja. [19]
7
Deklinacija je lok časovne krožnice, merjen od nebesnega ekvatorja do lege nebesnega telesa na
časovni krožnici. [20]
8
Azimut se meri od severa, kjer je nič, proti vzhodu.
9
Obzorje ali horizont je črta, ki ločuje kopno od neba.
10
Zenit ali nadglavišče je točka, ki je neposredno nad opazovalcem, takrat je višinski kot enak
.
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Slika 23: Ekvatorialna (a) in altazimutalna (b) postavitev teleskopa

3.1.2. Opazovanje površja z teleskopom
Celestronov teleskop, s katerim sem opazovala Luno, je Cassagrainov
kompaktni teleskop z altazimutalno postavitvijo, ki deluje na baterije. Nanj sem
z adapterjem pritrdila zrcalno refleksni fotoaparat in z njim slikala površje Lune
(Slika 24). Rahle težave so se pojavljale pri nastavitvi ostrine, kajti potrebna je
ročna nastavitev ostrine na teleskopu. Fotoaparat je bilo treba nastaviti na
zamik sprožilca, kajti vsak tresljaj teleskopa fotoaparatom lahko povzroči slabo
fotografijo. Zaradi vseh teh zahtev je bilo treba posneti več slik in izbrati
najboljše med njimi. Fotoaparat je bil večino časa nastavljen na samodejni
način, tako je sam nastavljal ekspozicijske čase slikanja in ostale nastavitve. Za
slikanje Lune ni bilo treba nastavljati sledenja vrtenja Zemlje na teleskopu, kajti
ekspozicijski časi slikanja so bili dovolj majhni. Ta možnost teleskopa je
primerna za slikanje šibkejših oziroma manj svetlih objektov na nočnem nebu.
Ob polni Luni je treba biti pazljiv pri opazovanju, kajti Luna je skozi teleskop
zelo svetla in dolgo gledanje skozi teleskop ni priporočljivo. Poleg tega se na
površju razen morij in večjih kraterjev z žarki, kot sem že omenila, ne vidi dosti,
saj ni vidnih nobenih senc.
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Slika 24: Fotografija skozi teleskop (posneto 25. 9. 2012, 19:24)
Veliko ljudi sprašuje, kolikšna je povečava teleskopa. To ni podatek, ki bi karkoli
pomenil pri astronomskih teleskopih. Povečava je odvisna le od okularja, ta se
lahko menja, torej lahko vidimo v okularju celo Luno ali pa samo del nje.
Najpomembnejša podatka sta efektivna goriščna razdalja teleskopa in velikost
leče oziroma zrcala teleskopa. Trenutna povečava teleskopa je definirana z
vpadnim kotom žarkov φ in kotom, pod katerim izhajajo žarki iz okularja φ`
(Slika 19):

Lahko pa jo izračunamo tudi po naslednji formuli:
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3.1.3. Fotoaparat
Fotoaparat je prav tako kot teleskop optična naprava, ki s pomočjo leče v
objektivu zajema svetlobo in jo zapiše na fotografski film ali CCD 11 čip.
Teleobjektiv na fotoaparatu nam omogoča slikanje oddaljenih predmetov, k
čemur pripomore predvsem velika goriščna razdalja objektiva. Slika, ki jo
dobimo na fotografskem filmu, je realna in obrnjena (Slika 25), najpogosteje
tega sploh ne opazimo, saj nam digitalni fotoaparati na zaslonu za prikazovanje
slik, sliko že obrnejo. [15]
CCD
predmet

leča

slika

Slika 25: Konstrukcija slike oddaljenega predmeta v fotoaparatu. Slika nastane
v goriščni ravnini za lečo. Velikost slike spremenimo s spremembo goriščne
razdalje objektiva: s krajšo goriščno razdalo (zgoraj) dobimo manjšo sliko, kakor
z daljšo (spodaj).

11

CCD je kratica za Charge Coupled Device. To je čip z elementi, občutljivimi na svetlobo. Ti čipi se
uporabljajo tako v fotoaparatih kot v večjih teleskopih.
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3.1.4. Slikanje površja z fotoaparatom
Površje Lune sem lahko opazovala tudi skozi teleobjektiv fotoaparata (Slika
26). Sicer se ni videlo toliko podrobnosti kot skozi teleskop, vendar ima sam
fotoaparat s teleobjektivom eno veliko prednost, namreč da sam avtomatsko
izostri sliko. Ekspozicijski časi slikanja so bili večinoma kratki, kajti Luna je zelo
svetlo telo na nočnem nebu, še posebej, ko je polna. Da slika ni presvetljena, je
treba nastaviti kratke ekspozicijske čase. Ko sem želela po mlaju ali pred njim
na sliki ujeti tudi neosvetljeni del Lune, je bilo treba nastaviti daljši ekspozicijski
čas, da je detektor v fotoaparatu zbral dovolj svetlobe z od Sonca
neosvetljenega dela Lune, ki ga osvetljuje le svetloba, odbita od Zemlje.

Slika 26: Luna, slikana s teleobjektivom (posneto: 9. 9. 2012, 5:04)

3.1.5. Pregled fotografij
Ko si ogledujemo posnete fotografije in jih primerjamo s pogledom na Luno s
prostim očesom, opazimo razlike in podobnosti. Slika 27 prikazuje Luno, kot se
je videla z prostim očesom. Če to sliko primerjamo s sliko 28, posneto s
teleskopom, opazimo očitno razliko.
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Slika 27: Luna, slikana s fotoaparatom (posneto: 9. 9. 2012, 5:04)

Slika posneta s teleskopom je zrcalno obrnjena, to je posledica prehoda
svetlobe skozi leče oziroma odboja na zrcalih v teleskopu. Opazimo tudi rahlo
zamegljenost oziroma neostrost slike, kar je posledica že omenjene težave z
ročno nastavitvijo ostrine. Opazimo tudi rahlo moder rob Lune, kar je posledica
napak na zrcalih teleskopa in leč v objektivu.

Slika 28: Slika Lune, posneta s teleskopom (posneto: 9. 9. 2012, 5:15)
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3.2. Opazovanje potovanja Lune čez nebo
3.2.1. Opazovanje preko noči
Opazovala sem, kako Luna ob različnih menah potuje po nebu. Za opazovanje
sem uporabila dve pripravi, prvo za merjenje višinskega kota, kompas pa za
določitev azimuta (Slika 29).

Slika 29: Priprava za merjenje višinskega kota in kompas
Priprava za merjenje višinskega kota je narejena doma iz geotrikotnika,
slamice, vrvice in uteži. Uporablja se tako, da skozi slamico pogledamo
predmet, ki mu želimo določiti višinski kot, in počakamo, da se utež umiri, nato
odčitamo kot s pomočjo kotov, napisanih na geotrikotniku. Seveda se da
podobno napravo tudi kupiti v trgovini. Pri merjenju s kompasom je pomembno,
da ta leži na vodoravni podlagi in da med merjenjem ni v bližini nobenega
magnetnega predmeta, ki bi motil delovanje kompasa.
Pri merjenju prehoda Lune čez nebo sem si pomagala tudi z Efemeridami,12
tam sem odčitala, kdaj naj bi na določen dan Luna vzšla in zašla, ter tako dobila
podatke, kdaj se moram odpravit opazovat. V njih se najde tudi podatke o
Luninih menah.
Izmerjene podatke sem si zapisovala v tabelo (Tabela 1) za lažjo preglednost in
iz njih narisala graf (Graf 1).

12

Efemeride vsebujejo tabelirane podatke o legi nebesnih teles v odvisnosti od časa.

29

Tabela 1: Meritve na dan 28. 8. 2012
Ura opazovanja
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
3.00

Azimut [°]
122
134
147
161
176
190
208
223
235

Višina nad obzorjem
[°]
11
15,5
23
27
27
26
22
17
9

Točke na grafu 1 namigujejo, da je pot Lune čez nebo parabola. Ko grafu
dodamo trendno črto, ugotovimo, da se ji najbolje prilega polinomska trendna
črta drugega reda, torej parabola. V resnici moramo pot Lune preko neba
opisati z trigonometričnimi funkcijami, saj sta azimut in višinski kot Lune
povezana z trigonometričnimi funkcijami.
Graf 1: Pot Lune čez nebo na dan 27. 8. 2012
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3.2.2. Azimut Lune
V tabeli 1 lahko v stolpcu z azimutom izračunamo, kako se Luna v vodoravni
smeri giblje čez nebo. Izračunamo povprečni premik Lune v eni uri in dobimo
število 14,1. To vrednost lahko nato primerjamo s teoretično vrednostjo, ki jo je
treba predhodno izračunati.
Izračuna teoretične vrednosti sem se lotila po razmisleku, da na navidezno
premikanje Lune po nebu vplivata dva dejavnika, da se namreč Zemlja vrti
okrog svoje osi in da medtem Luna kroži okrog Zemlje.
Zemlja se v štiriindvajsetih urah zavrti za polni kot 360°, torej se v eni uri zavrti
za 15°. Luna obkroži Zemljo v 27,3 dneh, torej se na dan premakne za 13,2°
oziroma se v eni uri premakne približno za 0,5°. Luna vzhaja na vzhodu in
zahaja na zahodu, torej se za naše oči premika od vzhoda proti zahodu, zaradi
vrtenja Zemlje. Glede na zvezde pa se Luna premika od zahoda proti vzhodu.
Če želimo izračunati približno vrednost premika Lune v eni uri moramo od 15°
odšteti 0,5° in dobimo 14,5°. [22, 23]

Slika 30: Prikaz drugega Keplerjevega zakona [21]
To so teoretične vrednosti, ki veljajo, če bi se Luna premikala po krožnici, kar pa
ne drži. Sploščenost njene tirnice je 0,0549, torej je apolunij13 363.104 km in
njen perilunij14 405.696 km. Drugi Keplerjev zakon pove, kaj se dogaja s
telesom, ki se giblje okrog drugega telesa: »Zveznica planeta in Sonca pokrije v
enakih časih enake ploščine.« [13]. Ta zakon se imenuje tudi izrek o ploščinski
hitrosti (Slika 30). Ko je telo v prisončju, se giblje hitreje kot pa, ko je v osončju.
13

Apolunij ali periapsida je točka na eliptični tirnici Lune, ki je najbližje Zemlji. Pri kroženju Zemlje okrog
sonca tej točki rečemo prisončje.
14
Perilunij ali apoapsida je točka na eliptični tirnici Lune, ki je najdlje od Zemlje. Pri kroženju Zemlje
okrog sonca tej točki rečemo osončje.

31

Meritve so bile narejene na dan 28. 8. 2012, takrat je bila Luna na prehodu iz
apolunija v perilunij in je njena hitrost potovanja okrog Zemlje naraščala
(podatke lahko odčitamo na internetni strani [24]). V viru [23] sem zasledila
podatek, da se Luna v prisončju giblje 6 % hitreje kot običajno in v osončju 6 %
počasneje kot običajno. Izračun pokaže, da se v apoluniju premakne 0,53° v eni
uri in v periluniju 0,52° v eni uri. [11, 21, 22, 23]
Krožno gibanje Lune okoli Zemlje da za navidezno kotno hitrost gibanja Lune
po nebu 14,5° na uro. Ker se hitrost gibanja spreminja zaradi sploščenosti
Lunine orbite, se meritve v okviru napak pri merjenju zadovoljivo skladajo s
teoretičnimi vrednostmi. Najtežje je bilo usmeriti kompas točno v smeri Lune,
zato sem si pomagala s fotoaparatom, ki sem ga usmerila v Luno in primerjala
smeri kompasa in fotoaparata med seboj (Slika 31).

Slika 31: Usmerjenje kompasa s pomočjo fotoaparata

3.2.3. Višinski kot Lune
Naslednja pomembna stvar pri opazovanju je višinski kot Lune, ki se pri
prehodu Lune čez nebo venomer spreminja. Vsakodnevno se spreminja tudi
najvišja točka, do katere se Luna na jugu dvigne. Višina Lune se spreminja iz
podobnega razloga, kot se spreminja višina Sonca. Ravnina gibanja Sonca po
nebu je ekliptika in ta je glede na Zemljin ekvator nagnjena pod kotom 23,5°. Pri
Luni moramo upoštevati še podatek, da je njena tirnica nagnjena glede na
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ekliptiko za približno 5°. Na izmerjeno višino Lune vpliva tudi položaj na Zemlji,
s katerega opazujemo. [22, 23]

3.2.4. Program Stellarium
Računalniški program Stellarium je prosto dostopen program na internetu (Slika
32). V njem lahko opazujemo nebo preko dneva in ponoči. Njegova dobra
lastnost je, da si lahko sami izberemo kraj, kjer opazujemo, del opazovanega
neba, uro opazovanja in kaj sploh opazujemo, namreč lahko si nastavimo,
katere objekte na nebu program prikaže. Če kliknemo na določen objekt, nam
izpiše njegove podatke, tako tudi za Luno lahko izvemo, kakšen azimut in višino
nad obzorjem ima ob določenem času, gledano iz našega kraja.

Slika 32: Program Stellarium z označeno Luno
Tako sem preverila podatke, ki sem jih izmerila na dan 28. 8. 2012. Za kraj
opazovanja sem izbrala geografsko širino in dolžino Medvod, torej 46,13°
severne geografske širine in 14,40° vzhodne geografske dolžine ter nadmorsko
višino 313 m. Dobila sem podatke, zapisane v tabeli 2.
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Tabela 2: Primerjava meritev in podatkov iz programa Stellarium
Ura opazovanja
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00
3.00

Višina nad
Azimut [°]
obzorjem [°]
Opazovanja
122
11
134
15,5
147
23
161
27
176
27
190
26
208
22
223
17
235
9

Višina nad
Azimut [°]
obzorjem [°]
Stellarium
127,8
10,2
140
17,6
153,7
23,2
168,7
26,6
184,5
27,4
200
25,4
214,5
20,9
227,6
14,4
239,4
6,5

Iz podatkov tabele 2 sem narisala graf 2 in dobila na videz zelo podobni krivulji
trendnih črt.
Graf 2: Primerjava izmerjenih podatkov in podatkov iz programa Stellarium
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Azimut [°]

Če pogledamo podatke azimuta v tabeli 2, prebrane iz programa Stellarium, in
izračunamo povprečni premik Lune v eni uri, dobimo 14°, kar se dobro ujema z
izmerjenimi podatki, ki dajo rezultat 14,1°. Tudi višina Lune nad obzorjem se
dobro ujema z izmerjenimi podatki.
Rahlo odstopanje se pojavi v azimutu zato z izračunom temen dobljenih
kvadratnih funkcij, zapisanih na grafu 2, preverimo odstopanje med izmerjenimi
in odčitanimi meritvami. Kvadratno enačbo ( )
34

lahko zapišemo

v temenski obliki
(

( )

(

). Nas zanima koordinata

naslednji enačbi

)

. V enačbi sta

in

koordinati temena

, ki predstavlja azimut in jo izračunamo po

. V odčitanem primeru dobimo 182,1° in v izmerjenem

177,2°. Odstopanje med izmerjeno in odčitano vrednostjo je okoli 5°, kar je
glede na težavnost določanja azimuta s kompasom sprejemljivo.

3.2.5. Nagib Lune
Pri opazovanju prehoda Lune čez nebo sem poleg vsake meritve tudi slikala
Luno. Slike sem kasneje pregledala in ugotovila nekaj zelo zanimivega, namreč
Luna se pri svojem potovanju čez nebo v eni noči obrača (Slika 33).

Slika 33: Obračanje Lune na dan 27. 8. 2012
Ta nagib Lune lahko razložimo zelo preprosto. Če smo na letalskem mitingu in
opazujemo letala, ki preletavajo gledalce, opazimo podoben pojav (Slika 34):
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Slika 34: Letala v preletu [25]
ko letala preletijo gledalce, se navidezno obračajo (za lažjo predstavo je na
slikah rdeča črtica), v resnici pa letijo po ravni črti. Luna se torej giblje po svoji
tirnici in se v eni noči premakne zelo malo glede na Zemljo, poleg tega je med
premikanjem osvetljena ves čas z iste strani. Mi se na Zemlji med tem v eni
noči obračamo okrog Zemljine osi, torej se glede na nas Luna giblje v ravni črti,
mi pa jo z Zemlje vidimo, kot da se na nebu med tem obrača (Slika 33).

3.3. Opazovanje Luninih men
Skupaj z opazovanji Luninega površja sem opazovala tudi Lunine mene. S
fotoaparatom sem slikala Luno vsak dan, ko je bilo to mogoče glede na
vremenske razmere. Ker je bilo v času opazovanj nekoliko več oblačnih dni,
vseh men nisem uspela slikati. Na sliki 35 vidimo spreminjajoče se mene od
mlaja do naslednjega mlaja. Na slikah opazimo tudi rahlo rotacijo Lune, kar je
posledica tega, da Luna ni bila slikana vedno na enakem azimutu, ampak se ta
spreminja od slike do slike. Slike do prvega krajca so bile običajno slikane v
večernih urah, kar pomeni, da je bil azimut bližje zahodu, torej okrog 270°.
Slike, posnete po zadnjem krajcu, so bile posnete v jutranjih urah na vzhodu,
kar pomeni, da je bil takrat azimut okoli 90°.
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Slika 35: Lunine mene od mlaja do mlaja
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4. DELO V OSNOVNI ŠOLI
Pri diplomski nalogi so mi pomagali učenci iz osnovne šole Preska v Medvodah.
Pri delu so sodelovali učenci naravoslovnega krožka, ki obiskujejo drugi, tretji in
četrti razred, ter učenci osmega razreda, ki obiskujejo predmet Sonce, Luna,
Zemlja.

Slika 36: Učenci pri delu

4.1. Kraterji
Z učenci naravoslovnega krožka smo si ogledali slike Lune in se pogovorili o
njenem površju, nato smo izdelali oziroma ponazorili kraterje na dva načina. Pri
izdelavi so učenci delali samostojno, vendar v skupini po navodilih učiteljice in
mene (Slika 36), pri delu sva jim pomagali le pri mešanju mavčne mase.
Najprej smo poskusili izdelati kraterje iz moke in kakava (Slika 37). Ker je bilo
lepo vreme in se učilnica pri poskusih lahko umaže, smo se odpravili na šolsko
igrišče. Vzeli smo posodo pravokotne oblike (pladenj za eksperimente) in njeno
dno prekrili približno z dvema centimetroma moke, preko moke smo potresli
tanko plast kakava, pri tem smo si pomagali s sitom. Tako smo pripravili površje
in eksperiment se je lahko začel. Otroci so v moko metali različno velike kamne
z različnih višin, tako so nastali različni kraterji.
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Slika 37: Krater, narejen iz moke (levo), krater Tycho na Luni (desno)
Drugi poskus izdelave kraterjev smo naredili z mavcem (Slika 38). Pripravili
smo posodo za delo, tokrat smo jo z notranje strani zaščitili s plastično vrečko,
da smo kasneje strjen mavec lahko odstranili. Potem smo pripravili mavčno
maso, tako da smo zmešali vodo in mavec v prahu ter maso nalili v zaščiteno
posodo. Ko se je mavec rahlo strdil, smo vanj metali različne kamne in nastali
so kraterji. Drugo različico tega poskusa smo naredili tako, da smo po površini
mavca potresli še kakav (Slika 39).

Slika 38: Krater, narejen iz mavca (levo), in krater na Luni (desno)

Slika 39: Krater iz mavca, posut s kakavom
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Po končanih poskusih smo se pogovorili o nastanku kraterjev in slike nastalih
kraterjev primerjali z slikami kraterjev na Luni (Slika 37 in Slika 38). Poskuse
smo tudi posneli z kamero in pogledali počasne posnetke nastanka kraterja. Iz
posnetka smo naredili tudi posamezne slike nastajanja kraterjev (Slika 40).
Učenci so imeli po eksperimentih možnost povedati, kaj so videli, pri tem sem
jih posnela s kamero. Nekaj najzanimivejših komentarjev sem tudi zapisala:
»Videl sem veliko jarkov, na sredini je bila pa ena pikica, ta pikica je bila en
kamen, ki smo ga noter vrgli.«
»Ko smo noter vrgli kamen, se je naredila luknja, da se je videlo malo kakava.
Delali smo pa tako, da smo noter vrgli en kamen in potem smo nekaj
ugotavljali.«
»Krater je bil tak, da je bila luknjica, notri pa je bil tak kupček, okrog so bili pa
taki žarki.«
V prilogi 1 je predloga delovnega lista, ki se ga lahko uporabi pri
naravoslovnem krožku ali tudi pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja.
Starejši učenci lahko eksperiment izvajajo posamezno ali v parih, poleg tega
lahko namesto moke uporabijo različne snovi, npr.: riž, zdrob, mivko, sladkor …,
in primerjajo rezultate. Za bolj spretne učence se lahko pripravi celo
raziskovanje, npr. od česa je odvisna globina kraterja, dolžina žarkov kraterja,
premer kraterja … Na koncu raziskovanja učenci lahko predstavijo svoje
ugotovitve sošolcem. V prilogi 2 je predlog raziskovanja, ki pa se lahko
spreminja oziroma zamenja parametre ali pa se celo nalogo zastavi tako, da
učenci raziskavo načrtujejo popolnoma sami, dogovorimo se samo za temo
raziskovanja.
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Slika 40: Postopno nastajanje kraterja

4.2. Opazovanje Luninega površja
Z učenci osmega razreda smo pri izbirnem predmetu Sonce, Luna, Zemlja
opazovali Lunino površje. Dobili smo se na opazovanjih ob osmi uri zvečer in
skupaj opazovali Luno s pomočjo astronomskega daljnogleda in teleskopa
(Slika 41). Učencem sem v šoli razdelila delovne liste (Priloga 3), da so si pred
opazovanji lahko pogledali vsebino opazovanj in se pripravili, na kaj morajo biti
pozorni med opazovanji.

Slika 41: Otroci opazujejo z astronomskim daljnogledom
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Po opazovanjih so učenci doma dokončali delovne liste in te naslednjič oddali.
Primer rešenega delovnega lista je na naslednji strani. Večina učencev je
ugotovila meno Lune na dan opazovanja in jo tudi pravilno narisala na delovni
list (Slika 42). Napisali so, da je bila mena na dan 23. 9. 2012 prvi krajec,
nekateri so bili bolj natančni in so napisali, da gre za en dan po prvem krajcu
(Slika 44).

Slika 42: Skica prvega krajca, ki jo je narisal učenec
Zanimivi so bili tudi odgovori na vprašanje o površju Lune blizu terminatorja in
na robu Lune. Za površje ob terminatorju so učenci napisali različne stvari, da je
tam veliko kraterjev, gora, lukenj, kraterjev s kupčki na sredini, kanalov, skal …
da je površje popackano, luknjasto, sivo in da se vidi veliko senc … Za pogled
na rob Lune so napisali, da so tam črne lise, ki so videti kot packe na luni,
morja, krater z žarki, da je tam malo kraterjev, površje je pusto in sivo-belo …

Slika 43: Slika Lune skozi teleskop (posneto: 23. 9. 2012, 20:56)
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Na zadnje vprašanje je večina učencev odgovorila s stavkom, da je Luna,
gledana skozi daljnogled, manjša od Lune, gledane skozi teleskop, redko kateri
je napisal, da je na sliki Lune, gledane skozi teleskop, desna in leva stran Lune
zamenjana (Slika 43 in Slika 44).
Primer rešenega delovnega lista je na strani 44.

Slika 44: Slika Lune na dan opazovanja (posneto: 23. 9. 2012, 21:05)
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4.3. Predlogi za delo z učenci
V nadaljevanju sledijo predlogi za delo z učenci v osnovni šoli, glede na njihovo
starost. Poleg predlogov so tudi slike, ki nakazujejo izvedbo posameznih nalog.

4.3.1. Model Sonca, Zemlje, Lune
Ta model je primeren za delo z učenci vseh starosti, lahko pa ga razdelimo na
dva dela. Starejši učenci preračunajo velikost krogel, ki jih potrebujemo, mlajši
učenci pa krogle pobarvajo primerno telesom, ki jih upodabljamo. Primer
modela sledi v nadaljevanju.
Če je Sonce krogla z polmerom 4 m, bi morala biti Zemlja krogla z polmerom
3,6 cm in Luna kroglica z premerom 1 cm. Sonce in Zemlja bi bila med seboj
oddaljena 430 m, Luna in Zemlja pa 1 m. Če bi želeli postaviti model našega
osončja in Zemlje, bi med Sonce in Zemljo postavili še kroglici za Merkur na
oddaljenosti 140 m (1,4 cm velika kroglica) in Venero na oddaljenosti 300 m
(3,4 cm velika kroglica). Ta model pomanjša dejansko velikost teles in razdalji v
osončju za približno 347 000 000 krat. Model lahko izdelamo iz stiroporastih
krogel izračunane velikosti ter krogle pobarvamo akrilnimi barvami (Slika 45).

Slika 45: Pripomočki za izdelavo modela
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4.3.2. Luna je okrogla
Da je Luna okrogla, lahko pokažemo s preprostim poskusom, ki je zaradi
težjega razumevanja primeren za višje razrede osnovne šole (Slika 46). Pred
poskusom je treba razložiti, da je terminator meja med temnim in svetlim delom
Lune. Na vrvico oziroma laks obesimo različne predmete (kocko, kvader,
kroglo, …) in jih osvetlimo z svetilko. Pazimo, da svetloba, odbita od stene, ne
povzroča dodatnih težav. Rezultat poskusa je najlepše viden, če učilnico
popolnoma zatemnimo. Tako največjo pozornost pritegne krogla, kajti na njeni
površini razločno opazimo ukrivljeno mejo med senco in osvetljeno ploskvijo.
Na ostalih telesih so ploskve skorajda enakomerno osvetljene ne glede na to, iz
katere smeri svetimo. Poleg tega so meje med svetlejšimi in temnejšimi
ploskvami predmeta kar ravni robovi teh ploskev. Torej oblike Luninih men
nazorno prikazujejo, da je Luna okrogla. [26]

Slika 46: Ponazoritev eksperimenta

4.3.3. Lunine mene
Lunine mene lahko na zelo enostaven način pokažemo učencem vseh starosti
(Slika 47). Za prikaz potrebujemo žepno svetilko ali grafoskop, ki ima vlogo
Sonca kot vira svetlobe, in kroglo15, ki ima vlogo Lune. Mi predstavljamo Zemljo.
Roko, v kateri imamo kroglo, iztegnemo in se zavrtimo na mestu. Na krogli
opazujemo osvetljeni del, ki predstavlja Lunine mene. Problem lahko nastane,
ko učenci poskus opazujejo iz klopi, zato ponudimo, da ga izvede vsak sam in
si Lunine mene ogleda s pozicije »Zemlje«. Druga možnost je, da učence med
15

Krogla naj ima hrapavo površino, da se ne blešči.
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poskusom povabimo k sebi in jim damo navodila, kam se morajo postaviti, da
bodo videli pravo meno. [26]

Slika 47: Prikaz eksperimenta – Lunine mene

4.3.4. Lunin in Sončev mrk
Tako Lunin kot Sončev mrk lahko ponazorimo v učilnici. Uporabimo
pripomočke, ki smo jih že uporabili pri poskusu za prikaz Luninih men, dodamo
še kroglo za Zemljo. Krogli za Luno in Zemljo naj bosta v pravilnem razmerju.
Prikažemo, kako Luna zaide v senco Zemlje pri Luninem mrku in kako Luna
meče senco na Zemljo (Slika 48). Ko je Luna med Soncem in Zemljo, vidimo,
na nekaterih mestih na Zemlji je Sončev mrk (Slika 49).
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Slika 48: Ponazoritev Luninega mrka

Slika 49: Ponazoritev Sončevega mrka

4.3.5. Opazovanje Luninih men
Eksperiment opazovanja Luninih men lahko učenci naredijo kot domače delo,
tako da si vsak dan ali vsak drugi dan skicirajo Luno. Ko Luno skicirajo, si
zraven zapišejo še čas opazovanja. Po končanih opazovanjih lahko rezultate
opazovanj uporabimo v šoli za najrazličnejše projekte o Luni. Res je, da je lažje
opazovati Luno od mlaja do polne Lune, kot pa od polne Lune do mlaja. Ko
Luna narašča, jo namreč opazujemo v večernih urah, ko Luna usiha, pa je
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potrebno opazovanje v zgodnih jutranjih urah ali celo ponoči. Zato se mi zdi to
opazovanje primerno za starejše učence, lahko pa ga še poenostavimo tako, da
učence razdelimo v pare in porazdelimo delo.
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5. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem pisala o Luni, zgodovini opazovanj, njenih osnovnih
lastnostih in njenem nastanku. Raziskovala sem njeno površje, opazovala njen
prehod čez nebo in njene mene. Odpravila sem se tudi v osnovno šolo, kjer
smo skupaj z učenci opazovani Lunino površje in izdelovali modele kraterjev.
Pri raziskovanju površja sem prišla do zanimivih ugotovitev, da je površje Lune
najlepše vidno na terminatorju, kadar se menjavajo mene, in da je pogled na
ostali del Lune dokaj pust. Če hočemo opazovati točno določen krater na Luni,
moramo počakati, da ga terminator prečka, in ga opazovati takrat. Pri
opazovanjih si lahko pomagamo z daljnogledom, fotoaparatom z nameščenim
teleobjektivom ali teleskopom.
Površje Lune lahko tudi slikamo skozi teleskop, vendar je potrebno pri tem trdno
stojalo in malo več potrpežljivosti pri nastavljanju ostrine. Samo s teleobjektivom
lahko posnamemo tudi slike Luninih men. Večjega znanja o fotografiranju pri
tem ne potrebujemo, kajti s samodejnimi nastavitvami fotoaparata lahko
posnamemo fotografije zadovoljive kakovosti.
Opazovanje Luninega prehoda čez nebo je preprosta dejavnost z enostavnimi
pripomočki, a obenem zelo zahtevna, kajti potrebna je velika natančnost, da so
meritve dovolj točne in primerne za nadaljnjo obdelavo.
Delo z osnovnošolskimi otroki je potekalo brez večjih zapletov, kajti tema je
zanimiva in zato so bili učenci zelo zbrani in delavni. Pomembno je, da k
učencem pristopimo pripravljeni, kajti pri mladih nadobudnežih se pojavi
ogromno vprašanj, na katera je treba odgovoriti. Poleg tega je tudi tempo dela
zelo hiter, kajti otroci bi vse stvari radi videli oziroma naredili zelo hitro.
Med pisanjem diplomske naloge sem izvedela kar nekaj novih podatkov o Luni,
nekaj sem se naučila tudi s pomočjo samostojnih opazovanj, ki jih je bilo treba
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kasneje razložiti. Zato upam, da bo moja diplomska naloga pripomogla k
boljšemu poznavanju Lune.
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PRILOGE
Priloga 1

Ime in priimek:_________________

Delovni list – Kraterji
Naravoslovni krožek

Na dva načina bomo izdelali kraterje, kakršne lahko vidiš na Luni. Za delo boš
potreboval:
-

časopisni papir (če izvajaš poskus zunaj, to ni potrebno),

-

posodo za izvajanje eksperimenta,

-

moko,

-

kakav in sito za posip,

-

kamenčke,

-

mavec in vodo za mešanje,

-

plastično vrečko.

Pred začetkom poskusa zavaruj svojo delovno površino. V posodo natresi moko
za dva prsta debelo. Čez moko na tanko posuj kakav, pri tem si pomagaj s
sitom. Z različnih višin meči različne kamenčke v posodo z moko in opazuj, kaj
se dogaja.
Nariši, kaj se je pojavilo v posodi z moko, ko si vanjo spustil kamenček.

Kaj se je zgodilo, če si v moko spustil večji kamen?
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Kaj pa se je zgodilo, če si enako velik kamen spustil z dveh višin?

Sedaj pripravi mavčno maso in jo nalij v posodo, ki si jo prej zavaroval s
plastično vrečko. Malo počakaj, da se masa rahlo zgosti. Sedaj meči v maso
kamenčke in opazuj, kaj se dogaja.
Nariši, kaj je nastalo v mavčni masi, ko si vanjo spustil kamenček.

Kaj se je zgodilo, če si v mavec spustil večji kamen?

Sedaj poglej sliko kraterja pod besedilom. Ali opaziš kakšne podobnosti med
sliko in kraterji, ki so nastali v moki in mavcu?
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Priloga 2

Ime in priimek:_________________

Delovni list – Raziskovanje kraterjev
Od česa je odvisna globina kraterja na Luni?

Raziskovalno vprašanje: Ali masa objekta vpliva na globino kraterja na Luni?
Hipoteza: ______________________________________________________
Pripomočki:
-

pladenj za poskus,

-

zdrob,

-

posoda za zdrob, ki bo ponazarjal del Luninega površja,

-

plastelin,

-

ravnilo,

-

tehtnica,

-

kljunasto merilo.

Postopek raziskovanja:
Prinesi pripomočke na mizo in jih postavi, kakor kaže slika. Iz plastelina oblikuj
dva valja, ki sta enake velikosti, a imata različno maso (pomagaj si tako, da
narediš en valj votel). V posodo natresi zdrob in spuščaj valja z enake višine v
to posodo. Ko valj pristane v zdrobu, ga previdno odstrani in s kljunastim
merilom izmeri globino kraterja, ki ga je za seboj pustil valj. Meritve zapisuj v
spodnjo tabelo. Vsak met ponovi vsaj trikrat.
Lažji valj

Težji valj

x1[cm]

x2[cm]
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Skiciraj krater, ki je nastal v zdrobu:

Ugotovitve:

Hipotezo lahko POTRDIM / OVRŽEM. (obkroži)
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Priloga 3

Ime in priimek:_________________

Delovni list – opazovanje Luninega površja
Sonce, Luna, Zemlja

S teleskopom in astronomskim daljnogledom boš opazoval Lunino površje. Pri
delu boš potreboval tudi trdo podlago za list in svinčnik.
Dan opazovanja:__________________
Ura opazovanja:__________________
Najprej si poglej Luno s prostim očesom. Skiciraj Luno in zraven napiši, katera
Lunina mena je to.

Sedaj si poglej Luno skozi astronomski daljnogled in ponovno nariši, kar vidiš.

Poglej skozi teleskop v Luno, najprej si oglej območje terminatorja in nato
teleskop usmeri na rob Lune. Oba pogleda opiši v nekaj stavkih, lahko tudi
narišeš skico.
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Primerjaj pogled skozi daljnogled in pogled skozi teleskop. Primerjaj sliki, ki ju
vidiš skozi obe napravi. Lahko si pomagaš tudi z skico.
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