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I A stronomija
DVOJNI PLANET
Zemljo in Luno! as tronomi pogosto obravnavajo kot sistem dve h vesoljs kih
te les - kot dvo jni planet . Pa je to up r avi čeno ? P oskusil vas bom o te m
pr epri čati.

V primerj avi s svojim matičnim pla net om, Zemlj o, Luna ni zelo
majhna, nima zelo majhne mase in t udi raz meroma blizu ji je. V Osončju
sicer najdem o sa telite, ki so po po lmeru in masi večji ter masivnejši od
Lune, to da v primerj avi s svojim m ati čnim plan et om so dos ti manj ši
kot Luna v pr imerjavi z Zemlj o. Luna se to rej zelo razlikuj e od drugih
satelitov Osončja.
Polm er Lune je le štirikrat manj ši od polm er a Zem lje, polmer naj večjega satelita (Trit ona) pa je le desetina polm er a matičnega planet a
(Neptuna). Na dalje, masa Lune je 1/ 81 mase Zemlj e, medtem ko ima
v Oson čju najmasivnejši sa te lit (Ganime d) 10000-krat manjšo maso od
svojega matičnega planet a (Jupitra) .
Da imenujejo sist em Zem lja-Luna dvojni plan et , je pr edvsem odloč ilna velika bližin a ob eh vesoljskih t eles. Satelit i drugih plan etov kr ožijo
dos ti d lje od m ati čnega plan et a kot Luna okrog Zemlj e. Tako se pot, ki
jo opisuje Luna okrog Sonca, zelo malo razlikuje od Zemljine po ti. To se
zd i nen avad no, če pomislim o, da Luna kr oži okrog Zemlj e v oddalj eno sti
skora j 400 000 km . Tod a ne pozabimo, da v času, ko Luna enkrat obkroži
Zemljo, Zemlj a skupaj z Luno prepotuje približno t rinajs t ino svoje letne
poti okrog Sonca, kar je dobrih 70 milijonov km . Preds tavljajte si okoli
2,5 milijona km do lgo kro žno pot Lune, r azvlečeno vzdolž 30-krat d aljše
dolž ine. Kaj ostane od njene krožne poti ? Prakti čno ni č .
Lunina pot okrog Son ca se torej skoraj zlije z Zemlji nim tirom, od kate rega je odmaknj ena le s 13-timi, kom aj op aznimi izb oklin am i, p od obna
je nekakšnemu izbočenemu 13-kotniku z "ra hlo zao blenimi" koti.
Slika 1 precej nat ančno prikazuj e Zemljino in Lunino po t okrog Sonca
v času enega meseca. Črtkana kri vulj a prikazuj e Zemljino pot , po lna
kri vulja pa Lunino po t . Krivulji sta zelo blizu druga drugi. Če hočemo
prikazat i njuno razmaknjen ost , moramo vzeti zelo veliko me rilo. V našem
primeru je polmer Zem ljin ega t ira pol metra . Če bi vzeli po lmer 20 cm
ali še manj , bi bila na skici največja razd alj a med obe ma kr ivuljama že
manjš a od deb eline č rt .
1 Podobno naj bi velj a lo t udi za planet Plut on in nj egov satelit Haron. Zaradi
premalo za nes lj ivih podatkov t a primer pustimo ob st ran i.

