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Link do produktu: https://sklep.astrocd.pl/atlas-nieba-20000-atlas-ksiezyca-p-33.html

Atlas Nieba 2000.0, Atlas
Księżyca
Cena

58,32 zł

Cena poprzednia

64,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Zestaw dwóch atlasów dla miłośników nocnego nieba. Podstawowe narzędzia wspomagające wykonywanie
obserwacji astronomicznych.
W zestawie znajdziemy Atlas Nieba 2000.0 zawierający przegląd całego nieba w 20 mapach, na których zamieszczono
położenia ponad 9.000 gwiazd o jasności do +6,5 mag, z godnie z ich współrzędnymi na standardową epokę 2000.0.
Następnie Atlas Księżyca, bez którego nie sposób identyfikować obiektów na naszym naturalnym satelicie.
Atlas Nieba 2000.0 powstał głównie z myślą o początkujących miłośnikach nieba, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z
astronomią, a ich pierwszym celem jest poznanie otaczającego nas kosmosu. Do tego celu została odpowiednio dobrana
zarówno skala Atlasu, jak i ilość gwiazd ukazanych na poszczególnych jego mapach. Odpowiada ona liczbie gwiazd
widocznych gołym okiem w idealnych warunkach atmosferycznych i z dala od ziemskich świateł rozjaśniających nocne niebo.
W praktyce zazwyczaj nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem najsłabszych spośród gwiazd zamieszczonych w Atlasie.
Jednak już za pomocą prostej lornetki lub teleskopu wykroczymy znacznie poza zakres zaznaczonych w Atlasie gwiazd.
Już w zamierzchłych czasach gwiazdy grupowano w charakterystyczne układy – gwiazdozbiory (konstelacje), co zdecydowanie
ułatwia orientację na niebie i odszukiwanie interesujących nas gwiazd i innych obiektów pośród tysięcy innych. Dzięki Atlasowi
Nieba 2000.0 możemy poznać poszczególne gwiazdozbiory, nauczymy się nazw i oznaczeń gwiazd, a także zidentyfikujemy
wiele obiektów niegwiazdowych.
Atlas Księżyca powstał głównie z myślą o początkujących miłośnikach astronomii, którzy za pomocą swojego sprzętu
optycznego są w stanie podziwiać i identyfikować setki, jeśli nie tysiące przeróżnych tworów na jego powierzchni.
Na 12 głównych kartach Atlasu zamieszczono fotograficzną wizualizację powierzchni Księżyca, widocznej w najbardziej
sprzyjających warunkach oświetleniowych. Na mapach oznaczono prawie 1700 obiektów znajdujących się na widocznej stronie
tarczy Księżyca.
Znajdziemy na nich prawie 1500 opisanych kraterów, wszystkie morza, jeziora, zatoki, bagna, góry i pasma górskie, wybrane
łańcuchy kraterów, doliny, grzbiety i ich systemy, klify, rowy i systemy rowów oraz przylądki.
Zestaw składa się z:
Atlas Nieba 2000.0 - http://sklep.astrocd.pl/atlas-nieba-20000-p-2.html
Atlas Księżyca - http://sklep.astrocd.pl/atlas-ksiezyca-p-3.html
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