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Astronomija
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KRATER VEGA
Že s prostim očesom razločimo na Luni svet le pr ede le ~ "celine" , ki zavzemajo večj i del Luninega diska (okoli 60%) , in temna področja - "morja"
(ki zavzem ajo oko li 40% Luninega diska) . Naj značilnej š i za Lunino po vršje pa so krat erji, bolj ali manj okrogle, vulkanskim žre lom podobne
tvorbe (čaše) , ki so jih odkrili tudi na planetih in drugih lun ah našega
osončja.
Kraterj e na Luni lahko opazujemo že z d aljnogledom 3 do
5-kratne povečave in lovski daljnogled je za to prav primeren.
Na z Zemlje vidni strani (polovici) Lune bi la hko našteli okoli 300000
kraterjev s premerom od enega do st o kilometrov, le dvanaj st kraterjev
pa ima prem er večj i od 200 km (upoštevana je tudi nam nevidna Lunina
stran, kjer so pri obkroženju Lune kraterje fotografirale sonde) .
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Slika 1. Odvisnost števi la Luninih kr aterj ev od nj ihovega pr emera . Graf je narejen na
podlagi podatkov za 137 kraterjev iz Naut ica l A lmanac 2001.

V obrisih svetlih in temnih predelov na Luninem disku (polna luna),
vidnih s prostim o č esom , so ljudje že zd avna j videli razli č ne st vari (žensko,
junaka, konjenika , živali - npr. zm aja, zaj ca , celo č loveški obraz) . Re snično sliko Luninega površja pa je čl ovek sp oznal šele po odkritj u daljnogl eda v z ačetku 17. st oletja.
Prvi je z daljnogledom pogled al Luno veliki it alijanski fizik in astronom Galileo Galilei (1564 do 1642 ). Na Luni je vid el gore in doline .
Tako je prvi ugotovil (1610), da so v vesolju Zemlji p o reliefu podobna
te lesa. P isal je : "Kot se površje n aše zeme ljske kr ogle v glavne m deli na
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dva dela - celinsko in vodno - tako t udi na Luninem disku vidimo veliko
razliko: eni deli so bolj sveteči, drugi manj. " S te m je že izrekel domnevo ,
da so lahko kakor na Zemlji tudi na Luni mor ja in oceani.

Slika 2. S kr aterji in go rami pose jan del Luninega p ovršj a - za ho d na st ran Morj a
deževij (Mare Imbrium ). Sever je zgo raj, vzhod levo . Z Lu n ine kart e sa m i ugotov it e
imen a večji h krater jev .
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Slika 3. P red el Lu n inega površj a , kj er leži krater
Veg a .

P rva poimenovanj a p odrobnosti na Luni so bila dana v prvi polovici
17. stoletja, ko so s t eleskopi zače li živa hno prou č e vati površje našega sat elita . Be lgijec M . F . van Langren je n a svo ji Karti L une (16 28) oz nač il
okoli 270 p odrobnosti in mn oge od njih imenoval z im en i biblijskih oseb ,
svet nikov in znanih ljudi svo jega časa . Teh imen da nes ne up orablj amo.
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Današnj e imenovanj e t vorb na Luni ima pr avzaprav začet ek v delih
Polj aka J. H evelija (Selenograflja, 1647) te r It alij an ov G. B. Ricciolija
in F. M . Grimaldija (Novi A lmagest, 1651). Hevelij je uvedel v selenografij o (lunepis) izraze morje (mare) , jezero (lac us), močvirj e (palus),
zaliv (sinus) za oz načevanje t emnih lis različnih od t enko v in velikosti .
Nekat erim gorskim predelom na Luni je dal imena zemeljskih gor skih
sistemov (np r. Alp e, Ap enini ).
Riccioli in Gr imaldi sta t udi poimenovala številne Lunine tvorbe .
Za imena kraterjev sta uporabila imena mit oloških oseb (At las , Herkul,
Merk ur, Kefej, En dimion) , svetnikov (Dionizij, Katarina) , t eologov (C iril,
Clavij, Teofil), pesnik ov in učenj akov st ar e G rčije in Ri ma (Arat, Arhimed ,
Hero dot, P linij, Taci d), učenjakov sr ednj ega veka (Ab enetra, Abul'feda)
in svojih sodobnikov (Cavalierri, Kircher, Landsberg, Longomo ntan, Stevin, Schickard) .
Z vse bolj zmog ljivimi te leskopi so opazovalci odkrivali na Luninem
pov ršju ved no več novih kr aterj ev in jim daj ali imena . P osebno veliko
imen se je po javilo na kar tah Lune, ki so jih priskrbeli J. Schroeter
(1791), J. Maedler in W . Beer (1837) , J. Schmidt (1878) in J. N.
Krieger (1898).
Leta 1935 so po prip oročilu Mednaro dne astronomske zveze (lAU)
sestavili kat alog koordinat nekaj t isoč Luninih kraterjev in drugih podro bn osti Luninega reliefa .
Let a 1959 je sovjets ka avtomatična postaj a Luna-3 prvič fot ogr afirala z Zemlj e nevidno stran Lune in sovjetski zna nstveniki so dali imena
prvim tvorbam, ki so bile vidne na posn etkih . Let a 1965 je sovjetska
post aj a Zond-3 fot ogr afir ala še večje število t vorb na nevidni stani Lune,
nak ar so vse povr šje Lune nat ančno raziskali ameriški in sovjetski um etni
Lunini sate lit i. Let a 1970 je lAU za imena kr aterj ev privzela št evilna
imena astro nomov , astronavtov (raketna tehnika) , fizikov , optikov, geofizikov, kemikov, biologov , celo še živih lju di , npr. ame riških in sovjetskih
astronavtov (Anders, Bormann , Lovell, Ar mstrong, Collins, Aldrin , Leonov, Tereškova).
Med vsemi pa je kr ater Vega edini, ki je p osvečen kakemu Slovencu.
To je veliko pr iznanj e našemu matematiku Juriju Vegi (1754 do 1802), ki
se je ukvarj al t ud i z astronomijo in fiziko. V 18. stoletju je veljal za enega
naj bolj pri znanih znanstvenikov tedanje Avstrije .
Kr at er Vega sta prvič vrisala v svojo Lunino kar to Maed ler in Beer
let a 1837. Leži na z Zemlje vidni strani pr ecej d aleč na južni st ra ni
Luninega diska ob J užnem morju (Mare Aust ra le) . Vzemite v roke kakšno
dob ro Lunino kart o in ga posku sit e sa mi najti.
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