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ЛУНА
Проби от лунни камъни, донесени от мисиите "Аполо", съдържат
доказателства, че Луната е образувана от удар преди 4,5 милиарда години
между Земята и друга планета с размерите на Марс, съобщиха световните
информационни агенции.
Германски учени откриха с нов метод на изследване малки химически
разлики между земни и лунни скали. Те предупредиха обаче, че са
необходими допълнителни анализи, които да потвърдят тези отдавна
търсени доказателства, че материал от друг обект освен Земята е
допринесъл за образуването на Луната.
Учените мислят, че Луната се е оформила от облак отломки в
космоса, образуван след като планета с големината на Марс, наречена
Тея - се сблъскала с младата Земя.
Планетата е наречена на Тея от древногръцката митология, която
според мита е майка на Селена - Луната.
Учените смятат да създадът на Луната обитаеми бази след около 17
години. За създаването им ще се използват съществуващите на Луната вода
и строителни материали.

Полетът на Луната и създаването на подобна база е напълно реална
задача.Луната няма атмосфера, има много слаба вулканична и тектонична
активност. Затова на Луната са видни процесите, които са се случили с нея
преди около 4.5 милиарда години. В близките 10-20 години Луната може да
стане източник на енергия и материални ресурси. Става дума за слънчева
енергия, която ще се събира на Луната и после ще се преобразува в
електрическа. А на Луната, както показаха последните изследвания, има
участъци, в които могат да се намерят метали от групата на платината в
промишлени по мащабите си количества.

По време на първия етап от усвояването на Луната, ще се създадат
роботизирани, автоматизирани бази. Те се ще обслужват от оператори. И
едва тогава ще се построят постоянно обитаемите станции. Човекът е
необходим на Луната и въобще в космоса само там, където без него не
може да се мине, за създаване бази на Луната, това е правилна стратегия.
Базите са необходими, за да произвеждат гориво, материали за
строителство в Космоса.

С проектиране на първата лунна база “Звезда” се занимава руският
учен Владимир Бармин. Колегите му наричат новия лунен град
“барминград”.

Лунни календари
При тях денонощията се съгласуват само с лунния месец, т.е. с фазите
на Луната. Те не държат сметка за годишните времена, които са свързани с
обикалннето на Земята около Слънцето за една тропична (слънчева) година.
Лунният (синодичният) месец е 29,5 денонощия, лунната година е 354,3
денонощия. При редуване на месеци от 29 и 30 дни, т.е. при календарен

месец от 29,5 денонощия синодичният месец е по-дълъг от календарния с
44 минути и 2,9 секунди. Думата синодичен идва от гръцки език и означава
буквално затъмнение, сливане . По време на новолунието, от което е прието
да се проследяват лунните фази, Луната наистина се крие в слънчевите
лъчи. Самият момент на новолунието е невъзможно да се фиксира, затова
се фиксирал моментът неомений – когато при залез Слънце може да се
забележи за няколко минути съвсем тънкия лунен сърп. Той следва с 36
часа точният момент на новолунието. Именно от неомения започвал
лунният месец при всички древни народи, ползващи лунен календар.

Лунното затъмнение съвпада с януарското пълнолуние, известно още
като „Вълча ” Луна. В началото на годината времето обикновено е „диво и
непредвидимо” като вълка. От там много народи свързват пълнолунието с
природата и характера на дивия звяр.
„Кървавата Луна" е едно от най-красивите явления в нощното небе.
Въпреки зловещото име, червеното оцветяване на спътника ни се дължи на
сянката, която Земята хвърля върху нея, когато препречи пътя на
светлината от Слънцето. Това се дължи на факта, че червените лъчи са найдълги, а атмосферата на планетата ни пречупва всички останали.
„Синята луна" не е наистина синя . Луната може да изглежда малко
по-синя, ако е имало сериозно вулканично изригване, изхвърлящо тонове
частици във въздуха, които да придадат този специфичен оттенък. Във
всеки случай, сините луни не се наричат така заради техния цвят и
изглеждат като всяко друго пълнолуние. Днес наричаме второто
пълнолуние за един месец "синя луна".Сините луни съществуват, защото

нашите календарни месеци не са съвършено синхронизирани с лунните
месеци.Обиколката на от Луната около Земята отнема 29,5 дни, през което
време виждаме спътника да преминава през всичките си фази. Но всички
календарни месеци (с изключение на февруари) имат 30 или 31 дни, така че
от време на време се случват две пълнолуния в един месец. „Синя луна"
жителите на нашата планета ще могат да наблюдават през 31 октомври
2020 г.

