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PODRĘCZNA INSTRUKCJA ASTRO-EXCELA
Wstęp
Arkusz kalkulacyjny MS Excel to doskonałe narzędzie obliczeniowe
wszechstronnego użytku. Za pomocą niego możemy stworzyć indywidualne programy
obliczeniowe z każdej niemal dziedziny nauki . Z uwagi , że od wielu lat interesuję się
astronomią i obserwacją zjawisk astronomicznych postanowiłem arkusz kalkulacyjny MS
Excel wykorzystać do dokonywani prostych obliczeń astronomicznych jako swoisty kalkulator
obliczeniowy. Korzystając z literatury astronomiczno obliczeniowej stworzyłem niżej opisany
program algorytmów na MS Excel . Program zbudowany jest na 25 oddzielnych zakładek
arkusza dotyczący innego całkiem astronomicznego zjawiska . Wszystkie opisy zakładek
podane są kolejnościowo zgodnie z programem.
ZAKŁADKA: nazwa As–Ex.notes
W tym obszarze znajdziemy ogólnikowy opis Astro-Excela jego zakładek

ZAKŁADKA : nazwa ws&SL
Bardzo dobrze rozbudowana zakładka dotycząca efemerydy naszej dziennej
gwiazdy – Słońca W komórkę C9 , D 9 , E9 wpisać kolejno rok , miesiąc i dzień , a z listy
bazy danych wpisać poprawnie nazwę miejscowości w komórkę D11 . Lista nazw
miejscowości otwiera nam się automatycznie najeżdżając na górny prawy róg myszką
komórkę D11. Wszystko po każdorazowej zmianie daty i nazwy miejscowości zatwierdzamy
naciskając klawisz ENTER . Program w arkuszu kalkulacyjnym wyliczy nam m/n datę
juliańską JD , rektascensję i deklinację Słońca . Poznamy fazę aktualną fazę Księżyca
aktualną na dany dzień. Oblicza wschód i zachód Słońca , wyznacza azymut wsch/zach jak i
też długość dnia i nocy wraz z wysokością górowania i dołowania Słońca oraz ich momentu.

Z programu dowiemy się jak daleko od Ziemi znajduje się Słońce i ile wynosi jego pozorna
średnica widziana z powierzchni naszej planety . Dowiemy się wszystko o efemerydzie
Słońca o kolejne dni do tyłu jak i też 31 dni do przodu . Ostatnia rubryka wykraczająca poza
obszar tabeli AE27 i AE30 informują nas ile godzin i minut pozostało od najkrótszego i
najdłuższego dnia w roku . Efemeryda Słońca liczona jest w czasie UT natomiast momenty
wsch/zach Słońca w czasie CET ( środkowo – europejski) .

w komórki C9,D9,E9 wpisujemy kolejno rok- miesiąc- dzień

Tutaj w komórkę D11 wpisz nazwę miejscowości
w momencie ukazania się bazy danych

ZAKŁADKA : nazwa w-zPL
W zakładce po wpisaniu w komórki D5,D6 i D7 odpowiednio rok , miesiąc i dzień na
zamieszczonej mapie Polski szerokościach geograficznych 50* , 52* i 54* dowiemy się ile
Słońce przebywa nad horyzontem i jak wysoko wznosi się podczas jego górowania . Poniżej
zamieszczona jest tabela za znaczonymi Polski miastami która pokazuje nam moment
początku i końca zmierzchu , wsch/zach Słońca , moment górowania . Wszystkie momenty w
czasie CET ( środkowo – europejski ) .

ZAKŁADKA : nazwa w-zEU

Zasada działania programu w tej zakładce podobna jest do Zakładki : ws-wzPL po
wpisaniu w komórkę E7, E8 i E9 odpowiednio rok , miesiąc , dzień z mapy Europy dowiemy
się jak długo na poszczególnych szerokościach geograficznych Słońce przebywa nad
horyzontem . Wytypowane szerokości geograficzne 350 , 400 , 450, 500 , 550, 600 i 650 w
którym program wylicza długość dnia i wysokość górowania Słońca nad horyzontem. .
Poniżej programu zamieszczona jest tabela za znaczonymi europejskimi miastami , która
pokazuje nam moment początku i końca zmierzchu , wsch/zach Słońca , moment górowania.
Wszystkie momenty obliczone są w czasie UTC . od komórki D43 do D113 wpisana jest
wartość strefy czasowej . Obliczenia można dokonać w czasie lokalnym dodając do
momentów numer odpowiedniej strefy czasowej.
ZAKŁADKA : nazwa w-zGW
Po otworzeniu tej zakładki w-zGW dowiemy się o 14 obiektach na sferze niebieskiej
, które umieszczone są na każdej mapie obrotowej , moment wschodu i zachodu gwiazd jak i
też górowanie nad lokalnym horyzontem na obszarze Polski . Do obiektów wschodzących i
zachodzących dorzucono Słońce . Wszystkie momenty liczone są w czasie CET ( środkowo
– europejskim) .
Tutaj wpisujemy odpowiednie dane

Tabela wyników obliczeń

Należy w komórki B4, B5 i B6 wpisać kolejno rok, miesiąc , dzień . W komórki B11 ,
C11 , D11 wpisz długość geograficzną , w komórki B12 , C12 i D12 wpisz szerokość
geograficzną . Do komórki F11 i F12 wpisano warunek logiczny dla długości od 140E do 240E
jeżeli go przekroczymy uzyskamy dane dla południka19,50E . Do szerokości od 490 N do
560N jeżeli wpiszemy inne wartości poza podanym zakresie wyniki obliczeń uzyskamy dla
szerokości 520N
ZAKŁADKA : nazwa efemerPL_KS
Bardzo dobrze rozbudowana zakładka w której nasza działalność ograniczy się tylko
wpisania w odpowiednie komórki w postaci daty i godziny oraz współrzędnych
geograficznych .Jeżeli tego dokonamy uzyskamy obliczenia w dużej rozbudowanej tablicy.
Efemeryda planet , Słońca i Księżyca jaki też odległości planet od poszczególnych obiektów
wyliczone są w czasie UT . Druga część tablic zawiera dane jak długość i szerokość

ekliptyczną planet , Słońca i Księżyca . Odczytujemy z tablic po wpisaniu uprzednio
momentu czasu odległości kątowe na sferze niebieskiej pomiędzy sobą . Odczytamy także
do niektóry obiektów odległość w milionach kilometrów jaką dzieli Ziemia oraz średnice
pozorne Słońca widziane na tamtejszym niebie.

Tutaj wpisujemy odpowiednie dane jak : moment czasu i współrzędne geograficzne

Odczytujemy z tablicy :

- rektascensję i deklinacje
- r odległość układu Słońce – Ziemia
w [AU]
- ∆ odległość Ziemia planeta w
[AU] w przypadku Księżyca w km.
-Φ średnica pozorna w sekundach
kątowych łuku w przypadku Słońca
i Księżyca w minutach kątowych
łuku
- m jasność wizualna planety Słońca
i Księżyca
- EL elongacja odległość kątowa
planet i Księżyca od Słońca
- W/E widoczność poranna /
wieczorna planet i Księżyca
- wschód , górowanie i zachód

ZAKŁADKA : nazwa zjaMER
Po wpisaniu roku i miesiąca w komórce F7 i F8 Excel obliczy nam daty koniunkcji górnej i
dolnej , elongację wschodnia i zachodnią Merkurego . Wykaże wartość tych elongacji i jeżeli
dojdzie do tranzytu planety przed tarczą słoneczną Excel nas o tym poinformuje
.

ZAKŁADKA : nazwa zjaWEN

Po wpisaniu roku i miesiąca w komórce F7 i F8 Excel obliczy nam daty koniunkcji
górnej i dolnej , elongację wschodnia i zachodnią Wenus . Wykaże wartość tych elongacji i
jeżeli dojdzie do tranzytu planety przed tarczą słoneczną Excel nas o tym poinformuje.

ZAKŁADKA : nazwa zjaPL
Klikając na tą zakładkę dowiemy się po wpisaniu odpowiednie komórki daty
przypadających koniunkcji ze Słońcem i opozycji planet górnych : Marsa , Jowisza i Saturna.

Wpisz dane w komórkę C7 i C8 odpowiednio rok , miesiąc program obliczy
przypadającą datę koniunkcji i opozycji planet górnych.

ZAKŁADKA : nazwa efemKS
W tej zakładce znajduje się program rozbudowanej efemerydy Księżyca w postaci wschodu
i zachodu oraz rektascensji i deklinacji . Po wpisaniu odpowiednich danych w komórki B4,C4
i D4 rok miesiąc i dzień oraz w komórce G4 ,H4 i I4 wpisujemy długość geograficzną do
komórek G5 , H5 i I4 szerokość geograficzną . Współrzędne Słońca i Księżyca oraz fazy
Księżyca liczone są na moment UT , wschody i zachody na moment CET. Z wykresu
możemy odczytać także wschody i zachody Księżyca i Słońca . Księżyc wschodzący w
momencie zachodu Słońca oznacza , że z wykresu możemy odczytać datę pełni. Datę
nowiu z wykresu odczytujemy wówczas kiedy wschód i zachód Księżyca pokrywa ze

wschodem i zachodem Słońca. Efemeryda Księżyca wraz z fazami liczona jest od daty
wpisanej na kolejne 31 dni do przodu .
Data , współrzędne geograficzne

Współrzędne Księżyca , faza Księżyca

Pełnia Księżyca

Nów Księżyca

ZAKŁADKA : nazwa wykresSL
Zakładka wykresSL poświęcona jest głównie wykresowi całorocznemu Słońca w danej
szerokości i długości geograficznej . Bez problemu z wykresu w czasie CET odczytamy
wsch/zach Słońca z uwzględnieniem momentu zmierzchu astronomicznego oraz długość

dnia . Nad wykresem znajduje się tabela wsch/zach Słońca liczona na cały rok wsch/zach
Słońca w uwzględnieniem czasu letniego i zimowego. Program działa w zakresie szerokości
geograficznej od 00N do 650N , długości geograficznej od 50E do 250E .
Tutaj wpisz datę i współrzędne geograficzne

Zmierzch
astronomiczny
wsch/zach Słońca

ZAKŁADKA : nazwa zaćSL
Jedna z ciekawych zakładek z której możemy się dowiedzieć dużo danych o
zaćmieniu Słońca globalnie , które występuje na powierzchni Ziemi . Program po wpisaniu w
komórkę C 9 i C10 roku i miesiąca szuka najbliższego zaćmienia .Jeżeli nie ma zaćmienia
zostaniemy o tym powiadomieni w komórce B13 należy wówczas wpisać inną datę .Jeżeli
program zaćmienie odnajdzie nastąpi cała procedura obliczeń jak moment największej
maksymalnej fazy, początek i koniec zaćmienia oraz współrzędne geograficzne . Program
obliczy współrzędne besselowskie zaćmienia w układzie X,Y krokiem 60 minut przed i po
momentem maksymalnej fazy . Wówczas metodą interpolacji wyznaczyć na dowolny
moment czasu w przedziale trwania zaćmienia jego elementy. W programie zawarta jest
mapa świata na której pokazano w sposób przybliżony pas centralnego zaćmienia. Kółkiem
białym zaznaczono punkt w którym następuje moment początku zaćmienia na powierzchni
Ziemi. Kółkiem żółtym oznaczono maksymalną fazę zaćmienia , kółkiem czarnym koniec
zaćmienia w punkcie tym stożek cienia Księżyca opuszcza glob ziemski. Zaćmienia liczone

są na lata 1951 – 2200 n. e . ale mała poprawka usunięcie zakresu logicznego w komórce
pozwala na wyznaczanie zaćmień praktycznie na okres lat dowolnych.

Tutaj wpisz rok i miesiąc

Moment czasu zaćmienia

Współrzędne geograf. max.

rodzaj zaćmienia

elementy besselowskie

momenty początku , max fazy , końca zaćmienia
w czasie UT , współrzędne geograficzna:
początku
max. faza
końca zaćmienia Słońca
przykład dla zaćmienie całkowitego 30-06-1954

ZAKŁADKA : nazwa zaćKS

Zaćmienia Księżyca tutaj możemy wyznaczyć ich daty . Po wpisaniu w komórkę
B7, B8 i B9 wpisujemy rok , miesiąc i dzień . Program wyznacza najbliższą datę nowiu jeżeli
spełniony jest warunek zaćmienia jesteśmy o tym poinformowani. Wyliczone są
poszczególne momenty zaćmienia w czasie środkowo – europejskim i widoczność zjawiska
w Centralnej Polsce. Podane w tablicy są współrzędne horyzontalne k Hk wysokość nad
horyzontem Az KS azymut Księżyca. Z programu dowiemy się m/n ile trwać będzie
zjawisko całkowitego zaćmienia Księżyca. Zakres dat zaćmień Księżyca na lata 1900 – 2100
n.e.
Tutaj wpisz datę

Tu odczytasz moment zaćmienia

Współrzędne zaćmienia i wszystkie dane
o występującym zjawisku
Początek
Max faza
Koniec

Długość trwania zjawiska w minutach

ZAKŁADKA : nazwa fazyKS
Kalendarz faz Księżyca w obsłudze jest bardzo prosty wystarczy tylko w komórkę C5
, C6 i C7 wpisać odpowiednio rok , miesiąc i dzień program sam znajdzie po wpisaniu
dowolnej daty najbliższy moment występującego nowiu Księżyca. Od tego momentu
krokiem dobowym przez najbliższe 29,53 dnia odczytamy współrzędne ekliptyczne Księżyca
odległość układu Ziemia – Księżyc . Pokaże nam wygląd w jakiej fazie w dniu tygodnia
przyjmuje wygląd Księżyc . Wyliczenia działają na lata 2000 – 2200 n.e.
Data nowiu księżyca . Podczas przypadającego
zaćmienia Słońca program nas o tym poinformuje.

Fazy Księżyca

ZAKŁADKA : nazwa kalendarz
Przydatna zakładka w której można generować kalendarz wieczny od 1900
roku do 9999 roku. W komórkę B10 wystarczy wpisać rok wówczas w odpowiednie komórki
wpiszą się automatycznie dni tygodnia. Kalendarz wyznaczy datę przypadającej
WIELKANOCY . Druga część programu dotyczy wpisywania dowolnych dni w komórkę M24
wpisz ilość dni ze znakiem (-) wstecz , (+) do przodu . Po wpisaniu ilości dni kalendarz
wyznaczy datę i dzień tygodnia w którym on przypada. Do komórek B30, B31 i B32
wpisujemy datę swoich urodzin program obliczy datę twoich urodzin w ilości twojego życia
100 dni , 1000 dni itd.

Wpisz rok w zakresie lat 1900-9999
Data Wielkanocy

Wpisz datę swoich urodzin

dni tygodnia

Tutaj wpisz ilości dni

ZAKŁADKA : nazwa efemUR , efem Ne , efemPL
W tych zakładkach po wpisaniu w odpowiednie komórki , które oznaczono C6
, C7, C8, C9 i C10 kolejno rok , miesiąc , data , godzina i minuta w czasie UT uzyskamy
obliczenia współrzędnych ekliptycznych i równikowych planety Uran , Neptun i planeto
podobnej Plutona

efemeryda planety Uran

efemeryda planety Neptun

efemeryda Plutona

ZAKŁADKA : nazwa czas
Czas światowy to program poglądowy z mapą świata wraz z strefami czasowymi .
Aktualizacja czasu w komórce N8

godzina
data

ZAKŁADKA : nazwa skala

Mały program , który po wpisaniu w komórkę D4 rozmiaru średnicy Słońca w
milimetrach Excel obliczy nam rozmiary planet i odległości do planet i gwiazd w skali
średnicy naszej dziennej gwiazdy. Program przydatny dla zrozumienia jaki wielki jest nasz
wpisz w komórkę D4 wielkość Słońca
układ słoneczny i ile wynosi
odległość do najbliższej gwiazdy.

ZAKŁADKA : nazwa diagS_K
Za pomocą tego diagramu możemy odczytać wschód i zachód Słońca i Księżyca jak
i też położenie obiektów nad horyzontem krokiem jednogodzinnym. Program także wyliczy
przypadającą w tym dniu fazę Księżyca. W komórki odpowiednie trzeba wpisać datę i
współrzędne miejsca obserwacji .
w te miejsca wpisujemy datę : rok , miesiąc i dzień

tu wpisujemy współrzędne geograficzne

ZAKŁADKA : nazwa izo wz
W tej zakładce graficznie dowiemy się jak rozkładają się linie izo wschodów i
zachodów Słońca na terenie naszego kraju w dowolnym dniu roku. Odczytamy także
momenty tych linii . Linia ciągła jest oznaczona jako izo wschodu przerywana izo zachodu,
W komórki B2, B3 i B4 wpisujemy tylko datę resztę policzy programik . Momenty w czasie
CET

wpisz datę w komórki B2 , B3 i B4

momenty wschodu i zachodu

ZAKŁADKA : nazwa diagPL
W tym programie znajduje się diagram planet za pomocą którego możemy odczytać
położenie planet względem Słońca na sferze niebieskiej . Diagram odczytu ruchu planet
względem położenia Słońca . Z poniższego diagramu można z powodzeniem wyznaczyć
daty koniunkcji i opozycji planet jak i też odległości kątowe . Oś Y jest miarą kątową długości
ekliptycznej górna oś X stanowi jednostkę czasu. . Położenie Słońca i planet można
wyznaczyć krokiem 24 , 48, 96 , 192 i 384 godzin co odpowiada ( 1 , 2 ,4 ,8 , 16 dni
maksymalnie na 400 dni do przodu od daty wpisania liczenia) . Do komórek C6, C7 , C8 ,C9
i C10 wpisujemy odpowiednio rok miesiąc , dzień, godzina i ilość godzin . Momenty czasu w
CET.

tu wpisz datę

ZAKŁADKA : nazwa wykresPL
Po wpisaniu daty wykres diagram ukaże nam położenie planet momenty ich
wschodu i zachodu względem Słońca z do komórek B4 , C4 i D4 należy wpisać datę a do
komórki D5 wpisz krok dobowy . W pole komórek G4 - I5 wpisz swoje współrzędne
geograficzne . Moment w czasie CET.

wpisz datę i współrzędne obserwacji

dla planet Merkury i Wenus wschody i
zachody

momenty tylko górowania planet Marsa , Jowisza
i Saturna

ZAKŁADKA : nazwa koniun PL_KS
Program w tej zakładce moim zdaniem najciekawszy spsrod prezentowanego
całego zestawu. Dowiemy się w jakiej odległości na sferze niebieskiej Księżyc przybliża się
do planet i gwiazd W tej zakładce program wyliczy nam moment czasu i odległości kątowe
pomiędzy Księżyc – planeta , planeta – planeta , Księżyc jasne gwiazdy ( Plejady,
Aldebaran , Regulus, Spica i Antares ). W komórkę B4, C4 i D4 wpisujemy datę : rok ,
miesiąc i dzień. W komórką G3 wpisujemy krok godzinny , który pozwala wyliczenia
odległości kątowych w przedziale od 1 godziny do 24 godziny . Z tabeli poniżej odczytujemy
położenia Księżyca jakie zajmuje na sferze niebieskie w Centralnej Polsce . Odległości
pomiędzy księżycem a planetami komórka poniżej 3* oznaczona jest innym kolorem od
pozostałych komórek, planet – planeta , Księżyc – gwiazda poniżej 1*.

Wpisz datę rok miesiąc i dzień

Wpisz krok obliczeń od 1 godz. do 24

Odległości kątowe Księżyc – planety

Tabela czasu

Tabela czasu

Wykres elongacji planet z
Księżycem. Pokrycie się
wykresu planeta-planeta
oznacza ich koniunkcję

Odległości kątowe planeta - planeta

Odczyt odległości kątowych gwiazda - Księżyc

Wykres odległości kątowej Księżyc - gwiazda

Zakładka : nazwa: mapsky
Po wpisaniu w odpowiednie komórki D6 ; E6; F6 ; G6 i H6 rok , miesiąc ,
dzień , godzina i minuta program w sposób precyzyjny wyliczy współrzędne geocentryczne
planet , Słońc i Księżyca. Na dołączonej mapie gwiazd wyznaczy ich położenia w jakim
rejonie sfery niebieskiej można się ich spodziewać . W przypadku Słońca możemy z mapy
odczytać jego współrzędne .

Mapa nieba i współrzędne geocentryczne

Poniżej znajduje się heliocentryczne położenie planet względem Słońca : Merkury ,
Wenus , Ziemia i Mars. Z programu odczytamy ich elongację czyli położenie kątowe na
sferze niebieskiej tych planet od Słońca. Litera E oznacza ,że planeta widoczna jest
wieczorem , litera W rano przed wschodem Słońca.

Położenie planet względem Słońca : heliocentryczne
Tabela elongacji i odległości planet od Ziemi w mln. km .

Zakładka nazwa : data NOWIU
Program wyznacza na przestrzeni czasu 1600 – 2999 roku n.e. daty nowiu
Księżyca . Można wyznaczyć daty pełni dodając do daty nowiu wartość 14,8 dni .
Dokładność w tym okresie czasu (+/- 1 doba) .

ZAKŁADKA nazwa : IZO_EUR
Zakładka ta wyznacza izochrony wschodu i zachodu Słońca wraz z linią
zmierzchu cywilnego. Do komórki B2;B3;B4 i B5 wpisujemy : rok , miesiąc , dzień i godzinę
w czasie UTC . Program wyliczy w zależności od momentu czasu na obszarze Europy
izochronę wschodu / zachodu Słońca z uwzględnieniem zmierzchu cywilnego .W strefach
czasowych Europy podana jest lokalna godzina .

Izochrona wschodu /zachodu z uwzględnieniem linii zmierzchu.

ZAKŁADKA nazwa : pozSL&KS
Ciekawy program w arkuszu , który oblicza położenie na sferze krokiem
jednogodzinnym w okresie dobowym . Podaje wartości azymutu Słońca i Księżyca i jego
wysokości nad lokalnym horyzontem . Uwzględnia czas zimowy i letni , kolorem żółtym
komórki w programie oznaczono położenie Słońca i Księżyca nad lokalnym horyzontem
.Poniżej zamieszczono diagram , który wyznacza położenie Słońca i Księżyca . Oś X to
długość ekliptyczna Słońca i Księżyca oraz jasnych gwiazd. Po wpisaniu daty odczytamy
moment koniunkcji Księżyca z jasnymi gwiazdami i ze Słońcem . Do diagramu dołączono
linie wschodu i zachodu Słońca i Księżyca. W programie w komórkach B2 ; B3 i B4
wpisujemy rok ; miesiąc i dzień . Do komórek B6 i B7 współrzędne geograficzne długość i
szerokość ,a do B8 i B9 strefę czasową i obowiązujący czas letni jako 1 i 0 jako zimowy

Współrzędnych horyzontalnych

Kolor żółty : Słońce i Księżyc nad horyzontem z podaną wartością wysokości

Diagram dobowy położenia Słońca i Księżyca z uwzględnieniem linii wschodu i zachodu

ZAKŁADKA nazwa : jow_ks
W tym programie arkusza po wpisaniu daty i momentu czasu w komórki D3;
D4; D5 D6 i D7 program policzy położenie jasnych satelitów Jowisza względem tarczy
planety . Wykona także wykres tych położeń na najbliższe 192 godziny czyli 8 kolejnych dni .
Program jest łatwy w obsłudze sprowadza się tylko do wpisania w odpowiednie komórki
moment czasu

tu wpisujemy datę i moment czasu UTC

wykres położeń księżyców Jowisza na kolejne 192 godziny

tabela czasu

