7 Ağustos 2017, Parçalı Ay Tutulması
Ankara Ün vers tes Kre ken Rasathanes
Ay tutulmaları, zlenmes en key f ver c gök olaylarından b r olup ne yazık k çok sık
gözlenememekted r. Ay tutulması olayı, Ay’ın, Dünya’nın gölge kon s ç nden geçmes le
oluşmaktadır k Ay’ın, bu tam veya yarıgölge kon s nden geçerken, ne kadarının bu bölgeler
çer s nde kaldığına bakılarak s mlend r l r. Eğer Ay’ın görünen d sk n n tamamı Dünya’nın
tam gölge kon s ç nden geç yorsa “tam Ay tutulması”, yarıgölge kon s ç nden geç yorsa
“penumbral Ay tutulması”, Ay’ın b r kısımı tam gölge kon s ç nde kalıyorsa se de “parçalı Ay
tutulaması” olarak adlandırılırlar.
Ay ve Dünya’nın yörünge düzlemler b rb rler le çakışık olmadıklarından (aralarında
5°9′ l k b r fark vardır) her kavuşum dönem nde (29.5 gün) b r Ay tutulması gerçekleşmez. B r
Ay tutulmasının gerçekleşeb lmes

ç n, düğümler doğrusu (Dünya ve Ay’ın yörünge

düzlemler n n arakes t n b rleşt ren doğru) Güneş’e yöneld ğ anda, Ay’ın düğüm noktaları (Ay
yörünges n n düğümler doğrusu le kes şt ğ noktalar) üzer nde veya c varında olması
gerekmekted r. Bu durum, Ay tutulmalarının seyrek gözlenen gök olayları olmasına neden
olmaktadır. Örneğ n b r öncek tam Ay tutulması 28 Eylül 2015 tar h nde gerçekleşm ş, b r
sonrak tam tutulma se 27 Temmuz 2018 tar h nde gerçekleşecekt r.
7 Ağustos 2017 tar h nde gerçekleşecek olan “parçalı Ay tutulması” ülkem zden de
zleneb lecek olup Ay, Türk ye Saat İle (TSİ) 20:23 sularında Dünya’nın tam gölge kon s ne
g rerek parçalı tutulma başlayacak, tutulma ortasına 21:20 c varında ulaşarak ve TSİ 22:18’de
tutulma sona erecekt r. Parçalı tutulma ortasında Ay’ın sadece küçük b r kısmı tam gölge kon s
çer s nde kalacaktır.
Ankara Ün vers tes Kre ken Rasathanes , 7 Ağustos 2017 “parçalı Ay tutulması” ç n
b r özel etk nl k düzenl yor. Saat 20:00'da başlayacak etk nl k saat 23:00’e kadar sürecek.
Etk nl k boyunca Rasathane farklı tekn klerle gözlem yapmak üzere özel donanımlı üç
teleskobuyla h zmet verecek. “Ay ve Güneş Tutulmaları” hakkında b lg ver c b r sunum
d nleyeb lecek ve uzman gökb l mc lerden de konu hakkında merak ett kler n öğreneb lecek
olan katılımcılar, etk nl ğ n katılım b lg ler ne http://rasathane.ankara.edu.tr/?event=ozeletk nl k-tutulmalar-parcal -ay-tutulmas -7-agustos-2017-pazartes -aksam
ulaşab l r.
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