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Gökyüzü
Alp Ako¤lu

3/4 Mart Gecesi Ay Tutulacak

3/4 Mart gecesi tam Ay tutulmas› meydana
gelecek. Ay tutulmalar›, en çok izlenen gök olaylar› aras›nda. Bu gök olay›n› izlemek için, herhangi bir gözlem arac›na gerek yok. Yaln›z, verilen saat aral›¤›nda Ay’a bakmak gerekiyor. Ay tutulmalar› y›lda yaklafl›k 2 kez meydana geliyor.
Ancak, yeryüzünde bulundu¤unuz noktada, her
zaman tam tutulma gözlenemeyebiliyor. Bazen
de, tutulma k›smen izlenebiliyor. Bu nedenle,
gözlenebilecek Ay tutulmalar›n›n y›lda ikiden az
oldu¤unu söyleyebiliriz.
3/4 Mart’taki tutulman›n tüm evrelerini görebilece¤iz. Tutulma, Ay’›n Dünya’n›n yar›gölgesine girmeye bafllamas›yla bafllayacak. Yar› gölgeye girifli fark etmek kolay olmayabilir. Bu s›rada Ay, bir kenar›ndan bafllayarak hafifçe sönükleflecek. Ancak parçal› tutulma bafllang›c›ndan
sonra, Dünya’n›n gölgesi Ay’›n üzerine
düflmeye bafllayacak ve ay bir kenar›ndan bafllayarak gölgede kalacak.
Tam tutulma bafllang›c›ndan sonuna kadar, Ay Dünya’n›n gölgesi
içinde kalacak. Ancak, bu s›rada gözden kaybolmayacak.
Bunun yerine soluk, bak›r
renkli bir görünüm alacak.
Bunun nedeni, gezegenimizin atmosferinden k›r›lan
günefl ›fl›¤›n›n Ay’› özellikle bu renklerde ayd›nlatmas›. Tam tutulma bittikten sonra, parçal› tutulma
ve yar›gölge tutulmas› evreleri gerçekleflecek ve yar›gölge tutulmas› sonunda tutulma
sona ermifl olacak.
Tam tutulma 37 dakika sürecek ve tutulma ortas› saat
01:21’de olacak. Tutulma zamanlar›
flöyle:
Yar›gölge tutulma bafllang›c›: 22:16
Parçal› tutulma bafllang›c›: 23:30
Tam tutulma bafllang›c›: 00:44
Tutulma ortas›: 01:21
Tam tutulma sonu: 01:58
Parçal› tutulma sonu: 03:11
Yar›gölge tutulma sonu: 04:25

Foto¤raf: Tuncay Öz›fl›k (TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi)

Yar›gölge konisi

GÜNEfi

Üstteki görüntü, 3 Kas›m 2003’teki tam Ay
tutulmas› öncesinde, tutulma s›ras›nda ve
sonras›nda çekilen bir dizi foto¤raftan olufluyor.
Alttaki flekil, tam Ay tutulmalar›n›n nas›l
gerçekleflti¤ini gösteriyor.

1 Mart saat 22:00, 15 Mart saat 21:00, 31 Mart
saat 20:00’de gökyüzünün genel görünümü.

DÜNYA

Gölge konisi

AY

Mart’ta Gezegenler ve Ay
Bu ay, akflam gökyüzünde iki parlak gezegen
yer al›yor. Bunlar Venüs ve Satürn. Venüs, akflam
alacakaranl›¤›nda Günefl batt›ktan yaklafl›k 2.5
saat sonras›na kadar gözlenebiliyor. Gezegen, ay
boyunca yükselimini biraz art›r›yor. Yani, her geçen gün biraz daha geç bat›yor. Venüs’ü görebilmek için, Günefl batt›ktan k›sa bir süre sonra bat› yönüne bakmak yeterli.
Satürn, hava karard›¤›nda do¤u-güneydo¤u ufku üzerinde bulunuyor. Parlakl›¤›
yak›n›ndaki y›ld›zlardan biraz daha
fazla. Satürn, neredeyse tüm gece
boyunca gökyüzünde yer al›yor
ve gözlem için çok uygun konumda. Özellikle gece yar›s›na
do¤ru gökyüzünde iyice yükselmifl olaca¤›ndan, teleskoplu gözlemciler için güzel
bir hedef haline geliyor.
Jüpiter, ay›n bafllar›nda
02:00 civar›, ay›n sonlar›ndaysa gece yar›s› civar› güneydo¤u ufku üzerinden do¤uyor. Gezegen sabaha karfl›
bile ufuktan fazla yükselmedi¤i için, gözlemcilerin pek de ilgisini çekmeyebilir.
Mars, sabah alacakaranl›ktan hemen önce do¤u ufkunda beliriyor.
Gezegen ay boyunca konumunu koruyor. Bu nedenle gözlem süresi çok k›sa.
Merkür, ay boyunca sabah gökyüzünde. Gezegen ay›n ortalar›nda güçlükle gözlenebilecek
kadar yükselmifl oluyor.
Ay, 3 Mart’ta dolunay, 12 Mart’ta sondördün, 19 Mart’ta yeniay, 25 Mart’ta ilkdördün
hallerinde olacak.
Mart 2007 95 B‹L‹M ve TEKN‹K

