
Holdfogyatkozás és Mars közelség 2018. július 27.

Július végén, pontosabban 27-én kett lltvlnnos csillaglszat  elenségnek lehetünk 
szemtanúi. A holdfognatkozls megfgneléséhez nem fontos semmiféle tlvcst. Szabad 
szemmel is nagnon szép lltvlnn, de azért egn binokullrral lltvlnnosabb lehet. Erre a napra 
esik a Mars földközelsége is, különlegességet az ad a dolognak, hogn a két égitest mindössze 
5 fokra lesz egnmlstól. Az égen 5 fok a Göncölszekér csillagkép két hltsó csillaglnak a 
tlvolslga.

Ilnen lltvlnnban lehet része annak, aki 27-én este kimegn a szabad ég all és dél délkelet 
irlnnba néz. Az elhalvlnnult mélnvörös Hold alat tündököl a nagnon fénnes vörös színű 
Mars.

Eltször talln a holdfognatkozlsról. Viszonnlag gnakori  elenség, ez köszönhett annak, hogn a 
Föld szlmos pont lról megfgnelhett, ellentétben a napfognatkozlsokkal, amelnek 
viszonnlag nagnon szűk helnre koncentrllódnak.

Mint tud uk, a holdfognatkozlsok úgn  önnek létre, hogn a Nap – Föld – Hold egn vonalba 
kerülnek és ilnenkor a Hold elmerül a Föld lrnnéklban.



Jogos az a kérdés, hogn akkor miért nincs minden hónapban holdfognatkozls, hiszen a Hold 
minden hónapban egnszer megkerüli a Földet és ígn eltlll az a  elenség, hogn a Nap-Föld-
Hold egn vonalba kerülnek.

Hogn még sincs minden ilnen alkalommal fognatkozls, a Föld és a Hold pllnasík lnak 5 fokos 
eltérésébtl adódik.

Holdfognatkozls és napfognatkozls is csak akkor következik be, ha a Hold Föld körüli 
keringése sorln vagn a leszllló vagn a felszllló csomópontban, vagn annak nagnon szoros 
közelében tartózkodik. Tehlt a hlrom égitest pontosan egn vonalban van, ígn a létre öhet a 
fognatkozls. Amennniben ez a hlrmas egnütlllls akkor következik be, amikor Hold éppen az
5 fokos eltérésben tartózkodik akkor vagn az lrnnékkúp alat, vagn felet halad el.

Szerencsénkre a mostani fognatkozls alkalmlval nagnon közel van a csomóponthoz és ígn 
egn hosszú tel es holdfognatkozlsban gnönnörködhetünk. Az élménnt még fokozhat a, ha 
netalln a Földön valahol  elentts vulklni tevékennség kezdtdik és ennek a füst e széterül a 
Föld légkörében, akkor a fognatkozlsban lévt Hold különösen szép színeket tud produkllni.

Mars közelség

Mars közelségnek nevezzük azt az lllapotot, amikor a két bolngó a Föld és a Mars napkörüli 
keringésük sorln a legközelebb kerül egnmlshoz. Ebben az estben a Nap – Föld – Mars egn 
vonalban lllnak. Ez a  elenség 2 év és 1-2 hónap eltéréssel következik be. Vannak viszont 
extra közelségek, amikor nagnon közel kerül egnmlshoz a Föld és a Mars. A Mars közelségek 
tlvolslglban adódó eltéréseket a bolngók ellipszis alakú pllnln történt keringése okozza. 
Ha a bolngók kör alakú pllnln keringenének, akkor a földközelségek lllandó értéket 
mutatnlnak.

Az allbbi lbrln a 2003. augusztus 27-én bekövetkezet és az azt követt földközelségek 
idtpont ai és a tlvolslguk lltható a 2018.  úlius 27-dikével bezlrólag. Amint megfgnelhett a 
2003-as közelség szintén egn extra földközelség volt a most bekövetkezthöz hasonlóan. Az 
értékekbtl lltszik, hogn mekkora eltérések lehetnek. A 2012-ben bekövetkezet oppozíció 
sorln 100,7 millió km-re volt egnmlstól a Föld és a Mars, míg az extra közelítések alkalmlval 



ez az érték 55,7 millió km-re csökken. Ezek a közelségek nagnmértékben befolnlsolhat lk a 
Mars llthatóslglt.

A közelség nem egn napra koncentrllódik, ez egn hosszabb folnamat, tehlt ez azt  elent, 
hogn a Mars megfgnelés 1-2 hónapig igen kedveztnek nevezhett. Mond uk azt, hogn  únius-
 úlius-augusztus kedvez a megfgneléseknek. Azért mégsem lehet felhttlen az örömünk, mert
a Mars igen alacsonnan kulminll, tehlt 27.-én az é féli delelésekor is csak 18 fok magasra 
emelkedik a horizont fölé. A Marsról érkezt fénn ígn igen vastag légrétegen keresztül  ut el a 
szemünkbe a tlvcsövön lt és ez kissé ront a a kép élvezhettségét. 

A fent képsor a 201p-es llthatóslg ide én készült. rrezhett, hogn a közelség alkalmlval 
mennnire megnt a Mars lltszó ltmért e. It  2,8 millió km-re volt ttlünk, most 37,1 millió 
km-rel közelebb kerül hozzlnk. Ez a lltszó ltmértben is megmutatkozik, hiszen ezen a képen
15,2” a mérete a mostani közelség alkalmlval 2p,3”-re növekszik.



Ahhoz, hogn a Marson különféle felszíni alakzatokat llssunk, mlr nagnobb tlvcstre van 
szükségünk. Hogn érezzük a két égitest lltszólagos nagnslga közöt különbséget, a 2p,3” 
lltszó ltmértvel rendelkezt Marsot 73-szor kellene egnmls mellé raknunk, hogn a Hold 
lltszó ltmért ét elér ük. Tehlt szabad szemmel sohasem llthat uk a Marsi felszínt a Földrtl!!

A holdfognatkozls alkalmlból a Tlpióment  emutató Csillagvizsglló  úlius 27-én pénteken is
nnitva tart. A holdfognatkozlsa mellet lehettség nnílik a Vénusz, Jupiter, Szaturnusz és a 
Mars megtekintésére is. A bemutatls alat a bemutatlst végzt amattr csillaglszok btvebb 
felvillgosítlssal is szolgllnak az érdekltdtknek. Tessék bltran kérdezni! Ezen kívül 
természetesen minden derült szombat este vlr uk az érdekltdtket sötétedésttl a 
csillagvizsgllóba. A belépt egnségesen 1000 Ft.


