
 ؟ چیست گرفتگی خَرشیذ

. سازد هی پٌْاى زهیٌی ًاظر دیذ از را خَرشیذ ٍ گرفتِ قرار خَرشیذ ٍ زهیي هیاى در هاُ کرُ کِ است ٍضعیتی از عثارت

 .تاشذ جسئی یا ٍ کاهل است هوکي گرفتگی خَرشیذ

 ًویذّذ؟ رٍی گرفتگی خَرشیذ ّویشِ چرا

 رخ گرفتگی خَرشیذ ّویشِ چرخذ هی است زهیي تا زاٍیِ کوی دارای کِ هذاری در هاُ چَى است ٍاضح سَال ایي جَاب

 .دّذ ًوی

 ّای گرُ از یکی ًسدیک تقریثا هاُ کِ یا ٍ تاشٌذ اهتذاد یک در خَرشیذ ٍ زهیي ٍ هاُ کِ دّذ هی رخ ٍقتی گرفتگی خَرشیذ

 ٌّگاهی زیرا.( کٌذ هی قطع را دیگری جسن هذار جسن یک هذار آى در کِ ّستٌذ ًقاطی هذاری ّای گرُ) تاشذ خَد هذاری

 سایِ تا دارد ٍجَد اهکاى تٌاترایي ٍ شَد هی هٌطثق خَرشیذ زهیي صفحِ تر تقریثا تاشذ خَد ّای گرُ ًسدیکی در هاُ کِ

 .تیافکٌذ زهیي تر را خَد

 .کٌذ راقطع خٍَد هذاری ی گرُ دٍ از یکی کِ حالی در دّذ هی رخ ًَ هاُ آغاز در هعوَالٌ گرفتگی خَرشیذ

 .است ًپَشاًیذُ را خَرشیذ کاهل هاُ سایِ کِ است هَقعی:  جسعی گرفتگی خَرشیذ

 .ًشَد دیذُ ٍخَرشیذ تیافتذ زهیي رٍی کاهالٌ هاُ سایِ کِ زهاًی: کلی گرفتگی خَرشیذ

 را خَرشیذ قرص هرکسی قسوت تٌْا است هوکي است هتغیر زهیي تا آى ی ٍفاصلِ است کَچک هاُ چَى:  حلقَی کسَف

 . ًاهٌذ هی حلقَی کسَف را کسَف ًَع ایي. تاشذ هرئی خَرشیذ گرداگرد تر ًَراًی ای حلقِ ٍ تپَشاًذ،

 در تایذ کلی ٍیا حلقَی گرفتگی خَرشیذ دیذى ترای اها دیذ تَاى هی اًذ ًیوسایِ در کِ زهیي ًقاط اکثر در را جسعی کسَف

 .تَد هاُ ی سایِ

 .دّذ هی هکاى تغییر آراهی تِ هاُ سایِ حرکتٌذ حال در زهیي ٍ هاُ ایٌکِ دلیل تِ

 تِ زیا شذت تا ّن ٌَّز آى هضر ّای اهّااسعِ شَد هی هحَ ها دیذگاى از خَرشیذ ًَر ایٌکِ تا گرفتگی خَرشیذ درٌّگام

 .کرد استفادُ هخصَص ّای فیلتر از تایذ پذیذُ ایي دیذى ترای ّویي ترای رساًٌذ هی آسیة ها چشن

 چیست؟ سارٍس

 هطاتق هذت ایي کًٌَی حساب تِ. است هشاتِ ّای گرفت تکرار ی دٍرُ کِ قوری، هاُ 222 هذت تِ است ای دٍرُ سارٍس

 (.تاشذ کثیسِ سال 5 فاصلِ ایي در اگر رٍز، سَم یک ٍ رٍز 81) رٍز سَم یک ٍ رٍز 88 ٍ شوسی سال 81 تا است

 شاى هذت ٍ کلی دٍ ّر کسَف دٍ ایي. است 8751 شٍئي 21 کسَف تازگشت ًوایٌذُ 8792 شٍئی81ِ کسَف هثال عٌَاى تِ

 پیشگَیی ترای قذین هٌجویي ٍ تَدًذ کردُ کشف خَد رصذّای ًتیجِ در قذین ّای تاتلی را سارٍس. است هساٍی تقریثا

 .کردًذ هی استفادُ آى از ّا گرفت



 هطالعِ هَرد را خَرشیذ جَ تَاًستٌذ هی آى ٍسیلِ تِ هٌجواى چَى داشت زیادی اّویت کسَف قذین در:کسَف اّویت 

. شَد هی گرفتِ کار تِ هْن ّای پرٍشُ ترخی در چٌاى ّن کسَف ٍلی.  است گرفتِ را آى جای ًگار تاج حاال اها.  دٌّذ قرار

 .شَد هی هٌحرف کٌذ عثَر خَرشیذ هاًٌذ تسرگی جرم کٌار از ًَر ًَراگر داشتي جرم هثل


