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AYIN EVRELERİ :
Ay’ın Yer etrafındaki yörüngesinde dolanmasının sonucu
olarak, Güneş – Yer – AY açısı sürekli değişir ve farklı
tarihlerde YER den AY’a bakıldığında AY’ın aydınlık olan
yarısının YER’den farklı biçimlerde görülmesine AY’ın
evreleri denir.

GÜNEŞ’imiz Ağustos ayının ilk
yarısında YENGEÇ takımyıldızı sınırları içinde bulunacaktır.
11 Ağustos’ta komşu ASLAN takımyıldızı sınırları içine
geçecek ve ay sonuna kadar bu takımyıldız sınırları içinde
görülecektir.
GÜNEŞ’in doğma ve batması bu ay içersinde biraz daha
değişecektir. Bu ayın ilk günlerinde Coğrafya Yönleri olarak
bildiğimiz Tam Doğu ve Tam Batı noktalarından kuzeye
doğru 24 derece iken ayın son günlerinde 14 derece
uzaktaki bir konumdan doğup batacaktır. Bu açı her geçen
gün azalacaktır. (23 Eylül günü Tam DOĞU ve Tam BATI
noktalarından doğup batacaktır.)

02 AĞUSTOS : AY, Enberi ( YER’e en yakın )
konumunda : 359 398 km
17 AĞUSTOS : AY, Enöte ( YER’e en uzak )
konumunda : 406 244 km
30 AĞUSTOS : AY, Enberi ( YER’e en yakın )
konumunda : 357 176 km
AY kendi ekseni etrafında 27,32 günde bir kezdöner. Bu
dönme sırasında Güneş ışınları tıpkı Dünya üzerinde GeceGündüz olayı olduğu gibi AY'ın yarısını aydınlatır, diğer yarısı
karanlıkta kalır. Dönme nedeniyle de aydınlık kısımları
gündüzü yaşar, karanlık kısımları da geceyi. Dönme süresi
27,32 gün olduğundan AY yüzeyinde yaşıyorsanız
yaklaşık 14 gün gündüz, 14 gün gece olacak
demektir. Buradan anlaşılacağı gibi AY’ın aynı yarısı hep
karanlık olmaz. AY'ın sürekli olarak bir "Karanlık
Yüzü" yoktur. Her tarafı dönme sonucu Güneş ışığı alır.

Ağustos ayı içinde gündüz süresinin
uzunlukları da azalmasını sürdürecektir. Ayın ilk günü
yaklaşık olarak 14sa 16dk olan gündüz süresi ayın son
gününde 13 sa 07 dk olacaktir. Yani Gündüz Süresi her
geçen gün kısalmayı sürdürüyor.

Güneş’imiz yıllık görünür hareketi sırasında gökküresi üzerinde Güneye
doğru yer değiştirmesini sürdürecektir. Ağustos ayı
süresince Ankara’da 12:54 ile 12:48 saatleri arasında öğlen çemberinden
geçecektir. . Aynı enlemdeki diğer kentlerin Ankara’ya göre boylam
farklarına uygun olarak, doğma ve batma zamanlarında olduğu gibi, öğlen
çemberinden geçiş zamanları ; doğusundaki kentlerde daha erken, batısındaki
kentlerde ise daha geç olacaktır.
GÜNEŞ, Ankara ile aynı enlemli (yaklaşık 40 derece )gözlem
yerlerinde Ağustos ayı süresince Güney yönünde, meridyenden geçişler
sırasında yani tam öğlen zamanında ufuktan yüksekliği yaklaşık 68
dereceden 58 dereceye kadar azalacaktır. (Ankara’ya göre verilen bu
değerler, güneye doğru kaç derece giderseniz o kadar artar.. Kuzeye
giderseniz azalır.)
Güneş’in günlük hareketi sırasındaki gözlenecek bazı zaman ve açı değerleri.
Tarih

01
AĞUSTOS
15
AĞUSTOS
31
AĞUSTOS

Bunları biliyor muydunuz ?
AY yüzeyinde,
Dünya'ya bakan tarafta
oturuyor olsaydınız ;
DÜNYA'mız gökyüzünde
hep aynı yerde duruyor
olacaktı..
Dünya'mıza baktığınızda AY
gibi evreler gösterdiğini
görecektiniz.

VENÜS : Ayın ilk günlerinde YENGEÇ takımyıldızında yeralacak
olan gezegen 12 Ağustos günü ASLAN takımyıldızına geçecektir. Ağustos
ayı içinde Güneş’e açısal olarak yakın olacak ve gözlenemeyecektir.
MARS : Ayın ik günlerinde
Güneş’in Doğu tarafında 11 derece açısal uzaklıkta
bulunacak olan “Kızıl Gezegen” Ağustos ayı
süresince ASLAN takımyıldızı sınırları
içinde hareketini sürdürecektir. Güneş’in
gökyüzündeki doğuya doğru görünür hareketinin
daha hızlı olması nedeniyle, ilerleyen günlerde açısal
olarak Güneş'e daha yakın olacak ve
gözlenemeyecektir.
24 Ağustos günü MARS ve VENÜS çok yakın
görünümde olacaklar ancak açısal olarak Güneş'e
yakın olmaları nedeniyle bu yakınlaşmayı
gözleyemeyeceğiz.
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Batma
Zamanı

Gün
Süresi

Öğlen-Meridyen
Geçiş Zamanı
(TBZ)

Öğlen-Meridyen
Geçiş Yüksekliği
(derece)

VAN
ANKARA
İZMİR
VAN
ANKARA
İZMİR
VAN
ANKARA
İZMİR

05:06
05:46
06:13
05:19
05:59
06:25
05:33
06:15
06:39

19:15
20:02
20:21
19:00
19:45
20:05
18:37
19:22
19:43

14sa 08dk
14sa 16dk
14sa 08dk
13sa 41dk
13sa 46dk
13sa 40dk
13sa 04dk
13sa 07dk
13sa 04dk

12:11
12:54
13:17
12:09
12:53
13:15
12:05
12:48
13:11

70
68
70
66
64
66
60
59
60

Uzaklık
(Milyon km)

151,85

151,52

151,03

JÜPİTER : Bu ayın ilk günlerinde Güneş’in
doğusunda açısal olarak Güneş’e yaklaşık 123
derece uzaklıkta iken, YILANCI takımyıldızı içinde
konumu fazla değişmemesine karşın, Güneş’in
doğuya doğru hareketi nedeniyle ay sonuna doğru
Güneş’ten Doğu tarafında açısal
olarak yaklaşık 95 derece uzaklıkta olacaktır.
Ayın ilk günlerinde Güneş batmadan yaklaşık
iki saat önce doğmuş olacaktır. Her geçen
gün Güneş battığında daha yüksek konumda
olacak ve Güneş doğuncaya kadar -2,5 kadir
den daha parlak görünümü ve parlak GALİLEO
Uyduları ile ile güzel bir gözlem hedefi olmayı bu
ay da sürdürecektir. Güneş batmadan önce, doğu
ufkunda parlak Jüpiter'i gün ışığında görmeyi hiç
denediniz mi ??

AY, Yer etrafındaki yörüngesinde dolanırken,
gökyüzünde hergün GÜNEŞ’ten açısal olarak
yaklaşık 13 derece doğuya doğru uzaklaşır ve bunun
sonucu olarak aynı gözlem yerinde hergün
yaklaşık 45-50 dakika daha geç doğar.)

MERKÜR Ağustos ayının ilk günlerinde Güneş’in batısında 13 derece açısal uzaklıkta olacak olan
haberci gezegenin ay sonuna doğru bu açısal uzaklıkğı 4 derece civarında
olacaktır.. Bu ayın ilk günlerinde İKİZLER takımyıldızında gözlenecektir, Batı
yönündeki "Geri Hareketini" bu ilk günlerde bitirerek Doğu yönündeki olağan
hareketine başlayacaktır. 10 Ağustos günü YENGEÇ ve 23 Ağustos günü
ASLAN takımyıldızı sınırları içine geçecektir.
Ağustos ayı içinde ilerleyen günlerde Güneş'e açısal olarak yaklaşacak ve
gözlenemeyecektir.

İL

Doğma
Zamanı

SATÜRN : Ağustos ayı içinde YAY takımyıldızındaki konumu fazla
değişmeyecek olan ve “Halkaların Efendisi” de denilen bu güzel görünümlü
dev gaz gezegen, ayın ilk günlerinde Güneş’in Doğu tarafında ve 155 derece
açısal uzaklıkta olacaktır. Bu tarihlerde Günbatımı sonrasında doğacak ve gece
boyunca gözlenebilecektir. 0.5 kadir parlaklığı ve görkemli kuşağı ile iyi
bir gözlem hedefi olan gezegen ayın son günlerinde ise Güneş'e doğu
tarafında yaklaşık 125 derece açısal uzaklıkta olacaktır.

Ağustos ayı süresince de gece yarısından sonra Güney
gökyüzümüzde yine görsel şölen var, kaçırmayın. Gökyüzünün
izlenmeye değer parlak gezegenleri ( Jüpiter, Satürn ) AKREP ve YAY
takımyıldızlarının ev sahipliğinde gökyüzünü süsleyecekler. Jüpiterin
meşhur Galileo Uyduları, Satürn’ün muhteşem halkası. İçinde
bulunduğumuz SAMANYOLU Gökadasının merkezinin doğrultusu da
bu bölgede, YAY takımyıldızı sınırları içinde. Parlak görünümü ile
Samanyolu ışıkları ve merkez doğrultusunda yeralan çok sayıda
parlak derin uzay cisimleri bu görsel şölene ortaklık edecekler.
Yapacağınız tek şey, uykunuzdan biraz vazgeçip gece yarısında Güney
yönünüzde göyüzüne bakmak. Elbette ışık, hava, çevre kirlilikleri
olmayan bir yerde olmalısınız bu güzellikleri görebilmek için.
Kaçırmayın….

KAHRAMAN (PERSEIDS) GÖKTAŞI YAĞMURU 12/13Ağustos
109P/Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesindeki kalıntı toz-taş
parçacıkları, saniyede yaklaşık 60 km lik
hızlarla Yer atmosferine girecek ve bu
göktaşı yağmurunu oluşturacak.
Sattte 60-100 arası göktaşı izi olması
bekleniyor. Elbette, bütün izleri göremeyiz,
ancak AY, bu günlerde 15 Ağustos taki
DOLUNAY evresi öncesinde olacak. Bu
nedenle de gökyüzü parlaklığı biraz fazla olacak ve sönük göktaşı
izleri gözlenemez olacaktır. Ay Batı ufkuna yaklaştıkça sabaha yakın saatlerde
bu etki çok azalacaktır.
Göktaşı izleri genel olarak Kahraman (Perse ) takımyıldızı
doğrultusundan başlayacak. Kahraman takımyıldızı ise bu tarihlerde akşamın
ilerleyen saatlerinde Kuzey-Doğu ufkumuzdan yükselmeye başlayacak. Sabaha
kadar gözlem yapılabilecek demektir.
Ne yapmalıyız?
• Öncelikle güvenli, ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bir ortam bulmalıyız.
• Mat, minder vb. gibi uygun şeyler üzerine uzanıp Kuzey-Doğu ufkumuzda
yükselmekte olan Kahraman (Perse) takımyıldızı bölgesine doğru bakarak
gökyüzünü izlemeliyiz.
• Gözlerimizin karanlığa alışması, gözleme hazır hale gelmesi , uyum
sağlaması için en az 20 dakika karanlık ortamda olması gerekir.
• Daha keyifli gözlem için bu etkinliğe severek katılmış bir arkadaş gurubu,
demlenecek çay olmalı, arada yapılacak gökbilim sohbetleri bu etkinliği
güzelleştirmeli..

