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Teljes holdfogyatkozás - 2011. december 10. 

 
 

    2011 utolsó fogyatkozása egy teljes holdfogyatkozás, ami a Hold leszálló cso-

mójának közelében következik be a Bika csillagképben, négy nappal az apoge-

um után. A Hold a Föld árnyékkúpjának déli részén halad át, s bár így a fogyat-

kozás nem centrális, a totalitás fázisa mégis 51 percig tart. 

 

    A fogyatkozás adatai a következők: 

 

            Félárnyékos fogyatkozás kezdete: 11:33:32 UT 

            Részleges fogyatkozás kezdete: 12:45:42 UT 

            Teljes fogyatkozás kezdete: 14:06:16 UT 

            Fogyatkozás közepe: 14:31:49 UT 

            Teljes fogyatkozás vége: 14:57:24 UT 

            Részleges fogyatkozás vége: 16:17:58 UT 

            Félárnyékos fogyatkozás vége: 17:30:00 UT 

 

    A fogyatkozás közepekor a Hold a Guam szigetéhez és a Mariana-szigetek 

északi tagjaihoz közeli óceáni megfigyelők számára lesz a zenitben. Ekkor a fo-

gyatkozás magnitúdója 1,1061 és a holdkorong középpontja 21,4 ívpercre lesz 

délre az árnyékkúp tengelyétől. A korong északi széle 6,4 ívpercre délre lesz az 

árnyékkúp tengelyétől és 33,3 ívpercre a szélétől, a déli pereme 36,5 ívpercre a 

tengelytől és 3,2 ívpercre az árnyékkúp déli szélétől. Így a holdkorong északi fe-

le sokkal sötétebbnek tűnik, mivel mélyebben merül az árnyékba. 

 

    A fogyatkozás helyét a jól ismert téli csillagképek övezik, több fényes csillag-

gal. Az Aldebaran (mv = +0,87) 9°-kal délnyugatra, a Betelgeuse (mv = +0,45) 

19°-kal délkeletre, a Pollux (mv = +1,16) 37°-ra keletre, míg a Capella (mv = 

+0,08) 24°-ra északra lesz a fogyatkozó Holdtól. 
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A fogyatkozás teljes egészében Ázsiából és Ausztráliából figyelhető meg (lásd 

az ábrát). 
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Az észak-amerikai észlelők számára a holdnyugta szakítja meg a jelenség 

megfigyelését, minél keletebbre van valaki, annál korábban, míg az európai és 

az afrikai észlelők a holdkelte előtt bekövetkező korai fázisokat nem láthatják. 

Dél-Amerikából és az Antarktiszról a fogyatkozás egyetlen szakasza sem látha-

tó. 

 

    A jelenség a 135. Szárosz-ciklus 23. fogyatkozása. Az 1262 évet (1615-2877) 

átfogó ciklus összesen 71 fogyatkozásból (9 félárnyékos, 10 részleges, 23 teljes, 

7 részleges és 22 félárnyékos) áll. 

 

    A fogyatkozás Magyarországról és Romániából is csaknem teljes egészében 

nyomon követhető. 

 

Forrás:  http://www.gothard.hu/astronomy/almanach/eclipses/eclipses.html  

 

 


