
 برنامة رصد هالل در روز
 2رصد شمارة 

 پس از غروب ،كمو مكث  اما به دليل ارتفاع ، و فاز بااليي است ايبا وجود اينكه هالل ماه داراي جدايي زاويه گاه :مقدمه
 .اما مي توان اين هالل را با ابزار مناسب در روشنايي روز و در حضور خورشيد رؤيت نمود. قابل رؤيت نيستخورشيد 

  ميالدي2009 ژوئن 23 شمسي برابر با 1388 تير 2 :ن رصدزما

.  اينچ، دور از انتظار نيست8 تا غروب هالل با يك تلسكوپ حداقل 14ساعت از احتمال رؤيت اين هالل  :مراحل رصد
.  درجه خواهد رسيد11 شروع و در زمان غروب خورشيد به 14 درجه در ساعت 8جدايي زاويه اي از حدود 

 .ز هالل به هر روش ممكن نيز توصيه مي گرددتهيه عكس ا

براي تنظيم . كند ساده مي در رصد چنين هاللهايي، كار را بسيار GoTo به كارگيري تلسكوپ هاي :نحوه پيدا كردن هالل
لذا در اين روش به يك فيلتر . اي خورشيد و ماه اقدام نمود ها، مي توان بر اساس مختصات لحظهديگر تلسكوپ

 8/50  ساعت و6:  به وقت رسمي ايران16بعد و ميل زمين مركزي ماه در ساعت  .تياج استخورشيدي اح
 . دقيقه است 37 و درجه+ 24دقيقه  و  

بايد توجه داشت كه به علت نزديكي ماه .  نور شديد خورشيد در روز باعث مي گردد كه كار رصد سخت شود:نكات رصدي
.  جلوگيري از ورود نور خورشيد به داخل تلسكوپ ضروري استاي به منظور به خورشيد، استفاده از شيوه

وضعيت گنبد رصدخانه و توجه به نكات رصد هالل در ميان روز مي تواند موفقيت نهايي را به دنبال داشته 
 .جنبة ركوردي دارد) 14حدود ساعت (ضمناً رؤيت هالل در ساعات اوليه رصد  .باشد

 

 براي شهر تهران  1388 تير 2 شنبه  سهروز مشخصه هاي نجومي هالل ماه  در 

زمان 
 محلي

جدايي زاويه اي  
 )راصد مركزي(

 ارتفاع ماه
 )درجه(

 ارتفاع خورشيد
 )درجه(

 سمت ماه
 )درجه(

سمت خورشيد
 )درجه(

 ضخامت
 )دقيقه قوسي(

فاصله ماه از 
 )km(زمين

 سن ماه
 )ساعت(

14:00 33/8 33/78 14/73 86/199 93/226 18/0 358024 92/13 

14:30 51/8 04/75 18/68 22/225 48/241 19/0 358022 42/14 

15:00 69/8 25/70 60/62 74/240 20/251 19/0 358021 92/14 

15:30 88/8 81/64 72/56 73/250 31/258 20/0 358022 42/15 

16:00 08/9 08/59 71/50 84/257 97/263 21/0 358022 92/15 

16:30 28/9 22/53 64/44 40/263 77/268 22/0 358024 42/16 

17:00 49/9 30/47 55/38 04/268 06/273 23/0 358027 92/16 

17:30 72/9 38/41 49/32 16/272 06/277 24/0 358030 42/17 

18:00 95/9 48/35 48/26 95/275 90/280 25/0 358034 92/17 

18:3020/10 62/29 56/20 56/279 70/284 27/0 358039 42/18 

19:0047/10 84/23 74/14 09/283 52/288 28/0 358045 92/18 

19:3074/10 15/18 07/9 63/286 46/292 29/0 358052 42/19 

20:0003/11 58/12 63/3 23/290 56/296 31/0 358059 92/19 

 


