
  

  

عبور عطارد لقرص معطيات 
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  الجمعيّة الّتونسيّة لعلوم الفـلك

  هيئة احلسابات الفلكية و البهت



وھو عبور سیدوم ما یناھز خمس ساعات و نصف،  ،حدثا نادرا 2019نوفمبر  11تشھد الكرة األرضیّة یوم 
  أي نسبة للكرة األرضیّة في مجملھا عند استیفاء شرطین: كوكب عطارد لقرص الّشمس. و یقع العبور عاّمة،

 ،مرور كوكب عطارد في موضع االقتران األقرب أي كونھ بین األرض و الّشمس 
 .كون كوكب عطارد قرب سطح المكسف أو دائرة البروج أي قرب إحدى العقدتین 

كون النّھار سائدا في ھذا الموقع فإّن أحد الّشروط ھو و عند العبور و بالنّسبة لموقع ما على سطح األرض 
  .و لكن ھذا الّشرط لوحده غیر كاف

  بالنّسبة للمعطیات الفلكیّة الخاّصة بعبور عطارد لھذه الّسنة، لدینا اآلتي:

  دقائق  5و  19على الّساعة  2019نوفمبر  10مرور عطارد على أقرب مسافة من األرض: یوم
 ،ملیون كم من األرض 100,95ة أي ما یناھز وحدة فلكیّ  0,67483توقیت كونّي على مسافة 

  دقیقة  47و  13على الّساعة  2019نوفمبر  11مرور عطارد عبر العقدة الّصاعدة لمداره یوم
 ،توقیت كونيّ 

  على  2019نوفمبر  11مرور عطارد في موضع االقتران أو االجتماع األقرب في الّطول یوم
 دقیقة توقیت كونّي، 22و  15الّساعة 

 على  2019نوفمبر  11عطارد في موضع االقتران أو االجتماع األقرب في المطلع یوم  مرور
 دقیقة توقیت كونّي، 26و  15الّساعة 

  و  5على الّساعة  2019نوفمبر  16في نقطة الحضیض وھي األقرب للّشمس یوم مرور عطارد
 50أي ما یربو عن وحدة فلكیّة من األرض  0,30749على مسافة قدرھا دقیقة توقیت كونّي  50

 ،ملیون كم من الّشمس

و كما یمكن استنتاجھ فإن ّعطارد قریب من وضع الحضیض عند االقتران ما یجعلھ أسرع في حركتھ 
  الّظاھریّة نسبة للّشمس و أصغر في قطره الّظاھرّي.

تران عند میقات االق و تصف الجداول المبیّنة بھذا التّقریر االحداثیّات الّسماویّة المعدلیّة للّشمس و عطارد
عاّمة و كذلك  و األطوار العاّمة نسبة للكرة األرضیّة و مواقع بدایة العبور و توّسطھ و انتھاؤه األقرب

كما تّم أیضا حساب األطوار المحلّیّة للعبور نسبة  األطوار المركزیّة وھي المنسوبة لمركز الكرة األرضیّة.
  ن معطیات األطوار المركزیّة.لمدینة تونس وھي تختلف اختالفا یسیرا ع

 نسبة إلى مركز الّشمس فيكوكب عطارد ل الّظاھريّ  یرسّ الا التّقریر ذو تظھر الّرسوم البیانیّة الملحقة بھ
ل امعلم معدلّي (استوائّي)، و سیره الّظاھرّي بالنّسبة لمدینة تونس في معلم أفقّي. و حیث أّن تونس تقع شم

ھي أقّل فیھا من مركز بین عطارد و مركز قرص الّشمس بعد الّظاھرّي للمركز األرض فإّن أدنى زاویة 
كما تّم لكّل طور، حساب زوایا الوضع القطبّي و السمتّي الّتي تصف المواضع الھندسیّة لكوكب  األرض.

عطارد على قرص الّشمس عند ھذه األطوار. و أرفقت في آخر صفحة خریطة لألرض تبیّن المناطق الّتي 
یّا زدنا محلّ أردناھا كّل المواقیت محسوبة بالتّوقیت الكونّي، فإذا أّن كما نشیر إلى  ھا رصد العبور.یمكن من

  ساعة.

في  ، وھي أدنى مسافة لعبور0,02° أي ما یناھز 1,2و یمّر عطارد من مركز قرص الّشمس على قوس ' 
  .2190نوفمبر  12قبل القرن الحادي و العشرین. و لن یمّر عطارد أقرب من مركز قرص الّشمس 

نوفمبر  13لن یقع مجدّدا قبل یوم و  2016ماي  9یوم كان الّذي وقع آلخر مّرة  العبورو جدیر بالذّكر أّن 
2032.  



  2019نوفمبر  11عبور عطارد یوم 

  يمعطیات االقتران المطلعي المركز

  المیقات ت ك
 2019نوفمبر  11

15 :25,6 
سا   المطلع المركزي للّشمس  54,9 ثا 05 دق 15

  ’’35,9’25°17-  المیل المركزّي لعطارد ’’59,2’26°17-  المیل المركزّي للّشمس

  ’’9,95  القطر الّظاھرّي لعطارد ’’18,61 ’32  القطر الّظاھرّي للّشمس

  ’’13,01  اختالف منظر عطارد  ’’8,88  اختالف منظر الّشمس

  

  األطوار العاّمة

  °قطبّي وضع   عرض  طول  المیقات ت ك  الّطور
 109,8  ج ’50,1 °18  مش   ’48,3 °82 34,7: 12  الولوج في شبھ الّظلّ 

 109,7  ج ’47,5 °18  مش   ’22,0 °82  36,4: 12  الولوج في الّظلّ 
 24,3    ش ’23,6 °60  مش     ’20,9 °2  19,8: 15  توّسط العبور

 298,8  ش ’17,6 °27  غم ’45,7 °174  03,2: 18  الخروج من الّظلّ 
 298,8  ش ’15,1 °27  غم ’12,1 °175  04,9: 18  من شبھ الّظلّ  الخروج

  شمال 71,82"البعد الّزاوّي عند توّسط العبور : 

  األطوار المركزیّة

  °وضع قطبّي   عرض  طول  المیقات ت ك  الّطور
 109,8  ج ’30,5 °17  مغ  ’36,1 °12 35,4: 12  مماّس الولوج الخارجيّ 
 109,7 ج ’30,5 °17  مغ  ’01,6 °13  37,1: 12  مماّس الولوج الّداخليّ 

 24,3   ج ’25,7 °17  مغ  ’56,7 °53  19,8: 15  توّسط العبور
 298,8 ج ’21,0 °17  مغ  ’53,0 °94  02,5: 18 مماّس الخروج الّداخليّ 

 298,8 ج ’21,0 °17  مغ  ’18,5 °95  04,2: 18 مماّس الخروج الخارجيّ 
  شمال 75,94"البعد الّزاوّي عند توّسط العبور : 

  

  األطوار المحلّیّة بالنّسبة لمدینة تونس

°ارتفاع   المیقات ت ك  الّطور °سمت   °وضع قطبّي   °وضع سمتّي    
 88,3   110,0 26,0 31,6  35,4: 12  مماّس الولوج الخارجيّ 
 88,1   109,9 26,5 31,4   37,1: 12  مماّس الولوج الّداخليّ 

 337,3 24,3   60,3 8,9     19,5: 15  توّسط العبور
 ------- ------- 68,5 00,0- 12,0: 16  غروب الّشمس

 241,8 298,6 84,1 22,0-  02,2: 18 مماّس الخروج الّداخليّ 
 241,6 298,6 84,3 22,3-  03,9: 18 مماّس الخروج الخارجيّ 

  شمال 72,18"البعد الّزاوّي عند توّسط العبور : 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 



 

  سفیان كّمون


