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Az idei év folyamán két alkalommal is megfigyelhet-
tünk holdfogyatkozást. Január 21-én egy teljest, július
16-án egy részlegest. Ez inspirált arra, hogy a Holdra
vetülõ földárnyék segítségével bemutassam, miként
lehet egyszerûen következtetni a Hold relatív nagysá-
gára és távolságára. Az abszolút méretekre is követ-
keztethetünk, amennyiben ismerjük a gömb alakú
Föld kerületét – amit például Eratoszthenész (i.e. 276
– i.e. 194) méréséhez hasonló módszerrel magunk is
meghatározhatunk.1

A hold- és napfogyatkozások árnyékjelenségek,
amelyek dinamikáját ma már jól ismerjük. Ha a Hold
pontosan a Föld pályasíkjában (ekliptika) keringene,
akkor minden újholdkor napfogyatkozás, holdtölte-
kor pedig holdfogyatkozás történne. De a Hold pá-
lyasíkja körülbelül 5 fokot zár be az ekliptikával,
ezért a Hold – a fent említett két esetben általában –
hol fölötte, hol alatta halad el. Fogyatkozás csak
akkor történik, amikor a Hold a megfelelõ idõpont-
ban a két sík metszésvonala által meghatározott he-
lyen, a csomópontok közelében tartózkodik. Ez
évente legalább kétszer, de legfeljebb hétszer követ-
kezik be. Az elsõ esetben mindkettõ napfogyatko-
zás, az utóbbiban négy vagy öt nap-, a többi holdfo-
gyatkozás.

Jelen írás célja, hogy lássuk, a jelenség gondos
megfigyelésével milyen egyszerûen milyen sok meg-
tudható a világról, még akár a cikkben felhasznált
szögfüggvények és algebrai ismeretek nélkül, ókori
módszerekkel, mondjuk homokba rajzolt ábrák segít-
ségével is.

Cél továbbá az is, hogy ötletként szolgáljon például
szakköri foglalkozásokhoz. Az alábbiakban ismerte-
tett eljárás elvégzéséhez természetesen nem kell várni
a következõ holdfogyatkozásig,2 hiszen például az
Internet tele van fénykép- és filmfelvételekkel, bár
saját megfigyelés és felvétel elemzése kétségkívül
gazdagabb élményt nyújt. Továbbá régi, például

könyvekben talált rajzokat is elõkereshetünk. A be-
mutatott módszer így arra is alkalmas, hogy a rajzról
megállapítsuk, az észlelõ milyen pontosan készítette
azt, mekkorának adódik róla a Hold mérete és távol-
sága.

A hétköznapi tapasztalat szerint napsütésben:
• a testek árnyékának széle nem éles,
• az árnyék két részbõl áll, úgymint

– teljes árnyékból (umbra),
– és félárnyékból (penumbra),

• az árnyékvetõ testtõl távolodva az umbra mérete
csökken, a félárnyéké növekszik.

Mindez abból következik, hogy a Nap véges távol-
ságban levõ kiterjedt fényforrás.

Néha – méghozzá a holdfogyatkozások alkalmával
– a Föld árnyéka is láthatóvá válik, ugyanis ekkor a
Hold keresztülhalad a Föld árnyékkúpján.3 A félár-

1 https://www.csillagaszat.hu/hirek/merjuk-meg-a-fold-keruletet-
iskolak-jelentkezeset-varjak-eratoszthenesz-hires-meresenek-
megismetlesere.
2 A következõ, Magyarországról is látható teljes holdfogyatkozás
majd csak 2023-ban fog bekövetkezni. Az érdeklõdõ olvasó az
alábbi linken tájékozódhat: https://www.timeanddate.com/eclipse/
list.html. (A félárnyékos fogyatkozás – penumbral lunar eclipse – a
céljainkra nem alkalmas.)
3 Az umbra kúp alakja, következésképpen a Föld gömb alakja sok
holdfogyatkozás megfigyelése alapján állítható.
4 A fényforrás jóval nagyobb az árnyékot vetõ testnél, és elegen-
dõen messze van tõle. Esetünkben ez teljesül, hiszen a Nap mintegy
110-szer nagyobb a Földnél, és a Föld átmérõjének majdnem
12 000-szeres távolságából világít.
5 A valóságban a földi légkör megrövidíti az árnyékkúpot, és a
széle is elmosódik.

nyék még alig látszik, míg a teljes árnyék viszonylag
jól megfigyelhetõ. Amennyiben a fent említett árnyék-
viszonyok nagyobb méretskálán is jó közelítéssel al-
kalmazhatók,4 a Nap és a Hold látószögének ismere-
tében a Hold és a földárnyék alakjának összehasonlí-
tásából, a Föld nagyságát alapul véve becslés végez-
hetõ a Hold méretére és a Földtõl való távolságának
meghatározására.

A földi megfigyelésekbõl tudjuk, hogy a Nap látó-
szöge körülbelül fél fok, következésképpen – a ko-
rábban említett feltétel teljesülése esetén – a Föld ár-
nyékkúpjának 2α -val jelölt kúpszöge is ennyi, továb-
bá a Hold látószöge is fél fok körül van. A teljes ár-
nyék geometriai viszonyait az 1. ábra mutatja. Itt RF
a Föld, RH a Hold sugara, a Föld árnyékkúpjának
hossza L, és az árnyékkúpba a Hold az l távolságban
hatol be.5 Ebben a távolságban az umbra látószöge
legyen 2β !
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A tapasztalat szerint a Hold távolságában az ár-

1. ábra. A Föld árnyékkúpja (a szemléletesség érdekében erõsen torzítva).
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2. ábra. Az umbra méretének meghatározása. A felvétel a 2019. július 16-i holdfogyatkozáskor készült.

nyékkúp metszetének átmérõje nagyobb a Holdénál,
viszont méretére az árnyék szélének Holdra vetülõ
ívébõl következtetni tudunk. Ily módon lehetõség
nyílik meghatározni, hogy a Hold távolságában mek-
kora a Föld árnyékkúpjának 2β látószöge, l távolsága
és az Ru, azaz az umbra sugara, amely adatokból
végsõ soron a Hold Földhöz viszonyított méretére is
következtetni tudunk.

valamint

L =
RF

tgα
,

Ez utóbbiból l -t kifejezve, valamint L -t behelyettesít-

Ru = l tgβ = (L − l ) tgα.

ve megkapjuk a Hold távolságát, a Föld sugarával
kifejezve:

l =
RF

tgα + tgβ
.

A Hold mérete pedig:

A β szöget az Ru /RH, vagyis az umbra és a Hold mére-

RH =
Ru

Ru /RH

= l tgβ
Ru /RH

.

tének összehasonlításából állapíthatjuk meg a fogyat-
kozáskor készült felvétel(ek) felhasználásával, ismer-
ve, hogy a Hold látószöge körülbelül fél fok:

Mivel α = 0,25°, valamint a 2. ábra alapján Ru /RH =

β =
Ru

RH

0,5
2

.

2,75, azt kapjuk, hogy β = 0,6875°, amibõl a Hold tá-
volságára 61,1-szeres, méretére pedig 0,266-szeres
földsugár adódik. Ha ezen értékeket összehasonlítjuk
az adott napra érvényes adatokkal6 (62,19, illetve 0,27

6 A Föld átmérõje 12 742 km, a
Holdé 3474 km, 2019. július 16-
án a Hold a Földtõl 396 266 km-
re volt.

földsugár), meglepõen jó egyezést találunk.
Bemutattam, hogy teljes holdfogyatkozáskor a Hold-

ra vetülõ földárnyék segítségével miként lehet egysze-
rûen meghatározni a Hold méretét és aktuális távolsá-
gát. A módszer hasznos lehet fizika, földrajz vagy csilla-
gász szakkörök munkájának gazdagítására, elmélyítésé-

re. Több holdfogyatkozás
vizsgálatával megpróbál-
hatjuk a holdtávolság válto-
zását is tetten érni.

Gyakorlati tanácsok: A
megfelelõ körök illesztése,
méretük finom változtatá-
sa a 2. ábrán látható mó-
don szövegszerkesztõben
is elvégezhetõ. A vizsgála-
tot több, még illeszkedõ-
nek gondolt esetre elvé-
gezve a mérési hiba tarto-
mányára következtethe-
tünk. Az árnyék határának
jobb láthatósága érdeké-
ben a felvétel kontrasztját
célszerû kissé növelni.



Videó a

vizsgálatról:
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