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மைற நிழல் சந்திர கிரஹணம் -  வியாழன் 6  ஆகஸ்ட் 2009 

Penumbral Lunar Eclipse August  6, 2009, Thursday 
 இதில் இடம் ெபற் ள்ள தகவல்கள் இந்திய வானியல் ைறயின்(Positional Astronomy Centre) ள்ளிவிபரங்கள் அடிப்பைடயிலான  

 
Penumbral Lunar Eclipse (மைற நிழல் சந்திர கிரஹணம்) 
 
 இ  சந்திரன் வியின் மைற நிழல் பகுதியின் வழியாக பயணிப்பதால் ஏற்ப ம் கிரகணமாகும். சந்திரன் கிரகம் 
வியின் உண்ைமயான நிழலால் மைறக்கப்ப தில்ைல. இந்த நிகழ்விைன  ஒ  அறிவியல் கணக்கீ க்க க்காக மட் ம் 
ேநாக்கப்ப கிற , இதைன கிரகணமாக அங்கீகரிப்ப  இல்ைல  
 The Moon passes through Earth's penumbral shadow. A penumbral eclipse of the Moon is not to be taken 
as an eclipse of the Moon in the ordinary sense, as the Moon is not covered by the real shadow of the Earth during 
such an eclipse. These events are of only academic interest because they are subtle and hard to observe. 

 
PENUMBRAL ECLIPSE OF THE MOON , August 5 - 6, 2009, Wednesday – Thursday 

மைற நிழல் சந்திர கிரஹணம்- 5, 6 ஆகஸ்ட் 2009 தன், வியாழன் 
கிரகண கால சூழல்  CIRCUMSTANCES  OF  THE  ECLIPSE 

The Moon being  
in the Zenith in 

 Universal 
Time 
சர்வேதச ேநரம் 

Indian 
Standard Time 
இந்திய ேநரம் 
(சூரிய உதய காலம்)  
6.8.2009 

Position Angle 
measured 
from the North 
Point of 
Moon’s Limb 
(N.E.S.W)** 

Latitude Longitude 

 date 
ேததி 

hour 
மணி 

 min 
நிமி 

day 
ேததி 

hour
மணி 

 min 
நிமி 

° ° ' ° ' 

Moon enters penumbra 
வக்கம் 

5 23 01.0 6Th 
Aug 

04 31.0 126 -15 53 +15 02 

Middle of the eclipse* 
உச்சம் 

6 00 39.2 6Th 
Aug 

06 09.2 - -15 35 -8 49 

Moon leaves penumbra 
டி  

6 02 17.4 6Th 
Aug 

07 47.7 189 -15 17 -32 38 

* Magnitude of penumbral eclipse : 0.428  ** N.E.S.W stands for North, East, South and West 
 
Note: சூரிய உதயத்திற்கு பின்னர் நிக ம் சந்திர கிரகணம் கணக்கில் ெகாள்ள ேவண்டாம் 
 After Sun rises lunar Eclipse not considerable  
 

  கிரகணம்  Total  Eclipse        பகுதி கிரகணம் Partial Eclipse      மைறநிழல் கிரகணம் Penumbral Eclipse 
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