
Taarifa za Kupatwa kwa Jua 

Kupatwa kwa Jua ni nini? 

Kupatwa kwa Jua kunatokea wakati Mwezi unapita katikati ya Dunia 

na Jua vikiwa katika mstari ulionyooka. Kivuli cha Mwezi hukatiza 

katika uso wa Dunia na kuzuia mwanga wa Jua unaotua katika Dunia.  

Kwanini Jua halipatwi kila Mwezi? 

Hii ni kwa sababu Mwezi huzunguka Dunia katika nyuzi karibu 5 

kutoka katika mstari mnyoofu uliopo kati ya Dunia na Jua, na Mwezi 

hukatiza katika mstari huo mara mbili tu kwa mwaka. Nyakati hizo 

huitwa nyakati za kupatwa kwa Jua, kwa sababu ni nyakati pekee 

ambapo kupatwa kwa Jua kunaweza kutokea. Ili kupatwa huko 

kuweze kutokea Mwezi unapaswa kuwa katika eneo husika wakati wa 

nyakati za kupatwa; kwa kupatwa kwa Jua Mwezi unapaswa kuwa 

Mwezi Mpya (New Moon). Hali hizi hufanya kupatwa kwa Jua kuwa 

tukio adimu sana 

Je Kupatwa kwa Jua kunasababishwa na Nguvu za Miujiza? 

Kupatwa kwa Jua ni tukio la asili. Ingawa katika tamaduni za zamani 

na hata za sasa, kupatwa kwa Jua kumekuwa kukiusishwa na nguvu za 

miujiza au kuchukuliwa kama tukio la ajabu. Kupatwa kwa Jua lote 

kunaweza kuwatia hofu watu ambao hawana ufahamu wa maelezo 

yake kiastronomia, kwa sababu Jua huzama mchana kweupe na anga 

kuwa na giza ndani ya dakika kadhaa.  

 

Je ni salama kuangalia kupatwa kwa Jua bila vifaa vya kukinga 

macho?     

Hapana!!! Kwa sababu ni hatari kuliangalia Jua moja kwa moja, 

watazamaji wanatakiwa kutumia vifaa maalum vya kukinga macho au 

njia za kutoliangalia Jua moja kwa moja wakati wa kuangalia hatua za 

kupatwa kwa Jua.  

 

 

 

 

 

 

 

Aina Mbali Mbali za 

Kupatwa kwa Jua 

 Kupatwa Totoro kwa Jua hutokea wakati Mwezi umekinga 

Jua lote na kutoruhusu mwanga wake kufika Duniani na 

kufanya giza Duniani wakati wa Mchana na kufanya mwanga 

hafifu wa sehemu ya nje ya Jua kuonekana.  

 Kupatwa Kiasi (Annular Eclipse) hutokea wakati Jua na 

Mwezi vipo katika mstari mnyoofu, lakini Mwezi huonekana 

mdogo kuliko Jua. Hali hii hufanya Jua kuonekana kama pete 

ang’avu inayozunguka doa jeusi la Mwezi.  

 Kupatwa kati (hybrid eclipse) ipo kati ya kupatwa totoro na 

kupatwa kiasi. Katika baadhi ya maeneo juu ya uso wa Dunia 

huonekana kama kupatwa totoro na sehemu nyingine 

huonekana kama kupatwa kiasi. Kupatwa kwa aina hii hutokea 

mara chache sana. 

 Kupatwa Sehemu (partial eclipse) hutokea wakati Jua na 

Mwezi havipo katika mstari mnyoofu na Mwezi huficha 

sehemu ndogo tu ya Jua. 

 

 

 

 

Maswali: 

1. Kwa vile kupatwa huku ni kupatwa kwa Kati, ni sehemu gani 

unaweza kwenda ili uweze kuona kupatwa totoro? Hifadhi ya 

Taifa ya Selous Kusini mwa Tanzania, au Ziwa Turkana 

Kaskazini mwa Kenya 

2. Jaribu kusoma kuhusu ni lini kupatwa kwa Jua kutatokea tena 

Tanzania. Je ni aina gani ya kupatwa kwa Jua itakuwa—

Totoro,Kiasi, Kwa kati au kwa Sehemu? 

 

 Miwani ya Kuangalia Jua kama hiyo 

iliyoonyeshwa kwenye picha, hukufanya 

uweze kuangalia Jua kwa usalama. Sio kama 

miwani ya kawaida yenyewe huzuia zaidi ya 

99% ya mwanga. 

Kamwe usiangalie Jua moja kwa moja 

bila kuwa na vifaa vya kukinga macho !!! 

Mtiririko wa Kupatwa kwa Jua 

Kutokea eneo lolote jirani na Arusha, 80% ya Jua itakuwa 

imefichwa . (Hii ni sawa na picha 3 za mwanzo na 3 za mwisho 

zilizopo katika picha ya hapo Juu.) 



 

Zoezi: 

1.  Andika hadithi ya aya tatu kuhusiana na ulichojifunza kutokana 

na kuangalia kupatwa kwa Jua. 

2. Wasomee marafiki zako wawili simulizi iliyopo katika ukurasa 

wa kwanza 

3. Waalike wanafunzi wajumuike nawe tarehe 3 Novemba katika 

kuangalia kupatwa kwa Jua. (Hakikisha unatumia vifaa maalum 

vya kukinga macho au vya kuangalia Jua kwa usalama!!!) 

Kwa taarifa za kuhusu anga la usiku Tanzania tembelea: 

http://www.astronomyintanzania.or.tz 

na http://unawetanzania.org/ 

Taarifa muhimu zinazohusu kupatwa kwa Jua zimechukuliwa 

kutoka Wikipedia. 

Shukrani za dhati ziende kwa Mwangaza Education For Partnership 

kwa modeli hii ya kijitabu kidogo 

Kijarida Kidogo cha Kuangalia anga cha Telescopes to Tanzania #4 

Septemba 2013 

 

 

 

Tukio la Kipekee la Kupatwa Kwa Jua! 

Neema na Elizabeth walikuwa wanazungumza baada ya somo la 

Jiografia. Hawakusita kuzungumza na rafiki zao Gifton na Andrew 

kuhusu tukio la kipekee la kupatwa kwa Jua walilojifunza darasani. 

 

Mwalimu wao Sarakikya, alizungumza kuhusu Jua, Mwezi na Dunia 

katika somo la Jiografia asubuhi hiyo. Alisema kwamba kupatwa kwa 

Jua kwa kati (angalia ukurasa wa 3) kutatokea katika bara la Afrika, 

Jumapili ya tarehe, 3 Novemba na  aliiwaambia kuwa eneo lolote jirani 

na Arusha, 80% ya Jua itakuwa imefichwa nyuma ya Mwezi ifikapo 

saa 11:30 Jioni siku hiyo. 

 

Neema na Elizabeth pia walisoma kuwa, kupatwa kwa Jua kutaanza 

majira ya saa 10:15 jioni wakati ukingo wa Mwezi unaanza kulificha 

Jua taratibu kuanzia pembezoni, na tukio hilo litafikia tamati saa 12:30 

jioni wakati wa machweo.  

 

Mwalimu wao aliwaambia kuwa ni muhimu kuangalia kupatwa kwa 

Jua kwa usalama. Usiliangalie Jua moja kwa moja—kufanya hivyo 

kunaweza kuyadhuru macho. Njia salama ya kuangalia Jua ni kwa 

kutumia miwani maalum (angalia ukurasa wa 2) au kwa kumulika 

taswira.  Mwalimu Sarakikya alituambia ni jinsi gani tunaweza 

kumulika taswira ya Jua kwa usalama.  

 

1. Chukua vipande viwili vya karatasi ngumu ( kipande cha boxi, au 

vipande vya karatasi za manila) 

2. Kwa kutumia pini au nncha ya penseli, toboa tundu katikati ya 

karatasi (tundu lisiwe kubwa zaidi ya nncha ya pini au penseli) 

3. Chukua vipande vyote viwili mkononi mwako 

4. Simama na mgongo wako uwe unaliangalia Jua 

5. Katika mkono mmoja, inua karatasi yenye tundu la pini; weka 

karatasi nyingine nyuma yake. 

6. Mwanga wa Jua utapita katika tundu la pini na kutengeneza taswira 

katika karatasi nyingine. Rekebisha umbali baina ya karatasi mbili 

ili kuboresha taswira na kuboresha mwonekano wake. 

 

Neema na Elizabeth walitumaini kuwa Gifton na Andrew 

wangewasaidia kutengeneza vimulika taswira ya Jua vingi ili waweze 

kuwaalika wanafunzi wenzao katika sherehe ya kupatwa kwa Jua 

tarehe 3 Novemba.  

http://www.astronomyintanzania.or.tz/
http://unawetanzania.org/

