
सावल्ये आमका काय सांगतत?
िवषुविदन / संपात िदन (equinox ) : २० माचर् आनी २३ सप्टेंबर
िवषुविदनांका, पृथ्वीवर पडणारी सूयार्ची िकरणा पृथ्वीच्या अक्षाक लबंवत आसतत.ह्या तारखांका,
िदवसाची आनी रात्रीची लांबी जवळपास सारखीच आसता. पण िन रक्षण आनी ग णताच्या मदतीन
तुमका आजून खपुशे गोष्टींचो शोध घेऊक येता (1/2)
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सामान : सपाट जमीन (झय िदवसभर ऊन पडता), एक उभी वस्तू (काटी / मानगो गुढी सारखो उभारुक) , मोजूची टेप
मािहत काय होया?: तुमच्या जागेचो रखेांश (longitude)
मोजूचा काय?: काठीची उंची; दर १० िमनीटांनी काठीच्या सावलेची लांबी (एकूण ८० िमिनटा होइसर), भारतीय प्रमाण वेळे
(भा.प्र.वे.) नुसार दपुारी १२ वाजता काठीच्या सावलेची लांबी
शोधूचा काय? सावलेची कमीतकमी लांबी, स्थािनक मध्यान्ह (दपुारी जेव्हा तुच्याकडे सूयर् बरोबर टकलेच्या वर असता ती
वेळ),उत्तर िदशा (आनी बाक चे िदशा) अक्षांश (latitude)

मांडणी
"शकूं" कसो उभारुचो?
सपाट जिमनीवर एक जागा ठरयात आनी थयसर खणुा करात. या खणुावर तुमची काठी उभारा (जसो
क पाईप / काठी / मानगो नायतर तुम्ही स्वतः). ह्यो म्हणजे तुमचो "शकूं". प्रयोग संपसर शकूंची जागा
हीच रवतली.
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शकूंची उंची मोजात
पाईप / काठी / मानगो/ तुमची स्वतःची उंची
(लक्षात ठेया: शकूं असो ठरयात जेची उंची २० सेमी पेक्षा जास्त आसात.)

प्रयोग सुरु कधी करुचो? :
तुमचो रखेांश शोधात (इटंरनेट नायतर नकाशो वापरुन). प्रयोग
कधी सुरु करुचो ह्या ठरउच्या साठी, हो नकाशो बघा.

प्रयोग
८० िमिनटा ह्या सावलेच्या लांबीवर लक्ष ठेयात.
तुमचो रखेांश काय आसात तेच्याप्रमाणे प्रयोग करुक सुरु करात. दर १० िमिनटांनी सावलेचा टोक झय
जिमनीवर आसात थय खणुा करात आनी त्या सावलेची लांबी मोजात.
भा.प्र.वे.नुसार दपुारी बरोबर १२ वाजता सावलेची लांबी मोजात.
भा.प्र.वे.नुसार दपुारी बरोबर १२ वाजता सावलेचा टोक झय जिमनीवर आसात थय खणुा करात आनी
त्या सावलेची लांबी मोजात.
मािहती शेअर (share ) करात
वेबपेज वर िदलेलो गूगल फॉमार्त (Google form) ही मािहती भरात: िपनकोड; शकूंची उंची; सावलेची
लांबी [..... ] वाजता, असा सुरुवात केल्यात तेव्हापासून ८० िमिनटा होइसर दर १० िमिनटांची नोंद;
भा.प्र.वे.नुसार दपुारी बरोबर १२ वाजता सावलेची लांबी
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तुम्ही काय शोधतलास?
स्थािनक मध्यान्ह (local noon )
ज्या वेळेक तुमची सावली सगळ्यात लहान असता, त्या वेळेक स्थािनक मध्यान्ह असा म्हणतत. तुम्ही
शोधलेलो स्थािनक मध्यान्ह बरोबर असा क नाय ह्या तुम्ही ZSD अ◌ॅप वर बघू शकतास
असा िकत्याक: दर िदवशी स्थािनक मध्यान्हाक, सूयर् आकाशात सगळ्यात वरच्या टोकाक असता आनी सावल्ये सगळ्यात
लहान असतत. हो िनयम वषार्च्या सगळ्या िदवसांका लागू पडता.

िदशा (उ. द. पू. प.)
शकूंच्या पायापासून स्थािनक मध्यान्हाच्या वेळी झय खणुा केल्यात थय पयर्ंत एक रषेा काढात. ही
उत्तर-द क्षण रषेा आसा. ही रषेा वापरून तुमका बाक च्ये िदशा शोधूक जमतीत काय?
असा िकत्याक: स्थािनक मध्यान्हाच्या आधी, सावल्ये प श्चमेकडे पडतत आ ण स्थािनक मध्यान्हाच्या नतंर सावल्ये पूवकडे
पडतत .
लक्षात ठेयात : िवषुविदनांका, सूयर् बरोबर पूवक उगवता आनी बरोबर प श्चमेक मावळता. म्हणान, जर तुम्ही सूयर् खय
उगवता नायतर मावळता ता शोधला तर तुम्ही तपासू शकतात क ता तुमच्या स्थािनक मध्यान्हाच्या सावलेपासून भेटलेल्या
िदशेबरोबर जुळता क नाय ता.

अक्षांश
एक असो काटकोन ित्रकोण काडात, झय शकूंची उंची आनी
सावलेची कमीत कमी लांबी हे त्या काटकोनाचे बाजू आसतीत. ह्या
ित्रकोणाच्या वरच्या कोनाचा माप काढात. िवषुविदनाक स्थािनक
मध्यान्हेच्या वेळी, हो कोन बरोबर तुमच्या अक्षांशाइतको आसतलो.

N S

θ

N

S

िवषुवव
ृत्त

ककर् वृत्त

मकरव
ृत्त

θ

θ

असा िकत्याक: िवषुविदनांका सूयार्ची िकरणा पृथ्वीच्या अक्षाक
लबंवत आसतत आनी सूयर् िवषुववृत्ताच्या बरोबर वरती आसता.
म्हणान स्थािनक मध्यान्हेच्या वेळेक, सूयार्च्या िकरणांनी उभ्या
वस्तूवांगडा केलेला कोन थयच्या अक्षांशाइतको आसता.

आणखी काय?
िवचार करात: तुम्ही गोळा केल्यात ती मािहती नायतर वेबपेज वर टाकलेली दसुया लोकांची मािहती
वापरून तुमका अजून काय काय शोधूक येऊ शकता?
(उदा. रखेांश, पृथ्वीच्या प रघाची लांबी, पृथ्वीच्या प रवलनाचो काळ )

तारीख : २० सप्टेंबर २०२१
संपकर् : asi.poec@gmail.com @asipoec


