
ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਇਕੁਇਨਕਸ : 20 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤਬੰਰ
ਇਕੁਇਨਕਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ, ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਿਡਗੱਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੂਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ
ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ
ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| (1/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ (ਿਜਸ ਉਤੇ ਿਸੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹ)ੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਸਤੂ, ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਟਪੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲੰਬਕਾਰ
ਮਾਪ ਗਨਮੋਨ ਦੀ ਉਚਾਈ; ਹਰ 10 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ 80 ਿਮੰਟ ਲਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ; ਠੀਕ 12 ਵਜੇ (IST) ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ, ਉਤਰ (ਅਤੇ ਹਰੋ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ), ਿਵਥਕਾਰ

ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗਨਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦਹੇੀ ਕਰੋ| ਇਸ ਸਥਾਨ ਤ,ੇ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਸਤੂ (ਪਾਈਪ / ਟੁਡੰ/
ਆਪਣਾ ਆਪ) ਰਖੋੱ| ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨਮਨ ਹੈ|

12:20pm
12:00pm
11:40am
11:20am
11:00am
10:40am

68 73 78 83 88 93 98

ਸ਼ਰੁਆੂ
ਤ
(IST)

°E

ਗਨਮਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
ਪਾਈਪ/ਟੁਡੰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਚਾਈ
ਸਚੂਨਾ : ਗਨਮਨ ਦੀ ਉਚਾਈ > 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚਣੁੋ

ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨਾ ਹੈ :
(ਇੰਟਰਨਟ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ) ਆਪਣੇ ਲੰਬਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ | ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ
ਿਦੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਖੋੇ |

ਪ੍ਰਯੋਗ
80 ਿਮੰਟ ਲਈ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖੋੱ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਰਭੰ ਕਰੋ (ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ)ੇ | ਹਰ 10 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ
ਨਕ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪੋ |
ਠੀਕ 12 ਵਜੇ (IST) ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਨਕ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ (IST) ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ
ਮਾਪੋ
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ
ਵਬੈਪੇਜ ਤੇ ਿਲੰਕ ਕੀਤੇ ਗਗੂਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰ:ੋ ਿਪੰਨ ਕਡੋ; ਗਨਮੋਨ ਦੀ ਉਚਾਈ; [ਅਰਭੰ], ਹਰ 10
ਿਮੰਟ, [ਅਰਭੰ + 80 ਿਮੰਟ] ਤਕੱ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ; ਠੀਕ 12 ਵਜੇ (IST) ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ.
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ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਇਕੁਇਨਕਸ : 20 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਸਤਬੰਰ
ਇਕੁਇਨਕਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ, ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਿਡਗੱਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੂਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ
ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚੱ, ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ
ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰੋ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ| (2/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ?
ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ
ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ZSD ਐਪ ਤੇ
ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |
ਿਕਉ? ਹਰ ਿਦਨ, ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਵਲੇੇ, ਸਰੂਜ ਅਸਮਾਨ ਿਵਚੱ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁਦੰੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ |

ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ (ਉਤਰ, ਦਖੱਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ)
ਗਨਮਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਵਲੇੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਨਸ਼ਾਨਦਹੇੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ | ਇਹ ਉਤਰ -
ਦਖੱਣ ਲਾਈਨ ਹੈ | ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ
ਿਕਉ? ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੱਛਮ ਵਲੱ ਹਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਵਲੱ ਹਣੋਗੇ | .
ਸਚੂਨਾ : ਇਕੁਇਨਕਸ ਤ,ੇ ਸਰੂਜ ਿਬਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਵਲੱ ਡੁਬੱਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂੀ 'ਤੇ
ਸਰੂਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਡੁਬੱਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਖੇਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ
ਿਮਲੇ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |

ਿਵਥਕਾਰ
ਗਨਮੋਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਾ ਿਤਕਣੋ ਬਣਾਉ | ਇਸ ਿਤਕਣੋ ਦੇ ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਕਣੋ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
| ਇਕੁਇਨਕਸ ਤ,ੇ ਸਥਾਨਕ ਦਪੁਿਹਰ ਵਲੇੇ, ਇਹ ਕਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਥਕਾਰ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ!
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ਿਕਉ? ਇਕੁਇਨਕਸ ਤ,ੇ ਸਰੂਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ
ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰੂਜ ਭੂਮੱਧ ਰਖੇਾ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ
ਦਪੁਿਹਰ ਵਲੇੇ, ਸਰੂਜ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਕਣੋ ਉਸਦੇ ਿਵਥਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਦੰਾ ਹੈ |

ਹਰੋ ਕੀ ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਜੂੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਡਟੇਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ
ਇਕਤੱਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਜੋ ਵਬੈ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ)ੈ?
(ਿਜਵੇਂ: ਲੰਬਕਾਰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਦਰ)
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