
நிழல்கள் நம்மிடம் கூறுவெதன்ன?
சமப்பகலிரவு நாள் : மார்ச் 20 மற்றும் ெசப்டம்பர் 23
சமப்பகலிரவு நாளில் பூமியின் சுழல் அச்சுக்கு ெசங்குத்தாக சூரியக் கதிர்கள்விழும்.
அன்று பகல் ெபாழுதும் இரவுப் ெபாழுதும் சற்ேறறக்குைறய சமமாக இருக்கும்.
கணக்கிடுவது மற்றும் உற்றுக்கவனிப்பதுமூலம் இன்னும் பல ெசய்திகைள நம்மால்
அந்நாளில் கண்டுபிடிக்க முடியும். (1/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

ேதைவயான ெபாருள்கள்: சூரிய ஒளி படரும் ெவட்டெவளியில் சமதளப் பகுதி, சங்குக் குச்சியாக
பயன்படும் குச்சி அல்லது கம்பி, அளைவ நாடா
ேதைவயான ெசய்தி: உங்கள் இடத்தின் தீர்க்கேரைக
அளவிடு: சங்குக் குச்சியின் உயரம்; பத்து நிமிடத்துக்கு ஒருதடைவ என்றவிதத்தில் 80 நிமிடங்களுக்கு
குச்சியிலிருந்துவிழும் நிழலின் நீளம்; IST 1200 மணிக்கு நிழலின் நீளம்.
கணக்கிடு: நிழலின்குைறந்தபட்ச நீளம், உங்கள் பகுதியின் உச்சிப்ெபாழுது, வடக்கு மற்றும் ஏைனய
திைசகள், அட்சேரைக

அைம
சங்குக் குச்சிைய நடு
சமதளப் பகுதியில் ஒரு புள்ளிையத் ெதரிவு ெசய்யுங்கள். ெநடுக்ைகயான ெபாருைள
(குச்சி, குழல் அல்லது உங்கைள) அந்தப் புள்ளியில் ேநராக நிறுத்துங்கள். இதுேவ உங்கள்
சங்குக் குச்சி.
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சங்குக் குச்சியின் உயரத்ைத அளவிடு
குழல், குச்சி அல்லது உங்களின் உயரம்
குறிப்பு: சங்குக் குச்சியின் உயரம் 20 ெசமீக்கும் கூடுதலாக
இருக்கேவண்டும்)

எப்ேபாது பரிேசாதைனைய துவங்குவது :
உங்கள் பகுதியின் தீர்க்கேரைகைய (இைணயம்
அல்லது வைரபடம் ெகாண்டு) கண்டுபிடியுங்கள்.
அருகிலுள்ள வைரபடத்தில் உங்கள் பகுதிக்கு
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ேநரத்தில் பரிேசாதைனைய
துவங்குங்கள்.

பரிேசாதைன

80 நிமிடங்களுக்கு நிழலின் நீளத்ைத உற்றுேநாக்குங்கள்
உங்கள் பகுதியின் தீர்க்கேரைகைய ெபாறுத்து பரிேசாதைனைய துவங்குங்கள்.
ஒவ்ெவாரு 10 நிமிடமும் நிழலின்முைனையகுறித்துக்ெகாண்டுஅதன் நீளத்ைத
அளவிடுங்கள்.
சரியாக 1200 ISTல் நிழலின் நீளத்ைத அளவிடுங்கள்.
சரியாக 1200 ISTல் நிழலின்முைனையகுறித்துக்ெகாண்டுஅதன் நீளத்ைதஅளவிடுங்கள்.
நீங்கள் ேசகரித்த தரவுகைள பகிருங்கள்.
உங்கள் தபால் எண், சங்குக் குச்சியின் உயரம், நிழலின் நீளம் - துவங்கும்ேபாது [துவக்க
ேநரம்], பத்து நிமிடங்களுக்கு ஒருமுைற, இறுதியில் [துவக்க ேநரம் + 80 நிமிடங்கள்],, 1200
ISTல் நிழலின் நீளம் முதலியவற்ைற இைணயத்தளத்திலுள்ளகூகுள் படிவத்தில்
பதிேவற்றம் ெசய்யுங்கள்.
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என்ெனன்ன கண்டுபிடிக்கலாம்?

உங்கள் பகுதியின் உச்சிப்ெபாழுது
நிழலின் நீளம் குைறந்தபட்சமாக இருக்கும் ேநரம் தான் உங்கள் பகுதியின்
உச்சிப்ெபாழுது. ZSD ெசயலியில் இைத சரிபார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஏன்: உங்கள் பகுதியின் உச்சிப்ெபாழுதில், வானத்தில்சூரியன்அதன் உச்ச நிைலயில் இருக்கும்; எனேவ
அப்ேபாது தான் நிழலின் நீளமும் குைறந்தபட்சமாக இருக்கும். இதுஆண்டின் எல்லா நாட்களுக்கும்
ெபாருந்தும்.

திைசகள் (வடக்கு, ெதற்கு, கிழக்கு, ேமற்கு)
உச்சிப்ெபாழுதின்ேபாதுவிழுந்த நிழலின்முைனயில் நீங்கள் குறித்த புள்ளிையயும்
சங்குக் குச்சியின்அடிப் பகுதிையயும் இைணயுங்கள். இந்தக் ேகாடு தான் வடக்கு-ெதற்கு
ேகாடு. இதிலிருந்து ஏைனய திைசகைளஅறியமுடியுமா? சிந்தியுங்கள்.
ஏன்: உங்கள் பகுதியின் உச்சிப்ெபாழுதுக்கு முன்பு ஏற்படும் நிழல்கள் ேமற்கு ேநாக்கியும்
உச்சிப்ெபாழுதுக்கு பின்பு ஏற்படும் நிழல்கள் கிழக்கு ேநாக்கியும் அைமயும். .
குறிப்பு: சமப்பகலிரவு நாள் அன்றுசூரியன் ேநர் கிழக்கில் உதிக்கும். ேநர் ேமற்கில் மைறயும்.
இந்நிகழ்வுகள் ெதாடுவானத்தின் எந்த இடத்தில் நிகழ்கிறது என்று நீங்கள் கவனித்திருந்தால்,
உச்சிப்ெபாழுது நிழைலக் ெகாண்டு நீங்கள் இனம் கண்ட திைசகளுடன் இது ெபாருந்துகிறதா என்று
சரிபார்க்கலாம்.

அட்சேரைக

சங்குக் குச்சியின் உயரம் மற்றும் நிழலின் குைறந்தபட்ச
நீளம் ஆகியவற்ைற இரண்டு பக்கங்களாக ெகாண்ட ஒரு
முக்ேகாணம் வைரயுங்கள். முக்ேகாணத்தின் உச்சியில்
உள்ள ேகாணத்ைத அளவிடுங்கள். சமப்பகலிரவு நாளின்
உச்சிப்ெபாழுதில், இக்ேகாணத்தின் அளவு தான் உங்கள்
பகுதியின்அட்சேரைக! N S
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ஏன்: சமப்பகலிரவு நாளில் பூமியின் சுழல் அச்சுக்கு
ெசங்குத்தாக சூரியக் கதிர்கள் விழும். அன்று
நிலநடுக்ேகாட்டுக்கு ேமேல சூரியன் இருக்கும். எனேவ,
உங்கள் பகுதியின் உச்சிப்ெபாழுதில் சூரியக் கதிர்களும்
சங்குக் குச்சியும் ஏற்படுத்தும் ேகாணம் அட்சேரைகக்கு
சமம்.

ேவறு என்ன?
நீங்களும் மற்றவர்களும் திரட்டிய தரவுகைளக் (இைணயத்தளத்தில் உள்ளன) ெகாண்டு
ேவறு என்னெவல்லாம் கணக்கிடலாம்?
எ.க: தீர்க்கேரைக; பூமியின் சுற்றளவு; பூமி சுழலும் ேவகம்
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