
சூரியன் கிழக்கில்தான் உதிக்கிறதா?

டிசம்பர் கதிர்த்திருப்ப நாள் : 21 டிசம்பர்
டிசம்பர் கதிர்த்திருப்ப நாளில், பூமிப்பந்தின் வட பகுதியில் இரவு மிகநீளமாகவும் பகல்
மிகவும் குறுகியதாகவும் இருக்கும். இந்த நாளில், சூரியனின் கதிர்கள் மகர ேரைகக்கு
ெசங்குத்தாக பூமியில்விழும். இந்நாட்களில், வானவியல் ெதாடர்பான பலவற்ைற
உங்களால் கவனிக்கமுடியும்.
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https://bit.ly/3GHSfYg

ேதைவயானைவ : உதிக்கும்ெபாழுதில் மற்றும்/அல்லது மைறயும்ெபாழுதில் ெதளிவாக ெதரியும்
சூரியன், திைசக்காட்டி (காந்தம் அல்லது ெமன்ெபாருள் ெசயலி)
அளவிடுங்கள் : சூரியன் உதிக்கும் மற்றும்/அல்லது மைறயும் இடம்

பரிேசாதைன
சூரியின் உதிப்பைத அல்லது மைறவைத உற்றுேநாக்குங்கள்.
டிசம்பர் 21ஆம் ேததி சூரியன் உதிப்பதற்கு அல்லது மைறவதற்கு முன்பு ேசாதைனைய
ெதாடங்குங்கள். சூரியன் உதிக்கும் ேநரத்தில் கிழக்குத் திைசைய (அல்லது மைறயும்
ேநரத்தில் ேமற்கு திைசைய) கண்டுபிடிக்க உங்கள் திைசக்காட்டிைய
பயன்படுத்துங்கள். அடிவானத்ைத கவனமாகப் பாருங்கள்.

அளவிடுங்கள்
உங்கள் கண்களுக்கு சமமான மட்டத்தில் திைசக்காட்டிையப் பிடித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
சூரியன் உதிக்கும்ேபாது அடிவானத்தில் இருந்துசூரியன் ேமேல எழுவைத (அல்லது
சூரியன் மைறயும்ேபாது அடிவானத்தில் மைறவைத) கவனியுங்கள். துல்லியமாக
கிழக்கு திைசயில்சூரியன் உதிக்கவில்ைல (அல்லது துல்லியமாக ேமற்கு திைசயில்
மைறயவில்ைல) என்பைத கவனிப்பீர்கள்.

டிசம்பரில் சூரிய உதயம்
CC: விஜய் ரவிகுமார்

கிழக்கு திைசக்கும் சூரியன் உதிக்கும் இடத்துக்கும் (ேமற்கு திைசக்கும் சூரியன்
மைறயும் இடத்துக்கும்) இைடேய உள்ள ேகாண ேவறுபாட்ைட உங்கள் திைசக்காட்டிைய
ைவத்துஅளந்திடுங்கள்.

உங்கள் தரவுகைளப் பகிருங்கள்
இைணயத்தில் பின்வரும்விவரங்கைளக் ெகாண்டகூகுள் படிவத்ைத நிரப்புங்கள்:
அஞ்சல் எண், அட்சேரைக, சூரிய உதயம்/சூரிய மைறவு, உற்றுேநாக்கிய ேநரம், ேகாண
ேவறுபாடு. .
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நீங்கள் என்ன ெதரிந்துெகாள்ள முடியும்?

ெதன்ேகாடியில் உதிக்கும் (அல்லது மைறயும்) சூரியன்:
டிசம்பர் 21ஆம் ேததி அன்றுசூரியன் உதிக்கும்ேபாது கிழக்கிலிருந்து (அல்லதுசூரியன்
மைறயும்ேபாது ேமற்கிலிருந்து) , நீங்கள் அளவிடும் ேகாணம் உங்கள் பகுதியில்
சூரியன் உதிக்கும் (அல்லது மைறயும்) ெதன்ேகாடி இடம்.
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ஏன்: டிசம்பர் கதிர்த்திருப்ப நாள் அன்று,
நிலநடுக்ேகாட்டிலிருந்து வடக்கு திைசயில் ெசல்ல
ெசல்ல கிழக்கு திைசக்கும் சூரிய உதயத்துக்கும் (அல்லது
ேமற்குதிைசக்கும்சூரியன் மைறவுக்கும்) இைடேய உள்ள
ேகாண ேவறுபாடு அதிகரித்துக் ெகாண்ேட ேபாகும்.
இந்நாளில், சூரிய உதயத்தின் அல்லது மைறவின்ேபாது
நீங்கள் அளவிட்ட ேகாணத்ைத ைவத்து எவ்வளவு தூரம்
வடக்கில் இருக்கிறீர்கள் என்பைத ெசால்ல முடியுமா?

சூரியன் என்றாவது துல்லியமாக கிழக்கில் உதித்து ேமற்கில் மைறகிறதா?
டிசம்பர் கதிர்த்திருப்ப நாள் அன்றுசூரியன் உதிக்கும் (அல்லது மைறயும்) இடம்தான்
ெதன்ேகாடிப் புள்ளி. இதற்கு பிறகு, சூரியன் உதிக்கும்/மைறயும் இடம் வடக்ைக ேநாக்கி
நகரத்ெதாடங்கும். இப்படிெயன்றால், சூரியன் எப்ேபாதாவது துல்லியமாக கிழக்கில்
உதித்து ேமற்கில் மைறயுமா? என்றால், எப்ேபாது? சூரியன் வடேகாடியில்
உதிக்கும்/மைறயும் நாள் எப்ேபாது?

நீங்கேள இைதக் கவனித்து கண்டுபிடிக்கலாம்!

மாதம் ஒருமுைறசூரிய உதயத்ைத/மைறைவ ஒேர இடத்திலிருந்து உற்றுேநாக்குங்கள். சூரியன்
உதிக்கும் அல்லது மைறயும் புள்ளியில் ஏற்படும் மாற்றத்ைத ஒவ்ெவாரு முைறயும் பதிவுெசய்ய நீங்கள்
ஒரு புைகப்படத்ைத எடுக்கலாம். இைதச் ெசய்யும்ேபாது, அடிவானத்தில் நிைலயாக ெதரிவைத (எ.கா:
மைலகள், கட்டிடங்கள், மரங்கள்) இடக்குறிப்பாக ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.

உங்கள் படங்கைள எங்கேளாடு பகிருங்கள்!
ேபாபால், மத்திய பிரேதசம்

டிசம்பரில் சூரிய மைறவு

CC: ஆேலாக் மந்தவ்காேன

W

பாலக்காடு, ேகரளா

டிசம்பரில் சூரிய மைறவு

CC: ப்ரணவ்ஶ்ரீராக்

W
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