
ছায়ারা কী বেল ?
িবষুব : ২০েশ মাচর্ ও ২৩েশ েসে র
িবষুব অথর্ িদন ও রাি র ৈদঘর্য্ ায় সমান। এই সব িদেন সূেযর্র রি পৃিথবীর ঘূণর্েনর
অেক্ষর উপর ল ভােব পেড়। এই সব িদেন আমরা আরও অেনক গণনা করেত পােরা।
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উপাদানঃ সমতলজিম (েযখােন সরাসির সূেযর্রআেলা পেড়), একিটউ ব , মাপারজনয্
িফেত
পিরমাপঃ উ ব র (Gnomon) উ তা;আিশ িমিনট ধের, েতয্ক দশ িমিনেট ছায়ার
ৈদঘর্য্; ভারতীয় সময় (IST) দপুর বােরাটায় ছায়ার ৈদঘর্য্
গণনাঃ ছায়ার নূয্নতম ৈদঘর্য্, ানীয় ি হর, উত্তর (এবংঅনয্ানয্ অিভমুখ), অক্ষাংশ

িনমর্াণঃ
সূযর্ঘিড়-সদশ িনমর্াণ (Gnomon)
সমতলজিমেত একটা িব নাও। এই িব েত একটা উ ব (পাইপ, দ , তুিম িনেজ)
রােখা। এটাই েতামার Gnomon.
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এই ব র উ তা মােপা।
পাইপ, দ বা েতামার িনেজর উ তা
(কুিড় েস িমটােরর েথেক উচু একটা Gnomon েবেছ
েনেব।)
কখন পরীক্ষা শুর করেত হেবঃ :
ই ারেনট বা মানিচ বয্বহার কের েতামার
পযর্েবক্ষেণর ান খুঁেজ েবর কের িঠক কর কখন
পরীক্ষা শুর করেত হেব।

পরীক্ষা শুর কেরা।
৮০ িমিনট ধের ছায়ার ৈদঘর্য্ পযর্েবক্ষণকেরা।
েতামার ািঘমাংেশর উপর িনভর্ র কের পরীক্ষা শুর কেরা। েতয্ক দশ িমিনেট ছায়ার
শীষর্িব িচি ত কের তার ৈদঘর্য্ মােপা।
ভারতীয় সময়িঠক দপুর বােরাটায় ছায়ার ৈদঘর্য্ মােপা।
ভারতীয় সময়িঠক দপুর বােরাটায় ছায়ার শীষর্িব িচি ত কের ছায়ার ৈদঘর্য্ মােপা।
েতামার তথয্ ভাগ কের নাও।
ওেয়বেপেজ সংযু গুগলফমর্িট ভ তকেরা; িপন েকাড, Gnomon উ তা, ছায়ার সবর্িন
ৈদঘর্য্, েসই ৈদঘর্য্ মােপর সময়; ভারতীয় সময় দপুর বােরাটায় ছায়ার ৈদঘর্য্।
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কী েপেল তুিম?
ানীয় ি হের

েয সময় ছায়ার ৈদঘর্য্ সবেচেয় কম েসটাই ানীয় ি হর। েতামার িনধর্ািরত ানীয় ি হর
তুিম িমিলেয় িনেত পােরা ZSD app েথেক।

েকনঃ েতয্ক িদন, ানীয় ি হের, সূযর্আকােশ সেবর্া িব েত থােক এবং ছায়া
সবেথেক েছাট হয়। এটা বছেরর েয েকানও িদেন সিতয্।

অিভমুখ (উ, দ, পূ, প)
মািটেত েয িব েত Gnomon েপঁাতাআেছ তার সে ানীয় ি হের ছায়ার শীষর্িব েক
যু কেরা। এটা উত্তর-দিক্ষণ েরখা। এটা েথেক িক তুিম সবঅিভমুখ িনধর্ারণ করেত পােরা?

েকনঃ ানীয় ি হেররআেগ, ছায়ারঅিভমুখ হেব পি ম িদেক, এবং ানীয় ি হেরর
পের তা পূবর্িদেক হেব।

িবষুেবর তািরেখ, সূযর্ িঠক পূবর্ িদক েথেক ওেঠ এবং িঠকপি ম িদেকঅ যায়। সুতরাং,
যিদ তুিম িদগে সূেযর্র উদয় ওঅ লক্ষয্ কেরা, তুিম িনি ত করেত পারেব েয ানীয়
ি হের ছায়া েথেক তুিম েয িদক িনণর্য় কেরছ তার সে এগুেলা িমলেছ িকনা।

অক্ষাংশ
উ ব র ৈদঘর্য্ ও তার নূয্নতম ৈদেঘর্য্র ছায়া িদেয় একটা
সমেকাণী ি ভুজ আঁেকা। এই ি ভুেজর উপেরর িদেকর
েকাণিট মােপা। িবষুেবর তািরেখ, ানীয় ি হের, এই েকাণ
েতামারঅক্ষাংেশর সমান! N S
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েকনঃ িবষুেবর তািরেখ সূেযর্র রি পৃিথবীর ঘূণর্ন
অেক্ষর উপর ল ভােব পেড় এবং সূযর্ িবষুবেরখার
িঠক উপের থােক। তাই ানীয় ি হের, সূেযর্র
রি একটা উ ব র সে েয েকাণ কের েসটা
ওইঅব ােনরঅক্ষাংেশর সমান।

বািক কী রইল?
তুিম িনেজর বা ওেয়বেপেজজমা পড়াঅনয্ানয্েদর সংগৃহীত তথয্ কােজ লািগেয়আেরা
েকােনা গণনা করেত পােরা িক?
(েযমনঃ ািঘমাংশ, পৃিথবীর পিরিধ, পৃিথবীর ঘূণর্েনর হার)
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