
પડછાયાઓઆપણને ું કહ છે?
સંપાત દવસ : ૨૦ માચર્ અને ૨૩ સપ્ટમ્બર
સંપાતના દવસોમાં, ૃથ્વી પર પડતા ૂયર્ના કરણો ૃથ્વીની અક્ષ પર લંબરૂપ હોય છે. આ દવસોમાં,
દવસ અને રાતનો સમયગાળો લગભગ સમાન હોય છે. પરં ુ, આપણે અવલોકનો અને ગણતર ઓનો
ઉપયોગ કર ને અ ઘણા તારણો પણ શોધી શક એ છ એ. (1/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

,

સામગ્રી: સપાટ જમીન ( ાં સતત ૂયર્પ્રકાશ મળ શક છે), એક લંબરૂપ વસ્ ુ (લાકડ અથવા વાંસની
મે), માપવાની ટપ

માપો લંબરૂપ વસ્ ુની ઊંચાઈ, ૮૦ મ નટ ુધી - દરક ૧૦ મ નટએ લંબરૂપ વસ્ ુના પડછાયાની લંબાઈ,
ભારતીય માનક સમય અ ુસાર બરાબર બપોર ૧૨ વાગ્યે લંબરૂપ વસ્ ુના પડછાયાની લંબાઈ
શોધો: પડછાયાની ૂનતમ લંબાઈ, ા નક બપોરનો સમય, ઉ ર દશા (અને અ દશાઓ), અક્ષાંશ

ગોઠવણી
"શંકુ"ની ગોઠવણી
સપાટ જમીન પર ાન ચ હ્નત કરો. આ ાને લંબરૂપ વસ્ ુ (પાઇપ / લાકડ / વાંસ / તમે પોતે જ)
ૂકો. આને આપણે "શંકુ" કહ ું.
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શંકુની ઊંચાઈ માપવી
પાઇપ / લાકડ / વાંસ / તમાર ઊંચાઈ
(નોંધ: શંકુની ઊંચાઈ ૨૦ સેમી કરતા વધાર હોવી જોઈએ)

પ્રયોગ ાર શરૂ કરવો :
તમારો પ્રયોગ ાર શરૂ કરવો તે ન કરવા માટ આ નકશા
પર તમારંુ ાન શોધો.

પ્રયોગ
૮૦ મ નટ ુધી પડછાયાની લંબાઈ ું અવલોકન કરો
તમારા રખાંશ અ ુસાર પ્રયોગ શરૂ કરો. દર ૧૦ મ નટ, જમીન પર પડછાયાની ટોચને ચ હ્નત કરો અને
પડછાયાની લંબાઈ માપો.

ભા.મા.સ અ ુસાર બરાબર બપોર ૧૨ વાગ્યે પડછાયાની લંબાઈ માપો.
ભા.મા.સ અ ુસાર બરાબર બપોર ૧૨ વાગ્યે પડછાયાની ટોચને ચ હ્નત કરો અને પડછાયાની લંબાઈ
માપો.

તમાર મા હતી શેર કરો.
હવે, આ િવગતો ને આપેલા Google ફોમર્ માં ભરો: િપનકોડ; શંકુની ઊંચાઈ; દરક ૧૦ મ નટએ
પડછાયાની લંબાઈ [શરૂઆત + ૮૦ મ નટ ુધી]; ભા.મા.સ અ ુસાર બરાબર બપોર ૧૨ વાગ્યે
પડછાયાની લંબાઈ
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આપણે ું શોધી શક એ છ એ?
ા નક બપોરનો સમય
ે સમયે શંકુના પડછાયાની લંબાઈ સૌથી ટંૂક હોય છે, તેને ા નક બપોરનો સમય કહવામાં આવે છે.

તમે ZSD એપ પર તમારા ા નક બપોરના સમય ું અવલોકન ચકાસી શકો છો.
આ ું કમ: દરક દવસે, ા નક બપોરના સમયે, ૂયર્ આકાશમાં તેના ઉ તમ બદુ પર હોય છે અને
આ સમયે શંકુના પડછાયાની લંબાઈ સૌથી ટંૂક હોય છે. આ નયમ વષર્ના બધા દવસો માટ સાચો
છે.

દશાઓ (ઉ, દ, ૂ, પ)
ા નક બપોરના સમયે જમીન પર બનાવેલા ચહ્ન સાથે શંકુના આધારને એક રખાથી જોડો. આ

ઉ ર-દ ક્ષણ રખા છે. ું તમે આમાંથી બધી દશાઓ ન કર શકો છો?
આ ું કમ: ા નક બપોરના સમય પહલા, પડછાયાઓ પ મમાં અને ા નક બપોરના સમય
પછ , પડછાયાઓ ૂવર્માં હશે.

સંપાતના દવસે, ૂયર્ બરાબર ૂવર્માં ઉગે છે અને બરાબર પ મમાં ડૂબે છે. તેથી, જો તમે ક્ષ તજ પર
ૂયર્ના ઉદય અથવા અસ્તના બદુ ું અવલોકન કરો, તો તમે ચકાસી શકો છો કઆ તમારા ા નક

બપોરના સમયે પડછાયામાંથી મળેલી દશાઓ સાથે સંમત છે ક નહ .

અક્ષાંશ
આ ું એક કાટકોણ િત્રકોણ દોરો નેી ૨ બાજુઓ શંકુની ઊંચાઈ
અને તેના પડછાયાની ૂનતમ લંબાઈ હશે. આ િત્રકોણના શરો બદુ
પરના ૂણાને માપો. સંપાતના દવસે, ા નક બપોરના સમયે, આ
ૂણો તમારા અક્ષાંશ ટેલો હોય છે!
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આ ું કમ: સંપાતના દવસોમાં, ૃથ્વી પર પડતા ૂયર્ના
કરણો ૃથ્વીની પ રભ્રમણની અક્ષ પર લંબરૂપ હોય છે
અને ૂયર્ િવ ુવ ૃ પર બરાબર માથા ઉપર હોય છે. તેથી
ા નક બપોરના સમયે, ૂયર્ કરણો દ્વારા લંબરૂપ વસ્ ુ

પર બનાવેલો ૂણો તેના અક્ષાંશ ટેલો હોય છે.

બીજુ ં ું?
ું તમે એકિત્રત કરલા, અથવા વેબપેજ પર ઉપલ અ લોકોએ એકિત્રત કરલા અવલોકનો ઉપયોગ

કર ને આપણે બીજુ ં કંઈક શોધી શક એ છ એ?
(દા.ત: રખાંશ, ૃથ્વીનો પ રઘ, ૃથ્વીના ધર ભ્રમણ દર)
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