
ನೆರಳು ಹೇಳುವ ಪಾಠವೇನು?
ವಿಷುವತ್ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ : ಮಾಚ್ ರ್ 20 ಹಾಗೂ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 23
ವಿಷುವತ್ ಸಂಕಾ್ರಂತಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತಿ್ರಗಳ ಅವಧಿ ಹೆಚೂ್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ , ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಭ ಮಣದ ಅಕ್ಷ ಕೆ್ಕ ಲಂಬವಾಗಿ
ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. (1/2)

https://bit.ly/3lzPb7M
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ಸಾಮಗಿ್ರ: ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತಿ್ತರುವ ಸಪಾಟಾದ ನೆಲ, ಸ್ತಂಭದಂತಹ ವಸು್ತ , ಅಳತೆ ಪಟಿ್ಟ.
ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿ: ನಿಮೂ್ಮರಿನ ರೇಖಾಂಶ
ಅಳತೆ: ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರವನು್ನ ಅಳೆದು, ಅದರ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಹತು್ತ ನಿಮಿಷಗಳಿ ಮೆ್ಮ
ಎನು್ನವಂತೆ ಎಂಬತು್ತ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೂ ಅಳೆಯಿರಿ: ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 PM ನಲಿ್ಲ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಷು್ಟ
ಎಂದು ಅಳೆಯಿರಿ.
ಗಣನೆ: ಕನಿಷ್ಟ ಉದ್ದದ ನೆರಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ , ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಿಕು್ಕಗಳು ಮತು್ತ
ಅ ಂಶ

ನಿಮಾರ್ಣ
ಸ್ತಂಭದಸಾ್ಥಪನೆ
ಸಪಾಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಗವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಈ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಳವೆ, ಕಡಿ್ಡ ಅಥವಾ
ನೀವೇ ಆದರೂ ಸರಿ, ನೆಟ್ಟಗಿನ ವಸು್ತವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತಂಭ.

ಆ
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ಸ್ತಂಭದಎತ್ತರವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ
ಳವೆ/ಕಡಿ್ಡ /ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ.

(ಸಲಹೆ: ಸ್ತಂಭ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೆಮೀಗಿಂತ ಎತ್ತರವಿರಲಿ)
ಪ್ರ ೕಗಆರಂಭಿಸುವವೇಳೆ :
ಪ್ರ ೕಗವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಸಮಯವನು್ನ
ತಿಳಿದು ಳ್ಳಲು ಈ ನಕೆ್ಷ ಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಊರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ.

ಪ್ರ ೕಗ
ಎಂಭತು್ತ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆನೆರಳಿನಉದ್ದದಅಳತೆ
ರೇಖಾಂಶಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ೕಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಹತು್ತ ನಿಮಿಷ ್ಕಮೆ್ಮ , ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ನೆರಳಿನ ತುದಿ ಎಲಿ್ಲ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ. ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ.
ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನ 12 PM ಗೆಸರಿಯಾಗಿನೆರಳಿನಉದ್ದವನು್ನ ಅಳತೆ
12 PM ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆರಳಿನ ತುದಿಯನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ. ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಹಂಚಿ ಳಿ್ಳ
ವೆಬ್ ತಾಣದಲಿ್ಲ ಟಿ್ಟರುವ ಂಡಿಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಗೂಗಲ್ ಫಾರಮನು್ನ ಭತಿರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮೂ್ಮರಿನ ಪಿನ್ 

ೕಡು, ಸ್ತಂಭದ ಎತ್ತರ, ನೆರಳಿನ ಆರಂಭದ ಉದ್ದ , ಎಂಭತು್ತ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಹತು್ತ ನಿಮಿಷ
ಕಳೆದ ಮೇಲಿನ ಉದ್ದಗಳು, 12 PM ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ.

ದಿನಾಂಕ : ೧೬ ಮಾಚ್ರ್ ೨೦೨೨
ಸಂಪಕರ್ ವಿವರ :
asi.poec@gmail.com @asipoec



ನೆರಳು ಹೇಳುವ ಪಾಠವೇನು?
ವಿಷುವತ್ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ : ಮಾಚ್ ರ್ 20 ಹಾಗೂ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 23
ವಿಷುವತ್ ಸಂಕಾ್ರಂತಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಹಗಲು ಹಾಗೂ ರಾತಿ್ರಗಳ ಅವಧಿ ಹೆಚೂ್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ , ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಭ ಮಣದ ಅಕ್ಷ ಕೆ್ಕ ಲಂಬವಾಗಿ
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ಇದರಿಂದೇನು ತಿಳಿಯಬಹುದು?
ಸ್ಥಳೀಯನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನ
ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ. ನೀವು ಕಂಡ
ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಸರಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ZSD ಆಪ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಏಕೆ: ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ , ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ವೇಳೆ, ಸೂಯರ್ನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಗರಿಷ್ಟ
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವೂ ಕನಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಷರ್ದ ಎಲ್ಲ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ.

ದಿಕು್ಕಗಳು (ಉ, ದ,ಪೂ,ಪ)
ಗೂಟದ ಬುಡದ ಗುರುತಿನಿಂದ ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ ನೆರಳಿನ ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೂ
ಸೇರಿಸಿ ರೇಖೆ ರಚಿಸಿ. ಇದು ಉತ್ತರ-ದಕಿ್ಷ ಣ ರೇಖೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ದಿಕು್ಕಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದೇ?

ಏಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧಾ್ಯಹ್ನಕೂ್ಕ ಮುನ್ನ , ನೆರಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ನಂತರ
ನೆರಳು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ, ಸೂಯರ್ನು ಭೂಮಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಅಸ್ತಮಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ಷ ತಿಜದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನ ಉದಯ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮನದ ಬಿಂದುವನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ, ಈ ದಿಕು್ಕಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನೆರಳುಗಳ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಂಡ ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಸರಿ ಂದುತ್ತವೆಯೇ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಅ ಂಶ
ಗೂಟದ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಅದರ ನೆರಳಿ ಕನಿಷ್ಟ ಉದ್ದಗಳನು್ನ ಬಳಸಿ
ತಿ್ರ ೕನ ಂದನು್ನ ರಚಿಸಿ. ಈ ತಿ್ರ ೕನದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲರುವ

ೕನವನು್ನ ಅಳೆಯಿರಿ. ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ, ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಈ ೕನವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಅ ಂಶಕೆ್ಕ
ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. N S

θ

N

S

ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ /ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ
ಕಕಾರ್ಟಕ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ ವೃತ್ತ

ಮಕರ ಸಂಕಾ್ರಂತಿ ವೃತ್ತ

θ

θ

ಏಕೆ: ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನ ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಭ ಮಣದ ಅಕ್ಷ ಕೆ್ಕ ಲಂಬವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ ನಡು ನೆತಿ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಹಾಗೂ
ವಸು್ತವಿನ ನಡುವಣ ೕನವು, ಆ ಸ್ಥಳದ ಅ ಂಶಕೆ್ಕ
ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನೆ್ನೕನು ತಿಳಿಯಬಹುದು?
ನೀವು ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ತಾಣದಲಿ್ಲ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ರೇಖಾಂಶ,
ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ, ಭೂಮಿಯ ಭ ಮಣ ವೇಗ ಇತಾ್ಯದಿ ಗಣಿಸಬಹುದೇ?)

ದಿನಾಂಕ : ೧೬ ಮಾಚ್ರ್ ೨೦೨೨
ಸಂಪಕರ್ ವಿವರ :
asi.poec@gmail.com @asipoec


