
सावल्या आपल्याला काय सांगतात?
िवषुविदन / संपात िदन (equinox) : २० माचर् आ ण २३ सप्टेंबर
या दोन संपात िदनी, पृथ्वीवर पडणारी सूयार्ची िकरणे पृथ्वीच्या अक्षाला लबंवत असतात. या िदवशी
िदवस आ ण रात्रीचा कालावधी हा जवळपास सारखाच असतो. िन रक्षणे आ ण ग णताच्या मदतीने
आपण इतर अनेक गोष्टींचा अदंाज बांधू शकतो. (1/2)
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सािहत्य: सपाट जमीन (जेथे सतत सूयर्प्रकाश िमळु शकेल), एखादी सरळसोट काठी / बांबू,
मोजण्याची टेप
मोजा: काठीची उंची; दर १० िमिनटांनी सावलीची लांबी (एकूण ८० िमिनटे होईपयर्ंत); भारतीय
प्रमाण वेळेनुसार दपुारी ठीक १२ वा. सावलीची लांबी
शोधा: सावलीची िकमान लांबी, मध्यान्हेची स्थािनक वेळ, उत्तर िदशा (आ ण इतर िदशा), अक्षांश

मांडणी
"शकूं" उभारणे
सपाट जिमनीवर एक जागा िनश्चीत करा. या िठकाणी, एक उभी वस्तू (पाईप / काठी / बांबू / तुम्ही
स्वतः) ठेवा. ह्याला आपण शकूं म्हणू.
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शकूंची उंची मोजणे
पाईप / काठी / स्वतःची उंची
(टीप - शकूंची उंची िकमान २० सेंमीपेक्षा जास्त असावी)
िनरीक्षणांना सुरवात केव्हा करावी? :
आपला रखेांश शोधा (इटंरनेट िंकवा नकाशा वापरुन). आपण
प्रयोग कधी सुरू करायचा हे ठरवण्यासाठी येथे नकाशा पहा.

प्रयोग
आपण ८० िमनीटाच्या कालावधीत सावलीच्या लांबीचे मापन करायचे आहे.
आपल्या रखेांशानुसार प्रयोगाला सुरवात करा. दर १० िमनीटांनी सावलीचे टोक जथे पडले असेल
तथे खूण करा आ ण सावलीची लांबी मोजा.
भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बरोबर १२ वा सावलीची लांबी मोजा
सावलीचे टोक जथे पडेल तथे पडलं असेल तथे खूण करा आ ण बरोबर १२ वा (भा.प्र.वे.)
सावलीची लांबी मोजा
शेअर करा
आता Google फॉमर्मध्ये पुढील गोष्टी भरा: िपनकोड; शकूं उंची; दर १० िमिनटांनी सावलीची लांबी
[सुरवात + 80 िमिनटे] पयर्ंत; १२ वाजता (भा.प्र.वे.) सावलीची लांबी
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आपण काय शोधू शकतो?
स्थािनक मध्यान्ह
ज्या वेळी शकूंची सावली सवार्त छोटी असते त्या वेळेला स्थािनक मध्यान्ह म्हटले जाते. तुम्ही ZSD
app वरून तुमचे उत्तर पडताळून पाहू शकता.

असे का: प्रत्येक िदवशी स्थािनक मध्यान्हेच्या वेळी सूयर् आकाशात त्याच्या सव च्च िंबदवूर असतो
आ ण त्या वेळी शकूंची सावली सवार्त लहान असते. हा िनयम वषार्च्या प्रत्येक िदवसास लागू होतो.

िदशा (उ. द. पू. प.)
स्थािनक मध्यान्हेच्या वेळी जेथे तुम्ही शकूंच्या टोकाची खूण केली होती त्या िंबदू पासून शकूंच्या
पायथ्यापयर्ंत रघे ओढा. ही उत्तर-द क्षण रषेा आहे. आपण या रषेेचा उपयोग करून सवर् िदशा िन श्चत
करू शकतो का?

असे का: स्थािनक मध्यान्हेपूव , सावल्या प श्चम बाजूला आ ण त्यानतंर सावल्या पूवर् बाजूला
असतात.

संपात िदनी सूयर् बरोबर पूवला उगवतो आ ण बरोबर प श्चमेस मावळतो. म्हणून, जर तुम्ही क्ष तजावर
सूयार्च्या उगवत्या िंकवा मावळण्याच्या िंबदचूी नोंद केली, तर तुम्ही स्थािनक मध्यान्हेच्या सावलीतून
िमळालेल्या िदशांची पडताळणी करू शकता.

अक्षांश
असा एक काटकोन ित्रकोण काढा ज्यात शकूं (उंची) आ ण त्याची
िकमान सावली (लांबी) या दोन बाजू असतील. या ित्रकोणाच्या
शीषर्स्थानाचा कोन मोजा. सूयर् संपात िंबदवूर असताना स्थािनक
मध्यान्हेला, हा कोन तुमच्या अक्षांशाइतका असतो.
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असे का: संपात िदनी, सूयार्ची िकरणे पृथ्वीच्या अक्षाला
लबंवत असतात आ ण सूयर् िवषुववृत्ताला ठीक डोक्यावर
येतो. म्हणून स्थािनक मध्यान्हेच्या वेळी, सूयर्िकरणांनी
उभ्या वस्तूशी केलेला शीषर्कोन तच्या अक्षांशांइतका
असतो.

अजून काय?
िवचार करा तुम्ही आत्तापयर्ंत केलेली िंकवा वेबपेजवर इतरांनी नोंदिवलेली िन रक्षणे वापरून अजून काय
काय शोधता येईल?
(उदा: रखेांश, पृथ्वीचा प रघाची लांबी, पृथ्वीच्या प रवलनाचा काळ)
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