
నీడలుమనకుఎంచెపా్త యి?
విషువతి్త (ఈకి్వనాక్్స) : 20మారి్చమరియు23సెపె్ట ంబరు
విషువతు్త రోజులలో, భూమిపె పడేసూర్య కిరణాలుభూమిఅకానికి లంబంగా ఉంటాయి.
ఆ రోజులో్ల పగలు మరియు రాతి్ర వ్యవధులు దాదాపు సమానంగా ఉంటాయి. కానీ,
మీరు పరిశీలనలు మరియు లెక్కలను ఉపయోగించి అనేక ఇతర విషయాలను కూడా
కనుగొనవచు్చ. (1/2)

https://bit.ly/3lzPb7M

,

సామగి సమతలంగాఉన్నభూమి,ఒకనిలువుగావున్నవసు్త వు,కొలతవేసేటేపు
కొలత: ఎంచుకొన్నవసు్త వుఎతు్త , ప్ర తి 10 నిమిషాలకొక్కసారి80నిమిషాలవరకుదానినీడ
పొడవు,మిట్ట మధా్యహ్నం 12 గంటలకు (భారతకాలమానంప్ర కారం) నీడపొడవు.
కనిపెట్ట వలసినవి: కనిష్ఠ నీడపొడవు,సా్థ నికమిట్ట మధా్యహ్నంయొక్కసమయం,ఉత్త ర దికు్క
(ఇతరదికు్కలు), అకాంశం
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సమతలంగావున్ననేలమీదఒకసా్థ నంఎను్నకొనండి. ఆసా్థ నంలోఒకవసు్త వును
నిట్ట నిలువుగానిలబెట్ట ండి (గొట్ట ం, చిన్న స్థ ంభంలేకస్వయంగామీరు). ఇదేమీయొక్క
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నోమన్ఎతు్త కొలవండి
పెపు /చిన్న స్థ ంభం /మీరు
(సూచన: నోమన్20సెం.మీ. కంటేఎతు్త గాఉండాలి )
ప్ర యోగంఎపు్పడుమొదలుపెటా్ట లి :
మీ రేఖంశం కనుగొనండి (అంతరా్జ లం లేక ఒక మా్యప్
దా్వరా). ఎడమ వెపు మా్యప్ చూసి మీ ప్ర యోగం
ఎపు్పడుమొదలుపెటా్ట లోనిర్ణ యించండి.

ప్ర యోగం
నీడపొడవు80నిమిషాలపాటుగమనించండి
ఇకమీప్ర యోగంమొదలుపెట్ట ండి (మీరేఖంశంబటి్ట ). ప్ర తి పదినిమిషాలకుభూమిమీదనీడ
ఎతు్త వద్ద ఒకగురు్త పెట్ట ండి. తరా్వతకొలవండి.
(భారతకాలమానం) 12 గం.లకునీడపొడవునుకచి్చతంగాగురి్త ంచికొలవండి.
మీనీడనుభూమిమీదగురి్త ంచిసరిగా్గ 12 గం.లకుకొలవండి.
మీరుసేకరించినసమాచారంఇతరులతోపంచండి.
వెబ్పేజీలోవున్నఅనుబంధగూగుల్పత్ర ంఈసమాచారంతోనింపండి: పిన్కోడ్;నోమన్
పొడవు;నీడపొడవు (మొదటో్ల )మరియుప్ర తిపదినిమిషాలకొక్కసారి [80నిమిషాలపాటు];
నీడపొడవు 12 గం.లకు (భారతకాలమానంప్ర కారం).
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మీరెంకనుగొనగలరు?
సా్థ నికమధా్యహ్నసమయం
మీనీడరోజులోకనిష్ఠ ంగాఉండేసమయంమీసా్థ నికమధా్యహ్నసమయం. మీ
గమనింపులనుమీరుZSD(శూన్యఛాయాదినం)యాప్లోగమనింపులతోపోలు్చకోవచు్చ.
ఎందుకు: ప్ర తిరోజూసా్థ నికమధా్యహ్నసమయంలోసూరు్యడుఆకాశంలోతన
అత్యంతోన్నతసా్థ నంలోఉంటాడు. నీడలుకనిష్ఠ పొడవుఉంటాయి. సంవ్సతరంలోఏ
రోజెనాఇదివరి్త సు్త ంది.

దికు్కలు (ఉత్త రం, దకిణం, పడమర,తూరు్ప)
నోమన్మూలాని్నమీరుఇంతకుముందుచేసినసా్థ నికమధా్యహ్నసమయానికి
సంబంధించినగురు్త తోకలపండి. ఉత్త ర-దకిణరేఖఏర్పడుతుంది. దీనినుండిఇతర
దికు్కలనుమీరుగురి్త ంచగలరా?
ఎందుకు:సా్థ నికమధా్యహా్ననికిముందునీడలుపడమరవెపువుంటే,దానితరా్వత
తూరు్పవెపునీడలుఏర్పడా్త యి

విషువతి్త రోజుసూరు్యడుసరిగా్గ తూరు్పకిఉదయిసా్త డు. అలాగేసరిగా్గ పడమరన
అస్త మిసా్త డు. కాబటి్ట సూరు్యడుఉదయించే,అస్త మంచేదికు్కలనుమీరుగమనించినట్ల యితే
అవిమీరుసా్థ నికమధా్యహ్ననీడదా్వరాగీచినరేఖలతోపోలి్చచూసుకోవచు్చ.

అకాంశం:
మీరుపయోగించిన వసు్త వు ఎతు్త , నీడ పొడవుతో ఒక
లంబకోణ తి్ర భుజం గీయండి. దాని శీర్ష ంలో వున్న కోణం
కొలవండి. విషువతి్త న, సా్థ నికమధా్యహ్నమపు్పడుఈకోణం
మీఅకాంశానికిసమానం. N S
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ఎందుకు: విషువతి్త రోజు సూర్యకిరణాలు
భూమి అకానికి లంబకోణంలో ప్ర సరిసా్త యి.
సూరు్యడుభూమధ్యరేఖపెనడినెతి్త మీదవుంటాడు.
అందుచేత సా్థ నిక మధా్యహ్న సమయానికి చేసే
కోణంమీఅకాంశానికిసమానం.

ఇంకాఏమికనుగొనగలరు?
మీసేకరణ, వెబ్పేజీలోవున్నఇతరులసేకరణలనుబటి్ట ఇతరవిషయాలుకనుగొనగలరా?
(ఉదా: రేఖాంశం,భూమిచుటు్ట కొలత,భూమిభ్ర మణవేగం)
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