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اھداف

درک چگونگی حرکت روزانھ خورشید

 خورشیددرک چگونگی حرکت ساالنھ

 با ساختار ساعت خورشیدی آشنایی

 درک چگونگی حرکت کره سماوی



حرکت و چرخش زمین 
) ایجاد شبانھ روز( چرخش 

) فصلایجاد (حرکت انتقالی 



استفاده چھار کره زمین و یک المپ مدل  : 1فعالیت

.  بھ عنوان خورشید

زمین باید رسم مرکز کره بھ مرکز خورشید از خطی 

کھ نشان دھنده ی استوا (سطح کھ با گونھ ای شود بھ 

.  درجھ بسازد23زاویھ ) است



نیمکرهدرتابستان
شمالی

نیمکرهدرزمستان
جنوبی

نیمکرهدرزمستان
شمالی

نیمکرهدرتابستان
جنوبی



موازیزمین : 2فعالیت 

دو کره را کھ روی ھم قرار گرفتند را روشن یک منبع نور 

.را روشن و تاریک می کندمشابھیمی کند و مناطق 



زمین موازی: 2فعالیت 

برای درک بھتر جھان پیرامون •

بر روی یک خود، کره زمینی را  

.دھیدقرار لیوان 

نما، جھت استفاده از قطب با •

قرارگیری زمین را جا نمایی 

. کنید

بر روی خود را موقعیت مکانی *  

.مشخص کنیدکره زمین 



زمین موازی: 2فعالیت 

مکانی خودتان موقعیت * 

را با یک نشان عروسکی 

.مشخص کنید

چوب را کوچک تکھ ھای * 

بھ ھمراه خمیر، بر روی 

روشن قرار /خط تاریک

دھید 

قرار دادن نشانگر در * 

نقاط مختلف برای بررسی 

سایھ ھایشان



زمین موازی: 2فعالیت 

میزان نور دریافتی 
در قطب شمال بیشتر 

در نیمکره است پس 
می شمالی فصل تابستان 

.باشد

قطب جنوب در سایھ است 
پس در نیمکره جنوبی 

.  می باشدفصل زمستان 



زمین موازی: 2فعالیت  

قطب شمال در قسمت *
سایھ قرار گرفتھ، 

پس در نیمکره 
.شمالی زمستان است

قطب جنوب در قسمت 
روشن قرار گرفتھ 
،پس در نیمکره 
جنوبی تابستان 

..است



زمین موازی: 2فعالیت  

ھنگامی کھ خط *
تاریک از /روشن

قطب ھا می گذرد 
،نشان دھنده 

اولین روز بھار 
یا اولین روز 

.پاییز است



زمین موازی: 2فعالیت  

: اعتدال                    ن شمالی : ن شمالی
تابستان: زمستان       ن شمالی

تابستان         : ن جنوبیاعتدال: ن جنوبی
زمستان: ن جنوبی



چرخش و حرکت کره سماوی در روز و 
شب

از داخل و *
بیرون مشابھ 

.نیستند



کره سماوی از دید بیرونی



...بھ نظر ھمھ چیز تحت کنترل است



ھمھ چیز فرق می .... اما بعد از کالس
.کند



ھمھ مدارس آزمایشگاه ستاره 
.شناسی دارند

.آنھا یک حیاط یا محوطھ ای باز دارند*

.آنھا آسمانی باالی سر خود دارند*

.آنھا روزھا و شب ھایی صاف را دارند*

!!!ھمھ این ھا باید استفاده شوند*



ما می :3فعالیت  

خواھیم یک مدل از افق 

قابل مشاھده از یک 

.مدرسھ بسازیم



با توجھ بھ مشاھدات پیرامون 
خود عکس گرفتن از محیط را 

.شروع می کنیم

افق محلی

Rosa M. Ros



عکس ھا را در کنار ھم ، 
.روی یک صفحھ قرار دھید

افق محلی



عکس ھای تھیھ شده را با توجھ 
.بھ جھات اصلی قرار دھید

از شمال بھ جنوب یک خط

نصف النھار محلی قرار دھ

Rosa M. Ros



برای قرارگیری بھتر مدل می توانیم 

از قطب نما استفاده کنیم ،یا اینکھ 

با استفاده از یک نشان جھت قطب را 

.مشخص کنیم



نمایش چرخش زمین

محور چرخش زمین



عرض 

جغرافیایی 

مکان شما 

معادل است 

با ارتفاع 

مکان شما از 

.قطب شمال



مسیر ظاھری خورشید را در روز 

پاییز مشخص کنید/اول بھار

.از عکس طلوع و غروب خورشید استفاده شود



این جابجایی بھ حرکت زمین اشاره 
.دارد

بھ مسیر ظاھری خورشید توجھ *
.کنید

در طی چند *
روز این

تصاویر را 
آماده کنید



این جابجایی نیز اشاره بھ چرخش * 
.زمین دارد

بھ زاویھ ستارگان و رد آنھا * 
.توجھ کنید

با عکاسی متوالی بدست می -شب
.آید



مدل کردن حرکت وضعی 
زمین



انحراف مسیر ظاھری خورشید و رد 
ستارگان بھ عرض جغرافیایی شما 

.بستگی دارد



مسیر ظاھری خورشید در اول 
ھر فصل

انقالب *
تابستانی

اعتدال *
پاییز/بھاری

انقالب زمستانی*



تابست*
ان

/بھار*
پاییز

زمستا*
ن

در حرکت ھای مداری زمین، 
.فصول مختلف پدید می آید

زاویھ بین خط *
استوا با 

مدارھای راس 
السرطان و 

23.5:جدی



حرکت مداری زمین باعث 
تغییر در مکان غروب خورشید 

.می شود

غروب 3

-زمستان
-پاییز/بھار

تابستان



حرکت گردش 

انتقالی زمین از 

روی تغییر 

موقعیت 

خورشید در 

هنگام طلوع هر 

روز قابل رویت 
.است



جای گذاری نصف النھار 
محلی در مدل

Rosa M. Ros



حرکت دایره وار ...اطراف قطب 
ستارگان



در نزدیکی استوا مسیر تحدب 
ستارگان بھ تقعر تغییر پیدا می 

.کند



نمایش مدلی از ساعت آفتابی 
استوایی



بقیھ مدل ھای ساعت استوایی می 
توانند در کنار این مدل قرار 

.گیرند



مدلی از ساعت آفتابی افقی



مدلی از ساعت آفتابی عمودی



می ) یا چراغ قوه (بھ وسیلھ خورشید
.توان با عملکرد این ساعت آشنا شد



سھ ساعت آفتابی در یک مدل



ببینید چگونھ می توانیم یک ساعت 
.آفتابی استوایی ساده را بسازیم

در نیمکره شمالی* در نیمکره جنوبی



بر اساس الگو نقاط *
نقطھ چین را تا 

.بزنید

با توجھ بھ عرض *
جغرافیایی خود 

.مقادیر را جدا کنید

قسمت زرد رنگ رو بھ 
باالی صفحھ قرار 

.دھید



چگونھ زمان را 
بخوانیم؟

زمان ساعت آفتابی= زمان تنظیم شده+ت خورشیدی

:زمستان /تنظیم زمان تابستان
بیشتر کشور ھا در تابستان ،ساعت ھایشان را یک 

ساعت بھ جلو می کشند
.  این تصمیم بستگی بھ دولت ھا دارد***

:زمان تنظیم شده وابستھ بھ•
طول جغرافیایی مکان شما*
فصل تابستان یا زمستان*
معادلھ تنظیم زمان*



تنظیمات طول جغرافیایی
منطقھ زمانی تقسیم شده کھ مبدا صفر آن خط 24کره زمین بھ *

.گذرا از گرینویچ است

.ما باید نصف النھار استاندارد کشور خود را بدانیم*

کاھش داریم1-ساعت اضافھ و در جھت غرب 1+حرکت بھ شرق *

طول جغرافیایی خودتان را بھ ساعت ،دقیقھ و ثانیھ استخراج *

کنید

) دقیقھ4= یک درجھ*(



زمستان/تنظیمات زمانی تابستان

بسیاری از کشورھا در تابستان یک ساعت را اضافھ می *

.کنند

.این تغییر ساعت کامال وابستھ بھ تصمیم دولت ھا می باشد*



معادلھ تنظیم زمان

حرکت زمین بھ دور خورشید بر اساس قانون مساحت ھا می *

ولی ما از زمان ).این حرکت مداری سرعت ثابتی ندارد(باشد 

.میانگین استفاده می کنیم

معادلھ زمانی بھ ما تفاوت ساعت خورشیدی و زمان واقعی *

.را نمایش می دھد

date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 +3.4 +13.6 +12.5 +4.1 -2.9 -2.4 +3.6 +6.3 +0.2 -10.1 -16.4 -11.2

6 +5.7 +5.1 +11.2 +2.6 -3.4 -1.6 +4.5 +5.9 -1.5 -11.7 -16.4 -9.2

11 +7.8 +7.3 +10.2 +1.2 -3.7 -0.6 +5.3 +5.2 -3.2 -13.1 -16.0 -7.0

16 +9.7 +9.2 +8.9 -0.1 -3.8 +0.4 +5.9 +4.3 -4.9 -14.3 -15.3 -4.6

21 +11.2 +13.8 +7.4 -1.2 -3.6 +1.5 +6.3 +3.2 -6.7 -15.3 -14.3 -2.2

26 +12.5 +13.1 +5.9 -2.2 -3.2 +2.6 +6.4 +1.9 -8.5 -15.9 -12.9 +0.3

31 +13.4 +4.4 -2.5 +6.3 +0.5 -16.3 +2.8



خوانش زمان بھ وسیلھ ساعت 
آفتابی

می24در روز ) اسپانیا(بارسلونا :مثال اول 

تنظیمات توضیحات نتیجھ

طول جغرافیایی .1 با .بارسلونا نزدیک خط گرینویچ است
معادل / درجھ شرقی2.17= دقیقھ شرقی 
دقیقھ4= درجھ 1ھر 

-8.7 m

زمان تابستانی .2 اضافھ می 1+ استفاده از روشنایی روز  + 60 m

معادلھ زمانی .3 می را 24از جدول معادلھ زمانی ، -3.6 m

کل +47.7 m

ظھر را نشان 12اگر ساعت خورشیدی ما ساعت :مثال

دقیقھ اضافھ می 47.7دھد ما با توجھ بھ جدول 

ساعت مچی ما=دقیقھ 47.7+ساعت12:کنیم 



خواندن زمان
نوامبر16)ایاالت متحده امریکا(تولسا، اوکالھاما:مثال دو

تنظیمات توضیحات نتیجھ

طول  .1 درجھ غربی 90نصف النھار استاندارد توسال 
96=دقیقھ است85درجھ و 95جغرافیایی آن 

.درجھ با نصف النھار مبدا اختالف دارد6

+24 m

زمانزمستانی .2 در زمستان استفاده از روشنایی روز  0

زمانیمعادلھ .3 .نوامبر را می خوانیم16از جدول زمان  -15.3 m

کل + 8.7 m

ظھر را 12اگر ساعت آفتابی ما ساعت :برای مثال

دقیقھ بھ آن اضافھ می کنیم و 8.7نمایش دھد،ما 

دقیقھ8.7س 12:زمان واقعی ما را نشان می دھد



مدل ما بر اساس جھت ھا قرار 
...گیرد



...دیدن و درک کردن



نتیجھ گیری

درک ما از پیرامون از نگاه داخل و بیرون از زمین*

بھ سطحی از دانش دست یافتیم کھ بھ ما اجازه مطالعھ *

.دیگر کتاب ھا و اظھارنظر در این زمینھ را می دھد

درک بھتر جھت یابی و شناخت افق واقعی*

متوجھ شدیم خورشید ھمیشھ از شرق طلوع نمی کند *

.وھمیشھ نیز در غرب غروب نمی کند



Rosa M. Ros

شما توجھ از
.سپاسگزاریم
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