Η αυλή του σχολείου ως πλάκα
ρολογιού

Εικ. 6: «Ροζέτα» των πόλεων του κόσμου

Καταλήγοντας μερικές γενικές παρατηρήσεις

Εικ. 4: Ανάλημμα.

Μια ιδιομορφία αυτού του ηλιακού ρολογιού
είναι οι 12 πινακίδες πόλεων ανά τον κόσμο, οι
οποίες περιβάλλουν κυκλικά τον πόλο και οι
οποίες δείχνουν προς την κατεύθυνση και την

Ως ιστορικό πρότυπο χρησίμευσε το ηλιακό ρολόϊ του
Αυγούστου στο Πεδίο του Άρεως στην Ρώμη (για το σύστημα
των γραμμών, ένα ηλιακό ρολόϊ από την αρχαία Πομπηΐα). Το
σημερινό μας ημερολόγιο προέρχεται από εργασίες που έγιναν
την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα και του Αυτοκράτορα
Αυγούστου περί τα τελευταία προχριστιανικά και τα πρώτα
μεταχριστιανικά χρόνια. Τα ονόματα των μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου μας το θυμίζουν ακόμα σήμερα.
Σύγχρονα υποδείγματα είναι το ηλιακό ρολόϊ στην Abraumhalde
Hohenward στην περιοχή του Ρουρ και το ηλιακό ρολόϊ στην
Πλατεία Θεάτρου στο Ασάφενμπουργκ.

Εικ. 5: Πινακίδα της πόλης Ουέλινγκτον

απόσταση των επιλεγμένων πόλεων (Εικ. 5 και
6). Π.χ. το Ουέλινγκτον, πρωτεύουσα της Νέας
Ζηλανδίας, βρίσκεται στο Νότιο Ημισφαίριο της
Γης. Ένα αεροπλάνο που θα ξεκινούσε από την
Κολωνία, θα έπρεπε να απογειωθεί προς
βορειοανατολική κατεύθυνση για να φθάσει εκεί
ακολουθώντας τον πιο σύντομο δρόμο. Αυτές οι
γραμμές ελάχιστης απόστασης επί της γήϊνης
σφαίρας, ονομάζονται τόξα μεγίστου κύκλου
(γερμ. Großkreisbögen ή Orthodrome) και η
αεροπλοΐα ή ναυσιπλοΐα επί αυτών των τόξων
ορθοδρομία.
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Με αυτό το ηλιακό ρολόϊ μπορεί να μετρήσει κανένας με κάπως
αρχαϊκό και άβολο τρόπο τον χρόνο. Αυτό είναι ενδιαφέρον,
αλλά δεν είναι ο καθαυτό λόγος για την κατασκευή του. 1 Η
απασχόληση μ' αυτό το ηλιακό ρολόϊ μπορεί να δώσει
ερεθίσματα για στοχασμό γύρω από προβλήματα της μέτρησης
και της διαίρεσης του χρόνου, όπως επίσης και για προβλήματα
σχετικά με το ημερολόγιο. Ιδιαίτερα δε μπορεί με εποπτικό και
συγκεκριμένο τρόπο να βοηθήσει στην κατανόηση των
προβλημάτων, για τα οποία πριν από περίπου 400 χρόνια
προπαντός ο Κοπέρνικος, ο Τύχο Μπράχε, ο Κέπλερ και ο
Γαλιλαίος βρήκαν λύση μέσω του ηλιοκεντρικού συστήματος.
Städtisches Apostelgymnasium Köln, Biggstr. 2, 50931 Köln
Viktor Schreier

Version 6. 1.NGr: Januar 2014
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------------[1] Κάθε ρολόϊ χειρός είναι ακριβέστερο, απλούστερο στην ανάγνωση της ώρας και
προπαντός ανεξάρτητο από καιρικά φαινόμενα.
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Σύντομη εισαγωγή στο ηλιακό
ρολόϊ του Γυμνασίου των
Αποστόλων
Όταν στέκεται κανένας μπροστά στο ηλιακό ρολόϊ και
διαβάζει την ώρα από το σημείο που πέφτει η σκιά, θα
διαπιστώσει ότι αυτή η ώρα δεν συμπίπτει μ' αυτή που
δείχνει το ρολόϊ χειρός. Η παρούσα εισαγωγή
αποσκοπεί στο να δείξει γιατί συμβαίνει αυτό και πώς
από την ώρα που δείχνει το ηλιακό ρολόϊ μπορεί να
συναχθεί η ώρα που δείχνει το ρολόϊ χειρός.
Το ηλιακό ρολόϊ αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη
(βλ. Εικ. 1):
1. Τον κίονα με σφαίρα που ρίχνει την σκιά,
δηλ. τον γνώμονα.
2. Τις γραμμές των ωρών και των ημερομηνιών.
3. Το ανάλημμα (οκτωειδής βρόχος, βλ. Εικ. 4).
4. και τον πόλο, ένα νοητό σημείο νότια του
γνώμονα, το οποίο μαζί με την σφαίρα
σχηματίζει τον πολικό άξονα – μια παράλληλο
προς τον άξονα της Γης.
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2. Η πορεία του ήλιου δεν είναι ακριβής. Οι ανακρίβειές
φθάνουν το πολύ στα 16 λεπτά. Αυτή η προπόρευση ή
καθυστέρηση του ηλίου, φαίνεται με πολύ εποπτικό
τρόπο στο ανάλημμα. Στο ρολόϊ χειρός αντίθετα, με την
προϋπόθεση ότι αυτό λειτουργεί σωστά, ο χρόνος κυλά
ομοιόμορφα.
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Εικ. 3: Διόρθωση χρόνου (ZK) (Κατά την διάρκεια της θερινής
ώρας πρέπει να προσθέσει κανένας ακόμα μία ώρα. Το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ισχύει η θερινή ώρα δηλώνεται στον
πίνακα με το κίτρινο χρώμα στις αντίστοιχες ημερομηνίες.)

Ένα παράδειγμα μπορεί να κάνει σαφή όλα αυτά:

Εικ. 1: Ονομασίες

Οι μακριές ευθείες γραμμές, οι λεγόμενες γραμμές των
ωρών, δείχνουν τις ηλιακές ώρες (τον ηλιακό χρόνο).
Δηλώνονται
με
λατινικά
γράμματα
(βλ. σχήμα στην Εικ. 2).
Πώς διαβάζεται ο ηλιακός χρόνος (η ώρα);
Το σημείο στο οποίο πέφτει η σκιά της σφαίρας, δείχνει
την ηλιακή ώρα (ηλιακό χρόνο). Στην Εικ. 2 δείχνει ότι
είναι ηλιακή ώρα 7, επειδή η σκιά πέφτει επάνω στο VII.
Γιατί δεν είναι η ώρα (χρόνος) που δείχνει το ηλιακό
ρολόϊ ίδια (ίδιος) με την ώρα που δείχνει το ρολόϊ
χειρός;
Δύο αιτίες είναι υπεύθυνες γι' αυτό:
1. Ο χρόνος (ώρα) που δείχνει το ηλιακό ρολόϊ
προσανατολίζεται με βάση την τροχιά του ηλίου. Αυτή η
ώρα ισχύει μόνο για τον συγκεκριμένο τόπο, δηλαδή την
αυλή του σχολείου μας και για όλους τους τόπους, που
βρίσκονται ακριβώς βόρεια ή νότια απ' αυτόν, κείμενοι
στο ίδιο ακριβώς γεωγραφικό μήκος. 'Ολοι οι άλλοι τόποι
έχουν μια άλλη ηλιακή ώρα. Επειδή αυτή η ώρα
αναφέρεται στην πραγματική (αληθινή) καθημερινή
τροχιά του ηλίου στον ουράνιο θόλο, ονομάζεται αληθινή
τοπική ώρα (συντομογραφία στα γερμανικά WOZ). Η
μεσοευρωπαϊκή ώρα που δείχνει το ρολόϊ χειρός
(συντομογραφία στα γερμανικά MEZ και για την θερινή
ώρα MESZ) ισχύει ταυτόχρονα για μια πλατιά λωρίδα
από την Ισπανία δυτικά μέχρι και την Πολωνία
ανατολικά. Δεν είναι τοπική ώρα, αλλά ώρα ζώνης.
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Εικ. 2: Γραμμές ωρών και ημερομηνίας

Πώς υπολογίζει κανένας από την ηλιακή ώρα
(αληθινή τοπική ώρα - WOZ), την ώρα του ρολογιού
χειρός (την Μεσοευρωπαϊκή Ώρα - MEZ, ή το
καλοκαίρι την Μεσοευρωπαϊκή Θερινή Ώρα –
MESZ);
Για να υπολογίσει κανένας από την αληθινή τοπική ώρα
την μεσοευρωπαϊκή ώρα, προσθέτει στην ηλιακή ώρα
την διόρθωση χρόνου (συντομογραφία στα γερμανικά
ZK), η οποία λαμβάνει υπόψη τις δύο ήδη αναφερθείσες
αιτίες. Έτσι ισχύει η εξής απλή σχέση:
MEZ = WOZ + ZK και αντίστοιχα WOZ = MEZ – ZK
Δηλαδή: Μεσοευρωπαϊκός χρόνος = αληθινή τοπική ώρα + διόρθωση χρόνου ή
αληθινή τοπική ώρα = μεσοευρωπαϊκή ώρα - διόρθωση χρόνου

Η διόρθωση χρόνου (ZK) δεν εξαρτάται μόνο από τον
τόπο στον οποίο γίνεται η παρατήρηση, αλλά και από την
ημερομηνία. Κατά συνέπεια η διόρθωση χρόνου έχει
κάθε μέρα μια ξεχωριστή τιμή. Ο ακόλουθος πίνακας
(Εικ. 3) περιέχει αυτές τις τιμές διόρθωσης χρόνου.
Εικ. 3: Πίνακας διόρθωσης χρόνου (σε λεπτά)
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Ημερομηνία:
11 Σεπτεμβρίου
Αναγιγνωσκόμενη ηλιακή ώρα
(αληθινή τοπική ώρα – WOZ):
11:00
Διόρθωση χρόνου σύμφωνα
με τον πίνακα:
+00:34
=> Μεσοευρωπαϊκός χρόνος (MEZ):
11:34
Διόρθωση θερινής ώρας
+1:00
=> Μεσοευρωπαϊκή θερινή ώρα (MESZ)
12:34
Μπορεί κανένας όμως και με την βοήθεια του
αναλήμματος να υπολογίσει την διόρθωση τιμής κι έτσι
να καθορίσει τον μεσοευρωπαϊκό χρόνο (ώρα) (MEZ)
από την αληθινή τοπική ώρα (ηλιακή ώρα) (WOZ).
Σ' αυτή την περίπτωση η πορεία είναι η εξής:
1. Διαβάζεται η αληθινή τοπική ώρα (ηλιακή ώρα)
(WOZ).
2. Αναζητείται στο ανάλημμα η ημερομηνία την ημέρα
που γίνεται ο υπολογισμός. Στο ανάλημμα είναι
σημειωμένη κάθε φορά η πρώτη του μήνα.
3. Η απόσταση μεταξύ αυτού του σημείου στο
ανάλημμα και της γραμμής της 12ης ώρας αντιστοιχεί
στην διόρθωση χρόνου (στην Εικ. 4 είναι σημειωμένη
η διόρθωση χρόνου για την 1.2. και για την 15.10).
4. Προστίθεται η διόρθωση χρόνου (ώρας) (ΖΚ) που
επιτεύχθηκε μ' αυτό τον τρόπο στην αληθινή τοπική
ώρα (WOZ) και προκύπτει η μεσοευρωπαϊκή ώρα
(MEZ).
Επειδή η διόρθωση χρόνου (ZK) σ' αυτή την περίπτωση

πρέπει να γίνει κατ' εκτίμηση, αυτή η διαδικασία δεν
είναι τόσο ακριβής.
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