நிழலில்லா தருணம்
- அந்நாளில் உச்சந்தலலக்கு நநராக சூரியன் இருக்கும்
சில பாட புத்தகங்களில் “நற்பகல்” என்பது சூரியன் தலலக்கு நநராக இருக்கும்
நநரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கும். உண்லையில் சசால்லப்நபானால் அது தினமும்
காண முடியாத/ தினமும் நிகழாத ஒன்றாகும். சூரியன் சதரியும் நநரத்தில் சபரிதாக
இருக்கும் நிழல் குலறந்து சிறிது சிறிதாகி நாளின் நநரம் கடந்து சசல்லும் நபாது
ைிகவும் சிறிதாகி விடும். இத்தருணத்தில் சரியாக வடக்கிற்கும் சதற்கிற்கும் நடுவில்
அலையும் படி நிழல் இருக்கும்.
அட்சநரலக சதற்கில் 23.5 பாலகயிலும்(டிகிரி)(ைகர நரலக), வடக்கில் 23.5
பாலகயிலும்(டிகிரி)(கடக நரலக) யாசரல்லாம் இருக்கிறார்கநளா அவர்களால்
தலலக்கு நைல் நநராக உச்சி சவய்யிலல(சூரிய சவட்பத்லத) வருடத்திற்கு இரு
முலற அனுபவிக்க இயலும். ஒன்லற நகாலடச்சூரியகணநிலலநநரத்திலும்(டிசம்பர்
21/22 ஆம் நததிக்கும் ஜூன் 20/21 ஆம் நததிக்கும் நடுவில்) ைற்சறான்லற
ைாரிச்சூரியகணநிலலநநரத்திலும்(ஜூன் 20/21 ஆம் நததிக்கும் டிசம்பர் 21/22 ஆம்
நததிக்கும் நடுவில்) காணலாம்.
சூரியனின் இந்த இயக்கத்லத இந்தியாவில் சதளிவாக நாம் காணலாம். சூரியனின்
வட நநாக்குப் பயணத்லத உத்திராயணம் என்றும் சதற்கு நநாக்குப் பயணத்லத
தக்ஷினாயணம் என்றும் அலழக்கப்படும்.
கடக நரலகக்கு வடக்கிலும்(அட்சநரலக +23.5 பாலக(டிகிரி)க்கும் +90 பாலகக்கும்
இலடயில்), ைகர நரலகக்கு சதற்கிலும் (அட்சநரலக -23.5 பாலக(டிகிரி)க்கும் +90
பாலகக்கும் இலடயில்) யாசரல்லாம் இருக்கிறார்கநளா அவர்களால் தலலக்கு நைல்
நநராக உச்சி சவய்யிலல(சூரிய சவட்பத்லத) அனுபவிக்க இயலநவ இயலாது.
ஒரு ஊரின் அட்சநரலகயின் பாலகயும், சூரியனின் சரிவுக்நகாணத்தின் பாலகயும்
சைைாக இருக்கும் நபாது, சூரிய கதிர்கள் அந்த அட்ச நரலகக்கு சசங்குத்தாக
இருக்கும். துள்ளியைாக, அவ்விடத்தின் நற்பகலில் சூரியன் தலலக்கு நநராக
உச்சியில் இருக்கும். அப்நபாது சசங்குத்தான சபாருளின் நிழல் அதன் கீ நழ விழும்.
இதலன சதரிந்த பிறகு, நாம் இரு விஷயங்கலள நாம் கவனத்தில் சகாள்ள
நவண்டும்.1) சூரியன் 30 வில்நிைிட நகாணவிட்டத்லதக் சகாண்டுள்ளது ;2) கடக
நரலகக்கும் ைகர நரலகக்கும் அருகில் சூரியன் சாயும் ைாற்றம் ைிகவும் சைதுவாக

இருப்பதால் இந்நிகழ்லவ சவப்பைண்டலங்களுக்கு(ைகர நரலக ைற்றும் கடக நரலக)
அருகில் 2 அல்லது அதற்கும் நைற்ப்பட்ட நாட்களில் அனுபவிக்கலாம்.
இந்நிகழ் ைிகவும் ைகிழ்ச்சியான ைதிப்பு ைிகுந்த
கல்விநபாக்கு(கல்வி+சபாழுதுநபாக்கு=கல்வி நபாக்கு; education+entertainment=edutainment).
ஒருவர் சசய்யநவண்டியசதல்லாம்

என்சனசவன்றால்: சசங்குத்தான சபாருட்கலள

சூரியனுக்கு அடியில் லவத்துவிட்டு அதன் அடியில் விழும் நிழலல பார்க்க
நவண்டும்.
சூரியன் சரியாக உச்சியில்(உச்சி சவய்யில்) இருக்கும் நபாது சில சபாருட்களின்
நழல்கள் இங்கு எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது

சபரிய மூடியுள்ள சாப்பாட்டு டப்பா

ஒரு லக ைின்விளக்கு-

அதன் வாரின் நிழல் சதரியும்.

ஒரு ைார்க்கர் நபனாலவ குறுகிய
முலனயில் நிற்கலவத்தல்.

ஒரு பரிநசாதலை:
நாம் சரியான கிலடைட்டத்தில் கண்ணாடி தாளில் நைல்
சவற்றுக் குழாலய சசங்குத்தாக சரியாக லவக்கும் நபாது,
இப்பரிநசாதலன சுவாரஸ்யைானதாக இருக்கும்.
கண்ணாடித்தாளின் நைல் 4 காகித நகாப்லபகலள ஒவ்சவாரு
முலனயிலும் லவத்துள்நளாம். அக்நகாப்லபகளுக்கு நைல் ஒரு
கண்ணாடித்துண்லட படத்தில் காண்பது நபால்
லவத்துக்சகாள்ளவும். குழாலய ைிக சரி சைைாக கண்ணாடியின்
அச்சிற்கு சசங்குத்தாக லவக்க நவண்டும். குழாயன் நைல் பக்கம்
சிறிது சம்ைாக இல்லல என்றாலும் கவலலயில்லல.
கண்ணாடித்தாலள சைன்படத்த சசருகு தலளநயா அல்லது
சசருகு கட்லடலயநயா பயன்படுத்தலாம். கண்ணாடித்தாள்
நச்சயைாக சைைாக இருக்குைாயின் விட்டுவிடலாம்.

கண்ணாடித்தாள் சம்ைாக இருப்பதில் சந்நதகைிருந்தால்
கண்ணாடி டம்ளலர பயன்படுத்தலாம். படத்தில் காட்டியது
நபால், நுனி கூராக உள்ள சதரிநிலல குறியீட்டு
நபனாலவ( tipped overhead transparency marker ) பயன்படுத்தலாம்.
Ma rker ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்தில் டம்ளரின் நைல் படும்படி
நிறுத்தி, சைதுவாக டம்ளரின் அடிலய சுற்றிவிடவும். இப்நபாது
இந்த நகாடு, அடிக்கு இலணநகாடாக இருக்கும். நீ ங்கள் ma rker ல்
நபாட்ட நகாட்டின் அளவிற்கு டம்ளரல் தண்ணலர
ீ
ஊற்றவும்.
அடித்தளம் சைைாக இல்லலசயனில் தண்ணரன்
ீ
அளவு இந்த
நகாட்டிற்கு நைலாகநவா அல்லது கீ ழி இருக்கும்
இப்நபாது டம்ளலரக்சகாண்டு இந்த கண்ணாடித்தாலள சரியாக
சைப்படுத்திவிட்நடாம். இப்நபாது அட்லட குழாலய அதன்
நைல் லவக்கவும்.

இப்நபாது சூரியன் சரியாக
உச்சியில் இருக்கிறது.
2 ைிக சரியான வட்டங்கள்

இங்நக 10 நிைிட இலடநவலளயில் சதரிந்த நிழல்கலள சதாடர்ந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.

இப்பரிநசாதலனகலள சதாடர்ந்து கவனித்து படங்கலள
எடுக்கப்நபாகிறீர்கள் எனில், உங்கள் தலலக்கு நநராக
உச்சியில் சூரியனுக்கு அடியில் இருப்பீர்கள் என்பலத
நிலைவில் ககாள்ளவும்.
சபரிய குலடயும், தலலயில் சதாப்பி அணிந்துைிருக்கவும்நகைராலவக்க பயன்படுத்தும் முக்காலி(tri pod) நைல்
நகைராலவயும், பாட்டில் நிலறய குளிர்ந்த தண்ணரும்
ீ
லவக்கவும்-உடநன சூடாகிவிடும்.
இந்திய நநரப்படி, சசன்லனயில் 12:07 ைணியளவில், 25 ஏப்ரல் 2015 அன்றும்
புதுச்நசரியில் 12:10 ைணியளவில், 20 ஏப்ரல் 2015 அன்றும்
சபங்களூருவில் 12:18 ைணியளவில், 24 ஏப்ரல் 2015 அன்றும் நிகழும்.

