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1 ΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
1.1 Η κίνηση της Γης  

 

   Η Γη κινείται με τρεις τρόπους: περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της σε 24h, 

περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο σε μια ελλειπτική τροχιά σε 365 ημέρες και ο 

περιστροφικός της άξονας προηγείται. Ο γήινος άξονας κλίνει πάντα προς την ίδια 

κατεύθυνση σε σχέση με την ελλειπτική τροχιά.  

   Όμως στην περίπτωση των ηλιακών ρολογιών τείνουμε να σκεφτούμε περισσότερο την 

κίνηση του Ήλιου παρά την πραγματική κίνηση της Γης. 

 

 

Σχήμα 1.1 Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της κάθε 24 ώρες περίπου και περιφέρεται γύρω 

από τον Ήλιο, στο επίπεδο της εκλειπτικής, σε λίγο περισσότερο από 365 ημέρες. Η γωνία μεταξύ 

του άξονα περιστροφής της Γης και της κατακόρυφου προς το επίπεδο της εκλειπτικής είναι επί του 

παρόντος 23⁰ 26′. 

 

1.2 Γεωγραφικές συντεταγμένες 

 

   Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε τα ηλιακά ρολόγια εξαρτάται από τη γεωγραφική 

θέση μας. Έτσι πρέπει να καθορίσουμε τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται για 

να προσδιορίσουν τη θέση μας στην επιφάνεια της Γης. 

 

Παράλληλοι και μεσημβρινοί 

   Η Γη κινείται γύρω από τον άξονα περιστροφής της (ΡΡ′) ο οποίος διέρχεται από το Βόρειο 

(Ρ) και το Νότιο (Ρ′) Πόλο. Η μακρύτερη κυκλική παράλληλος η οποία είναι κάθετη προς τον 

άξονα περιστροφής της Γης είναι γνωστή ως Ισημερινός και διαιρεί τη Γη στο Βόρειο και στο 

Νότιο ημισφαίριο. Οι μικρότεροι κύκλοι παράλληλα προς τον ισημερινό είναι γνωστοί ως 

παράλληλοι γεωγραφικού πλάτους και οι πιο σημαντικοί είναι ο Τροπικός του Καρκίνου 
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(23⁰ 26′ βόρεια του Ισημερινού) και ο Τροπικός του Αιγόκερου (23⁰ 26′ νότια του 

Ισημερινού) ανάμεσα στους οποίους ο Ήλιος μπορεί να βρίσκεται στο ζενίθ. 

 

  
  

Γεωγραφικό πλάτος και μήκος  

   Το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου (φ) είναι η γωνία μεταξύ του ισημερινού και της 

κατακόρυφης στον τόπο αυτόν. Η γωνία αυτή έχει την κορυφή της στο κέντρο της Γης και 

εκφράζεται σε μοίρες από τον ισημερινό (με θετικό πρόσημο στο βόρειο ημισφαίριο, από 

0⁰ έως +90, και αρνητικό πρόσημο στο νότιο ημισφαίριο, από 0⁰ έως -90). 

   Το γεωγραφικό μήκος λ ενός τόπου ισούται με τη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του 

τοπικού μεσημβρινού και του Μεσημβρινού του Γκρίνουιτς (γεωγραφικό μήκος μηδέν) και 

έχει την κορυφή της στον άξονα περιστροφής της Γης. Η γωνία αυτή παίρνει τιμές από 0⁰ 

έως +180⁰, όταν βρίσκεται δυτικά του Μεσημβρινού του Γκρίνουιτς, και από 0⁰ έως -180⁰, 

όταν βρίσκεται ανατολικά του. Το γεωγραφικό μήκος εκφράζεται είτε σε μοίρες, λεπτά και 

δευτερόλεπτα (⁰, ′ , ′′) είτε σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα (h, m, s). 

 

1.3 Η ετήσια κίνηση του Ηλίου   

 

Η εκλειπτική (ecliptic) 

   O Ήλιος φαίνεται ότι κινείται από τα ανατολικά προς τα δυτικά λόγω της περιστροφής της 

Γης (ημερήσια κίνηση), αλλά φαίνεται επίσης να μετακινείται και κατά τη διάρκεια του 

έτους σε σχέση με τα αστέρια (ετήσια κίνηση). Έτσι, αν ήταν δυνατό να παρατηρήσουμε τον 

Ήλιο και τα αστέρια την ίδια ώρα, θα γινόταν φανερό ότι ο Ήλιος μετακινείται κατά ένα 

βαθμό ανά μέρα ανατολικά από την έναστρο Ουράνια Σφαίρα. Σημειώνοντας τη θέση του 

ήλιου κάθε μέρα, μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι μετά ένα χρόνο την ίδια μέρα θα 

γυρίσει πάλι στην ίδια θέση και με φόντο τα αστέρια. Η κλίση της εκλειπτικής σε σχέση με 

τον Ουράνιο Ισημερινό είναι γνωστή ως λοξότητα της εκλειπτικής (ε) και έχει τιμή 23⁰ 26′. 

                              

Σχήμα 1.2  Γεωγραφικό πλάτος φ και 

γεωγραφικό μήκος λ ενός τόπου στην 

επιφάνεια της Γης. Ο Ισημερινός 

αποτελεί την παράλληλη αναφοράς για 

το γεωγραφικό πλάτος, και ο 

μεσημβρινός του Γκρήνουιτς τον 

μεσημβρινό αναφοράς για το 

γεωγραφικό μήκος. 
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Αξιοσημείωτα σημεία 

   Η εκλειπτική τέμνει την Ουράνια Σφαίρα σε δύο σημεία γ και γ′ , που είναι γνωστά ως 

κόμβοι. Ο Ήλιος περνά από το σημείο γ κατά την εαρινή ισημερία (20 Μαρτίου) και από το 

γ′ κατά τη φθινοπωρινή ισημερία (23 Σεπτεμβρίου).  

 Σχήμα 1.3 Η Ουράνια Σφαίρα.  

 

Σχήμα 1.4 Η τοπική Ουράνια Σφαίρα. Η Ουράνια 

Σφαίρα χρησιμοποιείται όταν συζητάμε για την ετήσια 

κίνηση, ενώ η τοπική Ουράνια Σφαίρα 

χρησιμοποιείται για να μας δείξει τις ημερήσιες και 

νυχτερινές διαδρομές. 

Σχήμα 1.5 Η φαινομενική ετήσια 

πορεία του Ήλιου σε όλη την 

Ουράνια σφαίρα. Κατά τη διάρκεια 

του έτους, ο Ήλιος περιγράφει ένα 

μεγάλο κύκλο (την εκλειπτική), 

σχετικά με την Ουράνια σφαίρα. 
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   Επίσης, κατά το πέρασμα του Ήλιου από τα ηλιοστάσια αυτός περνά από τα σημεία Ε και 

Ε′ που είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία της διαμέτρου η οποία είναι κάθετη στην ευθεία που 

διέρχεται από τους κόμβους γ και γ′. Τα σημεία αυτά βρίσκονται πάνω στην εκλειπτική1.  

 

Ηλιακό γεωγραφικό μήκος 

  Το ηλιακό γεωγραφικό μήκος, που γράφεται ως l0, είναι η γωνία μεταξύ του εαρινού 

σημείου γ και του Ήλιου (Σχήμα 1.6) και μετράται σε μοίρες από 0⁰ - 360⁰. Όταν το 

γεωγραφικό μήκος του ήλιου είναι μηδέν, ο Ήλιος βρίσκεται στο σημείο γ (εαρινή 

ισημερία). Στις 90⁰, ο Ήλιος φτάνει στο θερινό ηλιοστάσιο, (21 Ιουνίου). Στις 180⁰, ο Ήλιος 

διασχίζει το σημείο γ’ (φθινοπωρινή ισημερία). Τέλος, στις 270⁰, ο Ήλιος φθάνει στο 

χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Δεκεμβρίου). 

 

 
 

Οι εποχές 

   Στην αστρονομία, μια εποχή είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο Ήλιος να διασχίσει κάθε ένα 

από τα τεταρτημόρια μεταξύ των σημείων γ, E, γ’ και E’ (Σχήμα 1.6): 

Η άνοιξη αντιστοιχεί στο τόξο γE,  

Το καλοκαίρι αντιστοιχεί στο τόξο Eγ′,  

Το φθινόπωρο αντιστοιχεί στο τόξο γ′E′, 

Ο χειμώνα αντιστοιχεί στο τόξο Ε′γ.  

Οι εποχές δεν έχουν όλες την ίδια διάρκεια. 

 

Η απόκλιση του Ήλιου 

   Ο Ήλιος καθώς κινείται κατά μήκος της εκλειπτικής σχηματίζει μια γωνία με το επίπεδο 

του Ουράνιου Ισημερινού. Αυξάνεται  μεταξύ του χειμερινού και του θερινού ηλιοστάσιου, 

και μειώνεται μεταξύ του θερινού και του χειμερινού ηλιοστάσιου. 

 

                                                           
1  

Η εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία και το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο αναφέρονται στο βόρειο 

ημισφαίριο. 

 

Σχήμα 1.6 Χαρακτηριστικές  ποσότητες για 

τη θέση του ήλιου για την εκλειπτική: 

γεωγραφικό μήκος l0 και η κλίση δ. 

 



 6 

1.4 Η ημερήσια κίνηση του Ήλιου 

 

Αζιμούθιο 
   Ο Ήλιος ανατέλλει και δύει σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ορίζοντα ανάλογα με τις 
εποχές. Το αζιμούθιο Α του Ήλιου είναι η γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο 
επίπεδο, μεταξύ της κατεύθυνσης του ήλιου σε μια δεδομένη στιγμή και του νότου. Η 
κατεύθυνση του Ήλιου σε μια δεδομένη στιγμή αντιστοιχεί στο σημείο του οριζόντιου 
επιπέδου στο οποίο προσπίπτει το κάθετο ευθύγραμμα τμήμα από τη θέση του Ήλιου στην 
εκλειπτική. 
    Έτσι, το αζιμούθιο κυμαίνεται κατά μήκος του ορίζοντα από  0⁰ έως +180⁰ δυτικά και 0⁰ 
έως -180 ανατολικά. Το αζιμούθιο του κυριότερου σημείου προς την ανατολή είναι -90⁰, και 
το αζιμούθιο του κυριότερου σημείου προς τη δύση είναι +90. Μπορούμε να δείξουμε ότι 
το αζιμούθιο του Ήλιου στην ανατολή και δύση του Ηλίου συνδέεται με την κλίση δ και το 
τοπικό γεωγραφικού πλάτους φ από την εξίσωση: 
 

cos Α = -sin δ / cos φ 

   

 

Σχήμα 1.7 Το αζιμούθιο του Ήλιου. Το αζιμούθιο Α είναι η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης του Ήλιου, 

κατά μήκος του οριζόντιου επιπέδου, και του νότιου σημείο. Η αξία της εξαρτάται από την ώρα της 

ημέρας, την εποχή και τη θέση του παρατηρητή. 

 

Το ύψος του Ήλιου κατά το αληθινό μεσημέρι 
   Όταν ο ήλιος διασχίζει τον μεσημβρινό, το αζιμούθιό του είναι μηδενικό. Αυτό είναι 
γνωστό ως το αποκορύφωμα του Ήλιου και εμφανίζεται προς το νότο. Το υψόμετρο h του 
Ήλιου αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση του τοπικού γεωγραφικού 
πλάτους φ και της απόκλιση του Ήλιου δ, εκείνη την ημέρα. Έτσι έχουμε: 
 

h = 90⁰ - φ + δ 
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Ο Ήλιος στο ζενίθ 
   Ο Ήλιος διέρχεται από το ζενίθ (ύψος 90⁰) κατά το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο και 
κατά τις ισημερίες. Στις τροπικές ζώνες, ο Ήλιος διέρχεται από το ζενίθ δύο φορές το χρόνο. 
Η απόκλισή του έχει την ίδια αξία με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος: δ = φ. Μια ράβδος 
φυτεμένη κάθετα στο έδαφος σε αυτά τα μέρη δεν θα είχε καμία σκιά κατά το ηλιακό 
μεσημέρι τις δύο αυτές ημέρες. 

 
Μήκος ημέρας 
   Μια άλλη συνέπεια της αλλαγής της απόκλισης του Ήλιου είναι η διακύμανση στο μήκος 
της ημέρας. Το μήκος της ημέρας ποικίλλει τόσο εποχιακά (μεγαλύτερο το καλοκαίρι και 
μικρότερο το χειμώνα ) όσο και με βάση το γεωγραφικό πλάτος. 
   Αν υποθέσουμε ότι ο Ήλιος, καθώς προχωρά από την ανατολή προς τη δύση, διαγράφει 
ένα τόξο, τότε το μήκος της ημέρας, το οποίο εκφράζεται σε βαθμούς, είναι ίσο με 2H0, 
όπου Η0 είναι το ημι-ημερήσιο τόξο του Ήλιου. Το Η0 εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος 
και την απόκλιση του Ήλιου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ως εξής: 
 

cosH0 = -tanφ tanδ  
 

Για να υπολογίσουμε το μήκος της ημέρας σε ώρες διαιρούμε το Η0 με το 15. Στον 

ισημερινό η μέρα και η νύχτα έχουν ίσο μήκος (12 ώρες). Σε κάθε άλλη θέση στη Γη αυτό 

δεν συμβαίνει παρά μόνο με τις ισημερίες. Την άνοιξη και το καλοκαίρι στο βόρειο 

ημισφαίριο η ημέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα, ενώ στο νότιο ημισφαίριο είναι 

μικρότερη (οι εποχές αντιστρέφονται στο βόρειο και στο νότιο ημισφαίριο). 

 

 
 

1.5 Η ωριαία γωνία του Ήλιου 
 
Μέτρηση του χρόνου 
   Όταν λέμε ότι ένα ηλιακό ρολόι μετρά την ηλιακή ώρα, δε λέμε πραγματικά την αλήθεια. 
Στην πραγματικότητα, ένα ηλιακό ρολόι μετρά μία γωνία: την περιστροφική γωνία του 
Ήλιου στην τροχιά της καθημερινής διαδρομής του (Σχήμα 1.9). Είναι αυτή η οπτική γωνία 
που ερμηνεύεται ως ένας χρόνος. 
   Έτσι, η ώρα Γκρίνουιτς, όπως μετράται με ένα ηλιακό ρολόι δεν είναι ομοιόμορφη και 
πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσουμε τις παρατυπίες της. 

Σχήμα 1.8 

 Το ημι-

ημερήσιο 

τόξο H0.        

Το μήκος 

της ημέρας 

εξαρτάται 

από την 

τοποθεσία 

και την 

ημερομηνία. 
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Η ωριαία γωνία του Ήλιου 
   Για την κατασκευή ηλιακών ρολογιών χρησιμοποιούμε μια θεμελιώδη ποσότητα: την 
ωριαία γωνία του Ήλιου, γνωστή ως Η (Σχήμα 1.10). Αυτή η γωνία είναι μετρημένη κατά 
μήκος του Ουράνιου Ισημερινού από το σημείο της κορύφωσης του ήλιου μεταξύ του 
τοπικού μεσημβρινού και του μεσημβρινού που διέρχεται από τον Ήλιο. Κυμαίνεται από 0⁰ 
έως +180⁰ προς τα δυτικά και από 0⁰ έως -180⁰ προς τα ανατολικά. 
   Όταν ο Ήλιος είναι στο μεσημβρινό, η αξία της ωριαίας γωνίας είναι μηδέν. Κατά την 
ανατολή ή τη δύση του ηλίου, η γωνία αυτή είναι γνωστή ως ημι-ημερήσιο τόξο H0, έτσι 
ώστε cosH0 = tanφ tanδ.  
   Για τα ηλιακά ρολόγια, εμείς υποθέτουμε ότι μία ώρα αντιστοιχεί σε μια διακύμανση 15⁰ 
της ωριαίας γωνίας Η του Ήλιου, δεδομένου ότι ο Ήλιος ολοκληρώνει το 360⁰  ταξίδι του σε 
24 ώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα ηλιακό ρολόι μετρά την ωριαία γωνία του Ήλιου, και 
ότι αυτή η γωνία εκφράζεται ως ώρα (γνωστή ως πραγματική ώρα Γκρίνουιτς). Για 
παράδειγμα, αν διαβάζουμε την ώρα 18h σε ένα ηλιακό ρολόι, αυτό σημαίνει ότι η ωριαία 
γωνία του Ήλιου είναι ίση με +90. Για τις 10 h, η γωνία είναι 30⁰. Στην πραγματικότητα, η 
ωριαία γωνία του Ήλιου περιλαμβάνει δύο κινήσεις: την ημερήσια κίνηση, δηλαδή την 
κίνηση της Γης, όπως αποδεικνύεται γύρω από τον άξονά της, και την ετήσια κίνηση, 
δηλαδή τη φαινομενική μετατόπιση προς τα ανατολικά του Ηλίου κατά μήκος της 
εκλειπτικής. 

Σχήμα 1.9 Η πορεία του 

Ηλίου σε μια ημέρα σε 

όλη την Ουράνια σφαίρα, 

όπως φαίνεται από το 

ζενίθ. Στις 21 Δεκεμβρίου 

ο ήλιος ανατέλλει στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της 

χώρας και δύει στο νοτιο-

δυτικό. Κατά τις 

ισημερίες, ανατέλλει προς 

την ανατολή και δύει προς 

τη δύση. Στις 21 Ιουνίου ο 

ήλιος ανατέλλει στα 

βορειοανατολικά και δύει 

στα βορειοδυτικά.  
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1.6 Η εξίσωση του χρόνου 
 

Ο ′′μέσος Ήλιος′′ και ο ′′αληθινός Ήλιος′′ 
   Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων του Ήλιου σε όλο τον τοπικό 
μεσημβρινό είναι γνωστό ως η πραγματική ηλιακή ημέρα. Η ηλιακή ημέρα δεν έχει σταθερό 
μήκος, αλλά το μήκος της κυμαίνεται σε ένα έτος μεταξύ 23h 59m 39s και 24h 0m 30s. Τον 
Αύγουστο, για παράδειγμα, το διάστημα που μετράται μεταξύ του μεσημβρινού 
περάσματος του Ήλιου την 13η και 14η του μήνα είναι 23 h 59m 49 s. Έτσι, σε σύγκριση με 
ένα φανταστικό Ήλιο που επιστρέφει στο μεσημβρινό μετά από 24h, ο Ήλιος είναι 11s 
«γρηγορότερος». Την ημέρα μετά από αυτό, ο Ήλιος θα είναι ακόμη «πιο γρήγορος» κ.ο.κ. 
Από τους αρχαίους χρόνους, είχαμε την έννοια του «μέσου Ήλιου», που διασχίζει το 
μεσημβρινό κατά διαστήματα 24 h 0m 0 s. Αυτό σημαίνει ότι ο Ήλιος κινείται λοιπόν με 
έναν ενιαίο ρυθμό κατά μήκος του Ουράνιου ισημερινού και καλύπτει 360⁰ σε 24 h. Ο 
«αληθινός Ήλιος» αντιστοιχεί στον πραγματικό Ήλιο που παρατηρείται στον ουρανό. Το 
άθροισμα των διακυμάνσεων (πότε γρήγορα πότε αργά) του πραγματικού Ήλιου, σε 
αντίθεση με το μέσο Ήλιο, είναι γνωστό ως η εξίσωση του χρόνου. Η εξίσωση του χρόνου 
είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για όσους ενδιαφέρονται για τα ηλιακά ρολόγια 
και έχει δύο αστρονομικές αιτίες. 
 

Μείωση έως τον ισημερινό 
   Είδαμε ότι ένα ηλιακό ρολόι μετρά την ωριαία γωνία του Ήλιου, και ότι η ωριαία γωνία 
κυμαίνεται κατά μήκος του Ουράνιου ισημερινού. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο Ήλιος 
βρίσκεται στον Ουράνιο ισημερινό δύο μόνο φορές κατά τη διάρκεια του έτους, κατά τις 
ισημερίες. Άλλες φορές είναι είτε πάνω από τον Ισημερινό (θετική κλίση) είτε κάτω από τον 
Ισημερινό (αρνητική απόκλιση).  
   Σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (Σχήμα 1.11), η ωριαία γωνία του ′′αληθινού  Ήλιου′′ είναι 
Η και η ωριαία γωνία του ′′μέσου Ήλιου′′ είναι Ηm. Εξ ορισμού, η εξίσωση του χρόνου είναι 
ίση με H - Hm. Με άλλα λόγια, η εξίσωση του χρόνου αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα 
στην πραγματική ώρα και τη μέση ηλιακή ώρα. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δύο 
ωριαίες γωνίες πρέπει και οι δύο να βρίσκονται στο  ίδιο επίπεδο, δηλαδή σε αυτό του 
ισημερινού. Τώρα, ο αληθινός Ήλιος είναι τοποθετημένος στην εκλειπτική, η οποία, όπως 
είδαμε, έχει κλίση προς τον ισημερινό. Πρέπει, λοιπόν, να προβάλουμε τον πραγματικό 
Ήλιο πάνω στον ισημερινό. Η προβολή αυτή συνεπάγεται την πρώτη μας ανισότητα στην 
ηλιακή ώρα και είναι γνωστή ως μείωση έως τον ισημερινό. Αυτή η ανισότητα έχει μια 
περίοδο έξι μηνών και μηδενίζει τέσσερις φορές το χρόνο, κατά τις ισημερίες και τα 

Σχήμα 1.10  Η 
ωριαία  γωνία 
Η του Ήλιου. 
Μετράται 
κατά μήκος 
του Ουράνιου 
ισημερινού 
από το 
αποκορύφωμα 
του μέχρι το 
νότο. 
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ηλιοστάσια. Οι παροντικές ακραίες τιμές κυμαίνονται μεταξύ -9,87 και +9.87 λεπτών. Αυτό 
σημαίνει ότι ο μέσος όρος του Ήλιου και του ′′αληθινού Ήλιου′′ ενδέχεται να είναι 9,87 
λεπτά περίπου, αν αγνοήσουμε τη δεύτερη ανισότητα. 
 
 

 
 

Η εξίσωση του χρόνου 
   Για να συνοψίσω, η πραγματική ηλιακή ώρα αλλάζει από δύο ανισότητες, η πρώτη 
προκύπτει από την κλίση της εκλειπτικής προς τον ισημερινό, και η δεύτερη από τους 
νόμους του Kepler2. Το άθροισμα των δύο αυτών ανισοτήτων μας δίνει την εξίσωση του 
χρόνου. Επειδή οι δύο αυτοί όροι έχουν διαφορετικά πλάτη, διαφορετικές περιόδους, και 
είναι εκτός φάσης, η προκύπτουσα καμπύλη δεν είναι συμμετρική ως προς τη γραμμή που 
αντιπροσωπεύει αξία μηδέν. Η εξίσωση του χρόνου μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Αν 
είναι θετική, ο αληθινός Ήλιος διασχίζει το μεσημβρινό του παρατηρητή πριν από το μέσο 
Ήλιο. Αν είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι ο αληθινός Ήλιος διασχίζει το μεσημβρινό μετά 
το μέσο Ήλιο. Η εξίσωση του χρόνου έχει αξία μηδέν τέσσερις φορές το χρόνο, στις 15 
Απριλίου, 13 Ιουνίου, 1 Σεπτεμβρίου και 25 Δεκεμβρίου. Είναι πάνω από 14 λεπτά 
γρηγορότερος στις αρχές του Φεβρουαρίου και λίγο λιγότερο από 16 λεπτά αργότερος στις 
αρχές του Νοεμβρίου. Καθώς τα χρόνια περνούν, η εξίσωση του χρόνου εξελίσσεται με 
αργούς ρυθμούς, λόγω της μεταβολής των τροχιακών στοιχείων της Γης. Θυμηθείτε, επίσης, 
ότι οι αποκλίσεις στην εξίσωση του χρόνου συνοδεύονται από μεταβολές στο πραγματικό 
μήκος ημέρας: γύρω από το χειμερινό ηλιοστάσιο η πραγματική ημέρα είναι μεγαλύτερη 
(24h  0m 30 s). Στα μέσα Σεπτεμβρίου, είναι σε χαμηλότερο επίπεδο (23 h 59m 39 s). 

 
   

                                                           
2 Ο 1

ος
 Νόμος του Kepler ορίζει ότι η Γη διαγράφει μια έλλειψη γύρω από τον Ήλιο με πολύ μικρή εκκεντρότητα 

(0,017), καθώς και ότι ο Ήλιος βρίσκεται σε μία από τις εστίες της εν λόγω έλλειψης. Ο Ήλιος είναι πιο κοντά στη 
Γη το χειμώνα (περίγειο) και πιο μακριά το καλοκαίρι (απόγειο). Ο 2

ος
 Νόμος του Kepler αναφέρει ότι το 

διάνυσμα της ακτίνας μεταξύ Ήλιου και Γης για τις ίδιες περιοχές αντιστοιχεί σι ίσους χρόνους. Δεδομένου ότι η 
απόσταση Ήλιου και γης ποικίλλει, ο 2

ος
 Νόμος σημαίνει ότι ο ήλιος δεν ταξιδεύει με τον ίδιο ρυθμό όλο το 

χρόνο, αλλά κινείται πιο γρήγορα το χειμώνα και πιο αργά το καλοκαίρι. 

 

Σχήμα 1.11 Μείωση έως 
τον ισημερινό. Η ωριαία 
γωνία του πραγματικού 
και του μέσου Ήλιου. 
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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 

   Πολύ καιρό πριν, η παρατήρηση ότι η σκιά ενός αντικειμένου αλλάζει κατά τη διάρκεια 
τόσο της ημέρας όσο και του έτους οδήγησαν την ανθρωπότητα στη συνειδητοποίηση ότι ο 
Ήλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρονόμετρο. 
 

2.1 Μια σύντομη ιστορία για τα ηλιακά ρολόγια 
 
   Ένα ηλιακό ρολόι αποτελείται από ένα καντράν, πάνω στο οποίο είναι χαραγμένες οι 
γραμμές των ωρών, και ένα στυλό, ο οποίος ρίχνει μια σκιά πάνω στο καντράν. Η σκιά που  
διατρέχει τις γραμμές των ωρών δείχνει την ώρα. Το πρώτο ηλιακό ρολόι μπορεί κάλλιστα 
να ήταν ένας Γνώμονας, ένα ραβδί καρφωμένο κάθετα στο έδαφος, αλλά δεν έχουμε ιδέα 
για το πότε αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ή σε ποιον  πολιτισμό θα πρέπει να 
αποδώσουμε την εφεύρεσή του. Θα είχε ίσως θεωρηθεί ως ένα αστρονομικό όργανο και 
όχι ως ένα ρολόι. 
   Με το πέρασμα των χιλιετιών έχουν κατασκευαστεί όλα τα είδη ηλιακών ρολογιών, 
πολλών επιπέδων πολυπλοκότητας. Τα καντράν όλων αυτών των ηλιακών ρολογιών μπορεί 
να είναι οριζόντια, κάθετα, κεκλιμένα, ακόμη και σφαιρικά ή κυλινδρικά. Για το λόγο αυτό 
είναι γνωστά ως οριζόντια ηλιακά ρολόγια, κάθετα ηλιακά ρολόγια, κλπ. Ο  στύλος μπορεί 
επίσης να δείχνει προς διάφορες κατευθύνσεις: μπορεί να είναι κατακόρυφος, οριζόντιος, 
κεκλιμένος…, ή μπορεί ακόμη και να αντικατασταθεί από μια τρύπα μέσα από την οποία 
περνά μια δέσμη φωτός. 
 

Τα πρώτα ηλιακά ρολόγια 
   Όλα τα αρχαία ηλιακά ρολόγια είχαν ένα πράγμα κοινό: δήλωναν ώρες μεταβλητής 
διάρκειας και ήταν μόνο η κορυφή της σκιάς που ανέφερε την ώρα. Τα αρχαία ηλιακά 
ρολόγια ως επί το πλείστον ήταν ελληνικής προέλευσης. Ένα καλό παράδειγμα είναι ο 
Πύργος των Ανέμων στην Αγορά της Αθήνας με τα οχτώ ηλιακά ρολόγια του, έργο του 
Ανδρόνικου από τη Σύρο το 50π.Χ. (Σχήμα 2.1). Δείγματα άλλων ηλιακών ρολογιών 
φαίνονται στα σχήματα 2.2 και 2.3. 
 

 

Σχήμα 2.1 Ο Πύργος των 
Ανέμων στην Αθήνα (1ος 
αιώνας π.Χ.). Σε κάθε 
πλευρά αυτού του 
οκταγωνικού πύργου 
υπάρχει ένα ηλιακό ρολόι. 
Οι γραμμές των ωρών 
εξακολουθούν να είναι 
εμφανείς, αλλά δεν είναι 
ορατές σε αυτή τη 
φωτογραφία.  
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Ηλιακά ρολόγια τον Μεσαίωνα 
   Κατά το Μεσαίωνα εμφανίστηκε, κυρίως σχετικά με τα θρησκευτικά κτίρια, ένα ιδιαίτερο 
είδος  ηλιακού  ρολογιού:  το  ορθοκανονικό  καντράν  (Σχήμα  2.4).  Αυτά  δεν  σημαίνει  
κατ 'ανάγκη ότι ήταν αληθινά ηλιακά ρολόγια, αλλά δείκτες των καιρών της προσευχής και 
των θρησκευτικών καθηκόντων. Δε φέρουν κανένα αριθμό και συνήθως αποτελούνται από 
ένα ημικύκλιο που διαιρείται σε 6, 8 ή 12 ίσους τομείς. Κατά σύμβαση, όταν η σκιά του 
στύλου έπεφτε κατά μήκος μιας από τις γραμμές, ήταν καιρός για μια θρησκευτική τελετή. 
 

Ένα αποφασιστικό βήμα 
Στον Αραβικό πολιτισμό, στον οποίο ήταν γνωστές κάποιες από τις γνώσεις αστρονομίας 
της αρχαίας Ελλάδας, αναπτύχτηκε μια πολύ καλή τριγωνομετρία που είχε ως αποτέλεσμα 
τη  βελτίωση των ηλιακών ρολογιών. Αντί να χρησιμοποιούν οριζόντιους ή κάθετους 
γνώμονες, οι Άραβες τοποθετούσαν ένα στύλο παράλληλά με τον άξονα περιστροφής της 
Γης, δηλαδή έτσι που να δείχνουν προς τον Ουράνιο Πόλο. Ένας στύλος προσανατολισμένος 
με τον τρόπο αυτό είναι γνωστό ως ένας πολικός στύλος. Το σύστημα αυτό σημαίνει ότι οι 
ώρες σε ένα σταθερό μήκος 60 λεπτών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όλο το χρόνο 
και, επιπλέον, το σύνολο της σκιάς αναφέρεται στην ώρα και όχι μόνο η άκρη της. Με άλλα 
λόγια, αν το μήκος της σκιάς άλλαζε με το πέρασμα των εποχών, η σκιά επισημαίνει την 
ίδια κατεύθυνση, την ίδια στιγμή όλο το χρόνο. Το   κατακόρυφο αραβοϊσλαμικό ηλιακό 
ρολόι που φαίνεται στο Σχήμα 2.5 έχει σχεδιαστεί για να καθορίσει τις ώρες της Ισλαμικής 
προσευχής. 
 

Σχήμα 2.2 Ένα κοίλο ημισφαιρικό καντράν με 
οπή (Μουσείο Λούβρου, 1ος-2ος αιώνας μ.Χ.). 
Η δέσμη του φωτός δείχνει τον χρόνο και τις 
εποχές σε αυτό το ημισφαιρικό  καντράν.  
 

Σχήμα 2.3  Ένα ελληνορωμαϊκό καντράν. Στην 
πραγματικότητα ο στύλος ήταν στη διασταύρωση 
των γραμμών των ωρών. Η άκρη της σκιάς του 
αναφερόταν στις χρονικές ώρες και στις 
ημερομηνίες των εποχών. 
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   Κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα όλο και πιο ευφυή και πρωτότυπα καντράν  
κατασκευάστηκαν, όπως ανακλαστικά καντράν που χρησιμοποιούσαν έναν καθρέφτη για 
να προβάλλουν μία δέσμη φωτός κ.α. 
 

 

 

Σχήμα 2.4 Ένα 
ορθοκανονικό ηλιακό 
ρολόι.  Αυτή η κλήση 
είναι πάνω σε έναν 
πυλώνα 
καμπαναριού του 
12ου αι. Η 
ημικυκλική όψη 
χωρίζεται σε έξι 
ισόποσους τομείς. 
Όταν η σκιά του 
στύλου έπεφτε σε μία 
από τις γραμμές ήταν 
καιρός για μία από 
τις καθημερινές 
προσευχές.  
 

Σχήμα 2.5  Ένα αραβοϊσλαμικό ηλιακό ρολόι στο 
Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης στο Κάιρο της 
Αιγύπτου. Αυτό το υπέροχο κατακόρυφο ηλιακό 
ρολόι σχεδιάστηκε για να καθορίζει τις ώρες της 
Ισλαμικής προσευχής. Εκτός από την ηλιακή 
ώρα ανέφερε τις προσευχές του ′asr′, τον αριθμό 
των ωρών πριν από τη δύση του Ηλίου και το 
χρονικό διάστημα πριν από το πρωί και το 
λυκόφως.  
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Μέτρηση της περιμέτρου της Γης με έναν ηλιακό ρολόι 
   Τον  τρίτο αιώνα π.Χ., ο Έλληνας αστρονόμος Ερατοσθένης μέτρησε την περιφέρεια της Γης, και ως 
εκ τούτου συνάγαγε την ακτίνα της. Το πείραμά του το διηγήθηκε πολύ αργότερα (το 2

ο
  ή 3

ο
  αιώνα 

μ.Χ.) ο Κλεομήδης. 
   Ήταν γνωστό ότι, κοντά στο Syene (σύγχρονο Ασουάν) στη νότια Αίγυπτο υπήρχε ένα πηγάδι μέσα 
στο οποίο μπορούσε να παρατηρηθεί μια αντανάκλαση του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο, το 
μεσημέρι. Με άλλα λόγια, ο Ήλιος πέρασε από το ζενίθ πάνω από το πηγάδι του Syene που βρίσκεται 
κοντά στον Τροπικό του Καρκίνου. Τώρα, λίγο βορειότερα, στην Αλεξάνδρεια, βρισκόταν ένας 
πυλώνας που έριχνε μια σκιά στο έδαφος: θα ήταν ένα απλό θέμα να μετρήσουμε το μήκος αυτής της 
σκιάς και να προσδιορίσουμε το ύψος του Ήλιου, από το οποίο θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει τη 
γωνιακή απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Ο Ερατοσθένης γνώριζε την απόσταση μεταξύ της 
Αλεξάνδρειας και του Syene (περίπου 800km.) Θα μπορούσε να συναγάγει, συνεπώς, μία τιμή για την 
περιφέρεια της Γης. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει ότι η Αλεξάνδρεια και το Syene βρίσκονται στον 
ίδιο μεσημβρινό, όπως πίστευε ο Κλεομήδης, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Οι μεσημβρινοί τους 
παρουσιάζουν 3⁰διαφορά. Το σημαντικό πράγμα εδώ, όμως, δεν είναι η ακρίβεια της μέτρησης, αλλά 
και η απλότητα της μεθόδου. 
   Μια σύγχρονη εκδοχή του πειράματος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως εξής. Το γεωγραφικό 
πλάτος της Αλεξάνδρειας (σημείο Α) είναι 30⁰. Έστω ότι το πηγάδι στο Syene (σημείο S βρίσκεται στον 
ίδιο μεσημβρινό με την Αλεξάνδρεια, και σε γεωγραφικό πλάτος 23⁰ 26′. Την ημέρα του θερινού 
ηλιοστασίου ο Ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ πάνω από το πηγάδι. Ο γνώμονας που φυτεύεται στο 
έδαφος δεν έχει καμία σκιά. Την ίδια στιγμή, στην Αλεξάνδρεια, ο γνώμονας της αρχαιότητας ρίχνει 

μία σκιά l. Για τη μέτρηση της γωνίας α (η γωνία μεταξύ της κατακόρυφης από το γνώμονα και του 

Ήλιου), χρησιμοποιούμε τον τύπο  l /α=tanα, από όπου και μπορούμε να συμπεράνουμε το α. Επειδή 

ο ήλιος είναι πολύ μακριά, οι ακτίνες του είναι παράλληλες και έτσι η γωνία α είναι ίση με τη β, η 
οποία είναι η διαφορά σε γεωγραφικό πλάτος μεταξύ Αλεξάνδρειας και Syene, διαφορά 6⁰ 34′. 
Γνωρίζουμε ότι για  την απόσταση πάνω στην επιφάνεια της Γης ισχύει  AS = Rβπ/180⁰, όπου R είναι η 
ακτίνα της Γης. Αν πάρουμε την απόσταση 750km, τότε R = 6544 km (η σωστή τιμή είναι 6378km). 
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2.2 Μια σύντομη ιστορία του χρόνου 
 
Σημείο εκκίνησης 
   Η χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η έναρξη της ημέρας  έχει παρουσιάσει διαφορές 
μέσα στους αιώνες. Οι βαβυλώνιες ώρες ήταν υπολογισμένες από την ανατολή και μετά και 
οι λεγόμενες ιταλικές ώρες από το ηλιοβασίλεμα, με παραλλαγές και σε άλλες περιοχές. 
Από το 16ο αιώνα, οι αστρονόμοι έχουν υπολογίσει ότι οι ώρες έχουν τα μεσάνυχτα ως 
σημείο εκκίνησής τους. 
 
 

 

Γιατί η ημέρα χωρίζεται σε 24 ώρες; 
   Η ιδέα της διαίρεσης της ημέρας σε 24 ώρες προέρχεται από την Αίγυπτο. Για να καταλάβουμε 
πώς περίπου έγινε αυτό πρέπει να εξετάσουμε εν συντομία το αιγυπτιακό ημερολόγιο. Η 
αιγυπτιακή χρονιά αποτελούνταν από 365 ημέρες, διαιρούταν σε 12 μήνες με 30 ημέρες ο 
καθένας (=360 ημέρες), στους οποία προστέθηκαν 5 επιπλέον ημέρες, γνωστές ως επαγόμενες 
ημέρες. Οι μήνες χωρίστηκαν σε τρείς εβδομάδες με 10 ημέρες η κάθε μια. 
   Περίπου το 2000 π.Χ., οι Αιγύπτιοι ιερείς βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα του 
προσδιορισμού των ωρών για τη βραδινή προσευχή, και  για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν τα 
αστέρια. Ας υποθέσουμε ότι ένα ορισμένο αστέρι Α φαίνεται να ανεβαίνει στον ουρανό μόλις 
αρχίζει να σπάει η αυγή και στη συνέχεια να εξαφανίζεται καθώς η λάμψη της αυγή περνά. Ας 
σημειώσουμε ότι το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως ελικοειδής άνοδος, δείχνει το τέλος 
της νύχτας. Το αστέρι Α θεωρείται ότι είναι το αστέρι που σηματοδοτεί την τελευταία ώρα της 
νύχτας. Τα ξημερώματα, το επόμενο πρωί, μια ακόμα σύντομη παρατήρηση των αστέρων 
σηματοδοτεί το τέλος της νύχτας, αλλά, καθώς οι ημέρες περνούν, είναι ολοένα και πιο εύκολο 
να παρατηρήσουμε το αστέρι σε έναν πιο σκούρο ουρανό. Γίνεται φανερό ότι, μετά από 
ορισμένο αριθμό ημερών, το αστέρι Α δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτεί 
το τέλος της νύχτας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα αστέρια που μπορούν να αναλάβουν αυτόν 
τον ρόλο. Το ερώτημα είναι: για πόσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να περιμένουμε μέχρι 
να αντικαταστήσουμε το αστέρι  με ένα άλλο ένα αστέρι; Οι Αιγύπτιοι εργάστηκαν αυτές τις 
νυχτερινές ώρες στο ημερολόγιό τους. Καθώς ο μήνας ήταν χωρισμένος σε βδομάδες των δέκα 
ημερών η νύχτα σημαδεύτηκε από αστέρια-χρονόμετρα. Ένα αστέρι είχε επιλεγεί ως το σήμα 
για το τέλος της νύχτας για δέκα ημέρες, στη συνέχεια, ένα άλλο αστέρι για τις επόμενες δέκα 
ημέρες, κ.ο.κ. Με 365 ημέρες το έτος, υπήρξαν 36 από τα εν λόγω αστέρια, συν τις πέντε 
επαγόμενες ημέρες. 
   Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι, ανά πάσα στιγμή, θα υπάρχουν 18 τέτοια αστέρια πάνω 
από τον ορίζοντα. Αλλά, πρέπει να θυμόμαστε ότι δε γίνεται τελείως σκοτάδι αμέσως μόλις ο 
ήλιος δύει και ότι είναι μέρα ακόμη και πριν από την ανατολή του Ηλίου. Επιπλέον, οι ημέρες 
και οι νύχτες, δεν έχουν όλες την ίδια διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι, λόγω του άνισου μήκους των 
διανυκτερεύσεων και της διάρκειας του λυκόφωτος, μόλις το 12 από αυτά τα αστέρια θα 
μπορούσαν να παρατηρηθούν στην ανατολή τους. Έτσι, η νύχτα ήταν χωρισμένη σε 12 ώρες, 
όπως ήταν και η ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η διαίρεση του μήνα σε βδομάδες των 
δέκα ημερών που βοήθησε στη διαίρεση της ημέρας σε δώδεκα ώρες. 
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2.3 Η γενική αρχή του ηλιακού ρολογιού 
   Ένα ηλιακό ρολόι αποτελείται από ένα καντράν πάνω στο οποίο είναι σημειωμένες οι 
γραμμές των ωρών, καθώς και από ένα στύλο, η σκιά τους οποίου πέφτει επάνω στο 
καντράν. Το καντράν μπορεί να είναι οριζόντιο, κατακόρυφο ή με κλίση σε μια ενδιάμεση 
γωνία. Όσον αφορά το στύλο, αυτός μπορεί να βρίσκεται πάνω στο καντράν ή να είναι 
παράλληλος προς αυτόν, και μπορεί να προσανατολίζεται προς τον Ουράνιο Πόλο ή να 
είναι κάθετος στο καντράν. 
 

 
    
   Ο σχεδιασμός της επιφάνειας του καντράν περιλαμβάνει την προβολή των κύκλων της 
Ουράνιας σφαίρας πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ας φανταστούμε μια διαφανή σφαίρα, 
αυθαίρετης ακτίνας, με κέντρο Ο πάνω στην οποία είναι σημειωμένος ο ισημερινός, οι δύο 
Τροπικοί και οι μεσημβρινοί που διαφέρουν κατά 15⁰. Τότε ας στρέψουμε αυτή τη σφαίρα 
σε σχέση με την επιφάνεια έτσι ώστε ο άξονας περιστροφής της να προσανατολίζετε προς 
το Βόρειο Ουράνιο Πόλο (Σχήμα 2.6a). Αν φωτίσουμε τη σφαίρα με μια λάμπα που 
αντιπροσωπεύει τον Ήλιο, που βρίσκεται στο επίπεδο του ισημερινού της σφαίρας, θα γίνει 
εμφανές ότι οι προβολές των μεσημβρινών επάνω στο έδαφος θα είναι με τη μορφή 
ευθείες γραμμές – τις γραμμές των ωρών πάνω στο καντράν. Ο ισημερινός θα προβάλλεται 
ως μια ευθεία γραμμή, γνωστή ως μεσονύκτιος γραμμή, και οι δύο Τροπικοί θα 

Παγκόσμια Ώρα 
   Η Παγκόσμια Ώρα (UT) είναι η τοπική (αστική) ώρα στο Γκρήνουιτς. Τι είναι η ώρα Γκρίνουιτς; Ένα 
ηλιακό ρολόι μετρά την ωριαία γωνία του Ήλιου, γνωστή αλλιώς ως πραγματική ώρα Γκρίνουιτς. 
Όταν ένα ηλιακό ρολόι δείχνει το μεσημέρι, η ωριαία γωνία είναι μηδέν, ή 0h πραγματική ώρα 
Γκρίνουιτς. Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση του χρόνου, έχουμε επιτύχει μια μέση ηλιακή ώρα. 
Όταν ένα ηλιακό ρολόι δείχνει το μεσημέρι, η ωριαία γωνία του μέσου Ήλιος είναι μηδέν, πάλι 0 h 
στη μέση ηλιακή ώρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες που υπολογίζονταν ήταν δώδεκα το 
πρωί και δώδεκα το απόγευμα. Ωστόσο, τα μεσάνυχτα είχαν θεωρηθεί ως η αρχή της ημέρας και η 
στιγμή που η ημερομηνία άλλαξε. Όταν το 24ωρο ρολόι τέθηκε σε χρήση, τα μεσάνυχτα 
συσχετίστηκαν με 0 h και ο μέσος χρόνος χρειάστηκε να εγκαταλειφθεί, καθώς το σημείο εκκίνησής 
του ήταν το μεσημέρι. Φανταστείτε ένα ηλιακό ρολόι που βρίσκεται ακριβώς στο μεσημβρινό του 
Γκρίνουιτς (γεωγραφικό μήκος 0⁰) το οποίο αναφέρεται στο ηλιακό μεσημέρι. Αφαιρούμε την 
εξίσωση του χρόνου από την ώρα 12h και αποκτούμε την παγκόσμια ώρα. Με άλλα λόγια, η 
Παγκόσμια Ώρα στο Γκρίνουιτς είναι =12h. Βλέπουμε λοιπόν ότι, όταν λέμε ότι είναι 12 h GMT, αυτό 
δεν είναι το ίδιο με το να λέμε ότι είναι 12 h UT. 
 

Σχήμα 2.6a Η αρχή του 
ηλιακού ρολογιού. (a) Οι 
μεσημβρινοί προβάλλονται 
πάνω στο οριζόντιο ηλιακό 
ρολόι από τις γραμμές των 
ωρών, και οι παράλληλοι από 
τα ημερήσια τόξα. 
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προβάλλονται με τη μορφή υπερβολής: τα ημερήσια τόξα. Πάνω στη σφαίρα οι 
μεσημβρινοί απέχουν μεταξύ τους κατά 15⁰ επειδή ο Ήλιος διανύει 360⁰ σε 24 ώρες 
(360⁰/24=15⁰), αλλά θα δούμε ότι οι προβολές τους επάνω στο έδαφος δεν απέχουν 
περισσότερο από 15⁰. Ανάλογα με το αν οι προβολές των μεσημβρινών βρίσκονται πάνω σε 
μια οριζόντια, κάθετη ή κεκλιμένη επιφάνεια, οι γωνίες μεταξύ των γραμμών των ωρών θα 
είναι διαφορετικές (Σχήμα 2.6b). Αυτές οι γραμμές των ωρών συγκλίνουν (όπως 
προβάλλονται στο έδαφος) σε ένα σημείο που αντιστοιχεί στο σημείο τομής του άξονα της 
σφαίρας με το έδαφος, αν και είναι πιθανό ότι το σημείο αυτό δεν θα υπήρχε, για 
παράδειγμα, εάν η επιφάνεια της  προβολής ήταν παράλληλη με τον άξονα περιστροφής. 
 

 
 
   Εάν καταργήσουμε τώρα τη σφαίρα, αφήνοντας μόνο τον πολικό άξονα, θεωρούμε ότι 
έχουμε κάνει ένα οριζόντιο ηλιακό ρολόι με τις γραμμές των ωρών του, τα ημερήσια τόξα 
και έναν άξονα που ονομάζεται πολικός στύλος.  
   Με την πιο πάνω διευθέτηση, θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι, εάν ο Ήλιος βρίσκεται στο 
επίπεδο του μεσημβρινού, η γωνιακή απόσταση του καντράν από τον ισημερινό μπορεί να 
μεταβάλλεται χωρίς να υπερβαίνει τη διεύθυνση της σκιάς του πολικού στύλου (Σχήμα 2.7). 
Με πιο τεχνικούς όρους, αυτό σημαίνει ότι η κατεύθυνση της σκιάς είναι ανεξάρτητη από 
την απόκλιση του Ήλιου, στην περίπτωση ενός ηλιακού ρολογιού με έναν πολικό στύλο. 
   Ποιος είναι ο βαθμός ακρίβειας που θα πρέπει να περιμένουμε από ένα ηλιακό ρολόι; Αν 
είναι σωστά προσανατολισμένο και αριθμημένο, το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε 
είναι μία σωστή ανάγνωση σε ένα λεπτό. Η ακρίβεια είναι μια ψευδαίσθηση. Τα ηλιακά 
ρολόγια δεν έχουν σκοπό να δείχνουν την ώρα με ακρίβεια δευτερολέπτων, και πολύ 
περισσότερο όταν υπάρχουν άλλες αιτίες οι οποίες οδηγούν σε μη ακριβείς μετρήσεις: σε 
αυτές περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του σκιόφωτος, η διακύμανση στην εξίσωση του 
χρόνου και η διάθλαση. 
 
 
 
 

Σχήμα 2.6b Η αρχή του 
ηλιακού ρολογιού. (b) Οι 
μεσημβρινοί που απέχουν 
μεταξύ τους 15⁰ μπορεί να 
προβάλλονται σε μεταβλητά 
κεκλιμένα επίπεδα, με τη 
μορφή ευθειών γραμμών 
που είναι γνωστές ως οι 
γραμμές της ώρας. 
 

Σχήμα 2.7 Όταν ο Ήλιος 
βρίσκεται στο επίπεδο 
του μεσημβρινού, η 
κατεύθυνση της σκιάς 
του πολικού στύλου δε 
διαφέρει. 
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2.4 Η μετατροπή της ηλιακής ώρας σε ωρολογιακή ώρα 
 

Ώρα Γκρίνουιτς και τοπική ώρα 
   Όλα τα ηλιακά ρολόγια που περιγράφονται εδώ παρουσιάζουν την πραγματική ηλιακή 
ώρα (ώρα Γκρίνουιτς). Το πρώτο πράγμα που τείνουμε να κάνουμε μετά την εγκατάσταση 
του ηλιακού ρολογιού μας είναι να συγκρίνουμε την ώρα που δείχνει με την ώρα στο ρολόι 
μας και αμέσως να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι διαφορετική. Υπάρχουν τρεις λόγοι γι' 
αυτό. 
   Ο πρώτος αφορά τον ίδιο τον Ήλιο. Είδαμε ότι η κίνησή του δεν είναι ομοιόμορφη, γιατί: 
επιταχύνει σε σχέση με έναν Ήλιο ο οποίος κινείται ομοιόμορφα και επιστρέφει στο ίδιο 
σημείο κάθε 24 ώρες. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διορθωθεί η ηλιακή ώρα μέσω της 
εξίσωσης του χρόνου. Να θυμάστε πάντα ότι η εξίσωση του χρόνου μπορεί να έχει θετική ή 
αρνητική τιμή. Εάν αφαιρέσουμε την εξίσωση του χρόνου από την ώρα Γκρίνουιτς που 
φαίνεται στο ηλιακό ρολόι λαμβάνουμε την τοπική ηλιακή ώρα. Ωστόσο, μια δεύτερη 
διόρθωση που χρειάζεται τώρα εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή. 
   Έτσι, έχουμε συμπεριλάβει τώρα δύο διορθώσεις για την ηλιακή μας ώρα, σχετικά με την 
εξίσωση του χρόνου και με το γεωγραφικό μας μήκος. Η ώρα στην οποία καταλήγουμε 
είναι γνωστή ως Παγκόσμια Ώρα (UT). Υπάρχει, όμως, ακόμη μια διόρθωση που πρέπει να 
γίνει. 
   Το 1916, στη Γαλλία εισήχθηκε η Καλοκαιρινή Ώρα, προσθέτοντας μία ώρα στην 
παγκόσμια ώρα, και το 1976, η Χειμερινή Ώρα (1 ώρα μπροστά από την UT) και η διπλή 
Καλοκαιρινή Ώρα (2 ώρες μπροστά από UT). Εν κατακλείδι, για να μετατρέψουν την ηλιακή 
ώρα  στην τοπική ωρολογιακή ώρα πρέπει: 
     → να αφαιρέσουμε την εξίσωση του χρόνου 
     → να διορθώσουμε σχετικά με το τοπικό γεωγραφικό μήκος 
     → να προσθέσουμε 1 ώρα, αν είναι σε ισχύ η Χειμερινή Ώρα ή 2 ώρες, αν είναι σε ισχύ η 
          Καλοκαιρινή Ώρα. 
Έτσι: 
Τοπική ωρολογιακή ώρα = ηλιακή ώρα – εξίσωση του χρόνου + γεωγραφικό μήκος + 1h ή 2h 

 

2.5 Εύρεση του τοπικού μεσημβρινού 
 
   Ο καθορισμός του τοπικού μεσημβρινού ταυτίζεται με τον καθορισμό της γραμμής που 
κατευθύνεται από το βορρά προς το νότο μέσω της θέσης του παρατηρητή. Εάν έχουμε την 
πρόθεση να κατασκευάσει ένα ηλιακό ρολόι, αυτή είναι η πρώτη πράξη που πρέπει να 
εκτελέσουμε. Η χρησιμοποίηση μιας πυξίδας σίγουρα δεν πρέπει να συνίσταται, διότι οι 
πυξίδες δείχνουν το μαγνητικό βορρά, ο οποίος δεν είναι ο ίδια με το γεωγραφικό βορρά. Η 
διαφορά μεταξύ των δύο μπορεί να ανέλθει σε πολλούς βαθμούς με την πάροδο του 
χρόνου. Επιπλέον, η παρουσία μεταλλικών υλικών μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
απόκλιση της βελόνας της πυξίδας. Η καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Ήλιο 
είτε παρατηρώντας τις διαδοχικές θέσεις από τη σκιά ενός Γνώμονα, είτε προσδιορίζοντας 
τη στιγμή που ο Ήλιος διασχίζει τον τοπικό μεσημβρινό. 
 

Μέθοδο ′′ίσων σκιών′′ 
   Η μέθοδος αυτή είναι εύκολο να στηθεί (για παράδειγμα σε μια αυλή του σχολείου), αν 
και είναι απολύτως ακριβής μόνο γύρω από τα ηλιοστάσια. Δίνει καλά αποτελέσματα, αν 
δεν αναζητείται μεγάλη ακρίβεια. Σε μία απόλυτα επίπεδη επιφάνεια τοποθετούμε ένα 
γνώμονα (μια ράβδο) 50 cm, και επαληθεύουμε ότι είναι όντως κάθετος με τη βοήθεια ενός 
νήματος της στάθμης. Γύρω από το γνώμονα σχεδιάζουμε πέντε κύκλους στο έδαφος 
ακτίνας 25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm και 200 cm. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η άκρη της 
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σκιάς του γνώμονα θα περάσει ανάμεσα από κάθε κύκλο σε δύο σημεία. Σημειώνουμε 
προσεκτικά κάθε ένα από αυτά τα σημεία σε κάθε κύκλο λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα του σκιόφωτος. Στο τέλος της ημέρας, ενώνουμε τα αντίστοιχα σημεία σε 
κάθε κύκλο με έναν σπάγκο. Η γραμμή που διέρχεται διαμέσου των κεντρικών  σημείων 
των χορδών και του γνώμονα δείχνει τον τοπικό μεσημβρινό (Σχήμα 2.8). 
 

 
 

Μέθοδος «Μεσημβρινό πέρασμα» 
   Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς προς το νότο καθώς 
διασχίζει τον τοπικό μεσημβρινό. Κατά τη στιγμή αυτή η σκιά ενός γνώμονα ή ενός νήματος 
της στάθμης δείχνει προς τα βόρεια. Γνωρίζοντας την ακριβή τοπική ώρα από το 
μεσημβρινό πέρασμα του Ήλιου, μπορούμε να υπολογίσουμε τη γραμμή του μεσημβρινού, 
χρησιμοποιώντας τη σκιά. Ο χρόνος αυτού του περάσματος ποικίλει κάθε μέρα και, 
επιπλέον, εξαρτάται από το γεωγραφικό μήκος του παρατηρητή. 
   Κατά την ακριβή στιγμή του μεσημβρινού περάσματος, εμείς σημειώνουμε τη θέση της 
σκιά που έριξε το νήμα της στάθμης επί του εδάφους. Είναι σκόπιμο να επαναλάβουμε 
αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον δύο φορές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια. Η 
γραμμή η οποία σημειώθηκε μπορεί στη συνέχεια να προεκταθεί σε μεγαλύτερο μήκος. 
Παρά την απλότητά της, η μέθοδος αυτή έχει δύο μειονεκτήματα: το πρώτο είναι ότι, εάν 
ένα σύννεφο περνά από τη στιγμή του μεσημβρινού περάσματος, πρέπει να 
προσπαθήσουμε και πάλι την επόμενη μέρα ή την επόμενη ή τις επόμενες…! Δεύτερον, και 
αυτό έχει περισσότερο να κάνει με την ακρίβεια της διαδικασίας, το αζιμούθιο του Ήλιου 
αλλάζει γρήγορα το καλοκαίρι γύρω από το μεσημέρι έτσι ώστε ένα μικρό λάθος της στιγμή 
να μεταβάλλει σημαντικά την κατεύθυνση της σημειωμένης γραμμής «Βορρά-Νότου». 

Σχήμα 2.8 Η μέθοδος 
′′ίσων σκιών′′. Η 
κόκκινη καμπύλη 
δείχνει το μονοπάτι της 
σκιάς από την άκρη 
του γνώμονα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. 
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3 Ο ΓΝΩΜΟΝΑΣ 

   Το απλούστερο ηλιακό ρολόι αποτελείται από ένα ραβδί κάθετα τοποθετημένο στο 
έδαφος. Αυτό είναι γνωστό ως γνώμονας, από τον Ελληνικό «γνώμων» που σημαίνει 
δείκτης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αστρονομικό όργανο. 
 

3.1 Ο πρώτος γνώμονας 
 
   Η παράδοση λέει πως ο γνώμονας εφευρέθηκε από τον Έλληνα  Αναξίμανδρο (6ος αιώνα 
π.Χ.), αν και γνωρίζουμε από τον Ηρόδοτο (5ος αιώνας π.Χ.), ότι οι Έλληνες επέστησαν τις 
γνώσεις τους σχετικά με αυτό το μέσο από τη Βαβυλώνα. Είναι πιθανό ότι ο γνώμονας ήταν 
επίσης γνωστός στην Κίνα και την Ινδία, έτσι ώστε να μην είναι πραγματικά δυνατό να 
αποδοθεί η εφεύρεσή του σε κάποιον ιδιαίτερο πολιτισμό. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι, 
από νωρίς αναγνωρίστηκε ότι, εάν ένα ραβδί τοποθετημένο στο έδαφος ρίχνει μια σκιά, 
αυτή η σκιά θα έχει προφανώς «άπειρο» μήκος με την ανατολή του ηλίου. Θα γίνει 
μικρότερη κατά το πρωί, και θα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της, όταν ο Ήλιος θα 
είναι ψηλότερα στον ουρανό. Η σκιά τότε θα μεγαλώσει για άλλη μια φορά για να γίνει 
«άπειρη» την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Πέρα από αυτό το καθημερινό φαινόμενο, 
παρατηρήθηκε ότι η σκιά άλλαζε με άλλους τρόπους με το πέρασμα των εποχών: το 
χειμώνα το μεσημέρι η σκιά ήταν μεγαλύτερη  σε σχέση με το καλοκαίρι. Ως εκ τούτου, από 
την αρχαιότητα, ο γνώμονας έχει χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των ημερομηνιών των 
εποχών. Η προσεκτική παρατήρηση της πορείας της άκρης της σκιάς του δείχνει ότι, κατά 
τις ισημερίες, περιγράφει μια ευθεία γραμμή επί του εδάφους. Κατά το χειμερινό 
ηλιοστάσιο η γραμμή αυτή δημιουργεί μία καμπύλη προς τα νότια, ενώ κατά το θερινό 
ηλιοστάσιο γίνεται κυρτή προς τα βόρεια. Τέλος, ο γνώμονας είναι αναμφίβολα το πιο 
αρχαίο όλων των αστρονομικών οργάνων και χρησιμοποιούταν συνήθως από τους 
αρχαίους γεωγράφους για να βρίσκουν το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. 
    

3.2 Καθορισμός του τοπικού γεωγραφικού πλάτους 
 
Θεωρία 
   Δεδομένου ότι το ύψος του Πολικού Αστέρα πάνω από το βόρειο ορίζοντα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να δείχνει περίπου το γεωγραφικό πλάτος του παρατηρητή, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αστέρι για να το συνταιριάξουμε. Αλλά ο πολικός αστέρας 
δεν βρίσκεται ακριβώς στο πολικό σημείο του ουρανού, όπου ο άξονας περιστροφής της 
Γης συναντά την Ουράνια σφαίρα. Προς το παρόν είναι περίπου 0⁰ 44’ μακριά από το 
σημείο αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι περιγράφει ένα μικρό κύκλο γύρω από τον Ουράνιο 
πόλο, όπως η Γη γυρίζει σε αυτόν τον άξονά.  
   Όταν η σκιά είναι η ελάχιστη, ο Ήλιος βρίσκεται στο αποκορύφωμα στον τοπικό 
μεσημβρινό και κατόπιν βρίσκεται νότια. Το ύψους h (το πραγματικό μεσημέρι) μπορεί να 
υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη σχέση: 

h = 90⁰ - φ + δ 
όπου φ είναι το γεωγραφικό πλάτος και δ η απόκλιση του Ήλιου. Αν l είναι το μήκος, και 1 

είναι το ύψος του γνώμονα, τότε α/l = tanh. Μπορούμε να συμπεράνουμε τώρα το τοπικό 

γεωγραφικό πλάτος, δεδομένου ότι φ = 90⁰ + δ - h. Κατά τις ισημερίες (20 Μαρτίου και 23 
Σεπτεμβρίου), η απόκλιση του Ήλιου είναι μηδέν, έτσι ώστε φ =  90⁰ - h. 
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   Η διαδικασία αυτή μας επιτρέπει ταυτόχρονα να προσδιορίσουμε τον τοπικό μεσημβρινό 
και να μετρήσουμε το γεωγραφικό πλάτος μας. Σε μια ανοικτή, πλήρως επίπεδη επιφάνεια, 
έχουμε τοποθετήσει μια κάθετη ράβδο μήκους 50cm. Έχουμε ελέγξει με ένα νήμα της 
στάθμης ότι ο γνώμονας είναι κάθετος και έχουμε σημειώσει τις θέσεις της σκιάς του 
γνώμονα σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η άκρη της σκιάς, στα 
ευρωπαϊκά γεωγραφικά πλάτη, περιγράφει μια καμπύλη η οποία είναι γνωστή ως 
υπερβολή. Όταν η σκιά είναι η ελάχιστη, ο Ήλιος βρίσκεται στο αποκορύφωμα του τοπικού 
μεσημβρινού και προς το νότο. Ο τοπικός μεσημβρινό ως εκ τούτου είναι η ευθεία γραμμή 
που διατρέχει τη βάση του γνώμονα και το σημείο που σηματοδοτεί την συντομότερη σκιά 
(Σχήμα 3.2). Η σήμανση του μεσημβρινού είναι δύσκολη, αφού κατά την εποχή της 
κορύφωσής του το υψόμετρο του Ήλιου παρουσιάζει μικρή διακύμανση, και μπορεί να 
γίνει ένα σημαντικό σφάλμα αν δεν μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την πραγματική 
μικρότερη σκιά. Επομένως, είναι αναγκαίο να επαναληφθεί η διαδικασία για αρκετές 
συνεχόμενες ημέρες. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουν αυτό το πείραμα γύρω 
από το χειμερινό ηλιοστάσιο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η σκιά είναι πολύ μεγάλη και 
το άκρο της είναι θολό εξαιτίας του σκιόφωτος, το οποίο καθιστά λιγότερο εύκολη τη 
μέτρηση. Το μήκος της σκιάς που βρίσκονται κατά μήκος του μεσημβρινού μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε το γεωγραφικό πλάτος. 
 

Σχήμα 3.1 Η αρχή της 
μέτρησης του 
γεωγραφικού πλάτους. 
Μπορούμε να 
μετρήσουμε το ύψος h 
από τον Ήλιο το 
πραγματικό μεσημέρι 
χρησιμοποιώντας το 
μήκος l της σκιάς ενός 

γνώμονα ύψους α με τη 
σχέση: α/ l =tanh. Το 

τοπικό γεωγραφικό 
πλάτος φ συνδέεται με το 
h έτσι:  φ = 90 + δ – φ. 
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4 ΙΣΗΜΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 

 

   Το ισημερινό ηλιακό ρολόι είναι κεκλιμένο. Είναι πολύ εύκολο να το ξεχωρίσουμε. 
Ωστόσο, η λειτουργία του δεν είναι πάντα άμεσα κατανοητή. Είναι σίγουρα το καλύτερο 
μέσο για να μας διδάξει για την κίνηση του Ήλιου σε κλίση. Ονομάζεται ισημερινό καντράν 
γιατί το καντράν του, λειτουργεί και από τις δύο πλευρές και έχει τοποθετηθεί παράλληλα 
με τον ισημερινό της Γης. 
 

4.1 Η αρχή των ισημερινών ηλιακών ρολογιών 
 
Το καντράν 
   Στην περίπτωση των ισημερινών ηλιακών ρολογιών (Σχήμα 4.1) ο στύλος, ο οποίος ρίχνει 
τη σκιά του στο καντράν, είναι παράλληλος με τον άξονα περιστροφής της Γης. Είναι 
ευθυγραμμισμένος με τον τοπικό μεσημβρινό και σχηματίζει γωνία με το οριζόντιο επίπεδο 
ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος φ (Σχήμα 4.2). Το καντράν, κάθετα προς το στύλο, ως 
εκ τούτου, είναι παράλληλο με τον ισημερινό και υπό γωνία (90⁰ - φ) σε οριζόντια θέση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Το καντράν έχει τις γραμμές των ωρών και στις δύο επιφάνειες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί 

ο Ήλιος βρίσκεται πάνω από τον ουράνιο ισημερινό, τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι. 

Δηλαδή η απόκλισή του είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι η βόρεια όψη της επιφάνεια του 

καντράν φωτίζεται τότε. Το φθινόπωρο και το χειμώνα, όμως, ο Ήλιος βρίσκεται κάτω από 

τον Ισημερινό και φωτίζεται η νότια προσανατολισμένη όψη (Σχήμα 4.3). Κατά τις 

ισημερίες, ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς επάνω στον ισημερινό, και έτσι φωτίζονται και οι δύο 

όψεις. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.1 Η βόρεια όψη ενός ισημερινού 
ηλιακού ρολογιού.  
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Σχήμα 4.2 Ένα  προσανατολιζόμενο ισημερινό ηλιακό ρολόι (α) στην τοπική Ουράνια Σφαίρα και (β) 
σχετικά με τη Γη. Ο στύλος είναι παράλληλος προς τον άξονα περιστροφής  της Γης και βρίσκεται 
στον τοπικό μεσημβρινό. Το καντράν βρίσκεται σε ορθή γωνία με το στύλο και παράλληλα προς τον 
ισημερινό. 

 

 

Σχήμα 4.3 Η ετήσια εξέλιξη της σκιάς του στύλου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι (α), ο Ήλιος βρίσκεται 
πάνω από τον Ισημερινό και η βόρεια όψη του καντράν είναι φωτισμένη. Το φθινόπωρο και το 
χειμώνα (β), ο Ήλιος είναι κάτω από τον Ισημερινό και η νότια όψη του καντράν είναι φωτισμένη. 
 

Η σκιά του στύλου 
   Καθώς περνάει η μέρα, η σκιά του στύλου δεν κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, και στις 

δύο επιφάνειες: όπως βλέπουμε τη βόρεια πλευρά, η σκιά κινείται δεξιόστροφα, αλλά 

όπως βλέπουμε τη νότια πλευρά η σκιά κινείται αριστερόστροφα. Επίσης, στη βόρεια 

πλευρά, η σκιά του στύλου είναι μικρότερη την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Μετά τις 

21 Ιουνίου, η σκιά γίνεται μεγαλύτερη, και απείρως μεγάλη στην ισημερία του 

φθινοπώρου. Στη νότια πλευρά, η σκιά βρίσκεται σαφώς στο χαμηλότερο επίπεδό της κατά 

το χειμερινό ηλιοστάσιο. Εάν καταγράφουμε τις θέσεις της άκρης της σκιάς κατά τη 

διάρκεια της ημέρας θα διαπιστώσουμε ότι αυτές βρίσκονται σε ένα κύκλο. Έτσι είναι 

δυνατό να επισημάνουμε αξιοσημείωτες ημερομηνίες στηριζόμενοι στη σήμανση των 

ομόκεντρων κύκλων. 
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Οι γραμμές των ωρών 

   Δεδομένου ότι ο Ήλιος κινείται με ρυθμό 15⁰ ανά ώρα κατά μήκος του ισημερινού και ότι 
το καντράν είναι παράλληλο προς τον ισημερινό, η γωνία μεταξύ κάθε γραμμής της ώρας 
είναι επίσης 15⁰. Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, ο Ήλιος είναι 23⁰ 26′ πάνω από τον 
ισημερινό. Η βόρεια όψη πρέπει να βαθμονομείται με τις γραμμές των ωρών από 4h - 20h, 
για να φιλοξενήσει την πρώτη και την τελευταία ηλιόλουστη ώρα στο γεωγραφικό πλάτος 
μας (Σχήμα 4.4). Τώρα, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος ανατέλλει αργότερα (8h) και δύει 
νωρίτερα (16h). Ωστόσο αυτές οι ώρες που σημειώνονται στη νότια όψη του καντράν δεν 
είναι απόλυτες, επειδή η όψη αυτή είναι φωταγωγημένη μέχρι τις ισημερίες, τις ημέρες 
που ο ήλιος ανατέλλει στις 6h και δύει στις 18h. Έτσι, η νότια όψη έχει βαθμονομηθεί από 
τις 6h έως τις 18h. 
 

 
 
Σχήμα 4.4 Οι γραμμές των ωρών σε ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι. Η βόρεια όψη είναι 
βαθμονομημένη από τις 4h έως τις 20h και η νότια όψη από τις 6h έως 18h. Η γωνία μεταξύ των 
γραμμών των ωρών είναι 15⁰. 

 

 
4.2 Σήμανση των κλασικών ισημερινών ηλιακών ρολογιών 
 
  Βρίσκουμε το κέντρο από ένα (30x30)cm καντράν  σχηματίζοντας τις  δύο διαγώνιους του. 
Στη βόρεια όψη του καντράν χαράσσουμε μια διαχωριστική γραμμή που διέρχεται από το 
κέντρο του καντράν και είναι κάθετη στη μία του πλευρά. Αυτή είναι η γραμμή μεσημέρι 
(Σχήμα 4.5). Χρησιμοποιούμε ένα διαβήτη για να φέρουμε ένα κύκλο ακτίνας 15cm γύρω 
από το κέντρο, και ένα μοιρογνωμόνιο για να τον χωρίσει σε τομείς των 15⁰, που 
ακτινοβολούν από το κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε χαράξει οκτώ γραμμές πάνω 
στην αριστερή όψη του καντράν (από 13h έως 20h), και οκτώ γραμμές πάνω στην δεξιά του 
όψη (από 11h έως 4h). Στη νότια όψη έχουμε επίσης χαράξει μία γραμμή μεσημέρι που 
αντιστοιχεί σε αυτή της βόρειας όψης. Στη συνέχεια προχωρούμε όπως στη βόρεια πλευρά, 
αλλά σημειώνουμε μόνο τις γραμμές των ωρών (σε απόσταση 15⁰) από τις 6h έως τις 18 h. 
Δεν μπορεί να υπάρξει γραμμή πέρα από εκείνη που βρίσκεται κάθετα στη γραμμή 
μεσημέρι.  
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   Με όλες τις γραμμές σημειωμένες κάνουμε μια τρύπα για το στύλο στο κέντρο του 
καντράν. Έχοντας τοποθετήσει τη ράβδο στη θέση της, ελέγχουμε εάν ο στύλος είναι 
πράγματι σε ορθή γωνία με την επιφάνεια του καντράν. Μετά τοποθετούμε το ηλιακό 
ρολόι. Οι δύο γραμμές που δείχνουν το μεσημέρι (στη βόρεια και νότια όψη) πρέπει να 
βρίσκονται κατά μήκος του τοπικού μεσημβρινού, τον οποίο έχουμε ήδη χαράξει στο 
έδαφος. Η ράβδος στη νότια πλευρά θα πρέπει να σχηματίζει γωνία με τον μεσημβρινό ίση 
με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος φ (Σχήμα 4.5). Για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό είναι έτσι, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοιρογνωμόνιο, αλλά για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια 
θα μπορούσαμε ίσως να ακολουθήσουμε τον παρακάτω υπολογισμό: το μήκος της ράβδου 
στη νότια πλευρά πρέπει να είναι ίσο με 15/tanφ.  
 

4.3 Χρήσεις του ισημερινού ηλιακού ρολογιού 
 
Τοπική ώρα 
   Για να διαβάσουμε την τοπική ώρα από ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι πρέπει να κυλίσουμε 
πάνω στο στύλο μια κυκλική κάρτα με τις γραμμές των ωρών σημειωμένες σε αυτή (Σχήμα 
4.6). Όταν χρησιμοποιούμε ένα καντράν (30x30)cm κόβουμε μια κυκλική κάρτα, ακτίνας 
15cm, με μια κεντρική τρύπα. Σημειώνουμε τους τομείς των 15⁰, αλλά αυτή τη φορά μόνο 
στη βόρεια πλευρά. Τότε μπορούμε να κυλίσουμε την κάρτα πάνω στη ράβδο και αυτή θα 
προσαρμοστεί πάνω στο καντράν και θα μπορεί να γυρίσει γύρω από τη ράβδο. Μπορούμε 
να περιστρέφουμε την κάρτα γύρω από το καντράν και αυτό θα μας δείξει την ώρα στο 
ρολόι. Για παράδειγμα, αν η ώρα στο ρολόι είναι 10h, γυρίζουμε την κάρτα μέχρι η σκιά του 
στύλου να συμπίπτει με τη γραμμή 10h στο κινητό καντράν. Έτσι ρυθμισμένη η κάρτα θα 
μας πει την τοπική ώρα όλη την ημέρα. Αν αφήσουμε την κάρτα στη θέση αυτή θα δούμε 
ότι σε λίγες μέρες θα έχει συσσωρευτεί ένα λάθος, δεδομένου ότι η αξία της εξίσωσης του 
χρόνου αλλάζει κάθε μέρα. 

Σχήμα 4.5 Η κατασκευή ενός 
ισημερινού ηλιακού ρολογιού. 
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4.5 Το σφαιρικό ισημερινό ηλιακό ρολόι 
 
Θεωρία 
   Στην αρχαιότητα, η σφαίρα ήταν ένα αστρονομικό όργανο που χρησιμοποιούταν για τη 
μέτρηση της θέσης των ουρανίων σωμάτων. Μπορούμε να τροποποιήσει αυτό το όργανο 
μετατρέποντας το σε ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι: αντί για την ανάγνωση της ηλιακής ώρας 
σε ένα κεκλιμένο επίπεδο με δυο όψεις, η σκιά ενός στυλ θα πέφτει σε μια ζώνη που 
αποτελεί τμήμα ενός κύκλου (Σχήμα 4.7). Με αυτήν την ρύθμιση μπορούμε να διαβάσουμε 
την ηλιακή ώρα όλο το χρόνο, χωρίς να πρέπει να γνωρίζουμε ποια όψη του καντράν  
φωτίζεται. Το μόνο μειονέκτημα αυτού του τύπου καντράν είναι ότι για τη δημιουργία του 
και τη λειτουργία του απαιτούνται κάποιες δεξιότητες. 
 

 
 

Σχήμα 4.6 Η αρχή του 
ισημερινού καντράν που 
δείχνει την τοπική ώρα. Μια 
κινητή κυκλική κάρτα  
τοποθετείται πάνω στο 
ισημερινό καντράν. Η κυκλική 
κάρτα  περιστρέφεται μέχρι 
να δείξει την τοπική ώρα, 
όπως φαίνεται σε ένα ρολόι. 
 

Σχήμα 4.7  Ένα σφαιρικό  
ηλιακό ρολόι. 
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   Κεντήματα καρέ βρίσκονται σε εξειδικευμένα καταστήματα, είναι κατασκευασμένα από 
ξύλο και αποτελούνται από δύο ομόκεντρα στεφάνια. Εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε το 
πλήρες εσωτερικό στεφάνι. Το χωρίζουμε σε τομείς των 15⁰, σημειώνοντάς το από τις 4h 
έως τις 20h. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να ακουμπήσουμε το στεφάνι σε ένα φύλλο χαρτί 
που έχει τις διαστάσεις της διάμετρος του εσωτερικού του, να καθορίσουμε το κέντρο και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε ένα μοιρογνωμόνιο για να δημιουργήσουμε τους 
τομείς μας (δεκαέξι τομείς από 15⁰ ο καθένας). Με ένα πριόνι θα κόψουμε τα στεφάνια 
μεταξύ των ωρών 20h και 4h, έτσι ώστε να παραμένει μόνο ένα μέρος του ξύλινου κύκλου 
(Σχήμα 4.8). Τότε τοποθετούμε το στεφάνι ώστε να σχηματίζει γωνία (90⁰ - φ) με το νότιο 
ορίζοντα. Όπως και στην περίπτωση του κλασικού ισημερινού ηλιακού ρολογιού, το σημείο  
του μεσημεριού πρέπει να συμπίπτει με τη γραμμή του μεσημβρινού επί του εδάφους. 
Τότε τοποθετούμε μια  ράβδο έτσι ώστε να διέρχεται μέσα από το ακριβές κέντρο του 
τόξου της στεφάνης και να δείχνει προς τα βόρεια σε γωνία τέτοια που ο μεσημβρινός θα 
είναι ίσος με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. Η ράβδος πρέπει να είναι κάθετη στο επίπεδο 
της στεφάνης. 
 

 
 
   Με αυτό το σύστημα, η σκιά της ράβδου πέφτει πάνω στο στεφάνι, παράλληλα με τις 
γραμμές των ωρών και μπορούμε να διαβάσουμε την ώρα, από οποιαδήποτε πλευρά. 
Προφανώς, είναι δυνατόν να βαθμολογήσουμε το στεφάνι σε μισάωρα χωρίζοντάς το σε 
τομείς των7⁰.5. 

Σχήμα 4.8 Η αρχή του 
σφαιρικού ηλιακού 
ρολογιού. Το τόξο από το 
οποίο διαβάζουμε την ώρα 
είναι υπό γωνία (90⁰ - φ) 
στο νότιο ορίζοντα. Ο 
στύλος είναι σε ορθή γωνία 
με το επίπεδο της στεφάνης 
και περνά σχεδόν από το 
κέντρο του τόξου. 
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5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΡΟΓΙΑ 

   Το οριζόντιο ηλιακό ρολόι είναι εύκολο να γίνει. Βασίζεται σε ένα ισημερινό καντράν ή 
δημιουργείται με τη βοήθεια λίγης τριγωνομετρία και ενός υπολογιστή τσέπης. 
Εγκαθίσταται σε μια ανοικτή περιοχή και λειτουργεί όλο το χρόνο από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ηλίου. 
 

5.1 Η αρχή του οριζόντιου ηλιακού ρολογιού 
 
Το καντράν 
   Το οριζόντιο ηλιακό ρολόι αποτελείται από ένα οριζόντιο καντράν σημειωμένο με τις 
γραμμές των ωρών, καθώς και από ένα στυλ που δείχνει προς το Βόρειο Ουράνιο Πόλο και 
ρίχνει μια σκιά πάνω στο καντράν (Σχήμα 5.1). Όταν η σκιά βρίσκεται σε μία από τις 
γραμμές, δείχνει αυτήν την ώρα στην ηλιακή ώρα. Όπως πάντα, το καντράν θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τον τοπικό μεσημβρινό, προκειμένου  να λειτουργήσει σωστά (Σχήμα 
5.2). Ο στύλος είναι, ως εκ τούτου, πάντοτε στο κατακόρυφο επίπεδο του μεσημβρινού. 
 

 

      

Οι γραμμές των ωρών 

Σχήμα 5.1 Το οριζόντιο 
ηλιακό ρολόι. Σχετικά με το 
οριζόντιο καντράν αυτό 
είναι σημειωμένο με τις 
γραμμές των ωρών 4h–20h. 
O στύλος δείχνει προς το 
Βόρειο Ουράνιο Πόλο και 
βρίσκεται σε γωνία φ με το 
καντράν (η γωνία του 
τοπικού γεωγραφικού 
πλάτους). Η γραμμή του 
μεσημεριού συμπίπτει με 
τον μεσημβρινό. 
 

Σχήμα 5.2 Το οριζόντιο 
ηλιακό ρολόι και η Ουράνια 
Σφαίρα. Ο πολικός στύλος 
και η γραμμή του 
μεσημεριού είναι στο 
επίπεδο του μεσημβρινού. 
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   Οι γραμμές των ωρών είναι ημιευθείες και διέρχονται από τη βάση του στύλου. 
Δεδομένου ότι το καντράν λειτουργεί όλο το έτος, πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι 
γραμμές από 4h – 20h, που ενσωματώνουν τις ακραίες ώρες για την ανατολή και τη δύση 
του ηλίου στα γεωγραφικά πλάτη μας (Σχήμα 5.3). Η δυσκολία στην επισήμανση αυτών των 
γραμμών έγκειται στο γεγονός ότι βρίσκονται σε διαφορετικές γωνίες και εμείς πρέπει να 
τις επισημάνουμε με τη χρήση γεωμετρίας ή τριγωνομετρίας. 
 

 

5.2 Πιο συγκεκριμένα για το οριζόντιο ηλιακό ρολόι 
  
Θεωρία 
   Η επιφάνεια του καντράν για το οριζόντιο ηλιακό ρολόι μπορεί να σχηματιστεί με την 
προβολή της διάταξης του ισημερινού καντράν πάνω στο οριζόντιο καντράν, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατεύθυνση του στύλου (Σχήμα 5.4). Πολλές φορές είναι προτιμότερο να 
ξεκινήσουμε με αυτό τη διαδικασία αντί να προσπαθήσουμε  να κάνουμε μια ακριβή 
επεξεργασία με βάση την τριγωνομετρία. Τούτου λεχθέντος, αυτή η γεωμετρική μέθοδος 
είναι απλώς ακαδημαϊκής αξία, και είναι προτιμότερο να καταφύγουμε σε υπολογισμό αν 
είναι να κατασκευάσουμε ένα ηλιακό ρολόι μιας ακριβής, μεγάλης κλίμακας. Παρ 'όλα 
αυτά, χρησιμοποιώντας ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι ως εργαλείο προβολής θα 
συνειδητοποιήσουμε ότι μια γωνία 15⁰ σε ένα κεκλιμένο επίπεδο δε θα είναι 15⁰ όταν 
προβάλλεται στο έδαφος. 
 

 

Σχήμα 5.3 Ένα 
οριζόντιο ηλιακό 
ρολόι. Ο στύλος του 
είναι με τη μορφή 
ενός τριγώνου.  

Σχήμα 5.4 Διάγραμμα για 
ένα οριζόντιο ηλιακό 
ρολόι. Οι  γραμμές των 
ωρών με βάση την κλήση 
που επιτυγχάνεται από την 
προβολή των γραμμών του 
ισημερινού ηλιακού 
ρολογιού πάνω στο 
οριζόντιο καντράν. 
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   Πρώτα απ 'όλα, θα πάρουμε ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι, ως βοηθητικό καντράν, με έναν 
πολικό στύλο και τις γραμμές των ωρών του να απέχουν μεταξύ τους 15⁰ πάνω στην 
επιφάνεια του καντράν . Τοποθετούμε αυτό το καντράν σε ένα φύλλο χαρτί A3, κατά 
πλάτος. Το Α3 χαρτί αντιπροσωπεύει το καντράν του οριζόντιου ηλιακού ρολογιού. Ο 
στύλος του ισημερινού καντράν συναντά το χαρτί στο σημείο C, όπου συγκλίνουν οι 
γραμμές των ωρών του νέου ηλιακού ρολογιού. Στη διασταύρωση της γραμμής μιας ώρας 
πάνω στην ισημερινή γραμμή και την οριζόντια γραμμή, κάνουμε ένα σημάδι. Από εκεί θα 
φέρουμε μία γραμμή προς το σημείο C, αποκτώντας έτσι μια οριζόντια γραμμή της ώρα. Οι 
περιορισμοί της μεθόδου αυτής θα καταστούν σύντομα εμφανείς. Οι γραμμές των ωρών, 
πριν από τις 9h και μετά από τις 15h δε φθάνουν στο οριζόντιο φύλλο χαρτιού. Στην 
καλύτερη περίπτωση, μπορούμε να επισημάνουμε μόνο επτά γραμμές!  
   Στα παραδοσιακά βιβλία, για το θέμα αυτό, η σύσταση ήταν να τεντώσουμε ένα νήμα σε 
όλο το ισημερινό καντράν για να παρασταθούν οι  γραμμές των ωρών που θα συναντήσουν 
το οριζόντιο επίπεδο. Υπήρχαν επίσης και γεωμετρικές λύσεις, που στηρίζονταν στην 
αλλαγή της γωνίας του επιπέδου, αλλά αυτό δε μπόρεσε να αποφύγει το γεγονός ότι 
ορισμένες διασταυρώσεις ήταν εκτός του χώρου πάνω στον οποίο εργαζόμαστε.  
   Παρ 'όλα αυτά, η μέθοδος αυτή μας δείχνει ότι η γωνία μεταξύ της γραμμής μιας ώρας σε 
ένα οριζόντιο ηλιακό ρολόι, για παράδειγμα η γραμμή 14h, δεν πρέπει να σχηματίζει γωνία 
30⁰ με τη γραμμή του μεσημεριού όπως στο ισημερινό καντράν. 
 

5.3 Τριγωνομετρική σήμανση 
 
Θεωρία 
   Το διάγραμμα για το οριζόντιο καντράν είναι μια προβολή των γραμμών των ωρών σε ένα 
ισημερινό καντράν (Σχήμα 5.5). Αν γνωρίζουμε το τοπικό γεωγραφικό πλάτους φ, μπορούμε 
εύκολα να υπολογίσουμε και να χαράξουμε τις γραμμές των ωρών στο οριζόντιο καντράν. Η 
γωνία H′ μεταξύ της γραμμής μιας ώρας και της γραμμής του μεσημεριού για το οριζόντιο 
καντράν υπολογίζεται ως εξής: 
 

tanH’= sinφ tanH   (1) 
 
όπου H η ωριαία γωνία του Ήλιου (H = 0⁰ για το μεσημέρι, H = 15⁰ για 13h, H = 30⁰ για 14h, 
H = 15⁰ για 11h, κλπ.). 
 

 

Σχήμα 5.5 H ωριαία γωνία 
του Ήλιου Η ποικίλλει κατά 
15⁰  ανά ώρα στο ισημερινό 
επίπεδο, ενώ η διακύμανση 
της H′ στο οριζόντιο 
επίπεδο εξαρτάται από την 
ώρα της ημέρας. 
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   Προσέξτε αν H = ± 90⁰ τότε η εξίσωση (1) ανωτέρω είναι άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση 
χρησιμοποιούμε: 
 H = +90⁰             H’= +90⁰ 
 H = -90⁰              H’= - 90⁰ 
 το οποίο σημαίνει ότι οι ώρες 18h και 6h είναι υπό γωνία 90⁰ με τη γραμμή του 
μεσημεριού.  
 
   Ένα άλλο σημαντικό σημείο: το H′ πρέπει να είναι του ίδιου σημείου με το H. Κατά 
συνέπεια, εάν, για μια θετική τιμή του H, κατά τον υπολογισμό μας οδηγηθούμε σε 
αρνητικό αποτέλεσμα, προσθέτουμε 180⁰ σε αυτό το αποτέλεσμα. Αντιστρόφως, αν μία 
αρνητική τιμή του H μας οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, αφαιρούμε 180⁰. Για 
παράδειγμα, εάν H = +105⁰ (γραμμή 19h), έχουμε αποκτήσει H′  = -70⁰.17. Προσθέτουμε, 
ως εκ τούτου, 180⁰ και έχουμε H′ = 109⁰.83. Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε τους 
υπολογισμούς μας για 0⁰<H<120⁰, επειδή οι γωνίες το πρωί είναι συμμετρικές με αυτές το 
απόγευμα. Εάν θέλουμε να σημειώσουμε τις γραμμές των μισάωρων εμείς απλά 
χρησιμοποιήσετε μια απόσταση 7⁰.5. 
   Πώς μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε για να κατασκευάσουμε το καντράν μας; 
Παίρνουμε ένα ορθογώνιο κομμάτι ξύλο (24.5x30)cm πάνω στo οποίo πρόκειται να 
χαράξουμε το καντράν, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.6. Αφήνοντας ένα περιθώριο 2 cm 
παντού γύρω από τις άκρες του, ώστε να υπάρχουν επαρκή περιθώρια για τη γραφή των 
γραμμών των ωρών, έχουμε σχεδιάσει ένα ορθογώνιο (20,5x26)cm. Ο τριγωνικός στύλος θα 
αποκοπεί από το 0,5cm πάχους καντράν (Σχήμα 5.6).  
   Φέρνουμε μια ευθεία γραμμή 10cm από το αριστερό άκρο του καντράν μια άλλη 
παράλληλη με την πρώτη 0,5cm μακριά. Ο χώρος μεταξύ αυτών των γραμμών θα 
φιλοξενήσει το πλάτος του στύλου. Οι δύο γραμμές αντιστοιχούν σε μία διπλή γραμμή για 
το μεσημέρι.  
   Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσουμε με προσοχή τη γραμμή των ωρών 6 h-18h σε 
ορθή γωνία με τη γραμμή του μεσημεριού. Το σημείο όπου οι δύο γραμμές 
διασταυρώνονται είναι εκεί όπου θα πρέπει να προστεθεί η γωνία του στύλου (Α). Οι 
γραμμές των 6h και 18h έχουν σχεδιαστεί σε απόσταση 10cm από το κατώτερο άκρο του 
καντράν, αφήνοντας αρκετό χώρο για τις γραμμές των ωρών 4h και 20h. 
 

 
 
 

Σχήμα 5.6 Ένα 
οριζόντιο ηλιακό 
ρολόι με ένα 
τριγωνικό στύλο. 
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   Στη συνέχεια, σχηματίζουμε τις γραμμές των ωρών στις κατάλληλες γωνίες και τις 
γραμμές του μεσημεριού σε ένα σύνολο 17 ωρών γραμμών. Τώρα, χρειάζεται προσοχή, 
δεδομένου ότι ο ίδιος ο στύλος έχει ένα συγκεκριμένο πάχος (0,5cm) οι γραμμές για τις 
ώρες πριν από τις 6h και εκείνα για τις ώρες μετά από τις 18h δε συγκλίνουν στην ίδια ακμή 
του στύλου (Σχήμα 5.7). Αν ο στύλος είναι παχύς, η σκιά του ενός από τα άκρα του θα 
αναφέρει τις ώρες πριν από τις 6h και μετά το μεσημέρι, καθώς και εκείνη από την άλλη, τις 
πρωινές ώρες και μετά από τις 18h. Για παράδειγμα, όντας η γραμμή των 19h προέκταση 
της γραμμής των 7h, το καντράν θα δείχνει 19h όταν ο ήλιος πέφτει στη δυτική πλευρά και 
όχι στην ανατολική πλευρά του στύλου.  
   Όσον αφορά τον ίδιο τον τριγωνικό στύλο, αυτός σχηματίζει γωνία με τη γραμμή του 
μεσημεριού ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος φ και μπορεί να κοπεί με τη μορφή ενός 
ορθογώνιου τριγώνου. Ας ονομάσουμε τα σημεία του τριγώνου Α, Β και C: εάν AC είναι η 
υποτείνουσα και ΑΒ το άκρο που εφάπτεται στο καντράν, τότε το ύψος BC του στύλου είναι 
ίσο με AB tanφ.  
   Όταν το ηλιακό ρολόι έχει ολοκληρωθεί, μπορούμε να το συμβαδίσουμε με τον τοπικό 
μεσημβρινό. Όταν ο ήλιος λάμπει πάνω στο καντράν και η σκιά του στύλου βρίσκεται κατά 
μήκος μιας γραμμής διαβάζουμε την ώρα από τον αριθμό που βρίσκεται στο τέλος της 
γραμμής αυτής. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.7 Σχέδιο για τις γραμμές 
των ωρών με έναν παχύ στύλο. Το 
δυτικό άκρο του τριγωνικού 
στυλου χρησιμοποιείται για να 
υποδείξει τις πρωινές ώρες μετά 
από τις 6h και τις ώρες μετά από 
τις 18h. Αυτές οι γραμμές 
τοποθετούνται επομένως στο 
δυτικό άκρο του στύλου. Το 
ανατολικό άκρο χρησιμοποιείται 
για να υποδείξει την ώρα πριν από 
τις 6h και τις απογευματινές ώρες 
μέχρι τις 18h. 
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5.7 Βαβυλώνιες και Ιταλικές ώρες 

Θεωρία 
   Είναι δυνατόν να δούμε σε ένα ηλιακό ρολόι πόσες ώρες έχουν περάσει από την 
τελευταία ανατολή του Ήλιου (Βαβυλώνιες ώρες), ή πόσες ώρες έχουν περάσει από την 
τελευταία δύση του Ήλιου (Ιταλικές ώρες).  
   Για το σκοπό αυτό έχουμε κατασκευάσει ένα ειδικό οριζόντιο ηλιακό ρολόι: ο στύλος 
αντικαθίσταται από έναν κώνο. Αρχίζουμε σχεδιάζοντας σε μισάωρα ένα παραδοσιακό 
οριζόντιο ηλιακό ρολόι για το τοπικό γεωγραφικό πλάτος μας. Αλλάζουμε την αρίθμηση των 
γραμμών πολλαπλασιάζοντας επί δύο: οι γραμμή 6h γίνεται 12h, γραμμή 11h γίνεται 22h, η 
γραμμή 14h γίνεται 4h (24h+4h) κ.λπ. Στο γεωγραφικό πλάτος μας έχουμε αποκτήσει μία 
εμφανή εξάπλωση των γραμμών από τις 8h έως τις 16h. Γραμμές προς τα αριστερά της 
γραμμής 0h (δηλαδή στη δυτική πλευρά) θα υποδείχνουν τις ιταλικές ώρες, ενώ αυτές στα 
δεξιά της γραμμής 0h (δηλαδή στην ανατολική πλευρά) θα υποδείχνουν τις βαβυλώνιες 
ώρες (Σχήμα 5.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίδειξη του τύπου για το οριζόντιο ηλιακό 

ρολόι 
 
   Στο διπλανό σχήμα, H είναι η ωριαία γωνία 
του Ήλιου που μετριέται στο ισημερινό 
επίπεδο, φ είναι το τοπικό γεωγραφικό πλάτος 
και H′ είναι η γωνία στο έδαφος ανάμεσα στη 
γραμμή μιας ώρας και στη γραμμή του 
μεσημεριού. Τώρα, BD / BC = tan H’.  
BD / BA = tan H, εξ ου και BD = ΒΑ tan Η. Επίσης, 
BC sinφ = ΒΑ, εξ ου ΒC = ΒΑ/sinφ. Επομένως 
tanH′ = ΒΑ tanH / (BA / sinφ), δηλαδή tanH′ = 
sinφ tanΗ. 
 

 

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις γωνίες χρησιμοποιώντας τις εφαπτόμενες τους; 
 
   Η χρησιμοποίηση ενός μοιρογνωμονίου δεν είναι μια πολύ ακριβής μέθοδος, αλλά 
χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρία είναι εύκολο να επεξεργαστούμε τα μήκη σχεδόν στο 
χιλιοστό. Για ένα ορθογώνιο καντράν, έστω ότι CB είναι το μήκος της γραμμής του μεσημεριού. 
Στην άκρη του δίσκου βρίσκουμε τα σημεία που αντιστοιχούν στα μήκη (CB tanH′). Αν τα μήκη 
προβάλλουν έξω από το πλαίσιο πρέπει να λάβουμε αυτές τις ποσότητες σε ένα σημείο Ε (CE / 
tanΗ′). 
 

Σχήμα 5.8 Οι γραμμές των ωρών σε 
ένα οριζόντιο ηλιακό ρολόι που 
δείχνει τις ιταλικές ώρες στα 
δυτικά και τις βαβυλώνιες ώρες 
στα ανατολικά. 
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   Η κατασκευή του κώνου είναι αρκετά απλή αλλά πρέπει να γίνει από ένα ισχυρό και 
αρκετά εύκαμπτο υλικό. Σχετικά με το Α3 χαρτιά, έχουμε χαράξει, έναν κύκλο ακτίνας R (για 
παράδειγμα 10cm). Χρησιμοποιώντας το μοιρογνωμόνιο φέρνουμε από το κέντρο του 
κύκλου ενόν τομέα γωνίας τέτοιας ώστε α=(1-sinφ)x360⁰, όπου φ είναι το τοπικό 
γεωγραφικό πλάτος. Στη συνέχεια, κόβουμε αυτόν τον τομέα και τον κολλάμε μαζί με τα 
δύο του άκρα, με συνέπεια να έχουμε κατασκευάσει έναν κώνο με γωνία ανοίγματος 
διπλάσια από το πλάτος (δηλ. εάν φ = 47⁰, τότε το άνοιγμα της γωνίας είναι 94⁰). Για 
μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι προτιμότερο να τοποθετούμε τον κώνο σε μία βάση. Για το 
σκοπό αυτό, κόβουμε έναν κύκλο από ένα δύσκαμπτο υλικό του οποίου η ακτίνα ισούται με 
Rsinφ, και τοποθετούμε αυτόν τον κύκλο στη βάση του κώνου (αν R = 10 cm και φ = 47⁰, η 
ακτίνα είναι 7,3 cm). Αφού κατασκευάσουμε τον κώνο τον τοποθετούμε στο οριζόντιο 
ηλιακό ρολόι (Σχήμα 5.9), έτσι ώστε η κορυφή του κώνου να βρίσκεται στο σημείο τομής 
των γραμμών των ωρών. 
 
 

 
 

Σχήμα 5.9 Ένα καντράν που 
δείχνει τις Βαβυλωνιακές και 
τις Ιταλικές ώρες. Ο 
κατασκευαστής έχει αποδώσει 
εδώ το χρόνο σε ώρες πριν την 
δύση του ηλίου, 
τροποποιώντας τις ιταλικές 
ώρες.  
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6  ΠΟΛΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 

   Το πολικό ηλιακό ρολόι είναι παγκόσμιο και η εύκολα κατανοητή σχηματική του 

παράσταση είναι τελείως ανεξάρτητη από το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. 

6.1 Η αρχή του συστήματος του πολικού ηλιακού ρολογιού 

   Το πολικό ηλιακό ρολόι είναι ένα κεκλιμένο καντράν με παράλληλες τις γραμμές των 

ωρών. Όπως υποδηλώνει η ονομασία του, το καντράν του ηλιακού ρολογιού είναι επίπεδο, 

και παράλληλο με τον πολικό άξονα. Με άλλα λόγια, βρίσκεται σε γωνία ως προς το 

μεσημβρινό ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. Όσον αφορά το στύλο, αυτός είναι 

παράλληλος  με το καντράν και βρίσκεται στο επίπεδο του μεσημβρινού: ο στύλος μπορεί 

να είναι η επάνω πλευρά ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου που τοποθετείται κάθετα 

προς το καντράν, ή μια ράβδος προσαρμοσμένη στα δύο άκρα (όπως στα Σχήματα 6.1 και 

6.2). 

 

Σχήμα 6.1 Ένα πολικό ηλιακό ρολόι στο 

πάρκο του δημαρχείου στο 

Chateaubernard. 
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Οι γραμμές των ωρών 
   Οι   γραμμές  των  ωρών  είναι  σχεδιασμένες  παράλληλα  με  το  στύλο. Απέχουν  μεταξύ 
τους σύμφωνα       με     το     νόμο    των    εφαπτομένων   (Σχήμα   6.3):    όσο     
περισσότερο    απέχουν    από    τη    γραμμή   του  μεσημεριού3,  τόσο   μεγαλύτερη  θα  
είναι  η   μεταξύ  τους  απόσταση,  έτσι  ώστε  οι  γραμμές  που αντιστοιχούν   στις    ώρες    
6h   και    18h    να    βρίσκονται    θεωρητικά   στο   άπειρο.  Οι   γραμμές  των ωρών   που   
αντιστοιχούν   στο   πρωί   (στη   δυτική  πλευρά)  είναι   συμμετρικές   με   τις   γραμμές  
που αντιστοιχούν  στο απόγευμα (στην  ανατολική  πλευρά). Η γραμμή του μεσημεριού 
είναι στο επίπεδο του μεσημβρινού. Δεδομένου  ότι  η σχηματική παράσταση για το πολικό 
ηλιακό ρολόι είναι ανεξάρτητη από το  τοπικό  γεωγραφικό  πλάτος,  αυτό το είδος του 
ηλιακού ρολογιού θα λειτουργεί εξίσου καλά από τον Βόρειο Πόλο  και  στο  Νότιο  Πόλο,  
με  την  ίδια  διάταξη  των  γραμμών.  Η  μόνη  προϋπόθεση  είναι ότι το   καντράν   θα  
πρέπει  να  βρίσκεται  σε  σωστή  κλίση  ως  προς  το  μεσημβρινό,  έτσι  ώστε  ο  στύλος να 
δείχνει προς έναν από τους Πόλους. 
 

 
 
   Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η χρήση του ισημερινού ηλιακού ρολογιού ως ένα σύστημα 
προβολής: ενώ το καντράν του ισημερινού ηλιακού ρολογιού είναι παράλληλο με τον 
Ουράνιο Ισημερινό, το καντράν του πολικού ηλιακού ρολογιού είναι παράλληλο προς τον 
πολικό άξονα, έτσι ώστε τα δύο καντράν να είναι σε ορθή γωνία μεταξύ τους (Σχήμα 6.4). 
    
   Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η απόσταση μεταξύ των γραμμών εξαρτάται πολύ 
από την απόσταση α μεταξύ του στύλου και της επιφάνειας του καντράν: αν αυτή η 

                                                           
3
 Η απόσταση της γραμμής μιας ώρας από τη γραμμή  του μεσημεριού είναι ίση με α tan H, όπου α είναι η 

απόσταση του στύλου από το καντράν, και H είναι η ωριαία γωνία του ήλιου (1 ώρα = 15
ο
, 2ώρες = 30

ο
, κ.λπ.). 

Σχήμα 6.2  Ένα πολικό 
καντράν είναι επίπεδο και 
σχηματίζει γωνία φ με τον 
μεσημβρινό ίση με το 
τοπικό γεωγραφικό πλάτος. 
Ο στύλος είναι παράλληλος 
προς το καντράν: είναι 
στραμμένος προς το βόρειο 
ουράνιο πόλο. Η γραμμή 
του μεσημεριού και ο 
στύλος βρίσκονται στο 
επίπεδο του μεσημβρινού. 

Σχήμα 6.3 Ο νόμος των 
εφαπτομένων. Η γραμμή της 
ώρας  που αντιστοιχεί στην 
ωριαία γωνία H είναι σε 
απόσταση d = α tan H από τη 
γραμμή του μεσημεριού. 
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απόσταση είναι πολύ μεγάλη, λίγες μόνο γραμμές μπορούν να χαραχτούν. Αντιθέτως, αν ο 
στύλος είναι πολύ κοντά στο καντράν, οι γραμμές των ωρών θα είναι πάρα πολύ πυκνές. 
Επιπλέον, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δ αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς 
απομακρυνόμαστε από το μεσημέρι, σύμφωνα με το νόμο των εφαπτομένων. 
 

 
 
 
 
 
 

   Όσον αφορά το ύψος του στύλου μπορούμε να το υπολογίσουμε σε συνάρτηση με το 
μέγεθος του καντράν και τον αριθμό των γραμμών των ωρών που παριστάνονται πάνω σε 
αυτό. Αν L είναι η απόσταση μεταξύ της γραμμής του μεσημεριού και της άκρης του 
καντράν, το ύψος α του πολικού στύλου  πάνω από το καντράν θα είναι ίσο με (L /tan75ο) 
ώστε το καντράν να αναφέρει το χρονικό διάστημα μεταξύ 7h και 17h. Αν L =15 cm, το ύψος 
α θα είναι περίπου 4 cm. 

Σχήμα 6.4 Οι γραμμές των ωρών από τις οποίες διέρχεται ένα ισημερινό καντράν απέχουν μεταξύ 
τους, συμμετρικά 15

ο
. Οι γραμμές των ωρών ενός πολικού καντράν αποτελούν τις προεκτάσεις 

εκείνων ενός κάθετου σε αυτές ισημερινού καντράν, του οποίου το κέντρο συμπίπτει με το στύλο 
του πολικού καντράν. 

 

Αναφέροντας τις ημερομηνίες των ισημεριών και των ηλιοστασίων σε ένα πολικό ηλιακό ρολόι 

   Ένα οριζόντιο ηλιακό ρολόι για τον ισημερινό (φ = 0
ο
) είναι στην πραγματικότητα ένα πολικό ηλιακό 

ρολόι με παράλληλες γραμμές. Για να διασφαλίσουμε ότι είναι πολικό σε άλλα γεωγραφικά πλάτη, το 
γέρνουμε κατά τέτοια κλίση ώστε το καντράν να  παραμένει παράλληλο προς τον άξονα της Γης . Θα 
χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα για να σχεδιάσουμε τα τόξα για την υπερβολή του ηλιοστασίου 
και την ευθεία γραμμή που αντιπροσωπεύει τις ισημερίες. Η εξίσωση για την υπερβολή, δηλαδή την 
καμπύλη που περιγράφεται από την άκρη της σκιάς ενός γνώμονα , με τη μορφή y =f(x), είναι 
γραμμένη: 

 

Όπου  είναι το μήκος του γνώμονα,  το τοπικό γεωγραφικό πλάτος και δ η απόκλιση του Ήλιου. 
Στην περίπτωση του συστήματος του πολικού ηλιακού ρολογιού, πρέπει μόνο να ισχύει: φ=0

ο
. Στη 

συνέχεια, ο τύπος γίνεται: 

                             

Παράδειγμα: αν = 4cm, και δ=+23
ο
.44 και x=4cm, τότε .Αν δ=0

ο
, και x=4cm, τότε y=0cm. 

Αν δ= –23
o
.44 και x=4cm, τότε y=+2.45cm. 
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7 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 

   Τα κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια είναι το είδος που πιο συχνά συναντάται, και βρίσκονται 
στους τοίχους παλαιότερων σπιτιών ,καθώς και σε ιστορικά κτίρια, εκκλησίες και μνημεία. 
Συχνά είναι διακοσμημένα με ρητά. 
 

7.1  Κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια 
 
   Σε αντίθεση με τα άλλα ηλιακά ρολόγια που έχουν ήδη περιγραφεί, τα κατακόρυφα 
παρουσιάζουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα: κατά κανόνα, οι τοίχοι πάνω στους οποίους 
είναι τοποθετημένα δεν στρέφονται προς το νότο. Ένα ηλιακό ρολόι έτσι τοποθετημένο 
είναι γνωστό ως προσανατολισμένο καντράν (Σχήμα 7.1): μπορεί να είναι ένα καντράν για 
το πρωί, εάν ο τοίχος στρέφεται νοτιοανατολικά ή ανατολικά, ή ένα καντράν για το 
απόγευμα, αν ο τοίχος στρέφεται νοτιοδυτικά ή δυτικά.   
   Πρέπει να πούμε ότι αν θεωρήσουμε έναν τοίχο που να βλέπει προς το νότο, χωρίς αυτό 
να είναι ποτέ δυνατό να συμβεί, οι μετρήσεις μας θα είναι σημαντικά λανθασμένες. Για 
παράδειγμα, αν παρεκκλίνουμε 10ο  από τον εκτιμώμενο προσανατολισμό, το καντράν 
μπορεί να δείχνει λάθος κατά 40 λεπτά! Επίσης, αν κάνουμε ένα ηλιακό ρολόι να στοχεύει 
προς το νότο και το βάλουμε σε ένα τοίχο που βλέπει νότιο-ανατολικά, το σφάλμα μπορεί 
να αφορά μερικές ώρες! Εδώ, προτείνουμε την κατασκευή τεσσάρων καντράν τα οποία 
βλέπουν νότια, βόρεια, δυτικά και ανατολικά.    

 

 
 

Σχήμα 7.1 Ένα κατακόρυφο ηλιακό 
ρολόι στο Mondovie (Ιταλία). Το 
καντράν είναι κατακόρυφο. Το 
μοτίβο των γραμμών των ωρών  
και η θέση του στύλου εξαρτώνται 
από το καντράν. 
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7.2 Κατασκευάζοντας ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι άμεσα προσανατολισμένο  

προς το νότο 

Θεωρία 
   Ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι το οποίο βλέπει προς νότο ονομάζεται άμεσα 
προσανατολισμένο προς το νότο μεσημβρινό ηλιακό ρολόι, ή μεσημβρινό. Ο πολικός του 
στύλος σχηματίζει γωνία    (90⁰–φ) με την κατακόρυφη γραμμή του μεσημεριού. Αν 
στεκόμαστε μπροστά στο καντράν, η σκιά του στύλου κινείται από τα αριστερά προς τα 
δεξιά κατά τη διάρκεια της μέρας, περνώντας μία-μία όλες τις γραμμές των ωρών, οι οποίες 
συγκλίνουν στη βάση του στύλου. Αυτό το είδος του καντράν είναι πάντα περιορισμένο 
μεταξύ  των ωρών 6 h και 18 h (Σχήμα 7.2).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Σε ένα ξύλινο τετράγωνο, χαράσσουμε ένα άλλο τετράγωνο 30 cm× 30 cm, αφήνοντας 
αρκετό χώρο γύρω από το εξωτερικό του για να γράψουμε τους αριθμούς των ωρών. 
Σχεδιάζουμε μια κάθετη γραμμή από το μέσο μιας από τις πλευρές του εσωτερικού 
τετραγώνου, αυτή η γραμμή αποτελεί τη γραμμή του μεσημεριού. Η τομή της γραμμής του 
μεσημεριού με το άνω άκρο του εσωτερικού τετραγώνου αντιπροσωπεύει το σημείο στο 
οποίο θα εισαχθεί ο στύλος μας (Σχήμα 7.3).  
 

 

Σχήμα 7.2 Ένα 
μεσημβρινό ηλιακό 
ρολόι. Ο στύλος του 
είναι πολικός. Πάνω στο 
κατακόρυφο καντράν, 
που βλέπει προς το 
νότο, είναι οι γραμμές 
των ωρών από τις 6h 
μέχρι τις 18h. 

  

Σχήμα 7.3 Σχέδιο με τις γραμμές των ωρών 
που βρίσκονται στο κατακόρυφο 
μεσημβρινό ηλιακό ρολόι. Οι γραμμές των 
ωρών που αντιστοιχούν στο πρωί 
βρίσκονται στη δυτική πλευρά του 
καντράν, ενώ οι γραμμές των ωρών που 
αντιστοιχούν στο απόγευμα βρίσκονται 
στην ανατολική πλευρά του καντράν.  
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   Από αυτό το σημείο, στη συνέχεια, σχεδιάζουμε γωνίες    μεταξύ των γραμμών των ωρών 
και της γραμμής του μεσημεριού, όπως στο οριζόντιο ηλιακό ρολόι. Η    μπορεί να 
υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη σχέση: 
 

                                                              
 
 όπου H είναι η ωριαία γωνία του Ήλιου (H = 0ο το μεσημέρι, H = 15ο  στις 13h, H = 30ο  στις 

14h,... ,          H = –15ο  στις 11h), και  είναι το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. Δεδομένου ότι 
ένα κατακόρυφο καντράν άμεσα προσανατολισμένο προς το νότο περιορίζεται στις ώρες 

μεταξύ 6h και 18h, κάνουμε  =± 90o, εάν H = ±90ο , όπως στην περίπτωση των οριζόντιων 
ηλιακών ρολογιών. Κατά συνέπεια, οι γραμμές των ωρών 6h και 18h τέμνονται κάθετα 
πάνω στην κατακόρυφη γραμμή του μεσημεριού (Σχήμα 7.4). Οι γωνίες που αντιστοιχούν 
στο πρωί είναι συμμετρικές προς τις ομολόγές τους του απογεύματος. Ο στύλος δείχνει 
προς το Βόρειο Ουράνιο Πόλο, και η γωνία μεταξύ του στύλου και της γραμμής του 

μεσημεριού είναι ίση με (90ο – ), εδώ 42ο . Για να φτιάξουμε το στύλο, μπορούμε να 
κόψουμε ένα τρίγωνο από ένα ξύλινο ορθογώνιο: η υποτείνουσα θα αντιπροσωπεύει τον 
ίδιο το στύλο. 
 
   Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν ο στύλος δεν είναι καθόλου παχύς, οι γραμμές του 
απογεύματος συγκλίνουν στη δεξιά πλευρά της βάσης του στύλου, ενώ οι γραμμές  για το 
πρωί στην αριστερή πλευρά. 
 

 

 

  

Σχήμα 7.4 Η κατασκευή ενός 
μεσημβρινού ηλιακού ρολογιού. 
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Σχεδιάζοντας την υπερβολή για ένα ηλιακό ρολόι άμεσα προσανατολισμένο προς το νότο 
 

   Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να επισημανθεί ότι ο σχεδιασμός της επιφάνειας ενός ηλιακού ρολογιού 

άμεσα προσανατολισμένου προς το νότο σε γεωγραφικό πλάτος  είναι ίδιος με εκείνο για ένα 

οριζόντιο ηλιακό ρολόι που βρίσκεται σε  γεωγραφικό πλάτος (  –90
ο
). Είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, σχετικά με τα οριζόντια ηλιακά ρολόγια, ότι η εξίσωση για την υπερβολή, δηλαδή η 
καμπύλη που περιγράφεται από την άκρη της σκιάς του γνώμονα, με τη μορφή y =f(x), είναι: 
 
 

 
 
 

όπου a είναι το μήκος του γνώμονα,  το τοπικό γεωγραφικό πλάτος και δ η απόκλιση του Ήλιου. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τύπο για να σχεδιάσουμε την υπερβολή σε ένα άμεσα 
προσανατολισμένο προς το νότο ηλιακό ρολόι, με δύο αλλαγές. 
   
    Η πρώτη αφορά το μήκος του γνώμονα a, το οποίο σε ηλιακό ρολόι άμεσα προσανατολισμένο προς το νότο 

είναι ίσο με (U cos  ), όπου U είναι το μήκος του πολικού στύλου. Οι σειρές των σημείων ξεκινούν, επομένως, 

από εκείνο το σημείο κάτω από τη βάση του πολικού στύλου και σε απόσταση (U sin ) από αυτή, με τον άξονα 

x προς ανατολάς και τον άξονα y προς το ζενίθ. Τέλος, πρέπει να αντικατασταθεί το    στον τύπο από το (  –
90

ο
 ).  

 

 
 

Παράδειγμα: το άμεσα προσανατολισμένο προς το νότο ηλιακό μας  ρολόι τοποθετείται σε  =48
ο
 . Ο πολικός 

του στύλος έχει μήκος 10cm. Το μήκος του γνώμονα ,ως εκ τούτου, είναι 6.69 cm και βρίσκεται πάνω στη γραμμή 
του μεσημεριού και  7.43cm πιο κάτω από  τη  βάση του πολικού στύλου.  Στον  τύπο,    θα εισάγουμε  την τιμή             

 = 42
o
. Αν δ = +23

o
.44  και  x =9.47cm,  τότε  y = –17.1cm.  Αν  δ = – 23

ο
.44   και        x = 3.58 cm, τότε  y = –1.84 

cm. 
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7.3 Κατασκευάζοντας ένα κατακόρυφο ηλιακό ρολόι άμεσα προσανατολισμένο 
       προς το βορρά 
 
 Θεωρία                                                                                                                                                                                   
   Είναι μια κοινή πεποίθηση ότι, στο γεωγραφικό πλάτος που ζούμε, η βόρεια πλευρά ενός 
σπιτιού είναι πάντα στη σκιά. Ωστόσο, μπορούμε εύκολα να δούμε τους εαυτούς μας  την 
άνοιξη και το καλοκαίρι, ανάμεσα στις δύο ισημερίες, οπότε το φως του Ήλιου πέφτει από 
αυτήν την πλευρά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το 
απόγευμα. Μπορούμε να δούμε από αυτό το γεγονός ότι ένα ηλιακό ρολόι το οποίο βλέπει 
βόρεια θα λειτουργεί για σχεδόν έξι μήνες το χρόνο. Στο ηλιοστάσιο του Ιουνίου, θα 
λειτουργεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Προφανώς, 
ένας τοίχος που βλέπει βόρεια δεν θα φωτίζεται το μεσημέρι (στην Ευρώπη)! 
   Κατασκευάζοντας ένα καντράν άμεσα προσανατολισμένο προς το βορρά συνεπάγεται το 
σχεδιασμό αντίθετης επιφάνειας με αυτή του άμεσα προσανατολισμένου προς το νότο 
καντράν. Στην περίπτωση αυτή, ο στύλος θα δείχνει προς τα πάνω, δεδομένου ότι ο Βόρειος 
Ουράνιος Πόλος, σχηματίζει γωνία με τον ορίζοντα ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος 
(Σχήμα 7.5). 
 

 
 
   Αν σταθούμε με μια άμεση κατεύθυνση προς το Βορρά, η σκιά του στύλου θα κινηθεί σε 
μια δεξιόστροφη κατεύθυνση γύρω από το καντράν. Στο γεωγραφικό μας πλάτος, 
μπορούμε να σχεδιάσουμε οκτώ γραμμές των ωρών: τέσσερις για το πρωί, από τις 4h έως 
τις 7h, από τη δεξιά πλευρά του καντράν, και τέσσερις από την αριστερή πλευρά, από τις 
17h έως τις 20h. Όλες οι γραμμές συγκλίνουν στη βάση του στύλου (Σχήμα 7.6).        
 
    

Σχήμα 7.5 Ένα καντράν 
άμεσα προσανατολισμένο 
προς το Βορρά. Ο στύλος 
δείχνει προς το Βόρειο  
Ουράνιο Πόλο. Το καντράν 
πρέπει να φωτίζεται από τον 
Ήλιο μεταξύ της εαρινής 
ισημερίας και της ισημερίας  
του φθινοπώρου. 
Περιλαμβάνει  οχτώ 
γραμμές ωρών, από τις 4h 
έως τις 7h και από τις 17h 
έως τις  20h.  

Σχήμα 7.6 Ένα ηλιακό ρολόι άμεσα 
προσανατολισμένο προς το Βορρά. 
Αυτό το ρολόι είναι σχεδιασμένο 
στη βόρεια όψη ενός κύβου. 
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   Όπως και στην περίπτωση του άμεσου προσανατολισμού προς το νότο, σχεδιάζουμε ένα 
εσωτερικό τετράγωνο 30cm × 30cm σε μια ξύλινη σανίδα, αφήνοντας αρκετό χώρο από έξω 
για να γράψουμε τους αριθμούς των ωρών (Σχήμα 7.7). Σχεδιάζουμε μια οριζόντια γραμμή 
από το μέσο μιας από τις πλευρές του εσωτερικού τετραγώνου. Φέρνουμε μία  κάθετη 
γραμμή στο μέσο αυτής της οριζόντιας γραμμής, και η τομή των δύο αυτών γραμμών είναι 
το σημείο όπου θα τοποθετηθεί ο πολικός στύλος. Ο στύλος είναι με τέτοιο τρόπο 

τοποθετημένος ώστε να σχηματίζει γωνία (90⁰ – ) με την κατακόρυφη σανίδα.   
 
 

 
 
    
   Ο αριθμός των διαθέσιμων γραμμών των ωρών είναι αρκετά περιορισμένος. Στο 
γεωγραφικό μας πλάτος, μπορούμε να το σημειώσουμε τις γραμμές για τις ώρες 4h,5h,6h 
και 7h για το πρωί, και 17h,18h,19h και 20h για το απόγευμα. Σημειώστε ότι η γραμμή της 
ώρας 19h αποτελεί προέκταση της γραμμής της ώρας 7h, η γραμμή της ώρας 17h αποτελεί 
προέκταση της γραμμής της ώρας 5h κ.ο.κ. (Σχήμα 7.8). 
 
 
 

 

Σχήμα 7.7 Η κατασκευή ενός ηλιακού 
ρολογιού άμεσα προσανατολισμένου 
προς το Βορρά. 

Σχήμα 7.8  Σχεδίαση των γραμμών των ωρών 
ενός ηλιακού ρολογιού άμεσα 
προσανατολισμένου προς το Βορρά. Οι 
γραμμές των βραδινών ωρών είναι στη 
δυτική πλευρά του καντράν, ενώ οι γραμμές 
των πρωινών ωρών είναι στην ανατολική του 
πλευρά. 
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7.4 Κατασκευάζοντας ένα ηλιακό ρολόι άμεσα προσανατολισμένο προς τα δυτικά 
      ή τα ανατολικά 
 
Θεωρία                                                                                                                                                                               
   Ένα ηλιακό ρολόι που στρέφεται προς τα δυτικά ή τα ανατολικά έχει κάτι κοινό με ένα 
πολικό ηλιακό ρολόι: ο στύλος του είναι παράλληλος προς την επιφάνεια του καντράν, και 
δείχνει προς τον ουράνιο πόλο, ενώ οι γραμμές των ωρών είναι παράλληλες προς το στύλο 
(Σχήμα 7.9).  
 

 
 
 
   Η άμεση στροφή του καντράν προς τα ανατολικά δείχνει το χρόνο από την ανατολή του 
Ήλιου μέχρι τη στιγμή που ο Ήλιος περνά πέρα από το επίπεδο του τοίχου, ενώ η άμεση 
στροφή του καντράν προς τα δυτικά θα  δείχνει το χρόνο  από τη στιγμή της εμφάνισης του 
Ήλιου πέρα από το επίπεδο του τοίχου, έως τη δύση του Ήλιου. Καμία από αυτές τις 
τοποθετήσεις του καντράν δε θα είναι σε θέση να δείξει το μεσημέρι.  
   Η άμεση στροφή του ηλιακού ρολογιού προς τα δυτικά θα γίνει εάν το στρέψουμε 
ακριβώς κατά 90ο (προς τα δυτικά) σε σχέση με τον ορίζοντα. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. 
Μέσα στα πλαίσια της ξύλινης σανίδας διαστάσεων (35cm × 35cm), θα χαράξουμε ένα άλλο 
τετράγωνο 30cm × 30cm, αφήνοντας αρκετό χώρο από έξω για να γράψουμε τους αριθμούς 
των ωρών (Σχήμα 7.10).    

Σχήμα 7.9  Άμεσα προσανατολισμένα 
προς τα δυτικά(α), και άμεσα 
προσανατολισμένα προς τα 
ανατολικά(b) ηλιακά ρολόγια. Το 
καντράν είναι προσανατολισμένο είτε 
προς τα δυτικά(α) είτε προς τα 
ανατολικά(b). Οι στύλοι, οι οποίοι είναι 
παράλληλοι προς τη γραμμή, δείχνουν 
προς το Βόρειο Ουράνιο Πόλο. 
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   Σχεδιάζουμε μία οριζόντια γραμμή 8cm από την πάνω πλευρά του εσωτερικού 
τετραγώνου. Σημειώνουμε ένα σημείο P σε αυτήν τη γραμμή, 8cm από τη δεξιά πλευρά του 
τετραγώνου αυτού. Φέρνουμε μία ευθεία γραμμή, που να δείχνει προς το Βόρειο Ουράνιο 
Πόλο και να διέρχεται από το σημείο P, σε γωνία με την οριζόντια γραμμή ίση με το τοπικό 
γεωγραφικό πλάτος. Ο στύλος θα βρίσκεται πάνω από τη γραμμή αυτή και παράλληλα με 
αυτή. Θα μπορούσε να τοποθετηθεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.11, με την υποστήριξή του 
και στα δύο άκρα από ράβδους. Η απόστασή του α από το καντράν θα καθορίσει την 
απόσταση των γραμμών των ωρών. Αν εμείς επιλέξουμε, για παράδειγμα, να 
τοποθετήσουμε το στύλο 8 εκατοστά πάνω από το καντράν, θα επιτύχουμε το μέγιστο 
αριθμό των γραμμών των ωρών για τις δεδομένες διαστάσεις του καντράν.  
 
 

 

Σχήμα 7.10  Η κατασκευή ενός καντράν 
άμεσα προσανατολισμένου προς τα 
δυτικά. Ο στύλος στηρίζεται πάνω από το 
καντράν και παράλληλα σε αυτό σε 

απόσταση α. Σχηματίζει γωνία με το 
οριζόντιο επίπεδο ίση με το τοπικό 
γεωγραφικό πλάτος. Η γραμμή της ώρας 
που αντιστοιχεί στην ωριαία γωνία Η είναι 
σε απόσταση α/tan H από το στύλο. 

Σχήμα 7.11  Κατακόρυφο ηλιακό 
ρολόι,  προσανατολισμένο 
περίπου προς τα ανατολικά,  
στο Peveragno (Ιταλία). 
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   Τώρα θα σχεδιάσουμε, κάθετα προς την γραμμή που δείχνει προς το πόλο, μια ευθεία 
γραμμή που διέρχεται από το P. Οι γραμμές των ωρών θα είναι σε ορθή γωνία με τη 
γραμμή αυτή, και καθεμία από αυτές θα απέχει από το σημείο P απόσταση ίση με α/tan H. 
Η γραμμή που αντιστοιχεί στην ώρα 18h θα βρίσκεται από κάτω και παράλληλα με το 
στύλο. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η σκιά του στύλου θα περάσει διαδοχικά από 
όλες τις γραμμές των ωρών, παραμένοντας παράλληλη σε αυτές. 
   Ένα άμεσα στραμμένο προς τα ανατολικά ηλιακό ρολόι είναι η αντίστροφη έκδοση του 
ηλιακού ρολογιού που μόλις περιγράφηκε. Το καντράν είναι στραμμένο κατά 90ο ακριβώς 
(προς τα ανατολικά) σε σχέση με τον ορίζοντα. Δείχνει το χρόνο από την ανατολή του Ήλιου 
μέχρι το μεσημέρι (αν και η γραμμή μεσημέρι είναι θεωρητικά στο άπειρο). Για να το 
διευκρινίσουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες για την άμεση στροφή προς τα δυτικά, με 
κάποιες παραλλαγές. Σχετικά με το τετράγωνο διαστάσεων             30cm × 30cm, το σημείο 
P βρίσκεται 8cm από την πάνω πλευρά του και    8cm από την αριστερή πλευρά του(Σχήμα 
7.12). Η ευθεία γραμμή που διέρχεται από P σχηματίζει γωνία με την οριζόντια ίση με το 
τοπικό γεωγραφικό πλάτος. Οι γραμμές των ωρών πρέπει να είναι παράλληλες προς μια 
ευθεία γραμμή κάθετη προς τη γραμμή που δείχνει προς τον πόλο, και πάλι με τη βοήθεια 
της σχέσης (α /tan H) . Η γραμμή της ώρας 6h θα βρίσκεται κάτω και παράλληλα με το 
στύλο. Οι γραμμές για τις ώρες 4h και 5h θα είναι πάνω από το P σε ένα κατακόρυφο 
καντράν.   
 

 

Σχήμα 7.12  Κατασκευάζοντας ένα άμεσα 
προσανατολισμένο προς τα ανατολικά 
ηλιακό ρολόι. 
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8 ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 

 

   Τα υψομετρικά ηλιακά ρολόγια είναι διασκεδαστικά και πρωτότυπα όργανα. Δείχνουν την 
ώρα Γκρίνουιτς ανάλογα με το ύψος του Ήλιου πάνω από τον ορίζοντα. 
 
 

8.1 Η αρχή του υψομετρικού ηλιακού ρολογιού 

   Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη υψομετρικού ηλιακού ρολογιού. Όλα βασίζονται στην 
ίδια αρχή: τον προσδιορισμό του ηλιακού χρόνου σε συνάρτηση με το υψόμετρο του Ήλιου 
(Σχήμα 8.1). Έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι φορητά, δεδομένου ότι πρέπει να 
μετακινηθούν για τη μέτρηση του υψομέτρου του Ήλιου. Ωστόσο, τέτοια καντράν έχουν και 
τα μειονεκτήματά τους: μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για ένα συγκεκριμένο 
γεωγραφικό πλάτος, και είναι αρκετά αναξιόπιστα μεταξύ των ωρών Γκρίνουιτς 11h έως 
13h, όπως το ύψος του Ήλιου μεταβάλλεται ελάχιστα γύρω από το μεσημέρι. Επίσης, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουμε την ημερομηνία προκειμένου να τα χρησιμοποιούμε 
κατάλληλα. Από τη θετική πλευρά, ένα από τα πλεονεκτήματά τους είναι ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ακόμη και αν δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση είναι ο νότος. 
 
   Τα υψομετρικά ηλιακά ρολόγια μπορούν να λάβουν πολλές μορφές (επίπεδες, 
κυλινδρικές, σχήμα δακτυλίου, κλπ.). Αυτά συνήθως αποτελούνται από ένα σύστημα που 
βασίζεται, για παράδειγμα, σε μια τρύπα, σε ένα στύλο ή μια σχισμή για τη μέτρηση του 
υψομέτρου του Ήλιου, στη ρύθμιση του συστήματος με βάση την ημερομηνία, καθώς και 
σε ένα δίκτυο των γραμμών των ωρών επί των οποίων  αναγράφεται η ώρα. 

 

 

Σχήμα 8.1 Κυλινδρικό υψομετρικό 
ηλιακό ρολόι (το ρολόι του 
βοσκού), στο πάρκο του 
δημαρχείου στο Chateaubemard 
(Charente). Η σκιά του στύλου, ο 
οποίος κινείται σε συνάρτηση με 
την ημερομηνία, προβάλλεται 
πάνω στον κύλινδρο, όπου 
φαίνεται η ώρα Γκρίνουιτς. 
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8.2  Το ηλιακό ρολόι του Αγίου Rigaud Capuchin 
 

 Η θεωρία του ηλιακού ρολογιού των Καπουτσίνων  
   Αυτό  το  ηλιακό  ρολόι,  που  εφευρέθηκε  το  δέκατο  έβδομο  αιώνα  από  τον  άγιο  
πατέρα  Rigaud,       παίρνει   το   όνομά   του  από  την  ομοιότητα  των  σημάτων   του  με  
την  κουκούλα  που  φορούν  οι Καπουτσίνοι   μοναχοί.  Ο   δίσκος   διατηρείται  
κατακόρυφος  και  γερμένος  με τέτοιο  τρόπο  ώστε ο  ήλιος  να  προσπίπτει  υπό μια πολύ 
μικρή γωνία σε ολόκληρη την επιφάνειά του. Ο δείκτης κινείται  κατά   μήκος   της  
κλίμακας των  ημερομηνιών, και, όταν  το καντράν είναι στραμμένο προς  τη  σωστή  θέση   
έναντι   του   Ήλιου,   η  κάθετη  σκιά  από  το  νήμα θα δείχνει την ώρα Γκρίνουιτς πάνω  
στο  καντράν  των  ωρών,  με  τη  χρήση  ενός  συρόμενου  σφαιριδίου (Σχήμα 8.2). 
 
 

 
 

   Παίρνουμε ένα ελαφρύ κομμάτι ξύλο κομμένο στο ακριβές μέγεθος ενός φύλλου χαρτιού 
Α4. Έπειτα χαράσσουμε μια ευθεία γραμμή, ακριβώς παράλληλα στην άνω πλευρά του 
καντράν αυτού και σε απόσταση 1cm μακριά από αυτή. Στη συνέχεια, στο δεξί άκρο της εν 
λόγω γραμμής και σε ορθή γωνία ως προς το καντράν, προσαρμόζουμε ένα μικρό 
ορθογώνιο με μια σχισμή στο κέντρο του. Η σχισμή πρέπει να έχει 2-3 χιλιοστά πλάτος. 
Αυτό θα αποτελέσει το σύστημα ευθυγράμμισης. Το καντράν πρέπει να διατηρείται 
κατακόρυφο έτσι ώστε το φως του ήλιου περνώντας μέσα από τη σχισμή να πέφτει κατά 
μήκος της γραμμής.  

Σχήμα 8.2 Το ηλιακό ρολόι 
του αγίου Rigaud του 
Καπουτσίνου. Το σύστημα 
παρατήρησης επιτρέπει 
στο καντράν να 
ευθυγραμμιστεί με το 
κατακόρυφο επίπεδο στο 
οποίο βρίσκεται ο Ήλιος. 
Το κινητό κάθετο νήμα 
στην κλίμακα των 
ημερομηνιών δείχνει την 
ώρα πάνω στο καντράν. 
  



 49 

   Το διάγραμμα που ακολουθεί θα πρέπει τότε να συμπληρώνεται με ένα μολύβι. 
Σχεδιάζουμε ένα ημικύκλιο 180ο με ακτίνα ΟΜ, και την ευθεία γραμμή MM’ (με το σημείο 
O στο μέσο της) παράλληλα προς την ανώτερη πλευρά του καντράν (Σχήμα 8.3). Το σχήμα 
που προκύπτει διαιρείται σε  τμήματα των 15ο, με το σημείο του μεσημεριού (H = 0ο)  να 
ταυτίζεται με το σημείο Μ, και την κάθετη που διέρχεται από το O με H = 90ο  (ώρες 6h και 
18h). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοιρογνωμόνιο για να φέρουμε τις 
διαχωριστικές γραμμές, ή να χωρίσουμε διαστήματα (OM cos H) κατά μήκος της ΜΜ’ από 
το O, από τα οποία σημεία φέρνουμε κάθετες γραμμές προς τα σημεία των ωρών ώστε να 
σχηματίζονται γωνίες Η. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το εν λόγω σημείο θα βρίσκεται 
στα δεξιά του O. 
 

 
 
   Τη στιγμή που έχουμε καθορίσει τα σημεία των ωρών, σχεδιάζουμε τις γραμμές των ωρών 
έτσι ώστε να προβάλλονται κάθετα στην ευθεία MM’. 
   Στο γεωγραφικό μας πλάτος, το καντράν είναι σημειωμένο με  ώρες  μεταξύ των 4h και 
20h. Μπορούμε να εκτελέσουμε μια «διπλή» διαβάθμιση, δεδομένου ότι, εξ ορισμού,  η 
γωνία H = 15ο =13h είναι η ίδια με εκείνη που αντιστοιχεί στην H =–15ο =11h: τα σημεία 
είναι συμμετρικά, το ύψος του Ήλιου για H = 11h είναι το ίδιο όπως για H =13h. 

   Από το Μ φέρνουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα MA, μήκους MA = OM/ cos . Αυτό το 

τμήμα σχηματίζει γωνία με τη MM’ ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος , έτσι ώστε η ΟΑ 

= MA sin  (Σχήμα 8.4). Το σημείο Α θα βρίσκεται στην κάθετη γραμμή που διέρχεται από 
το O. Κάθετα προς το ΜΑ, σχεδιάζουμε το ευθύγραμμο τμήμα της κλίμακας των 
ημερομηνιών EH. Τα σημεία E και H αντιπροσωπεύουν το καλοκαιρινό και το χειμερινό 

ηλιοστάσιο, αντίστοιχα. Η απόσταση AE =AH = OM tan(23ο.44)/ cos . Το σημείο C στην 
κλίμακα των ημερομηνιών, που αντιστοιχεί σε μια ημερομηνία του έτους, όταν η απόκλιση 

του Ήλιου είναι δ, βρίσκεται σε απόσταση ΟΜ tan δ /cos  από το σημείο Α. Έτσι, 
χρησιμοποιώντας τις αποκλίσεις του Ήλιου, σημειώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τις ημερομηνίες για την 1η και την 15η μέρα του κάθε μήνα.  

Σχήμα 8.3 Σχέδιο του πίνακα των 
ωρών. Το ημικύκλιο ακτίνας ΟΜ 
διαιρείται σε τομείς των 15

ο
. Κάθε 

σημείο (με εξαίρεση το σημείο του 
μεσημεριού) αντιστοιχεί σε δύο 
διαφορετικές ώρες, μία το πρωί 
και μία το απόγευμα. 
  

Σχήμα 8.4   Σχέδιο  της  
κλίμακας των  ημερομηνιών.  
Για το τμήμα   του  EH 
σημειώνονται διαφορετικές 
ημερομηνίες  εντός   του 
έτους. 
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9  ΗΛΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΙΚΕΣ 

 

   Η φαινομενική κίνηση του Ήλιου στις τροπικές ζώνες είναι πολύ διαφορετική από αυτή 
που παρατηρήθηκε στα εύκρατα γεωγραφικά πλάτη. Κάνοντας ένα ηλιακό ρολόι για τις 
ζώνες αυτές μπορεί να μας οδηγήσει σε μερικές εκπλήξεις και συναρπαστικά μονοπάτια. 
 

9.1  Ηλιακά ρολόγια στις τροπικές ζώνες 

   Για εκείνους που ζουν στις τροπικές ζώνες, οι ανωτέρω διαδικασίες για την κατασκευή 
ηλιακών ρολογιών δεν θα είναι οι ίδιες. Δυστυχώς, τα βιβλία για το θέμα αυτό σπανίως 
αναφέρουν αυτή την εκδοχή. Στις περιοχές αυτές, είναι δυνατό να πραγματοποιήσουμε ένα 
μοναδικό πείραμα με ένα απλό γνώμονα στηριγμένο στο έδαφος. Θα εξετάσουμε δύο 
σενάρια: αρχικά, με ένα ηλιακό ρολόι, στην περιοχή μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και 

του Ισημερινού (+23ο 26’>  > 0ο), και στη συνέχεια με ένα ηλιακό ρολόι, στην περιοχή 

μεταξύ του Τροπικού του Αιγόκερω και του Ισημερινού  (–23ο 26’ <  < 0ο). 
 

9.2 Ηλιακά ρολόγια βόρεια του Ισημερινού 

Η φαινομενική κίνηση του Ήλιου 
   Να  θυμάστε  ότι,  μεταξύ  του  Ισημερινού  και  του  Τροπικού του Καρκίνου, ο  Ήλιος θα 

κορυφωθεί στα νότια,   εφόσον  η  τιμή  της  απόκλισης  του Ήλιου είναι μικρότερη από 

εκείνη του τοπικού γεωγραφικού πλάτους.  Ο  Ήλιος  θα φτάσει στο  ζενίθ,  όταν κλίση του 

είναι ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος.  Στη συνέχεια,   όταν   η   τιμή   για   την   

απόκλιση   του   Ήλιου  είναι  μεγαλύτερη   από  εκείνη  του  τοπικού γεωγραφικού  

πλάτους,  ο  Ήλιος  θα κορυφωθεί στα βόρεια (Σχήμα 9.1).  Με άλλα λόγια, ο Ήλιος φτάνει 

στο ζενίθ δύο φορές το χρόνο για τις περιοχές μεταξύ του Ισημερινού και του Τροπικού του 

Καρκίνου. Σε μια  περιοχή  ακριβώς  πάνω  στον  Τροπικό  του  Καρκίνου, ο  Ήλιος  φτάνει  

στο  ζενίθ μόνο μία φορά το χρόνο,  στις  21 Ιουνίου. Επίσης, το χρονικό διάστημα που 

διαρκεί το φως της ημέρας στις τροπικές ζώνες παραμένει  σχεδόν  το  ίδιο (περίπου 12 

ώρες) για όλο το χρόνο: ο  ήλιος ανατέλλει γύρω στις 6h και δύει στις  18h.  Στην  ίδια  την  

τροπική  ζώνη,  η περίοδος  αυτή  είναι  μεγαλύτερη:  στις  21  Ιουνίου,  ο  ήλιος ανατέλλει 

στις 5h και 17min και δύει στις 18h και 43min. 

 
 

ΖΩΝΕΣ 
 

Σχήμα 9.1 Μεταξύ 
του Τροπικού του 
Καρκίνου και του 
Ισημερινού, ο 
Ήλιος φτάνει στο 
τοπικό ζενίθ δύο 
φορές το χρόνο, 
όπως φαίνεται 
στον πίνακα πάνω 
δεξιά. 
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Ο  γνώμονας   
   Το  να  βρίσκουμε  τον  τοπικό  μεσημβρινό  με  τη  χρήση  ενός  γνώμονα  πρέπει  να  
γίνεται  όσο  το δυνατόν   περισσότερο,  όταν   η   τιμή   της   απόκλισης   του   Ήλιου  απέχει  
πολύ   από   εκείνη   του τοπικού    γεωγραφικού    πλάτους.    Για    παράδειγμα,    σε    μια    
τοποθεσία    που    βρίσκεται    σε γεωγραφικό   πλάτος   +14ο 31’,   είναι   καλύτερα  να  το  
κάνουμε  αυτό  το  Δεκέμβριο:  η   σκιά  του είναι μεγαλύτερη το μεσημέρι. 
 
   Σημειώστε ότι, κατά τη στιγμή που ο Ήλιος περνά από το μεσημβρινό, ένας εσφαλμένος 
υπολογισμός μόλις μερικών δευτερολέπτων κατά τη στιγμή της σήμανσης της θέσης της 
σκιάς του γνώμονα θα οδηγήσει σε σοβαρά λάθη: το αζιμούθιο του Ήλιου μεταβάλλεται 
πολύ γρήγορα όταν είναι κοντά το ζενίθ.  
 
   Εάν σημειώνουμε  ένα ηλιακό ημερολόγιο, για παράδειγμα σε μια σχολική παιδική χαρά, 
με ένα γνώμονα, θα ήταν ενδιαφέρον να διασφαλίζαμε ότι οι ημερομηνίες που δείχνει 
πράγματι βρίσκονται στις δύο πλευρές (βόρεια και νότια) του γνώμονα. Αν έχουμε χαράξει 
έναν εποχιακό δείκτη στην Καραϊβική, για παράδειγμα, θα δούμε ότι η υπερβολή που 
αντιστοιχεί στο θερινό ηλιοστάσιο κλίνει προς τη νότια βάση του γνώμονα. Σχετικά με τον 
Ισημερινό, τα τόξα της υπερβολής είναι συμμετρικά ως προς και τις δύο πλευρές της 
ευθείας που αντιστοιχεί στις ισημερίες, στην οποία ευθεία βρίσκεται η βάση του γνώμονα 
(Σχήμα 9.2).  
 
   Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος h του Ήλιου στο ηλιακό μεσημέρι υπολογίζεται 
διαφορετικά, ανάλογα με το αν η τιμή της απόκλισης δ του Ήλιου είναι μικρότερη ή 

μεγαλύτερη από το τοπικό γεωγραφικό πλάτος . Στην πρώτη περίπτωση, h = 90ο –  + δ· 

στη δεύτερη, h =90ο +  – δ. Για παράδειγμα, αν  =15ο και δ = 2ο, τότε h = 77ο (ο Ήλιος 

κορυφώνεται στο νότο). Αν  =  15ο και δ = 23ο 26’, τότε h = 81ο 34’ (ο Ήλιος κορυφώνεται 
στον Βορρά). Σχετικά με τον Ισημερινό, το υψόμετρο του Ήλιου κυμαίνεται μεταξύ (90ο ± 
23ο 26’). 
 
 

 

Σχήμα 9.2 Ένα ηλιακό 
ημερολόγιο με Γνώμονα ο 
οποίος βρίσκεται στον 
Ισημερινό. Τα ημερήσια τόξα 
του ημερολογίου βρίσκονται 
σε κάθε πλευρά του άξονα 
Ανατολής – Δύσης. 
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Το Ισημερινό ηλιακό ρολόι   
   Σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη, το ισημερινό ηλιακό ρολόι παίρνει μια νέα πτυχή:  το  
καντράν  δεν είναι πολύ κεκλιμένο σε σχέση με τον ορίζοντα, και ο ίδιος ο Ισημερινός 
γίνεται κατακόρυφος. Όπως και στην περίπτωση  ενός  ισημερινού ηλιακού  ρολογιού που 
είναι σχεδιασμένο για  ένα ευρωπαϊκό γεωγραφικό πλάτος,   είναι  ενδιαφέρον  να  
σημειωθεί  ότι  η  σκιά  του  στύλου μετακινείται αριστερόστροφα όπως κοιτάζουμε το  
καντράν  καθώς  είναι στραμμένο προς τα βόρεια, και δεξιόστροφα, αν το δούμε με νότιο 
προσανατολισμό. 
 

Το οριζόντιο ηλιακό ρολόι   
   Ο  πολικός  στύλος  του  οριζόντιου  ηλιακού  ρολογιού  δεν  είναι  πολύ  κεκλιμένος  ως  
προς  το  βόρειο ορίζοντα.  Ο  στύλος  πρέπει  να  είναι  πολύ μεγάλος, ώστε να είναι σε 
θέση να διαβάσει ορισμένες ώρες της ημέρας,  όταν ο Ήλιος βρίσκεται πολύ ψηλά στον 
ουρανό. Όσον αφορά το ισημερινό ηλιακό ρολόι, οι εξωτερικές  γραμμές  των  ωρών  
αντιστοιχούν  περίπου  στις  ώρες  μεταξύ  6h  και  18h. Η κατανομή των γραμμών των 
ωρών είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που παρατηρήθηκε στα βορειότερα γεωγραφικά 
πλάτη: οι  γραμμές που αντιπροσωπεύουν τις ώρες 9h,10h,11h, 13h, 14h και 15h είναι 
αρκετά κοντά στη γραμμή του μεσημεριού, ενώ οι άλλες γραμμές του πολύ ευρύτερα 
κατανεμημένες (Σχήμα 9.4).   

 

 

 

 

 

  

Σχήμα 9.3 Ένα ισημερινό ηλιακό ρολόι μεταξύ του Τροπικού του Καρκίνου και του 
Ισημερινού. Η βόρεια πλευρά του καντράν φωτίζεται μόνο όταν η απόκλιση του 
Ήλιου είναι μεγαλύτερη από το τοπικό γεωγραφικό πλάτος. 
 

Σχήμα 9.4 Οι γραμμές των ωρών σε 
έναν οριζόντιο δίσκο που βρίσκεται 
σε γεωγραφικό πλάτος +16

ο
. 
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   Εάν βρισκόμαστε ακριβώς στον Ισημερινό, το διάγραμμα είναι ίδιο με εκείνο για το 
πολικό ηλιακό ρολόι: οι γραμμές είναι όλες παράλληλες και ο ίδιος ο στύλος πρέπει να 
είναι παράλληλος με το επίπεδο του καντράν. Επιπλέον, όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον 
Ισημερινό, τόσο περισσότερο το πολικό ηλιακό ρολόι πρέπει να προτιμάται ως προς το 
οριζόντιο ηλιακό ρολόι. Πράγματι, σημειώνοντας ένα κλασικό οριζόντιο ηλιακό ρολόι στο 
γεωγραφικό πλάτος 5ο  αυτό θα είναι προβληματικό, δεδομένου ότι οι γραμμές είναι πολύ 
κοντά μεταξύ τους γύρω από το μεσημέρι και συνεπώς η ανάγνωση της ώρας γίνεται 
αρκετά δύσκολη.  
 

 Το κατακόρυφο ηλιακό ρολόι  
   Τα       κατακόρυφα     ηλιακά     ρολόγια     δεν      δημιουργούν     ιδιαίτερα      
προβλήματα.     Το     άμεσα προσανατολισμένο   προς  το   νότο  μεσημβρινό  καντράν  
εξακολουθεί   να  έχει  τις  γραμμές  των  ωρών περιορισμένες  στο  διάστημα  μεταξύ   των   
ωρών  6h  και  18h.   Επίσης,  το  διάγραμμά  του  είναι  πολύ κοντά σε αυτό του ισημερινού 
ηλιακού ρολογιού, όπως φαίνεται από τις γωνίες μεταξύ των γραμμών των   ωρών  που  
είναι  σχεδόν  15⁰.   Επιπλέον,  ο  πολικός  στύλος  είναι  σχεδόν  οριζόντιος.  Ωστόσο, 
ανάλογα με την εποχή,  δεν λειτουργεί πάντα το μεσημέρι:  όταν  η τιμή της απόκλισης του 
Ήλιου είναι μεγαλύτερη από  εκείνη  του  τοπικού  γεωγραφικού  πλάτους,   το  μεσημέρι 
θα αναγράφεται στη βόρεια όψη.  Τώρα, καθώς  ο   Ήλιος  ανεβαίνει  πολύ  ψηλά στον 
ουρανό, η  σκιά του στύλου στο καντράν είναι πολύ μεγάλη,  και  μερικές  φορές  είναι  
δύσκολο  ή  και  αδύνατο  να  σχεδιάσουμε τα τόξα της υπερβολής που αναφέρονται στις 
εποχές του χρόνου.    
   Εάν θέλουμε ακριβώς για τον Ισημερινό, η βόρεια όψη του καντράν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για έξι μήνες (20 Μαρτίου-23 Σεπτεμβρίου) και η νότια όψη του για τους 
επόμενους έξι μήνες (23 Σεπτεμβρίου-20 Μαρτίου). Ο στύλος του κάθε καντράν σε αυτή 
την περίπτωση είναι κάθετος προς τον τοίχο. 

 
 10.3 Ηλιακά ρολόγια νότια του Ισημερινού 
 

Η φαινομενική κίνηση του Ήλιου 
   Στο   νότιο   ημισφαίριο,   τα   γεωγραφικά   πλάτη   έχουν  αρνητικές   τιμές.  Να  θυμάστε  
ότι  μεταξύ  του Ισημερινού   και   του  Τροπικού  του  Αιγόκερω,  δεδομένου  ότι  η   τιμή  
της  απόκλισης  του  Ήλιου  είναι μικρότερη  από  εκείνη του τοπικού γεωγραφικού 
πλάτους,  ο  Ήλιος θα  κορυφωθεί στα νότια. Ο Ήλιος θα φτάσει  στο  ζενίθ,  όταν  η  κλίση  
του  γίνει  ίση  με  το τοπικό γεωγραφικό πλάτος.  Στη συνέχεια,  όταν  η  απόκλιση  του  
Ήλιου  είναι μεγαλύτερη από  το  τοπικό γεωγραφικό πλάτος, ο  Ήλιος  θα  κορυφωθεί  στα  
βόρεια   (Σχήμα 9.5).  Για   τοποθεσίες  νότια  του  Τροπικού του Αιγόκερω,  ο  Ήλιος  
κορυφώνεται πάντα στο Βορρά.  
   Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμα την εξίσωση που αφορά το ύψος του Ήλιου στο 
ηλιακό μεσημέρι, εφόσον λάβουμε υπόψη την ένδειξη της τιμής του γεωγραφικού πλάτους.    
Για παράδειγμα, σε φ = –17⁰ στις 21 Δεκεμβρίου (δ = –23⁰ 26’), το ύψος h του Ήλιου είναι 
ίσο με 90⁰ – φ + δ, δηλαδή 83⁰ 34’ (ο Ήλιος κορυφώνεται στο νότο). Αν ο Ήλιος 
κορυφώνεται στα βόρεια, και η τιμή της απόκλισής του είναι μικρότερη από αυτή του 
τοπικού γεωγραφικού πλάτους, χρησιμοποιούμε 90⁰ + φ – δ. Έτσι, στις 21 Ιουνίου (δ = +23⁰ 
26’), το ύψος του Ήλιου είναι 49⁰ 34’. 
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   Το οριζόντιο ηλιακό ρολόι στο νότιο ημισφαίριο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι οι 
πρωινές ώρες του εμφανίζονται στην δεξιά (δυτική) πλευρά και οι απογευματινές ώρες 
εμφανίζονται στην αριστερή (ανατολική) πλευρά. Η σκιά του πολικού στύλου, η οποία 
σχηματίζει  με τον ορίζοντα γωνία ίση με το τοπικό γεωγραφικό πλάτος, στρέφεται προς το 
νότο το μεσημέρι. Όσον αφορά τα κατακόρυφα ηλιακά ρολόγια, η βόρεια όψη τους είναι 
αυτή που τις περισσότερες φορές φωτίζεται, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στον Τροπικό του 
Αιγόκερω. Η σκιά του στύλου κινείται δεξιόστροφα, και προς την αντίθετη κατεύθυνση η 
νότια όψη. Όπως συμβαίνει πάντα στις τροπικές περιοχές, η γραμμή του μεσημεριού είναι 
και στις δύο όψεις. Στο νησί  Reunion, για παράδειγμα, σε γεωγραφικό πλάτος –21ο 12’, η 
νότια όψη φωτίζεται από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 15 Ιανουαρίου· για το υπόλοιπο του 
έτους, είναι η βόρεια όψη αυτή που δείχνει το χρόνο. 
 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ 

Σχήμα 9.5 Μεταξύ του Ισημερινού 
και του Τροπικού του Αιγόκερω, ο 
Ήλιος φτάνει στο τοπικό ζενίθ δύο 
φορές το χρόνο. 
  


