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V 

Presentació del rector 

La Universitat d’Alacant vol ser una universitat multilingüe amb personal i 
estudiants plurilingües actius, i això només és possible amb una bona formació 
en llengües, un component clau per a una universitat competitiva. Tot i que 
l’entorn més eficaç per a l’aprenentatge de les llengües és la immersió social o 
l’aprenentatge natural al si de la família, en l’àmbit escolar i universitari, 
aquests entorns es poden generar amb el tractament integrat de llengües i 
continguts. 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià (i en altres llengües) com un component molt positiu en la formació 
universitària dels futurs professionals que estudien en aquesta Universitat. És 
una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
pròxim puguen exercir en valencià, en castellà i en anglès, o en qualsevol altra 
llengua.  

Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquest 
compromís de l’actual equip de direcció de la Universitat de preparar bons 
professionals. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la 
Universitat puguen exercir de manera competent la seua professió en valencià 
hem de preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
proporcionar materials de suport amb la millor qualitat possible. 

Un altre objectiu de la Universitat és promoure el coneixement en obert i 
facilitar i compartir recursos entre les universitats i els seus usuaris. Per això, 
aquests materials estan disponibles en edició digital i en el Repositori de la 
Universitat d’Alacant (RUA). 

L’edició de materials docents en valencià, l’autoarxivament en el RUA i 
l’impuls del coneixement en obert, són accions que formen part del 
desplegament d’una de les línies estratègiques de política lingüística: “Millorar 
i augmentar l’oferta de la docència en valencià i garantir-ne una bona qualitat 
lingüística” del Pla de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 
de 5 de juliol de 2011). 

Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament 
i aprenentatge han comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana a través 
del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 

Manuel Palomar Sanz 
Rector 
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1 Introducció

Des de molt antic la humanitat ha sentit fascinació pels astres. És lògic pensar 
que en èpoques més remotes en què la contaminació lumínica no impedia 
l’observació del cel els homes i les dones van sentir curiositat per la naturalesa 
dels astres i pels seus moviments. En l’actualitat tots intuïm que aquests 
moviments no tenen lloc de manera caòtica, sinó que presenten regularitats, i 
que aquestes regularitats afecten en major o menor mesura la vida en el nostre 
planeta. 

D’entre tots els astres, el més influent per a nosaltres és el Sol. Nosaltres 
centrarem el nostre estudi en el seu moviment en el cel. Tanmateix, el fet de 
centrar la nostra faena en un sol astre no ha de suposar una renúncia al 
coneixement del moviment de la resta d’objectes celestes, les estratègies 
seguides i els avanços aconseguits amb l’estudi del Sol ens han de permetre 
analitzar, també, el moviment dels altres astres. 

A1.- Indiqueu quins canvis es poden observar en el 
moviment del Sol si es fan observacions durant molts 
dies consecutius. Representeu aquests canvis amb 
dibuixos 

Tots som conscients dels canvis en la duració del dia al llarg de l’any, així com 
de l’hora d’eixida i posta del Sol. Hi ha mesos en què podem gaudir de poques 
hores de sol al dia i mesos en què el Sol ix molt enjorn i s’amaga molt tard. 
Aquesta variació ha quedat recollida fins i tot en el costumari popular a través 
de festivitats com la nit de Sant Joan o l’observació del Sol de mitjanit en els 
països nòrdics.  

Som conscients, també, que el Sol arriba al punt més alt al voltant del migdia i 
que és llavors quan més calfa. De fet, se’ns recomana no anar a la platja a 
l’estiu durant les hores centrals del dia, però... el Sol sempre assoleix la 
mateixa altura màxima? Arriba a situar-se algun dia sobre el nostre cap?  

La nostra experiència és molt més reduïda pel que fa a la posició d’eixida i 
posta del Sol. Hem estudiat que el Sol ix per l’est i s’oculta per l’oest, però 
hem tingut poques oportunitats d’experimentar fins a quin punt això és 
completament correcte.  

Com veiem, tot i que ens pot semblar que el Sol sempre es mou de la mateixa 
manera, hi ha diversos paràmetres d’aquest moviment que són susceptibles de 
patir canvis. L’estudi d’aquests canvis va més enllà de la curiositat, del 
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coneixement teòric, i són molt nombrosos els motius que en justifiquen 
l’estudi. 

A2.- Quin interès pot tenir l’estudi del moviment del Sol? 
Conèixer el moviment del Sol ha permès a la humanitat orientar-se en l’espai i 
en el temps. Distingir direccions absolutes com el nord, sud, est i oest va 
permetre l’expansió dels grans imperis de l’antiguitat i el manteniment de 
vincles entre les seues parts que garantiren la comunicació, el comerç, el 
desplaçament dels exèrcits, etc. A més, la invenció d’instruments que 
permeteren mesurar amb precisió la posició del Sol i l’hora va fer possible que 
els navegants i exploradors pogueren conèixer la posició sobre un mapa, fet 
que va eixamplar enormement el coneixement que tenien els nostres 
avantpassats del nostre planeta. 
 
L’estudi del moviment del Sol no sols ha permès l’orientació en l’espai sinó 
també l’orientació en el temps. Perquè els antics nòmades es pogueren fer 
sedentaris va ser necessari adquirir tot un conjunt de coneixements que 
garantiren la supervivència de les poblacions. Així, en les societats antigues va 
ser fonamental poder determinar l’època de la sembra, l’època de reproducció 
dels animals, etc. Els antics imperis van progressar perquè els seus membres 
podien dedicar temps a activitats com l’arquitectura, l’escriptura, el comerç... 
sense haver-se de preocupar de buscar els aliments necessaris per a la 
supervivència. A tall d’exemple, l’antic Imperi egipci va ser el primer a 
establir un calendari solar de 365 dies que marcava, entre d’altres coses, quan 
anava a desbordar-se el Nil. En aquelles èpoques, els sacerdots, membres de 
molt elevada posició en la societat, eren els posseïdors dels coneixements 
astronòmics i la seua tasca no es limitava al culte sinó també a l’organització i 
gestió de l’imperi. Més pròxims als nostres dies, en les mesquites musulmanes 
de no fa tants segles, una de les figures fonamentals era la de l’astrònom. 
Altres construccions d’arreu del món com ara Stonehenge o les piràmides 
maies ens permeten adonar-nos del paper que l’astronomia va tenir en 
l’organització de les grans civilitzacions de l’antiguitat. 
 
En l’actualitat la figura dels astrònoms, i del moviment del Sol en el cel, no és 
tan visible com ho era abans, però la seua influència no és menor. Sols hem de 
pensar en la presència dels anys bixests, els ajusts horaris d’un segon que es 
produeixen en començar l’any cada cert temps, les notícies d’inici de les 
estacions en els noticiaris, etc. 
 
L’estudi del moviment del Sol en el cel no sols té un enorme interès pràctic, 
sinó que permet aprofundir en un problema molt més ampli: l’establiment d’un 
model del moviment relatiu del Sol i la Terra que puga explicar les 
observacions i que permeta fer prediccions referents a què ocorrerà en altres 
parts del nostre planeta. 
 
Tenint en compte tot això, ens plantegem abordar l’estudi del moviment del 
Sol i l’establiment d’un model Sol-Terra mitjançant aquesta estratègia: 
 
1 Introducció. 

2 Hi ha regularitats en el moviment del Sol? 

2.1 Com canvia la duració del dia? 

2.2 Com canvia la posició d’eixida i posta de Sol? 
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2.3 Com canvia la culminació solar? 

2.4 Què ocorre en altres llocs de la Terra? 

2.5 Relació amb la temperatura. 

3 Com es mouen el Sol i la Terra? Construcció d’un model que explique les 
observacions fetes. 

4 Posada a prova del model construït. 
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2 Hi ha regularitats en el moviment
del Sol?

Com hem indicat amb anterioritat, el moviment del Sol en el cel no és 
uniforme sinó que presenta canvis a mesura que passa el temps. Ara ens 
plantegem l’estudi d’aquest canvis amb la finalitat d’establir-ne l’amplitud, el 
ritme a què es produeixen, la regularitat, etc. Per a fer-ho, caldrà fer 
observacions sistemàtiques de les magnituds que sabem o intuïm que van 
canviant amb la intenció d’establir les característiques d’aquests canvis. 

En cas que no siga possible fer observacions sistemàtiques durant períodes de 
temps llargs podem recórrer a diverses fonts de dades: 

• Bases de dades astronòmiques: es poden trobar en Internet i faciliten
mesures de posició del Sol per a qualsevol lloc del planeta. Entre
aquestes destaquem la web de l’Observatori Naval dels Estats Units,
aa.usno.navy.mil1, i la pàgina web de l’Institut Geogràfic Nacional
depenent del Ministeri de Foment.

• Informació astronòmica a la premsa: diversos diaris publiquen, a més
de la informació meteorològica, dades astronòmiques com ara l’hora
d’eixida i posta del Sol.

• Simuladors astronòmics2: ens permeten situar-nos sobre qualsevol lloc
de la Terra en qualsevol moment del dia, fer avançar i retrocedir el
temps a voluntat i observar la posició de qualsevol astre sobre el cel.

2.1 Com canvia la duració del dia? 
Tots tenim una experiència consolidada en referència a la variació de la 
duració del dia. Aquesta experiència ens servirà com a base en el nostre estudi, 
però no hem de caure en l’error de considerar vàlid allò que pensem pel fet que 
“sempre se’ns ha dit això”. El que ens plantegem ara és un estudi sistemàtic de 
la variació en la duració del dia amb tot el que això suposa: disseny 
d’experiències per mesurar la duració del dia, establiment d’hipòtesis sobre el 
que esperem obtenir, recollida de dades, tractament de les dades, establiment 
de conclusions, revisió de les hipòtesis a la llum dels resultats, etc. 

1 S’adjunten en un annex unes instruccions bàsiques sobre l’ús d’aquesta pàgina. 
2 S’adjunta en un annex un manual d’ús bàsic d’un d’aquests programes. 
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A3.- Proposeu formes de mesurar la duració del dia 
A pesar de l’aparent simplicitat experimental, quan ens plantegem aquest 
problema ens apareixen les primeres dificultats. Què entenem per “dia”? 
Oficialment el dia dura 24 hores: aquest és el temps que passem en una data 
concreta. Tanmateix, hem estat referint-nos a dies més llargs i dies més curts, 
tot relacionant “dia” amb el Sol. Seguint aquest criteri, podem considerar que 
el “dia” dura des que hi ha llum fins que deixa d’haver-hi llum o des que ix el 
Sol fins que s’oculta el Sol. De fet, en ocasions diem que “encara és de dia” 
quan el Sol ja s’ha amagat. Cal que concretem el concepte “dia” per a poder 
avançar en l’establiment de la duració que té. D’acord amb la nostra intenció 
d’estudiar el moviment del Sol els astrònoms han acordat definir el dia com el 
temps que transcorre des de l’eixida fins a la posta del Sol; més concretament, 
des que comença a veure’s el Sol fins que deixa de veure’s. 
 

 
Diferents definicions del concepte “dia”. 

 
Una vegada establit de manera precisa el que entenem per “dia” podem fer 
diverses propostes per a mesurar-ne la durada. Una possibilitat és cronometrar 
el temps que transcorre des que es pot observar el Sol al matí fins que es deixa 
de veure a la vesprada. Una altra possibilitat consisteix a prendre nota del 
moment en què es produeix l’eixida del Sol (coneguda astronòmicament amb 
el nom d’orto) i del moment en què es produeix la posta de Sol (coneguda 
astronòmicament amb el nom d’ocàs), la diferència entre les dues hores ens 
proporciona la durada del dia. Totes dues possibilitats són senzilles de portar a 
terme però la segona és preferible a la primera en la mesura que ens 
proporciona les hores de l’orto i de l’ocàs3 i no sols la duració del dia, i 
aquelles també són susceptibles de canvi. Hem d’advertir que l’altura de 
l’horitzó és rellevant en aquestes mesures. Si no fem les mesures en un horitzó 
al nivell del mar obtindrem mesures més curtes de la duració del dia. 
 
En la mesura que pretenem estudiar com canvia la duració del dia, el que 
haurem de fer es prendre l’hora de l’orto i de l’ocàs per a cada data. Del 
tractament i anàlisi d’aquestes dades podrem arribar a les conclusions 
pertinents. 

                                                      
3 Hem de tenir en compte que l’hora marcada pels nostres rellotges no es correspon 
amb l’hora solar. Si mesurem l’hora en un rellotge de sol observarem que aquest 
s’endarrereix una hora durant la tardor i hivern i dues hores durant la primavera i estiu. 
Aquestes diferències es deuen a motius econòmics, socials i polítics. 
 Per comoditat, nosaltres treballarem sempre amb l’hora solar. Per determinar-la usant 
els nostres rellotges caldrà restar una hora a les mesures fetes a la tardor i l’hivern 
(concretament, del darrer diumenge d’octubre al darrer diumenge de març, dates en 
què tenen lloc els canvis d’hora) i dues hores a les mesures fetes en primavera i estiu 
(concretament, del darrer diumenge de març al darrer diumenge d’octubre).  
 Així mateix, haurem de tenir en compte aquest canvi quan contrastem les nostres 
prediccions amb la realitat. 
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A4.- És evident que ja tenim una idea inicial del que esperem 
obtenir si fem les mesures abans mencionades. Abans 
de prendre les mesures és necessari que reflexionem 
sobre què esperem obtenir. Construïu, a títol d’hipòtesi, 
una gràfica que represente la variació de la duració del 
dia durant un any. Useu uns eixos com els que es 
presenten en la figura. 

 

Establim, a títol d’hipòtesi, allò que esperem obtenir quan estudiem la duració del dia 
al llarg de l’any. 

 
Són diversos els dubtes que ens apareixen a l’hora de traduir a valors 
quantitatius allò que tenim en ment. Relacionem l’estiu amb els dies més llargs 
de l’any i l’hivern amb els més curts, però, concretament, quins són els dies 
més llargs? Els del principi de l’estiu? Els de mitjan estiu? Tampoc tenim clar 
quin és el ritme de canvi en la duració del dia, canvien els dies sempre al 
mateix ritme o hi ha èpoques en què els dies canvien més ràpidament i 
èpoques en què canvien més lentament? Finalment, què podem dir de les hores 
que dura el dia més llarg o el dia més curt? Sols tenim una lleugera intuïció 
que la gràfica presentarà certa simetria i aquesta idea té la seua arrel en el fet 
que any rere any es repeteixen les mateixes observacions.  
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A5.- Usant la base de dades astronòmiques de la web del US 
Naval Observatory s’han obtingut les dades de duració 
del dia que apareixen en la taula que es mostra tot 
seguit. Feu una gràfica amb les dades obtingudes i 
indiqueu si observeu algun dia especialment rellevant 
que ens puga servir de referència per a descriure la 
variació en la duració del dia durant un any. 

Duració de tots els dies per a l’any 2012 a Alacant. 
 
Resultaria especialment pesat introduir totes les dades de duració del dia en 
una gràfica, així que abans d’aquesta tasca, en farem una anàlisi ràpida. Una 
primera visualització ens permet observar que el dia més llarg és el 21 de juny, 
amb aproximadament 14.50 hores, mentre que el més curt és el 21 de 
desembre, que dura al voltant de 9.30 hores. Usarem aquests dos valors com a 
referència i prendrem dies a intervals iguals per procedir amb la representació, 
en el nostre cas hem decidit representar la duració del dia 21 de cada mes 
afegint el 21 de desembre de l’any anterior per tenir la gràfica completa (en 
cas contrari cobriria només des del 21 de gener al 21 de desembre i deixaria 
fora quasi tot el mes de gener i el final del mes de desembre). Les dades que 
representem són les que apareixen en la taula següent. 
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Data 21/12 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 
Duració 09.29 09.56 11.00 12.12 13.27 14.26 

Data 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 
Duració 14.51 14.26 13.25 12.11 10.58 9.55 

Data 21/12      
Duració 9.29      

Duració del dia 21 de cada mes. 
 
La gràfica que resulta de representar aquestes dades és la que es mostra tot 
seguit. 

 
Variació de la duració del dia al llarg de l’any. 

 
Observem que hi ha dos dies extrems que ens serveixen de referència: el 21 de 
juny i el 21 de desembre. Hi ha, a més, dos dies que tenen una duració de 
12.00 hores que, d’acord amb la gràfica, se situen pròxims al 21 de març i al 
21 de setembre. Tots 4 constitueixen dies singulars que ens poden ajudar a 
organitzar el temps al llarg de l’any.  

A6.- En la gràfica anterior, amb un altre color, dibuixeu la 
línia que representa la duració de les nits. 

Tenint en compte que cada data té 24 hores, es fa senzill calcular la duració de 
la nit a partir de la duració del dia, és suficient restar a 24 hores la duració de 
cada dia. Això implica, alhora, considerar la nit com el temps en què no hi ha 
Sol tot i haver-hi llum. En la taula següent es mostra la duració de la nit per a 
cadascuna de les dates representades en la gràfica anterior. 
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Data 21/12 21/01 21/02 21/03 21/04 21/05 

Duració 
nit 

14.31 14.04 13.00 11.48 10.33 9.34 

Data 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 
Duració 

nit 
9.09 9.34 10.35 11.49 13.02 14.05 

Data 21/12      
Duració 

nit 
14.31      

Duració de la nit del dia 21 de cada mes. 
 
En la gràfica següent es representa, per a cada data, la duració del dia i de la 
nit. 
 

Variació de la duració del dia i la nit al llarg de l’any. 
 
Observem en la gràfica la presència de 4 dies singulars dels quals ja havíem 
parlat:  
 

• Dos dies per als quals el dia dura el mateix que la nit (12 hores) i que 
es troben, d’acord amb la gràfica, pròxims al 21 de març i al 21 de 
setembre. Aquests dies reben el nom d’equinoccis (el prefix “equi” 
significa “igual” i “nocci” significa “nit”, en la data de l’equinocci el 
dia dura el mateix que la nit). 

• Dos dies amb una duració extrema que coincideixen amb el 21 de juny 
i el 21 de desembre. Observem, a més, que en dates pròximes a 
aquestes la duració del dia varia lentament, mentre que en dates 
pròximes als equinoccis el dia varia ràpidament. Aquestes dates que 
presenten una duració extrema del dia reben el nom de solsticis (“sol” 
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+ “estare”, terme que significa “estàtic”, en dates pròximes als solsticis 
la duració del dia quasi no canvia, es manté estàtica). 

 
Abans de seguir advertim unes quantes desviacions de la gràfica obtinguda 
respecte a una situació completament simètrica respecte a les 12 hores: 
 

• El dia més llarg sobrepassa en 2 hores i 50 minuts el dia mitjà, mentre 
que el dia més curt es redueix en 2 hores i 31 minuts (20 minuts menys 
de variació respecte al dia mitjà). 

• Els dies mitjans no es troben a 3 mesos dels dies extrems sinó que es 
troben lleugerament més pròxims al dia més curt. 

 
Aquest és un efecte de la refracció atmosfèrica, que fa que el Sol continue sent 
visible quan ja es troba situat per davall de l’horitzó. L’aire, igual que 
qualsevol altre fluid o objecte, té la capacitat de corbar els raigs de llum que el 
travessen. Si la Terra no tinguera atmosfera, els raigs de Sol es propagarien en 
línia recta des del Sol fins als observadors situats sobre la superfície del 
planeta. Tanmateix, la presència de l’atmosfera fa que la trajectòria seguida 
pels raigs de llum en travessar-la no siga recta sinó corbada, com es mostra en 
la imatge, i això permet seguir veient el Sol quan ja es troba per davall de 
l’horitzó. Això té com a conseqüència la prolongació de la duració del dia en 
aproximadament 10 minuts. 

 
Quan el Sol ja es troba per davall de l’horitzó, com es mostra amb color 
groc, els raigs encara poden arribar a la nostra posició per l’efecte de la 
refracció atmosfèrica. Es pot observar que els raigs procedents del Sol, 
dibuixats en groc, arriben a la nostra posició, que ubiquem en la part 
superior del planeta. Ara bé, nosaltres veiem el Sol en la posició en què 
s’ha representat en color taronja, en el lloc on convergeixen els raigs de 
llum que ens arriben, com si els raigs que ens arriben no 
experimentaren cap desviació. Això ens dóna uns 10 minuts més de 
visió del Sol al dia, 5 minuts en l’orto i 5 minuts en l’ocàs. 

 
Aplicant aquesta correcció de 10 minuts a tots els dies de l’any obtenim una 
distribució dels dies simètrica que presenta 4 dies singulars: 
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• Equinocci de primavera: 21 de març, amb una duració del dia de 12 
hores. 

• Solstici d’estiu: 21 de juny, amb una duració del dia de 14 hores i 40 
minuts. 

• Equinocci de tardor: 21 de setembre4, amb una duració del dia de 12 
hores. 

• Solstici d’hivern: 21 de desembre, amb una duració del dia de 9 hores 
i 20 minuts. 

 
Com veiem, aquests punts singulars permeten definir les estacions, en 
marquen l’inici i permeten organitzar el temps al llarg de l’any.  
 
Aprofundint en l’anàlisi de resultats ens adonem no sols del fet que hi ha dies 
extrems sinó també que el ritme de canvi en la duració del dia durant l’any no 
és constant, aspecte que ja havíem advertit en definir el solstici com a època de 
l’any en què el moviment del Sol gairebé no canvia, “està estàtic”. Més 
detalladament, observem que de mitjana: 
 

• El mes posterior a l’equinocci la duració del dia canvia 
aproximadament en 2 minuts i mig cada dia. Això es pot obtenir 
fàcilment dividint la diferència entre la duració del 21 de març i el 21 
d’abril, que és aproximadament d’1 hora i 15 minuts, entre els 30 dies 
que els separa. El mateix ocorre per al mes anterior a l’equinocci. 

• El mes anterior i posterior al solstici el canvi en la duració del dia és 
d’aproximadament 1 minut al dia.  

• La resta de mesos, el canvi és d’aproximadament 2 minuts al dia. 
 
Tots aquests avanços ens donen un coneixement complet de la variació del dia 
durant l’any que ens permet fer prediccions d’interès per a orientar-nos en el 
temps tot determinant la data en què ens trobem a partir de mesures solars, la 
duració d’un determinat dia de l’any, etc. 

AP1. Què durarà el dia de Sant Jaume (25 de juliol)? 
Com que ha passat el solstici d’estiu sabem que els dies estan minvant. Per 
tant, la duració del 25 de juliol serà inferior a les 14.40 hores, però superior a 
les 12:00 hores del 21 de setembre, que marca l’inici de la tardor.  
 
Més concretament, sabent que el mes posterior al solstici el canvi en la duració 
del dia és d’1 min/dia com a mitjana; sabem que el 21 de juliol durarà 30 
minuts menys que el 21 de juny, com es mostra en la taula inferior. 

 
Data 21-6 21-7 

Duració 14.40 14.10 
 

 

                                                      
4 La data real de l’equinocci de tardor és el 23 de setembre; tanmateix, per 
consideracions de simetria, i atès que l’error introduït és menut, prendrem l’equinocci 
de tardor com el 21 de setembre. 
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A partir del 21 de juliol considerem que els dies canvien, de mitjana, 2 minuts 
al dia. Com que han de transcórrer 4 dies per a arribar al 25 de juliol, la 
variació en la duració del dia serà de 8 minuts. Arribem a la conclusió que el 
25 de juliol tindrà una duració de 14.02 hores. 

AP2. Estàs en una època de l’any en què els dies s’acurten i 
planeges una excursió en vaixell per a la qual necessites 
un mínim de 10.30 hores de sol. A partir de quina data 
no podràs fer l’excursió? 

AP3. Si la duració d’un dia és de 14 hores, en quina estació 
et trobes? 

El treball fet fins ací ens ha permès organitzar el temps al llarg de l’any, 
definir les estacions, fer prediccions... Tanmateix, disposem de poca 
informació pel que fa a l’organització del temps al llarg d’un dia. 
L’abordament d’aquest problema ens permetrà establir referències útils al 
voltant de les quals s’organitzen les activitats diàries (com  l’hora d’eixida i 
posta del Sol), fer prediccions o ens ajudarà a construir instruments de mesura 
del temps com ara els rellotges de sol. 

A7.- A quina hora es produirà el migdia a Alacant el dia 6 de 
desembre? Consulteu les taules d’orto i ocàs que teniu 
als annexos. 

La nostra intuïció ens dicta que el migdia s’ha de produir en el moment central 
del dia, és a dir, a les 12.00 hores. Tot seguit usem les dades de l’orto i de 
l’ocàs per determinar quina és l’hora que queda exactament en el centre del dia 
i verificar la nostra predicció: 
 

Orto 07.05 

Ocàs 16.41 
 
La duració del dia és de 
 

16.41 – 07.05 = 9.36 hores 
 
Per tant, des de l’orto fins al migdia transcorren 
 

(9.36) : 2 = 4.48 hores 
 
L’hora del migdia serà  
 

7.05 + 4.48 = 11.53 
 

 
Hi ha el mateix temps de l’orto al migdia que del migdia a l’ocàs. Aquest temps 

és la meitat de la duració del dia. 
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Com podem observar, el migdia no es produeix exactament a les 12.00 hores 
el dia 6 de desembre. Podríem repetir aquest càlcul per a altres dates i ens 
adonaríem que el migdia se situa sempre al voltant de les 12.00, amb una 
oscil·lació màxima de 18 minuts. A pesar de no ser completament correcte, 
podem identificar el migdia amb les 12.00 hores per a fer càlculs senzills 
referents a l’hora de l’orto i de l’ocàs. 

AP4. El dia 7 de maig m’he despertat amb l’eixida del Sol, a 
les 4.59h segons l’horari solar. A quina hora s’amagarà 
el Sol? Compara el valor calculat amb el que ofereixen 
les taules i justifica la diferència. 

AP5. Un dia d’estiu té una duració de 13 hores, determina el 
moment de l’orto i de l’ocàs. En quina estació es tornarà 
a repetir aquest dia? 

AP6. Una persona ha mesurat l’hora de l’orto i de l’ocàs 
durant una setmana i ha fet les anotacions següents: 

 
 Orto Ocàs Migdia Duració dia 

Dilluns 5.16 18.36   

Divendres 5.10  12.00  
 

• Completa la taula. 

• Indica la data en què s’han fet les mesures. 

AP7. Fes una taula com l’anterior per als dies singulars. 

A8.- Recapitulació. Escriu uns quants paràgrafs on es 
resumisquen les característiques generals dels canvis 
en la duració del dia. 

Recapitulació 
Ens havíem plantejat estudiar el moviment del Sol amb l’objectiu d’establir en 
quina mesura hi ha cicles o simetries que es poden aprofitar per a fer 
prediccions. En un primer moment hem establit que hi havia diversos 
paràmetres en el moviment del Sol susceptibles de patir canvis a mesura que 
avançaven els dies i les setmanes. Hem decidit centrar el nostre estudi en tres 
d’aquests: la duració del dia, la posició d’eixida i posta del Sol i l’elevació 
màxima que assoleix el Sol durant el dia (culminació). 
 
Hem començat el nostre treball amb l’estudi de la duració del dia. Dels tres 
paràmetres escollits és el que ens resulta més familiar; de fet, ja tenim una idea 
intuïtiva de com canvia la duració del dia durant l’any. Hem proposat diverses 
formes de mesurar la duració del dia i hem escollit, per ser més còmode, 
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anotar l’hora de l’orto i de l’ocàs i, mitjançant una diferència, calcular la 
duració del dia. 
 
Com hem dit anteriorment, ja teníem una idea del que esperàvem obtenir en la 
nostra investigació. Hem fet explícites les nostres idees i hem observat que, tot 
i que sabem que hi ha dies més llargs i més curts, no hi havia unanimitat 
respecte a les dates dels dies de duració extrema, respecte a la duració ni 
respecte al ritme a què es produïa el canvi. 
 
Per posar a prova les nostres hipòtesis de partida es requerien mesures 
arreplegades en dies successius. Com que no disposàvem del temps necessari 
per a prendre-les hem recorregut a bases de dades en línia per aconseguir les 
hores de l’orto, l’ocàs i la duració del dia (també podríem haver fet ús de 
simuladors informàtics o de la informació recollida en la premsa diària). 
 
Amb les dades obtingudes hem elaborat una gràfica que ens ha permés definir 
4 dies singulars:  
 

• Equinoccis: són dies que duren 12 hores i que es corresponen amb el 
primer dia de primavera i de tardor (21 de març i 21 de setembre). 

• Solsticis: Són dies de duració extrema. El solstici d’estiu dura 14:40 
hores i el d’hivern 9:20 hores. Les seues dates es corresponen amb el 
21 de juny i el 21 de desembre, respectivament. 

 
Dia singular Data Duració 

Equinocci de primavera 21 de març 12 hores 

Solstici d’estiu 21 de juny 14.40 hores 

Equinocci de tardor 21 de setembre 12 hores 

Solstici d’hivern 21 de desembre 9.20 hores 
 
A més, hem observat que el ritme de canvi de la duració del dia no és constant, 
sinó que segueix, de mitjana, el patró següent: 
 

• El mes anterior i posterior a l’equinocci el ritme de canvi és de 2.30 
minuts al dia. 

• El mes anterior i posterior al solstici el ritme de canvi és d’1 minut al 
dia. 

• La resta de mesos el ritme de canvi és de 2 minuts al dia. 
 
Cal tenir en compte que les conclusions a què hem arribat són fruit de diverses 
aproximacions: hem canviat lleugerament la duració del dia dels solsticis, hem 
eliminat l’efecte de la refracció atmosfèrica. 
 
Observem, a més, que la distribució de la duració del dia al llarg de l’any és 
simètrica respecte als solsticis, característica que es pot usar amb finalitats 
predictives. Així mateix, hi ha una simetria al llarg d’un dia: el matí dura el 
mateix que la vesprada i això ens permet definir el migdia com el moment 
central del dia i situar-lo a les 12.00 hores. Aquesta característica també es 
pot usar amb finalitats predictives. 
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2.2 Com canvia la posició d’eixida i posta del 
Sol? 
Quan ens plantegem si es produeixen canvis en la posició d’eixida i posta del 
Sol no tardem a adonar-nos que estem molt menys familiaritzats que amb la 
duració del dia. Quan ens alcem al matí ens adonem de la presència o no del 
Sol, però no de la posició per la qual ha eixit. De fet, els nostres hàbits estan 
molt més lligats a les hores de llum que a les posicions que ocupa el Sol al 
llarg del dia. Tanmateix, una anàlisi detallada posa de manifest que les 
posicions que ocupa el Sol durant el dia tenen gran influència en els nostres 
hàbits, sense anar més lluny: a quin costat seus quan fas un viatge en tren? 
Qüestions com aquesta seran abordades en breu. Ens endinsarem ara en el 
problema del canvi en la posició d’eixida i posta del Sol. 

A9.- Indiqueu com podem saber si el Sol ix i s’oculta pel 
mateix lloc durant tot l’any. 

Respondre a aquest problema requerirà que es facen observacions 
sistemàtiques. Una possibilitat per a enregistrar les observacions consisteix a 
prendre fotografies de l’eixida i posta del Sol, des d’un mateix lloc, dia rere 
dia i comparar-les. 
 
Ara bé, un estudi d’aquest tipus permet respondre a la pregunta de si hi ha 
coincidència en la posició d’eixida i posta del Sol durant l’any, però no permet 
fer un estudi acurat del valor d’aquesta posició ni indicar l’amplitud i ritme de 
canvi (en cas que es produïsca). L’estudi quantitatiu requereix que 
s’enregistren mesures de l’azimut de l’orto i l’ocàs. Aquesta magnitud ens 
indica l’angle que separa la posició del Sol sobre l’horitzó de la direcció nord. 
Per al nostre cas, prendrem la mesura de l’azimut just en el moment de l’orto i 
de l’ocàs. Aquestes es poden prendre de diverses maneres: 

• Usant un gnòmon i una rosa dels vents: dibuixant una rosa dels vents 
sobre un pla horitzontal i posant un gnòmon en el centre es pot 
determinar fàcilment la posició que ocupa el Sol. Es dibuixa sobre la 
rosa dels vents l’ombra que projecta el gnòmon i es prolonga en sentit 
contrari tot apuntant al lloc on es troba el Sol. Mesurant amb un 
semicercle graduat l’angle que forma la línia dibuixada amb la 
direcció nord obtenim l’azimut solar.   

• Usant una brúixola: s’apunta el mirador de la brúixola cap al Sol, 
l’agulla de la brúixola apunta al nord i el disc graduat ens permet 
mesurar l’angle que formen totes dues direccions. 

• Usant el gnòmon i la brúixola: es planta el gnòmon i es fa passar la 
seua ombra pel centre de la brúixola, i el dial de la brúixola ens permet 
mesurar l’azimut solar. 
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En la part esquerra de la imatge es pot observar com es mesura l’azimut amb un 
gnòmon i la rosa dels vents. Posem una rosa dels vents correctament orientada i, amb 
l’ajuda de l’ombra del gnòmon, dibuixem la direcció que apunta al Sol i mesurem 
l’angle que forma amb la direcció nord. En la imatge de la dreta s’observa com 
mesurar l’azimut amb la brúixola i el gnòmon. Apuntem al nord amb la brúixola i fem 
passar l’ombra del gnòmon pel seu centre, el dial de la brúixola ens permet conèixer 
directament l’azimut solar. 

A10.- Una companya ha dibuixat l’ombra que projectava un 
gnòmon, a una hora determinada, sobre un paper. 
Determina l’azimut del Sol a l’hora en què ha fet el 
dibuix. 

 

 
Les mesures angulars que prenem ens indiquen la direcció en la qual es troba 
el Sol en un moment determinat però sempre respecte a una direcció de 
referència, el nord. Si sempre fem les nostres observacions des d’un mateix 
lloc ens és de molta utilitat fer referència a objectes del nostre horitzó per a 
indicar de manera més concreta la posició del Sol. Això ens ajudarà a mirar a 
llocs concrets abandonant l’abstracció de les mesures angulars. Fer el pas de 
les mesures angulars generals a punts concrets del nostre horitzó requereix 
buscar formes de representar l’horitzó i de posar-hi damunt les mesures 
angulars. Per a fer-ho podem recórrer a dues representacions: 
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• La vista d’ocell: Es representa l’horitzó com es veuria des de dalt 
d’una torre molt elevada o un avió. El que observem és un tros de terra 
circular on es troben situats els elements més representatius. Sobre la 
circumferència es poden ubicar les direccions principals.  

• L’horitzó desplegat: Es representa l’horitzó com es veuria si es fera 
una fotografia panoràmica amb una càmera fotogràfica. En aquesta 
ocasió obtenim una imatge rectangular en la qual hi ha elements 
significatius de referència i sobre la qual es poden ubicar les 
direccions principals.  

 
Horitzó desplegat realitzat en el campus de la UA, amb la “mà que dibuixa el cel” 
sempre en la nostra esquena. 
 

 
Vista d’ocell en el campus de la UA feta des de la “mà que dibuixa el cel”. 
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AP8. Dibuixeu l’horitzó desplegat i la vista d’ocell des del 
lloc on fareu les observacions. Indiqueu la direcció dels 
elements més representatius que es poden observar. 

A12.- Useu la vista d’ocell i l’horitzó desplegat per a 
representar la posició del Sol un dia que ix per l’est. 

Si usem la mà que dibuixa el cel com a lloc d’observació, representaríem 
l’eixida del Sol per l’est, com es veu en les imatges inferiors. 
 

 

 
Representació de l’orto un dia en què el Sol ix per l’est en l’horitzó desplegat i en la 
vista d’ocell. Si estem en un lloc en què hi ha obstacles en l’horitzó no podrem veure 
el Sol fins que assolisca l’altura suficient per a superar-los. Aquest aspecte no apareix 
representat a les imatges. 

A13.- Abans de prendre mesures convé que, a títol 
d’hipòtesi, establim què esperem obtenir. Dibuixeu 
sobre l’horitzó desplegat la posició d’eixida i posta del 
Sol per a avui i per a d’ací a un mes. 

Com hem comentat a l’inici d’aquest apartat, la nostra experiència respecte als 
canvis en la posició d’eixida i posta del Sol és escassa. Sempre hem dit que el 
Sol ix per l’est i es pon per l’oest, però fins a quin punt és certa aquesta 
afirmació? En cas d’haver-hi canvis, són prou amplis per a considerar-los 
significatius? Hi ha cicles semblants als de la duració del dia? 
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Tot seguit es mostra un muntatge fotogràfic realitzat a partir de les captures 
fetes en les dates indicades en el moment de l’orto. Totes les fotografies s’han 
pres des d’un mateix lloc. El muntatge ha consistit simplement en la 
superposició de les fotografies.  
 

 
Fotografies de l’orto preses el dia 21 de cada mes durant l’estiu. Per apreciar els 
canvis en la posició d’eixida del Sol s’han encerclat amb el mateix color aquells 
elements que són coincidents: en el cas del cercle roig una torre d’alta tensió i per al 
cercle blau un bloc de pisos. 
 
S’observa clarament que la posició d’eixida del Sol canvia al llarg de l’any, 
que el canvi no és negligible i que presenta una tendència. Ara bé, la 
realització d’un estudi detallat requereix, com ja hem dit, mesures 
quantitatives. Com que no disposem del temps necessari per a prendre-les, 
podem recórrer novament a les bases de dades en línia o als simuladors per 
obtenir els azimuts de l’orto i l’ocàs per a qualsevol dia i lloc del planeta. Per a 
facilitar el nostre treball usarem els valors d’azimut d’orto i ocàs dels dies 
singulars que havíem definit quan analitzàvem la duració del dia. 
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A14.- La taula següent arreplega les dades de l’orto i l’ocàs 
per a diferents dies de l’any. Representa’ls en l’horitzó 
desplegat i completa la taula. 

Dia 23-9 
Equinocci 

tardor 

21-10 21-11 21-12 
Solstici 
hivern 

21-3 
Equinocci 
primavera 

21-6 
Solstici 
 estiu 

Azimut orto 90º 104º 116º 120º   

Azimut ocàs 270º 256º 244º    
 
Quan representem les dades sobre l’horitzó desplegat no tardem a observar 
que, a mesura que avança la tardor, el Sol ix i s’oculta més a prop del sud, i 
que l’azimut de l’orto i de l’ocàs són simètrics respecte al sud. Això ens ajuda 
a completar la dada referent a l’azimut de l’ocàs per al solstici d’hivern: 240º. 
 

Representació sobre l’horitzó desplegat de l’azimut de l’orto i l’ocàs. S’observa la 
simetria de les dues posicions respecte al sud. Això ens ajuda a predir l’azimut de 
l’ocàs per al solstici d’hivern. 
 
Què ocorre per a la resta de l’any? Una reflexió ràpida ens fa pensar que ha 
d’haver-hi un cicle anual: any rere any el moviment del Sol és el mateix. 
Llavors, a partir del solstici d’hivern les posicions d’eixida i posta del Sol 
aniran separant-se del sud al mateix ritme que havien anat acostant-se fins que 
el dia d’equinocci de primavera el Sol eixirà per l’est i s’ocultarà per l’oest, 
com passava amb l’equinocci de tardor, tots dos dies d’equinocci es 
caracteritzen pel mateix moviment del Sol. Fins ací hem completat mig any i 
mig cicle. La resta del cicle ha de correspondre amb una altra separació de 30º 
de la posició mitjana, però ara en direcció nord, l’orto es produirà per 60º i 
l’ocàs per 30º el dia del solstici d’estiu. Això completaria un cicle 
completament simètric semblant al que es donava per a la duració del dia, i 
suposa, amb molta seguretat, una revisió profunda de les hipòtesis que havíem 
establit inicialment. 
 

Suposem, a títol d’hipòtesi, que a partir del solstici d’hivern (SI) la posició d’eixida 
del Sol es desplaçarà cap a l’est i la posició de la posta cap a l’oest, fins que el dia 
d’equinocci (EQ) de primavera torne a eixir just per l’est i es ponga just per l’oest. A 
partir d’aquesta data suposem que farà la mateixa oscil·lació en sentit contrari, i 
arribarà en solstici d’estiu (SE) a un azimut de l’orto de 60º i un azimut de 300º per a 
l’ocàs. 
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La taula amb les dades per a cada dia de l’any, si es compleix la nostra darrera 
hipòtesi, quedaria com es mostra tot seguit. 
 

Data 21/12/11 21/01/12 21/02/12 21/03/12 21/04/12 21/05/12 
orto 120º 116º 104º 90º 76º 64º 
ocàs 240º 244º 256º 270º 284º 296º 
Data 21/06/12 21/07/12 21/08/12 21/09/12 21/10/12 21/11/12 
orto 60º 64º 79º 90º 104º 116º 
ocàs 300º 296º 284º 270º 256º 244º 
Data 21/12/13 
orto 120º 
ocàs 240º 

 

Azimut de l’orto i l’ocàs per a cada mes. 
 
Abans de seguir hem de comprovar en quina mesura aquesta simetria té 
existència real o si es tracta d’un error d’intuïció. En els annexos es poden 
consultar les dades d’azimut d’orto i ocàs per a qualsevol dia de l’any a 
Alacant, i es pot comprovar que la concordança entre les nostres prediccions i 
les mesures és molt elevada. 

A15.- Representeu en paper mil·limetrat la posició d’orto i 
ocàs del Sol durant l’any. Posteriorment, indiqueu les 
diferències que hi ha respecte a les hipòtesis que havíeu 
establit.  

La representació gràfica queda com es mostra en la imatge següent. En el 
nostre cas hem fet servir una única gràfica per representar l’azimut de l’orto i 
de l’ocàs, amb un color diferent per a cadascuna de les dues mesures. 
 

 
 
Variació de l’azimut de l’orto i l’ocàs durant l’any. S’observa clarament la 
simetria de les dues posicions respecte al sud (180º). 
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Com podem observar, la variació en la posició d’eixida i posta del Sol és 
suficientment àmplia, fins a 30º respecte a l’est o oest, per considerar-la 
negligible. Cal concloure, per tant, que és completament incorrecte afirmar que 
el Sol ix per l’est i s’oculta per l’oest. És més, només hi ha dos dies en què 
aquesta afirmació és correcta, i aquests dos dies es troben just en el centre de 
l’època en què el canvi és més acusat, de fet, en 10 dies la posició d’eixida i 
posta haurà variat en gairebé 5º. Observem, també, que els dies de solstici i 
equinocci són dies singulars pel que fa a la posició d’eixida i posta del Sol i 
que el ritme de canvi segueix el mateix patró que amb la duració del dia: en 
dates pròximes als solsticis les variacions són molt lentes, el Sol ix i s’oculta 
quasi pel mateix lloc dia rere dia, el moviment sembla estàtic (recordem: 
solstici = Sol estàtic); per contra, en els equinoccis el ritme de canvi és ràpid, 
en pocs dies els canvis són significatius. Més concretament, podem establir la 
següent mitjana de canvi: 
 

• El mes anterior i posterior a l’equinocci el canvi és de 14º durant tot el 
mes, aproximadament 0,5º al dia. 

• El mes anterior i posterior al solstici el canvi és de 4º durant tot el mes, 
aproximadament 0,13º al dia. 

• La resta de mesos el canvi és de 12º en tot el mes, aproximadament 
0,4º al dia. 

 
Què ocorrerà durant un dia? Aquesta és una pregunta que havíem fet quan 
estudiàvem la variació de la duració del dia durant l’any. De l’anàlisi de la 
gràfica es pot traure la conclusió que l’orto i l’ocàs són simètrics respecte al 
sud si usem l’horitzó desplegat per fer les representacions. Usant la vista 
d’ocell observarem que l’azimut de l’orto i l’ocàs són simètrics respecte a la 
direcció nord-sud.  
 
Tenint en compte que hem definit el migdia com el moment en què ha 
transcorregut la meitat del dia, i per tant el Sol haurà fet la meitat de la seua 
trajectòria, podem establir, a tall d’hipòtesi, que per a veure el Sol a migdia 
caldrà mirar en direcció nord-sud. L’establiment de la posició que ocupa el Sol 
a migdia, i la possible variació, serà el nostre següent pas. 
 
Novament, podem usar tota aquesta informació per fer prediccions 
relacionades amb àmbits quotidians. 

AP9. Els divendres de matí vas en tren d’Alacant a València 
per motius laborals i tornes a la vesprada. En quin 
costat del tren has de seure en cada trajecte per a no 
tenir molèsties produïdes pel Sol? 

AP10. Si un dia l’eixida del Sol s’observa amb un azimut de 
110º, per on tindrà lloc la posta?  

AP11. Un dia d’hivern l’ocàs té lloc amb un azimut de 258º, 
prediu el dia i la posició de l’orto. 
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AP12. A partir del 23 de maig puc veure eixir el Sol des de la 
finestra de la meua habitació. A partir de quina data ja 
no podré contemplar aquest fenomen? 

A16.-Recapitulació. Escriu uns quants paràgrafs on es 
resumisquen les característiques generals dels canvis 
en el azimut de l’orto i l’ocàs. 

Recapitulació 
Ens havíem plantejat analitzar el canvi en la posició d’eixida i posta del Sol. A 
diferència de l’estudi de la variació en la duració del dia, en un principi 
dubtàvem si realment aquesta característica del moviment solar patia alguna 
variació durant l’any, ja que no estem familiaritzats amb aquests canvis. 
 
Tot i no tenir una idea concreta del que esperàvem, hem plantejat diferents 
maneres de determinar si hi havia canvis en la posició d’eixida i posta del Sol. 
Una possibilitat consistia a prendre fotos, des d’un mateix lloc, de l’eixida i 
posta del Sol en dies successius i comprovar si hi havia algun canvi. Una altra 
possibilitat consistia a dibuixar la primera ombra projectada per un gnòmon i 
veure si coincidia en dies successius. Tot i que aquestes activitats han permés 
posar de manifest que sí que hi ha canvis amplis en l’eixida i posta del Sol, tots 
dos procediments permetien obtenir solament un resultat qualitatiu. 
 
L’aspecte quantitatiu també s’havia de resoldre. Així, ens hem plantejat com 
podem mesurar la posició d’eixida i posta del Sol (azimut). Entre les diverses 
opcions es trobava l’ús de la brúixola (que permet la lectura directa de la 
posició del Sol amb el visor) i l’ús del gnòmon (que permet mesurar la posició 
del Sol a partir de l’ombra que projecta sobre una rosa dels vents usant un 
semicercle graduat). 
 
Una vegada establida la manera de prendre mesures, hem plantejat trobar una 
manera de representar l’horitzó i la posició del Sol en aquest. Hem vist que hi 
havia dues possibilitats per fer-ho:  
 

• L’horitzó desplegat: es correspon amb una imatge panoràmica 
desplegada en la qual es poden situar els punts cardinals i aprofitar-los 
per indicar la posició del Sol. 

• La vista d’ocell: es correspon amb el que es veuria des d’un avió que 
viatja a gran altura. Mostra una imatge circular de l’horitzó en la qual 
s’ubiquen els punts cardinals. 

 
Seguidament, s’havien de prendre mesures durant dies successius per a poder 
analitzar en quina mesura canvia l’azimut de l’orto i l’ocàs. A causa de 
l’escassetat de temps hem recorregut a dades astronòmiques aportades per la 
web i hem fet la predicció que havia d’haver-hi un moviment cíclic de caràcter 
simètric semblant a l’observat per a la duració del dia. 
 
Aquesta predicció s’ha confirmat i una vegada representades les dades hem 
pogut observar que el Sol ix per l’est i s’oculta per l’oest únicament els dies 
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d’equinocci. Durant la primavera, la trajectòria solar canvia dia a dia fins a 
assolir els valors de 60º i 300º d’azimut per a l’orto i l’ocàs el dia de solstici 
d’estiu. A partir d’aquesta data, la trajectòria es tanca, primer de tot molt 
lentament i després més ràpidament, fins a recuperar els valors de l’equinocci 
el primer dia de tardor. A mesura que avança la tardor, l’azimut de l’orto i 
l’ocàs continuen apropant-se al sud, encara que cada vegada més lentament, 
fins a assolir els 120º i 240º, respectivament, el dia de solstici d’hivern. A 
partir d’aquest dia la trajectòria es torna a obrir fins a repetir els valors de 
l’equinocci el primer dia de primavera. 
 
Hem establit, a més, el ritme a què canvia l’azimut de l’orto i l’ocàs. Com que 
aquest no és constant, hem acordat que usaríem els següents valors mitjans per 
a fer prediccions: 
 

• El mes anterior i posterior a l’equinocci el canvi és de 14º durant tot el 
mes, aproximadament 0,5º al dia. 

• El mes anterior i posterior al solstici el canvi és de 4º durant tot el mes, 
aproximadament 0,13º al dia. 

• La resta de mesos el canvi és de 12º en tot el mes, aproximadament 
0,4º al dia. 

 
Hem observat, de nou, que hi ha una simetria durant l’any al voltant dels dies 
extrems, tant en l’azimut de l’orto com en el de l’ocàs. A més, en un mateix 
dia es produeix una simetria respecte a la direcció nord-sud: l’orto i l’ocàs 
estan a la mateixa distància del sud (o del nord). Totes dues simetries es poden 
aprofitar amb caràcter predictiu. 
 
Ens queda per estudiar la posició que ocupa el Sol a migdia, i si aquesta 
posició està sotmesa a canvis anuals. En aquesta tasca ja hem establit alguna 
hipòtesi de partida. En farem ara un estudi més detallat. 

2.3 Com canvia la culminació solar? 
Fins al moment hem establit que la trajectòria del Sol és simètrica durant un 
dia i que aproximadament a les 12.00 hores solars el Sol assoleix el punt de 
simetria: ha transcorregut la meitat del temps que durarà el dia i ha descrit la 
meitat de la trajectòria, fins a situar-se en el punt més alt just en la direcció 
nord-sud. Ara bé, aquesta posició també és susceptible de canvi, ja que el Sol 
es pot situar a major o menor altura.  
 
Per a determinar els canvis en la culminació solar durant l’any seguirem una 
estratègia semblant a la seguida fins ara: primer de tot proposarem formes de 
mesurar-la i posteriorment analitzarem les dades i revisarem les nostres idees 
prèvies per arribar a l’establiment de conclusions. 

A17.- Com podem mesurar l’altura màxima que assoleix el 
Sol durant un dia?  

La primera dificultat a què ens enfrontem quan estudiem la culminació solar és 
la definició del terme: quan mesurem una altura, el que fem és mesurar una 
distància des d’un punt a un altre. Si parlem d’altura solar, no podem prendre 
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la mesura des de terra fins al Sol. Cal, per tant, aclarir abans que res què és el 
que entenem per altura solar. 
 
Una reflexió ràpida ens fa adonar-nos que el Sol està molt baix durant l’orto i 
l’ocàs, llavors podem dir que l’altura és 0. Si apuntem a algun objecte que es 
troba just en l’horitzó amb el braç desplegat tindrem el braç en posició 
horitzontal. Si apuntem a objectes que estan sobre l’horitzó, com un avió, un 
núvol, etc. El nostre braç formarà un angle determinat amb l’horitzontal. Per 
altra banda, el “punt més alt” del cel, conegut amb el nom de zenit, és el que 
es troba just damunt del nostre cap. Si apuntem cap aquest amb el braç, el 
tindrem inclinat 90º respecte a l’horitzontal. Podem usar, per tant, aquest angle 
com a indicatiu de l’altura d’un objecte en el cel. Mesurar l’altura solar 
consistirà, llavors, a mesurar l’angle format per la direcció al Sol i l’horitzontal 
(l’angle amb què apuntem al Sol amb el braç allargat o l’angle amb què el Sol 
apunta a terra).  
 

L’altura del Sol és una mesura angular. Representem 3 observadors 
apuntant amb el braç allargat a diferents altures solars. 

 
Una possibilitat per a mesurar l’altura del Sol consisteix a usar un gnòmon 
(fixeu-vos en la imatge). Els raigs solars delimiten la longitud de l’ombra del 
gnòmon i permeten visualitzar l’angle que s’ha de mesurar. Ara bé, quan 
plantem el gnòmon podem observar-ne l’ombra però no es pot veure el raig de 
Sol. Podem procedir llavors de dues formes. O bé fem càlculs trigonomètrics 
aprofitant la longitud del gnòmon i de la seua ombra o bé fem un dibuix a 
escala del gnòmon i l’ombra, afegim el raig de Sol i mesurem, amb el 
semicercle graduat, l’angle que forma amb l’horitzontal. Si volem  mesurar 
l’altura màxima que assoleix el Sol haurem de fer aquesta tasca amb l’ombra 
més curta. 
 

Mesura de l’altura solar fent servir el gnòmon. Mesurem la longitud del gnòmon i la 
longitud de l’ombra i fem un dibuix a escala. Sobre el dibuix afegim el raig de Sol que 
fita la longitud de l’ombra i mesurem l’altura solar amb un semicercle graduat. 
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Una altra possibilitat consisteix a usar un aparell de mesura que ens 
proporcione directament l’altura solar. Hi ha diversos aparells que fan aquesta 
funció, que eren molt usats en navegació abans de l’aparició del GPS: el 
sextant, l’octant, l’astrolabi, etc. Per la  senzillesa d’ús i construcció, nosaltres 
farem ús de l’astrolabi. Pots construir-ne un seguint les indicacions que es 
troben en l’annex III. 
 

 
Astrolabi casolà per mesurar l’altura solar.  

 
Per a mesurar l’altura del Sol amb l’astrolabi apuntem amb l’instrument en 
vertical. Quan estiga perfectament alineat podrem veure que el Sol passa a 
través del tub situat en la part superior perquè es projecta un cercle menut en 
terra, corresponent a la secció del tub. La plomada ens indicarà llavors l’angle 
corresponent a l’altura solar. Si volem mesurar l’altura màxima que assoleix el 
Sol cal fer aquesta mesura a les 12:00 hores. 
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Mirem al Sol a través de la canyeta de la part superior. El fil ens indicarà l’altura 

solar: en aquest cas, 19º. 
 
Una vegada establida la manera de mesurar i abans de prendre les dades cal 
que fem explícit el que esperem obtenir. 

A18.- Establiu, a títol d’hipòtesi, què penseu que obtindríem 
si mesuràrem la culminació solar durant tot l’any. 

Alguna gent pensa que el Sol ix per l’horitzó, a migdia es troba sobre els 
nostres caps i baixa cap a l’horitzó per a pondre’s. Tot i això, no tenim clar si 
això ocorre tots els dies, només alguns dies o mai. De fet, no som conscients 
d’haver observat en cap moment que un objecte situat verticalment no faça 
ombra. Tal vegada sí que hem observat, més com a fruit de la casualitat que de 
l’estudi rigorós, que un arbre o un edifici singular no projecta la mateixa 
ombra durant l’hivern que durant l’estiu. Tanmateix, la nostra experiència 
directa amb aquest tipus d’observacions és escassa, com ja ocorria amb 
l’azimut de l’orto i de l’ocàs.  
 
Podem pensar, incorrectament, que a l’estiu la culminació solar és menor que 
durant l’hivern. Això situaria el Sol més a prop de terra i explicaria la major 
temperatura. Ara bé, no hem de confondre distància amb culminació: el Sol 
està molt allunyat de la Terra i l’altura angular que assoleix sobre l’horitzó no 
ha de tenir necessàriament relació amb la distància. 
 
Els avanços fets fins ací ens fan pensar que, si hi ha variació en l’altura solar, 
hi haurà un cicle semblant als ja estudiats, amb valors característics per als 
solsticis i equinoccis, però no sabem ben bé quins són aquests valors. 
Estudiem mesures reals per a determinar-ho. 
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A19.- La culminació solar es produeix a 52º sobre el sud el 
dia 23 de setembre i a 29º sobre el sud el 21 de 
desembre. Dibuixeu la trajectòria del Sol en l’horitzó 
desplegat per a cada dia singular i completeu una taula 
amb el valor de la culminació per a cadascun dels dies 
singulars.  

Tenint en compte que els solsticis representaven dies extrems i que els dos 
equinoccis eren iguals, podem suposar que la culminació del dia 21 de març 
serà de 52º mentre que la culminació del 21 de juny serà de 75º, 23º superior al 
valor de l’equinocci, ja que el solstici d’hivern presentava un valor 23º 
inferior. Com que això és una predicció que se sustenta en la hipòtesi que el 
cicle serà similar als ja estudiats, ha de ser contrastada amb dades 
experimentals.  

Culminacions solars per als dies singulars, d’acord amb la hipòtesi introduïda després 
de conèixer els valors corresponents al solstici d’hivern i a l’equinocci de tardor. 
 
Novament, com no disposem de temps suficient per a prendre mesures en dies 
successius, hem de recórrer a bases de dades astronòmiques. 

A20.- Useu les dades dels serveis navals nord-americans 
que es troben en l’annex IV per comprovar la validesa de 
les prediccions fetes i elaboreu una gràfica on 
s’observen els canvis en la culminació solar durant 
l’any. 

En llegir les dades de la taula observem la coincidència amb les prediccions 
fetes. Un estudi detallat requereix, com ja hem fet en altres punts, que 
representem totes les dades anuals. Per a dibuixar la gràfica no ens són 
suficients les dades dels 4 dies singulars, ja que no ens permeten observar el 
ritme de canvi. Hi afegim, per tant, les dades referents al dia 21 de cada mes. 
La gràfica obtinguda és la que es mostra tot seguit. 
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Variació de la culminació durant l’any. 
 
Observem que la gràfica té la mateixa forma que les gràfiques que havíem 
obtingut quan estudiem la duració del dia i l’azimut de l’orto i de l’ocàs: els 
solsticis representen dies extrems i èpoques en què el canvi és lent; es poden 
identificar amb dies estàtics en què el moviment del Sol és gairebé el mateix 
dia rere dia. En canvi, els equinoccis es corresponen amb valors centrals: es 
troben a la mateixa distància del solstici d’estiu que del solstici d’hivern. A 
més, s’identifiquen amb èpoques en què els canvis són ràpids, cada dia que 
passa la trajectòria del Sol és sensiblement diferent respecte a la del dia 
anterior. 
 
Ens adonem, també, que el Sol no assoleix cap dia una culminació de 90º, és a 
dir, en cap moment de l’any es troba sobre els nostres caps. Aquesta és una 
idea intuïtiva que tal vegada teníem i que no responia a fets constatats: mai 
havíem vist que un objecte plantat verticalment no fera ombra a migdia. Ara 
sabem, després d’un estudi rigorós, que aquesta idea alternativa és falsa.  
 
Podem concloure sense cap mena de dubte que a migdia el Sol es troba sobre 
el sud. Aquest és el punt de simetria de què parlàvem en analitzar l’orto i 
l’ocàs. Per tant, si qualsevol dia ens posem mirant cap al sud, veurem l’eixida 
del Sol aproximadament per la nostra esquerra, el Sol pujarà fins a situar-se 
davant nostre just a migdia i llavors començarà a baixar per a ocultar-se per 
una posició propera a la nostra dreta, com es pot observar en les 
representacions fetes amb l’horitzó desplegat. 
 
Pel que fa al ritme de canvi, l’anàlisi de les dades ens porta a establir els 
següents valors mitjans: 
 

• Durant els mesos pròxims a l’equinocci la variació és d’11º al mes, 
aproximadament 0,37º al dia. 

• Durant els mesos pròxims als solsticis la variació és de 4º al mes, 
aproximadament 0,13º al dia. 
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• En la resta de mesos la variació és de 8º al mes, aproximadament 0,27º 
al dia. 

 
L’existència de dies singulars i d’un patró de canvi, juntament amb la simetria 
que presenta la gràfica, poden ser usats per a fer a prediccions relatives a fets 
quotidians. 

AP13. Vius en un edifici de 5 plantes i 25 metres d’alçària. 
Determina la longitud de l’ombra que projectarà el 
primer dia d’estiu i el primer dia d’hivern. 

AP14. En una data en què els dies s’acurten has observat 
que un dels arbres del teu jardí que té 6 m d’alçària fa 
una ombra de 5 m. Quin dia has fet l’observació? En 
quina data l’ombra serà mig metre més curta? 

AP15. Amb un gnòmon no sols es pot construir un rellotge 
de sol sinó que també es pot fabricar un calendari. 
Marca sobre un full les ombres que projectarà un 
gnòmon de 20 cm per al dia 21 de cada mes. Usa el 
gnòmon a migdia per a indicar la data en què ens trobem 
tot observant la longitud de l’ombra. Quina informació 
addicional necessites per a poder determinar la data 
sense ambigüitats?  

 

 
Calendari construït a partir de les dades de culminació solar. Permet saber la data en 

què ens trobem mesurant l’ombra a migdia. 

A21.- Recapitulació. Escriu uns pocs paràgrafs on es 
resumisquen les característiques generals dels canvis 
en la culminació solar. 
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Recapitulació 
Ens hem enfrontat al problema de com canvia la culminació solar al llarg de 
l’any. Per a resoldre’l ha estat necessari definir de manera precisa què entenem 
per altura solar. L’altura a què es troba el Sol no es pot mesurar com una 
distància, cal entendre per altura solar l’angle que indica l’elevació a què es 
troba el Sol. La culminació és la major altura que assoleix el Sol durant el dia i 
es dóna al migdia. 
 
Per mesurar la culminació podem procedir de diverses maneres: 
 

• Podem mesurar l’ombra que projecta un gnòmon a migdia i fer un 
dibuix a escala del gnòmon, la seua ombra i el raig solar que delimita 
l’ombra. Amb un semicercle graduat mesurem l’angle que es 
correspon amb l’altura solar. 

• Podem usar un astrolabi, apuntant-lo cap al Sol i llegint directament 
l’altura solar.  

 
Abans de fer les mesures successives fem explícites les nostres idees al voltant 
de la variació de la culminació solar durant l’any. No tardem a adonar-nos que 
la nostra experiència és escassa: el treball fet fins ací ens fa intuir que, en cas 
de produir-se algun canvi, estarà sotmès a un cicle semblant al de la duració 
del dia o al de l’azimut de l’orto i l’ocàs, amb valors extrems per als solsticis i 
valors mitjans per als equinoccis. Tanmateix, desconeixem per complet 
aquests valors característics. Dubtem, fins i tot, si hi ha algun moment de l’any 
en què el Sol està completament sobre el nostre cap, la nostra intuïció ens diu 
que aquest fet sí que es dóna però no som conscients que hi haja moments del 
dia en què un objecte no fa ombra. 
 
Com que no disposem del temps necessari per a prendre mesures sistemàtiques 
dia rere dia hem fet ús de les dades que aporta la web dels serveis navals nord-
americans i hem elaborat una gràfica per a facilitar-ne l’anàlisi. Fruit del 
treball fet arribem a la conclusió que el dia de solstici d’estiu és el dia en què 
el Sol assoleix l’altura màxima de 75º sobre el sud. A partir d’aquesta data, 
molt lentament al principi i més ràpidament a mesura que s’acosta l’equinocci 
de tardor, la culminació va minvant fins a arribar a 52º sobre el sud el dia 23 
de setembre. A mesura que la tardor avança, la disminució va fent-se cada 
vegada més lenta fins que en el solstici d’hivern pren un valor de 29º sobre el 
sud. Completada la meitat del cicle, la culminació torna a augmentar, de 
manera simètrica a com ha disminuït, per a repetir el valor de 52º el dia 
d’equinocci de primavera i recuperar el valor màxim de 75º el primer dia 
d’estiu. Observem que el cicle és molt semblant als que ja havíem establit per 
a la duració del dia i per a l’azimut de l’orto i l’ocàs, com havíem previst en 
les hipòtesis.  També veiem que en cap moment de l’any s’assoleix una 
culminació de 90º, és a dir, el Sol mai se situa en el zenit, sobre el nostre cap, 
sinó que sempre assoleix l’altura màxima sobre el sud. Hem d’abandonar, per 
tant, aquesta idea errònia. 
 
Com acabem de dir, el ritme de canvi no és constant i es pot comprovar a 
partir de les dades que respon als següents valors mitjans: 
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• El mes anterior i posterior a l’equinocci el canvi és d’11º. 

• El mes anterior i posterior al solstici el canvi és de 4º. 

• La resta dels mesos el canvi és de 8º. 
 
La simetria que presenta el cicle de culminació al llarg de l’any i el fet que la 
culminació supose un punt de simetria en el moviment solar durant el dia 
faciliten la predicció de fets i situacions d’interès. 

El moviment del Sol en l’esfera celeste 

Fins al moment hem representat la trajectòria del Sol sobre paper, en imatges 
planes. Tanmateix, el cel es representa d’una manera més fidel mitjançant una 
semiesfera tridimensional. Qualsevol objecte transparent que tinga forma de 
mitja esfera ens pot servir: fruiters, recipients de cuina, claraboies, etc. 
Nosaltres usarem un instrument dissenyat específicament per a representar el 
cel: la finestra astronòmica. 
 

 
Finestra astronòmica. És una esfera transparent que representa el cel que veu un 
observador. Com es pot apreciar, està dividida en línies circulars, totes separades 15º. 
Les línies que ixen de l’horitzó en direcció vertical ens permeten mesurar l’azimut. Per 
a més comoditat, s’hi troben marcades les direccions nord, sud, est i oest. Les línies 
circulars horitzontals permeten mesurar l’altura solar. El punt que es troba just sobre 
l’observador es correspon amb una elevació de 90º, com es pot comprovar comptant 
les línies. 
 
El primer que observem en la finestra astronòmica és que presenta unes línies 
divisòries circulars i els quatre punts cardinals. Des de la posició en què es 
troba l’observador (el centre de l’esfera) cada línia es troba distanciada 15º de 
la següent. Així, si el nostre observador mira just cap al nord, el que té davant 
és la línia a la qual correspon un azimut de 0º, la línia que queda just a la dreta 
d’aquesta és la que indica la direcció 15º respecte al nord, la següent indica 30º 
respecte al nord (15º+15º). Podem comprovar que els punts cardinals es 
corresponen amb les direccions 0º, nord; 90º, est; 180º, sud; 270º, oest. Tenim 
així organitzat l’horitzó de manera semblant a com ho teníem en l’horitzó 
desplegat, sols que en aquesta ocasió la representació és circular. Hi ha, a més, 
unes línies concèntriques que pugen cap a la posició més elevada i que són 
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cada vegada de menor longitud. Aquestes línies també es troben distanciades 
15º i representen l’altura angular d’un objecte sobre l’horitzó. Si un objecte es 
troba sobre l’horitzó la seua altura és 0º, si es troba en algun punt de la primera 
línia la seua altura és de 15º, i així anem sumant 15º per a cada línia fins a 
comprovar que en el punt més alt de l’esfera l’altura és de 90º, just sobre el 
cap de l’observador.  
 
Aquestes divisions són un sistema de coordenades que ens permet situar 
objectes sobre el cel coneixent-ne l’azimut i l’altura. Estem, per tant, en 
condicions per representar la trajectòria del Sol. 

A22.- Dibuixeu sobre la semiesfera transparent la trajectòria 
del Sol per als dies singulars. Quines diferències 
observeu respecte al que esperàveu obtenir? Com han 
canviat les vostres idees des que vam començar les 
nostres investigacions? 

Si comencem pel dia de l’equinocci de primavera hem de representar l’orto 
just en l’est a una altura de 0º, en l’horitzó. Fem una marca en la finestra 
astronòmica just en aquest punt, com mostra la imatge. De la mateixa manera 
marquem el punt per on es pon el Sol, just a l’oest. Ara ja sabem per on ix el 
Sol i per on s’amaga, però no tenim la trajectòria que és el que realment estem 
buscant. Per a completar la trajectòria farem ús de la informació relativa al 
migdia. A migdia el Sol està sobre el sud (fixem-nos que l’orto i l’ocàs es 
troben a la mateixa distància del sud) i l’altura ens l’indica la culminació solar: 
52º. Marquem aquest punt com es mostra en la imatge. Amb els tres punts 
marcats ja podem dibuixar la trajectòria solar per al dia d’equinocci de 
primavera. D’una manera semblant podem dibuixar la dels altres dies 
singulars. 
 

 
 

Trajectòria del Sol sobre l’esfera celeste els dies singulars. En la imatge de la dreta 
apareix representada la mateixa imatge però amb dibuix. 
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Podem observar diversos aspectes que ens criden l’atenció: 
 

• Les trajectòries no es tallen, com ja havíem observat en fer els 
dibuixos en l’horitzó desplegat. 

• En cap moment el Sol es troba sobre el zenit: els objectes sempre 
projecten ombra. 

• Si mirem en la direcció en què té lloc la culminació (cap al sud) 
qualsevol dia de l’any veurem eixir el Sol per una posició pròxima a la 
nostra esquerra, pujar fins a assolir la posició més alta just davant 
nostre, i baixar fins a ocultar-se per una posició pròxima a la nostra 
dreta. Resumint, podem dir que el Sol va d’esquerra a dreta. 

• La trajectòria que segueix el Sol sobre el cel és més llarga per als 
dies més llargs. Així mateix, els dies més llargs la culminació solar 
és major i el recorregut del Sol per l’horitzó també és major. De 
fet, es pot comprovar que la longitud de la trajectòria del Sol pel cel és 
el doble el dia de solstici d’estiu que el dia de solstici d’hivern. 

 
La finestra astronòmica ens pot sevir per a representar la posició del Sol en 
qualsevol altre moment, del dia o de l’any. La resta de dies de l’any la 
trajectòria del Sol se situarà entre aquestes trajectòries singulars. Podem 
concloure que el Sol dibuixa sobre el cel trajectòries circulars gairebé 
paral·leles dia rere dia. Aquests canvis en les trajectòries no són, però, 
constants: hem de recordar que prop dels solsticis el canvi és molt lent mentre 
que prop dels equinoccis el canvi és ràpid. 
 
Així mateix, és un instrument útil per a representar la posició d’altres objectes 
celestes que no han estat objecte d’estudi com ara la Lluna, estreles o planetes. 
Ajuda, a més, a l’hora de fer prediccions, ja que suposa una manera addicional 
de representació del cel diferent de la vista d’ocell o de l’horitzó desplegat. 
Finalment, és també un instrument de mesura que permet determinar l’azimut i 
altura solars en qualsevol moment del dia. 
 
Si volem prendre mesures amb la finestra astronòmica, hem de situar-la sobre 
una rosa dels vents i orientar-la correctament en el nostre lloc d’observació. 
Seguidament, usant un cartó com el que es mostra en la figura, es recorre 
l’esfera fins a aconseguir que la llum que passa a través del forat del cartó 
done en el centre de la rosa dels vents. En aquest moment, un observador que 
estiguera situat en el centre de l’esfera veuria el Sol a través del forat en el 
cartó i podria llegir en l’esfera l’azimut i l’altura solars. Usant les marques de 
l’esfera, fem la lectura. 
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Es pot usar la finestra astronòmica per mesurar la posició del Sol. Per a fer-ho 
l’orientem sobre una rosa dels vents i amb un tros de cartó foradat busquem la posició 
a través de la qual els raigs del Sol arribarien a un observador situat en el centre de 
l’esfera. Les línies divisòries de l’esfera ens permeten indicar l’azimut i l’elevació 
angular del Sol. 
 
La funció principal de la finestra astronòmica és facilitar la representació 
tridimensional, que per altra banda és bastant difícil de dibuixar sobre paper. 
En cas de no disposar d’una semiesfera transparent es pot recórrer a 
simulacions informàtiques en línia que poden ser útils tot i que no permeten 
una manipulació tan àmplia: 
 

 
http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html, lloc web on es pot 
observar el moviment del Sol sobre l’esfera celeste per a qualsevol lloc del món i 
qualsevol data de l’any.  
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Arribats ací tenim una descripció completa del moviment del Sol durant l’any 
per a la ciutat d’Alacant. Ara bé, què ocorre per a la resta del món? Hi ha altres 
llocs que observen el mateix moviment del Sol que Alacant? Què tenen en 
comú les observacions fetes des d’altres llocs del planeta? Hi ha llocs des dels 
quals es fan observacions singulars? 

2.4 Què ocorre en altres llocs del planeta? 
Sabem que en altres països no s’observa el mateix moviment del Sol per a la 
mateixa data del calendari que a Alacant; de fet, és possible que ja ens hàgem 
preguntat en altres moments de la nostra investigació sobre altres llocs del 
planeta. Sabem que hi ha llocs a la Terra en els quals el Sol no es pon, els dies 
duren sis mesos i les nits uns altres sis més. També ens hem plantejat si algun 
observador en algun lloc del planeta veurà el Sol sobre el seu cap a migdia. 
Respondre a aquestes preguntes amb detall requeriria repetir el nostre estudi 
usant dades d’altres llocs del planeta. Ara bé, agafar unes idees bàsiques pot 
ser una tasca ràpida si es fa ús d’un simulador del cel, com per exemple 
Stellarium, o de bases de dades, com les de la USNO. 

A23.- Indiqueu tot el que sapieu sobre el moviment del Sol 
que s’observa en altres llocs del planeta. Hi ha llocs i 
dies en què el moviment del Sol presenta algun tret 
característic? 

Amb Stellarium podem observar el moviment del Sol des de qualsevol lloc del 
planeta en qualsevol dia i moment. Podem, llavors, situar-nos en llocs que ens 
siguen d’interès i analitzar la trajectòria solar per als dies singulars. Provant 
diferents ubicacions ens adonem de les següents semblances i diferències 
respecte a Alacant: 
 

• En la duració del dia:  

◦ Les ciutats situades més al nord tenen dies més llargs a la 
primavera i l’estiu i més curts a la tardor i l’hivern, presenten 
variacions en la duració del dia durant l’any majors que les 
d’Alacant. Fins i tot en llocs situats molt al nord la duració del dia 
supera les 24 hores. En canvi, les ciutats situades més al sud tenen 
variacions en la duració del dia menors que les d’Alacant, amb 
dies més curts que els d’Alacant a la primavera i l’estiu i més 
llargs a la tardor i l’hivern. Especialment significatiu és el fet que 
a l’equador tots els dies de l’any duren 12 hores. A més, el dia 21 
de juny és el més llarg i el dia 21 de desembre és el més curt per a 
tots els llocs de l’hemisferi nord. En l’hemisferi sud passa just el 
contrari.  

◦ Els dies d’equinocci duren 12 hores per a tot el planeta. 

◦ Les dates de solstici són els dies més curts i més llargs per a tots 
els llocs del planeta, i sempre es produeixen el 21 de juny i el 21 
de desembre. Tanmateix, la variació respecte al dia de 12:00 hores 
no és de 2:40 hores. Cada lloc del món presenta una oscil·lació 
diferent respecte al dia de 12:00 hores, i aquesta és la variació 
simètrica en solstici d’estiu i solstici d’hivern. 
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◦ El migdia és un punt de simetria per a l’hora de l’orto i l’ocàs en 
tot el món, per a qualsevol dia de l’any. 

• En l’azimut de l’orto i l’ocàs:  

◦ En els llocs més al nord que Alacant el Sol ix i es pon més cap al 
nord durant la primavera i l’estiu i ix i es pon més cap al sud a la 
tardor i l’hivern.  

◦ En els llocs situats al sud d’Alacant el Sol ix i es pon menys cap al 
nord durant la primavera i l’estiu i ix i es pon menys cap al sud a 
la tardor i l’hivern. 

◦ El Sol ix per l’est i es pon per l’oest per a tots els llocs del planeta 
el dia d’equinocci.  

◦ En tots els llocs del món l’oscil·lació anual en l’azimut de l’orto i 
l’ocàs és simètrica respecte als dies d’equinocci. El Sol ix per la 
posició més allunyada a l’est, cap al nord, en solstici d’estiu, i per 
la posició més allunyada a l’est, cap al sud, el dia de solstici 
d’hivern. 

◦ El sud és un punt de simetria, durant tot l’any, per a tots els llocs 
del món. L’azimut de l’orto es troba a la mateixa distància del sud 
que l’azimut de l’ocàs. 

• En la culminació solar:  

◦ En els llocs situats al nord d’Alacant el Sol assoleix una 
culminació menor durant tot l’any, mentre que en els llocs situats 
al sud d’Alacant en l’hemisferi nord la culminació és, generalment 
més gran, tot i que cal analitzar amb detall cada lloc i data. 

◦ En tots els llocs del món l’oscil·lació anual de la culminació és la 
mateixa: el Sol arriba 23º més alt el dia de solstici d’estiu que el 
dia d’equinocci i 23º més baix el dia de solstici d’hivern que en 
equinocci. La culminació de l’equinocci és, per tant, un punt de 
simetria anual. 

◦ Els punts de l’equador observen el Sol sobre el zenit a migdia els 
dies d’equinocci; poden observar també el Sol en el zenit dues 
vegades a l’any els llocs situats entre els dos tròpics, mentre que 
just sobre els tròpics el Sol ocupa la posició zenital a migdia el dia 
de solstici: el 21 de juny per al tròpic de càncer i el 21 de 
desembre per al tròpic de capricorn. En la resta del planeta mai es 
troba el Sol en el zenit.  

◦ En l’hemisferi nord la culminació es produeix sobre el sud mentre 
que en l’hemisferi sud es produeix sobre el nord, amb caràcter 
general (no ocorre així per a tots els llocs de l’hemisferi i tots els 
dies de l’any, els llocs situats entre els dos tròpics tenen la 
culminació sobre el nord o sobre el sud en funció de la data de 
l’any).  

• En la trajectòria del Sol: 

◦ En l’hemisferi nord, si ens posem mirant al sud, veurem que l’orto 
es produeix per la nostra esquerra, que el Sol puja per situar-se 
just davant nostre a migdia, i assolir la posició més elevada, i 
després baixa per ocultar-se per la nostra dreta, amb un azimut 
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simètric al de l’orto respecte al sud. En canvi, en l’hemisferi sud, 
si ens posem mirant al nord, veurem eixir el Sol per la nostra 
dreta, culminar just davant nostre i ocultar-se per la nostra 
esquerra. En l’hemisferi nord la trajectòria solar va de d’esquerra a 
dreta i en l’hemisferi sud va de dreta a esquerra, mirant sempre en 
la direcció en què té lloc la culminació.5 

2.5 Relació amb la temperatura 

A24.- Quina relació hi ha entre els canvis en el moviment del 
Sol i la temperatura? 

Podem pensar que la temperatura està relacionada amb la duració del dia. Una 
major duració del dia implica més hores de Sol i més hores de calfament, la 
qual cosa justifica que els dies més llargs tinguen una temperatura major que 
els dies més curts. Tanmateix, si és cert, en les zones situades molt al nord en 
les quals el dia és molt llarg en estiu, i que tenen fins i tot dies de 24 hores, la 
temperatura hauria de ser major que en les zones pròximes a l’equador en què 
el dia dura pràcticament 12 hores durant tot l’any, i sabem que això no és així. 
 
El que caracteritza els dies càlids i les zones més càlides del planeta és un 
valor elevat de la culminació solar. A més, les hores de més calor del dia són 
les del migdia, moment en què el Sol es troba en la posició més alta. En el cas 
d’estar relacionada la temperatura amb les hores d’insolació caldria esperar 
que les hores més càlides del dia foren les més pròximes a l’ocàs, però la 
nostra experiència posa de manifest que aquest fet no es dóna. 
 
Però, com expliquem que una posició més elevada del Sol produïsca un major 
calfament? Si dibuixem els raigs procedents del Sol quan es troba en una 
posició elevada i en una posició baixa podrem comprovar que el mateix feix de 
raigs il·lumina una superfície diferent. Com s’observa en la imatge. 
 

 
 
Un mateix feix de raigs, quan canvia la inclinació, distribueix la seua energia en una 
superfície diferent. En la imatge de l’esquerra el terra es calfarà menys que en el cas 
representat a la dreta, ja que la mateixa energia es reparteix per una superfície major. 
 
Quan el Sol està en una posició elevada un feix de raigs il·lumina una 
superfície menuda, en canvi, el mateix feix de raigs il·lumina una superfície 

                                                      
5 Això ocorre amb caràcter general; hi ha llocs entre els tròpics en què no és així per 
a tots els dies de l’any. 
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molt major quan el Sol està en una posició baixa. L’energia que transporta 
aquest feix es reparteix, per tant, per una superfície major i aconsegueix un 
calfament menor.  

Ara bé, també és cert que el dia més calorós de l’any no és el 21 de juny, a 
l’igual que el moment més càlid del dia no són les 12 del migdia. Per donar 
compte d’aquest fet cal pensar en el procés complet de calfament: tot i que la 
culminació solar és màxima el 21 de juny, la major temperatura dels dies 
posteriors es pot explicar atenent l’energia que s’ha absorbit dia rere dia, motiu 
pel qual cada dia és més càlid que l’anterior, tot i tenir una culminació menor. 
Aquest efecte acumulatiu es prolonga fins ben entrat el mes d’agost, data en 
què la culminació és suficientment baixa per a permetre un balanç negatiu 
d’energia, acompanyat d’un refredament. 

Què ens queda per fer? 

Arribats ací hem donat compte dels cicles en el moviment del Sol, sabem 
mesurar-los i usar-los per fer prediccions. Sabem també que no són exclusius 
de la ciutat d’Alacant: en qualsevol altre lloc del planeta són força semblats6, 
si bé estan caracteritzats per valors diferents. 

Tota la faena feta ens ha permès explicar els canvis de temperatura durant 
l’any i durant el dia, així com el clima càlid de les àrees pròximes a l’equador i 
el clima fred de les zones pròximes als pols. Aquesta és una característica del 
planeta que afecta profundament els ecosistemes, la flora i la fauna i les 
societats que habiten les diferents regions del planeta. 

La nostra finalitat serà ara trobar una explicació d’aquests cicles. Elaborar un 
model del moviment relatiu del Sol i la Terra que ens permeta deduir les 
mesures que hem pres sense necessitat d’haver-les preses. Que permeta, a més, 
fer prediccions sobre el moviment del Sol en el cel en qualsevol altre lloc del 
planeta. 

6 En latituds superiors als cercles polars i en les zones intertropicals els cicles solars 
presenten característiques que els fan diferents del que hem observat a Alacant, com 
hem comentat de manera breu anteriorment. 
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3 Com es mouen el Sol i la Terra?
Construcció d’un model que
explique les observacions fetes.

No ha estat difícil comprovar que hi ha cicles en el moviment del Sol. Ara bé, 
l’establiment de cicles, simetries o regularitats en les mesures, a pesar de ser 
un dels objectius de la investigació científica, no suposa una finalitat 
completament satisfactòria. El que caracteritza la ciència és el desig d’arribar 
més enllà, d’establir els mecanismes que permeten explicar les regularitats 
trobades, de fer prediccions respecte a fets encara per descobrir. 

Històricament es va recórrer a explicacions mitològiques per a donar compte 
del moviment dels astres. D’acord amb aquestes, els objectes del firmament 
estaven dotats d’un moviment diví, producte de la voluntat d’uns déus 
capritxosos. Amb aquest punt de partida és gairebé impossible poder fer 
prediccions o establir cap model explicatiu d’allò que s’observa, ja que això 
suposaria conèixer la voluntat dels éssers suprems que governen el 
funcionament de l’univers. 

Però les explicacions mitològiques van ser substituïdes a poc a poc per 
explicacions científiques, basades en models que representen la realitat, que es 
poden posar a prova i que poden donar compte de les observacions, a més de 
fer noves prediccions.  

Aquesta és la tasca que farem a partir d’ara: proposar models sobre com es 
mouen el Sol i la Terra i contrastar-los amb les nostres mesures de manera que 
siguem capaços d’explicar totes les observacions fetes des d’Alacant i, 
posteriorment, des d’altres llocs del planeta.  

Començarem plantejant-nos com es troben i com es mouen el Sol i la Terra en 
l’espai, i com està il· luminada la Terra, el dia d’equinocci. Usem el dia 
d’equinocci perquè és el dia més senzill: el dia dura 12 hores en tot el món i el 
Sol ix per l’est i es pon per l’oest, i hem de poder explicar aquestes mesures 
usant el model proposat. Seguidament usarem el valor de la culminació solar 
per determinar quina és la posició d’Alacant sobre l’esfera terrestre, aprofitant 
que la culminació solar és característica de cada localitat i no una constant per 
a tot el planeta el dia d’equinocci. Generalitzant el nostres avanços, hem de ser 
capaços de posar sobre la Terra qualsevol observador a partir de les mesures 
solars que fa el dia d’equinocci, i de preveure com veurà moure’s el sol aquest 
dia.  
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Una vegada explicat el dia d’equinocci, modificarem el nostre model per donar 
compte del que ocorre en els solsticis, concretament, proposarem com s’han de 
trobar el Sol i la Terra el dia d’equinocci perquè es donen els canvis que hem 
mesurat quan estudiàrem els cicles entre els solsticis i els equinoccis. Per fer-
ho aprofitarem la variació en la culminació solar entre l’equinocci i el solstici, 
ja que té un valor de 23º per a tot el món. El nou model ha d’explicar, a més, 
els canvis en la duració del dia i en l’azimut de l’orto i l’ocàs per a Alacant i 
ens ha de permetre fer prediccions per a altres llocs del món. Hi ha llocs del 
món on el moviment del Sol té alguna singularitat? En cas afirmatiu, els 
podem usar  per orientar-nos en el planeta? 

Finalment, posarem “en marxa” el nostre model i establirem com es mouen el 
Sol i la Terra perquè es donen les transicions entre solsticis i equinoccis que ja 
coneixem, explicant així el que ocorre en qualsevol altre dia de l’any.  

Per a fer tot açò, l’índex que seguirem com a estratègia és: 

3. Com es mouen el Sol i la Terra?
3.1. Com estan el Sol i la Terra el dia d’equinocci?
3.2. En quin punt de la Terra ens trobem?
3.3. Com estan el Sol i la Terra el dia de solstici?
3.4. Com es mouen el Sol i la Terra durant l’any?

4. Posada a prova del model inventat.

En aquesta reorientació de la nostra tasca no partirem de zero; això suposaria 
invertir un temps excessivament llarg. Acceptarem, com a punt de partida, que 
la Terra és esfèrica i justificarem aquesta decisió. 

A25.- Quines observacions es poden fer que evidencien que 
la Terra és redona? 

Fent una ullada al nostre entorn, per més ampli que siga, no ens adonem de 
l’esfericitat de la Terra. Tot i això, hi ha un munt d’experiències senzilles que 
es poden fer per a comprovar que la Terra és redona: 

• L’observació dels vaixells: al veure com s’allunya un vaixell
observem que va fent-se més menut a poc a poc i que la darrera part
que perdem de vista és la punta del màstil. En una Terra plana el
vaixell reduiria progressivament la seua mida fins fer-se tan menut que
no és possible veure’l, però en una Terra esfèrica la primera part que
es deixa de veure és la inferior, ja que la curvatura del planeta
s’interposa entre aquesta i l’observador.

Imatge: L’última part visible d’un vaixell que s’allunya cap a l’horitzó és la 
part més elevada. Els raigs de llum procedents de les parts inferiors són 
bloquejats per la Terra. 
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• L’observació dels eclipsis: Si entenem els eclipsis de lluna com
l’ombra que fa la Terra sobre la Lluna, de la forma circular d’aquesta
ombra deduïm que la Terra és esfèrica.

• La diferent longitud de l’ombra dels objectes a migdia: es conta que
Eratòstenes va mesurar el radi de la Terra a partir d’una observació
astronòmica. En una data determinada, a migdia, un obelisc de la
ciutat de Syene no projectava cap ombra mentre que els obeliscos
d’Alexandria, situada més al nord, sí que en projectaven. Aquest fet
era fàcil d’explicar si es considerava que la Terra era redona, com es
mostra en la imatge inferior. A més, coneixent la culminació solar a
Alexandria i la distància entre  les dues ciutats, Eratòstenes va poder
determinar el radi de la Terra.

En una Terra plana cap obelisc faria ombra (imatge de la dreta). En canvi, 
sobre una Terra esfèrica la posició de l’obelisc sobre l’esfera està relacionada 
amb la longitud de la seua ombra. 

• L’observació de la posta (o eixida) del Sol a diferent altitud: Des
d’una mateixa ciutat podem comprovar que el Sol es pon més tard si
s’observa des de dalt d’una muntanya que des de baix. L’altitud
permet que els raigs solars continuen arribant a l’observador del cim
quan l’esfericitat del planeta ja impedeix la visió a l’observador que
està als peus de la muntanya. Aquest fet es pot contrastar usant les
bases de dades astronòmiques o els simuladors que vam emprar en la
unitat anterior.

El Sol es veu abans en el moment de l’orto des de dalt d’una muntanya que des de 
baix. Es pot observar, també, que l’ocàs té lloc més tard 
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• Quan naveguem cap al sud desapareixen del cel les estreles situades
més al nord i apareixen noves estreles al sud. Aquest fet ja era conegut
pels navegants grecs.

• La possibilitat de circumnavegar la Terra és una conseqüència de la
seua esfericitat.

Acceptada l’esfericitat de la Terra, ens endinsem en el nostre problema 
d’elaboració d’un model que done compte dels cicles observats en el 
moviment del Sol. Per fer-ho començarem analitzant el que ocorre el dia més 
senzill de tots i proposant com han d’estar el Sol i la Terra perquè aquell dia 
s’observe el que s’observa. D’entre tots els dies de l’any, el més senzill de tots 
és el dia d’equinocci, ja que el dia dura 12 hores i  el Sol ix per l’est i es pon 
per l’oest per a tots els llocs del planeta. Una vegada siguem capaços de donar 
compte d’aquestes dues observacions ampliarem o modificarem el nostre 
model per a explicar la resta d’observacions del dia d’equinocci, seguidament 
abordarem a partir del que hem establit els dies de solstici i posteriorment la 
resta de dies de l’any. 

3.1 Com estan el Sol i la Terra un dia 
d’equinocci? 
D’entre les dues magnituds que caracteritzen el dia d’equinocci la més senzilla 
és la duració del dia, ja que costa menys de mesurar. Començarem, llavors, 
donant compte d’aquest fet. 

A26.- Indiqueu mitjançant dibuixos o explicacions com han 
d’estar situats el Sol i la Terra, i com s’han de moure, 
perquè el dia i la nit duren el mateix en tots els llocs del 
planeta (equinocci). 

En un planeta esfèric qualsevol posició del Sol i la Terra donarà lloc a una 
situació en què una meitat de la Terra està il·luminada i l’altra meitat no, com 
es pot observar en la imatge inferior. Anomenem terminador la línia que 
separa la part il·luminada de la fosca. Com podem observar, el terminador és 
una circumferència del mateix radi que la Terra. Per a resoldre el nostre 
problema haurem de determinar la posició del terminador per al dia 
d’equinocci i afegir un moviment circular de la manera adequada, d’un dia de 
duració, per donar compte de la igualtat en la duració del dia i la nit per a tot el 
planeta. Ara bé, hi ha tres possibles situacions i moviments que compleixen 
aquesta condició, com es mostra en la figura: 

• El terminador va del pol nord al sud i el Sol dóna una volta a la Terra
en un dia.

• El terminador va del pol nord al sud i la Terra dóna una volta al Sol en
un dia.

• El terminador va del pol nord al sud i la Terra dóna una volta sobre
ella mateixa en un dia.
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En la part superior esquerra s’observa com es troba il·luminada la Terra el dia 
d’equinocci. Hi ha tres possibilitats que porten a una duració del dia de 12 hores per a 
tot el món: el Sol dóna una volta a la Terra en 24 hores (superior dreta), la Terra dóna 
una volta al Sol en 24 hores (inferior esquerra) o la Terra dóna una volta sobre un eix 
que conté el terminador en 24 hores (inferior dreta). 

Podem usar una bola de suro per a representar la Terra i una llanterna per a 
representar el Sol i observarem, sense dificultat, que quan fem els moviments 
indicats més amunt cada punt del planeta està il·luminat la meitat del temps 
que dura un cicle complet.  

Podem representar la Terra i el Sol amb una bola de suro i una llanterna. La llanterna 
ha d’estar suficientment allunyada de l’esfera perquè els raigs hi arriben paral·lels. 

Recorrerem a aquests tipus de materials i representacions durant la nostra 
investigació de manera que, per a garantir-ne la validesa, hem d’assegurar-nos 
que la llanterna il·lumina la meitat de la Terra i que els seus raigs arriben 
paral·lels, com s’ha representat en les imatges anteriors. Això ho podem 
aconseguir usant una llanterna suficientment gran i posant-la tan allunyada de 
l’esfera com siga possible. 

Com podem saber quina de les tres possibilitats és la que dóna compte del 
transcurs dels dies? Les observacions fetes en la unitat anterior posen de 
manifest que el Sol dóna una volta a la Terra en un dia, però una reflexió 
detallada ens permet adonar-nos que si la Terra fera una volta al Sol o una 
volta sobre ella mateixa en un dia observaríem just el mateix moviment per al 
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Sol. Ens cal, llavors, un altre tipus d’observacions per a determinar quin és el 
moviment que té lloc cada dia. 

L’observació de les estreles ens pot ajudar en aquesta faena. La lluminositat 
del Sol impedeix la visió de la resta d’objectes celestes però en la seua 
absència aquests són ben visibles i ens proporcionen un panorama de fons que 
pot servir de referència per a les nostres observacions. Estudiant el moviment 
de les estreles arribem a la conclusió que aquestes fan un moviment giratori 
complet al voltant de la Terra en un dia; prova d’això són les fotografies de 
llarga exposició que es poden prendre durant la nit. 

Això sols es pot explicar si la Terra dóna una volta sobre ella mateixa o si el 
Sol i les estreles donen una volta a la Terra en un dia. Si la Terra fera una volta 
completa al Sol en un dia les estreles es trobarien estàtiques en el cel, en tot 
moment veuríem les mateixes estreles des d’un determinat lloc del planeta, 
com es pot observar en la imatge. 

Si el Sol fa una volta a la Terra o la Terra fa una volta al Sol, amb la resta del cel 
estàtic, les estreles que veurà l’observador marcat amb el cercle roig seran sempre les 
mateixes, les que queden a la dreta de la pàgina, com es mostra en la part esquerra de 
la imatge. En canvi, si la Terra gira sobre ella mateixa, les estreles que es veuen en 
cada moment són diferents, com es mostra en la imatge de la dreta (és de dia per a 
l’observador en la part superior i de nit en la part inferior). 

Arribats ací ens adonem que no és senzill establir si és la Terra la que gira 
sobre ella mateixa o el Sol el que dóna voltes a la Terra a partir de mesures 
astronòmiques. Una possibilitat alternativa consisteix a buscar evidències del 
gir de la Terra sobre el mateix planeta. Una pot ser el pèndol de Foucault. 
Aquests pèndols es poden observar en molts museus de la ciència i posen de 
manifest el moviment rotatori de la Terra. Es pot construir un d’aquests 
pèndols amb un pes elevat penjat d’un fil de diversos metres de llargària. 
L’única condició que ha de complir és que es puga mantenir en moviment 
durant aproximadament una hora. En posar el pèndol en moviment i deixar-lo 
oscil·lar observem, en passar un temps suficientment llarg, que el pèndol no 
sols oscil·la sinó que també gira. Podem donar compte de l’oscil·lació atenent 
la força de gravetat que estira de la pesa cap avall però no podem explicar el 
gir, ja que no hi ha cap força que estire del pèndol cap als costats. Si no podem 
explicar el gir del pèndol no ens queda més remei que admetre que no gira, els 
que girem som nosaltres.  
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Podem fer una experiència senzilla per posar a prova la nostra conclusió: 
construïm una habitació en una caixa i posem a l’interior un pèndol, com es 
mostra en la figura. En fer oscil·lar el pèndol observem que aquest sempre ho 
fa en la mateixa direcció. Si ara girem la caixa ens adonem que el pèndol 
continua oscil·lant en la mateixa direcció per a nosaltres, que ara som 
observadors de fora de la caixa, però no per a algú que estiguera dins la caixa. 
Això és el que passa amb el pèndol que hi ha als museus: som nosaltres, 
observadors situats sobre una Terra en rotació, els que girem, no el pèndol. 

Construïm un pèndol a l’interior d’una caixa i el fem oscil·lar. Comprovarem que 
sempre oscil·la en la mateixa direcció, però en fer girar la caixa la direcció de gir 
canvia en relació a la caixa, però no en relació a l’observador exterior. 

Arribem llavors a la conclusió que el dia d’equinocci la Terra i el Sol estan 
situats de manera que el terminador conté l’eix i que la duració dels dies és de 
12 hores, ja que la Terra tarda 24 hores a fer una volta sobre ella mateixa. A 
més, atenent l’observació de les estreles ens adonem que l’eix apunta a un punt 
del cel en concret, a l’Estrela Polar. 

La Terra en vista lateral el dia 
d’equinocci. Fa una volta sobre l’eix 
cada 24 hores. 

En aquest model hi ha dos punts singulars, que anomenem pols, i que 
representen els punts en què l’eix imaginari “travessa” la Terra. Un d’aquests, 
el situat en la part superior del nostre dibuix, es troba just sota l’Estrela Polar. 

Durant el transcurs d’un dia, un observador situat sobre la Terra veurà eixir el 
Sol en arribar al terminador, veurà moure’s el Sol pel cel a mesura que la 
rotació de la Terra el fa avançar per la zona que il·lumina el Sol, veurà l’ocàs 
en arribar de nou al terminador i haurà d’esperar 12 hores, mentre el gir es 
produeix per la part no il·luminada, per a tornar a veure el Sol. La 
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representació usada fins al moment ens permet il·lustrar sols la meitat d’aquest 
moviment. Busquem altres representacions que ens ajuden a completar la 
descripció que hem fet. 

A27.- Dibuixeu el sistema Sol/Terra per al dia d’equinocci en 
vista superior (com es veuria si estiguérem a gran altura 
sobre el pol) i en vista lateral (com si estiguérem a gran 
altura sobre l’equador). 

La vista lateral és la que hem estat usant fins al moment: s’hi representa la 
Terra amb l’eix vertical. Per a obtenir el que anomenem vista superior cal 
imaginar el que veuríem des de gran altura sobre el pol usant aquest dibuix o 
l’esfera de suro. La imatge inferior es correspon amb la representació que 
estem buscant. L’eix passa a ser un punt que coincideix amb el pol i l’equador 
coincideix amb la circumferència que delimita la Terra. El Sol queda a un 
costat, a gran distància, i la seua llum continua arribant en paral·lel a tots els 
punts de la Terra i il·luminant la meitat del planeta. A diferència de la vista 
lateral, en aquesta ocasió sí que es pot veure la trajectòria completa d’un punt a 
mesura que la Terra gira i com se succeeix el dia i la nit. Novament, observem 
que per a cada punt la meitat de la trajectòria està il·luminada i l’altra meitat 
no ho està, la qual cosa implica una durada del dia de 12 hores.7 

La Terra el dia d’equinocci en la vista lateral i superior. En la vista superior es pot 
observar la trajectòria completa d’un punt de la Terra durant el dia. 
 

                                                      
7 Considerem en tot moment que la velocitat de la Terra és constant; en cas contrari 
notaríem acceleracions i frenades 
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En fer els dibuixos ens adonem que la vista superior també limita la 
representació de la Terra a una meitat. Les dues representacions tenen les seus 
limitacions però l’ús conjunt suposa una eina útil i molt completa. 

Ara que disposem de diverses formes de representar la Terra i que hem donat 
compte de la duració del dia per a l’equinocci, hem de seguir avançant per 
donar compte de la resta d’observacions que es fan aquest mateix dia. Aquesta 
tasca requereix que siguem capaços de posar observadors sobre les nostres 
representacions de la Terra amb tots els elements necessaris per a fer mesures i 
que anem completant el nostre model de manera que es reproduïsquen les 
mesures que sabem que es donen el dia d’equinocci. 

A28.- Poseu observadors en diferents punts de la Terra amb 
tots els elements necessaris per a orientar-se i prendre 
mesures: la direcció amunt-avall, el pla de l’horitzó, els 
punts cardinals i un gnòmon. Useu la vista lateral, la 
vista superior i l’esfera de suro. 

Dibuixem sobre un requadre de cartó una rosa dels vents i punxem en el centre 
una agulla. L’instrument que hem creat és una representació del gnòmon i la 
rosa dels vents que hem usat per prendre mesures en la unitat anterior.  

Hem de veure com queda tot això sobre l’esfera de suro. Per a fer-ho situem el 
gnòmon en un lloc qualsevol de la Terra de manera que quede “vertical” per a 
l’observador situat en eixe punt (imatge a) i busquem alguna manera d’orientar 
la rosa dels vents. Podem recórrer a les primeres observacions que hem fet 
amb el gnòmon: el migdia es produeix en el moment en què l’ombra és més 
curta i just en aquell moment el Sol es troba al sud, amb l’ombra del gnòmon 
apuntant al nord. Seguint aquesta observació, fem girar la bola de suro i 
busquem en quin moment l’ombra de l’agulla és la més curta possible. No 
tardem a adonar-nos que això es produeix quan el punt sobre el qual es troba el 
nostre observador està just en el centre de la trajectòria que recorre per la zona 
il·luminada. Ara podem orientar la rosa dels vents fent coincidir el nord amb la 
direcció en què apunta l’ombra del gnòmon. Tenim així tots els instruments de 
mesura en les condicions adients (imatge b) 
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En les dues imatges de la part superior s’observa la rosa dels vents desorientada, en 
una posició qualsevol del dia. Per orientar-nos sobre la Terra primerament necessitem 
conèixer la direcció nord. Fem girar el nostre model fins que el gnòmon projecta 
l’ombra més curta i identifiquem el migdia. En aquest moment l’ombra del gnòmon 
apunta al nord. Ara ja podem orientar la rosa dels vents, com es veu en les dues 
imatges inferiors. 

Per passar els diferents elements a la vista lateral i superior hem de dibuixar 
com quedarien en veure l’esfera de suro des de les diferents perspectives. En 
vista lateral tot queda com es veu en la imatge, part superior: depenent de la 
posició que ocupe l’observador es fa més o menys complicat dibuixar la 
direcció est-oest i el gnòmon; de fet, en la posició 1 no es pot representar el 
gnòmon mentre que en la posició 2 (al migdia) no es pot representar la 
direcció est-oest, ja que queda cap a l’interior del paper. La vista superior es 
troba dibuixada en la part inferior: en aquesta ocasió és complicat dibuixar el 
gnòmon en qualsevol situació i la direcció nord-sud resulta perpendicular al 
paper en el límit exterior del dibuix, la qual cosa també en dificulta la 
representació. 
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Vistes lateral i superior de la Terra amb els elements necessaris per a fer mesures de la 
posició del Sol en el cel. 

A29.- Useu el model per a determinar per on té lloc l’orto i 
l’ocàs. Feu les modificacions que considereu 
necessàries si els resultats obtinguts no són 
satisfactoris. 

Tot i que havíem establit que el gir terrestre durava un dia i que tenia lloc al 
voltant d’un eix que estava contingut en el terminador, havíem posat el gir en 
sentit antihorari sense realitzar cap tipus de reflexió. Usant la bola de suro o les 
representacions de la Terra podem observar que, si la Terra gira cap a l’est, 
quan l’observador arribe a la posició 1 de la imatge superior (moment en què 
es produeix l’orto) el Sol es trobarà just a l’est. Quan arribe a la posició 
oposada es produirà l’ocàs, amb el Sol a l’oest. Si el sentit de gir fóra en 
contrari, l’orto tindria lloc en la posició oposada a la 1 i l’ocàs en la posició 1, 
llavors el Sol eixiria per l’oest i es pondria per l’est, i aquestes no són les 
mesures que s’enregistren per al dia d’equinocci. 

Hem estat capaços d’explicar, fins al moment, dues de les observacions que 
tenen lloc el dia d’equinocci. Ens queda la tercera de les mesures que vam fer 
en la unitat anterior, la culminació solar. Però donar compte d’aquesta implica 
superar una dificultat que no s’ha presentat fins al moment: el dia d’equinocci 
es mesura una culminació diferent per a cada lloc del planeta. Això ens permet 
i ens obliga a reformular el nostre problema tot plantejant-nos en quin lloc del 
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planeta ens trobem i com expliquem la mesura de culminació solar que 
obtenim. 

3.2 En quin punt de la Terra ens trobem? 
De tots els possibles observadors que es poden situar sobre la Terra sols un 
aconseguirà les mesures del moviment del Sol que hem obtingut nosaltres. 
Podem, per tant, usar allò que caracteritza Alacant per determinar la nostra 
posició sobre el planeta. 

A30.- Useu el valor de l’elevació angular màxima per 
determina la posició d’Alacant sobre la Terra. Hi ha 
altres llocs des dels quals es pren la mateixa mesura? 

La mesura de culminació no es pot prendre sobre la vista superior, ja que no és 
possible dibuixar el triangle que formen el gnòmon, la seua ombra i el raig de 
sol a migdia, però és molt senzilla de mesurar en la vista lateral perquè aquest 
triangle ens apareix completament definit (imatge inferior). Alacant està 
caracteritzada per una culminació de 52º el dia d’equinocci. Llavors hem de 
buscar en quin punt de la Terra se situa l’observador per a prendre aquesta 
mesura.  

La culminació a Alacant el dia d’equinocci és de 52º. Cal buscar en quin lloc de la 
Terra un observador fa aquesta mesura. 

Una anàlisi ràpida ens permet establir que els observadors pròxims al pol nord 
mesuren culminacions molt baixes mentre que els observadors pròxims a 
l’equador mesuren culminacions molt elevades. L’equador és, per tant, el lloc 
de la Terra en el qual es veu el Sol sobre el cap el dia d’equinocci.  
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La culminació solar depèn de la proximitat de l’observador al pol. Hi ha un 
lloc de la Terra en què s’observa el Sol amb una culminació de 90º el dia 
d’equinocci. Aquest lloc rep el nom d’equador. 

Seguint el patró de canvi de la culminació busquem la posició d’Alacant. Si 
ens hi fixem veurem que l’angle que forma el radi que porta del centre de la 
Terra a l’observador amb l’eix de la Terra és igual a la culminació. A més, 
l’angle que forma el radi dibuixat amb el pla de l’equador és el complementari 
de la culminació. Aquest angle rep el nom de latitud i ens permet ubicar 
qualsevol lloc sobre el planeta. 

La latitud d’un observador situat sobre la Terra és l’angle complementari a la 
seua culminació solar del dia d’equinocci. 

Alacant es troba, per tant, a 52º del pol nord i a 38º de l’equador. Podem 
afirmar que la nostra latitud és de 38º, i disposem ara d’una manera de mesurar 
la latitud de qualsevol lloc del planeta el dia d’equinocci. 
Ara bé, qualsevol punt que estiga a la mateixa distància del pol que Alacant 
mesurarà la mateixa culminació solar i tindrà la mateixa latitud. Com 
observem, tots els llocs que tenen una mateixa latitud defineixen una 
circumferència paral·lela a l’equador (en verd a la imatge anterior) al voltant 
del planeta, circumferència coneguda amb el nom de paral·lel.  
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Com veiem, no és suficient amb la latitud d’un lloc per conèixer la seua 
posició sobre el planeta. És necessari trobar un altre paràmetre que ens 
permeta determinar la posició d’un lloc sobre el seu paral·lel. 

AP1. Mesureu l’elevació de l’estrela polar des d’Alacant. Feu 
el mateix des de qualsevol altre lloc del planeta. 
Extraieu-ne conclusions.8 

A31.- Llegiu el text següent i expliqueu com es determina la 
longitud d’un lloc. 

Tots els punts en què el Sol assoleix l’elevació angular màxima a la mateixa 
hora formen una línia que anomenem meridià. Si comencem a comptar l’hora 
a partir d’un meridià establit, per conveni, com a referència (el que passa per 
l’observatori de Greenwich, i molt a prop d’Alacant), podem saber l’angle que 
forma el meridià que passa per un punt de la Terra i el de Greenwich, 
comparant l’interval de temps entre els dos migdies (el de Greenwich i el del 
lloc considerat). Podem fer-ho perquè sabem que un punt de la Terra tarda 24 
hores a tornar a estar en el mateix lloc (en fer una volta de 360º). Per tant en 

una hora descriu un angle de 
360º
24

= 15º . Si el migdia en un lloc ocorre 2

hores més tard que a Greenwich, és perquè es troba a 30º d’aquest meridià. A 
l’angle que forma el meridià d’un lloc amb el meridià de Greenwich se 
l’anomena longitud del lloc.  

Veiem la importància de disposar de rellotges que mesuren el temps universal, 
per poder orientar-nos en la Terra esfèrica. La invenció de rellotges precisos 
que funcionaren en alta mar va ser una necessitat molt important per a la 
navegació i, per tant, per al comerç i el desenvolupament econòmic. 

La introducció del concepte de longitud ens permet situar qualsevol punt sobre 
la Terra: 

• Usant la culminació del dia d’equinocci podem saber la latitud del lloc
i situar-lo a la distància de l’equador corresponent, en el paral·lel que li
corresponga.

• Coneixent quant tarda a produir-se la culminació respecte a Greenwich
podem saber la longitud del lloc i situar-lo a l’est del meridià de
Greenwich (si la culminació s’observa abans que a Greenwich) o a
l’oest (si la culminació s’observa després que a Greenwich).

8 En fer els dibuixos i mesurar l'angle que formen els raigs procedents de l'Estrela 
Polar amb el pla horitzontal s'observa la coincidència amb la latitud. Això ocorre per a 
qualsevol altre lloc del planeta, no és una mesura exclusiva d'Alacant. Tenim, per tant, 
una manera alternativa de mesurar la latitud. 
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AP2. Estic en un lloc de la Terra en què el Sol assoleix la 
mateixa altura màxima que a Alacant9 però ho fa 3 hores 
abans. Indiqueu la meua posició en la vista lateral, la 
vista superior i l’esfera de suro. 

Per situar-nos sobre l’esfera terrestre necessitem les dues coordenades que 
hem introduït: 
Latitud: 38º (la mateixa que Alacant) 

Longitud: 3hores x 15º
1 hora

=45º , com que la culminació s’observa abans

que a Alacant, sabem que es troba a l’est d’Alacant, i per tant a l’est de 
Greenwich. 

Situem ara l’observador sobre l’esfera terrestre en vista lateral i superior. 

Posem primer de tot la posició de l’observador en la vista lateral mesurant la seua latitud. 
Podem comprovar que mesura una culminació de 52º, complementària a la latitud. Ja tenim 
localitzat el seu paral·lel. Projectem aquesta posició sobre la vista superior. Posem el meridià de 
Greenwich i mesurem la longitud a partir d’aquest. Tenim situat el seu meridià. Allà on es 
creuen el meridià i el paral·lel és on es troba el nostre observador, quan Greenwich està on 
l’hem dibuixat. A mesura que la Terra gire la posició anirà canviant, però la posició relativa 
respecte a Greenwich serà sempre la mateixa. 

9 Les coordenades d'Alacant sobre l'esfera terrestre les prendrem com a 38ºN i 0ºE. 
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AP3. Què significa, en termes mesurables, que la posició 
d’una persona sobre la Terra és 50º nord i 60º oest? 

AP4. Mesuren alguna diferència en el moviment del Sol dos 
observadors que es troben a 30ºN i a 30ºS i en la mateixa 
longitud? 

A32.- Recapitulació. Com a resum, indiqueu el significat de 
cadascun dels conceptes de la imatge inferior i la forma 
en què es determinen. 

Recapitulació 
Ens hem plantejat com a problema l’elaboració d’un model amb el qual 
poguérem donar compte de les mesures relatives al moviment del Sol que es 
prenen durant l’any a Alacant. Per a fer-ho, el primer pas ha estat determinar la 
posició en què es troben la Terra i el Sol el dia d’equinocci. Hem arribat a la 
conclusió que el Sol ha d’il·luminar la meitat de la Terra i aquesta ha de girar 
sobre ella mateixa al voltant d’un eix que està contingut en el pla del 
terminador, línia que separa la part il·luminada de la fosca. No ha sigut 
senzill trobar proves del gir de la Terra; de fet, ha sigut necessari recórrer a 
mesures sobre el planeta relacionades amb l’oscil·lació dels pèndols, ja que les 
mesures astronòmiques es podien interpretar tant a partir de la rotació de la 
Terra com a partir de la rotació de tots els objectes astronòmics al voltant de la 
Terra. Això ens permet entendre les grans dificultats que va haver-hi al llarg 
de la història per a abandonar el model geocèntric i la idea que la Terra no es 
movia. 

Una vegada establida la posició de la Terra i el Sol i el moviment que s’ha de 
produir perquè se succeïsquen el dia i la nit vam avançar en el problema 
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d’establir la nostra posició sobre el planeta. Per a fer-ho, vam situar 
observadors sobre la Terra amb tots els elements necessaris per a prendre 
mesures. De l’anàlisi d’aquestes mesures es van anar obtenint tota una sèrie 
d’elements útils per a orientar-nos sobre la Terra. L’eix és la línia imaginària 
al voltant de la qual la Terra fa el seu moviment de rotació amb una freqüència 
d’una volta cada 24 hores. L’eix apunta a l’Estrela Polar, considerada el pol 
nord celeste. 

• Els pols nord (P) i sud (P’) són els punts en què l’eix talla la
superfície de la Terra. El pol nord es troba just davall l’Estrela Polar:
un observador situat en el pol veu l’Estrela Polar sobre el seu cap en
tot moment. Els pols també es caracteritzen per tenir una culminació
de 0º el dia d’equinocci i una latitud de 90º. En aquests, el Sol es troba
just en l’horitzó i li dóna una volta completa durant les 24 hores del
dia d’equinocci.

• El pla de l’horitzó és la superfície plana que un observador veu des de
la seua posició sobre la Terra. Tot i que la Terra és una esfera, la
grandària del seu radi impedeix observar-ne la curvatura: la porció de
Terra que veu cada observador és el seu propi pla horitzontal.

• La línia meridiana és una línia característica que ajuda a organitzar el
pla de l’horitzó. Aquesta línia indica la direcció nord-sud i es
determina amb l’ajuda d’un gnòmon: coincideix amb la direcció en
què apunta l’ombra més curta que el gnòmon projecta durant el dia.
Concretament, l’ombra apunta cap al nord en l’hemisferi nord i al sud
en l’hemisferi sud. La línia perpendicular a aquesta marca la direcció
est-oest, si ens posem mirant cap al sud, l’est queda just a l’esquerra.

• El zenit és el punt del cel que queda sobre l’observador. Un
observador situat en el pol nord té l’Estrela Polar en el zenit en tot
moment; un observador situat sobre l’equador té el Sol en el zenit a
migdia.

• La latitud ens indica la distància angular que separa un observador de
l’equador. Es determina com a l’angle complementari de la culminació
solar el dia d’equinocci.

• Amb la latitud no tenim suficient informació per a determinar la
posició d’un observador sobre la Terra: hi ha diversos llocs del planeta
que mesuren la mateixa culminació solar el dia d’equinocci. Tots
aquests formen un paral·lel i donen lloc a una circumferència
paral·lela a l’equador. L’equador és un paral·lel de referència al qual
correspon una latitud de 0º (un observador situat en l’equador veu el
Sol en el zenit el dia d’equinocci a migdia), és el paral·lel més gran i
parteix la Terra en dos hemisferis (nord i sud).

• Com que la latitud no és suficient per a col·locar a un observador
sobre la Terra ens cal una altra coordenada, la longitud. El que
diferencia tots els llocs que es troben en un mateix paral·lel és l’hora a
què veuen la culminació. Per tant, es pot usar aquest paràmetre per a
situar un observador en un lloc concret d’un paral·lel. Concretament,
com que tots els observadors situats sobre la Terra fan una volta
completa en 24 hores, els correspon un gir de 15º cada hora. Quan dos
observadors veuen la culminació amb 1 hora de diferència és perquè
es troben separats 15º, 30º per a dues hores de diferència, etc.
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Matemàticament, la longitud es determina 
com 15º x hores de diferènciaen la culminació . L’observador que 
veu la culminació abans es troba a l’est, i a l’oest el que l’observa 
després. Ara bé, per a situar l’observador ens cal una referència 
respecte a la qual puguem mesurar l’angle de longitud. Aquesta 
referència és, per conveni, l’observatori de Greenwich. Novament, hi 
ha molts observadors a la Terra que mesuren la culminació a la 
mateixa hora. Tots aquests formen un meridià, línia que recorre la 
Terra de pol a pol. El meridià de Greenwich és aquell en què es 
troben els observadors que mesuren la culminació a la mateixa hora 
que l’observatori de Greenwich. 

A33.- Useu tot allò que s’ha introduït fins al moment per a 
determinar el moviment del Sol en un punt situat a 60ºN i 
30ºE el dia d’equinocci. Useu la vista lateral, la vista 
superior i l’horitzó desplegat. Comproveu que l’orto i 
l’ocàs tenen lloc per l’est i l’oest, respectivament. 

Ens enfrontem ara a fer una predicció per a un altre lloc de la Terra diferent 
d’Alacant. Sabem algunes de les característiques del moviment del Sol que 
s’observaran des d’aquest. Tot seguit veurem si el model elaborat és capaç de 
justificar-les i, alhora, preveure’n de noves. 
 
Busquem informació referent als tres paràmetres que hem analitzat en tot 
moment: la duració del dia, l’azimut de l’orto i l’ocàs i la culminació solar. Per 
a fer-ho necessitarem fer mesures sobre el nostre model. Per tant, primer que 
tot ubiquem l’observador sobre la Terra amb tots els instruments necessaris per 
a mesurar, primer en vista lateral i posteriorment en vista superior. 
 
Sobre la vista lateral dibuixem els pols, l’eix i l’equador. Sabent que 
l’observador es troba a 60ºN mesurem un angle de 60º respecte a l’equador i 
posem allà l’observador. Afegim tot seguit els elements necessaris per a fer 
mesures: el pla de l’horitzó, el gnòmon i la rosa dels vents (en la mesura que 
siga possible). Ara dibuixem els raigs de Sol de la manera en què il·luminen la 
Terra el dia d’equinocci. Podem observar que el terminador conté l’eix 
terrestre i que l’observador es troba just al migdia. 
 

 
Situem l’observador sobre la Terra en vista lateral amb tots els instruments 

necessaris per a fer mesures. 
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A partir de la vista lateral obtenim la vista superior. Dibuixem una 
circumferència alineada amb la primera i situem sobre aquesta el pol nord i 
l’eix. Marquem com a referència el meridià en el qual es produeix el migdia i 
projectem la nostra ubicació. Ací és on ens trobem a migdia. Durant la resta 
del dia descriurem una trajectòria circular al voltant de l’eix. Posem els 
instruments necessaris per a fer mesures i seguidament afegim els raigs solars i 
diferenciem la part de la Terra que està il·luminada de la que no ho està.  
 

 
Posició de l’observador en vista lateral i superior, amb els instruments 
necessaris per prendre mesures. 

 
Una vegada tenim totes les representacions de la Terra que sabem obtenir, fem 
les mesures: 
 

• Duració del dia: afegim, tant en la vista lateral com en la superior, la 
trajectòria que recorre la nostra ubicació durant el dia. Podem observar 
(especialment en la vista superior) que la meitat d’aquesta trajectòria 
transcorre per la zona il·luminada i l’altra meitat per la zona fosca, la 
qual cosa vol dir que el dia durarà 12 hores. 

• Culminació solar: per mesurar la culminació fem servir el gnòmon. 
Dibuixem el raig de Sol que passa pel seu extrem superior i que 
delimita la longitud de la seua ombra, mesurem l’angle que forma 
aquest raig amb el pla horitzontal. Observem que s’obté un angle de 
30º, just el complementari de la latitud, com havíem establit en el 
desenvolupament del model. Respecte a l’hora en què s’observa la 
culminació, la informació geogràfica referent a la nostra ubicació ens 
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indica que ens trobem 30º a l’est de Greenwich; per tant, veurem el 
Sol en el punt més alt 2 hores abans que en Greenwich (15º x 2h = 30º 
latitud est). Això ho reflectim en el nostre dibuix afegint el meridià de 
Greenwich per a una posició donada de la Terra. Cal tenir en compte 
que aquest meridià sempre estarà 30º a l’oest de la nostra posició, per 
això indiquem per a quin moment del dia es fa la representació. Podem 
observar, també, que la culminació té lloc sobre el sud, just en el 
moment en què es mesura la culminació el Sol es troba al sud del 
nostre observador. 

• Azimut de l’orto i l’ocàs: determinar per on s’oculta i per on ix el Sol 
requereix prendre mesures en els moments adients i les nostres 
representacions estan fetes per al migdia. Hem de posar “en 
moviment” el model elaborat i fer girar el planeta fins que ens trobem 
en la posició en què observem l’ocàs (això sols es pot fer en la vista 
superior, ja que en la vista lateral no es pot veure la part de la 
trajectòria que transcorre “per darrere” del planeta). Quan tinguem un 
poc d’experiència podrem fer les nostres prediccions en un únic 
dibuix, però ara en farem servir un tercer en què representem, en la 
vista superior, la nostra ubicació en el moment de l’ocàs. Col·locant 
com correspon una rosa dels vents, amb el nord apuntant cap al pol 
nord, i afegint els raigs solars veiem que aquests arriben just per l’oest. 
Hem de concloure llavors que l’ocàs tindrà lloc per l’oest. Si seguim 
girant la Terra fins al moment en què observem l’orto i introduïm els 
elements necessaris per a mesurar veurem que els raigs de Sol arriben 
per l’est. Així confirmarem, com ja sabíem, que l’orto i l’ocàs tenen 
lloc per l’est i l’oest, respectivament, el dia d’equinocci. 

 

 
Es pot observar que la nit té la mateixa duració que el dia, que la culminació solar té 
lloc amb 30º d’elevació i que l’orto i l’ocàs tenen lloc per l’est i l’oest, respectivament. 
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Si dibuixem la trajectòria del Sol, amb totes les dades obtingudes, en un 
horitzó desplegat obtindrem el que es veu en la imatge inferior. 

Moviment del Sol en el cel vista en l’horitzó desplegat. 

Els avanços fets ens han permès donar compte del que ocorre el dia 
d’equinocci, però han estat possibles gràcies a una sèrie de simplificacions o 
suposicions que, bé de manera explícita o implícita, han estat necessàries per a 
poder avançar. Cal que les fem explícites perquè delimiten la validesa del 
nostre model. 

A34.- Feu una llista de totes les suposicions que hem fet per 
a elaborar el nostre model. 

Hem introduït en l’elaboració del nostre model les posicions següents: 

• La Terra és esfèrica.
• La Terra gira al voltant del seu eix, que apunta a l’estrela polar, a

velocitat constant, fent una volta cada 24 hores.
• La distància de la Terra al Sol és molt gran comparada amb les

dimensions de la Terra.
• El dia d’equinocci els raigs solars arriben perpendiculars a l’eix de

rotació (el pla del terminador conté l’eix).

En la mesura que aquestes suposicions són correctes també ho seran les 
nostres prediccions. 

3.3 Com estan el Sol i la Terra el dia de 
solstici? 
Com vam establir en la nostra estratègia, que quedava reflectida en l’índex de 
la unitat, farem modificacions i ampliarem el model elaborat per a poder donar 
compte de les mesures que es prenen el dia de solstici. Començarem pel 
solstici d’estiu i posteriorment ampliarem els canvis per a poder interpretar el 
que ocorre en solstici d’hivern. 

Podríem seguir la mateixa estratègia usada fins al moment i buscar com està 
il·luminada la Terra perquè el dia de solstici d’estiu dure 14.40 hores. 
Tanmateix, aquest pas implica una dificultat: sabem que el dia de solstici 
d’estiu té diferent durada en diferents llocs del planeta i trobar la manera en 
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què està il·luminada la Terra per a explicar el que dura el dia en cada lloc del 
planeta no sembla una tasca senzilla.  
 
En lloc de recórrer a valors característics de cada ubicació, i atenent què 
pretenem fer modificacions en el model elaborat, pensem com canvia cadascun 
dels paràmetres analitzats en la unitat anterior i tractem de determinar quin 
presenta un canvi més senzill i ens pot servir de guia per a anar introduint 
modificacions en el nostre model Terra/Sol. 
 
Doncs bé, d’entre tots els paràmetres analitzat el que presenta un canvi més 
regular és la culminació, ja que varia en 23º per a tots els llocs del planeta de 
l’equinocci de primavera al solstici d’estiu.  

A35.- Modifiqueu el model elaborat per explicar que 
l’elevació angular màxima del Sol a Alacant passe de 52º 
a 75º en passar de l’equinocci de primavera al solstici 
d’estiu. Tingueu en compte que aquest canvi de 23º es 
produeix per a qualsevol lloc del planeta. 

Hi ha 2 possibilitats per a modificar la culminació solar en 23º per a tot el 
planeta. Una és que l’eix de la Terra s’incline 23º cap al Sol, com s’observa en 
la figura A de la imatge. La segona possibilitat consisteix en el fet que el 
centre de la Terra i el Sol deixen d’estar alineats en horitzontal i que la Terra 
passe a ocupar una posició més baixa (a aquesta situació es pot arribar bé per 
un descens de la Terra bé per una elevació del Sol; de moment ens centrem 
sols en la validesa o no de la posició, ja ens preguntarem per com s’hi ha 
arribat). Els raigs de Sol continuarien arribant paral·lels a la Terra però ho 
farien amb una inclinació diferent, com es mostra en la figura B de la imatge. 

 
Hi ha dues possibilitats per a augmentar la culminació solar en 23º, inclinar la Terra 
23º o inclinar els raigs solars 23º 
 
Hem d’escollir quina de les dues posicions és realment la que es dóna el dia de 
solstici d’estiu. Per a fer-ho podem recórrer a l’observació dels altres 
paràmetres del moviment del Sol o, com ja vam fer, a l’observació d’altres 
astres. 
 

A B 
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Com que la Terra queda il·luminada de la mateixa manera, no podrem obtenir 
cap tipus d’informació útil observant el Sol: les dues possibilitats són 
equivalents. No ocorre el mateix si observem la resta dels astres. Vam establir 
que l’eix de la Terra apunta a l’Estrela Polar. Aquest és un fet que es dóna tots 
els dies de l’any, no sols en equinocci. Si observem l’Estrela Polar el dia de 
solstici l’hem de veure just sobre l’eix. La primera de les hipòtesis, que 
implica una inclinació de l’eix terrestre, deixa l’eix desplaçat de la posició de 
l’estrela polar, motiu pel qual ha de ser descartada. La segona possibilitat, que 
implica un desplaçament vertical de la Terra o el Sol, manté l’Estrela Polar 
sobre l’eix. Acceptem aquesta possibilitat perquè és l’única compatible amb 
les nostres observacions. 

 
Inclinant l’eix desplaçaríem l’Estrela Polar de la seua posició. Inclinant els raigs del 
Sol l’Estrela Polar conserva la seua posició. 

A36.- Aprofiteu l’avanç fet per explicar la major durada del 
dia a Alacant el dia de solstici. Useu la vista lateral i la 
superior. 

El canvi en la inclinació dels raigs del Sol implica un canvi en la zona de la 
Terra que es troba il·luminada. Ara, els raigs arriben “més enllà” del pol nord 
en l’hemisferi nord i no arriben al pol sud en l’hemisferi sud. El terminador es 
troba, per tant, inclinat 23º respecte a l’eix, com es pot veure en la imatge. Si 
ara afegim la nostra posició sobre el planeta i la trajectòria que descrivim 
durant un dia, podrem observar que la major part d’aquesta trajectòria té lloc 
per la part il·luminada, motiu pel qual el dia serà bastant més llarg que la nit. 
Podem, fins i tot, mesurar la duració del dia: si mesurem l’angle que descrivim 
per la zona il·luminada, i tenint en compte que la velocitat de gir és de 
15º/hora, dividint l’angle mesurat entre 15 obtenim les hores que dura el dia. 
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Duració del dia a Alacant, en vista lateral i superior. Es pot apreciar que el dia és més 
llarg que la nit. 

Com podem observar, la duració del dia serà major a mesura que ens allunyem 
de l’equador, mentre que en l’equador la duració del dia seguirà sent de 12 
hores. A més, a l’hemisferi sud ocorre justament el fet contrari: a mesura que 
ens allunyem de l’equador el dia es fa més curt. Fins i tot hi ha llocs en què no 
hi ha dia. 

A37.- Expliqueu per quin motiu l’azimut de l’orto i l’ocàs està 
més a prop del nord. 

Quan mesurem l’azimut de l’orto i l’ocàs també observem un canvi respecte 
als valors de l’equinocci. Situant una rosa dels vents en la posició en què 
s’observa l’orto ens adonem que els raigs de Sol ens arriben entre el nord i 
l’est, més pròxims a l’est que al nord. Fent el mateix per a l’ocàs veurem que 
té lloc entre el nord i l’oest, més pròxim a l’oest que al nord. 
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Podem observar com l’azimut de l’orto es desplaça cap al nord i que ocorre el mateix 
en el moment de l’ocàs. El Sol no ix per l’est i es pon per l’oest el dia de solstici 
d’estiu. 

Podem mesurar l’angle que formen els raigs i determinar l’azimut sobre el 
dibuix. Veurem que aquests angles no són de 60º i 300º, com havíem obtingut 
en la unitat anterior. Significa això que el nostre model és incorrecte? Res més 
lluny de la realitat. Els nostres dibuixos són projeccions d’un model 
tridimensional. L’acció de projectar modifica algunes de les característiques 
del model i dóna només uns valors aproximats. La determinació de l’angle real 
implica l’ús d’unes matemàtiques que superen els objectius d’aquest curs, 
motiu pel qual ens conformarem amb la mesura aproximada i amb l’anàlisi 
qualitativa de l’azimut. 

Si analitzem el dibuix amb un poc més de detall veurem que a mesura que ens 
allunyem de l’equador l’orto i l’ocàs tenen lloc més al nord, fins a arribar a 
una latitud en què ja no podem parlar d’orto i ocàs: el cercle polar àrtic. En 
parlarem més endavant. 

A38.- Expliqueu què ocorre per al solstici d’hivern. 
Tenint en compte tot el que hem fet quan estudiàvem els cicles, hem de 
proposar una modificació del model que permeta explicar la duració del dia a 
Alacant el dia de solstici d’hivern, la culminació de 29º sobre el sud i la 
desviació de l’azimut de l’orto i l’ocàs cap al sud. 

Si seguim la mateixa estratègia que hem usat per explicar el solstici d’estiu, 
podem donar compte de la disminució de 23º en el valor de la culminació 
respecte al dia d’equinocci si inclinem els raigs de sol 23º “cap avall” en el 
nostre dibuix, la qual cosa es pot aconseguir  elevant la Terra o bé baixant la 
posició del Sol. D’aquesta manera, com s’observa en la imatge, la culminació 
a Alacant és de 29º. Aquest canvi de 23º té lloc en tot el món, com en el 
solstici d’estiu, però en sentit contrari. 
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El dia de solstici d’hivern la inclinació dels raigs és de 23º respecte a l’equinocci, 
en sentit oposat al solstici d’estiu. Això produeix una disminució de la 
culminació de 23º en tot l’hemisferi nord. 

 
Aquest canvi en la inclinació del raigs de sol produeix un canvi en la posició 
del terminador, ara s’inclina 23º però en sentit contrari, deixant el pol nord 
completament a les fosques. Dibuixant la trajectòria d’Alacant podem veure 
que la nit és sensiblement més llarga que el dia. Si mesurem l’angle que 
dibuixa la trajectòria entre l’orto i l’ocàs en la vista superior podrem, a més, 
determinar la duració del dia i comprovar el valor de 9.20 hores obtingut en la 
unitat anterior. 

 
La duració del dia a Alacant és sensiblement inferior a la del solstici. 

 
Pel que fa a l’azimut de l’orto i l’ocàs, si posem una rosa dels vents en la 
posició en què observem l’orto podrem veure que els raigs ens arriben entre 
l’est i el sud, més pròxima a l’est que al sud. Per a l’ocàs, els raigs arriben 
entre l’oest i el sud, més pròxims a l’oest. Novament, la mesura quantitativa no 
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s’ajusta als valors de 120º i 240º que havíem mesurat en la unitat anterior, però 
la mesura qualitativa és força semblant. 
 

 
 

L’azimut de l’orto es dóna entre l’est i el sud, mentre que l’azimut de l’ocàs es 
dóna entre l’oest i el sud. 

 
Arribats ací, hem estat capaços de donar explicació a les mesures de posició 
del Sol per als solsticis i els equinoccis en la ciutat d’Alacant. Som capaços, a 
més, de fer prediccions  relatives al moviment del Sol per a qualsevol altre lloc 
de la Terra, però sempre en els dies singulars. Se’ns presenta, per tant, la 
qüestió de què fem per a la resta dels dies de l’any.  
 
Si fem memòria, en la unitat anterior hem aprés a determinar la inclinació dels 
raigs de sol per a Alacant en qualsevol data. Tenint en compte que el canvi en 
la culminació és el mateix per a tots els llocs del món, podem usar aquella 
estratègia per determinar, en qualsevol data, la inclinació en què arriben els 
raig de sol respecte al pla de l’equador. Una vegada il·luminada la Terra de la 
manera adient, podrem ampliar les nostres prediccions a qualsevol dia de l’any 
i qualsevol observador situat sobre el planeta. 

3.4 Com es mouen el Sol i la Terra? 

Una vegada explicats els dies singulars cal completar el nostre model de 
manera que es puga explicar per què aquells dies es repeteixen periòdicament i 
com té lloc la transició d’un dia singular a un altre. 

A39.- Dibuixeu la posició del Sol i la Terra en la seua òrbita 
els dies singulars. Useu la vista lateral i la superior. Com 
han de moure’s el Sol o la Terra per a donar compte de 
tots els avanços introduïts? 

Posant el Sol i la Terra en la posició que es troben en els dies singulars, podem 
avançar diverses hipòtesis per a donar compte de la transició entre aquests. 
Com hem dit, podem pensar que la Terra puja i baixa o que és el Sol el que 
puja i baixa. També podem introduir un moviment de rotació d’un astre al 
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voltant de l’altre que vaja acompanyat de l’anterior moviment ascendent i 
descendent, com es mostra en la imatge. 

Un moviment ascendent i descendent de la Terra durant l’any (part superior) o un 
moviment ascendent i descendent del Sol (part central) permet que els raigs de sol 
arriben a la Terra amb la inclinació corresponent als solsticis i equinoccis. Una 
altra possibilitat és que la Terra faça un moviment circular al voltant del Sol amb 
una trajectòria inclinada 23º respecte al pla de l’equador. L’anàlisi ha estat 
realitzada per a observadors situats a l’hemisferi nord. Cal tenir en compte, per fer 
una anàlisi global per a tot el planeta, que quan s’observa el solstici d’estiu a 
l’hemisferi nord s’està produint els solstici d’hivern a l’hemisferi sud. 

Com podem decidir quina és la hipòtesi correcta? Novament, caldrà recórrer a 
altres observacions. Si observem les estreles durant l’any podrem veure que 
una part de les constel·lacions són visibles totes les nits, mentre que d’altres, 
les més allunyades de l’Estrela Polar, són diferents. Les constel·lacions 
canvien a mesura que se succeeixen les estacions. Un model en què la Terra o 
el Sol ascendisquen i descendisquen verticalment implica que les estreles que 
s’observen durant la nit són sempre les mateixes. És necessari que la Terra 
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orbite al voltant del Sol per donar compte d’aquest canvi en les constel·lacions 
observables: quan la Terra es troba en un “extrem” de la seua òrbita les 
estreles visibles des d’Alacant són les que es troben en el costat oposat al Sol. 
En l’altre “extrem” de l’òrbita les estreles visibles són, novament, les que 
queden oposades al Sol, i que abans no eren visibles perquè, quan Alacant s’hi 
trobava enfrontat, era de dia i el Sol impedia veure-les.  

Arribem així a la conclusió que la Terra descriu una òrbita circular al voltant 
del Sol, però que aquesta òrbita no és perpendicular a l’eix. Si dibuixem l’eix 
en vertical com hem fet fins ara, la Terra es troba en solstici d’estiu en la seua 
posició “més baixa”.10 Durant l’estiu la Terra fa un quart de volta al voltant del 
Sol fins que, en solstici de tardor, el Sol es troba en el pla de l’equador. A 
mesura que avança la tardor la Terra segueix el seu gir al voltant del Sol fins a 
situar-se, en solstici d’hivern, en la posició de l’òrbita oposada a la del solstici 
d’estiu, i en la posició “més elevada”. El gir continuarà a mesura que la Terra 
descendeix fins que en solstici de primavera el Sol es torne a trobar en el pla 
de l’equador i recuperar la posició més baixa de l’òrbita en solstici d’estiu, 
com es mostra en la imatge. 

D’acord amb tot el que hem establit, el pla de l’òrbita forma un angle de 23º 
amb el pla de l’equador i un angle de 67º amb l’eix. Generalment hem estudiat 
que l’eix de la Terra està inclinat, però inclinat respecte a què? En l’espai no hi 
ha referències i, si no indiquem una referència, la inclinació de l’eix és un 
concepte sense sentit. Una imatge alternativa a la que s’ha donat abans és la 
que s’obté quan fem rodar la imatge per situar l’òrbita de la Terra en direcció 
horitzontal.  

Podem girar el model que hem construït del sistema solar per posar l’òrbita en 
horitzontal. Aquesta és la imatge a què estem més acostumats, però resulta menys 
còmoda a l’hora d’entendre el pas de les estacions. L’anàlisi s’ha fet per a 
l’hemisferi nord. Cal tenir en compte que, quan en l’hemisferi nord es produeix el 
solstici d’estiu, en l’hemisferi sud es produeix el solstici d’hivern. 

Aquesta és la imatge que estem més acostumats a veure i en la qual es pot 
apreciar, novament, la inclinació de l’eix respecte al pla de l’òrbita de la Terra. 
Qualsevol altra imatge que mantinga les posicions relatives dels diferents 
elements que hem anat definint al llarg de la unitat és igual de vàlida. 
Nosaltres, en funció de cada situació, optarem per una representació o altra, ja 

10 Fem notar que no podem parlar de dalt i baix en l'espai, ja que aquestes posicions 
són relatives. Quan fem servir aquests termes ho fem sempre en referència als nostres 
dibuixos. Això mateix s'aplica als termes ascendir i descendir en parlar del moviment 
de la Terra en la seua òrbita. 
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que totes no són igual de còmodes a l’hora de treballar. La representació en 
què l’eix té direcció vertical és, en aquest sentit, especialment còmoda.  

La Terra en la seua òrbita en vista lateral i superior. 
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4 Posada a prova del model inventat 

El nostre model, com ja hem dit anteriorment, serà útil en la mesura que 
permeta explicar les observacions que es fan des de qualsevol lloc del planeta 
en qualsevol època de l'any. Vegem en quina mesura ho hem aconseguit. 

A40.- Indiqueu quins dies de l'any i des de quins llocs es 
poden observar “característiques especials” en el 
moviment o posició del Sol. Useu el model per a donar 
compte d'aquestes observacions. 

Ja hem vist que hi ha observacions especials en els dies singulars en diferents 
llocs de la Terra. Quan vam començar a elaborar el nostre model vam poder 
veure que el dia d'equinocci el Sol es trobava a migdia just sobre l'equador i 
que els pols tenien una culminació de 0º, amb el Sol sobre l'horitzó les 24 
hores del dia. 

Els dies de solstici es poden fer observacions singulars des de diferents llocs 
del planeta. En solstici d'estiu, representat en la imatge inferior, els raigs de sol 
incideixen perpendicularment a migdia sobre el paral·lel 23º. Aquest marca un 
lloc singular sobre el planeta: el Tròpic de Càncer. Així mateix, hi ha llocs 
situats en les proximitats del pol en què no hi ha nit. El darrer d'aquests llocs 
es troba a 67º de latitud nord. Just en aquest paral·lel un observador pot veure 
el Sol durant 24 hores, i el veu sobre l'horitzó a mitjanit. El paral·lel 67ºN es 
coneix amb el nom de cercle polar àrtic. Podem fer l'observació inversa en 
l'hemisferi sud: més enllà del paral·lel 67ºS no hi ha dia. Aquest paral·lel es 
coneix amb el nom de cercle polar antàrtic. 
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En verd s'observa el tròpic de Càncer, a 23º de latitud. Els observadors situats en 
aquest paral·lel veuen el Sol sobre el seu cap a migdia. En blau es representa el cercle 
polar àrtic, és el paral·lel on es troben els observadors per als quals no hi ha nit el dia 
de solstici d'estiu. 

Per al solstici d'hivern passa just el contrari: els territoris situats al nord del 
cercle polar àrtic no tenen cap hora de sol, mentre que els situats més enllà del 
cercle polar antàrtic no tenen nit. Aquest dia el Sol es pot veure en el zenit a 
migdia en el paral·lel situat a 23ºS. Aquest paral·lel és el tròpic de Capricorn. 

El dia de solstici d'hivern el Sol es troba sobre el tròpic de Capricorn. En el cercle 
polar antàrtic no hi ha nit en 24 hores. Aquest és el lloc de menor latitud en què ocorre 
això. Es pot observar, a més, que en el cercle polar àrtic no es veu el Sol en 24 hores. 
Aquest és el paral·lel de menor latitud en què ocorre això. 
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Ja havíem previst l'existència d'aquests llocs en la unitat anterior, en comparar 
les observacions fetes a Alacant amb les fetes en altres llocs del món. Ara, no 
necessitem recórrer a simuladors i taules de dades per a obtenir-les, sinó que 
són una conseqüència del nostre model i de la seua capacitat predictiva. 

Ací acaba la nostra tasca de construcció d'un model Sol/Terra. Hem estat 
capaços d'explicar totes les mesures obtingudes des d'Alacant i hem pogut fer 
prediccions acurades per a altres llocs del planeta. Tanmateix, no hem de 
pensar que el nostre model és perfecte, que no es pot anar més enllà. El nostre 
model explica els cicles que havíem descrit, però cal recordar que aquests 
cicles també tenien aproximacions, que el migdia no té lloc sempre a les 12:00 
hores, que no hi ha els mateixos dies entre els diferents dies singulars, etc. El 
nostre model està sotmès a diverses limitacions, explica característiques 
generals amb un grau d'aproximació acceptable. L'elaboració de models més 
complexos portarà a explicar fets amb més detall. Aquesta és una tasca que 
supera els nostres objectius i és, a més, una tasca que ha ocupat una bona part 
del treball científic durant segles, i que continua ocupant-lo. 

AP5. Usa el model per a comparar el moviment del Sol un 
dia d'estiu i un dia d'hivern a Londres i Alacant. 

AP6. Compareu el moviment del Sol a Alacant i Buenos 
Aires.  

Activitat de recapitulació: 

A41.- Fes una recapitulació problematitzada de la unitat. 
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Activitats complementàries 

AC1. Un company ha pres mesures de la posició del Sol durant un dia i les 
ha enregistrades en la taula següent. Completa la taula: 

Hora 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
Altura 69º 73º 59º
Azimut 115º 220º 

AC2. Un dia el Sol ha eixit per 80º i es comprova que la culminació 
augmenta dia a dia. Indica en quina estació ens trobem.  

• El dia s’acurta o s’allarga?

• Prediu la data i tota la informació possible respecte a aquest dia.

AC3. Prepares una eixida a la muntanya durant 4 dies amb els alumnes 
per al pont d’octubre (del 9 al 12). Estàs pensant en el programa 
d’activitats i necessites la següent informació: 

• Hora d’eixida i posta del Sol.

• Duració del dia.

• Azimut de l’orto i l’ocàs.

• Longitud de l’ombra d’un arbre de 5 m al migdia.

Tenint en compte tot el que saps sobre els dies singulars, determina el que 
necessites per a programar correctament l’eixida. 

AC4. Fas un viatge d’Alacant a Barcelona en tren el dia 5 de juliol al 
matí. 

• En quin costat del tren has de seure perquè no et done el Sol?

• Si ixes a les 7:00 del matí, hora oficial, et donarà el Sol si estàs en el
costat est?

• A partir de quin dia d’hivern et donarà el Sol si seus a l’est a les 7:00
del matí?
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AC5.- En una data en què els dies s’allarguen has mesurat just a migdia 
una ombra d’1,2 m usant un pal de 2 m de llarg.  

• Indica aproximadament la data en què has fet la mesura. 

• Determina la duració del dia i l’hora d’eixida i posta del Sol. 

• Dibuixa el moviment del Sol sobre l’horitzó desplegat. 

AC6. En un lloc del món el Sol ha eixit avui a les 3.50 del matí. 
Determina: 

• L’hora de la posta i la duració del dia. 

• Dibuixa la trajectòria del Sol sobre l’horitzó desplegat. 

AC7. Davant de ma casa i just en direcció sud tinc un edifici que em tapa 
el Sol del migdia fins que arriba el 3 d’abril. A partir de quina data em 
tornarà a tapar el Sol? 

AC8. Des de la meua finestra veig el Sol fins al dia de Tots Sants (1 de 
novembre). A partir d’aquesta data no tinc llum solar directa en cap 
moment del dia.  

• A partir de quina data podré veure eixir el Sol des de la meua finestra? 

• Veuré la posta durant alguna època de l’any? En quina? 

AC9. En una data en què els dies s’allarguen has dibuixat l’ombra que 
projectava un gnòmon en el moment de l’orto i has obtingut el dibuix 
següent. 

 
Indica la posició de la posta del Sol i l’hora a què tindrà lloc. 

AC10. En una data en què els dies s’acurten has mesurat l’eixida del Sol a 
les 6.42 i la posta a les 17.11. 

• Indica a quina hora s’ha produït el migdia. 

• Determina quina serà la longitud de l’ombra d’un pal de 40 cm a 
aquesta hora i en quina direcció apunta. 

• Dibuixa, aproximadament, la trajectòria del Sol per a aquest dia en 
l’horitzó desplegat. 

 

N 
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AC11. En una data en què els dies s’allarguen has vist eixir el Sol a les 
5.13. Indica a quina hora es pondrà i dibuixa sobre una rosa dels vents la 
primera i darrera ombra que projectarà un gnòmon aquell dia. 

AC12. En una data en què els dies s’acurten, el Sol s’està ponent a les 
19:05 minuts i has pogut comprovar que just a les 12:02 un gnòmon 
projectava la seua ombra més curta. 

• Indica a quina hora ha eixit el Sol. 

• Determina quina serà la longitud de l’ombra d’aquest gnòmon just al 
migdia i en quina direcció apunta. Considera que el gnòmon té 1m 
d’altura. 

• Dibuixa, aproximadament, la trajectòria del Sol per a aquest dia en 
l’horitzó desplegat. 

AC13. Dibuixa sobre una rosa dels vents la primera i darrera ombra que 
projectarà un gnòmon el dia de Cap d’Any (1 de gener). Determina a 
quina hora hauries de fer les mesures per a comprovar-ho. 

AC14. Has vist eixir el Sol a les 5:43 minuts aquest matí i has observat a 
les 12.07 que l’ombra de la cistella de bàsquet del col·legi era la més curta 
del dia. Ahir vas observar que aquesta ombra era un poc més llarga. 

• Indica quin dia has fet l’observació. 

• Determina l’altura de la cistella. Considera que l’ombra té 1 m de 
longitud. 

• Dibuixa, de manera aproximada, la trajectòria del Sol en l’horitzó 
desplegat per a aquest dia. 

AC15. Un amic sud-americà et crida un dia d’abril des de sa casa i et diu 
que el Sol ha eixit a les 6.30, hora solar. 

• Dis-li al teu amic a quina hora s’amagarà el Sol. 

• Dibuixa, de manera aproximada perquè no tens moltes dades, la 
trajectòria del Sol que observarà el teu amic sobre l’horitzó desplegat. 

• Dibuixa la trajectòria que observarà un mes després. 

AC16. Aquest és el plànol de la teua futura casa. Respon a les preguntes 
següents per saber si realment t’interessa: 

• Tindràs llum solar en el menjador a migdia? 

• Veuràs el Sol al matí des del dormitori? Durant tot l’any? 

• Entre quines dates podràs veure la posta de Sol des de la cuina? 

• En quines dates arribaràs a veure el Sol des del menjador? En quin 
moment del dia? 
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AC17. Expressa què significa, en termes mesurables, que la latitud d’un 
lloc és de 48ºN i la longitud, de 80ºW. Pots saber quina serà la culminació 
d’aquest lloc en els dies singulars? 

AC18. Fes un dibuix de la Terra on es demostre que l’elevació angular de 
l’Estrela Polar que es mesura des de qualsevol lloc de l’hemisferi nord 
coincideix amb la seua latitud. 

AC19. En un lloc desconegut, una persona intenta saber on es troba sobre 
l’esfera terrestre. Per a fer-ho anota les mesures que pren, i entre aquestes 
trobem les següents: 

• “Dibuix a escala del gnòmon el dia d’equinocci de tardor”: 
 
 
 
 
 
 
 
 

N S 

gnòmon 

Ombra
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• “Quan en la ràdio sent que és migdia a Greenwich, ací encara falten 
dues hores i mitja perquè siga migdia”. 

• Indica la latitud i la longitud d’aquest lloc i situa la persona en l’esfera 
terrestre quan està veient eixir el Sol el dia d’equinocci, en vista 
superior. 

• Dibuixa en l’horitzó desplegat (amb la major aproximació possible) 
com veurà la trajectòria del Sol aquest dia. 

AC20. Situa aquests llocs sobre l’esfera terrestre: 

• Lloc A: Es troba en el cercle polar àrtic. El dia d’equinocci de 
primavera el Sol ix 2 hores abans que a Greenwich. Dibuixa’l en el 
moment que veu eixir el Sol el dia d’equinocci. 

• Lloc B: Mesura una culminació de 35º sobre el sud el 21 de desembre 
i això ocorre 4 hores i mitja abans que a Greenwich. Dibuixa’l a 
migdia el dia d’equinocci de primavera. 

• Lloc C: Es troba en el Tròpic de Càncer. El dia de solstici d’estiu la 
culminació es produeix 3 hores després que a Greenwich. Dibuixa’l en 
el moment que veu eixir el Sol el dia d’equinocci. 

• Lloc D: Veu la culminació de l’Estrela Polar amb un angle de 25º el 
dia de solstici d’hivern i la culminació solar es produeix a la mateixa 
hora que a Greenwich. Dibuixa’l a migdia el dia de solstici d’estiu. 

• Lloc E: Mesura una culminació de 45º sobre el sud el dia de solstici 
d’estiu i això es produeix 6 hores abans que a Greenwich. Dibuixa’l a 
mitjanit el dia de solstici d’hivern. 

• Lloc F: Té el Sol just sobre el seu cap a migdia el dia 21 de setembre. 
Veu eixir el Sol a la mateixa hora que a Greenwich aquell mateix dia. 
Dibuixa’l a meitat matí el dia de solstici d’estiu. 

• Lloc G: El dia de solstici d’estiu veu el Sol just sobre el seu cap a 
migdia i això ocorre 3 hores després que a Greenwich. Dibuixa’l en el 
moment que veu eixir el Sol el dia d’equinocci de tardor. 

• Lloc H: Veu la culminació de l’Estrela Polar amb un angle de 50º el 
dia de solstici d’estiu i la culminació solar es produeix 2 hores abans 
que a Greenwich. Dibuixa’l a migdia el dia de solstici d’estiu. 

AC21. Compara el moviment del Sol que s’observa el dia 21 de juny en els 
següents llocs: 

• Alacant. 

• Santa Cruz de Tenerife (28ºN 16ºW) 
 
Indica en quin d’aquests el dia és més llarg, compara el valor de la culminació 
solar i de l’azimut de l’orto i l’ocàs. 
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AC22. Compara el moviment del Sol que s’observa el dia 21 de juny en 
aquests llocs: 

• Roma (43ºN 13ºE) 

• El Caire (30ºN 32ºE) 
 
Indica en quin el dia és més llarg, compara el valor de la culminació solar i de 
l’azimut de l’orto i l’ocàs. 

AC23. Una persona ha obtingut que l’elevació angular màxima del Sol, el 
dia de solstici d’hivern, és 40º.  
 

• Situa’l en la Terra esfèrica, de manera que la 
seua posició es corresponga amb el moment en 
què està fent aquesta mesura, i explica tot el 
que fas. 

• Dibuixa’l aquest mateix dia, a mitjanit, 
mesurant l’altura angular de l’Estrela Polar i 
digues quin valor obtindria. 

AC24. Col·loca en l’esfera terrestre els observadors que han fet les 
mesures següents, en el moment que s’indica (usa la vista lateral o 
superior, d’acord amb el que consideres més convenient): 

• L’elevació angular de l’Estrela Polar té 80º. Dibuixa’l quan està veient 
eixir el Sol el dia de solstici d’hivern 

• En el solstici d’estiu l’ocàs és de 330º (es pot fer sols 
aproximadament). Dibuixa’l quan està veient la culminació del Sol 
aquest dia. 

• El dia de solstici d’hivern dura 12 hores i la culminació del Sol té lloc 
3 hores després que a Alacant. Dibuixa’l a mitjan matí. 

• El dia més llarg, la culminació del Sol està sobre el seu cap, i durant 
tot l’any la culminació del Sol és en el nord. Dibuixa’l quan està veient 
l’ocàs del Sol eixe dia. 

AC25. Disposem d’aquesta informació sobre el Sol en tres llocs (A, B i C): 
• Lloc A: L’orto en el dia més llarg de l’any és de 42º, la latitud és de 

57º i la culminació sempre es produeix sobre el sud. L’ombra més 
curta es produeix a la mateixa hora que a Greenwich. 

• Lloc B: La culminació de l’Estrela Polar és de 20º i l’orto en el dia 
més curt de l’any és de 115º. L’ombra del gnòmon cau sobre la línia 
meridiana 3 hores més tard que a Alacant. 

• Lloc C: L’orto del dia més llarg és 137º, la latitud és 57º, però, al 
contrari que en A, sempre veu la culminació del Sol sobre el nord. La 
longitud és 0º. 
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a) Digues els valors de l’ocàs i la culminació del Sol el dia de solstici 
d’hivern en cadascun d’aquests llocs. 

 
   A:      B:     C: 
 

b) Situa’ls en el planeta (la separació entre meridians i paral·lels en el 
dibuix és de 15º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Dibuixa la trajectòria del Sol en eixos tres llocs el dia 21 de desembre. 
 
 
 
 
 
 

 
 

AC26 Usa el model Terra/Sol per a comparar com es veuen el Sol i 
l’Estrela Polar el dia 21 de desembre en els llocs següents: 

• Lloc A: Alacant. 

• Lloc B: És una ciutat que en el dia de solstici d’estiu l’Estrela Polar té 
una elevació angular de 60º i el migdia té lloc 3 hores i 30 minuts 
després que a Greenwich. 

AC27 Situa sobre l’esfera terrestre, en vista lateral i superior, una ciutat 
que veu l’Estrela Polar amb una altura de 60º el dia de solstici d’hivern i 
el migdia es produeix 4 h després que a Greenwich.  

• Hi ha algun dia en què no es veja el Sol en aquesta ciutat? 
• Dibuixa el moviment del Sol que es veurà des d’aquesta ciutat el dia 

d’equinocci de tardor usant l’horitzó desplegat. 

AC28 Quina és la culminació solar en el tròpic de Càncer quan el Sol es 
troba sobre el tròpic de Capricorn? Comprova la resposta mitjançant 
càlculs i usant el model Sol/Terra. 
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AC29. Usant el model Sol/Terra indica si les afirmacions següents són 
certes o falses: 

• El Sol ix per l’est i es pon per l’oest en el tròpic de Càncer el dia que 
la culminació és de 90º. 

• En cap lloc de l’hemisferi nord es veu el Sol en el zenit a l’hivern. 

• En el pol la culminació no pot ser major de 23º. 

• En l’hemisferi nord, sempre que els dies són més curts que les nits, 
l’ocàs té lloc entre el sud i l’est. 

AC30. Compara el moviment del Sol que s’observa en dues ciutats amb 
coordenades oposades, per exemple: 

• Ciutat A: 30ºN 45ºE 

• Ciutat B: 30ºS i 45ºW 

 
Fes-ho per a l’equinocci i per al solstici d’estiu. 
 

AC31. Dibuixa en un horitzó desplegat el moviment del Sol que 
s’observarà des de la ciutat situada a 15ºN i 60ºE el dia de solstici d’estiu i 
el dia de solstici d’hivern. Fes servir un color diferent per a cada dia. 
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Annex I: instruccions bàsiques per 
a obtenir dades de la web de la 
USNO 

Per a obtenir dades astronòmiques del Departament d’Aplicacions 
Astronòmiques de l’Observatori Naval dels Estats Units has d’entrar en la 
pàgina aa.usno.navy.mil. 

Una vegada en la pàgina, tria l’opció “DATA SERVICES”. Això et redirigirà 
a una altra pàgina amb tot un conjunt de llistes de dades. Nosaltres farem 
servir les següents: 

• Table of Sunrise/Sunset, Moonrise/Moonset, or Twilight Times for an
Entire Year, que ens donarà les hores d’eixida i posta del Sol per a tots
els dies de l’any.

• Rise/Set/Transit Times for Major Solar System Objects and Bright
Stars, que ens dóna l’hora i l’azimut de l’orto i l’ocàs, el migdia i la
culminació solar per als dies que seleccionem.

• Duration of Daylight/Darkness Table for One Year, que ens dóna la
duració del dia per a tots els dies de l’any.

• Altitude and Azimuth of the Sun or Moon During One Day, dins de
l’apartat Positions of Selected Celestial Objects, que ens dóna la
posició del Sol per a cada minut durant un dia.

En tots els casos la manera d’obtenir les dades és molt semblant, així que en 
comentarem només un.  

Entrem en Rise/Set/Transit Times for Major Solar System Objects and Bright 
Stars per a obtenir l’hora i l’azimut de l’orto i l’ocàs, així com la culminació i 
l’hora del migdia. Una vegada allà hem de completar el Form B - Locations 
Worldwide. 

• Introduïm l’any, el mes i el dia. Si volem les dades de tot un any hem
d’introduir l’1 de gener.

• Fixem la quantitat de dies per als quals volem obtenir dades. Si volem
tot l’any, posem 365. Aquest pas no està en algunes de les altres
opcions.

• Seleccionem l’objecte celeste, en el nostre cas el Sol.



90 Com es mouen el Sol i la Terra? 
 

 

• Opcionalment, podem posar el nom del lloc des d’on fem 
l’observació. Aquest nom apareixerà en la part superior de la taula 
però no s’usa per fer els càlculs, si es deixa en blanc o és incorrecte no 
afecta les dades. 

• Introduïm la longitud i latitud del punt d’observació: per a la 
Universitat d’Alacant fem servir  0º30’ nord i 38º23’ oest. 

• Per a l’altitud posem 0m*. Amb això considerem que estem fent 
mesures a nivell del mar i les dades oferides podrien variar 
lleugerament per a les nostres observacions, però el canvi és tan menut 
que el podem considerar negligible. No seria així si la nostra altitud 
fóra considerable. 

• Posem 0 hores en Time Zone. Això ens donarà les mesures de temps 
en hora solar. Si volem usar l’hora oficial hem de posar Time Zone 
+1:00 en horari d’hivern i Time Zone +2:00 en horari d’estiu. 

• Premem el botó Compute Data. 
 
Ara ens apareixerà en la pantalla una taula amb les dades astronòmiques 
sol·licitades, com es mostra en la imatge inferior. 

 
Dades obtingudes de la web de la USNO per a Alacant. Es poden 
observar en la part superior les coordenades geogràfiques. El nom de la 
ciutat és simplement una etiqueta, podríem haver-ho deixat en blanc. 

 
Nosaltres usarem la informació següent: 
 

• Rise: Eixida del Sol, indica l’hora a què té lloc. 

• Az.: Indica l’azimut del Sol en el moment de l’orto. 

• Transit: Indica l’hora en què el Sol ocupa la posició més elevada en el 
cel, el migdia. 

• Alt.: És l’elevació angular a què es troba el Sol al migdia. La darrera 
lletra indica el punt cardinal sobre el qual es troba. Així, l’1 de gener 

                                                      
* L’altitud a què es troba la Universitat és aproximadament 90 m. 
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el Sol es troba a migdia a 29º d’altura sobre el sud. 

• Set: Marca l’hora a què té lloc la posta del Sol. 

• Az.: Indica l’azimut de l’ocàs. 
 
Usant altres llistes es pot obtenir més informació d’utilitat per a la nostra 
investigació. No les expliquem perquè són fonamentalment iguals. 
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Annex II: instruccions bàsiques per 
a usar el programa Stellarium 

Stellarium és un programa gratuït de codi obert. Representa un cel realista en 
3D, tal com es veuria amb l’ull nu, amb binoculars o amb telescopi. També es 
fa servir en projectors de planetaris. Tan sols posa-hi les teues coordenades i ja 
està preparat.  

Es pot descarregar de l’adreça http://www.stellarium.org/ca/ 

Una vegada instal·lat, executa el programa i t’apareixerà la següent imatge: 

Finestra que observes en obrir Stellarium per primera vegada. 

Situa’t en la part inferior esquerra i se’t desplegaran els menús, fixa’ls fent clic 
sobre els triangles (que es convertiran en quadrats). Ara has de veure el que 
apareix en la imatge següent. 
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Stellarium amb els menús desplegats. 

 
En els menús observaràs els elements que es detallen i descriuen tot seguit. 
 

Menú de la barra lateral esquerra. 
 

• Finestra d’ubicació: entra ací i tria la ciutat en què et trobes. També 
pots introduir les coordenades del lloc. 

• Finestra de data i hora: entra ací i tria el dia i la data en què vols fer 
l’observació. També ho pots fer servir per controlar el pas del temps. 

Finestra d'ubicació 

Finestra de data i hora 

Finestra d'opcions de cel i de 
vista 

Finestra de cerca 

Finestra de configuració 

Finestra d'ajuda 

Triangle que has de prémer. Quan apareix el 
quadrat el menú ja no s'oculta. 
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• Finestra d’opcions de cel i vista: et permetrà ajustar alguns paràmetres 
com el paisatge, punts cardinals, etc. 

• Finestra de cerca: permet trobar l’astre desitjat. 

• Finestra de configuració: et permetrà ajustar alguns paràmetres com la 
imatge, l’idioma, etc. 

• Finestra d’ajuda. 
El primer que has de fer és entrar en la finestra d’ubicació i triar la ciutat o el 
punt des del qual vols fer l’observació. Si no es correspon amb cap de les 
ciutats de la llista pots introduir les coordenades.  
 
Seguidament has d’anar a la finestra de data i hora per a triar la data en què 
vols observar el cel. Per defecte, el programa agafa l’hora del sistema i la seua 
zona horària. És a dir, et posarà l’hora del rellotge de l’ordinador, que no es 
correspon amb l’hora solar sinó amb l’oficial. També pots usar aquesta finestra 
per fer córrer el temps a voluntat i observar com varia el cel a mesura que 
passen els minuts, les hores o els dies. 
 
El menú inferior permet fer operacions bàsiques de configuració que es 
trobaven en les finestres anteriors. La funció de cada botó s’explica en la 
imatge inferior. 

Botons del menú de la barra inferior. 

 

Mostren les línies de les 
constel·lacions, el nom i la figura, 

respectivament. 

Mostren les línies de coordenades 
equatorials i azimutals, 

respectivament. 

Sòl, punts cardinals i atmosfera 

Nebuloses i planetes: mostren els 
noms de les nebuloses i els 
planetes, respectivament. 

Alternar muntura de telescopi, 
centrar sobre un objecte, mode 

nocturn, pantalla completa i eixir, 
respectivament. 

Reduir velocitat, velocitat 
normal, establir hora actual i 

augmentar velocitat, 
respectivament. 
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• Línies de quadrícula: treballarem, generalment, amb les línies de 
quadrícula azimutals que ens permetran determinar l’elevació angular i 
l’azimut. 

• Sòl: es pot eliminar el sòl per aconseguir observacions més acurades 
dels objectes baixos, però es perd la referència de l’horitzó. Si tenim 
les línies de quadrícula això no suposa cap problema. 

• Punts cardinals: fa referència a les lletres N, E, S i O que apareixen 
representades en roig.  

• Atmosfera: elimina els efectes de l’atmosfera; permet veure els estels 
durant el dia i prendre mesures més acurades. 

• Reduir velocitat: permet reduir el ritme a què passa el temps. Si el 
ritme és lent permet parar el temps i si està parat permet fer passar el 
temps cap arrere. 

• Velocitat normal: permet recuperar el ritme normal en el pas del 
temps. 

• Establir hora actual: recupera la data i hora actuals. 

• Augmentar velocitat: fa que el temps transcórrega més ràpid. Si 
anàvem cap arrere en el temps sols farà que l’endarreriment siga més 
lent. 

 
Per canviar la direcció d’observació fes clic amb el ratolí sobre qualsevol punt 
de la pantalla i arrossega’l sense soltar-lo. D’aquesta manera podràs situar-te 
mirant a l’est, l’oest, el nord o qualsevol direcció que vulgues. Si vols apropar-
te o allunyar-te, i augmentar o reduir el camp de visió, has d’usar la roda del 
ratolí. Si redueixes prou el zoom podràs observar tot el cel com un disc de 
forma semblant a com es veu en un planisferi. 
 
Per exercitar-te amb el programa et proposem aquestes activitats: 
 

A1. Determina la posició del Sol en l’instant actual. 

A2. Determina en quin moment i per quin lloc es pondrà avui el Sol. 

A3. Determina a quina hora i per quin lloc ha eixit avui el Sol. 

A4. Determina l’hora d’eixida i posta del Sol i el lloc per on ho fa per als 
dies 12 de gener i 24 d’agost. 

A5. Determina la durada del dia del solstici d’estiu en la ciutat de Bergen 
(Noruega). 

A6. Determina l’hora d’eixida i posta de la Lluna per a la data actual. 

A7. Determina a quina hora va tenir lloc l’eclipsi solar del 3 d’octubre de 
2005. 
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Annex III: construcció d'un astrolabi 
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Annex IV: hora i azimut de l'orto i l'ocàs i culminació 
solar per a Alacant durant tot l'any 

Dades obtingudes de la web de la USNO 
Alacant

Location:  W  0°30'00.0", N38°23'00.0",     0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)

Time Zone: Greenwich

Date Begin Rise  Az.   Transit Alt.    Set  Az.     End 
     (Zone) Civil Civil   

Twilight Twilight 
h  m     h  m   ° h  m  ° h  m   ° h  m 

2012 Jan 01 (Sun)   06:50    07:19 119     12:05 29S     16:52 241     17:21
2012 Jan 02 (Mon)   06:50    07:19 119     12:06 29S     16:53 241     17:22
2012 Jan 03 (Tue)   06:50    07:19 119     12:06 29S     16:53 241     17:23
2012 Jan 04 (Wed)   06:50    07:19 119     12:07 29S     16:54 241     17:24
2012 Jan 05 (Thu)   06:50    07:19 119     12:07 29S     16:55 241     17:24
2012 Jan 06 (Fri)   06:50    07:19 119     12:08 29S     16:56 242     17:25
2012 Jan 07 (Sat)   06:50    07:19 118     12:08 29S     16:57 242     17:26
2012 Jan 08 (Sun)   06:50    07:19 118     12:08 29S     16:58 242     17:27
2012 Jan 09 (Mon)   06:50    07:19 118     12:09 30S     16:59 242     17:28
2012 Jan 10 (Tue)   06:50    07:19 118     12:09 30S     17:00 242     17:29
2012 Jan 11 (Wed)   06:50    07:19 118     12:10 30S     17:01 242     17:30
2012 Jan 12 (Thu)   06:50    07:19 117     12:10 30S     17:02 243     17:31
2012 Jan 13 (Fri)   06:49    07:19 117     12:10 30S     17:03 243     17:32
2012 Jan 14 (Sat)   06:49    07:18 117     12:11 30S     17:04 243     17:33
2012 Jan 15 (Sun)   06:49    07:18 117     12:11 30S     17:05 243     17:34
2012 Jan 16 (Mon)   06:49    07:18 117     12:12 31S     17:06 244     17:35
2012 Jan 17 (Tue)   06:48    07:17 116     12:12 31S     17:07 244     17:36
2012 Jan 18 (Wed)   06:48    07:17 116     12:12 31S     17:08 244     17:37
2012 Jan 19 (Thu)   06:48    07:16 116     12:13 31S     17:09 244     17:38
2012 Jan 20 (Fri)   06:47    07:16 115     12:13 31S     17:10 245     17:39
2012 Jan 21 (Sat)   06:47    07:15 115     12:13 32S     17:11 245     17:40
2012 Jan 22 (Sun)   06:46    07:15 115     12:13 32S     17:12 245     17:41
2012 Jan 23 (Mon)   06:46    07:14 115     12:14 32S     17:13 246     17:42
2012 Jan 24 (Tue)   06:45    07:14 114     12:14 32S     17:15 246     17:43
2012 Jan 25 (Wed)   06:45    07:13 114     12:14 33S     17:16 246     17:44
2012 Jan 26 (Thu)   06:44    07:12 114     12:14 33S     17:17 247     17:45
2012 Jan 27 (Fri)   06:44    07:12 113     12:15 33S     17:18 247     17:46
2012 Jan 28 (Sat)   06:43    07:11 113     12:15 33S     17:19 247     17:47
2012 Jan 29 (Sun)   06:42    07:10 113     12:15 34S     17:20 248     17:48
2012 Jan 30 (Mon)   06:41    07:09 112     12:15 34S     17:21 248     17:49
2012 Jan 31 (Tue)   06:41    07:09 112     12:15 34S     17:22 248     17:50
2012 Feb 01 (Wed)   06:40    07:08 112     12:16 34S     17:24 249     17:52
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2012 Feb 02 (Thu)   06:39    07:07 111     12:16 35S     17:25 249     17:53
2012 Feb 03 (Fri)   06:38    07:06 111     12:16 35S     17:26 249     17:54
2012 Feb 04 (Sat)   06:37    07:05 110     12:16 35S     17:27 250     17:55
2012 Feb 05 (Sun)   06:37    07:04 110     12:16 36S     17:28 250     17:56
2012 Feb 06 (Mon)   06:36    07:03 110     12:16 36S     17:29 251     17:57
2012 Feb 07 (Tue)   06:35    07:02 109     12:16 36S     17:30 251     17:58
2012 Feb 08 (Wed)   06:34    07:01 109     12:16 37S     17:32 251     17:59
2012 Feb 09 (Thu)   06:33    07:00 108     12:16 37S     17:33 252     18:00
2012 Feb 10 (Fri)   06:32    06:59 108     12:16 37S     17:34 252     18:01
2012 Feb 11 (Sat)   06:31    06:58 108     12:16 38S     17:35 253     18:02
2012 Feb 12 (Sun)   06:30    06:57 107     12:16 38S     17:36 253     18:03
2012 Feb 13 (Mon)   06:28    06:56 107     12:16 38S     17:37 254     18:04
2012 Feb 14 (Tue)   06:27    06:55 106     12:16 39S     17:38 254     18:05
2012 Feb 15 (Wed)   06:26    06:53 106     12:16 39S     17:39 254     18:07
2012 Feb 16 (Thu)   06:25    06:52 105     12:16 39S     17:41 255     18:08
2012 Feb 17 (Fri)   06:24    06:51 105     12:16 40S     17:42 255     18:09
2012 Feb 18 (Sat)   06:23    06:50 104     12:16 40S     17:43 256     18:10
2012 Feb 19 (Sun)   06:22    06:48 104     12:16 40S     17:44 256     18:11
2012 Feb 20 (Mon)   06:20    06:47 104     12:16 41S     17:45 257     18:12
2012 Feb 21 (Tue)   06:19    06:46 103     12:16 41S     17:46 257     18:13
2012 Feb 22 (Wed)   06:18    06:45 103     12:16 41S     17:47 258     18:14
2012 Feb 23 (Thu)   06:17    06:43 102     12:15 42S     17:48 258     18:15
2012 Feb 24 (Fri)   06:15    06:42 102     12:15 42S     17:49 259     18:16
2012 Feb 25 (Sat)   06:14    06:41 101     12:15 42S     17:50 259     18:17
2012 Feb 26 (Sun)   06:13    06:39 101     12:15 43S     17:51 259     18:18
2012 Feb 27 (Mon)   06:11    06:38 100     12:15 43S     17:52 260     18:19
2012 Feb 28 (Tue)   06:10    06:36 100     12:15 44S     17:53 260     18:20
2012 Feb 29 (Wed)   06:08    06:35  99     12:14 44S     17:54 261     18:21
2012 Mar 01 (Thu)   06:07    06:34  99     12:14 44S     17:55 261     18:22
2012 Mar 02 (Fri)   06:06    06:32  98     12:14 45S     17:56 262     18:23
2012 Mar 03 (Sat)   06:04    06:31  98     12:14 45S     17:57 262     18:24
2012 Mar 04 (Sun)   06:03    06:29  97     12:14 45S     17:59 263     18:25
2012 Mar 05 (Mon)   06:01    06:28  97     12:13 46S     18:00 263     18:26
2012 Mar 06 (Tue)   06:00    06:26  96     12:13 46S     18:01 264     18:27
2012 Mar 07 (Wed)   05:59    06:25  96     12:13 47S     18:02 264     18:28
2012 Mar 08 (Thu)   05:57    06:23  95     12:13 47S     18:03 265     18:29
2012 Mar 09 (Fri)   05:56    06:22  95     12:12 47S     18:03 265     18:30
2012 Mar 10 (Sat)   05:54    06:20  94     12:12 48S     18:04 266     18:31
2012 Mar 11 (Sun)   05:53    06:19  94     12:12 48S     18:05 266     18:32
2012 Mar 12 (Mon)   05:51    06:17  93     12:12 49S     18:06 267     18:33
2012 Mar 13 (Tue)   05:50    06:16  93     12:11 49S     18:07 267     18:34
2012 Mar 14 (Wed)   05:48    06:14  92     12:11 49S     18:08 268     18:35
2012 Mar 15 (Thu)   05:47    06:13  92     12:11 50S     18:09 268     18:36
2012 Mar 16 (Fri)   05:45    06:11  91     12:11 50S     18:10 269     18:37
2012 Mar 17 (Sat)   05:43    06:10  91     12:10 51S     18:11 269     18:38
2012 Mar 18 (Sun)   05:42    06:08  90     12:10 51S     18:12 270     18:39
2012 Mar 19 (Mon)   05:40    06:07  90     12:10 51S     18:13 270     18:40
2012 Mar 20 (Tue)   05:39    06:05  89     12:09 52S     18:14 271     18:41
2012 Mar 21 (Wed)   05:37    06:04  89     12:09 52S     18:15 271     18:42
2012 Mar 22 (Thu)   05:36    06:02  88     12:09 53S     18:16 272     18:43
2012 Mar 23 (Fri)   05:34    06:00  88     12:08 53S     18:17 272     18:44
2012 Mar 24 (Sat)   05:33    05:59  87     12:08 53S     18:18 273     18:44
2012 Mar 25 (Sun)   05:31    05:57  87     12:08 54S     18:19 273     18:45
2012 Mar 26 (Mon)   05:29    05:56  86     12:08 54S     18:20 274     18:46
2012 Mar 27 (Tue)   05:28    05:54  86     12:07 54S     18:21 274     18:47
2012 Mar 28 (Wed)   05:26    05:53  85     12:07 55S     18:22 275     18:48
2012 Mar 29 (Thu)   05:25    05:51  85     12:07 55S     18:23 275     18:49
2012 Mar 30 (Fri)   05:23    05:50  84     12:06 56S     18:24 276     18:50
2012 Mar 31 (Sat)   05:22    05:48  84     12:06 56S     18:25 276     18:51
2012 Apr 01 (Sun)   05:20    05:47  83     12:06 56S     18:26 277     18:52
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2012 Apr 02 (Mon)   05:18    05:45  83     12:05 57S     18:26 277     18:53
2012 Apr 03 (Tue)   05:17    05:44  82     12:05 57S     18:27 278     18:54
2012 Apr 04 (Wed)   05:15    05:42  82     12:05 58S     18:28 278     18:55
2012 Apr 05 (Thu)   05:14    05:41  81     12:05 58S     18:29 279     18:56
2012 Apr 06 (Fri)   05:12    05:39  81     12:04 58S     18:30 279     18:57
2012 Apr 07 (Sat)   05:11    05:38  80     12:04 59S     18:31 280     18:58
2012 Apr 08 (Sun)   05:09    05:36  80     12:04 59S     18:32 280     18:59
2012 Apr 09 (Mon)   05:08    05:35  79     12:03 59S     18:33 281     19:00
2012 Apr 10 (Tue)   05:06    05:33  79     12:03 60S     18:34 281     19:01
2012 Apr 11 (Wed)   05:04    05:32  78     12:03 60S     18:35 282     19:02
2012 Apr 12 (Thu)   05:03    05:30  78     12:03 61S     18:36 282     19:03
2012 Apr 13 (Fri)   05:01    05:29  78     12:02 61S     18:37 283     19:04
2012 Apr 14 (Sat)   05:00    05:27  77     12:02 61S     18:38 283     19:05
2012 Apr 15 (Sun)   04:58    05:26  77     12:02 62S     18:39 284     19:06
2012 Apr 16 (Mon)   04:57    05:24  76     12:02 62S     18:40 284     19:07
2012 Apr 17 (Tue)   04:56    05:23  76     12:01 62S     18:41 285     19:08
2012 Apr 18 (Wed)   04:54    05:22  75     12:01 63S     18:42 285     19:09
2012 Apr 19 (Thu)   04:53    05:20  75     12:01 63S     18:42 285     19:10
2012 Apr 20 (Fri)   04:51    05:19  74     12:01 63S     18:43 286     19:11
2012 Apr 21 (Sat)   04:50    05:18  74     12:01 64S     18:44 286     19:12
2012 Apr 22 (Sun)   04:48    05:16  73     12:00 64S     18:45 287     19:13
2012 Apr 23 (Mon)   04:47    05:15  73     12:00 64S     18:46 287     19:14
2012 Apr 24 (Tue)   04:46    05:14  73     12:00 65S     18:47 288     19:15
2012 Apr 25 (Wed)   04:44    05:12  72     12:00 65S     18:48 288     19:16
2012 Apr 26 (Thu)   04:43    05:11  72     12:00 65S     18:49 288     19:17
2012 Apr 27 (Fri)   04:42    05:10  71     12:00 66S     18:50 289     19:18
2012 Apr 28 (Sat)   04:40    05:08  71     11:59 66S     18:51 289     19:19
2012 Apr 29 (Sun)   04:39    05:07  71     11:59 66S     18:52 290     19:20
2012 Apr 30 (Mon)   04:38    05:06  70     11:59 67S     18:53 290     19:21
2012 May 01 (Tue)   04:36    05:05  70     11:59 67S     18:54 290     19:22
2012 May 02 (Wed)   04:35    05:04  69     11:59 67S     18:55 291     19:23
2012 May 03 (Thu)   04:34    05:03  69     11:59 67S     18:56 291     19:24
2012 May 04 (Fri)   04:33    05:01  69     11:59 68S     18:57 292     19:26
2012 May 05 (Sat)   04:31    05:00  68     11:59 68S     18:58 292     19:27
2012 May 06 (Sun)   04:30    04:59  68     11:59 68S     18:59 292     19:28
2012 May 07 (Mon)   04:29    04:58  67     11:59 69S     18:59 293     19:29
2012 May 08 (Tue)   04:28    04:57  67     11:58 69S     19:00 293     19:30
2012 May 09 (Wed)   04:27    04:56  67     11:58 69S     19:01 293     19:31
2012 May 10 (Thu)   04:26    04:55  66     11:58 69S     19:02 294     19:32
2012 May 11 (Fri)   04:25    04:54  66     11:58 70S     19:03 294     19:33
2012 May 12 (Sat)   04:24    04:53  66     11:58 70S     19:04 294     19:34
2012 May 13 (Sun)   04:23    04:52  65     11:58 70S     19:05 295     19:35
2012 May 14 (Mon)   04:22    04:51  65     11:58 70S     19:06 295     19:36
2012 May 15 (Tue)   04:21    04:51  65     11:58 71S     19:07 295     19:37
2012 May 16 (Wed)   04:20    04:50  64     11:58 71S     19:08 296     19:37
2012 May 17 (Thu)   04:19    04:49  64     11:58 71S     19:08 296     19:38
2012 May 18 (Fri)   04:18    04:48  64     11:58 71S     19:09 296     19:39
2012 May 19 (Sat)   04:17    04:47  64     11:58 72S     19:10 297     19:40
2012 May 20 (Sun)   04:16    04:47  63     11:59 72S     19:11 297     19:41
2012 May 21 (Mon)   04:16    04:46  63     11:59 72S     19:12 297     19:42
2012 May 22 (Tue)   04:15    04:45  63     11:59 72S     19:13 297     19:43
2012 May 23 (Wed)   04:14    04:45  63     11:59 72S     19:13 298     19:44
2012 May 24 (Thu)   04:13    04:44  62     11:59 73S     19:14 298     19:45
2012 May 25 (Fri)   04:13    04:43  62     11:59 73S     19:15 298     19:46
2012 May 26 (Sat)   04:12    04:43  62     11:59 73S     19:16 298     19:47
2012 May 27 (Sun)   04:11    04:42  62     11:59 73S     19:17 299     19:47
2012 May 28 (Mon)   04:11    04:42  61     11:59 73S     19:17 299     19:48
2012 May 29 (Tue)   04:10    04:41  61     11:59 73S     19:18 299     19:49
2012 May 30 (Wed)   04:10    04:41  61     12:00 73S     19:19 299     19:50
2012 May 31 (Thu)   04:09    04:40  61     12:00 74S     19:19 299     19:51
2012 Jun 01 (Fri)   04:09    04:40  61     12:00 74S     19:20 300     19:51
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2012 Jun 02 (Sat)   04:08    04:40  60     12:00 74S     19:21 300     19:52
2012 Jun 03 (Sun)   04:08    04:39  60     12:00 74S     19:21 300     19:53
2012 Jun 04 (Mon)   04:08    04:39  60     12:00 74S     19:22 300     19:53
2012 Jun 05 (Tue)   04:07    04:39  60     12:01 74S     19:23 300     19:54
2012 Jun 06 (Wed)   04:07    04:38  60     12:01 74S     19:23 300     19:55
2012 Jun 07 (Thu)   04:07    04:38  60     12:01 74S     19:24 300     19:55
2012 Jun 08 (Fri)   04:07    04:38  60     12:01 75S     19:24 301     19:56
2012 Jun 09 (Sat)   04:06    04:38  59     12:01 75S     19:25 301     19:56
2012 Jun 10 (Sun)   04:06    04:38  59     12:02 75S     19:25 301     19:57
2012 Jun 11 (Mon)   04:06    04:38  59     12:02 75S     19:26 301     19:57
2012 Jun 12 (Tue)   04:06    04:38  59     12:02 75S     19:26 301     19:58
2012 Jun 13 (Wed)   04:06    04:38  59     12:02 75S     19:27 301     19:58
2012 Jun 14 (Thu)   04:06    04:38  59     12:02 75S     19:27 301     19:59
2012 Jun 15 (Fri)   04:06    04:38  59     12:03 75S     19:28 301     19:59
2012 Jun 16 (Sat)   04:06    04:38  59     12:03 75S     19:28 301     20:00
2012 Jun 17 (Sun)   04:06    04:38  59     12:03 75S     19:28 301     20:00
2012 Jun 18 (Mon)   04:06    04:38  59     12:03 75S     19:28 301     20:00
2012 Jun 19 (Tue)   04:06    04:38  59     12:03 75S     19:29 301     20:01
2012 Jun 20 (Wed)   04:07    04:38  59     12:04 75S     19:29 301     20:01
2012 Jun 21 (Thu)   04:07    04:39  59     12:04 75S     19:29 301     20:01
2012 Jun 22 (Fri)   04:07    04:39  59     12:04 75S     19:29 301     20:01
2012 Jun 23 (Sat)   04:07    04:39  59     12:04 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 24 (Sun)   04:08    04:39  59     12:05 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 25 (Mon)   04:08    04:40  59     12:05 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 26 (Tue)   04:08    04:40  59     12:05 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 27 (Wed)   04:09    04:40  59     12:05 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 28 (Thu)   04:09    04:41  59     12:05 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 29 (Fri)   04:10    04:41  59     12:06 75S     19:30 301     20:01
2012 Jun 30 (Sat)   04:10    04:42  59     12:06 75S     19:30 301     20:01
2012 Jul 01 (Sun)   04:10    04:42  59     12:06 75S     19:30 301     20:01
2012 Jul 02 (Mon)   04:11    04:43  59     12:06 75S     19:29 301     20:01
2012 Jul 03 (Tue)   04:12    04:43  59     12:06 75S     19:29 300     20:01
2012 Jul 04 (Wed)   04:12    04:44  60     12:07 74S     19:29 300     20:01
2012 Jul 05 (Thu)   04:13    04:44  60     12:07 74S     19:29 300     20:00
2012 Jul 06 (Fri)   04:13    04:45  60     12:07 74S     19:29 300     20:00
2012 Jul 07 (Sat)   04:14    04:45  60     12:07 74S     19:28 300     20:00
2012 Jul 08 (Sun)   04:15    04:46  60     12:07 74S     19:28 300     19:59
2012 Jul 09 (Mon)   04:15    04:47  60     12:07 74S     19:28 300     19:59
2012 Jul 10 (Tue)   04:16    04:47  60     12:07 74S     19:27 299     19:58
2012 Jul 11 (Wed)   04:17    04:48  61     12:08 74S     19:27 299     19:58
2012 Jul 12 (Thu)   04:17    04:49  61     12:08 73S     19:27 299     19:57
2012 Jul 13 (Fri)   04:18    04:49  61     12:08 73S     19:26 299     19:57
2012 Jul 14 (Sat)   04:19    04:50  61     12:08 73S     19:26 299     19:56
2012 Jul 15 (Sun)   04:20    04:51  61     12:08 73S     19:25 298     19:56
2012 Jul 16 (Mon)   04:21    04:51  62     12:08 73S     19:24 298     19:55
2012 Jul 17 (Tue)   04:21    04:52  62     12:08 73S     19:24 298     19:54
2012 Jul 18 (Wed)   04:22    04:53  62     12:08 73S     19:23 298     19:54
2012 Jul 19 (Thu)   04:23    04:54  62     12:08 72S     19:23 297     19:53
2012 Jul 20 (Fri)   04:24    04:54  63     12:08 72S     19:22 297     19:52
2012 Jul 21 (Sat)   04:25    04:55  63     12:08 72S     19:21 297     19:52
2012 Jul 22 (Sun)   04:26    04:56  63     12:08 72S     19:20 297     19:51
2012 Jul 23 (Mon)   04:27    04:57  63     12:09 72S     19:20 296     19:50
2012 Jul 24 (Tue)   04:28    04:58  64     12:09 71S     19:19 296     19:49
2012 Jul 25 (Wed)   04:28    04:58  64     12:09 71S     19:18 296     19:48
2012 Jul 26 (Thu)   04:29    04:59  64     12:09 71S     19:17 296     19:47
2012 Jul 27 (Fri)   04:30    05:00  65     12:09 71S     19:16 295     19:46
2012 Jul 28 (Sat)   04:31    05:01  65     12:09 70S     19:15 295     19:45
2012 Jul 29 (Sun)   04:32    05:02  65     12:08 70S     19:15 295     19:44
2012 Jul 30 (Mon)   04:33    05:03  66     12:08 70S     19:14 294     19:43
2012 Jul 31 (Tue)   04:34    05:04  66     12:08 70S     19:13 294     19:42



Annex IV 103 

2012 Aug 01 (Wed)   04:35    05:04  66     12:08 69S     19:12 294     19:41
2012 Aug 02 (Thu)   04:36    05:05  67     12:08 69S     19:11 293     19:40
2012 Aug 03 (Fri)   04:37    05:06  67     12:08 69S     19:10 293     19:39
2012 Aug 04 (Sat)   04:38    05:07  67     12:08 69S     19:09 293     19:38
2012 Aug 05 (Sun)   04:39    05:08  68     12:08 68S     19:07 292     19:36
2012 Aug 06 (Mon)   04:40    05:09  68     12:08 68S     19:06 292     19:35
2012 Aug 07 (Tue)   04:41    05:10  68     12:08 68S     19:05 291     19:34
2012 Aug 08 (Wed)   04:42    05:11  69     12:08 68S     19:04 291     19:33
2012 Aug 09 (Thu)   04:43    05:11  69     12:07 67S     19:03 291     19:32
2012 Aug 10 (Fri)   04:44    05:12  69     12:07 67S     19:02 290     19:30
2012 Aug 11 (Sat)   04:45    05:13  70     12:07 67S     19:00 290     19:29
2012 Aug 12 (Sun)   04:46    05:14  70     12:07 66S     18:59 290     19:28
2012 Aug 13 (Mon)   04:47    05:15  71     12:07 66S     18:58 289     19:26
2012 Aug 14 (Tue)   04:48    05:16  71     12:07 66S     18:57 289     19:25
2012 Aug 15 (Wed)   04:48    05:17  71     12:06 65S     18:55 288     19:24
2012 Aug 16 (Thu)   04:49    05:18  72     12:06 65S     18:54 288     19:22
2012 Aug 17 (Fri)   04:50    05:18  72     12:06 65S     18:53 287     19:21
2012 Aug 18 (Sat)   04:51    05:19  73     12:06 64S     18:52 287     19:19
2012 Aug 19 (Sun)   04:52    05:20  73     12:06 64S     18:50 287     19:18
2012 Aug 20 (Mon)   04:53    05:21  74     12:05 64S     18:49 286     19:17
2012 Aug 21 (Tue)   04:54    05:22  74     12:05 64S     18:47 286     19:15
2012 Aug 22 (Wed)   04:55    05:23  74     12:05 63S     18:46 285     19:14
2012 Aug 23 (Thu)   04:56    05:24  75     12:05 63S     18:45 285     19:12
2012 Aug 24 (Fri)   04:57    05:25  75     12:04 62S     18:43 284     19:11
2012 Aug 25 (Sat)   04:58    05:26  76     12:04 62S     18:42 284     19:09
2012 Aug 26 (Sun)   04:59    05:26  76     12:04 62S     18:40 284     19:08
2012 Aug 27 (Mon)   05:00    05:27  77     12:03 61S     18:39 283     19:06
2012 Aug 28 (Tue)   05:01    05:28  77     12:03 61S     18:37 283     19:05
2012 Aug 29 (Wed)   05:02    05:29  78     12:03 61S     18:36 282     19:03
2012 Aug 30 (Thu)   05:03    05:30  78     12:02 60S     18:34 282     19:02
2012 Aug 31 (Fri)   05:04    05:31  78     12:02 60S     18:33 281     19:00
2012 Sep 01 (Sat)   05:05    05:32  79     12:02 60S     18:31 281     18:58
2012 Sep 02 (Sun)   05:05    05:33  79     12:02 59S     18:30 280     18:57
2012 Sep 03 (Mon)   05:06    05:33  80     12:01 59S     18:28 280     18:55
2012 Sep 04 (Tue)   05:07    05:34  80     12:01 59S     18:27 279     18:54
2012 Sep 05 (Wed)   05:08    05:35  81     12:01 58S     18:25 279     18:52
2012 Sep 06 (Thu)   05:09    05:36  81     12:00 58S     18:24 278     18:51
2012 Sep 07 (Fri)   05:10    05:37  82     12:00 57S     18:22 278     18:49
2012 Sep 08 (Sat)   05:11    05:38  82     12:00 57S     18:21 277     18:47
2012 Sep 09 (Sun)   05:12    05:39  83     11:59 57S     18:19 277     18:46
2012 Sep 10 (Mon)   05:13    05:39  83     11:59 56S     18:18 276     18:44
2012 Sep 11 (Tue)   05:14    05:40  84     11:58 56S     18:16 276     18:43
2012 Sep 12 (Wed)   05:15    05:41  84     11:58 56S     18:14 276     18:41
2012 Sep 13 (Thu)   05:15    05:42  85     11:58 55S     18:13 275     18:39
2012 Sep 14 (Fri)   05:16    05:43  85     11:57 55S     18:11 275     18:38
2012 Sep 15 (Sat)   05:17    05:44  86     11:57 54S     18:10 274     18:36
2012 Sep 16 (Sun)   05:18    05:45  86     11:57 54S     18:08 274     18:35
2012 Sep 17 (Mon)   05:19    05:46  87     11:56 54S     18:06 273     18:33
2012 Sep 18 (Tue)   05:20    05:46  87     11:56 53S     18:05 273     18:31
2012 Sep 19 (Wed)   05:21    05:47  88     11:56 53S     18:03 272     18:30
2012 Sep 20 (Thu)   05:22    05:48  88     11:55 52S     18:02 272     18:28
2012 Sep 21 (Fri)   05:23    05:49  89     11:55 52S     18:00 271     18:27
2012 Sep 22 (Sat)   05:24    05:50  89     11:55 52S     17:59 271     18:25
2012 Sep 23 (Sun)   05:24    05:51  90     11:54 51S     17:57 270     18:23
2012 Sep 24 (Mon)   05:25    05:52  90     11:54 51S     17:55 270     18:22
2012 Sep 25 (Tue)   05:26    05:53  91     11:54 51S     17:54 269     18:20
2012 Sep 26 (Wed)   05:27    05:54  91     11:53 50S     17:52 269     18:19
2012 Sep 27 (Thu)   05:28    05:54  92     11:53 50S     17:51 268     18:17
2012 Sep 28 (Fri)   05:29    05:55  92     11:53 49S     17:49 268     18:15
2012 Sep 29 (Sat)   05:30    05:56  93     11:52 49S     17:48 267     18:14
2012 Sep 30 (Sun)   05:31    05:57  93     11:52 49S     17:46 267     18:12
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2012 Oct 01 (Mon)   05:32    05:58  94     11:52 48S     17:44 266     18:11       
2012 Oct 02 (Tue)   05:33    05:59  94     11:51 48S     17:43 266     18:09       
2012 Oct 03 (Wed)   05:33    06:00  95     11:51 47S     17:41 265     18:08       
2012 Oct 04 (Thu)   05:34    06:01  95     11:51 47S     17:40 265     18:06       
2012 Oct 05 (Fri)   05:35    06:02  96     11:50 47S     17:38 264     18:05       
2012 Oct 06 (Sat)   05:36    06:03  96     11:50 46S     17:37 264     18:03       
2012 Oct 07 (Sun)   05:37    06:04  97     11:50 46S     17:35 263     18:02       
2012 Oct 08 (Mon)   05:38    06:04  97     11:49 45S     17:34 263     18:00       
2012 Oct 09 (Tue)   05:39    06:05  98     11:49 45S     17:32 262     17:59       
2012 Oct 10 (Wed)   05:40    06:06  98     11:49 45S     17:31 262     17:57       
2012 Oct 11 (Thu)   05:41    06:07  99     11:49 44S     17:29 261     17:56       
2012 Oct 12 (Fri)   05:42    06:08  99     11:48 44S     17:28 261     17:54       
2012 Oct 13 (Sat)   05:43    06:09  99     11:48 44S     17:26 260     17:53       
2012 Oct 14 (Sun)   05:44    06:10 100     11:48 43S     17:25 260     17:52       
2012 Oct 15 (Mon)   05:45    06:11 100     11:48 43S     17:24 259     17:50       
2012 Oct 16 (Tue)   05:45    06:12 101     11:47 42S     17:22 259     17:49       
2012 Oct 17 (Wed)   05:46    06:13 101     11:47 42S     17:21 258     17:48       
2012 Oct 18 (Thu)   05:47    06:14 102     11:47 42S     17:19 258     17:46       
2012 Oct 19 (Fri)   05:48    06:15 102     11:47 41S     17:18 257     17:45       
2012 Oct 20 (Sat)   05:49    06:16 103     11:47 41S     17:17 257     17:44       
2012 Oct 21 (Sun)   05:50    06:17 103     11:47 41S     17:15 257     17:42       
2012 Oct 22 (Mon)   05:51    06:18 104     11:46 40S     17:14 256     17:41       
2012 Oct 23 (Tue)   05:52    06:19 104     11:46 40S     17:13 256     17:40       
2012 Oct 24 (Wed)   05:53    06:20 105     11:46 40S     17:12 255     17:39       
2012 Oct 25 (Thu)   05:54    06:21 105     11:46 39S     17:10 255     17:37       
2012 Oct 26 (Fri)   05:55    06:22 105     11:46 39S     17:09 254     17:36       
2012 Oct 27 (Sat)   05:56    06:23 106     11:46 39S     17:08 254     17:35       
2012 Oct 28 (Sun)   05:57    06:24 106     11:46 38S     17:07 253     17:34       
2012 Oct 29 (Mon)   05:58    06:25 107     11:46 38S     17:05 253     17:33       
2012 Oct 30 (Tue)   05:59    06:27 107     11:46 38S     17:04 253     17:32       
2012 Oct 31 (Wed)   06:00    06:28 108     11:46 37S     17:03 252     17:31       
2012 Nov 01 (Thu)   06:01    06:29 108     11:46 37S     17:02 252     17:29       
2012 Nov 02 (Fri)   06:02    06:30 108     11:46 37S     17:01 251     17:28       
2012 Nov 03 (Sat)   06:03    06:31 109     11:46 36S     17:00 251     17:27       
2012 Nov 04 (Sun)   06:04    06:32 109     11:46 36S     16:59 251     17:26       
2012 Nov 05 (Mon)   06:05    06:33 110     11:46 36S     16:58 250     17:25       
2012 Nov 06 (Tue)   06:06    06:34 110     11:46 35S     16:57 250     17:25       
2012 Nov 07 (Wed)   06:07    06:35 110     11:46 35S     16:56 249     17:24       
2012 Nov 08 (Thu)   06:08    06:36 111     11:46 35S     16:55 249     17:23       
2012 Nov 09 (Fri)   06:09    06:37 111     11:46 35S     16:54 249     17:22       
2012 Nov 10 (Sat)   06:10    06:38 112     11:46 34S     16:53 248     17:21       
2012 Nov 11 (Sun)   06:11    06:39 112     11:46 34S     16:52 248     17:20       
2012 Nov 12 (Mon)   06:12    06:41 112     11:46 34S     16:51 248     17:20       
2012 Nov 13 (Tue)   06:13    06:42 113     11:46 34S     16:51 247     17:19       
2012 Nov 14 (Wed)   06:15    06:43 113     11:47 33S     16:50 247     17:18       
2012 Nov 15 (Thu)   06:16    06:44 113     11:47 33S     16:49 247     17:17       
2012 Nov 16 (Fri)   06:17    06:45 114     11:47 33S     16:48 246     17:17       
2012 Nov 17 (Sat)   06:18    06:46 114     11:47 32S     16:48 246     17:16       
2012 Nov 18 (Sun)   06:19    06:47 114     11:47 32S     16:47 246     17:16       
2012 Nov 19 (Mon)   06:20    06:48 115     11:48 32S     16:47 245     17:15       
2012 Nov 20 (Tue)   06:21    06:49 115     11:48 32S     16:46 245     17:14       
2012 Nov 21 (Wed)   06:22    06:50 115     11:48 32S     16:45 245     17:14       
2012 Nov 22 (Thu)   06:23    06:51 115     11:48 31S     16:45 244     17:14       
2012 Nov 23 (Fri)   06:24    06:52 116     11:49 31S     16:44 244     17:13       
2012 Nov 24 (Sat)   06:25    06:53 116     11:49 31S     16:44 244     17:13       
2012 Nov 25 (Sun)   06:26    06:54 116     11:49 31S     16:43 244     17:12       
2012 Nov 26 (Mon)   06:27    06:56 117     11:49 31S     16:43 243     17:12       
2012 Nov 27 (Tue)   06:28    06:57 117     11:50 30S     16:43 243     17:12       
2012 Nov 28 (Wed)   06:28    06:58 117     11:50 30S     16:42 243     17:11       
2012 Nov 29 (Thu)   06:29    06:59 117     11:50 30S     16:42 243     17:11       
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2012 Nov 30 (Fri)   06:30    06:59 117     11:51 30S     16:42 242     17:11
2012 Dec 01 (Sat)   06:31    07:00 118     11:51 30S     16:42 242     17:11
2012 Dec 02 (Sun)   06:32    07:01 118     11:52 30S     16:42 242     17:11
2012 Dec 03 (Mon)   06:33    07:02 118     11:52 29S     16:41 242     17:11
2012 Dec 04 (Tue)   06:34    07:03 118     11:52 29S     16:41 242     17:11
2012 Dec 05 (Wed)   06:35    07:04 118     11:53 29S     16:41 242     17:11
2012 Dec 06 (Thu)   06:36    07:05 119     11:53 29S     16:41 241     17:11
2012 Dec 07 (Fri)   06:36    07:06 119     11:54 29S     16:41 241     17:11
2012 Dec 08 (Sat)   06:37    07:07 119     11:54 29S     16:41 241     17:11
2012 Dec 09 (Sun)   06:38    07:08 119     11:55 29S     16:41 241     17:11
2012 Dec 10 (Mon)   06:39    07:08 119     11:55 29S     16:41 241     17:11
2012 Dec 11 (Tue)   06:40    07:09 119     11:55 29S     16:42 241     17:11
2012 Dec 12 (Wed)   06:40    07:10 119     11:56 29S     16:42 241     17:11
2012 Dec 13 (Thu)   06:41    07:11 119     11:56 28S     16:42 241     17:12
2012 Dec 14 (Fri)   06:42    07:11 119     11:57 28S     16:42 241     17:12
2012 Dec 15 (Sat)   06:42    07:12 120     11:57 28S     16:43 240     17:12
2012 Dec 16 (Sun)   06:43    07:13 120     11:58 28S     16:43 240     17:13
2012 Dec 17 (Mon)   06:44    07:13 120     11:58 28S     16:43 240     17:13
2012 Dec 18 (Tue)   06:44    07:14 120     11:59 28S     16:44 240     17:13
2012 Dec 19 (Wed)   06:45    07:15 120     11:59 28S     16:44 240     17:14
2012 Dec 20 (Thu)   06:45    07:15 120     12:00 28S     16:45 240     17:14
2012 Dec 21 (Fri)   06:46    07:16 120     12:00 28S     16:45 240     17:15
2012 Dec 22 (Sat)   06:46    07:16 120     12:01 28S     16:46 240     17:15
2012 Dec 23 (Sun)   06:47    07:17 120     12:01 28S     16:46 240     17:16
2012 Dec 24 (Mon)   06:47    07:17 120     12:02 28S     16:47 240     17:16
2012 Dec 25 (Tue)   06:48    07:17 120     12:02 28S     16:47 240     17:17
2012 Dec 26 (Wed)   06:48    07:18 120     12:03 28S     16:48 240     17:18
2012 Dec 27 (Thu)   06:48    07:18 120     12:03 28S     16:49 240     17:18
2012 Dec 28 (Fri)   06:49    07:18 119     12:04 28S     16:49 241     17:19
2012 Dec 29 (Sat)   06:49    07:19 119     12:04 28S     16:50 241     17:20
2012 Dec 30 (Sun)   06:49    07:19 119     12:05 29S     16:51 241     17:20
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UNITAT DIDÀCTICA 1 
3r Cicle de Primària 
En gris, els comentaris per al professor 

QUÈ DURA MÉS, 
EL MATÍ 

O LA VESPRADA? 
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MATERIAL DEL PROFESSOR 
Resum 

En aquesta unitat, a través de la investigació sobre la duració del matí i la 

vesprada, es pretén que els alumnes descobrisquen que la culminació 

coincideix (aproximadament) amb el migdia (solar), és a dir, que hi ha una 

simetria horària (aproximada) entre l’orto i l’ocàs, prenent com a centre de 

simetria l’hora de la culminació. A més a més, aprofitarem per mesurar un 

fenomen natural, exercitant l’ús del gnòmon i la brúixola, i que descobrisquen 

que en el moment de la culminació el Sol està al sud. En acabar faran exercicis 

d’aplicació i reflexionaran sobre el que han après. 

 

Objectius 

General 

Descobrir i apropiar-se la simetria diària (aproximada) en el moviment del Sol 

respecte a la culminació i la seua hora. 

Específics 

• Conèixer els conceptes de migdia solar, matí i vesprada. 

• Conèixer la culminació solar, l’alineació amb el sud i la simetria 

temporal (aproximada) del cicle diari. 

• Distingir entre horari solar i oficial d’estiu i d’hivern i saber fer 

transformacions. 

• (Ampliació) Saber aplicar la simetria de l’elevació respecte al punt de 

culminació. 

• Apropiar-se la necessitat d’utilitzar conceptes precisos en el treball 

científic. 

• Avançar en l’apropiació dels conceptes de definició, hipòtesis, llei 

científica, la ciència com a capacitat de predicció. 

• Comprendre la necessitat de comprovar les hipòtesis mitjançant 

experiments. 

• Enfrontar-se al problema de la generabilitat dels resultats 

experimentals. 
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• Conèixer i distingir els conceptes de disseny teòric i pràctic d’un 

experiment. 

• Desenvolupar habilitats de construcció d’instruments i d’actituds 

d’atenció als detalls en la realització dels instruments i presa de 

mesures. 

• Desenvolupar la noció del caràcter aproximat de les mesures. 

• (Repàs o complement) Saber fer restes en base sexagesimal. 

Possibles obstacles 

 Abstracció dels conceptes de definició i hipòtesi. 

 Abstracció del concepte de canvi horari. 

 Abstracció de les dades secundàries. 

 Competència per restar hores (en sexagesimal). 

Criteris d’avaluació 

 Saber calcular (aproximadament) l’hora de l’ocàs a partir de l’hora de 

l’orto i al revés. 

 Saber calcular l’hora solar a partir de l’hora oficial i al revés. 

 Fer treballs manuals correctament. 

 Usar correctament els temes definició, hipòtesi, disseny teòric i 

pràctic. 

 (Opcional) Saber comparar l’elevació del Sol en hores diferents 

(coneixent l’horari en què estem). 
 

Preguntes guia 

Què dura més, el matí o la vesprada? 
 

Divulgació 
 
Meridians, paral·lels, zones horàries i sistema GPS. 
 

Materials 

Llanterna, gnòmon, diari amb horari d’orto i ocàs (opcional). 
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Introducció a la unitat: ara farem una investigació, com si fórem científics, i el 
que investigarem és què dura més, el matí o la vesprada. Explicarem que 
alguna de les dades que usarem seran aproximades perquè siga més fàcil 
treballar. Iniciarem el debat en classe: què dura més, per què penseu això, com 
ho podem comprovar? Els guiem cap a la conclusió que primer de tot cal 
posar-se d’acord sobre què entenem per matí i per vesprada; quan comença i 
quan acaba cadascun. Això és el que en ciències anomenem una definició. En 
el llenguatge corrent les dues tenen un significat ambigu (ex. després de dinar, 
etc.). En ciència les paraules que usem han d’estar definides amb precisió. 
Opcional: activitat sobre les definicions. 
 
A.1 Completa la trajectòria del Sol en el dibuix següent 
 
En acabar primària encara hi ha alumnes que desconeixen la forma de la 
trajectòria del Sol en el cel. Alguns pensen que puja i baixa com un io-io i 
d’altres que es desplaça horitzontalment sense tocar l’horitzó. És necessari 
discutir en classe les diferents propostes, inclosa la direcció del moviment. La 
major part dels estudiants sabran o recordaran la forma d’un arc en veure la 
representació. Es pot completar l’activitat amb observacions informals durant 
un dia o una foto de les diferents posicions del Sol durant el dia. 

És important que l’arc que dibuixem no siga simètric, així no es podrà 
deduir del dibuix que el matí i la vesprada duren necessàriament el mateix. Si 
algú dibuixa una trajectòria simètrica en la pissarra cal explicar per què s’ha de 
modificar (no es pot acceptar inicialment que és simètrica i que el punt més alt 
és el central; cal dibuixar el cas més general). Els alumnes han de copiar l’arc 
en el seu quadern. 

Pot ser útil aclarir que el Sol no canvia la distància a la Terra durant el dia 
(pregunteu-ho, molts alumnes tindran aquesta confusió).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A.2 En quin moment acaba el matí i comença la vesprada? 
Mirant el dibuix de la trajectòria els alumnes proposaran o acceptaran amb 
facilitat que en ciència s'entén que la línia divisòria entre el matí i la vesprada 
és el moment de la culminació (usarem la culminació com a exemple de 
definició) 
 
A.3 Marca en el dibuix el matí i la vesprada 
Els costa idear com han d'interpretar el període temporal del matí i de la 
vesprada en el dibuix, i això justifica l'activitat. S'ha de fer a la pissarra. Useu 
el dibuix per aclarir què intentem investigar. 
 
A.4 Escriu la definició de matí 
El període de temps des que ix el Sol – orto – fins a la culminació. 

Què dura més, el matí o la vesprada? 
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A.5 Escriu la definició de vesprada 
El període de temps des de la culminació fins a la posta de Sol – ocàs.  
 
A.6 Com canvien les ombres quan el Sol puja durant el matí? 
Comentem que aquesta activitat és per a ajudar-los a dissenyar un experiment.  
Disminueixen (és molt útil usar una llanterna per simular-ho). 
 
I quan el Sol descendeix per la vesprada?  
Augmenten 
 
A.7 Com podem usar un pal per trobar el moment de la culminació? 
Ajudeu els alumnes a dissenyar pel seu compte un experiment (tindran 
dificultats): 
Dibuixeu l'ombra d'un pal (cilíndric) vertical i anoteu l'hora en intervals 
regulars quan el Sol està encara pujant – i per tant l'ombra va reduint la 
longitud – i continueu fins que l'ombra comence a augmentar de nou. L'hora de 
l'ombra més curta és l'hora de la culminació. En paraules simples: dibuixant 
moltes vegades l'ombra d'un pal vertical: és el moment de la culminació 
quan l'ombra és la més curta. Caldrà aclarir el significat del terme vertical 
(alguns l'anomenen “recte”). Un pal vertical usat d'aquesta manera 
l'anomenem gnòmon. 
Als alumnes els costarà escriure tots sols la descripció de l'experiment; fer-ho 
els ajudarà a ordenar les idees. 
És convenient no esmentar que la culminació coincideix amb el migdia solar 
per no suggerir que es troba enmig del dia. 
 
A.8 Com podem usar un pal per a saber en quina direcció té lloc la 
culminació? 
Ajudeu els alumnes a dissenyar l'experiment: 
Cal orientar la base del nom amb una brúixola, per exemple, dibuixant dues 
línies perpendiculars – creuades en la base del pal -  que representen els quatre 
punts cardinals i orientant-los amb l'ajuda de la brúixola. Més senzill, mirant 
la direcció de l'obra amb la brúixola. 
Pregunteu quina relació hi ha entre la direcció en què està el Sol i la direcció 
de l'obra perquè s'adonen que la direcció de l'obra és l'oposada a la del Sol. El 
més important és que ho facen els alumnes. 
 
A.9 Quins errors podem cometre quan fem l'experiment? 
És molt important que reflexionen sobre la necessitat d'identificar els errors 
que es poden fer quan fem l'experiment i que busquen formes d'evitar-los: 
que la superfície no és horitzontal → useu un nivell 
que el pal no és vertical → useu un escaire o un nivell 
que el pal es mou → el subjecteu bé, per exemple fent un forat 
que la base es mou → en dibuixeu el contorn a terra 
que la base es flexione → useu una base rígida o poseu pes en la zona central 
canviar de pal entre mesures → eviteu-ho identificant el pal 
canvis en la profunditat del pal en la base → empènyeu-ho fins al fons i poseu-
hi una marca fins on haja d'entrar. 
 
 
 



114 Com es mouen el Sol i la Terra? 
 

 

Construcció d’un gnòmon i determinació de la culminació 
 
Per a fabricar el gnòmon podem fer un forat en una taula i clavar-hi una vareta. 
Es pot posar un paper abans de clavar la vareta per a anotar-hi els resultats. 
Amb un tros de guix es pot dibuixar en terra el perfil de la taula per a mantenir 
l’orientació. Si fem mesures molt allunyades al moment del migdia, l’ombra 
serà mol llarga i pot ser preferible usar un cartó gran en el qual clavem 
directament la vareta. Es poden comprar peces de cartó ploma blanc que 
funcionen molt bé encara que són cares. També es pot subjectar un pal en terra 
amb algeps i prendre els resultats amb un clarió (tot i que això fa difícil que es 
puguen dur les dades a l’aula). Es pot aconseguir que alguns alumnes porten el 
pal i l’algeps i que participen en la construcció. 
 
Si és possible, cal prendre mesures – ombra i hora – en el migdia solar i en 
diferents moments allunyats del migdia (amb la base orientada). Cal comentar 
que s’ha de començar quan estiguem bastant segurs que encara no s’ha assolit 
la culminació. Investigueu a quina hora pensen els alumnes que té lloc la 
culminació. L’hora de la culminació oscil·la en 15 minuts aproximadament 
durant l’any, però donada l’edat dels alumnes no cal introduir aquesta precisió. 
Si els intervals són suficientment amplis aquesta discrepància passarà 
desapercebuda. En funció del nivell dels alumnes es podria introduir aquesta 
irregularitat o no. Cal arribar a la conclusió que la culminació té lloc a Alacant 
(aproximadament) a les 13/14 hores (d’acord amb l’horari d’hivern o estiu). 
 
S’ha de comentar que, encara que hem intentat no cometre errors, els resultats 
són lleugerament diferents. El fet de disposar de moltes mesures permet, una 
vegada fetes, tenir més confiança que estem a prop del resultat real. 
 
És convenient debatre si succeirà el mateix tots els dies. Caldria fer-ho per 
comprovar-ho però altres científics ja ho han fet per nosaltres. La culminació 
sempre té lloc (aproximadament) a la mateixa hora. 
 
Si no és possible prendre mesures a migdia, cal fer-ho a altres hores i discutir 
si el Sol està pujant o baixant i arribar a la conclusió de l’hora i la direcció de 
la culminació a partir del dibuix annexat. 

 
Guardeu la dada de l’hora i la longitud de l’ombra durant la culminació i 
la de l’altura del gnòmon (pot fer-se guardant els materials usats). S’usarà 
més endavant per a calcular l’elevació i, si es repeteix la mesura, per veure 
com ha canviat. Encara que no es tinguen dades del moment de la culminació 
també serà útil. 

 
Un dels aspectes més importants de les unitats és desenvolupar l’atenció cap 
als detalls en dissenyar i executar experiències. 
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La direcció de la culminació 

A.10 Una vegada fet l'experiment, en quina direcció es trobava el Sol en la 
culminació? Es confirma que es mou cap a la dreta? 
Sud  (si el resultat no és exacte és perquè no hem fet la mesura en el moment 
de la culminació o per errors experimentals. NB: el nord magnètic està a 
Espanya al voltant de 3º a l'oest del nord) 
Efectivament es mou cap a la dreta. 
 
A.11 Podem concloure que el Sol sempre està en direcció sud en el 
moment de la culminació? Què caldria fer? 
Si no se'ls ocorre, podem comentar que seria necessari repetir l'experiment 
moltes vegades. Sí que és possible fer-ho una vegada. Així els alumnes podran 
fer una predicció/hipòtesi i comprovar-la. Si no és oportú fer-ho, comenteu que 
els científics sí que ho han fet i han comprovat que és així. És important que 
els alumnes comencen a preguntar-se per la possibilitat de generalització de les 
conclusions. 
 
A.12 Una vegada que hem comprovat que el Sol sempre està en el sud en 
el moment de la culminació, per a què ens pot servir això? 
Si als alumnes no se'ls ocorre, comentem que això ens pot servir per a orientar-
nos. A partir de la direcció del Sol en la culminació, el sud, podem dibuixar la 
resta de les direccions. 

 
A.13 Un dia ens posem a caminar en la direcció d'esquena al Sol. Si 
caminem durant el temps suficient, quin és el primer país que trobaríem? 
França. Usem un mapa si és necessari. 
 

La duració del matí i la vesprada  

Recordeu l’objectiu de la investigació 

A.14 Escriu a quina hora l'ombra és més curta, és a dir, l'hora de la 
culminació (en l'horari actual): 
A la 1 o 2 de la vesprada (segons l'horari).  

Reflexioneu de nou si podem generalitzar. Si és possible, repetiu l'experiència 
per a comprovar la predicció/hipòtesi. Ja sabem a quina hora acaba el matí i 
comença la vesprada. Comenteu que en l'altre horari tal vegada serà diferent, 
ja ho estudiarem. 
 
A.15 Com podem determinar què dura més, el matí o la vesprada? 
Arribeu a la conclusió que caldrà mesurar la duració del matí i la duració de la 
vesprada, és a dir, el temps que passa entre que ix el Sol i la culminació, i el 
temps que passa entre la culminació i l'ocàs. Pregunteu com podem mesurar el 
moment en què ix el Sol i el moment en què es pon. Plantegeu problemes: en 
quin moment del trànsit del disc per l'horitzó mesurem l'hora de l'eixida (es 
defineix com a eixida del Sol, orto, el moment en què comença a veure's el 
disc solar i ocàs el moment en què desapareix, els dos en un horitzó pla). 
Altres dificultats? Si hi ha una elevació en el lloc de l'eixida o posta s'acurtarà 
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el període corresponent (les fonts secundàries assumeixen una Terra 
perfectament llisa).  
Convé aclarir la diferència entre crepuscle (període de llum però amb el Sol 
sota l'horitzó) i dia. 
Si és possible es mesura l'hora de l'orto i de l'ocàs. Si no és possible fer-ho, 
proporcionarem dades del dia a través del diari o http://www.oan.es/ 
(arredoniu les xifres perquè el matí i la vesprada duren el mateix acceptant que 
el migdia és a les 12:00, en determinades èpoques de l'any la diferència de 
l'hora de la culminació respecte al migdia és de 15 minuts i la duració del matí 
i la vesprada es diferencien fins en mitja hora. En aquest cas és millor donar 
com a hora d'orto i ocàs el d'un dia indefinit (vegeu el que es proposa en A16) 
tanmateix, en alguns dies sí que coincideixen i es pot demanar als alumnes que 
ho miren en el diari. Que els alumnes facen les restes horàries (es poden 
escollir les hores per fixar la dificultat de l'operació, vegeu A16) NB: 
L'ensenyament de la ciència en nivells inferiors obliga a fer simplificacions o 
la seua complexitat seria inabastable. Jutgeu en funció del nivell dels 
estudiants si és adient comentar que les dades són aproximades, o fins i tot 
donar dades més reals perquè vegen que és una igualtat aproximada 
 
A.16 Quant dura el matí? Quant dura la vesprada? 

Hora i minuts més fàcil més fàcil Hora i minuts 
Posta del Sol 18.15 h 18.30 h 18 h 
Culminació 13 h 13 h 13 h 
Eixida del Sol 07.45 h 07.30 h 8 h 
Duració de la vesprada 05.15 h 05.30 h 5 h 

 
 
 
Dades  
aproximades 
 

Duració del matí 05.15 h 05.30 h 5 h 
 
Es pot canviar l’horari de 12 hores i el de 24 hores. 
 
A.17 Ja podem respondre a la pregunta de la nostra investigació: què 
dura més, el matí o la vesprada? 
Concloeu que el matí i la vesprada duren (aproximadament) el mateix. 
Pregunteu i comenteu que per saber si ocorre el mateix tots els dies 
caldria repetir l'experiment moltes vegades. Els científics ho han fet. 

Comenteu que la culminació coincideix (aproximadament) amb el migdia. 

Podem introduir ací el concepte de simetria (un dels conceptes més potents de 
la ciència) recorrent al dibuix de la trajectòria diària i modificant-la perquè no 
siga simètrica (que els alumnes decidisquen quines propostes són o no són 
simètriques). També podem agafar com a exemple la figura humana. Fins i tot 
podem introduir el concepte de trencament de simetria identificant pentinats en 
els companys que trenquen o no la simetria. 
 
En funció del nivell dels alumnes comentarem que hem descobert una llei 
científica. Les lleis científiques descriuen regularitats de la naturalesa, coses 
que ocorren sempre de la mateixa manera, i això ens permet fer prediccions, 
que és el que farem en els problemes 
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A.18 Problemes:  
Useu com a referència el dibuix en la pissarra de la trajectòria diària del Sol. 
Es poden modificar els enunciats per a adequar la dificultat de les restes al 
nivell dels alumnes. 
 
Un dia d'hivern* el Sol  ix a les 8.00h.**  A quina hora s'amagarà?*** 
A les 18.00h, és a dir, a les 6.00 de la vesprada (es pot escollir l'hora per fixar 
la dificultat de la resta). Ha de ser distint a l'activitat 16. 
 
Un dia d'hivern* el Sol es pon a les 17.30h.**   A quina hora ha eixit?*** 
A les 8.30 (es pot escollir l'hora per a fixar la dificultat de la resta). 
 
Un dia d'hivern* el Sol ix a les 7.30h.**  A quina hora s'amagarà?*** 
A las 18.30 
 
* Poseu “estiu” si estem en horari d'estiu. 
** En horari d'estiu canviar a 7.00, 20.45 [o 20.30] i 6.40 [o 6.30] (Solucions: 
21.00, 7.15 [o 7.30] i 21.20 [o 21.30]) 
*** En cas que siga necessari caldrà dir “a quina hora s'amagarà 
aproximadament?” 
 
A.19 Sabent l'orientació de la finestra de la teua habitació, es veurà la 
culminació des d'allà? En quin costat de la finestra? 
Activitat vivencial basada en la mesura de la data de la unitat anterior. Es pot 
fer primerament per a l'aula. 
 
Comprova a casa si la teua predicció és correcta 
Dependrà de si la seua habitació està orientada aproximadament al sud (i del 
fet que no hi haja obstacles davant) 
 
 

Opcional (ampliació) 
 

A.20 Com podem saber en quina hora de dues donades el Sol està més alt? 
Com més pròxims ens trobem a la culminació, més alt està el Sol i més llum 
hi ha. 
Aquest tipus de càlcul es repetirà en les unitats posteriors. 

 
A.21 A quina hora (solar) està el Sol més alt, a les 10 o a les 11 del matí? 
Espai per a la resposta de l'alumne   Espai per a la correcció 
A les 11 del matí 
 
A.22 Per acabar, escriu com han canviat les idees que tenies al principi de 
la unitat 

Es tracta de consolidar l'aprenentatge i que desenvolupen les seues capacitats 
metacognitives. Els costarà fer-ho. 

Convé comentar en algun moment que estem fent astronomia diürna: de dia 
l'únic objecte astronòmic que es veu bé és el Sol. 
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Complement 

ALACANT 

Expliqueu el canvi d’horari i mencioneu per a què es fa. Reconeixem que és 
difícil d’entendre i fem les activitats: 

Hora solar:      12.00 

Hora oficial (“hivern”*):  13.00 (1.00 de la vesprada) *comença el darrer 
diumenge d’octubre 

Hora oficial (“estiu”*):  14.00 (2.00 de la vesprada) *comença el darrer 
diumenge de març 

Haurien de dir-se de tardor-hivern i de primavera-estiu. El nom que tenen els 
porta a concebre l’estiu i l’hivern com a estacions oposades. 
  
 

 
 
 
Problemes 
 

• Ara estem en horari d'hivern, quina hora és en horari solar? 
 

Restar-li una hora 
 

• A quina hora t'has alçat avui en horari solar? 
 

Restar-li una hora 
 

• Quan són les 8 de la vesprada en horari d'estiu, quina hora és en 
horari solar? 

 
Les 6 de la vesprada (es pot escollir l'hora per fixar la dificultat de 
la resta) 
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• Quan són les 8.30 en horari solar, quina hora és en horari d'estiu? 
 

Les 10:30  
 

• Un dia qualsevol d'estiu el Sol ix a les 7.00 d'acord amb el nostre 
rellotge, a quina hora s'amagarà? 

 
A les 21  



120 Com es mouen el Sol i la Terra? 
 

 

Divulgació (opcional): 
 

Mostreu amb una bola del món i una llanterna com el dia solar té lloc en 
diferents moments en diferents llocs del planeta. Per això hi ha les zones 
horàries. Si hi ha immigrants d’altres longituds podran comentar que en el seu 
país l’hora és diferent. 
 
Es pot també comentar el sistema de meridians i paral·lels, que són com una 
adreça per a cada punt de la Terra. En cada meridià el migdia solar té lloc en el 
mateix moment. Així mateix, es pot aprofitar per a parlar del sistema GPS i 
com proporciona la longitud i la latitud exacta del lloc on ens trobem. 

 
 

Annex I 
 

Activitat: Concepte de definició 
 
Una definició ens dóna el significat precís que s'ha acordat donar a una 
determinada paraula. Per exemple, es defineix la culminació com el punt més 
alt de la trajectòria diària del Sol. Les definicions ens ajuden a comunicar-nos 
millor, ja que asseguren que tothom parla del mateix. 
 
Qualsevol persona pot inventar-se una definició, però sols podrà usar-la amb 
aquells que la coneguen. Juguem a crear definicions. 
 
Per exemple, podem definir com “setetxe” el període que va des de les set del 
matí a les set de la nit, “dotzetxe” el que va de les dotze del matí a les dotze de 
la nit, etc. Quant dura un novetxe? Podem anomenar tots els períodes que van 
des d'una hora del matí fins a la mateixa hora de la vesprada els “etxes”. Tots 
duraran 12 hores. 
 
.............. 
Algunes de les definicions que hem inventat són definicions correctes, perquè 
donen un significat precís a una paraula. Tenen l'inconvenient que sols les 
coneixem nosaltres i no ens serveixen per a parlar amb la resta de la gent. 
 
En el món de la ciència (i fora) s'inventen les definicions que són necessàries 
per a fer referència a un fenomen, tipus d'objectes, etc. Per exemple: 
culminació, estrela, insecte, etc. En ciència les definicions sempre són 
precises. 
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Annex 2 
Resultat de l’experiment per a mesurar l’hora  
de la culminació 

 
 S 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 pal 
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  14.00     13.30     13.00      12.30    12.00 
 
 
 
                  N 
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UNITAT DIDÀCTICA 2 
3r Cicle de Primària 
En gris, els comentaris per al professor 

Com es mouen  
el Sol i la Terra 

perquè tinguen lloc 
els dies i les nits? 
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1 Com estem sobre la Terra? 

Agafeu una bola de suro. Aquesta bola representa la Terra. Ja sabeu que la 
Terra és redona, però com estan les persones d’altres parts del planeta sobre la 
Terra? 
 
A1. Dibuixeu les persones que es troben en altres parts del planeta. Useu 
un ninot i poseu-lo sobre la bola de suro. 
 

 
 
A2. Imagineu que les persones del dibuix inferior deixen caure una pedra. 
Com es mourà la pedra? 
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A3. Dibuixeu núvols sobre la Terra i la pluja que cau dels núvols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Com es produeix el dia i la nit? 

A4. Il·lumineu l’esfera de suro amb una llanterna des de lluny. Indiqueu 
en quins llocs de la Terra és de dia i en quins llocs és de nit. Com ho 
sabeu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A5. Indiqueu ara, amb un color diferent, en quins llocs és de nit. 
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A6. Quan és de nit no podem veure el Sol. On és el Sol? 
 
 
 
 
 
A7. Com s’ha de moure la Terra perquè vagen passant el dies i les nits? 
Poseu un ninot sobre la bola de suro i moveu-la de manera que es veja 
com van passant els dies i les nits per al ninot. 
 
 

 
 
A8. Sabem que en els equinoccis els dies duren 12 hores i les nits també. 
Com ha d’il·luminar el Sol a la Terra perquè passe això? Il·lumineu 
l’esfera de suro amb la llanterna perquè la meitat del temps siga de nit i 
l’altra meitat de dia. 
 
Dibuixa quina part de la Terra està il·luminada i quina està fosca el dia 
d’equinocci. 
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A9. Fes girar la bola de suro i indica en quina posició està el ninot quan 
veu eixir el Sol. Dibuixa-ho. 
 
On està quan veu amagar-se el Sol? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10. On està el ninot a migdia? Com ho saps? Dibuixa-ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C. Es pot saber per què està a mitjan camí entre el punt on veu eixir el Sol i el 
punt on veu ocultar-se el Sol. 
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3 Com sabem en quin lloc de la Terra estem? 

A11. Indiqueu en l’esfera de suro tres llocs en què es veja el migdia al 
mateix temps. Dibuixeu-los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuixeu amb altres colors tres llocs des d’on s’estiga veient eixir el Sol. 
 
A12. Què diferencia els llocs que estan a migdia al mateix temps? Moveu 
el braç del ninot perquè apunte al Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dibuixeu el ninot en aquests llocs. 
 

• Hi ha algun lloc del planeta en què el ninot apunte al Sol amb el braç 
allargat cap avant?  

• Hi ha algun lloc de la Terra en què el ninot apunte al Sol amb el braç 
alçat cap a dalt? 
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A13. Usant la bola de suro, indiqueu tres llocs en els quals el migdia tinga 
lloc més tard que per al nostre observador. 
 
Dibuixeu-los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiqueu tres llocs en els quals el migdia tinga lloc més prompte que per al 
nostre observador. 

4 Com ens orientem en la Terra? 

Recordeu el que hem après abans: el Sol ix des de l’horitzó i puja pel cel fins 
que arriba el migdia, moment en què comença a baixar fins que s’amaga. En el 
pati hem vist que un pal dibuixava una ombra curta a migdia, i això passava 
tots els dies. 
 
Recordeu que, just a migdia, l’ombra del pal apuntava cap al nord. Si ens 
posem mirant cap al nord, tenim l’est a la dreta i l’oest a l’esquerra. 
 
Vegem cap on està el nord i la resta de punts cardinals del nostre observador. 
 
A14. Dibuixeu una rosa dels vents en una cartolina i poseu-la on hi ha 
l’observador. Afegiu-hi una agulla de cap. Moveu l’esfera fins que l’agulla 
faça la seua ombra més curta. En quina posició està l’observador sobre la 
Terra? Quin moment del dia és? Dibuixeu-ho. 
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A15. Orienta la rosa dels vents que has dibuixat de manera que l’ombra 
més curta apunte cap al nord. Cap on ha de mirar l’observador per a 
veure el Sol? 
 
A16. Mou la Terra fins que s’estiga ocultant el Sol per al nostre 
observador. Per on veu ocultar-se el Sol? 
 
A17. Mou la Terra fins que veja eixir el Sol, per on ix el Sol? 
 
A18. En quina direcció estan els llocs on s’observa els migdia al mateix 
temps que l’observa el nostre ninot? 
 
A19. En quina direcció estan els llocs que veuen el migdia abans que el 
nostre observador? 
 
A20. En quina direcció estan els llocs que veuen el migdia després que el 
nostre observador? 
 
A21. Si un observador està més al nord que jo, veurà el Sol més alt o més 
baix a migdia? 
 

5 Per què hi ha dies llargs i dies curts? 

 
A22. Com ha d’estar la Terra il·luminada perquè els dies del nostre 
observador siguen més llargs que les nits? Dibuixa-ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I perquè siguen més curts? 
 
Posa primavera, estiu, tardor i hivern en cada dibuix, de la manera que 
consideres correcta.  
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A23. Són els dies més llargs que les nits en tot el planeta? Marca tres llocs 
de la Terra en què la nit siga més llarga que el dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A24. Quan es produeix el migdia per al nostre observador? Dibuixa-ho. 
Cap on apunta l’ombra del gnòmon? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A25. Si algú està més al nord que nosaltres, a l’estiu, tindrà un dia més 
llarg o més curt? 
 
A26. Si algú està més al sud que nosaltres, a l’hivern, tindrà el dia més 
llarg o més curt? 
 
A27. Si algú està a l’est de nosaltres, a l’hivern, tindrà el dia més llarg o 
més curt? 
 
A28. Hi ha algun lloc del món on el dia dura sempre 12 hores? 
 
A29. Hi ha algun lloc del món en què no hi haja dia? I on no hi haja nit? 
 




