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Presentación
O tempo é máis co reloxo. Hai xeitos de medir o tempo. Hai necesidade de facelo polo que
significan o seu paso e o seu uso. Un reloxo, o Sol, a Terra, ti... e as relacións que se xeran. O
tempo é simétrico? E o día, é simétrico? Se tes moitas preguntas, podes atopar algunhas respostas:
ti e o tempo.
Construirás un reloxo de Sol, analizaredes o seu funcionamento e que outros datos pode dar a máis
da hora. Discutiremos que significa o reloxo para o discurrer diario e que significou a medición do
tempo na historia. E identificaranse variables relacionadas co tempo na organización do día e do
ano. A máis, segundo as posibilidades a man, procuraranse datos para entender o por que dos
diferentes usos do tempo en diferentes momentos. Por último, a comunicación das investigacións do
grupo.
Proxecto encadrado en Xuvenciencia 2020, desenvolto entre o 29 de xuño e o 3 de xullo, a traverso
da rede de xeito virtual por primeira edición.
A organización interna e máis detalles serán precisados ó comezo do proxecto.
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Apuntes
Teoría
Toda sombra é susceptible de converterse nun reloxo de Sol. A dificultade está na parametrización.
Tipos de reloxos de Sol: Da orientación á forma.

A posición aparente do Sol no ceo cambia. Análise unha frase.
-Posición: en relación a nós.
-Aparente: a máis de relativa,inflúe a refracción e a distancia
-Sol: non é un punto, o que nos leva a cousas como sombras con forma de eclipse ou a achatamento
no mencer e solpor.
-Ceo: o que está por riba de nós... e por baixo!
-Cambio: o que percibimos como tempo, tabulamos, medimos...
O tempo como paso e como temperie.
O tempo como non constante: enlentecemento do xiro da Terra polas mareas.
A descrición anual, mensual e horaria: de fenómenos astronómicos a numeracións en base diferente
de dez.
A división do tempo, linear e simétrico (por traslación temporal...), en partes iguais e en base 6

Tres reloxos de Sol
Reloxo 1: Ti e o chan.
Ti como punteiro dun reloxo analemático.
O chan, horizontal.
Planos para a construción dun reloxo analemático:
http://analemmatic.sourceforge.net

Reloxo 2: Gnomon.
Marcando o norte e estudando os cambios na posición solar ó longo do ano.
O chan, horizontal.
Axuda: un reloxo doutro tipo.

Reloxo 3: Semicilindro inclinado (R. ecuatorial).
Inclinación? A latitude! Para Ribadeo, 43º 30’ N...
Necesitas -por exemplo-:
- unha variña roscada, 4 tuercas e 4 arandelas
- dous extremos de tubo
- unha lámina transparente (pvc)
- un anaco de tubo de altura semellante ó diámetro
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O tubo cortado sesgado ten unhas dimensións tales que, se o diámetro é a unidade, a altura é
1/tan(lat), que para Ribadeo , 43º 30’ N, é aprox. 1,05.

Recursos
- Con quen vas colaborar? O recurso principal é a xente.
- Teoría a nivel enciclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sundial
- Reloxos de Sol en Galicia. https://reloxosdesol.wordpress.com/tag/galicia/
Reloxos
de
Sol
en
Galicia
(2pdf,
comarcas
Eume
e
Ferrol):
http://catedra.pontedeume.es/21/catedra21_premio.pdf
;
http://catedra.pontedeume.es/24/premio_catedra24.pdf
- Enquisa de coñecementos previos: Define reloxo de Sol. Describe o movemento aparente diario
do Sol. Sabes doutros movementos aparentes do Sol ó longo do ano? ...
(https://docs.google.com/forms/d/1i9-e7X_Zm-UNOyKoc5UMEeuQRUGlU04mSb5EJK3O3vM )
- Calquera sombra, se se parametriza, é un reloxo de Sol.
A
posición
do
Sol
no
ceo:
medidas
para
divertimento:
https://www.scienceinschool.org/es/content/mediciones-inteligentes-de-los-cielos
- O reloxo de Sol máis sinxelo: un círculo dividido atravesado por un punzón perpendicular e coa
inclinación do eixe terrestre.
- Reloxo de sol de papel: https://www.sundialzone.com/es/relojdesol e un video con sorna para
facelo.
- Os reloxos de Sol poden necesitar unha superficie horizontal. Como comprobarías que unha
superficie é horizontal? Poderías facelo con auga?
- Enquisa percepción e uso do tempo:
Para implicación doutra xente no proxecto, a máis de para recollida de datos.
Pasable a familia (nais, pais, irmáns, avós, nós mesmos), amigos, descoñecidos.
Ó pasala, pode facerse uso da teoría, o deseño do curso, explicacións... pero sobre todo, comprender
(e que comprendan) que pensan e como usan o paso do tempo.
Para que medir o tempo?
Sobre que hora te levantas? Sobre que hora te deitas? Horario das tres comidas principais. Horario
de
traballo.
Horario
de
desfrute,
relacións...
(https://docs.google.com/forms/d/1rprqvPTb3tD8lCdpMajiOoFXCO2mJ8nnJOpjPf-tp2s )
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- Facer unha táboa cos datos obtidos, incluíndo horario de saída e posta do Sol e a gráfica de
temperaturas medias subministrada para estudar a simetría do día e do uso do día.
- Datos de movementos solares. Para o solsticio, para Lugo, hora local:
orto:
6:50
mediodía: 14:31 (... é dicir, as 12 hora solar!)
ocaso:
22:12
duración do día: 15:22
https://www.meteogalicia.gal/web/predicion/orto/ortoIndex.action?request_locale=gl
Temperaturas
ó
longo
do
día:
https://www.meteogalicia.gal/observacion/estacionshistorico/consultar.action ou, xa unha gráfica:
http://fqribadeo.ribadeando.com/2012/04/o-dia-nace-non-se-fai.html
- Emmy Noether. Teorema de Noether. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Noether
- Comprensión dos movementos celestes: A lúa móvese!
- Amosando o equinoccio de outono e o de primavera
- O Gnomon
- En youtube:
* Construción ecuatorial en cartón
* En cartón
* Con detalle
* Con cálculos

Problemas
Que é máis fiable, un reloxo parado ou un reloxo que atrasa? Que imprecisión ten un reloxo de sol?
Que erro?
A localización propia é fundamental para poder obter unha comparación de tempos. Míraa en
http://sigpac.mapa.gob.es/fega/visor/
(visualización
inmediata
da
posición),
https://sixpac.xunta.es/visorhtml5/ , https://www.openstreetmap.org (premendo co botón dereito do
rato) ou https://www.google.es/maps .
Onde está o norte? Podes estudalo coa sombra, coas web de mapas, mirando á estrela Polar, cun
compás...
Onde está o Sol? O xeito máis doado é mirar. Pero... é moi perigoso o facelo directamente e só
serve para a metade do tempo.
Como datamos a posición do Sol? Fan falta tres cifras para situalo no espazo. As tres son relativas.
Podemos coller unha distancia e dous ángulos. Unha delas, a distancia, podemos obviala: moita, e
con variación relativamente moi lenta. As outras dúas son as que fan funcionar un reloxo de Sol.
Ten o Sol igual intensidade sempre? A máis de que o tempo se presente nublado, no verán e no
inverno? A mediodía e ó solpor?
Se proxectamos a luz do Sol cun espello, que pasa? Podemos miralo mellor? Como varía a posición
co tempo? Podemos facer un reloxo indicando cara unha dirección na que non temos posibilidade
de ver a sombra do Sol?
Que camiño describe a sombra dada por un pau perpendicular sobre unha superficie horizontal? Nos
equinoccios? Nos solsticios?
Ten o Sol a mesma intensidade luminosa a todas horas do día?
Que momentos son máis claros, os da saída ou os da posta do Sol?
Tes algún reloxo de Sol preto de onde vives? Mira as súas claves: se é vertical ou horizontal, a
orientación, de que está feito, fai algún debuxo...
Que diferencia hai entre a hora solar e a hora legal? De inverno e de verán? Liches ‘A volta ó
mundo en 40 días’ e viches o erro de dar a volta á Terra nun ou outro sentido?
O Sol sal sempre polo mesmo lugar? Caso do Yuma en Ribadeo.
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Pode construírse un reloxo de Sol na face norte dun edificio?

Coas mans
- Construción dun reloxo de Sol.:
1. Fixo ou ‘de peto’?
2. Situación a colocalo?
3. Materiais?
4. Tipo?
5. Que necesito?

Complementos
- O movemento do sol no ceo. Apunta a sombra ó longo do día. Repite cun intervalo de separación
dunha semana como mínimo (mellor dun mes). Debuxa a curva analemática. Daráche sorpresas.
- Grava un vídeo ou timelapse co avance da sombra.
- Deseña ti un reloxo de Sol

Apuntes varios
Vas facer un reloxo? Pregúntate que gama horaria queres medir. De que vai estar feito. Que
complementos terías que ter en conta para ter seguridade no cómputo horario se falla o Sol, ou
cando non hai Sol...
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Distribución temporal
Nota previa: Os tempos comezan ás 10 da mañá.

Luns 29 de xuño
Definición do proxecto
A posición aparente do Sol no ceo cambia. Análise unha frase.
explicación de cómo recoller a información
decisión de presentación indiviual ou conxunta.
toma de datos

Martes 30 de xuño
Toma de datos
Encontro virtual

Mércores 1 de xullo
Análise e interpretación dos datos experimentais (o profesorado traballa co grupo a realización de
gráficas para representar os datos recollidos e a súa interpretación)

Xoves 2 de xullo
Presentación dos resultados en forma de artigo científico, poster, podcast ou vídeo baixo a dirección
de persoas expertas en comunicación.

Venres 3 de xullo
Reunión telemática para a visualización conxunta dos resultados, que se publicarán na páxina de
XuvenCiencia e nas redes sociais
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Extras
Permite realizar diferentes observacións, medir datos, analizalos e poñelos en relación coa vida
cotiá.
Toca temas como a saída e posta do sol, mediodía, fuso horario, cambio horario.
Tamén a calidade e temperatura da luz, a cor do ceo ou incluso a contaminación luminosa.
Na parte social pódese comparar os hábitos da xente co horario do sol.
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