Powieliæ i rozdaæ uczniom

SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego  instrukcja dla uczniów
rodki dydaktyczne
Drewniana tyczka o d³ugoci co najmniej 50 cm (gnomon)
Poziomica
Tama miernicza, ma³e chor¹giewki lub kamienie do zaznaczania po³o¿enia koñca cienia
Przegl¹d dzia³añ
1. Zaznacz przy pomocy ma³ej chor¹giewki lub kamyka
po³o¿enie koñca cienia oraz wykorzystuj¹c zegarki zapisz
w tabeli czas wykonania czynnoci.
2. Zmierz przy pomocy tamy mierniczej odleg³oæ koñca
cienia od gnomonu. Dodatkowo, wykorzystuj¹c kompas, mo¿na zmierzyæ k¹t azymutalny cienia zegara s³onecznego.
3. Powtórz pomiary co najmniej co godzinê, zapisuj¹c
wyniki w tabeli.

Pytania do dyskusji
1. Jak wygl¹da dzienna droga S³oñca po niebie?
2. Czy po³o¿enie i pozorna wêdrówka S³oñca po niebie
zmienia siê w ci¹gu roku?
3. Jaki jest azymut oraz wysokoæ S³oñca nad horyzontem
(k¹t elewacyjny S³oñca) w czasie po³udnia s³onecznego? Jak
zmienia siê wysokoæ S³oñca nad horyzontem w ci¹gu roku?
4. Jak zmienia siê w ci¹gu roku azymut S³oñca w czasie
jego wschodu i zachodu?
5. Jakie czynniki wp³ywaj¹ na dok³adnoæ oszacowañ czasu
po³udnia s³onecznego (lokalnego)?

Data ............................................
Opis miejsca ............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Pogoda ......................................................................................... Wysokoæ gnomonu (tyczki) .............................................
Numer
pomiaru

Czas
pomiaru

D³ugoæ cienia
zegara s³onecznego

Szacowany czas po³udnia s³onecznego ..........................

Azymut cienia na podstawie
pomiaru wykonanego kompasem
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SCENARIUSZ 2.2. Pomiary czasu
Tabela 1. Arkusz pomiarów czasu
Czas zapisu
(godz. min. sek.)

Numer
uczestnika

Imiê i nazwisko ................................................................................... Data....................
Sekundy od ostatniej
pe³nej godziny
(sek.)

rednia
(sek.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
= liczba uczestników

Ró¿nica od
redniej
(sek.)

rednia liczba
sekund od pe³nej
godziny

rednie odchylenie

Suma podzielona
przez liczbê
uczestników

Ró¿nica sum
podzielona przez
liczbê uczestników

= suma
redni czas

= ró¿nica sum

(minuty)

1. Zanotuj czas
2. Okrel liczbê sekund od ostatniej pe³nej godziny zmierzonych przez ka¿dego uczestnika (ca³kowita liczba sekund
= minuty x 60 + sekundy).
3. Okrel redni czas (redni czas = suma sekund : liczba
uczestników).
4. Oblicz ró¿nicê pomiêdzy zanotowanym czasem a wartoci¹ redni¹ (ró¿nica = sekundy ostatniej pe³nej godziny rednie sekundy). Uwaga: we wartoæ bezwzglêdn¹.
5. Okrel redni¹ wartoæ wszystkich ró¿nic.

rednia wartoæ
wszystkich ró¿nic

(sekundy)

Wykrel histogram
1. Zapisz redni¹ liczbê sekund w polu centralnym.
2. Ka¿dy przedzia³ jest o kolejne 10 sekund oddalony od
wartoci redniej i ma szerokoæ 10 sekund,
3. Okrel dla ka¿dego przedzia³u odpowiadaj¹ce mu odchylenie od redniej dodaj¹c lub odejmuj¹c od redniej odpowiedni¹ wielokrotnoæ dziesiêciu sekund.
4. Postaw krzy¿yk (X) w odpowiednim przedziale dla ka¿dej liczby sekund od ostatniej pe³nej godziny. Uwaga: liczba
krzy¿yków powinna byæ równa liczbie uczestników.

Tabela 2. Histogram odchyleñ od wartoci redniej
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