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1 Quina hora marca un rellotge de sol

Un rellotge de sol tradicional com aquest (anomenat, també, quadrant solar)

marca el temps solar vertader, local o de Greenwich.Figura 1

marca el temps solar vertader local. Això vol dir que marca les 12 quan el sol está el més
alt sobre l’horitzó. Però no és aquest el temps que nosaltres fem servir habitualment, el
que marquen els nostres rellotges de polsera o el que donen per televisió. Per aquesta
causa quan mirem l’hora d’un rellotge de sol i la comparem amb la del nostre rellotge
de polsera estem temptats de dir que el de sol funciona malament, que està mal fet.

Tothom sap que actualment anem avançats dues hores respecte al sol a l’estiu i una
hora a l’hivern. Per tant, esperaŕıem que el rellotge de sol marqui les 10, per exemple,
quan a l’estiu en el nostre rellotge de polsera fossin les 12. Però no és ben bé aix́ı. A
part de l’hora o les dues hores (segons sigui hivern o estiu) hi ha altres discrepàncies
entre l’hora dels rellotges de sol tradicionals i la que marquen els rellotges mecànics i
els digitals.

2 Quin temps fem servir habitualment?

Habitualment usem el temps oficial de l’estat espanyol, que és el temps universal més
una hora a l’hivern o més dues hores a l’estiu. Però, què és el temps universal? Ara ho
explicarem.
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A l’escola primària ens deien que un dia era el temps transcorregut entre dos passos
consecutius del sol pel meridià de l’observador. Això que vam aprendre a l’escola
primària fa referència al temps solar vertader, el que marquen els rellotges de sol. Però
aquest temps té l’inconvenient de no ser uniforme. Els dies solars vertaders no tenen
exactament la mateixa durada. Malgrat que hi ha poca diferència entre la durada
d’un dia i la del següent, aquestes petites diferències s’acumulen. Per això els rellotges
mecànics no poden marcar aquest temps perquè necessiten marcar un temps uniforme.

Per resoldre aquest inconvenient es va inventar el que s’anomena dia solar mitjà, la
duració del qual és la mitjana de les durades dels dies solars vertaders al llarg de l’any.
El temps solar mitjà prové de substituir (artificialment) els dies solars vertaders pels
dies solars mitjans, tots de la mateixa durada. Aquest dia solar mitjà es divideix en 24
parts iguals que són les hores solars mitjanes.

El temps universal és el temps solar mitjà del meridià de Greenwich. La diferència
entre el temps solar vertader i el mitjà va variant al llarg de l’any i arriba a ser d’un
quart d’hora aproximadament, com a màxim. Aquesta diferència es denomina equació

de temps.

3 Diferències entre els temps solar vertader i solar mitjà

Hem dit que els rellotges de sol tradicional marquen el temps solar vertader i que els
rellotges mecànics i els digitals marquen el temps oficial de l’estat espanyol. La relació
entre aquests dos temps és la següent:

temps oficial = temps solar vertader local + correcció per longitud
+ equació de temps + k ,

on k val una hora a l’hivern i dues a l’estiu, la correcció per longitud consisteix a
afegir 4 minuts de temps per cada grau de longitud (amb signe positiu si és a l’oest
de Greenwich i signe negatiu si és a l’est), i l’equació de temps ve donada en minuts
(aproximadament) per la taula següent:

Dia Dia Dia Dia

1-1 4 10-1 8 20-1 11 1-2 13

10-2 14 20-2 13 1-3 12 10-3 10

20-3 8 1-4 4 10-4 1 15-4 0

20-4 –1 1-5 –3 10-5 –4 20-5 –4

1-6 –2 10-6 –1 13-6 0 20-6 1

1-7 4 10-7 5 20-7 6 1-8 6

10-8 5 20-8 3 2-9 0 10-9 –3

20-9 –7 1-10 –10 10-10 –13 20-10 –15

1-11 –16 10-11 –16 20-11 –14 1-12 –11

10-12 –7 15-12 –5 20-12 –2 25-12 0

Aquesta taula està ordenada per files. En realitat la taula varia d’un any per l’altre,
però com que aquesta variació és petita, es pot suposar que la taula és vàlida per
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a qualsevol any. Fixeu-vos que hi ha quatre dies a l’any (15 d’abril, 13 de juny, 2
de setembre i 25 de desembre) en què l’equació de temps és nul.la (aquests dies no
corresponen ni a solsticis ni a equinoccis).

Per aclarir tot el que hem dit, resolguem el problema següent: un rellotge de sol
situat al centre de la Plaça de Catalunya de Barcelona (longitud geogràfica 20 10′ 12′′

a l’est) el dia 12 de juliol marca les 12 en punt. Quina hora és de temps oficial?
20 10′ 12′′ equivalen a 2,170. Per tant la correcció per longitud serà 4×2, 17 = 8, 68

minuts. El signe d’aquesta correcció serà negatiu per estar a l’est de Greenwich. Mirant
la taula veiem que el valor de l’equació de temps el dia 10 de juliol és de 5 minuts i el
dia 20 és de 6 minuts. Al dia 12 li correspondran proporcionalment 5,2 minuts. Per
tant, l’hora oficial serà

12 hores – 8,7 minuts + 5,2 minuts + 2 hores ≈ 13 hores i 57 minuts

4 Rellotges de sol més habituals

El rellotge de sol més senzill que podem imaginar és l’anomenat quadrant equatorial.
Consisteix en una vareta (anomenada gnòmon) paral.lela a l’eix de rotació de la Terra
(i que apunta, per tant, a l’estrella polar) que projecta la seva ombra sobre un pla
perpendicular a aquesta vareta (paral.lel, per tant, al pla de l’equador) en el qual hi
ha marcades les ĺınies horàries tal com indica la figura 2. El nom de rellotge equatorial

prové del fet que el pla on hi ha les ĺınies horàries és paral.lel al pla de l’equador de la
Terra.

Figura 2

Com que la trajectòria aparent del sol durant un dia qualsevol està en un pla
perpendicular al gnòmon i paral.lel, per tant, al pla del rellotge on hi ha marcades les
ĺınies horàries, aquestes ĺınies hauran d’estar separades per intervals angulars de 150 ja
que 360/24 = 15.

Un rellotge de sol com aquest pot construir-se de manera que marqui l’hora verta-
dera local o l’hora vertadera de Greenwich, com es vulgui. En el primer cas la ĺınia
de les 12 haurà de coincidir amb la intersecció del pla del rellotge i el pla vertical que
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conté el gnòmon. En el segon cas, primer es construirà el rellotge tal com hem descrit
(de manera que marqui l’hora solar vertadera local) i després es farà girar el dibuix
de les ĺınies horàries entorn del gnòmon una distància angular igual a la longitud ge-
ogràfica de l’indret d’emplaçament del quadrant. Aquest gir es farà de manera que si
el lloc d’emplaçament és a l’est de Greenwich el rellotge es retardi respecte a l’hora que
marcaria sense el gir i s’avanci si el lloc és a l’oest.

Com que el sol està mig any sobre l’hemisferi nord de la Terra i mig any sobre
l’hemisferi sud, durant mig any l’ombra del gnòmon d’aquest rellotge estarà per sobre
del pla del rellotge i durant l’altra meitat de l’any estarà per sota. Als equinoccis, com
que el sol està en el mateix pla del rellotge (pla equatorial) el gnòmon no farà ombra
sobre aquest pla i el rellotge no funcionarà.

Anem a explicar ara els quadrants horitzontals i els quadrants verticals. Imagineu
que el gnòmon del rellotge de sol equatorial anterior està clavat en una paret vertical
o al terra, com a la figura 3. Si volem marcar l’ombra del gnòmon sobre la paret a
les diferents hores del dia (les 6, les 7, etc.) no tenim més que considerar les inter-
seccions amb la paret dels diferents plans determinats pel gnòmon i les ĺınies horàries
corresponents del quadrant equatorial. Per exemple, si considerem la intersecció de la
paret amb el pla determinat pel gnòmon i la ĺınia horària de les 10 del rellotge de sol
equatorial, obtindrem la ĺınia horària de les 10 del rellotge de paret. Si considerem
la intersecció amb el terra d’aquest pla tindrem la ĺınia horària de les 10 del rellotge
horitzontal corresponent.

Figura 3

5 Pot un rellotge de sol marcar el temps solar mitjà en

comptes del vertader?

Naturalment es poden construir rellotges de sol que marquin el temps solar mitjà (el
que tothom fa servir) en comptes del temps solar vertader, però com que en aquest
cas se’ls fa marcar un temps artificial que no està directament lligat al moviment real
del sol, el dibuix queda més complicat i resulta més dif́ıcil de llegir-hi l’hora. Hi ha
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rellotges d’aquest tipus, per exemple, a la Facultat de Ciències de la UAB o a la façana
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines. Podeu trobar-ne fotografies a

http://www.gnomonica.cat/index.php/inventari/inventari-10742

6 Construcció de rellotges de sol mitjançant fórmules

No tocarem aqúı el tema de les fórmules matemàtiques de la teoria de rellotges de sol.
Remetem al lector interessat al web

http://mat.uab.cat/matmat/PDFv2006/v2006n14.pdf

7 Activitats per proposar als alumnes

1. Construcció d’un quadrant horitzontal com el de la figura 2, o bé alguna de les
seves variants com la del rellotge de sol del Jard́ı de l’Umbracle al Parc de la
Ciutadella o la del quadrant de la Plaça del Sol de Gràcia.

2. Construcció sense fórmules d’un quadrant de paret, seguint els passos següents:

a. Constrüıu un suport de fusta en forma d’angle recte i col.loqueu-lo a la paret
tal com indica la figura 4.

Figura 4

b. Sobre la part horitzontal d’aquest suport de fusta dibuixeu la ĺınia nord-sud
tal com ara explicarem (tingueu en compte que les brúixoles assenyalen el
nord magnètic i a vosaltres us interessa el nord geogràfic).

Per dibuixar la ĺınia nord-sud col.loqueu una vareta vertical sobre el pla
horitzontal on voleu dibuixar aquesta ĺınia. L’ombra d’aquesta vareta a les
12 del migdia de temps solar vertader local assenyalarà la direcció nord. Per
fer això haureu de calcular prèviament amb la fórmula de la secció 3 a quina
hora de temps oficial corresponen les 12 del migdia de temps solar vertader
local.

c. En un paper a part, dibuixeu un triangle rectangle (figura 5) de manera que
l’angle ϕ sigui la latitud de l’indret d’emplaçament del rellotge.
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Figura 5

d. Retalleu el triangle anterior i a partir d’ell constrüıu una peça de fusta de
la mateixa forma (figura 6).

Figura 6

e. Col.loqueu aquest triangle de fusta sobre la ĺınia nord-sud que hav́ıeu marcat
en el suport de fusta, de manera que el vèrtex A del triangle quedi a la part
nord i el vèrtex C, a la part sud.

f. Col.loqueu un pal llarg (la longitud del qual no importa) de manera que
segueixi la direcció de la hipotenusa del triangle rectangle de fusta que heu
col.locat sobre la ĺınia nord-sud, i subjecteu aquest pal a la paret, sense
canviar-ne la direcció. Aquest pal serà el gnòmon, l’ombra del qual marcarà
les hores.

g. Un dels quatre dies de l’any en què l’equació de temps val zero (15 d’abril,
13 de juny, 2 de setembre o 25 de desembre) marqueu les hores del rellotge
amb el vostre rellotge de polsera, restant una hora si esteu en horari d’hivern
o dues si esteu en horari d’estiu. Si useu la taula de l’equació de temps de
la secció 3 això ho podreu fer qualsevol dia de l’any.

El rellotge aix́ı constrüıt marcarà l’hora de temps solar vertader de Greenwich
(no l’hora local, com la majoria de rellotges de sol). Si voleu que marqui l’hora
local haureu d’avançar-lo o retardar-lo quatre minuts per grau de longitud.
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