
 

 

Ceas solar analematic cu axa mare de 5 m 

pentru Complexul Astronomic din Baia Mare (46,67°N; 23,56°E) 

 

 

Cadranele sau ceasurile solare sunt mijloace de măsurare a timpului în funcție de poziția soarelui pe bolta cerească. Pentru 

un observator situat în emisfera nordică, soarele răsare dinspre est, câștigă treptat altitudine pe bolta cerească și se deplasează spre 

sud până la amiază, când are loc culminația superioară pe linia imaginară numită meridianul locului, după care descrește alunecând 

spre vest și apune dincolo de orizont. În zilele senine, poziția de pe cer a soarelui este oglindită de umbrele obiectelor terestre. Ele 

sunt mereu orientate în partea opusă soarelui, așadar pot fi utilizate la determinarea timpului precum limbile unui ceasornic. 

Un ceas solar analematic măsoară timpul pe baza direcției umbrei omului. Utilizatorul ocupă o poziție corespunzătoare 

datei din an de-a lungul unui marcaj calendaristic liniar situat pe direcția nord-sud, apoi umbra lui indică timpul pe o serie de marcaje 

orare dispuse eliptic în jurul său. Pe lângă citirea orei, un cadran solar analematic poate dezvălui o mulţime de informaţii astronomice 

interesante, precum orele de răsărit şi apus ale soarelui, direcţiile de răsărit şi apus ale soarelui, timpii de însorire pentru pereţii 

caselor etc. 

Cadranul nostru solar analematic va măsura timpul în ore de vară. Realizarea lui comportă următorii pași: 

1) Determinarea în teren a direcției nord-sud geografice. Pe timpul verii, umbra unui obiect vertical indică nordul geografic 

în Baia Mare aproximativ la ora 13:30 (pentru rezultate aproximative se poate folosi și direcția nord magnetică a busolei). 

2) Determinarea în teren a direcției est-vest. Într-un punct liber ales pe direcția nord-sud, care va alcătui centrul cadranului, 

se deseneaza o dreaptă perpendiculară pe aceasta. Extremele sale vor marca pe orizont punctele de răsărit și apus ale 

soarelui la echinocțiul de primăvară (20-21 martie) și de toamnă (22-23 septembrie). 

3) Desenarea marcajelor calendaristice de-a lungul direcției nord-sud prin raportare la centrul cadranului, conform 

dimensiunilor specificate mai jos în metri (Y pozitiv=deasupra axei est-vest, Y negativ=dedesubtul axei est-vest).  

Solstițiile de vară și de iarnă alcătuiesc capetele marcajului.  

Data Y (m) Data Y (m) 

21 Dec -0,74 21 Iun 0,74 

1 Ian -0,73 1 Iul 0,73 

1 Feb -0,53 1 Aug 0,55 

1 Mart -0,22 1 Sept 0,24 

1 Apr 0,14 1 Oct -0,10 

1 Mai 0,47 1 Nov -0,45 

1 Iun 0,70 1 Dec -0,69 

4) Marcarea orelor pe cadran în sistem cartezian (coordonate X,Y) prin raportare la centrul cadranului (X pozitiv către est sau 

dreapta, Y pozitiv către nord sau în sus). Nu este necesar să se deseneze și elipsa! 

Ora X Y Ora X Y 

  5:00 -2,33 -0,67  13:00 0,37 1,80 

  6:00 -2,48 -0,20  14:00 1,00 1,67 

  7:00 -2,47 0,27  15:00 1,56 1,42 

  8:00 -2,29 0,73  16:00 2,01 1,08 

  9:00 -1,96 1,13  17:00 2,33 0,67 

 10:00 -1,49 1,46  18:00 2,48 0,20 

 11:00 -0,91 1,69  19:00 2,47 -0,27 

 12:00 -0,28 1,81  20:00 2,29 -0,73 

 

Pentru a afla ora, persoana se poziționează în picioare cu fața spre nord și călcâiele pe linia nord-sud, în sectorul aferent 

datei corespunzătoare. Direcția umbrei sale va indica timpul prin raportare la marcajele orare.  

Soarele răsare și apune în locuri diferite pe parcursul anului. Cu brațele desfăcute la 180 de grade, dacă se aliniază una 

din mâini cu ora la care răsare sau apune soarele, cealaltă mână va indica pe orizont direcția în care se produce răsăritul, respectiv 

apusul.  

©️ Dan-George Uza, 2016 

 



 

 

 

 

 

 


