
UREN, MINUTEN, SECONDEN

Zuiden

Eerste poging

De tijd op deze manier gedefinieerd kan worden
gemeten met een zonnewijzer. Hiernaast zie je
van links naar rechts een Romeins exemplaar
uit de 1ste of 2de eeuw, een Italiaans uit 1765
en een Chinees uit de 19de eeuw.

1 uur = 1/24 van een dag
1 minuut = 1/60 van een uur
1 seconde = 1/60 van een minuut

Omdat op 3 januari de aarde sneller rond de zon
draait dan op 4 juli zal de dag op 3 januari ook
langer duren dan op 4 juli.

23,5º

Tweede poging

Overschakelen op . Dit is de tijd
gebaseerd op de gemiddelde lengte van een dag.
De is het verschil tussen zonne-
wijzertijd en middelbare tijd. Bij de tijd aangegeven
door een zonnewijzer moet de tijdsvereffening
worden afgetrokken (zonnewijzertijd loopt voor) of
bijgeteld (zonnewijzertijd loopt achter) om de
middelbare tijd te bekomen.
Op de figuur links is het verloop van de tijds-
vereffening aangegeven.

middelbare tijd

tijdsvereffening

De helling van de aardas op het baanvlak van
de aarde bedraagt 23,5º. Door deze helling
duurt de dag bij het begin van zomer en winter
langer dan bij het begin van lente en herfst.

De aarde draait trager om
de zon op 4 juli (verste
punt van de zon).

De aarde draait sneller om
de zon op 3 januari (dichtste
punt bij de zon).

Probleem

Niet elke dag duurt even lang !

Dit wordt veroorzaakt door de helling
van de aardas op het baanvlak en door
de ellipsvorm van de aardbaan.

Positie van de zon om 12u middelbare tijd

13 juni

3 november : 16 minuten vóór

14 mei : 4 minuten vóór

25 december

11 februari : 14 minuten achter

26 juli : 6 minuten achter

15 april 2 september

Zonnewijzertijd
loopt achter op
de middelbare tijd

Zonnewijzertijd
loopt voor op de
middelbare tijd


