ZONNEWIJZERS
Hoofdstuk 7. De berekening van de declinatie en van de
tijdvereffening.
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De declinatie en de tijdvereffening zijn allebei afhankelijk van de datum. Het is dus
zaak een formule te vinden die de relatie aangeeft tussen de datum en het betreffende
dagnummer.
In “Een uniforme methode om vlakke zonnewijzers te berekenen” van dhr. de Vries
staat op bladzijde 8 bij “Datumlijnen” een prima te gebruiken formule om het
dagnummer te vinden bij gegeven maandnummer (mnd) en dagnummer van die maand
(dag).
Berekenen van het dagnummer dn :
p = int(( mnd + 9 ) / 12)
q = int( 275 * mnd / 9 ) - 2 * p + dag - 30
als schrikkeljaar dn = q + p anders dn = q

Declinatie berekenen met behulp van bolgoniometrie
Als bekend is wanneer de declinatie van de zon van zuid naar noord verandert (in het
punt Ram), dan is de declinatie, voor zonnewijzers nauwkeurig genoeg, voor een bepaalde
datum te berekenen. Hoewel de datum van het passeren van punt Ram een dag kan
verschillen ga ik voor het gemak uit van 21 maart. Een jaar duurt afgerond 365 dagen.
De maximale declinatie is ongeveer 23,5⁰. De zon
doorloopt in een jaar de ecliptica. Gerekend vanaf
21 mrt. heeft de zon in de tekening de baan BZ
afgelegd. Stel dat dit de situatie is x dagen na 21
mrt, dan is de afgelegde boog BZ = (x/365)*360⁰.
In boldriehoek BCZ is hoek BCZ = 90⁰, hoek CBZ
= 23,5⁰ en boog CZ is de declinatie. Volgens de
regel van Neper uit de bolgoniometrie (zie
Hoofdstuk 1) is in de rechthoekige boldriehoek
BCZ: sin(d) = sin(23,5⁰)*sin(x*360/365)
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Of nauwkeuriger: sin(d) = sin(23.43746⁰)*sin(x*360/365.2422)
Beide formules geven voor het maken van een zonnewijzer een acceptabele schatting
van de declinatie (zie bladzijde 4) waarmee de datumlijnen te tekenen zijn.

Declinatie en tijdvereffening met methode van internet
Ook op internet is een methode te vinden waarmee de declinatie, maar ook de
tijdvereffening kan worden berekend. De betreffende site is:
https://equation-of-time.info/calculating-the-equation-of-time

SIMPLE METHOD
This method is adapted from the Astronomical Almanac and is accurate to +/- 6 seconds
between 1950 and 2050

De formule voor het aantal dagen sinds 1 januari 2000 lijkt niet te kloppen. Het aantal
dagen tot 1 januari 2021 is 7671, tot 1 januari 2022 8036 enz. Door hier het dagnummer
(dn) van het lopende jaar, berekend met het algoritme op bladzijde 1 bij op te tellen en
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in bovenstaande als Ddays te gebruiken wordt de declinatie en de tijdvereffening (EoT)
nauwkeurig berekend.
In onderstaande tabel zijn de tijdvereffening en de declinatie op deze wijze berekend.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de formules van dhr. F. de Vries (zie
bladzijde 12 van “Een uniforme methode om vlakke zonnewijzers te berekenen”)
L = DAGNR*360/365.2422 - 80.412001 GRADEN
TIJDVEREFFENING = - 109.2587*SIN(L) - 428.0240*COS(L)
+ 595.9691*SIN(2L) - 2.1295*COS(2L)
+ 4.5072*SIN(3L) + 19.2449*COS(3L)
- 12.7291*SIN(4L) SECONDEN (in tijd)
LAMBDA = L + 0.4365*SIN(L) + 1.8636*COS(L)
- 0.0179*SIN(2L) + 0.0089*COS(2L) GRADEN
EPSILON = 23.43746 GRADEN
DECLINATIE = ARCSIN(SIN LAMBDA * SIN EPSILON) GRADEN
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Een derde mogelijkheid om de declinatie te berekenen zoals op bladzijde 1 vermeld:
(cos regel) sin(d) = sin(23,5⁰)*sin(x*360/365)

Vergelijking van de uitkomsten
Samengevat, afgerond op twee decimalen:

Hieraan is duidelijk te zien dat, voor het maken van een zonnewijzer op een niet te
groot formaat, het nauwelijks verschil maakt welke methode gebruikt wordt. Mijn
voorkeur gaat uit naar de methode van de heer de Vries omdat deze vrij eenvoudig te
programmeren is en, anders dan de cosinusregel, zowel de declinatie als de
tijdvereffening als resultaat geeft.
Opmerking / Let op: Deze berekeningen geven de tijdvereffening met een teken zodat
geldt: Ware Tijd = Middelbare Tijd +TijdVereffening of WT = MT + tv.
(Zelf gebruik ik altijd MT = WT + tv omdat dan de tv opgeteld kan worden bij de
aflezing van de zonnewijzer. Dit hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn).
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