FÖLDRAJZI IDŐZÓNÁK
(ZÓNAIDŐ)

AZ IDŐ MÉRÉSÉNEK FONTOSSÁGA

A boldog és egészséges élet kialakításához
elengedhetetlen a rendszeresség, és az, hogy minden
lényeges dologra elegendő időt tudj szánni.

Az időzítés nemcsak mindennapjaink szervezésében
fontos, hanem a gazdasági életben is.
A közlekedés szervezésében is nagy szerepe van az
időnek. A vonatok, a repülők, de a városi
tömegközlekedési eszközök is meghatározott menetrend
szerint közlekednek.

A FÖLD MOZGÁSSAI

A Föld kétféle mozgást végez:
• forog saját tengelye körül
• meghatározott pályán kering a Nap körül
A tengely körüli forgás nyugatról keleti irányba történik. A
Föld egy nap, azaz 24 óra alatt fordul meg a tengelye körül.
A forgás következtében a Nap egy időpontban a Földnek
csak az egyik oldalát világítja meg, a másik oldal ez idő alatt
árnyékban van. A megvilágított oldalon nappal, az árnyékos
oldalon pedig éjszaka van. A forgás miatt napfényre kerülő
területeken hajnalodik, míg az éppen árnyékba boruló
részeken esteledik .

Ezért lehetetlen egységes időt mérni a Föld minden pontján és ezek a különbségek miatt
találták ki, hogy a Földet időzónákra osztják.

A nap 24 órájának megfelelően 24, hosszanti időzónát alakítottak ki. Egy-egy időzónában azonos időt mérnek.
Minden óra egy időzónán belül ugyanazon időt mutatja. Az időzónák kelet-nyugati kiterjedése nagyjából
ugyanakkora, de arra figyeltek, hogy igazodjon az országhatárokhoz.
Az első, kezdő időzóna a greenwichi kezdő hosszúsági körtől a keleti és a nyugati hosszúság 7,5°-ig
terjed (Nyugat-európai idő). Ebben az időzónában az órák mindenütt a Greenwichben mért helyi időt
(Greenwich Mean Time, GMT), azaz a világidőt mutatják. A határoló hosszúsági köröket átlépve kelet
felé egy órával előbbre, nyugat felé eggyel vissza kell állítani az órákat.

360˚÷24h=15˚
1 időzóna 15˚-nyi hosszúsági
kört foglal magába

Szerbia a Közép-európai
időzónához tartozik

Keleti irányban +1h
Nyugati irányban -1h
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2. FELADAT
A Föld különböző pontjain élő barátaidat szeretnéd felhívni telefonon.
Belgrádban vagy, 13 óra van. Reggel 8 előtt és este 8 után nem illik telefonálni. Kit hívhatsz fel, és kit nem? (A
feladat megoldásához nyugodtan használj térképet, vagy keress rá az egyes helyekre az interneten!)

MEGOLDÁS: HÍVHATOK AFRIKAI, KÖZEL-KELETI ORSZÁGOKAT DE TÁVOL-KELETI ÉS ÉSZAKAMERIKAI ORSZÁGOT SEMMI KÉPPEN.

AKI TÖBBET SZERETNE TUDNI

Az időeltérés délkörönként
Az idő eltérése délkörönként ugyanis négy
perc. Ez úgy jön ki, hogy mivel a Föld
gömbszerű, ezért 360 hosszúsági fokra
osztották. Egy nap 24 órából, vagyis 1440
percből áll. Ha az 1440-et elosztjuk 360-nal,
pontosan négyet kapunk. Tehát egy
hosszúsági fok négy perc időeltolódást jelent.
SZERBIÁBAN például, amely nagyjából a
keleti földrajzi hosszúság 19. és a 23. foka
között van, a két legszélső pontja között a helyi
időben 16 perc az időeltérés.

A DÁTUMVÁLASZTÓ VONAL
Nagyjából a 180° hosszúsági kör mentén húzták meg az ún. dátumválasztó vonalat (kis eltéréssel). Futását a
társadalmi-gazdasági érdekek a hosszúsági körhöz képest kis mértékben módosították.
Amennyiben egy utazó a dátumválasztó vonalat nyugatról kelet felé haladva lépi át, akkor visszaugrik az „előző”
napra, ha pedig ellenkező irányba (keletről nyugatra) halad, akkor előre kell állítani a naptárját a „következő”
napra. Ezt a logikát tükrözi az álló dátumválasztó „vasárnap-hétfő vonal” elnevezése.

PÉLDA:
Egy repülőgép Ázsiábó, Japánból indul október 11-én 10h-kor. A célpontja Amerika, Kanada nyugati
partvonala , ahova a felszállás után 10 óra múlva jut el. Melyik napon és hány órakor ér oda?
A megoldás menete:
•Adjuk hozzá az indulási időhöz az utazás időtartamát. (Az utazás mindenképpen időbe telik, tehát ebben
az esetben mindig csak összeadás lehetséges.) Tehát: Október 11. 10h + 10h = október 11. 20h.
•Határozzuk meg, hogy hány időzónán halad át a repülőgép! (Ehhez lehetnek szükségesek a földrajzi
hosszúság értékek.) Jelen esetben ez: 7 időzóna.
• Milyen irányba halad a repülőgép? Kelet felé. Mivel kelet felé az idő nő, ezért ebben a lépésben hét
órát adunk hozzá az első lépésben kapott részeredményhez.
Tehát: Október 11. 20h + 7h = október 12. 03h.
•A repülőgépünk közben áthaladt a dátumválasztó fölött is nyugat-kelet irányban. Ezért a bevezetőben
leírtak alapján a naptárat vissza kell állítaniuk az előző napra, azaz 24 órát ki kell vonni az előző
részeredményből. Tehát: Október 12. 03h - 24h = október 11. 03h.
A repülőgép a dátumválasztón való áthaladásnak köszönhetően hamarabb ért Kanadába, mint ahogy
elindult Japánból.

Egy kis olvasnivaló:

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
☺

