
Zonnewijzers op reis

Het planetarium van Ravenna
ln iuli2005 maakte ik een fietstocht in de ltaliaanse provincie Emilia Romagna. Op doortocht in Ravenna
kwam ik langs een park dat nog gesloten was (wegens de hítte begon ik zeervroeg te fietsen). Door de
poort van het park zag ik een zeer grote verïicale zonnewijzer aan een gebouw. lk trachtte van op afstand
enkele foto's te maken en toen ik daarmee bezig was kwam de parkwachter en apende de poort. Het was
namelijk 7 h geworden en dat bleek het openingsuur van het park. lk had nu de gelegenheid om de
zon n ewij ze r b ete r te bekij ke n.

De geograÍische coórdinaten van de zonnewijzer zijn:
44 24'47" N.B. en 12" 12'30" O.L.

De zonnewijzer heeft 5 aÍzonderlijke gedeelten die
bestaan uit:

Adres: Planetarium van Ravenna, Viale Santi Baldini 4/A, 1. De hoofdzonnewijzer in het midden.
4B'100 Ravenna, ltalië. 2. Een zonnewijzer die de hoogte en het azimut van de

zon weergeeft linksboven.
Het instrument werd in 1997 aan de muur van het plane- 3. Een cirkelvormige tabel die de paasdatum weergeeft
tarium bevestigd. De zonnewijzer is waardevol wegens zijn linksmidden.
doordacht wetenschappelijk ontwerp in combinatie met de 4. Een tabel met het verschil tussen Midden-Europese Tijd
mooie kunstzinnige beschilderingen op keramische (MET) en Ware Zonnetijd (WZT) linksonder.
tegels. Het volledige geheel bestaat uit 66 tegels van 60 5. Een analemma aan de rechterzijde.
cm bij 60 cm. De totale maten zijn: 6,60 m breedte bij
3,60 m hoogte.

De zonnewijzer van het Planetarium van Ravenna.
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De hooÍdzonnewijzer

Dit instrument heeft 2 delen. Op het bovenste deel is een
zonnewijzerweergegeven die de ware zonnetijd van 5 h tot
14 h aanduidt. Tijdaanwijzing na '14 h is moeilijk wegens
de declinatie van de muur die 54" 39'oost bedraagt. Op
het onderste gedeelte kan men de hyperbolische
datumlijnen zien. Op het einde van de datumlijnen vallen
het uur van zonsopkomst en zonsondergang op. De
tekens van de dierenriem zijn aan onderzijde en
bovenzijde afgebeeld. De zwafte uurlijnen van de bovenste
zonnewijzer zijn naar het lager gelegen deel
doorgetrokken. Op het onderste gedeelte staan tevens de
Italiaanse en Babylonische uurlijnen.
Rond de stijldoorgang zijn in een concentrische boog de
namen van 17 hooÍdsteden duidelijk merkbaar.
Het tafereel is perfect beschilderd met maanmotieven en
andere astronomische objecten. De afmetingen van de
hoofdzonnewijzer zijn 4,2O m breedte bij 3,60 m hoogte.
Wegens zijn grootte en het feit dat men dicht bij de
zonnewijzer kan komen, kan het uur zeer nauwkeurig
aÍgelezen worden. Spijtig genoeg heb ik dit niet kunnen
controleren omdat de zonnewijzet zo vroeg in de ochtend
nog in de schaduw van de omringende bomen stond.

De azimutzonnewijzer

Op deze zonnewijzer kan men de hoogte en het azimut
van de zon aflezen (zie pag. 6). De grenzen van het
tafereelzijn:
hoogte van 0o tot 70' en azimut van + 90" tot - 20".
De hoogte van 0" wordt aangeduid bij zonsopgang en
zonsondergang.
De hoogte van ongeveer 70'wordt aangeduid rond 21 juni
wanneer de zon het meridiaanvlak in het zuiden snijdt. Om
juist te zijn is dit: 44" 24' 47" (N.8.) + 23o 26'
(aardashellinO) = 67" 50' 47". Als men goed kijkt valt de
schaduw van het einde van de gnomon op 21 juni 1 2 h
onder de onderzijde van het tafereel. De schaduw valt ook
buiten de linkerzijde van het tafereel op 21 juni bij
zonsopkomst. ln Íeite is dit tafereel een beetje te klein
ontworpen.
Het witte gedeelte van het tafereel kan nooit beschenen
worden door de zon omdat de hoogte daar meer dan 70'
bedraagt. Dit is zuiver theorie omdat de zon bij een azimut
van 45 'toch nooit zo hooq kan komen. Dit wit vlak oeeft
dus twiifels.

De hoofdzonnewijzer.
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De azimutzonnewijzer.

Tabel voor paasdatums

Deze tabel geeÍt de paasdatums van 1995 iot 2070. De
keuze voor deze tabel komt omdat in het museum
Arcivescovile van Ravenna de oudste paasdatumtabelter
wereld te zien is. Deze tabel geeft de paasdatums van 532
tot 676. Deze ouderdom klopt, want het is de geleerde
Dionysius, die als eerste in het jaar 525 de pauselijke
kanselarij van advies moest dienen inzake de juiste
paasdatum.
Het uitrekenen van de paasdatum is omslachtig en zeer
belangrijk. Het is immers de paasdatum die ook de
datums van andere belangrijke kerkelijke feestdagen
bepaalt.

Compensatietabel voor Midden-Europese
Tijd en Ware Zonnetijd

Deze tabel geeft het verschiltussen de Midden-Europese
Tijd (wintertijd) en de Ware Zonnetijd, De waarden zijn
berekend door middel van de tijdvereffening (verschil
tussen ware zonnetijd en middelbare zonnetijd en het
verschil in tijd tussen 12" 12'30" O.L. van Ravenna en 'l5o

O.L. Het is duidelijk dat in Ravenna de kloktijd in de winter
vrij dicht aanleunt bij de ware zonnetijd. Dit kan niet
gezegd worden van Belgiê waar het verschil groter is door
zijn meer westelijke ligging van ca. 4' O.L.

De compensatietabelvoor de Midden-Europese Tijd en de
Ware Zonnetijd.

De tabel voor de paasdatums.
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Analemma

Het analemma is een grafische weergave van de compensatietabel die
hiervoor beschreven is. Links boven het analemma is een ijzeren plaat
met gat gemonteerd. Door het gat kan een zonnestraal op het analemma
of op de middaglijn (verlicale lijn gemerkt met "M") vallen.
In het eerste geval geeft deze lichtvlek 12 h kloktijd bij winteruur of t h
kloktijd bijzomeruur.
Indien de lichtvlek op de middaglijn valt heeÍt men 12 h ware 2en1'lstiirl

Besluit

ln de provincie Emilia Romagna zijn veel zonnewijzers aan kerken en
openbare gebouwen te zien. Opmerkelijk is dat er veel recent zijn
geconstrueerd. Ravenna is zeker een omweg waard.Andere mooie
kunststeden in dezelÍde provincie zijn Ferrara, Modena, Bologna en
Parma. Emilia Romagna is er zeer geschikt om te Jietsen wegens zijn
vlak landschap.

Patric Oyen Hetanalemma.

Een onverwachte vondst
Zoals uit bijgaande foto blijkt zijn ook in het nabijgelegen
noorden van Frankrijk interessante vondsten te doen op
het gebied van zonnewijzers.Zo kan men deze vefticale
zuidwestelijk aÍwijkende zonnewijzer bewonderen op de
gevel van een woonhuis in Sézanne (dept. Marne, zo'n 40
km ten zuidwesten van de Champagne-stad Epernay).
Breedteligging: 48' 43'22" N.B.; declinatie van het
vefiicale vlak: 19" 14' 22" (beide gegevens staan op de
muur genoteerd).
De poolstijl bestaat uit een op stevige wijze ondersteunde
metaien staaf waarop een vlak plaatje is bevestigd. Dat
plaatje heeÍt de vorm van een stralende zon en is in het
midden geperforeerd, waardoor in de schaduw van de
poolstijl ook een kleine heldere zonnevlek merkbaar is
(puntzonnewijzer).
Op het tafereel ziet men 11 uurlijnen, van Vlll tot Vl uur,
met een onderverdeling per kwart uur (volle lijnen met een
pijltje voor de halÍuren en streepjeslijnen voor de
tussenliggende kwarlieren; op de 12-uurlijn is bovendien
ook een analemma met maandaanduidingen
aangebracht). Men ziet ook 7 datumlijnen met de
bijbehorende tekens van de dierenriem. Het zijn, van boven
naar onder: 21 december, 21 januari/ 22 november; 1 8
februari / 23 oktober;20 maart I 22 september; 20 april /
23 augustus; 21 mei I 22 juli;21 juni).
De spreuk behoort niet tot degene die men vaak vindt op
zonnewijzers: het is een (onvolledig) vers uit de "Epistolae"
van de Romeinse dichter Quintus Horatius Flaccus (65 - B
v.C.).Ze luidt: "Tu quamcumque Deus tibifortunaverit
horam grata sume manu ...". Vrij vertaald is dat:

"Aanvaard met dankbaarheid alle gelukkige stonden die
God je gegund heeft ...".
Voorts ziet men op het taÍereel het jaartal 1783, wat laat
vermoeden dat de zonnewijzer wellicht toen op het huis is
aangebracht, maar daarna toch wel enkele keren
gerestaureerd ís geweest.
De ongewone grootte van de zonnewijzer (ca. 3 x 3,5 m)
kan enigszins afgeleid worden uii de aÍmetingen van de
aanliggende vensterramen.
Hoewel heel bekend op de plaatselijke toeristische dienst,
kon niemand er nadere gegevens verstrekken over deze
opvallende zonnewijzer. En op het adres zelf was jammer
genoeg niemand thuis ... (ED)
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