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Mosiężne astrolabium
sferyczne - Atlas trzymający
świat na barkach
Cena

590,00 zł

Cena poprzednia

749,00 zł

Numer katalogowy

222836

Opis produktu
Mosiężne astrolabium sferyczne (Sfera Armilarna) z Atlasem dźwigającym kulę ziemską na swoich barkach w podstawie ATLAS AMS

Za wynalazcę modelu sfery niebieskiej uważa się greckiego matematyka, geografa i astronoma, Hipparcha, który w II wieku p.n.e. skonstruował
ten przedmiot, by ustalić i zobrazować, w jaki sposób gwiazdy poruszają się wokół Ziemi na nieboskłonie. W centrum Sfery Armilarnej znajduje
się kula obrazująca Ziemię, którą otaczają cztery nachodzące na siebie pierścienie.
Przez stulecia konstrukcja astrolabium sferycznego ulegała modyfikacjom, zgodnie z nowymi odkryciami astronomicznymi. Zanim w XVII wieku
w Europie pojawiły się pierwsze teleskopy i sekstanty Sfera Armilarna była głównym instrumentem służącym astronomom i nawigatorom do
określania położenia ciał niebieskich. Astrolabium sferyczne służyło żeglarzom do określania szerokości geograficznej i pomiaru czasu.

Erę astrolabium zakończyło dopiero wprowadzenie sekstantu. Astrolabium sferyczne niezmiennie pozostaje jednak symbolem wiary w postęp,
naukę, technikę, a przede wszystkim dawnej astronomii i nawigacji. Przed wiekami osoby wysoko urodzone, politycy, magnaci czy arystokraci
często portretowani byli z astrolabium sferycznym w dłoniach, co miało świadczyć o ich mądrości i szerokiej oraz rozległej wiedzy. Współcześnie
Sfera Armilarna na biurku czy komodzie właściciela wyraża ludzką tęsknotę za tym, co minęło, za podróżami w nieznane, przygodami,
odkrywaniem nowych lądów, przy pomocy wiedzy i nauki niedostępnej dla szarych obywateli. Przenosi nas zarówno w czasy wielkich żaglowców,
jak i w zacisze komnat średniowiecznych astronomów.

To piękny, klimatyczny przedmiot.
Świetny prezent dla astronoma, upominek dla miłośnika dawnych podróży morskich, opowieści o słynnych Kapitanach, nawigacji przy pomocy
słońca i gwiazd.
Doskonały prezent dla Żeglarza i Ludzi Morza, nobilitująca marynistyczna dekoracja, element morskiego wystroju wnętrz.

Wymiary:
wysokość 56cm
obwód 32cm

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

