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főiskoiai fölüajzi oktatásnak igen fontos része az a gyakorlati

tnlrnka, melyet a hallgatók a föÍdrajzi szemináriumokban a

szaktanár vezetése mellett végeznek. A szemináriunri foglalko-

zás keretében szeruik meg a ha1lgatók azokat a gyakorlati ismereteket,

melyekre a gyakoriati pál5'án működő tanárnak éppen úgy szül<sége van,

mint a földrajzi tudomány onál\ő művelőjének" A legjobb elméleti tudás

is meddő marad a gyakorlati kiképzés nélkül, mert e nélkül azt értéke-

síteni, gyümóIcsózővé tenni nem lehet.

A térképnek, a geografus legíontosabb segédeszközének alapos

ismerete, a térképolvasás, a térképen végezhető mérésekben valő játtas'

ság, a térképfelvétel és térképkészités ismerete, a fo\drajzi szemléItető

eszkozökkel, a glóbussal, a cstllagászati s fizikai földrajzi miiszetekkel

való gyakorlaIí bánásmód épp oly szükséges kelléke a képzeIt geogra'

fusnak, mint az, hogy gyakorlatiIag alaposan megismerkedjék a fizikai

föI&ajzi és antropogeografiai jelenségek bonyolult fo|yamatával, mert

csak így tudja meg, mit és hogyan kell megfigyeInie a természetben s

hogyan kel| ezen megfigyeléseket fe1dolgoznta és értékesítenie. Ennek a

fizetnek boritéka részletes felvllágositást nyujt mindazokről a gyaft91121i

kérdésekről, melyekre a >Földrajzi Gyakorlatok<< című mű kiterjeszkedik.

Ma már minden külröldi és bazai főisko'lán is nagy gondot fordí'

tanak a gyakorlati föI&ajzt oktatásra' 1)

Régen érzetl hiánya nemcsak a hazai, hanem ugyszólván kívétel

nélkül a ktilföldi földrajzi irodalomnak is, hogy nem á11 rendeikezésre

olyan segécleszköz, o7yan vezétfonal, mely útmutatásokkal és felvilágo-

sító magyarázatokkal segítené elő a gyakoriatokon résztvevők munkáját.

Kétségtelenül nagyban megkönnyítí az llyen gYakorlati tanácsadó a g5'a'

korlatokat vezető tanár munkájáI is, főleg nagyobb számú résztvevő ese-

1) A budapesti tudomány-egyetenten a föÍdra1zi gyakorlatoknak (beieértve a geo_

iz:kai és csillagászati gyakorlatokat is) heii 12 őrát szentelnek'
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tében, meú a hallgató a vezérfonalban adott trtasítások alapján a gya-

korlati fe1adatok jő részét önál1óan is megfejtheti.

Ha mát a jelen fizettel megindított mű kélségtelenul' hozzájárul a

föl&ajzi gyakorlatok sikerének e\őmozdításához, rá kell mutatnunk arra

is, hogy annak a gyakorIati pályán miiködő tanár, de a földrajzi tudo-
mányt önállőan művelő geografus ís nagy hasznát veheti, annál is inkább,

mert szeruők az egyes füzetek megirásakor erce a szempontta is külö-

nös figyelmet fordítanak.

A dolog természetéből következik, hogy a jelen fizettel megínduló
>FöIdrajzi Gyakorlatok<< címú 26 fizetre tewezeÍt munka sem ölelheti
fel az összes gyakorlati kérdéseket és ha áLtalánosságban meg is szab-
hatja azokat a kereteket, melyekben a'földrajzi gyakortatoknak mozog-
nigk kell, korántsem 7ehet az a cé|ja, hogy a szemináriumi gyakorlatok
munkáját pótolja vagy helyettesítse'

Budapesten, l9I2. évi augusztus hó 1_én.

Bátky Zsigmond dr.,
Magyar Nemzeti Múzeumi cir.

Kogutowicz Karoly dr.,
a Magyar Földrajzi Intézet R. T.

igazgatója.

Littke Aurél dr.,
a budapesti Tudomdny-Egyetem

Földrajzi Intézetének elst) tandrsegéde.
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f, Foldnek és Égnek, mint gömbfeiületnek teljesen hű képét csak

|\gömbön rajzolhaljuk nreg, mert a gömbfelület sík lapra nem terít_

J- _L t.to ki. A Földnek vagy Egnek gömbre vetített teijesen hű má-

solata a glóbus, a fild- vagy éggömb. Alakja miatt ugyan a g1óbus nem

alkalmas segédeszköza legtöbb geografiai kérdés megoldására, mivel azon-

ban a glóbus nemcsak hű képe a föld- illetőleg éggömbnek, hanem ennek

részhen mechaníkai mása is, minden feladat, mely a matematikai és csilla-

gászati föIdrajz körébe tartozik, a glóbussal mechanikailag megoldható.

Mivel a glóbus a föld-, illetőleg világtengelyt ábrázolő egyenes

körül forgatható gömb, azzal a napi mozgás minden jelensége a legjob-

ban szemléiteIhető. F;z&t a glóbus' nemcsak nélkülözhetetlen segédeszköz

a mechanikai és csillagászati főldrajz tanulmányozásakor, hanem egyszers_

mind a matematikai és csillagászati földrajz tanitása a|ka|mával az isko'
lában is nagy sikerr el használhatő szem7éItető eszkoz.

A glóbussal megoldható feladatok három csoportba oszthatók:

aZ első csoportba tartozók a glóbuson végezhető hely-, idő- és
iránymegh atátozással fogIalkoznak, a második csoport gyakor-

latai aZ éggömb n api |átsző|agos mozgását s aZ ezzel össze-

függő jeienségeket tárgyaI1ák, a harmadik csoportban a v aló d i n ap i
mozgásról és a Fölc1 tengelykörüli forgásábó7 származő tünemények

szemléltetésérő1 van sző.

1. ábra' Helymeghatározás a síkon.
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Az első csoport feladatai ftszjnt az ég-, tészint a foldgömbön
oldhatók mesl az éggömb napi látszólagos mozgása első sorban az
éggömbbel (a Nap esetében a földgömbbel is) mutatható be, míg a
tengelykörüli forgásból származő jelenségek szemléltetésére kizárólag a
fdldgömb használhatő.

2. ábta, Helyneghatározáts a íöldgömbön. P és P, a Föld két pólusa. PPl a Fö1d tengelye' o a középpotja, E,Q egyenlítő, PF kezdő délköt, PD M pont délköre.

I.

Hely-, idő- és iránymeghatározás a glóbuson.
Ha egy pont helyét a térben meg akarjuk állapítani, átfektetünk

rajta egy síkot (legyen a pont, melynek helye a térben megáIlapítandő,
A, a rajta álfel<tetett sík a papir sikja). Ezután a síkot két egymásra

1er.őleses- 
egyenessel négy negyedre osztjuk; a vízszintes egyenest

abszcisszának, a rcá merőlegest ordinátának nevezzúk. A két egyenes
együttvéve a derékszögű tengelyrendszer nevét viseli: a hol akét egye-
nes egymást metszi, ott van a tengelyrendszer kezdetpontja (o). A pont
h91ye a térben meg van határozva, ha ismerem a pont távolságát az
abszcisszátó7 és az ofiinátáÍól. E célból a pontból merőlegeseket bocsáj-
tunk az abszctsszáta és ordinátára. Így A pont távolsága az abszcisszá-
től AB, ez tehítt A ponÍ ordinátáia, az oúinátátőI való távols ága AC,
tehát ez A pont abszcisszája.' Az pedtg, hogy A pont melyik negyedben
fekszik, ígen könnyen megtudható: az I. negyedben az abszcissza, meg
az ordináta is {, a iI. negyedben az abszcissza _, az otdináta +, ;
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IIi. negyedb en az abszcissza és az ordináta is -, a lV' negyedben az

ordiÁáta -, &Z abszcissza *. Ígv tehát A pont abszcisszája és ordiná-

tája (a pont összrendezői) _ AC, illetőleg + AB.
Hasonló módon történik a he1ymeghaIározás a földgömbön. A pon-

ton átfektetett síkot ebben az esetben a gömb feiülete képviseli, a ten_

gelyrendszer kezdetpontja a Föld középpontja, az abszcissza aZ a leg-
nagyobb lrör1), me1y a F'ö1d két sarkától egyenlő (900)

távo1ságra van S me1ynek síkja a F'ö1d tengelyére
merőleges. Ez a kör aZ egyenlítő' Az egyenlítő a Földet két

félre, az északi és déli fétgömbre osztja. Az ordináta olyan le g n a-

gyobb kör, meiy a Fö1d két sarkán halad keresztül s

aZ egyenlítőre merő7eges (síkja a Föld tengelyén halad át). Ez
a kör a délkör. Délkör végtelen sok húzható a földgömbön. Ezek
közül ordinátának (kezdő dé1körnek) újabban legtöbbnyire a greenwichi

csillagdán áthaladő délkört választják. (lJgyancsak kezdő déIkörnek szol-
gáI a párisi, ferrói stb. délkör is). Á kezdő délkör a földgömböt két félre:

ke1eti és nyugati félgömbre. osztja. Az egyenlítő és kezdő délkör tehát

színtén négy negyedre osztja a földgömböt, úgy minÍ az abszcissza és

ordináta a síkot.
Valamely IuI pont he1yének meghatátozása már most

akként történik, hogy megmérjülr a távoÍságát az egyenlitőtőI és a kezdő

délkörtől. E céibóI a ponton átfektetünk egy délkört' A pont távoI'
sága aZ egyen1ítőtőI a délkörön mérve (MD) a fö1drajzi
széIesség. A pont távoÍsága a kezdő délkörtő1 az egyen-
titőn (FD) vagy akár a ponton áÍhaIadő párhrzamos kórÓn (MH)
mérv e a f o1draj zi lnosszúság. Mindkét he1ymeghatározó elemet

ívmértékben (fok, perc, másodperc) rnérjük. Ha a pont az északi féI-

gömbön fekszik, szélessége északi, a délin déli. A keieti félgömbön fekvő

helyelr föIdrajzí hosszúsága keleti, a nyugati Íélgömbön fekvőké nyugati.

Ezzel meg van hatátozva az is, hogy valameJy pont a földgömbnek

rne15ljft negyedében fekszik'
Ezek a\apján valameiy hely földraj zi szélességének és

hoss zuságának megh atározása a glóbuson igen egyszerű. A
glóbusra tá van rajzolva az egyenlitő és a kezdő (greenwichi) délkör

fokokra osztva; ezenkivül a párhuzamos és déikörök húsz fokról húsz

fokra (a nagyobb g1óbusokon 10 íokról 10 fokra). De bármely helyen át

könnyen fektethetek délkört, ha a tengelye körül forgatható glóbus kér-

déses he1yét a tengelyhez etősitett s fokosztályzattal (az egyenlítőtőI a

sarkok fe1é O0-tó1 goLig) el|áÍott sárgarézmeridíán aIá hozom. A sárga-

rézmerídián azon fokszáma, meiy a megfigyelési hely felett van, a hely

földrajzi széiessége. Az egyenlitő fokosztáIyzata a kezdő meridiántól

') Legnagyobb köt az a kör, me1ynek k'ózéppontja a gömb
középpontjában van és sugaÍa egyen1ő a gömb sugaráva1.
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índul 1<i és 1800-ig terjecl ketet s
egyenlítő azon fokszámát, mely a
hely fölclrajzi hosszú.sága'

nyugat felé, Ha tehát' leolvason-az
Ézmeúdián alatt fekszik' meg\'an a

Pl. Neiv-York főÍdrajzi szélessége 4o3f+0 é., földrajzi hosszírsága
,4o ny.

Teljesen azonos módon állapithatő meg valamely c s i lIa g h e 1r- e
az égen.

Ha a földi egyen\iÍő sikját az égig meghosszabbitjuk, az az éggöm-
bön kijelöli az égi egyenlítőt, a Föld tengelyének meghosszabítása a
világtengelyt és az égen a két. égi pólust. Azok a 1egnagyobb
1<örök, me1yek valame1y csí11agon és két égi pó1uson
halad nak k eresztüi, ó Ía- vagy dek1ín áciőkö rök.

A helymeghatároző elemek ebben az esetben a deklináció(elhajlás,
megfelel a fÓIdrajzi szélességnek) és a rektaszcenzió (egvenes emelkedés,
megfelel aÍö\drajzi hosszúságnak)' A dektináció a csi11agon
áthaladő őrakör aZon ívd arabja' mely a csillag és aZ
egyenlitő között fekszik (Iehet tehát északi és déli): a rek-
taszcenziő aZ egyen1ítő azon ív d,arabja, me1y a tava-
szi napéjegyenlőségi ponttó1 keiet felé a csi11ag őra-
körének egyen1ítői talpp ontjáíg terjed. Ezt nem' mint
a földrajzi hosszítságot, kelet s nyugat felé mérjük l8Oo-ig, hanem a
tavaszponttóI ke1et felé 3600-ig, illetőleg mível a csillag aZ éggömb
napi látszőLagos mozgása folytán 24h alatt fut meg 3600-ot, időben ís
kifejezhetjük. E cétból az éggóntb egyenlítője fokokra ís, meg őrákta is
be van osztva. Ha tehát az éggömbön vaiame1y csillag helyét megha-
tározni akarom, a csillagot a sárgarézkör aIá forgatom : a rézköt azon
fokszáma, mely a csillag felett fekszik, a csillag deklinációja ; az egyen-
Litő azon fok-, illetőleg őraszáma' melv a rézkör alatt fekszik, a csillag
rektaszcenziója"

Pl. állapitsuk meg Sirius (a Canis maioris) deklínációját és rek_
taszcenziőját. Hozzuk Siriust a rézmeridián a]"á s olvassuk le a fent-
említett fokosztá|yzatokat. Rektaszcenztő 1000, illetőleg 6b 4o-, dekliná-
ciő l6rlzo déli.

Ugyancsak egyszerii' két hely földr ajzi szé1esség-, i llető-
1eg h o ss zuságkül ö n bs ég én ek m eg h at át oz ása. EIőször
megállapítjuk a két hely folclraj zi szélességét és hossz l3ságát. Ha mind-
két hely földrajzi szélessége északi vagy nrindkettőé déli, a két ad,atot
egymásból kivonjuk ; ha az egyik hely fölfuajzi szélessége északi, a
másiké déIi, a két adatot összeadjuk. Ugyancsak a hosszúságkültinbség
megállapitásakor, ha mindkét hely föIdrajzi hosszúsága keleti, vagy
míndkettőé nyugati, a két ad'atot kivonjuk; ha aZ ec.yik helyé keleti,
a másiké nyugati, a két adatot összeadjuk. Ezen utóbbi esetben meg-
történhetik, bogy az eredmény l8Oo-nál nagyobtr. Ebben az esetben a
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nyeÍt eredményt 360o-ból ki kell vonni, hogy a két hely kozt fekvő

rövidebb ívdarabot nyerjük'
P1. Ál1apítsuk meg Budapest és Nlelbourne, London s Páris föid-

r ajzi szé\ességkülönbsé gét.

Budapest fö\drajzi szélessége 4?Ilz0 é., Melbourneé 380 d., a széles-

ségkülönbsé g tehén 47 l 
l z{3B : 85| l,)o. London föÍ& ajzi szé1essége 5 IL f z0,

Pétrisé 49O, tehát a két hely széiességkülönbsége őI1lz_49:2r|z0'
Pl. Határozzuk meg Br-rdapest s Peking, San F'rancisco és Sydney

f öIdr ajzi hosszuságkü1 önbségét.
Budapest fő1&ajzi hosszúsága i90 keleti, Pekingé 1161lzo keletil),

hosszúságkütönbségük 71'61lz_I9:9?rlaD. San Francisco föIdrajzi hosz-

szűsága 7220 ny., Sydneyé 151 k., hosszúságkii1önbségr'ik tehát 122+
151:2?3lenne, de eheiyett 360'-273:870-ot keli venni'

Két he1y f ö1drajzi hoss zú'ságkiilönbsége nem
egyéb,mintezenkéthe1yidőkü1önbsége,tehátahosz-
szúságktilön bsé g f okszáma időr e átv áltozÍatv a az időkúIönbséget adja. 2)

A fokok áivá\toztatását id,őre fe'eslegessé teszi a glóbus északi és déli

pólusán a7kalmazott órakorong, :) mely z'szer 12 ótáta van beosztva.

Ha tehát két hely időkülönbségét óhajtom tudni, az egyik helyet a réz-

meridián a\á viszem, az őrakorongol 72h-ta állitom s azután forgatom

a glóbust addig, míg a másik helyre kerül a ftzmeridián aIá. A két

őraad'at közótt levő különbség a keresett időkültinbség. a)

E szerint a glóbus segítségévelkönnyen megállapíthatő az is, hány
óra van v alame1y he1yen, ha egy másik adott helyen
bizonyos idő van'

Pl. Hány óra van Valparaisoban, ha Budapesten d. u. 4 őta van'
Budapestet a rézmeridián alá hozom, az órakorongot d' u. 4 őrára

áIlitonl és addig forgatom a glóbust, mig Va|paniso kerül a rézmeridián

aIá. Az órakorong azon őrája, mely a rézmeridián a7att van, a keresett

iciő. A jelen esetben cl. e. 10h.5) Vajjon délutáni vagy délelőtti időt

mutat-e, az könnven megállapítható, mert az csak attól függ, vajjon a

hely keletre Vagy nyugatru fekszik-e a megfigyelési helytől.

1) Azt, hogy valamely hely hosszúsága keleti vagy nyugati, könnyen megmond-

hatjuk. Ha a helyet a rézmetid!án a|á hozlla, az egyenlitő fokbeosztásának számozása

nyugatról keletre nő, a hosszúság keleti, e1lenkező esetben nyugati'
,)'A Föld felületének minden pontja a tengelykörü1i íorgrís következtében 24h

aÍatt tesz meg 360''-ot, 15o;naktehát lh, 10-nak 4m s í' t. felel meg'
3) Az órakorong csekéíy terjedelme miatt pontos időmeghatározásra nem alkalmas-

xlivel az egyenlítő teljes fokokra van felosztva és ezeknek negyede még könnyen becsül_

he!ő, az egyen1ítői fokok leolvasása percÍe pontos időmeghatlrozást tesz 1ehetővé'
a) Ha az óggömbön egymásután kü1önböző csillagokat hozunk a rézmendián a!á,

az órakorong különbségei a csi1lagok delelési idejének különbségét adják,
5) Á glóbus órakorongja csavar segítségével a glóbus felü1eléhez szorítható. Ekkor

az órakorong a glóbussal együtt forog.
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\1a1me1y he1ye11en1ábas, e11enIakó éS mellettlakó
heIy{nek f e1keresése aglóbuson szinténnag\.on eg-\,szerű. }iind a
három hely a megfigyelés helyének délkörén fekszik' Az elleriábes he1-v a dél-
kör átmérőjének végpontj án (3, ábra 1), a mellettlakó a megfig1.elési helr- szé-
lességi köre átmérőjének végpontján (ln), az ellenlakő a Föld tenge1_r-ér.e1
párhuzamos húr végpontján (e). Az ellenlábas és ellenlakó he15. földrajzi
szélessége tehát egyenlő a megfigye]ési hely fó\drajzi szélességér,el, de
ha ez északi, az elIenlábas és ellenlakó helyeké déli és megíordítrla, a
mellettlakó hely földraj zi széLessége ugyanaz. Az eIIenIáhaS s mellettlakó
meg a megfigyelési hely földrajzi hosszúságaik közt 1800 különbség
van, aZ ellenlakó hely földrajzi hosszúsága ugyanaz.I) 

:

3. ábra. Az ellenlábas, ellenlakó és mellettlakó helyek.

Pl. Keressük meg Páris ellenlábas, ellenlakó s mellettlakó helyét'
Pfuist a rézmeridián aIá hozzuk és megáltapítjuk földrajzi szélességét
(4B0 50' é') és földraj zi hosszuságát (2o 20' keletí.) A déli szélesség 480 50,
alatt fekvő hely Páris ellenlakó helye (a Déli Jeges-tengerben a Bouvet-
szigettől északra). Most forgatjuk a glóbust addig, mig az egyenlítőnek
1800_20 20' : I77Ü 40' nyugati hosszúságot jelző főkosztáIyzatakeruI
a rézmeridián aIá. Az északi széIesség 480 50/ alatt fekvő irety Páris
mellettlakó helye (az Aleuták vidékén a Csendes_óceánban), a déli szé-
lesség 4B0 50' aIatt fekvő az ellenlábas (az Antipödes-s ziglet közetében
a Csendes-óceánban).

1) Az ellenlakóknál mindig vgyanaz a napszak, de ellenkező évszak vat^t, a
me1lettelakóknáL ugyanazon évszak, d.e ellenkező napszak, az ellenÍábasoknáL eÍIenkező
napszak és ellenkező ér'szak.
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Két he1y gönrbi távolságának1) meghatározása a

kvadráns-szalag segítségével történik. A sárgarézbőI készúIt kvadráns-

szalag a legnagyobb kör egy negyedrésze s ennek megfelelően 90'Lra

van oszÍva,
Pl. Áilapítsuk meg Le Havre és New-York gömbi távolságát. Hoz-

zuk Le F{avret a úzmeridián aIá, rögzítsük a glóbust ezen helyzetben

aZ északi pólusnál alkalmazott rögzítő csavarral, erősítsük meg a

kvadráns_sz a\agot a rézmeridiánon Le Havre felett és fektessük át New-

Yorkon. A távolság 51o, amikönnyen átváltoztatl'Iató kilometerekre, mert

egy fok hossza 111 km. Le Havre és New-Yorktávo\sága tehát 51 X 111 :
5.661 km.)

Az eddig tárgya\t feladatok megoldásakor teljesen közömbös, vajjon
a glóbtrs milyen helyzetben van az áI|váayon alkalmazott vizszintes
fakerethez képest, illetőIeg nrily szöget zár be a glóbus tengelye a viz-
SZinteS íakerettel. Az alább következő felaclatok a g1óbus bizonyos beál-

Lítását teszik szükségessé.

4. ábÍa. A töl&ajzi szélesség és sarkmagasság egyenlósége. Áz ekvátormagasság.

Ha jdőnreghatátozást akarckvégezni a g1óbussal, ezt (tgy

kell beállitanom' hogy a fakeret a megflgyeiésí hely valóságos horizonja,
a rézmefidián a megfigyelési hely c1élköre legyen. Erre nézve az iIÍ
köv etkező meglontolások adnak'ilb aigazitást.

i) Két he1y gömbi távo1s ága a két he1yen átha1adó 1eg'
nagyobb kör rövidebb ívdarabja.

':) Ha a két hely ugyanazon délkörön íekszik, a gömbi távolság egyenl6 a két

holy szélességkü1önbségévet.
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Kössük össze (I. 4. ábra) a nregfigyelés helyét, a Föld felületének
C pontját a Föld középpont1áva7. Az a szog (sz), me|yet a C ponthoz húzott
földsugár az egyenlitőveÍ bezár, a C pont föIfuajzi széLességét (CQ)
méri. Mivel pedig a C ponthoz h,ízott földsugár az éggombig meghosz_
szabbitva, ott a Z,enit (Z), illető\es nadir (Á'/ pontokat jetöli ki, mond-
hatjuk, hogy va1ame1y he1y fö1dtajzi széIessége nem
egyéb, mint az a szö8, ÍIIQ|yet ahe|y zenit-nadir vona1a
aZ egyen1ítőve1 a Fö1d köz éppoiltjáb an bezár. Ha most
a 4. ábrába belerajzoljuk C pont valóságos hotizonjíL (ItR,) vagyis
azt a legnagyobb kört, melynek a sikja a pont zenit-nadir vonalárá
merőleges, akkor tüsténÍ vilétgos az is, hogy az a szog (p), meIyet a
hofizon a F'öld tengelyévet a Föld középpontjában bezár, éppen akkora,
mint a zenit-nadfu vona1 és aZ egyenlitő áltaIbezáriszög. Ugyanis oPszár
merőleges oQ szfura és Ho szár merő7eges oZ szárta (egyébként is
t : .t beÍváltő szÓgek lévén, sz { x : 90

!- I != e0'
S: : ?).

A p szőget a hozzátartoző iv (HP) méri, ez pedig nem egyéb,
mint a pólus magassága a horizon felett, vagyis a sarkmagasság. Mond-
hatjuk tehát, hogy valamely he1y fÓ1d'rajzi széIessége
egye nlő a sarkma gas s ágga\.

Ez a tény módot nyújt affa, hogy úg]r á|líÍhassuk a
glóbust, hogy a vízszintes fakef et' vagy mivel naptárra|van
el7atva,naptárkereÍa megíigye1ési he1y h orizonja l egyetl. Az
előbbiek szefint nem kell egyebet tenni, mint a glóbust a rézmeridián síkjá-
ban a naptárkerct kivágásaiban addig csúsztatni, mig az északi, illetőleg
déli pólus annyi fokkaI van a naptárkeret szé\e íeIett, amekkora a hely
északi, ílletőleg déIi fÓldrajzi szélessége. E célból a tézmeridián egyii
oldala a pólustól az egyenlítő felé 0'-tól 90'-ig van fokról-foktabeosztva.

Pl. Á[ítsuk be a glóbust úgy, hog5, 6 vizszintes fakeret Budapest
horizonja Iegyen. Mindeneke]őtt megáIlapitom Budapest földrajzi széles-
ségét. Ez 47" 30' é' Ennyivel kell tehát enrelnem az északi pó1ust
a fakeret fölé. Ekkor a f akeret BudapeSt v a|őságos hori_
zonja, a tézkör Bucl apest mericl i ánja. Ez a horizoat az
észak' és délpontban metszi. Ezenkivül a többi világtáj ís meg van
jelölve a fakereten' A réz meri dián 47' 30' os ztásvona1a meg-
fe1e1 Buda pest zenitp ontj ának.

Ezen esetben tehát a g1óbus mínd ig az éggömbszetepét viszl, a nyugvónak k épzett pc;ra u giour'r.(éssömb)középpontjában fekszik olyképen, hog1. a zenit-
nadir-vonai a megfigyelési helyen metszi a Föld felületét.

Ha most még a glóbusra erősitett íránytű segírségével úgy helye-
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Zern eI a glóbust'), hogy a ftzmeridián a megfigyelési hely vaióságos

rneridiánjának síkjába essék, akkor a glóbus tengelye is páthuzamos a

valóságos föid_, illetőieg világtengelylyel. Ez Ietmészetesen csak abban

az esetben áII, ha a váIasztott heiyen taftózkodom,
A glóbus ezenhe|yzetében megállapíthatom a vaIódi Cié1

i cl e j é t Budapesten (feltéve, hogy a Nap a glóbusra süt). Megvárom

t. i' azt az ídőpontot, míg a rézmeridián árnyéka magának a tézmeri-

diánnak sikjába esik. Ekkor Budapesten delel a Nup'')
Máskép is eljárhatok. Átlitsuk az őrakorongot úgy, hÓgy az éjféÍí

I}h.nak megfeieiő oszIásvonaI kerüljön a rézmeridián a1á. Erősítsünk

meg most a g1óbus északi pó1usán a föld-, illetőleg világtengely irányá-

ban egy megfelelő hosszúságú tűt. Ekkor a glóbus egyenlítője, i1letőleg

az őtakorong és a glóbus tengelye, illetőleg az ennek irányában kiemel-

kedő tű ekvátoriális napőrát acl, mellyel bármikor meghatározhatom a

valódi időt. Amikor a tti árnyé\<a az őrakorong déli l2h-jának meg-

feielő osztásvona1ra esík, Budapesten delel a Nap'

Me g állapithatjuk a csi11a g időt is. E cé1ból tudnom kell

azt,hogy a Nap pályájának melyik pontján tartózkodik a megfigyelés napján.

A nappálya úgy az ég', mint a földgömbre rá van rajzolva' A
nappálya az egyenlitővel 231fzo szöget zár be és azt két pontban, a

tavaszi és őszi napéjegyenlőségi pontban metsz| A nappálya az áLlatovi

csillagképek szerínt L2 részre van osztva, minden rész még 30-300-ra
és a megfelelő helyeken az áIlatövi jeiekke1 ellátva. A nappáiya a víz-

szintes fakereten is íel van tüntetve hasonló beosztással és az áIlatövi

jegyekkel és je1ekkel. A fakereten a nappálya mellett naptár van az év
-aoi 

nupjaval, úgy hogy könnyi3 megáIlapítaní, hogy a Nap az év vala-

nreiy napján a nappáIya melyik ponljában, melyik áLlatövi 'jegy hányadík

fokában tarlőzkod]k' Ha ez meg van' megkereshetem a Nap helyét a

gömb ekliptikáján is.

Válasszuk pI. április 6'-át. Április 6.-án a Nap a Kos jegyének

l5o-ban tartőzkodik. Ezt a pontot feikeresem a glóbus ekliptikáján s a

rézmeridián aIá hozom' Ekkor a Nap delel. Nlivel pedig minden é gi_

teSt r ektasZcenziőjáva1 egyen1ő csi11agidőben de1e1,

csak a Nap rektaszcenziőjén kell leolvasnom aZ egyenlítőn' azt időre át-

változtatni, hogy április 6.-án a budapesti valódi délnek megfelelő csiIlag-

időt nyerjem: Í őra'
l) A beá11ításnál figyelembe ke1l vennünk a mágneses ellrajlást. Ha t. í. a g1óbus

áIIványát úgy fordítjuk, hogy az hánytii az a1atta levő szé|rózsa észak-dé|i irányába

esik' akkor a rézmeúdlán a mágneses délkörben van. \{ost az áLlványt ke1et feié eg5'

kissé elíordítjuk úgy, hogy az kánytíi az észak-itányból nyugatra 80-ka1 kitérjen. Ennyi

ugyanis a mágneses délkör eltérése a valóságos meridiántól Budapesten. Ha ez a kitérés

megtörtónt, ttgy a" tézneúdián a valóságos meridián síkiában fekszili'
2\ Ha a valódi dé1 idejéhez az időegyenlítést adom' fl)retem a középidőt a va1ódí

dé1ben.
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}'Iivel a csi11agidő nem egyéb, mínt a tavaszi napéj-
egyenlőségi pont ór aszöge, még máskép is megoldható a fel-
aciat. A tavaszt napéjegyenlőségi pontot a rézmeridián a1á hozottl, az
órakorongot OL-ra állítom és addig forgatom a glóbust, míg az áprilts
6-ának nregfelelő Nap helye a rézmeridián a1á kerü1 ; az órakorongnak
a rézmeridián alatt fekvő órája a déli csillagidőt adja' A jelen eset-
ben: th.

&livel a fakereten a világtájak meg vannak jeiöive és a fakeret
belső széIe a kelet-, illetőleg nyugatpontoktól kiindulólag az ész,ak- és
délpontok feté 9O-900-ra van fe\osztva, ami még a negyeclloknak becs-
lését 1ehetővé teszi, meglehetős pontossággal á11apithatő meg az a
világtáj, ahogyan az egyik he1y (A) a másikho Z (B)
képest fekszik (vagyis B hely azímutja.) A glóbus tehát irány-
nregh atározásra is hasznáIható. Ebben aZ esetben úgy kell beáIli-
tani a glóbust, hogy a fakeret A hely horizonja legyen. Ezután .4 helyet
a réznleridián a\á hozzuk, Íehát a glóbus legmagasabb pontjára, meg_
erősítjük felette a kvadráns-sza1agot s átfektetjük ezt B helyen. Akkor
a szal'ag vége a naptárkereten megmutatja a keresett világtájat; a hori-
Zon azon ivdatabja, mely az északpont (ettőI kelet, i1lető1eg nyugat felé)
s a kvadránsszalag vége közt fekszik, B hely aztmutja. Ezt a naptár-
kereten fokokban leolvashatjuk. Mivel azonban a fokosztályzat oo-a a
keiet, iiletőleg nyugatpontokon van, a leolvasott fakszámot 9o0_bó1 ki
ke]l vonni, ha a kvadránsszalagvége a kelet- vagy nyugatponttő1 északl;a
éti a horizont; ha a kvadránsszalag vége a kelet_, illetőleg a nyugat-
ponttól délre éri a fakeretet, a leolvasott fokszámhoz még g00-ot hozzá
kell adni, hogy a keresett azimutot nyerjük.

Pl. N{erre fekszík Budapesttől Gibraltar s mekkora az azimutja. Az
előbbi utasítások szerint járva el, a kvadránsszalag a nyugat-délnyugat
irányt mutatja. A horizon Íoksz,áma a kvadránss za\ag végén 240 a nyugat-
ponttól dé\te, azimutjatehát 900 + 240 : I14o az északponttől nyugatra.

Hasonló feladatok megoldásakor megtörténhetik, hogy a B he1y
nem fekszik az A he|y horizonja felett levő félgömbön s tehát a kvad-
tánsszalag nem ér az egylk helytői a másikig' Ebben az esetben meg-
keressük B hely ellentábas helyét s megállapítjuk ennek fekvését A
helyhez képest' Az igy talátt vi1ágtájnak eÍIenkezője lesz a keresett irány.
Az azimut is ennek megfelelően javiÍandó'
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i].

Az éggömb látszólagos napi mozgásának szemléltetése.

Az éggömb mozgásárőI lévén sző, az ezen csoportba tartoző feiada-
tok aZ éggömbbel oldhatók meg, a Napot illetőleg a földgömb is
hasznáIhatő, mert a nappálya a földgömbre is rá van rajzolva. A napi
látszőIagos mozgás szemléltetése a megfigyelési hely hotizonjának isme_

retét teszí szükségessé. Az égitestek a F'öld valame15l helyén l<elnek, ha
a LátszóLagos napi mr:zgás következtében a hely horizonjába lépnek,
delelnek, ha a he1y déikörét érik el és lenyugosznak, ha a hely hori-
zonjába sűlyednek. Ezen fe1adatok mego1dásakor tebát
o1yan helyz etbe ke11 h ozni a g1óbust, hogy a vízszin-
tes íakeret a megf ígyeiési he1y h otizon ja 1egyen'

Az erre vonatkoző utasítást már fentebb megadtuk és egy péidával
(Budapest) illusztráltuk.

A glóbus ezen helyzetében bemutatható, hog5l aZ ek v á t o r -

magasság (az egyenhítő magassága a hotizon felett, vagyis a délkrjr
azon ivdarabja, mely a horizon s egyenlítő közt Íeksztk) goo 

- tö\drajzi
szé1esség'

[-igyanis (1' 4. ábra) CR : gO0, C8 - se (földr. szél.), tehát QR
(ekvátormagasság) : 900 ._ sa.

Áttítsuk most a glóbust úgy, hogy a vizszintes falreret aZ egyen-
lítő vagy az egyen'Iítő valameh' pontjának horizonja iegyen. A Ézmeri-
diánt addig csúsztatom a fakeret kivágásaiban, mi1 a pólusok a hori-
zonba kerülnek, mert az egyenlítő ÍöI&ajzi szélessége 0' tehát ott a
sarkmagasság is 0. A glóbrrs ezen he|5'zetében szemléltetni iehet, hogy
az egyenlitőn a zenit-nadir vona1 a Föld tengelyére merőleges és lrogy
aZ egyen1iÍő horizonja a Fö1d (i1letőieg vílág) tengetyén
m e gy át, tehát magábanfogla1ja a két pólust' Az ekvátormagasság g00.

Ha pedig úgy akarom beállítani a glóbust, hogy a vízszintes fake-
rei az északi pó1us horizonja legyen, az északi póIust 900'1ral ke1l enrel-
nen] a íakeret fölé. Az északi pólus horizonj a az ég'' eg}ren-
litő, zenitj e az ég északi sarka.

Ha az éggömb be van állitva valamely helv horizonjára és az
éggömböt a napi nozgás irányábarl, ke]etrői n3'r-rgatra forgatom. akkor
sZemléltetni 1ehet a Nap és a többi égitest napi látsző
lnaZgását, ke1tét, de1e1ését, nyugtát; aZ égitestek
lnagasságát és a zimutját a nap valametry ótájában; a
Nap de1e1ési magasságát s vá1tozását; a nappa1i és
éjje1i ívet, a nappa1ok váItakozó hosszát; rr ke1eti és
n.\_l-1 g ati tágnsságot: a szúrkü1et taf taniát: a circum-
po1áris csí11agokat'
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Ha a gömb ek1iptikáján a fentebb adott útbaigazitások szerint
megkeressük a megfigyelés idejének megfelelő Nap helyét, akkor a
nappálya ezen pontjával, a Nuppal már most elvégezhetem az
egés z napi mozgást s sZeml éttethete m az ezzel össze-
függő összes jelenségeket.

PL. Hány órakor kel s nyugszik a Nap Bécsben május
1.-én s mi1y hoss zú, a nappal? Míndenekelőtt (mint minden
eZen cSoportba tartozó feLadat mego1dásakor) úgy
állítom a glóbust, hogy a fakeret Bécs hotizonja legyen. Emelem
tehát az északi pólust 480-ka1, mert Bécs fö\drajzi szélessége 480 északi.
Most megkeresem a naptárkereten május l.-éÍ és megnézem, hogy a

Nap az ekiiptika melyik pontjában taúőzkodik. Május l.'én a Nap a
Bika jegyének lOo-ában tartózkodlk. Ezt a pontot (a Napot) felkeresem
a glóbuson s a rézmeridtán a\á viszem. Ha a Nap a megfigyelési hely
mefidiánjában van' akkor a Nap delel, tehát délí Í2 óra van. Az őta-
korongot tehát déli |2 &ára áLlitom. Ha most a rézmeúdián alatt |evő

Napot a horizon keleti szé1éhez viszem, az őrakoroagnak a rézmeridián
alatt fekvő órája adja a kelés ídejét. A jelen esetben 4b 45^. Ugyan-
így ál|apítható meg a nyugvás ideje 1) s a két időpontból a nappal
hossza.2S

MegfordÍtva kereshetjtik azt a he1yet is, me1yen a

n a p p al az év bizonyos napján adott tartamú.
Pt. Mely főldrajzi szélességen tarÍ a nappal december 5.-én lOh_ig ?

December 5..én a Nap a Yadász jegyének ll}-ában tafiózkodik. Ezt a

helyet felkeresern a glóbuson az ekliptikán, a téZmetiúán a|á viszem s
az őtakotongot déli t2b-ra állitom. Most forgatom a glóbust (kelet vagy
nyugat felé) addig, míg az órakorong 10 : 2:5h-t mutat. Ezlltán a glóbust

a rézmeridián síkjában csusztatorn addig, míg a Nap helye a hotízonba
ér. A leolvasható sarkmagasság (a jelen esetben 320 észak) a keresett

föIdrajzi szélesség.
Ha az órakorong helyes beállítása után a Napot a horizon keleti

szé|étőL a meridiánon át a nyugati széléhez viszenr, a Nap egész nappali

útját szemléltethetem és bármely órában megál1apíthatom a Nap

l) Ha az éggömbön a Napot a horizon keleti vagy nyugati széléig forgatom, akkor

az éggömbúI leolvashatjuk azt is, meÍy csiliágok kelnek s nyugszanak a Nappal együtt

vagy melyek kelnek, amikor a Nap nyugszik s megfordítva' Azok a csi11agok t. i.'

amelyek a Nappal együtt vanoak a horizon keleti vagy nyugati széÍéa, a Nappal együtt

kelnek s nyugosznak, mig azok, amelyek a horizon nyugati széIén vannak, amikor a

Nap a keleti széLén van, akkor nyugosznak, amikor a Nap kel, azok pedig, amelyek a

horizon keleti szé1én vannak, amikor a Nap a nyugati széÍén van, kelnek, amikor a

Nap nyugszik.
2) Ez, vaIamint a többi feladat is, ugyanazon heÍyen az év külörrböző napjaira

és a Föld más-más helyén az év ugyanazon napjfua is megoldható, Ez a jelenségek

szemléltetését segiti elő.

I

[",*
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magaSSágát' azimuÍiát vaiamint delelési magassá-
gát is.1)

Pl. Mily magasan á1I a nap Budapesten julius 19.-én délután 4
őrakor ? A glóbus helyes beáIlítása után megkeresem a Nap lrelyét aZ

ekliptikán (Rák jegyének 270-a), a rézmeridián alá hozom, az őtakorongot
déIi L2 őrára állítom, a Napot a déÍután 4 órának megfelelő he|yzetbe
hazom és a glóbust tögziÍem. Most a kvadránsszalagot megerősítem a

zerritpontban (a jeler-r esetben a 470 30' osztásvonalnál) és átfelitetern
a Napon' A kvaciránsszalagnak a horizon és a Nap köztlevő része a kere-
sett magasság.2) Je1en esetben 350. Az azimutot a hoúzonon olvasonr
ie. A horizon beiső széIe a kelet s nyugatponttól kiindu1ólag van 00-
90'-ra osztva.3) Csak meg kell néznem, hány fok van az északpont és

a l<vadránsszaIag közt. Jelen esetben B22fsl.

Ha a delelési magasságot akarom megállapítani, a Napot a rézme-
l:dián a\á viszem s ezen olvasom le. fudjuk, hogy a Nap érlenkint
kétszer (március ZI'-én, szeptember 23.-án) taftőzkodiE az egyenlitőben
s hogy deklinációja 23rlz0-ot érhet el az egyenIitőtőI eszakra és délre.

Azt is trrdjuk az előbbiekből, hogy az ekvátormagasság 9oD_sz (föidr.

széI.). Ha Íehát a Nap az egyenlítőben tartózkodik, delelésimagassága:
ekvátormagassággal. Ha a Nap az egyenlitőtő| északra iár (deklinációja

északi), akkor de1etési magassága (az északi félgömbön) annyival
nagyobb mint az ekvátormagasság, amekkora a deklinációja (9O_szfd);
Ciéli deklínáció esetében 90-sz-d. A déli íélgömbön megfordítva.

Külön ke1i foglalkozni a delelési magassággal aZ egyen1ítőn'
Itt az ekvátormagasság 900 s a de1elési magasság mindig
annyivat kisebb 900-ná1, amekkora a dek1ináciő

A pótusokon, ahol az ekvátotmagasság 0, vagyis a hofizon
maga aZ egyenlítő, a Nap Ínagassága (delelési magasságról itt nem
lehet szó) mindig akkora, amekkora a deklináciő.

Célszerii még a Nap delelési magasságát s ennek váItozását a

térítő körökön be1ül is tanulmányozni a glóbuson.
A keleti, iIIető1eg nyugati tágasság aZ égitestek
|1 Az égi testek rrragasságát a magassági körön mérjük. Ez az a 1eg-

nagyobb kör, mely átha1ada zeniten s az égi testen és a hori_
zonla merő1eges. A z ég'lt est magassága á_magássági köt azon í:i-
darabja, me1y az égitest és a horizon kozt f ekszik. A"z azj.mat a

h o t i z on a z on í v d a r a b j a, m e l y a z é s z ak p o n t (keletre, i1letó1eg nyugatra)
és a magassági kör ta1ppontj l közt van. Delelés a1kalmával a magassági
kör összeesik a délkörrel.

2) A rézmeri'diánnak a zenit és északí sark közti része (900-sz), a Nap órakörének
(a glóbuson szines krétával megjelöIhető) a Nap s pótus közti része (900_c1) és a kvadráns-
szalagnak (a Nap magassági körének) a Nap s zenit közti része (900_magasság) adják a

csi11a gászati háromszö get'
3) Ez a beosztás a ke1etí s nyugati tágasság közvetlen leolvasását teszi lehetővé.
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ke1és-, i11ető1eg nyugVáspontjának távolsága a ke1et-,
ílletőleg nyugatponttó1. A tágasság tehát a horizon azon pont-
ját jelöli meg' melven valamely égitest íeikel, illető1eg lenyugszik' .\']ive1

pedig a párhuzamos körök közül egyedül az egyenlitő az, mel..- a hori-
Zont a kelet- és nyugatpontban mets;zi, csak azok az égiÍestek lielnek a
kelet- s n3rugosznak a nyugatpontban, melyek az egyenlitőben tanőzkod-
nak, melyeknek tehát deklinációjuk O; a Nap tehátcsak március 2l. én
és szeptember 23.-án. A többi égitest és más napokon a Nap is a ke1et_

s nyugatpontÍőI északra vagy délre kel s nyugszik aszeint, amint dek-
linációjuk északi vagy déli; A tágasság annál nagyobb, minéi
nagyobb a deklináció. F'ügg a földrajzi széIességtől is' Az eg\'en-
lítőn, ahol az összes párhuzamos körök merőlegesek ahodzonta, a tágas-
ság akkora, amekkora a deklináció. Magasabb földrajzi szélességen, ahol
a párhuzamos körök hegyes szög a7att metszik a horizont, a t á g a s-
ság anná1' nagyobb, miné1 nagyobb a f ö1drajzi szé1es_
s é g' A tágasság tehát a cleklinációval és fóIdrajzi széIessóggel nő. Ezt
pélclákkal kell szemléltetniaz egyenlítőn és magasabb földrajzi széiessége_
ken s a]Napot il1etőleg ktilönböző évszakokban is.

PI. l.llekkora a Nap tágassága Londonban június l-én? London
fö1fuajzi szélessége 1LIfz) é,, tehát az északi pólust 1IÍl"O-kaL emelet-tl a
fakeret fölé. Június 1.-én a Nap az lkrek jeg5lének 100'ában Íartózkod|k.
Az ekliptika ezen pontját leforgatom a hoizon széléig, melyen a fok_
beosztás közvetlenül adja a tágasságot. Á jelen esetben 330 északi.

A 91óbus a Iegge]i és esti s zirkü1et (hajnal s alkonvat)
tartamánakmeghatározásárajs aikalmas. A szi-irkület kétféle: csillagászatí és
polgári. A csillagászati hajnal kezdődik, amikor a Nap még 180-l<a1 t:an a
horízon aiatt (ekkor lesznek a hatodrendű csillagok láthatatlanokká) s
tart napkeltéig, a esillagászati alkonyat kezdődik napnyugtakor S tart
addig, míg a Nap 180-kal sűlyecl ahorizon aiá (ekkor tűnnek fel a hatod-
rendű csil1agok az égen). A polgáti szürkiiletnél (rencies nyomtatás még
olvasható a szabadban) a horizon a1att valő mélység 9'.

A szürkü1et tartama a f ölclr ajzi szé1ességtő1 f ügg.
Az egyenlitőn, aholl a párhuzamos körök a horjzonra melőlegesek. a
szürkület tartama a legrövidebb és az egész éven át egt-íorrr-ia. \iaga_
sabb föIdrajzt széIességeken, ahoi a párhuzamos koröli heg1.es szögben
metszilr a horizont, hosszabb időre van sztikség, hogy a Nap 9 r'agy
180-ka1 sűlyedjen a horizon aIá' A leghosszabb a szüriiüiet lattama a
pólusokon. Az északi póluson a hajnal kezclődik, amikor a Nap még 90,
illetőleg 180-ka1 van a horizon alaÍt, tehát akkor, arr'rikor déli deklinációja
9, iileiőieg 180. Ha tehát a téli szolszticir-lm r'ttán addig forgatom a glóbust,
míg a nappáIya 180, i1letőleg 90_ná1 ' metszi a rézmeridiánt s megnézem,.
hogy az ekliptika ezen pontjának az év melyik napja fele1 meg, a haj_
nal kezdeténel< időpontját nyerem. A Nap dé1i deklináctója a téIi szolszÍi-
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cium és a tavaszpont kózt jarluárius 30._án 180 és február ZB:án go.

Tart pedig a hajnaL az északi póluson március 21.-ig, amikor a Nap fel_
ke!, tehát 50, ilIetőleg 25 napig. A hosszú sarki éjjelt tehát a hajnal és
aikonyat tetemesen megrövidíti.

P1. \{eddig talt acsillagászati alkonyat Tokioban november 10.-én.
Tolrio fö\dra1zt szélessége a földgömb szerint 35Ilz északi, tehát az éiszaki
pólust 3őllzu-ka}' emeiem afakeret fölé. November 1O..én a Nap a Skorpió
jegyének 2o0-ában ÍarÍőzkodik. Ezt a pontot a tézmeridián aIá viszem.
az óra7<otongot déli 12h-ra átlítom s leforgatom a Napot a horizon nyu-
gatt széléig. Ekkor nyugszik a Nap s kezdődik a szirku\et. Az idő-
pontot az órakotong mutatja' Ezután a kvadránsszalagot megerősítem
a zenilben, tehát a rézmeridián 3őllzD-ánáI s átfektetem a Napon ; megjegy-
Ze!1l a glóbus azon pontját, mely a kvadránsszalag !80-a aIatt (a hofi-
zontő| számttva) fekszik s forgatom a glóbust addig, mig ez a pont a
horizonba kerül. Ekkor a Nap 18().ka1 sűlyedt a horizon a\á. Az őta-
korong adata mutatja a szürkület végét. A két időadat különbsége adja
a szür]<ület rurtamát.

Áititsuir most pI. az éggomböt úg5l, hogy a fakerct Budapestnek
iegyen a horizonja, tehát emeljük az északi pólust 47llzo-kaI a fakeret
föié. \:álasszuk mátcius21.-ét. Ekkor a Nap a tavaszi napéjegyenlőségi
pontban, vagyis a Kos-jegyének 00-ában van' Hozzuk ezÍ a pontotaréz-
meridián aIá s állítsuk az őtakorongot déii l2h-ra. Ekkor a c:illagok
abban a hel5r7g1logn vannak a glóbuson, ahogyan Brrdapest égboltozatán
\átszanának március 2I.-éndéIi 12 órakor. Azok a csiltagok, amelyek a
Ézmeút1ián aÍatt vannak, a Nappal együtt delelnelr, amelyek a horizon
keieti széIén vannak, déli l2h-kor keinek, a nyugati szé|en levők ekkor
nyugosznak. igy pl' márcitrs 21.-én déli l2h-kor a Andromedae és É
Cassiopeiae éppen delel. Ha most a Napot ieforgatom a hoizonnyugati
széIéig, akkor azon csillagok kerülnek a fakeret fÓlé, amelyek Budapest
égbo\tozatán márcir'rs 21.-én d. u. 6 órakor láthatók.

Az éggömb segítségével tehát a csíllagos ég a nap bár-
me1y őtájában s zem7é1tethető. A hetyesen beá1litott éggömb
azonnal megmutatja, hog-l'- ezen őrában me1y csillagok kelne1i, delelnek
S nyugosznak; s bármely csillag magassága s azimutja megmérhető a
kvadránsszalaggal, úgv hogy a csillagok könnyen felkereshe ők aZ
égen is.

I-Ia most jirnius ZI.-étvá1asztom a megfig5lg|{5 iclőpontiául, amikor
a Nap a Ráktérítőben tartózkodik (Rák-jegyének 00_ában) és a Nap
he15ls1 a rézmeúdián a|á hozom, az őtakorongot déli 12h-ra áIlítom és a
csi1lagok helyzetét közelebbről megvizsgálom, aZÍ Íapasztalom, hog5l 11glx

ug1'anazok a csillagok delelnek a Nappal együtt, mint március 21'-én.
Í]a azokat a csiliagokat forgatom a rézmeridián alá, amelyek már_

cir.rs 21.-énaNappal egyiitt deleltek, tehát az clAndromedae éS p Cassio_
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peiae csillagokat, akkot az órakorong reggel 6h mutat. _{zoli a csil1agok

tehát, amelyek március 2I'-én a Nappal együtt, déli 12n-kor de1e1tek,

junius ZI.-én már reggel 6h-kor delelnek, mert a Nap aZ ő páIr-áján

900-ka1 ke1et felé Ínozgott' Ha még néhány közbeeső dátumot yáIasz'

tunk, akkor az ál1ócsil1agok acceleráciőja a g1óbussa1
szépen sZem1é1hető'

Az állócsillagok accelerációja az oka annak, hogy a Föid ug\-an-

azon helyén is az év különböző napján éjente más_más csillagol< láthatók

az égboltozaton. Hogy pedig mely csillagok válnak egy év alatt1áthatól<k'á

s melyek maradnak láthatatlanok, az egyedú7 a fö]ldrajzi szélességtől függ.
- Hagyjuk a glóbust előbbi helyzetében (Budapest horizonjára állítr-a) :

látnivaló, hogy azon csíllagok nappali íve, melyek az északi félgömbön

feküsznek (tehát deklinációjuk északi), hosszabb mint az éjjeli és pedig

annál hosszabb, mínél nagyobb a deklinációjuk, míg végre elérkezünk
olyan csillagokhoz, melyeknek nappali íve 3600, amelyek tehát egész
útjukat a horizon felett irják |e, a horizon alá sohasem sűlyednek, tehát

áIland,óan lárhaók. Ezek a z é s za k i c i r c u m p o l á r i s c s i 1 1 a g o k.

A déli félgörnbön levő csi11agok (amel}zeknek tehát deklinációjuk dé1i)

nappali íve rövidebb, mint az éjjeli és pedig annál rövidebb, rnínél na-
gyobb a deklinációjuk, míg végre elérkezünk olyan csillagokhoz, ame-

lyeknek éjjeli íve 3600, amelyek tehát egész útjukat a horizon a]att

irják ie, a horjzoa fö1é sohasem kerülnek, tehát áIlandóan láthatatlanok.

Ezek a dé1i circumpo1áris csi11agok.
Ha a hoúzon észak- és délpontjához ceruzát illesztünk és a glóbust

forgatjuk, az északi pólus körüi leirt körön be1ül feküsznek az északi,a
déii pó1us körül ieirt körön belül a déli circumpoláris csillagol<. Ezek a
körök a pólusoktól nyilván o1yan távolságban vannak, mint a megfigye_

lési heiy sarkmagassága, illetőleg földrajzi szélessége' _{ circumpolá-
ris csi1lagok t ebát azok, me1yeknek távo1sága a pó-
lustól (p) egyenIő a hety fö1draj zí széléss égév e1, rlagy
enné1 kisebb. Dek1in áciőjuk (d7 tehát: 900_f ö1drajzi
szélesség v agy enné1 nagyobb. Ez a glóbussal, ha különböző
helyek horízonjára állítjuk be, szépen szemléltethető.

Ha pl. a glóbust úgy állítjuk be, hogy a fakeret az egyenlíÍő hori-

rizonja legyen, láthatjuk, hogy az egyentítőn nincs circumpoláris csillag"

hiszen itt a földrajzi szélesség 00. Ha pedig úgy állítjuk be a g1óbust,

hogy a fakeret valamelyík pólus horizonja legyen, szemiéltethetjiik, hogy
a pólusokon valamennyi csitlag circumpoláris, mert a pólusok földrajzi
szélessége 900'

Circumpo1áris csil1ag tehát apó1usokon a Nap is:
az északi póluson március 2I.-étő|szeptember 23'-ig északi cirkumpoláris
csillag, teháÍ áÍIand,őan a horizon felett van, a Íéli félévben déli circum-

poláris csiliag, tehát állandóan láthatatlan. A déJi póluson megfordítva"
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il,Iivel pedig a N a p deklinációja 231lz északi és déli értékek közt
váItozik,világos, hogy circumpoláris c si11ag gá 1 eh et a zoko n
a he1yeken, melyeknek fö1 dt ajzi szélessé ge :900_231fz,
vagy enné1 nagyobb, teháL a Sarkkörökön be1ü1.

Pl. A Föld mely helyein tart a nappal jú1ius 10.-én 24 őráig (vagyís
me1y helyeken lesz a Nap circumpoláris csillaggá)? Julius 10.-én a Nap
a Rák jegyének 180-ában tartózkodik; hozzuk ezt aponÍot arézmeúdíán
alá s olvassuk le a Nap deklináciőját. Ez 22Il+0-é. Azon helyeken,
melyeknek iöldrajzi szélessége ggo-l)tlao : 673l+0 a nappal24h-igtart.
Ha most a glóbust úgy állítom, hogy a fakerct 673l+ é. fo\drajzi széles-
ség horizonja legyen és a NappaÍ elvégzem napi ulját, szemléltethetem,
hogy a Nap egész nappali ivét a horizon felett futja be s a horizont a
kelés s nyugvás pillanatában (a kettő egybeesik) az északpontban érinti'

Á circumpolárís csillagok pólustávolsága ,"* _1 ÍoJ"*omagasság - fó|dtajzi szélesség) és dekli_
nációja (RQ: d: ekvátormagasság:90 - sz')

Azokon a helyeken természetesen, amelyeknek föIdrajzi szélessége
nagyobb, mint 900 _22LlE0 a Nap 24h-áná1 tovább is a horizon felett
maracl. Ezt szem\éItethetem, ha a glóbust magasabb földrajzi szélességre
á11ítom.

Pl' Hány napig nem nyugszik le a Nap Jan Mayen szigetén?
Jan Mayen szigetének fö\drajzi szélessége 71"o északi, a Nap tehát

circumpolárissá lesz, ha deklinációja 900-71, vagyis 19o északi. Ezmát-
cius 21.-e és június 21'-e közt következik be akkor, ha a Nap a Bika
egyének 24o-ában tafiőzkodik. (Forgatom t. i. a glóbust addig, míg a
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nappálya március 21. és junius 2I' közt fekvő részének az a pontja jut
a rézmeridián a\á, melyne1< deklinációja 190). A naptárkereten ennek május
16.-a feie1 meg' A Nap tehát circumpolárissá lesz Jan I'Ia5'en szigetén illájus
ltj.-án.

Ezután a Nap deklinációja nő jirnius Zl-éig s a Nap nem n\_ug-

szik le mindaddig, míg dekiinációja június 21'. és szeptenrber 23.-a köz't
190 nem lesz. Ez bekövetkezik, ha a Nap az orosz|án jegyének őj-ában
tartőzkodik. Ennek rnegfelel jÚrlius 2B'-a. A Nap tehát Jan N4ayen szige-
tén május 16.-átó1július 28.-áig, tehát 74 naptg l]em nyugszik le.1)

III.

A valódi mozgás szemléltetése.

Rendkivül tanulságos - az éggömb napi iátszólagos mozgásának
tanuimányozásatttán a1ódi moZgásnak, a F'ö1d tenge1y-
körü1i forgásának és az ebbőI folyó jelenségeknek megfigye-
lése a glóbuson. A F'öld tengelykörüii forgásáróllévén sző, a szen'-
\éltető eszköz a íö1dgömb.

\tlivel a Föld tengelye páIyájának síkjával 66Lfzo szoget zár be és
a F'öid tengelye a Nap körüli keríngés közben önmagáva| mindig pár-
huzamos marad, a Fö1d és Nap középpontját összekötő egyenes a Föld
felületét az év folyamán más-más (23l12o északi és déli szélesség közt
fekvő) pontban metszi. N{árcius ZI.-én és szeptember 23.-án a tnetszési
pont aZ egyen1ítőn fekszik, június 2I.-én a Rák-, clecember 22.-én a
tsak-téritőn, tehát minc1ig azon a párhuzamos körön, ameIynek föIdrajzi
szé1essége akkora, mint a Itíap deklinációja. 2) Ebből következik az is,
hogy a Nap aZon párhuzamos kör mentén kerü1 déI: 12
óral< or a Z enitbe, me1ynek f ö1dr ajzí széIessége akkora,
mint a Nap dek1inációia.

A 6. ábrából egyszersmind vi1ágos az is, hogy abban a pillanat-
ban, mikor az A heIyen a zenitben (Z) de1el a Nap, a Föld azon fél-
gömbje van megvilágítva, mely A hely valóságos horizonja felett fekszik.
N{ivel pedig valamely hely horizonja mindig olyan távolságban t:'alad a
pó1usoktól, amekkora a hely szélessége, kovetkezik, hogy a megvi1á-

I) Az éggömbbel megoldható íeladatokra nézve lásd még Kogutolvicz
K:íro1y dr.: "Az éggömb és hasznáIatának módjac (Budapest, 1912.1

című, f'izetét.
:) Ha a glóbus északi pólusát 661rh0-ka1 emelem a fakeret fölé és a glóbust addig

forgatom, mig az őszi és tavaszi napéjegyenlőségi pontok a horizonba kerülnek, akkor a
glóbusra rajzoit ekliptika egybeesik a fakerette!. Ekkor a g1óbus olyan helyzetben van,
ahogyan a Föld á11 az eklíptikához képest. A fakeret az ekliptika és a glóbus legma_
gasabb pontja az ekliptika pó1usa. A glóbus ezen he|yzetében a fenti jelenségek szembe-
tűnően szem1éltethetők.

)



2ő

gitás határát je|ző 1egnagyobb kör mindig ol5r6' távol_
.asn an halad a pólusoktó1, amekkora a Nap dek1iná-
c i á1 a. Ha tehát az északt, illetőleg déli pólusí annyi fokkal emelem a

fakeiet folé, amekkora a Nap északi, ii1ető1eg dé1i dekiinációja, akkor a

g1óbus o1yan he|yzetben van, ami1yen helyzetben van
á ptird a Napho z képest a z év kérdéseS naP ján. A fake_

ret e zen esetben a megvi1ágitás határát jelző 1egna-

gyobb kör, a Nap pedig a glőbus 1egmagasabb pontja
I"i"'' a Zenitben képze1endő' A réZmetidián a Nap

óraköre'

I),
6. ábra.

A Föld helyzete a Naphoz. 
^ 

*"lrfi'fö-i-rT'r''il".'':'}"il:i:::ff; - a Nap' NQ' a Nap dekliná-

P:. Hozzul< a gióbust olyan lrelyzetbe, amilyen helyzetben van a

Föld a Naphoz képest november 15.-én. November 15.-én a Nap a

Skorpió jegyének 2őo-ában tartőzkodik; ezt a pontot felkeressük &

glóbüson, a rézmefidián aIá hozzuk és leolvas1u\ a Nap 
.deklináciőját:

is'7no aon. A dé1i pólust kell tehát emelnem l1llzo'kal s akkor a s|ób11

olyan helyzetben van, mint a Föld a Naphoz képest november 15.-én.1)

Ha azt akarom tudni, hogy a Fö1d melyik fele van megvI!ágitva, ha

Budapesten (nov. 15.-én) pl. d. t. 4 óra van, akkor Budapestet atézme-

rtdián alá hozom, az órakorongot d. u. 4 őrfua állitom és kelet felé

forgatom a glóbust |4 fuávaL), míg déli 12 őra kerül a rézmeridián aIá.

1) Ha most a glóbust a tengeiykörü1i íorgás irányában, te1rát n5lug3f1ó1 keletre

forgatom, a tenge15'f61g{s összes jelenségeit szemléltethetem'
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A F'öld azon fe1e' mely a fakeret felett van, a megvi1ágitoÍt (nappali)
félgömb, a fakeret alatt levő aZ éjje1i félgömb. Azokon a helyeken,
melyek a rézmetidián alatt feküsznek, déIi 12 őra van, a rézmeridián
78llz0-g (a Nap deklinációjávai egyenlő szélesség) alatt a zenitben dele1
a Nap, azokona helyeken' melyek a fakeretnyugati széle mentén feküszne]<,
kel a Nap, mert ezek a helyek kerülnek a Fö1d nyugatról ke1et felé
tartó forgása köveÍkeztében az éjjelí félgömbrő|a nappali félgömb hatá_
rára; azokon a helyeken, melyek a fakeret keleti széle nrentén feküsz_
nek, a Nap nyugszik, mert ezek a heIyek mennek át a megvilágitás
határkörén a nappalí íélgömbről az éjielire.

Azt is megállapithatom, hogy november 15.-én Budapesten hánr-
őtakor kel és nyugszikaNap s mily hosszu a nappal'
Budapestet a rézmeridiáa a\á hozom, az ótakorongot cléli 12 órára áliítonr
(ekkor delel Budapesten a Nap, mert Budapest délköre a Nap órakörébe
1ép). Ha most Budapestet leforgatom a fakeret nyugati szé1éig, a) órakorcng
ad'ata a Nap keltének ídeje: 7h 15*; ha a ke]eti széléhez forgatom, az
órakorong napnyugtának idejét mutatja i 4h 45-' A két időad'aÍ adja a
nappai hosszát : 9I/z óra' Azokon a helyeken, melyek Budapesttel együtt
kerülnek a fakerct széIéhez, ugyanazon időben kel, illetőleg nyugszik a
Nap, mint Budapesten.

A glóbus ezen be|yzetében hasonlóképen a Föld bármel5l helyére
nézve meg Iehet áIlapítani a Nap keltének s nyugtának idejét és a
nappal hosszát.

N{egáliapíthatom a szur kü1e t tartamát is pl. Budapesten a
polgári alkonyatét. Buclapestet a fakeret keleti széléjg forgatom, a glóbus
legmagasabb pontján megerősített kvadráns"szalagot átfektetem .Buda_
pesten, megjegyzem a kvadráns-szalagnak (a faketettől számitott) 9o-a
alatt fekvő helyg1 s addig forgatom a glóbust kelet íelé, mig ez a hely
l<erül a fakeret széiéhez. Az óral<orong aó,ata a polgári aúonyat rré-
gét jelzi.

\'Ieghatározhatom a Nap de1elési magasságát is aF.öld
bármely helyén. Pl. Budapesten. Budapestet a rézmeridián alá viszenr:
a úzmerjdián azon ivdarabja, mely a glóbus legmagasabb pontja (a Nap
dekiinációjának meglelelő osztásvonal, tehát a jelen esetben 1}I1ztl7 é;
Buclapest közt fel<szik, a Nap zentttávo\sága a delelés pillanatában, ajelen esetben 171lz{181lz : 66n, ennek gOo_ra valő kiegészítése gOo_660
: 240 a Nap delelési magassága Btrc1apesten, november 15.-én.l)

Demegállapithatőa Nup magassága a nap bármely
őrá jában i s. Pl. l'Iekkora a Nap magassága Budapesten, november
15'-én d" e. 10 órakor?

t) A g1óbus ezen helyzetében egyszersmind szemléltethető a Nap delelési magas_
ságának vaitozása az év foIyamán s hogy a de1e1ésí magassás 

's yanazonhe1yen egyedü1 a Nap dek1inációjátó1 függ.
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Budapestet a rézmeridtán aIá hozztlk, az őrakorongot déIi L2 órfua

állítjuk s a glóbust nyugat íeié forgatju|< (2 őrával), míg a d. e. i0 óra
t<ertit a rézmeridtán alá, Ezután a kvadráns'szalagot megerősítjük a

gtóbus 1egmagasabb pontján (a rézmeridiánon a Nap dek1inációjának

áegfe1ető osztásvonalná1, I8tfzo nái) és átfektetjük Budapesten- A két

poit t'ort fekvő ír'darab a Nap zenittávalsága Budapesten november 15-én

d. e. lOh_kor '. 72a : a 900-ra való kiegészítés adja a Nap magasságát : 180'

Ha most még a glóbusra belerajzolom a megfigyelési hely hori-

zonját és dé1körét és megjelölöm a ketet-, nyugat-, észak- és délpontokat

és a g1óbust a tengelyköru1i forgás irányában, nyugatról-keletre forgatom,

akkor s zemLéltetni lehet a Nap keltének és 1enyugvá-
sánakje1enségét:nemaNapkelésnyugszik,hanernahelyhez
szilárdan kötött horizon fordul nyugatról l<elet fe]é ; a Nap kel, iiletőleg

nyugszik,amikorahorizonaNapórakörét(a.rézmeridiánt)aNapdek.
ináőiójának megíelelő osztásvonalban metszi' Epp így forog a hotizonra

merőleges meridián síkja: nyrrgatról megközeliti a Napot s ezt a delelés

pillanatában síkjában íe1fogja' A Nap óras zöge (az őrakör s meri-

dián á]taI alkotott szög, mely a va1ódi ]dő nlérésére szolgáÍ) színtén

szemiéitethető a gióbuson'
A horizon s délkör taiza a glóbuson következőképen készíthető:

p1. rajzoljuk meg Budapest horizonját s délkörét. Budapest fo'drajzi szé'

ierség" 47Ilzo északi, emeljük tehát az északl' pólust 471lz0-kal a fakeret

fö|ériozzttk Budapestet a rézmertdián ayá s rögzítsük a glóbust ezen

helyzetében. A fakeret most Budapest horizonj a s a rézmerídián Buda_

pest délkore' Ha most szines krétáva\ a íakeret széle s a rézmertdián

mentén 1rört rajzolunk, a glóbuson megje1enik Budapest horizonja s dél-

köre. A krétara1zot papirsza|ag ráragasztásáva\ is helyettesitlretjük' A
kelet-,nyugat-'észak.ésdélpontokatbetűki<eljelöIhetjükmeg.Hamost
a glóbust átyan helyz etbe hozzuk, anílyen helyzetben van a Föld a

xapt'oz képest az év valamely napján s a glóbust nyugatról kelet

íelJ forgatjr-rk, a fent említett jelenségek bemutathatók'

PI. Hozzuk a glóbust olyan helyzetbe, amilyen helyzetben van a

Fö1d a Naphoz r<épÁt május 2O.-án. Nlájus 2O.'án a Nap deklinációja

2O0 észaL<i, tehát az északi pó1ust etnelem a fakerct fölé 200-ka1.

Az igy beállított glóbussa1 meghatározbató a Nap tágassága
í s' Pl' Budapesten május 20. án. Budapestet a fakeret nyugati széléhez

forgatom, ekÉor Budapesten kel a Nap, a horlzoa tehát a 20. osztásvonal-

ná7 metszi a rézmeúdiánt, eZ tehát a Nap keléspontja; ennek a távol'

sága a horizonon megjelölt keletponttól atágasság' Ha tehát a kvadráns-

szá1agot a tézmeridlán 2o0-ná1 megerősítem s átfektetem a keletponton,

a kél pont köztfekvő ívdarab a keleti tágasság' A je1en esetben 300 északi.

}'{ás_más napra á'Iitva be a glóbust, a tágasság váItozása is szemlél_

tetheiő.
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Szemléltethető a glóbus ezen he|yzetében a nappa]ok liülön-
böző hossza is a Fö1d különböző helyein. Látni'aió, hogr.
május 20--án az északi féIgömbön a nappalok hosszabbak, mint az éjje-
lek, nrert a párhuzamos körök hosszabb ivd,arabja esik a nappali fél-
gömbre, és pedig annál hosszabb, mennél nagyobb a földrajziszélesség.
A 700 szélességi körön (9Oo - Nap dektinációja) belül u pót,'. köriil a
Nap nem nyugszik le, mert a F'ö1d ezen tésze a tengetykr;rrili for-gás
a1kalmával nem sűlyed az éjjeli félgömbbe. A 7Oo széles..gi körör-' anappal
éppen 24h-ig tart. A déii félgömbön a nappalok rövídebbek, mint az
éjjeIek, meÍt a párhuzamos köröknek rövidebb ívdarabja fekszik a meg_
világitás határa felett. A 700 szélességi körön tŰrl fekvő területen a Nap
nem kel fe1.

Egyszersmínd megállapítható a Nap deletési magassága a Föld
kulönböző helyein május 2O.-ánI) s bemutatható, hogy_ iz év ugyan-
aZon napján a de1e1ési magasság cSak a fölciraj zi szé-lességtől függ s ugyanazon párhuzamos körökön íekvő helveken
ugyanaz.

Ha nrost a glóbust egymásután olyan helyzetbe hozclm, amilyen
helyzetben van a lrö1d a Naphoz képest március 21.-én,június 21..én,szep-
tember 23.-án, c]ecember 22.-érl és esetleg néhány közbeeső napon is,
akkor bemtrtatható'a lnegvi1ágítási vis zonyoknak, a n appa-1ok hosszának, a Nap de1e1ési n,agassá gának vál Íozása
a négy evszakban.

Március 2L-én s szeptember 23.-ánaNap deklináciőjaO, a glóbust
tehát olyan helyzetbe kell hozni, hogy a pólusok a faker.et síkjában
feküdjenek. A glóbus ezen helyzetében első tekintetre láÍnivaio, hcgy a
nappalok az egész Földön egyenlők az éjjelekkeJ', mert a megvilágítás
határkörének síkja átmegy a Föld tengelyén, tehát az összes'pa.álel-
körök középpontján s azokat felezi. A Nap az egyenlítőn fekvő helyeken
kerül déli l2h-kor a zenitbe, a többi helyen a de1elési magasság annyi-
val kisebb 900-nál, amekkora a he1y földrajzi szélessége, ulolusotoono.';

Június 21.-én (a Nap deklinációja 231lzo északy 
'teiát 

az északi
pólust emelern 231lzo-ka1) a nappalok az északi félgönrbön hosszabbak,
a c1élin rövidebbek ; az egyenlítőn most is napéjegyenlőség van, mett a
negvilágítás hatáta az egyenlitőt mindig felezi.,) ez észaui sarkkörön a
nappal éppen 24h-ig tart, azon túl a Nap nem nyugszikte.Adélisarkkör
a megvilágítás hatfuát éppen csak érinti, azon tul a Nap nem kel fe].A Nap a Ráktéritőn fekvő helyeken kerül déli 12h'kor a zenitbe, dele_
lési magass ága az egyenlítőn 66Ílz (zenittávolsága'ekk or 231l!O) ; az északi
póluson 23Lfz0 magasságban jfu (zenittávolsága 66L/zo; Az egyenlítő és

t) A fentebb adott utasítások szerint'
') Tehát mínclenütt 90o - .".
J,1 Két 1egnagyobb kör mindig felezi egt,mást.

s
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a Ráktérítő kózt fekvő helyeken a Nap zenittávolsága a delelés pillana'

tában d._sz, delelési magassága tehát 90 - (d,-sz), a térttőkörön túl a

zenittávo\ság sz-d, tehát a delelési magasság 90_ (sz_d,); a déli fél_

gömbön a zenitlávolság sz*d, u delelési magasság tehát 90 _ (sz* d)'

December 22.-én (ezen esetben a déli pólust yg1| |!1lzo-ka| a fake-

ret fölé emelni) az északi félgömbre á1Í az, ami előbb a délire s meg_

fordítva'
J Föld tengelykörüti forgása az oka annak is, hogy az aZ utas,

aki nyugatról keiet felé indulva kerüli nreg a földet, kiindulási helyére'

vjsszaérkezve egy napot nyer, az, aki keletrőI nyugat felé kerüli meg,

egy napot veszt' Azon utas ugyanis, aki nyugatról kelet felé, tehát a

terrgely körüli forgással megegy ező irányban kerüii meg a földet, eggyel

többször látja a Napot delelni, mint a helvben maradó megfigyelő, mert

a F'öld tengelykörüli forgásátő| függetlenűi hatad át egyszer a nap őra-

körén. Ez az utas tehát egy nappal többet számol és kiindr'rtási helyére

visszaérkezve a clátumban egy nappal előre van; pl' 23"át it, holott a

kiindulási helyen még csak 22.-e van. Az az utas pedig, aki keletről

nyugat fe\é, tehát a tengelykörüli forgással ellenkező irányban kerüli

meg a Fö1cet, eggyel kevesebbszer látja a napol delelni. Ez aZ utas

tehát egy nappal kevesebbet számo7 és kiindulási heiyére visszaérkezve

a dátumban egy nappal elmarad; 21.'ét ír, holott a kiindulási helyen

már 22.-e van.
Első ízben a Föld első körlühaj őzása alkalmával tapasztalták ezt.

Mikor a >>Victoria<<, mely kelet-nyugati irányban hi'ajózta körü] a F'öldet'

Portugáliába visszaérkezett, a hajő naplója szerint szerda volt, holott a

1'ortugálok ntár csütörtököt irtak'

EzÍ' a felmerülő d,átumzavatt az úgynevezett]nétf ő'vasárnap
Vonallal szüntették meg; eZ a vona1 a Greenwichtől i8oo_ra haladó

meridián mentén húződik: ezzel nem esik egybe, mert lehető|eg lakatlan

területel<en vezették át. Aki nyugat fe1őI érkez1k ehhez a vona7hoz, itt

egy napot átugrik, a kelet feIőL érkező pedig két napon át ugyanazt a

dátumot írja.
A hétfő_vasárnap vonairól meg kellett 

"-iék""n"-, 
mert a g1óbu.

son piros színű vonallal fel van tüntetve'

-.dlr--



-!llllrlllrltr 
lllrrtlttlt! Bl!! tltarl !! r!rtrtttrlrt lltt rtttrtlt trr! rartrttt ra+r

I
I
I
I
a
I
I
I

Ia
aITlvl agyar FÖldrajzi lntézet R

Budapest, V', Rudolf-tér'

tttlr. I
I
I

! D uuaPesrr v ., rr uootT_Ter, :
I

}',,rrr,.'.'.'!!!::l::::.'l!!l!.'!.'!.'!.'!!!::.'i::::::!::!."5!:::!;;;;5..;;rr-.=rr=í"
. 

- rrtt.ttttttlrrrtttrrrrttrrtaa

i FOLDRAJZT GYAKORLATOK. iIa--aal I
i II. Sorozat. Geofízikai, fizikaí fötdraizi és geomorfo- :
I r^-?-! r !i logíaí gyakorlatok. !
ta
! t. pílzpr !

Ii oeonvtnAt cvAKoRLAToK. ir-...-r
! --_-r
r II. FUZET. :

I! ruereoBoLoGIAIÉsKLIMAToLoGIAIGVAKoRLAToK. !Il"t. III. FUZET. t
i ff lonocRA-HAI GVAKORLATOK. (Oceanografia, limno- i! logia, fluvialis hidrografia.) i---=-! lv. rÜzer. :

I! ÁrreLÁNoS MoRFoLoGIAI GVAKoRLAToK. (A mor- i
: fologiai ábtázolások módszerei, általános foimák és i

I! ezek ábtázolása.) ' t
t.lt V. FUZET. \ r

I

! GEOGRAFIAI CIKLUS. (Denudáció.) i
t-l
a"Ir VI. FUZET. :! necvxÉpzőoÉS. (Tektonikus mozgások elemei. Flegy- !! szerks2slgk.) - 

!l..-t
' ,llr píizpr :a .. Vtl. nÜzer. !
: VoLGvREPzoDÉq' (v és tálalakú völgyek, terraszok, i! kanvónok, vádik. Folyamrendszerek.-Vizválasztó.) :tI: Vltt. nÜztr. !i oracIÁLIS MoRFoLoGIA. (Glecserek, U alakú vöIgyek, !
i l4rvölg.yek-, tengerszemei., moiénaú -i]ő.oók'-iiü: 

!! Glaciális denudáció.) tta
a.l: rx. FUZET. :
i yENTAI-IS MoRFoLoGIA. (Defláció, homokbuck ák,lösz') !
!a..!r X. FUZET. rt-la TENGERPARTI MOBFOLOGIA. (Épülő és pusztuló par- i! tot<' Delták. tölcsérek, turzasóii._ir;'ti ';il<ü)- ' !a
3 .! 

- 

Ij xt. rÜzer' i
I! XARSZI!'S MORFOLOGIA. (Dolinák, barlangok, károk, !i poljék stb.) 
=

ata 
aaaaaaaaaaa"aaaaaaaa..rr rrrrlr!rrrr ! !



l.llltlllttllttll!t!tl!I.lrIlr'!!lrlrtr..rSllrlll!!l!ltlttrtlll.l.".......to.
í-l

i tvtagyar FÖldrajzi lntézet R. T. I
:

i gudapest, V., Rudolf-tér :
la....'.....llt.tlt !.llllr. r rlrBIl!!tt! i ! !!!rrr!rll.rrt!rlr!!!! 9aaaarr=rrr= íc

-i-----------iirrrrrriiiii iiiiiiiiirir rrrerriiirrr rr:trr lllll!!!lrrrr.llll r+o

í'.
I! ToLDRAJZI cYAKoRtAToK. it-!
Ii IIl. Sorozat. Biologiai és antropogeofrafiai gyakorlatok. ilr
l..ir I. FUZET. I

at.,t

! nÖveNVFÖLDRA]ZI GVAHoRLAToK. !
a-t.l. II. rÜzer. !I -- - !a __-_ I! zoocEoGRAFIAI GVAKoRLAToK. i
a't"Ir lll. FUZET. :aa
I! airrnopocEocRAFlAl cvAKoRLAToK. ir-
t"Ir IV. FUZET. !a " a

i enrnoPoGEoGRAFIAI ]ELENSÉGEK ÁBBÁZoLÁSA !
: A fEnxepEN. cÉRrixoNox, DIAoRAMMoK ii ^rsáinse ;I

=-ir!t,
! tV. Sorozat. Függelék' :l1
a.,t
!"r L FUZET. :t,-

i pernoGRAFIAI, PALEoNToLoGIAI ES cEoLoGIAI :
I

! eLAPTSMERETEK. !!a-t- 

-__--_=-- 

.I II. FUZET. rrrlI

! rÁlÉKoZTATÓ KIRANDULÓx nÉszÉne. i
t:

III. FUZET.

BUDAPEST És xÖnNVÉKÉNEK FIZIKAI FÖLDRA]ZI
És eNrRoPoGEoGRAFIAl ISMERTETESE'

tv. rÜzet'
KoLoZSVÁn És xonNvÉxÉNex FIZIKAI FÖLDRA]ZI

És eNIRoPoGEoGRAFIAI ISMERTETÉSE.

v. nÜzer.

r elÉwoztATÓ A FÖLDRAIZI IRoDALoMBAN.

Az egyes füzetek - tekintet néÍkül a sorrendre _ egymás-
'p 

9ó| ve

i tot f'ü'ggetlenüI ielennek meg és kütön is megszerezhetők. i
= 

tol ÍuggeLlenul ]eIeIlIleK llleg eö KululI lö lllegözelezIlYLUlí. a
ta. aaaaaa'aaal"a.aa'aaaaaal! rtrlrrtllll! l llrall rttlt larlritarlar' aaaaaaaaa'oí"

I
I
I
!
I
I
I
!
a

.t



_€rrIrrtl!al!Ilalttttltlat l-Ittrrlrrllt-t!rIrlllaglaIl l! trr llt!rtr rrlrrt!t ra+

i tvlagyar FÖldrajzi lntézet R. T' !ar_-I
a Budapest, V,, Rudolftér. :tt;rr======,rt:!:r:::::r!:!:!:::!:::!:::!:!:!!:;:::::::!!:!!::!!!!rrr.rrrrr=o;

i Kiadásunkban megletent föld-, n;-";;""\
i palagömbök; i
:r

! r. 81/z cm. átmérőjii földgömb T:6 !
laal? 2. > ) > > földrészekszi_ :!r
! nezve 2._ !
!l

i 3. 251fz " ) >> I. szárnú fel- i
! szereléssel (rögzített tengely, rézmeri- !t .. --.. 

t- -o------ --"o--lt 
a: dián nélkül) 24.- !

a -a

i- 4. 251f z cm. átm&őjíi földgömb II. számú fel_ ia
! szereléssel (rdgzíteti tengely, rézmeri_ iI! diánnal) .-_. 3o.- !
!!

I s. zsllz cm. átmérőjű föIdgömb III. számű !
! telies felszereléssel 4o.- !IT!!

i 6. 51 cm. átmérőjű földgömb III. számú tel- ;
Üi ;es felszereléssel --. 84.- !a'I

t3

i l. zsLl, cm. átm&őjíj éggömb III' számú i- , ------- -r-- vpqrrru !

! teljes felszereléssel 50.- :
:

i a. zs'1, cm. átmérőiu palagömb III. számú i
: telies felszereléssel 4o.- ia
ill

i 9. 5l cm. átmérőjii palagömb III. számú tel_ i
i ies felszereléssel
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