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Mosiężny żeglarski sekstant
11cm w drewnianym pudełku
z przeszklonym wiekiem
Cena

300,00 zł

Cena poprzednia

400,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MOSIĘŻNY SEKSTANT ŻEGLARSKI 11cm W DREWNIANYM PUDEŁKU z PRZESZKLONYMI WIEKIEM

Proponowany przez nas mosiężny sekstant żeglarski w stylowym drewnianym pudełku to nie tylko żeglarski symbol kapitańskiej wiedzy i władzy
połączonej z wielkimi umiejętnościami na pokładzie każdej łodzi czy statku, ale również najbardziej charakterystyczny prezent dla Żeglarzy,
Ludzi Morza, miłośników żagli i żeglarstwa. Mosiężny sekstant jest alegorią dawnych Nawigatorów, umiejętności kapitańskich, znajomości
astronawigacji, w czasach dzisiejszych wyparty przez wszechobecny GPS nadal jest nobilitującym element morskiego, marynistycznego wystroju
domu, stylowym żeglarskim upominkiem z posiadania którego dumny będzie każdy nim obdarowany.

Prawdziwie żeglarski, nautyczny przedmiot z marynistyczną duszą.

Sekstant jest przyrządem, bez którego jeszcze do niedawna niemal niewyobrażalna była jakakolwiek daleka morska wyprawa - pozwala on
bardzo precyzyjnie określić wysokość ciał niebieskich nad linią horyzontu. Sekstant stanowi więc swoisty kątomierz. Na podstawie zmierzonej
wysokości obserwowanego ciała niebieskiego i znając czas dokonania obserwacji do czego służy specjalny i bardzo dokładny zegar zwany
chronometrem, możemy odczytać z tablic (Almanachów) swoją pozycję geograficzną i nanieść ją na mapę - możemy wyliczyć dość precyzyjną
pozycję na morzu. Jednak by pozycja była maksymalnie dokładna należy przestrzegać pewnych zasad pomiaru, pozwalających uczynić go jak
najbardziej precyzyjnym, pamiętając, że błąd pomiaru rzędu jednej minuty kątowej, daje błąd przy określaniu pozycji, rzędu jednej mili morskiej.
Tak więc by umożliwić ścisłe wyznaczenie pozycji sekstant musi być niezwykle precyzyjnie wykonany, z idealnie dopracowaną mechaniką i
optyką.

Oferowane przez nas urządzenie nie jest skalibrowane optycznie, ze względu na swoje rozmiary nie powinno być stosowane do precyzyjnego
określania pozycji - traktujemy je jako piękny, marynistyczny symbol, mosiężny nautyk o znamienitej historii od XVIII wieku, kiedy angielski
matematyk John Hadley, skonstruował pierwszy sekstant.

Mosiężny sekstant z mosiądzu w pięknym, drewnianym pudełku – przedmiot o olbrzymiej symbolice żeglarskiej, doskonały i stylowy upominek
dla osób kochających morze i żagle, opowieści o dawnych Kapitanach i erze Wielkich Żaglowców
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Wymiary:
Wielkość sekstantu - 11cm/11cm/11cm
Wielkość drewnianego pudełka - 13cm/13cm/9cm
Waga całości - 800gr
Waga sekstantu - 350gr
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