Kríže nie sú tým čím sa zdajú
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Pri čítaní historických dokumentov sa veľmi často stretávam s
toľkými slovami. Koncepty a veci časom menia svoju podstatu na
nepoznanie. Tu je príklad.
Zvláštny kríž. Pôvodne sa predpokladalo, že pápežská barla. Ale pri
pohľade cez sieť sa ukázalo, že palice sú rôzne a majú rôzne
prevedenie.
S čím teda stojí složobník cirkvi?
Na základe štúdia problematiky z technickej stránky v tom zmysle,
nejde o nejaký druh estetického abstraktného útvaru, ale o úplne
technický produkt s určitou funkciou pre konkrétnu aplikáciu.
A koniec koncov, niekde sme to už videli.
Čo je tento nástroj podivného rádiusu zobrazený za jeho chrbtom ??
Rádius - (latinsky - koliesko, lúč), segment spájajúci ktorýkoľvek bod
kruhu alebo gule so stredom, ako aj dĺžka tohto segmentu.
Rádius. Analógom je pojem „priamo zo stredu“. So slovom polomer
sa prvýkrát stretlo v roku 1569. U francúzskeho vedca Ramusa, potom
u Vieta a všeobecne sa stal akceptovaným až na konci 18. storočia.
Rádius - v ruštine od prvého desaťročia 18. storočia, ale v slovníkoch
sa objavil neskoro - v roku 1806. Synonymum - polovičný priemer,
trám, trám. Z latinského rádius - palica, špice v kolese => lúč.
Slovo rádius - najbližšia etymológia:
už v roku 1720 použitie na mori (Smirnov 251). Cez rádius od lat.
radius „polomer; lúč“ (Trans. II, 172).
http://vasmer.narod.ru/p566.htm
Kedysi existoval nástroj rádius a na konci
18. storočia sa objavil rádius ako
matematický výraz.
Čo sa meralo týmto prístrojom?

Wikipédia:
„Jacobova palica, radius astronomicus („ astronomický rádius “) - jeden z prvých
prístrojov na astronomické pozorovanie, ktorý slúži na meranie uhlov. Používa sa v
astronómii, navigácii a geodézii.

V navigácii sa prístroj nazýva priečna tyč
a slúži na určovanie zemepisnej šírky lode
meraním výšky Severnej hviezdy alebo
slnka. Astronómovia tento prístroj často
označujú ako radius astronomicus.
Názov dostal podľa niektorých autorov éry
jeho používania od biblického patriarchu
Jacoba, ktorý bol jeho prvým vynálezcom.
Iní autori vytvorili názov zariadenia v
mene Jacoba Kzbella, ako autora diela
„Geometrey“ (Mainz, 1535), ktorý podľa
ich názoru prvý raz hovoril o tomto
prístroji. Pri bližšom skúmaní sa však
tento názor neukázal byť solídny, pretože
predtým bola kniha Kzbella J. opísaná už
v práci Reischa publikovanej v roku 1503
(pozri) „Margaritha philosofica“ a v
niektorých ďalších dielach zachovaných
vo forme rukopisov. Okrem hlavného
mena mal J. ešte veľa ďalších. Niekedy sa
to teda nazývalo Cross-Sfaff, Baculus
geometrius, Radius visorius, Radius
observatorius,
Crux
geometrica,
Arhabcstrille atď. 2

1661 Kronanská ballastela (reprodukcia)
V roku 1998 bol na palube švédskej lode Royal Ship Kronan nájdená veľmi zvláštna balastella, ktorý sa po
prudkom boji s dánsko-holandskou flotilou potopil v roku 1676 na pobreží Ölandu v Baltskom mori. Nástroj
bol uložený v truhlici (pozri obrázok 3).
Bolo to vôbec prvé, čo sa našlo s takzvanými lopatkami v tvare lyžice. Dovtedy boli všetky známe balastelly,
rovnako ako reprodukcia balastelly, ktorú som robil predtým, vybavené rovnými lopatkami. Lopatky v tvare
lyžice boli známe iba z obrazov, kartuší a tlačovín.
Aby som mohol vytvoriť kópiu tohto nástroja, musel som ho zmerať. Pretože bol personál pod vodou už viac
ako 300 rokov, drevo sa stalo veľmi krehkým, takže jeho zhotovenie vyžadovalo špeciálnu techniku. Na to som
použil fotogrametriu, ktorá mi umožnila zmerať celý prístroj s minimom fyzického kontaktu.
Na jar roku 2005 som išiel na meranie do múzea Kalmar Läns. Z týchto meraní som najskôr vytvoril 3D model
a z tohto modelu som vytvoril CAD výkresy potrebné na zostavenie kópie.
Vďaka spolupráci NISA (Holandský inštitút pre podvodnú a lodnú archeológiu) a ROB (Holandská národná
služba pre archeologické dedičstvo) bolo drevo identifikované ako borovica (Pinus Spec.). Lamely nebolo
možné preskúmať, pretože neboli k dispozícii žiadne voľné vzorky, ale podľa štruktúry dreva sa predpokladá,
že sú vyrobené z buku (Fagus sylvatica).
Materiály použité na tejto reprodukcii sú borovica pre palicu a buk pre lopatky. Druhá reprodukcia bola
urobená pre Múzeum Kalmar Läns, kde je zavesená nad krehkými zvyškami pôvodného nástroja (obrázok 4).
Rovnakým spôsobom ako balastella Kronan sa uskutočnila tretia reprodukcia ako súčasť navigačnej súpravy zo
17. storočia pre prestavanú holandskú továreň (obchodné miesto) v Hirade. Palica bola tentokrát vyrobená z
ebenu a lopatky z hruškového dreva. Zatiaľ čo palica Kronanu bola rozdelený na úroveň 30 oblúkových minút,
palica sady Hirado je rozdelená na úroveň 10 oblúkových minút.

Skvelý nástroj.
Čo robí v rukách sochy? Alebo možno kedysi slúžil na iný účel? V navigácii. Niečo sa meralo.
A z hľadiska dopravných problémov sa tu snažíme zvážiť: [Dopravné systémy minulosti. Časť 8.].
Že Vatikán to doslova prekladá ako „miesto pre veštenie“. Asi je to Gatit navigácia. Potom dôjde k úplne
prirodzenému záveru o ustanovení tohto nástroja do rúk duchovného.
Reč je o krížoch, ktoré sme držali v rukách - sú tu rôzne lamely, cez ktoré bolo možné určiť bod v
priestore ako na úrovni, aby sa určilo, kde sa bude portál otvárať.
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Энциклопедический и экономический календарь и Полный христианский месяцослов, / Собранный и
сочиненный А. Н. - Харьков : В Университетской типографии : Иждивением Александра Кузнецова,
1821.
Toto sú svätí. V ktorom mesiaci si treba svätého pripomínať.
Je tu 9. a 10. februára. A kríže - Jakobova palica (balastella) v jeho rukách. A 10. júna.

A toto je svätý Mikuláš z môjho
príspevku - Santa Claus z
Vatikánu.
A v jeho rukách je pápežská
palica so znameniami zverokruhu.
Ježiško bol pôvodne otec. Prečo
potom na to zabudli, je nejasné.
Aj keď samozrejme nie. Ako vždy
niečo skrývali a snažili sa z
oficiálnej
histórie
vyradiť
momenty, ktoré sa do toho
nezmestili. A samotná palica mala
predtým tiež čisto úžitkovú
zložku; pastieri ju využívali na
vytiahnutie oviec zo stáda.
Pastorov (slúži kultu) zvykli
nazývať
pastiermi
(pasie
dobytok).
Napríklad ďalšie dva obrázky z
kalendára.

Som si istý, že aj táto palica bývala akýmsi nástrojom. Ukazuje to druhý
obrázok.
V rukách svätých sú knihy, zvitky, písacie perá, Jakobove palice a
kadidlá. Aj to druhé, keď to bola funkčná vec. Ak si pamätáte, že ide o
lustr (tiež všeliečivý [1], polikandilo [2] (z gréckeho πολυκάνδηλον veľa sviečok) - v pravoslávnom kostole je centrálny luster, lampa s
mnohými sviečkami alebo lampami vo vzťahu k lampám v strede
chrámu, ktoré používajú viac ako 12 sviečok. Dalo by sa predpokladať,
že ide o obyčajnú ručne vyrobenú svätyňu.

A to všetko je bežná ľudská prax, keď sa funkčné veci naraz stanú iba symbolmi niečoho nepochopiteľného.
Pamätám si tiež také slovo ako kargo-kulty.

Na zamyslenie J:
Čo sa týmito prístrojmi zameriavalo?
Prečo by sme mali zameriavať polohu len na vode / mori?
Môžeme zameriavať aj na súši?
Čo tak zameriavať miesto pristátia zo vzduchu?
Alebo miesto otvorenia nejakého priechodu?
Pozrite si palice, všetky pripomínajú kľúč. K čomu?
Stále ho nosia pri sebe, vytŕčajú ho všetkým na oči. Prečo?
Ak chceš niečo veľmi dobre ukryť, vystav to všetkým na oči.
Pod lampou je najväčšia tma.

Používala sa táto polica na vzduchoplávanie?
Logicky 4 priečky nedávajú zmysel na meranie uhlu.
Na to stačia predsa dve priečky.
Iba ak by bolo treba merať nejaký oblúk.
Takže nejaký ohyb? Čo tak ohyb vĺn? Ladička? Pulzar?

