
Εἰκ. δ΄: Ἀνάλημμα

Εἰσὶ  δὲ  γνώρισμα  τοῦ  προκειμένου  ἡλιακοῦ
ὡρολογίου  πινακίδες  πόλεων  ιβ΄  ἐπισήμων
κύκλοθεν  τοῦ  πόλου,  τήν  τε  θέσιν  καὶ  τὴν
ἀπόστασιν τούτων δηλοῦσαι (εἰκ. ε΄ καὶ ς΄).

Εἰκ. ε΄: Πινακὶς Οὐελλιγκτῶνος

Κεῖται οὖν, δείγματος χάριν, Οὐέλλιγκτων, πόλις
ἡ πρωτεύουσα τῆς Νέας Ζηλανδίας, ἐν τῷ νοτίῳ
ἡμισφαιρίῳ.  Ἀεροσκάφος  οὖν  ἐκ  Κολωνίας
ὁρμώμενον  δεῖ  πρὸς  τά  τε  βόρεια  καὶ  ἑῷα
χωρῆσαι,  εἰ  τὴν  συντομωτάτην  ἐκεῖσε  ἰέναι
βούλεται, ὅπερ ξένον μέν, ἄξιον δὲ σπουδῆς ἐστι.
Κέκληται δ’ ἡ πορεία αὕτη, ἡ μάλιστα συντόμως
ἐκ  σημείου  πρὸς  σημεῖον  ἐπὶ  τῆς  σφαίρας
διατείνουσα, ὀρθοδρομία.
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Εἰκ. ς΄ : Κύκλος πόλεων ἐπισήμων

Εἰρήσθω  ἐν  κατακλεῖδι  ὡς  ἔσχομεν  πρότυπον
ἱστορικὸν  τὸ  ἡλιακὸν  ὡρολόγιον  τοῦ  Αὐγούστου
ἐπὶ τοῦ ἐν Ῥώμῃ Πεδίου τοῦ Ἄρεως (ταῖς γραμμαῖς δ’
ἕτερον ἐκ τῆς παλαιᾶς Πομπηΐας). Ἠργάσαντο μὲν
οὖν  τὸ  νῦν  ἐν  χρήσει  ἡμερολόγιον  ἐπί  Ἰουλίου
Καίσαρος  καὶ  αὐτοκράτορος  Αὐγούστου,  ὧν  τὰ
ὀνόματα  ὁ  τε  Ἰούλιος  καὶ ὁ  Αὔγουστος  μῆνες
ὑπομιμνήσκουσι,  παρήλλακται  δ’  ἥκιστα  μὲν  τὴν
οὐσίαν  τοῦτο  κατὰ  μεταρρύθμισιν  τὴν  Γρηγορίου
τοῦ ποντίφηκος λεγομένην, ἀπακριβωθὲν μόνον ἔν
τισιν.

Ἔστιν οὖν πρότυπα τό τε ἐπὶ τοῦ τεχνητοῦ ἐξ
ἀπορριμμάτων λόφου Ὁεβάρδης ἡλιακὸν
ὡρολόγιον καὶ τὸ ἐπὶ τῆς Πλατείας Θεάτρου ἐν
Ἀσαφφενβούργῳ.

Ἔξεστιν  οὖν  τῷδε  τῷ  ὡρολογίῳ  τὴν  ὥραν  εὑρεῖν,
παλαιοπρεπῶς μὲν καὶ χαλεπῶς πως, οὐ μὴν ἀλλ’
ἐνδιαφερόντως1. Πεποίηται  δὲ  τὸ  ὡρολόγιον  τέλει
ἑτέρῳ,  ὅπερ  ἐστὶ  τὸν  νοῦν  πρὸς  τὴν  τοῦ  χρόνου
μέτρησίν τε  καὶ διαίρεσιν ἐγεῖραι καὶ πρὸς τὰ τοῦ
ἡμερολογίου, πάντων δὲ πρῶτον πρὸς  Κοπέρνικον
τε  καὶ  Τύχωνα  Βράχιον καὶ  Κέπλερον καὶ
Γαλιλαῖον καὶ πρὸς ὅσα τούτους πρὸς θεώρησιν τὴν
ἡλιοκεντρικὴν ἐκίνησαν.
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1) Πᾶν μὲν οὖν τι χειρὸς ὡρολόγιον ἀκριβέστερόν τ’ ἐστι καὶ ῥᾷον 
ἀναγιγνώσκεται, ἡλιοφανείας δ’ οὐ δεῖται.

Τὸ τοῦ σχολείου προαύλιον ὡς
ἀνάλημμα

  Βραχεία ὑφήγησις εἰς ὡρολόγιον
ἡλιακὸν γυμνασίου τοῦ τῶν Ἀποστόλων

ἐπωνύμου

Τοῦ  ἡλιακοῦ  ὡρολογίου  ἔμπροσθεν  ἱστάμενος
εὕροις  ἂν  ὥραν  τὴν  τῇ  τοῦ  γνώμονος  σκιᾷ
δηλουμένην  τῇ  τοῦ  τῆς  χειρὸς  ὡρολογίου
ἀποκλίνειν. Τίνος δ’ ἕνεκεν τοῦθ’ οὕτως ἔχει καὶ τίνι
τρόπῳ τὴν ὥραν τοῦ τῆς χειρὸς ὡρολογίου ἐκ τῆς
τοῦ ἡλιακοῦ ὑπολογιστέαν, ἐνθάδε μάνθανε.

Τοῦ  ἡλιακοῦ  ὡρολογίου  τὰ  μέρη  τάδ’  ἐστί
(ὅρα εἰκ. α΄):

α΄. Γνώμων, ἤγουν ἡ τὴν σκιὰν ποιοῦσα  στήλη ἡ
       σφαῖραν ἐπὶ τῆς κορυφῆς  φέρουσα

β΄. Διαγράμματα τῶν τε ὡρῶν καὶ τῶν  ἡμερῶν

γ΄. Ἀνάλημμα (κομβοειδὴς ὀκτώσχημος
      ἐπιφάνεια, ὅρα εἰκ. Δ΄)

δ΄. Πόλος, ἤγουν σημεῖον νοητὸν ἐπὶ τὰ  νῶτα τοῦ
      γνώμονος, ὁρίζον μετὰ τῆς  σφαίρας τὸν 
      πολικόν ἄξονα, ὄντα τῷ τῆς  γῆς παράλληλον  
                                      



Εἰκ. α΄: Ὅροι                                                                   

Αἱ  μακραὶ  εὐθεῖαι  γραμμαί,  ἃς  ὡρικὰς  λέγουσιν,
ὥραν  τὴν  ἡλιακὴν  σημαίνουσιν,  δηλοῦνται  δὲ
ἀριθμοῖς λατινικοῖς (ὅρα σχέδιον εἰκ. β΄).

Τίνι τρόπῳ ἀναγνῴης ἂν τὸ ὡρολόγιον;
  
Τὸ σημεῖον, ἔνθ’ ἂν ἡ τῆς σφαίρας σκιὰ προσπίπτοι,
τὴν ἡλιακὴν ὥραν δηλοῖ. Ἐν τῇ εἰκ. β΄ ὥρα  ζη ἐστί‧
προσπίπτει γὰρ ἡ σκιὰ ἐπὶ τοῦ VII.

Τίνος ἕνεκεν ἀποκλίνει ἡ τοῦ ἡλιακοῦ ὡρολογίου 
ὥρα τῆς τοῦ χειρός;

Δύο τούτου τὰ αἴτια:

α΄.  Ἡ  τοῦ  ἡλιακοῦ  ὡρολογίου  ὥρα  τῆς  τοῦ  ἡλίου
πορείας  συνακόλουθός  ἐστι  ἐν  τόπῳ  ἑνὶ  μόνῳ
ἰσχύουσα,  ἤγουν  ἐν  τῷ  προαυλίῳ  τοῦ  σχολείου
ἡμῶν καὶ ἐν πᾶσι πρὸς βορρᾶν τε καὶ μεσημβρίαν
αὐτοῦ μέρεσι τοῦ αὐτοῦ γεωγραφικοῦ μήκους, ἐν δὲ
σύμπασι τοῖς λοιποῖς μέρεσιν ἄλλη ἐστίν. Οὖσα οὖν
τῆς  ἀληθοῦς  τοῦ  ἡλίου  πορείας  συνακόλουθος,
ἀληθὴς τοπική ὥρα (ΑΤΩ) καλεῖται.  Ἡ μέντοι τοῦ
τῆς  χειρὸς  ὡρολογίου  ὥρα  κεντρικῆς  Εὐρώπης
(ΩΚΕ), ἐν ζώνῃ εὐρείᾳ ἀπὸ Ἰβήρων πρὸς τὰ ἑσπέρια
ἄχρις Πολωνῶν πρὸς τὰ ἑῷα ἰσχύουσα, οὐχὶ τόπου
ἑνὸς ἰδία ἐστίν.
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β΄.  Ἡ  τοῦ  ἡλίου  πορεία  οὐ  παντάπασι  σταθερά,
ἀποκλίνει  δὲ  τοῦ ὁμαλοῦ ἕως λεπτῶν ιε΄.  Τὰς οὖν
ἐπιταχύνσεις  τε  ταύτας  καὶ  ἐπιβραδύνσεις  τὸ
ἀνάλημμα ἐμφαίνει,  τὸ  δὲ  τῆς  χειρὸς  ὡρολόγιον
ἰσοταχῶς λειτουργεῖ, ἐπὰν καλῶς πεποίηται.

Eἰκ. β΄:Διαγράμματα τῶν ὡρῶν καὶ τῶν ἡμερῶν

Τίνι ἂν τρόπῳ ἐξαγάγοις ὥραν τὴν τοῦ
ὡρολογίου τῆς χειρὸς (ΩΚΕ)   ἐκ τῆς τοῦ ἡλιακοῦ
(ΑΤΩ);
 
Ἔξεστιν  ἐξάγειν  τὴν  ΩΚΕ  τῆς  ΑΤΩ  προστιθείς
διόρθωσιν  ὥρας  (ΔΩ),  ἐν  ᾗ  ἄμφω  τὰ  ἄνωθεν
ἐκτεθέντα προσυπολογίσῃ, ἔστι δ’ ἡ σχέσις ἁπλῆ:

ΩΚΕ = ΑΤΩ  + ΔΩ      ἢ      ΑΤΩ = ΩΚΕ – ΔΩ

Τῆς  δὲ  ΔΩ  ἔκ  τε  τοῦ  τόπου  καὶ  τῆς  ἡμέρας
ἐξαρτωμένης  ἔστιν  ἡ  τιμὴ  καθ’  ἑκάστην  ἡμέραν
ἄλλη. Εὕροις οὖν τὰς διορθώσεις ἐν τῷδε τῷ πίνακι
(εἰκ. γ΄):            

Eἰκ. γ΄: Πίναξ χρονικῶν διορθώσεων (πρώτοις λεπτοῖς)

Ἡμ.  Ἰαν. Φεβρ.  Mάρτ.  Ἀπρ. Μάϊος Ἰούν.
1 42 51 50 41 33 33
6 44 51 48 40 33 34
11 46 51 47 38 33 35
16 48 51 46 36 32 36
21 50 51 44 35 32 37
26 51 50 43 34 32 38
31 52  41  33  

Ἡμ. Ἰούλ. Αὔγ. Σεπτ. Ὀκτ. Νοέμβρ. Δεκ.
1 39 42 37 27 21 28
6 40 42 36 25 21 30
11 41 41 34 24 22 32
16 41 40 32 23 23 34
21 42 39 30 22 24 37
26 42 38 29 21 26 39
31 42 37  21  42

Εἰκ.  γ΄:  Χρονικὴ διόρθωσις ΔΩ (κατὰ τὴν θερινὴν περίοδον
προσθετέα ὥρα μία,  ἐγγέγραπται δ’  ἐν τῷ πίνακι τὰ μεγέθη ὠχρῷ
πλαισίῳ)

Διὰ τοῦ λόγου τὸ σαφὲς ἔστω παράδειγμα ἕν:

Ἀναγνωσθεῖσα ὥρα ἡλιακοῦ ὡρολογίου (ΑΤΟ):      11:00
Διόρθωσις κατὰ τὸν πίνακα:                                         + 00:34
=>  Ὥρα κεντρικῆς Εὐρώπης (ΩΚΕ):                             11:34

Διόρθωσις θερινῆς περιόδου:                                        + 01:00

=>  Θερινὴ ὥρα κεντρικῆς Εὐρώπης (ΘΩΚΕ):               12:34

Εἴη  δ’ ἂν  προσέτι  τὴν  διόρθωσιν  ἐκ  μόνου  τοῦ
ἀναλήμματος  κατὰ  προσέγγισιν  ἀποτιμῆσαι,
οὕτω  δ’  ἄνευ  τῆς  τοῦ  πίνακος  ἐπικουρίας  τὴν
ὥραν ὁρίσασθαι.

Ποίει οὖν οὕτως:

α΄.   Τὴν ΑΤΟ ἀνάγνωθι.

β΄.    Εὑρὲ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ἐν τῷ
          ἀναλήμματι,  ἐν ᾧ ἡ αη ἐκάστου μηνός
          ἀναγέγραπται (ἐν τῇ εἰκ. δ΄ σεσημείωνται
          αἱ  ΔΩ τῆς αης  Φεβρουαρίου καὶ τῆς ιεης

          Ὀκτωβρίου).
                                                                                                                
γ΄.    Νῦν συντέτακται τὸ σημεῖον τόδε ἐν τῷ
          ἀναλήμματι καὶ ἐν τῇ γραμμῇ τῶν ιβ΄ 
          ὡρῶν  τῇ διορθώσει.

δ΄.    Πρόσθες νῦν τὴν ὑπολογισθεῖσαν
         διόρθωσιν τῇ ΑΤΟ καὶ λήψει τὴν ΩΚΕ.

Οὐκ ἐξόντος δ’ ἑτέρου ἐνταῦθα ἢ τὴν ΔΩ κατὰ
προσέγγισιν  ἀποτιμῆσαι,  λήψει  τῇ  μεθόδῳ  οὐ
πάνυ ἀκριβῆ τὰ μεγέθη.                                           
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