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Паперова модель небесної сфери
та фрагмент уроку до неї для дітей молодшого віку.

Спостерігаючи за рухом небесних світил, легко впевнитись у тому, наша домівка Земля
виступає деяким центром оточуючого Всесвіту. Тривала практика спостереження за небом
впевнила грецького філософа Аристотеля у тому, що Всесвіт повинен мати форму сфери,
як єдиної досконалої фігури. Не дивно, що ця точка зору проіснувала аж до середніх віків,
коли з’явилася на світ революційна робота Миколи Коперніка “Commentariolus”
(“Коментарі”) у якій висловлювалася думка про обертання Землі навколо іншого центру
Сонця. А вже згодом італієць Галілей стверджував, що ця сфера має бути безмежною.
Сьогодні ми чудово знаємо, що і наше світило не є центром Всесвіту, але поняття небесної
сфери, як сфери безмежного радіусу з центром у точці спостереження, впевнено прижився
у  термінології. Крім того, користуючись цим поняттям, зручно визначати положення
різноманітних тіл на небі. Небесна сфера має характерні точки та лінії, з якими ми
ознайомимось, виготовляючи паперову модель. Для початку, виріжемо фігури, зображені
на малюнку і зробимо надрізи по вказаних лініях. Надрізи бажано робити з врахуванням
товщини листка паперу.
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Фігура 2.
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Розмістимо фігуру 1 та 2 великими розрізами одна до одної і з’єднаємо їх. Вздовж лінії
з’єднання проклеїмо вузеньку смужку скотчу.  Фігуру 3 розвернемо великим розрізом до
малого розрізу фігури 1 і з’єднуючи їх, розмістимо фігуру 3 так, щоб її малі розрізи
зайшли у малі розрізи фігури 2. Утворилося 3 круги, які перетинаються у просторі. Центр
всіх кругів – це наша точка спостереження на Землі. Перший круг підписаний – Істиний
горизонт. Наша Земля опукла. Саме її опуклість дає нам можливість бачити тільки
невелику територію. Лінія, що відділяє небо над головою від поверхні землі називається
горизонтом. Проте на поверхні Землі є гори, ліси інші нерівності. Через це – ця лінія нам
видається нерівною. Але будучи на пароплаві далеко у морі під час повного штилю
можна бачити майже ідеальну лінію горизонту. Тому наш круг підписано істиний
горизонт. Як бачите на краях круга є позначки сторін світу. Для того, щоб визначитися з
цими напрямками над необхідно знайти ще деякі лінії. Якщо взяти до рук невеликий
вантаж, підвішений на нитці, отримаємо найпростіший пристрій – висок. Він визначає
напрямок вертикальної лінії. Кинувши погляд вздовж нитки виска, розміщеного над
головою, ми визначимо на небі точку, яка для нас буде знаходитись найвище. Ця точка
називається зеніт, що в перекладі з арабської значить вершина. На моделі ця точка
позначена літерою Z. Лінія, яка проходить через зеніт і нашу точку спостереження носить
назву прямовисної лінії. Ви напевно здогадались чому. Прямі мають властивість бути
нескінченими, а тому прямовисна лінія проведена і під горизонтом у невидимій для нас
частині. Протилежною для зеніту є точка, позначена літерою Z’. Вона називається надир,
або з арабської – лінія ноги. Ще одна важлива для нас точка на небі – це точка, навколо
якої нібито обертаються всі небесні тіла. Вона співпадає з яскравою зіркою, що
називається Полярною. Для знаходження цієї зірки на небі треба знайти ківш Великої
Ведмедиці (її напевно вже показували вам ваші батьки), уявно з’єднати дві зірки
передньої частини ковша і відкласти п’ять таких відстаней у напрямку, який співпадає з
напрямком набирання ковшем води. На нашій моделі ця точка позначена літерою P.
Називається вона – Північний полюс світу. Ця точка цікава тим, що туди спрямована вісь
обертання нашої планети. Ми з вами знаходимось ніби у великому глобусі. Під кругом
горизонту ви знайдете ще одну точку, позначену P’. Вона відповідно називається
Південний полюс світу. А через нас і цих дві точки проходить лінія, що називається Вісь
світу. Тепер, коли ми визначилися з найважливішими точками, будемо орієнтуватися по
сторонам світу. Другий круг, перетинає горизонт у точках, які визначають напрямок
північ-південь. Отже достатньо провести уявну лінію через зеніт і Північний полюс світу
до перетину з горизонтом. Там і буде точка півночі. Ставши обличчям у напрямку півночі,
ми визначимося з півднем – він буде позаду. Права рука буде піднімати сонце над
горизонтом і ліва опускати. Відповідно по праву руку – схід, а по ліву – захід. Коли сонце
підніметься над горизонтом найвище, тінь від предметів витягнеться вздовж напрямку
північ-південь. Тому ця лінія на поверхні землі буде називатись Полуденною лінією. Круг
підписано – Небесний меридіан. Це лінія, яку ми проводили для визначення півночі. Лише
варто її завершити до замкнутого кола. Небесний меридіан завжди залишається на небі
нерухомим. Якщо ви пам’ятаєте про те, що ми ніби знаходимось всередині великого
глобуса, то на небі ми ще можемо знайти лінію екватора, але бачити ми її будемо
зсередини. Третій круг підписано – Небесний екватор. Саме так і буде називатися лінія на
небі, яка розділить наш прозорий глобус на дві півкулі – північну, ближчу до Північного
полюса світу і протилежну – південну.
Модель гарно складається і зберігається.


