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1901 Nemzeti Régészeti Múzeum 

Hatalmas lelet Antiküthérában, megtelt a múzeumkert is
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Az 
antikütherai szerkezetről

és
7 szabad művészeti ág

találkozásáról!
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8.5 tn

2005 október

Nagy teljesítményű röntgengéppel...
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5 fordulós spirál 
235 (5 × 47) 
osztással:

Metón-ciklus:

19(nap)év = 235 
(hold)hónap

12x12 hónapos év 
és 

7x13 hónapos év 
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Szárosz-periódus:
18 év és 11 nap

fogyatkozásokat jelez
4 spirál = 223 osztás
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“fogyatkozás” 

mutató

A kirakós játék: alsó hátsó számlap



“Szároszi” és 
“fogyatkozás” 

mutató

Nap- és Hold-
fogyatkozások 
meghatározása!
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223 fogú fogaskerék
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Bevágás vagy hiba?
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Mi lehet ez?
Az ókor „okos-eszköze”
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…talán görög lenne a görögóra!
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