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V eltīju
savas sievas un drauga

M. I. (Jšinas-Rlalko piemiņai

PRIEKŠVĀRDS LATVIEŠU IZDEVUMAM

Savas grāmatas latviešu izdevumā esmu izdarījis
grozījumus, cenšoties pēc iespējas uzlabot iztirzājumu
un atzīmēt astronomijas sasniegumus beidzamos gados.
Šajā ziņā manu darbu sekmējuši prof. P. Parenago,
N. Parijskis un A. Masevičs. Tomēr esmu saglabājis

grāmatas uzbūvi un raksturu, jo tā domāta astronomijas
studēšanai augstskolu pirmo kursu studentiem.

Vēlu latviešu jaunatnei pēc šās zinātnes pirmās

pakāpes apgūšanas tālākus lielus panākumus, studējot
astronomiju, šo visvecāko zinātni, kura noder tiklab

praktiskām vajadzībām, piemēram, precizā laika noteik-

šanai, kā ari grandiozā uzdevuma veikšanai, atrisinot

jautājumu par atsevišķu debess ķermeņu un bezgalīgā
Visuma uzbūvi.

S. Blažko



PRIEKŠVĀRDS

Šās grāmatas uzdevums — būt par vispārīgās astronomijas
kursa mācības grāmatu universitatu fizikas un matemātikas, kā ari

mechanikas un matemātikas fakultatu pirmo divu kursu studen-

tiem. Tāpēc tā uzrakstīta, pieskaņojoties tā kursa programai, kuru

apstiprinājusi 1939. gadā Vissavienības augstskolu lietu ministrija.
Tikai dažās vietās es atļāvos mainīt paragrāfu kārtību izklāstījuma
lielākas secības dēļ.

Bez tam es ceru, ka grāmata noderēs arī astronomijas pasniedzē-
jiem vidusskolā un personām, kuras interesējas par astronomiju,
bet kuras vairs neapmierina populārās grāmatas.

Izejot no domas, ka mācīšanas mērķim augstskolā jābūt ne tikai

dot studējošiem noteiktu zināšanu krājumu, bet arī ne mazākā

mērā izskaidrot zinātniskās pētīšanas metodes, es esmu centies

katrā jautājumā norādīt ceļu, metodi, kā iegūst tādu vai citādu

rezultātu. Man šķiet neapstrīdami, ka jācenšas pēc tā, lai studē-

jošais pēc iespējas vadītos no Bertlo aforisma: ~La science, c'est

la mēthode". Tomēr visur es esmu aprobežojies tikai ar metodes

pamatdomas izklāstījumu, par cik ir bijis iespējams to izteikt vien-

kāršākā matemātiskā formā, neiedziļinoties pētīšanas techniskajos
sīkumos, kuriem ir vieta tikai vienas vai otras astronomijas nozares

speciālā mācības grāmatā.
Dažos sarežģītākajos jautājumos, piemēram, debess mechanikas

vai teorētiskās astrofizikas jautājumos, man bija jāierobežojas
ar rezultātu iztirzājumu, jo metožu izskaidrošana prasītu no studē-

jošā tādas zināšanas matemātikā, mechanikā un fizikā, kādas nevar

sagaidīt no personām, kurām grāmata domāta.

Dažos gadījumos man šķita derīgi apskatīt vienu vai otru jau-

tājumu sīkāk, nekā tas paredzēts programā, par labu tiem lasītājiem,
kuri sevišķi interesējas par astronomiju; tādi paragrāfi vai to daļas

iespiestas petitā.
Es esmu centies, cik tas bija manos spēkos, lai mācības grāmata

apmierinātu tās prasības, kādas nosprauda biedrs V. M. Molotovs

savā runā par augstskolām 1938. g. 15. maijā, runādams par augst-
skolu mācības grāmatām.

S. Blažko

Maskavā 1045. gada jūlijā



Pirmā nodaļa

IEVADS

1. §. Astronomijas priekšmets. Astronomija ir tā plašās
zinātnes nozare, kuras uzdevums ir pētīt debess spīdekļus. ~Astro

nomija" ir grieķu vārds, kas cēlies no vārdiem,,astron" — zvaigzne
spīdeklis un ~nomos" — likums; tādēļ šo vārdu latviski varētu

tulkot: mācība par zvaigžņu likumiem. Visi spīdekļi, kurus mē

skaidrā dienā vai skaidrā naktī redzam pie debess: Saule, Mēness

neskaitāmās zvaigznes, kuras redzamas kā ar neapbruņotu aci, ta

lielā teleskopā, zvaigznes ar astēm — tā saucamās komētas, kura

ļoti reti parādās pie debess — tie visi attiecas uz astronomiju, to

pētīšana piekrīt astronomiem. Taču daļēji arī mūsu Zeme, uz kura

norisinās daždažādas parādības, kuru pētīšana sastāda citu zinātņi
priekšmetu, atrodas astronomijas ziņā, bet tikai daļēji; cik daudz

īsti, to mēs tūlīt redzēsim.

2. §. Astronomijas uzdevumi. Jautājumus, kurus jāapskata v

jāatrisina astronomija, var saaaiit trijās grupās:
1) Jautājumi par novērojamo spīdekļu savstarpējo sakārto

jumu telpā, par katra tā kustību, par tā izmēriem un formu; tie.š

šie jautājumi attiecas arī uz Zemi. To astronomijas nozari, kura

apskata šos jautājumus, sauc par astrometriju.

2) Jautājumi par debess spīdekļu fizisko uzbūvi, t. i., par to

ķīmisko sastāvu visumā un tā katra atsevišķu daļu, par fizikalien

apstākļiem (blīvumu, temperatūru), kādos tie atrodas, par parādī
bām, kuras novērojamas uz virsmas, un teorētiski spriedumi pa

procesiem, kas norisinās debess spīdekļu iekšienē. Šo astronomija
nozari sauc par astrofiziku (t. i., zvaigžņu un spīdekļu fiziku).

3) Jautājumi par atsevišķu debess ķermeņu izcelšanos, par to

attīstību un varbūtējo likteni. Tagad nav šaubu, ka jebkurš debess

ķermenis ne vienmēr ir bijis tāds, kāds tas ir tagad, kad mēs to no

vērojam, un ne vienmēr tāds paliek, kāds tas ir tagad. Jautājumi
kas pieder šai grupai, sastāda kosmogonijas nozari (burtiski: pasaules
kosmosa dzimšana, precizāk sakot, izveidošanās).

Visu debess ķermeņu kopums, kā tieši novērojamo, tā arī to

kuru esamību mēs zinām pēc netiešiem norādījumiem, sastāda



6 lEVAI

Visumu. Tāpēc viena no astronomijas lielākajām problēmām ir

Visuma uzbūves, visu kustību, kas tajā notiek, un tās attīstības

izpētīšana.
3. §. Jēdziens par astronomiskās pētīšanas metodi.■ iSKPIiiiH

misKo zināšanu pamata ir pētījamo paradiou novērojumi. Taču

ļoti bieži novērojamās parādības ir tikai redzamas, šķietamas un

tikai ar papildu apsvērumu palīdzību iespējams noteikt novēro-

jamo parādību patiesos apstākļus. Tāds, piemēram, ir uzdevums

par Zemes stāvokļa noteikšanu Visumā — uzdevums, kas ļoti sva

rīgs ne tikai tīri astronomiskā, bet arī daudz plašākā filozofiskā

un pasaules uzskata ziņā. Tieši novērojumi mums neparāda, kur

starp novērojamiem debess ķermeņiem atrodas Zeme, vai tā kustas

vai ne, bet, ja kustas, tad kā īsti. Šis jautājums nav atrisināms

tieši, bet to atrisina netieši, iztjlkojot un izskaidrojot novērojamās
debess spīdekļu kustības. Ar tādiem gadījumiem mēs sastopa
mies ari citos astronomijas jautājumos. Vairumā gadījumu debess

ķermeņu kustības notiek lēni. Tādēļ to sīkai izpētīšanai nepiecie
šami novērojumi, kas uzkrāti ilgā — vairāku desmitu un simtu

gadu laikā. Kā šeit, tā arī citos gadījumos ir vietā profesora
V. Ceraska skaistie vārdi: ~astronomija dzīvo no pagājušā un

strādā nākotnei".

Lai atrisinātu jautājumus par debess spīdekļu kustībām, astro-

nomija balstās uz matemātikas un mechanikas teorēmām; šās

astronomijas nozares lielu nodaļu tad arī sauc par debess mechaniku.

Apskatot jautājumus par debess spīdekļu ķīmisko sastāvu, par
dažādu vielu fizikālo stāvokli tajos, par daždažādām parādībām,
kuras novērojamas uz tiem, astronomija balstās uz ķīmijas un

fizikas likumiem; visi pēdējo gadu atklājumi par atoma uzbūvi,

par dažādu vielu īpašībām noteiktos temperatūras un blīvuma ap-

stākļos atrod pielietojumu parādību izskaidrošanā, kuras novēro-

jamas uz debess ķ^rmeņ'em.
No otras puses, astronomiskas parādības dažreiz noder mechani-

kas un fizikas likumu pārbaudei. Piemēram, mechanikas pamatli-
kumi, kuri izvesti no Zemes parādību novērojumiem, ir galīgi apstipri-
nājušies tieši debess ķermeņu kustību izskaidrojumos. Dažādi

mūsdienu uzskatu teorētiskie secinājumi par elektronu kustībām

atomos tiek pārbaudīti pie dažiem debess ķermeņiem, kur vielai

ir tik augsta temperatūra vai tik mazi vai lieli blīvumi, kādi nav

sasniedzami Zemes laboratorijās.
4. §. Par mūsu zināšanu stāvokli dažādās astronomijas nozarēs.

Sasniegumi dažādās astronomijas nozarēs līdz šim laikam ir ļoti
dažādi.

Attieksmē uz Zemei tuvāko debess ķermeņu kustībām un izmē-

riem visi jautājumi ir gandrīz pilnīgi atrisināti. Tas arī saprotams.
Tā kā šie ķermeņi atrodas mums tuvu, tad to kustības tiek novēro-
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tas ar lielu precizitāti; novērojumi tiek izdarīti jau ļoti sen; jautā-

jumu atrisinājumi pamatojas uz samērā vienkāršiem mechanikas

likumiem. Šo jautājumu atrisināšanu uz stingri zinātniska pamata

bija nostādījis jau Ņūtons pirms vairāk nekā 250 gadiem. Turpre-
tim tālo zvaigžņu kustības izpētītas daudz nepilnīgāk.

Jautājumi par debess ķermeņu fizikālo uzbūvi un par parādībām,
kas uz tiem notiek, izpētīti daudz mazāk. To pētījumi kļuva iespē-
jami tikai pirms apmēram simt gadiem, bet citi tikai mūsu gadsimtā.
Novērojamās parādības nesalīdzināmi sarežģītākas nekā debess

ķermeņu kustības. Matērijas īpašības, kuras jāņem vērā, izskaidro-

jot debess ķermeņu fiziskās īpašības, ir fiziķu pētīšanas priekšmets
pēdējos gadu desmitos, un katrs gadu desmits, gandrīz katrs gads
atnes jaunus faktus un jaunas teorijas vai hipotēzes. Dabiski, ka

astrofizika attīstās, tā sakot, mūsu acu priekšā un daudzi jautā-
jumi vēl gaida savu atrisinājumu.

Visuma uzbūves jautājumi sarežģījas līdz ar astronomisko tāl-

skatu uzlabošanos un līdz ar jaunu, ārkārtīgi tālu debess

spīdekļu atkiāšanu. Šie jautājumi ir ļoti sarežģīti pēc būtības, un

ceļi to atrisināšanai ir nosprausti tikai mūsu gadsimtā.
Beidzot, kā par atsevišķu debess ķermeņu, tā par Visuma kā

vesela evolūciju mums ir tikai vispārēji jēdzieni un virkne hipo-
tēžu. Šie jautājumi ir sarežģītāki par visiem iepriekšējiem, un tādē]

saprotams, ka evolūcijas procesa sīkumi tikko sāk iezīmēties.
5. §. Astronomijas praktiskā nozīme. Bieži vien, ja ne parasti

uz astronomiju raugās Ka uz zinātni, Kurai ar parādībām uz Zeme

nav nekādasakara, kā uz debess zinātni tai vecajā izpratnē, pēc kura

Zeme un debess tika stādītas viena otrai pretī kā pilnīgi dažādas

lietas. Vai ari otrādi — pie astronomiem vai astronomiskajām
observatorijām griežas ar jautājumiem par laiku: kad beigsies lie

lais sals vai lietus (netiek jautāts, kad beigsies jaukais laiks), kād

bija vakar temperatūra vai atmosfēras spiediens. Tādas attieksme

pret astronomiju pamatojas uz pārpratumu, uz astronomijas sajauk
šanu ar zinātni par laiku — ar meteoroloģiju. Pa daļai tās ir tālā

pagātnes atliekas, kad ļaudis ticēja, ka pēc astronomiskām parādībām
var paredzēt laiku un pat vēsturisku notikumu norisi, piemēram
karus un cilvēka likteni.

Tādas domas par astronomijas pilnīgu atrautību no Zemes lie-

tām vai arī, otrādi, par debess spīdekļu ārkārtīgi stipru ietekmi uz

Zemes lietām pamatotas uz pārpratumu, uz astronomijas kā zinātnes

pilnīgu nepazīšanu.
Jāsāk ar to, ka astronomija, bez šaubām, tāpat kā visas zinātnes,

ir izaugusi no prakstiskās dzīves vajadzībām. Visu mūsu dzīvi

regulē dienas un nakts maiņas. Līdz ar kultūras attīstību radās

vajadzība zināt precizu laiku kā dienā, tā naktī. Līdz mechanisko

pulksteņu izgudrošanai Saules kustība pie debess dienā, bet naktī
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zvaigžņu kustiba no lēkta līdz rietam aizvietoja un dažreiz arī tagad'
aizvieto pulksteņa rādītājus. Pagājušo notikumu maiņas pierakstī-
šanai vajadzēja iekārtot dienu skaitīšanu lieliem laika starpbrīžiem.,
vajadzēja radīt kalendāru. Arī šeit pamatā ir debess parādības:
Mēness fazu maiņa, Mēness mēnesis un Saules kustība pie debess

starp zvaigznēm, silto un auksto mēnešu maiņa, t. i., gads. Ceļojot
pa neizpētītām zemēm, kur nav ceļu, pa jūrām tālu no krastiem,

par noietā un nospraustā ceļa rādītāju ir lietoti un līdz pat šim lai-

kam tiek lietoti Saules novērojumi dienā, bet zvaigžņu novērojumi
naktī; ne velti ir radies teiciens: ceļa zvaigzne.

Sastādot neliela laukuma plānu, iztiek bez astronomijas, šim

nolūkam vajadzīga tikai ģeometrija. Taču plānā nepieciešams no-

rādīt tā novietojumu attiecībā pret debess pusēm: dienvidiem, zie-

meļiem, austrumiem, rietumiem; šim nolūkam lieto magnet-
adatu, faču tā nerāda pilnīgi pareizi —uz ziemeļiem un dienvidiem,
bez tam ir vietas, kur uz tās norādījumiem nevar paļauties (tā
saukto magnētisko anomāliju vietas), un galu galā plānu orientēšana

jāizdara pēc Saules vai pēc zvaigznēm.
Sastādot liela laukuma — veselas valsts kartes, jānosaka ļoti

tālu pilsētu savstarpējie novietojumi. To var izdarīt vienīgi pēc
zvaigžņotās debess novērojumiem. Pēc novērojumiem noteic vietas

platumu un garumu uz Zemes virsmas. Speciālas ekspedicijas veic šos

tā saucamos astronomiski ģeodēziskos darbus. Tām jāzina precizi
zvaigžņu vietas pie debess, bet šo darbu veic astronomi savās obser-

vatorijās. Nav iespējams vienu reizi par visām reizēm noteikt zvaig-

žņu vietas pie debess, tādēļ ka šīs vietas mainās, un šīs maiņas var

atrast, ja novērojumus atkārto pēc desmitiem un simtiem gadu.
Lai varētu veikt astronomiski ģeodēziskos darbus, jāzina pre-

cizs laiks. Ekspedicijas pašas pēc saviem astronomiskiem novēroju-
miem noteic precizu laiku katrai vietai, kurai jānoteic platums un

garums. Bet tām jāzina vēl arī precizs laiks kādā noteiktā vietā:

Maskavā vai Pulkovā, vai Grinviča (Anglijā). Šo precizo laiku tagad
tās saņem pa radio.

Visi pazīst precizā laika signālus (divi gari, viens īss), kurus

ik dienas noteiktās stundās pēc Maskavas laika noraidano Maskavas

observatorijas pa radio. Bez šiem signāliem, kuri domāti vispārējai
lietošanai, ik dienas tiek noraidīti arī vēl speciāli signāli astrono-

miski ģeodēzisku ekspediciju vajadzībām un vispār zinātniskām

vajadzībām. Precizā laika signālu raidījumi nemaz nenozīmē, ka

Maskavas observatorijā ir kaut kāds pilnīgi precizs pulkstenis..
Pilnīgi precizā fabrikā izgatavota pulksteņa nekur Zemes virsū nav —

visi pulksteņi ir kļūdaini. Taču observatorijās (un atkal astrono-

misku novērojumu ceļā) skaidrā laikā tiek noteiktas ļoti labu pulk-
steņu kļūdas, un šīs kļūdas tiek ņemtas vērā, noraidot pa radio pre-

cizā laika signālus.



Šos precizā laika signālus noraida dažādu valstu daudzas obser-

vatorijas. Bez astronomiski ģeodēzisku ekspediciju vajadzībām
tos uztver arī tūkstošiem kuģu, kas peld pa jūrām un okeāniem.

Lai droši pārbrauktu okeānam, nepieciešams ik dienas noteikt kuģa
stāvokli; šim mērķim lieto atkal astronomiskos novērojumus; uz

katra kuģa atrodas: šādiem novērojumiem piemērots instruments

(sekstants); chronometrs, kas aptuveni rāda laiku; astronomiskā

gada grāmata, radiouztvērējs un cilvēks (stūrmanis), kas prot lietot

šos priekšmetus kuģa stāvokļa noteikšanai bezceļu okeānā.

Astronomija nepieciešama arī uz modernajām spēcīgajām lidma-

šinām tālos pārlidojumos virs sauszemes vai jūras. Tā ir nepiecie-
šama Arktikas apgūšanai ne tikai, lai sastādītu Ziemeļu ledus okeāna

krasta līniju kartes, bet arī visos pārlidojumos šim mērķim. Lūk. ko.

piemēram, par to saka Padomju Savienības Varonis I. Spirins savā

interesantajā grāmatā ~Vēsturiskais reiss", aprakstot pārlidojumu
no Maskavas uz Ziemeļpolu, organizējot papaņiniešu ekspediciju.

~Stūrmaņa kopējā sagatavošanās darbu sērijā nācās ar sevišķu

rūpību sagatavot astronomisko novērojumu un aprēķinu metodiku.

Izmantojot to apstākli, ka pola rajonā Saules stundu leņķis ir vien-

līdzīgs ar azimutu, bet Saules deklinācija ir vienlīdzīga ar tās augstu-

mu, izdevās tik tālu vienkāršot astronomiskos aprēķinus, ka tos

varēja veikt gandrīz vienas minūtes laikā. lepriekš aprēķinātie
azimuti, kā arī augstumu un deklināciju diferences tika sakopotas
vienā vienkāršā tabulā, kas novietojās uz četrām lapām. Ar šo

tabulu palīdzību varēja izdarīt novērojumus visas polārās dienas

laikā Polārajā baseinā augstāk par 80°.

Tāda pastiprināta uzmanība astronomiskajiem elementiem saga -

tavošanās darbā nebija nejauša, bet jau iepriekš stingri apdomāts
pasākums. Es visvairāk paļāvos uz astronomiju tādēļ, ka nebija
skaidrs, kā izturēsies visi pārējie aparāti. Es nebiju pārliecināts,
ka magnetu kompasi darbosies normāli, nebija nekādas pārliecības
par žiroskopisko aparātu precizu darbību. Arktikas īpatnējie apstākļi

negarantēja arī radioaparatūras normālu darbību. Aprēķins — balstī-

ties galvenokārt uz astronomiju — bija sevišķi pareizs, kā tas

pilnīgi apstiprinājās pašā lidojumā. Strādājot lielo platumu apstāk-
ļos, ne uz kompasu, ne žiroskopu, ne uz radio nevarēja pilnīgi paļau-
ties. Vienīgi precizā un vienmēr drošā bija aviācijas astronomija.
Tā izglāba mūs grūtajos brīžos un veda precizi uz nozīmēto mērķi."

Un, ja vēlāk visa pasaule varēja pēc kartes sekot drošsirdīgo

papaņiniešu ledus gabala dreifam, tad tikai tādēļ, ka J. Fjodorovs
skaidrā laikā pēc astronomiskiem novērojumiem noteica ledus ga-

bala platumu un garumu un pa radio ziņoja tā stāvokli okeānā.

Valsts aizsardzības jautājumos astronomijai ir ne mazāk svarīga

nozīme, lai orientētos apvidū un lai precizi noteiktu artilērijas

šāviņu lidojumu virzienu dienā pēc Saules un naktī pēc zvaigznēm.

9

ASTRONOMIJAS PRAKTISKĀ NOZIMK
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6. §. Astronomijas ideoloģiskā nozīme.■ iAstronomijas nozīme

tomēr neaprobežojas ar noradītiem tas pielietojumiem praktiska
dzīvei. Ne mazāk svarīga ir tās ideoloģiskā, pasaules uzskata no-

zīme, tādēļ ka tieši tā noteic Zemes, bet reizē ar to arī cilvēka stā-

vokli Visumā.

Bez šaubām, visvienkāršākie astronomiskie novērojumi un

visas dabiskās parādības, kādas novērojamas uz Zemes, nepārlie-
cina par to, ka Zeme kustas telpā. Tādēļ dabiski, ka senā pasaules
uzskata pamatā bija vienkāršākā doma, ka pasaules centrā atrodas

Zeme, ka viss tai apkārt kustas, viss pastāv priekš tās, viss radīts

tai vai, pareizāk, cilvēkam — vienīgajam gudrajam Zemes un Visuma

iemītniekam. Cilvēkam, kas atrodas zemā kultūras līmenī, ir

dabiskas tieksmes padarīt par dievībām dabas parādības; tādēļ
nav brīnums, ka Saule, Mēness un planētas tika uzskatītas par
dievībām. Bet no šejienes jau vairs nebija tālu līdz ticībai, ka tās

ietekmē Zemes notikumus, pirmkārt, laiku un, tālāk, arī cilvēka

gaitas. Tādēļ radās uzskats, ka pēc spīdekļu stāvokļa pie debess

var paredzēt vēsturisko notikumu, piemēram, karu iznākumu, kā

arī atsevišķu cilvēku likteni pēc spīdekļu sakārtojuma viņu dzim-

šanas stundā. Šādi ticējumi (tā sauktā astroloģija) bija ļoti izplatīti

pagājušos laikos un ārzemēs nav izzuduši pat līdz šim laikam.

Nav lieki piezīmēt, ka astroloģija — arī būtībā tīri praktisks astrono-

mijas pielietošans mēģinājums — nevarēja neietekmēt astronomijas
attīstību. Bija taču jāzina spīdekļu sakārtojums pie debess pat
arī neskaidrā laikā; tas prasīja ne tikai novērojumus pie skaidras

debess, bet arī debess ķermeņu kustibas teorijas attīstību, lai pēc

aprēķiniem varētu zināt spīdekļu sakārtojumu aiz mākoņiem. Šajā
gadījumā ir vietā pieminēt viena no jaunās astronomijas pamat-

licējiem — J. Keplera vārdus:

~Taisnība, šī astroloģija ir dumja meita, bet, ak dievs, kas no-

tiktu ar tās māti, ļoti gudro astronomiju, ja viņai nebūtu šās dumjās
meitas. Pasaule taču ir daudz muļķīgāka par viņu un tik muļķīga,
ka, neskatoties uz visiem viņas labajiem darbiem, šai vecajai, gudra-
jai mātei jādzīvo uz meitas rēķina. Un matemātiķu ienākumi ir

tik reti un mazi, ka mātei droši vien būtu bijis jācieš bads, ja meita

nekā nenopelnītu. Ja agrāk neviens nebūtu bijis tik muļķis, ka lo-

lotu cerību izlasīt debesīs nākošo likteni, tad arī tu, astronom, nekad

nebūtu iedomājies izpētīt debess kustības par godu dievam; tu tad

par debess kustībām nekā arī nebūtu zinājis. Tiešām, taču ne no

svētajiem rakstiem, bet gan no māņticīgajām chaldiešu grāmatām
tu iemācījies atšķirt piecas planētas no pārējām zvaigznēm. Ja mēs

dabas izpētīšanai nebūtu varējuši atrast citus ceļus kā vienīgi prātu
un gudrību, tad mēs droši vien nekad to nebūtu izpētījuši."

Uzskats, ka Zeme ieņem centrālo stāvokli Visumā, atradās reli-

ģijas un visa senā pasaules uzskata pamatā. Ne velti jau senajā
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Grieķijā astronoms Aristarchs, kas apgalvoja, ka nevis tumšajai

Zemei, bet gan spožajai Saulei, kas dod Zemei gaismu un siltumu,

pienākas būt Visuma centrā, tika izdzīts no dzimtās pilsētas ~par

necienību pret dieviem". Tikai pirms apmēram 300 gadiem baznīca

piespieda Galileju atteikties no Kopernika mācības par Zemes kus-

tību kā nesaskanīgu ar svētajiem rakstiem, un sadedzināja uz sārta

filozofu Džordano Bruno par izteikšanos, ka vēl ir daudzas apdzīvo-
tas pasaules.

Sādi ticējumi zaudēja savu pamatu tikai pēc tam, kad ar Koper-

nika, Keplera un Ņūtona darbiem tiešām bija pierādīts, ka debess

spīdekļu kustību tiešie novērojumi ir mānīgi, ka Zeme pavisam ne-

atrodas Visumacentrā, bet kustas apkārtSaulei līdzīgi citām planētām,
ka zvaigznes ir tālas saules; pēc tam, dabiski, sāka domāt, ka arī

ap šīm tālajām saulēm kustas savas planētas, savas zemes un ka vis-

maz uz dažām no tām varbūt dzīvo arī saprātīgas būtnes. Taisnība,
ka mēs līdz šim laikam nevaram pilnīgi droši ne apgalvot, ne ari

noliegt šo saprātīgo būtņu eksistenci, bet pati doma par viņu pie-
ļaujamību būtiski paplašina mūsu apvārsni un pašā saknē izmaina

priekšstatu par cilvēka stāvokli Visumā.
Arī mūsdienās sarežģītie Visuma uzbūves, izveidošanās un at-

tīstības jautājumi ir arēna marksistiski-Jeņiniskā pasaules uzskata

cīņai pret ideālistisko filozofiju. Stāvoklis ir līdzīgs tam, kāds

bija pirms 300 gadiem, kad tika noteikts Zemes stāvoklis Visumā.

Bet tagad runa ir par daudz sarežģītāku problēmu. Tā skar Visuma

kā vesela uzbūves pamata uzskatus un atsevišķu tās daļu kustības,

jautājumus par to izveidošanos un pārveidošanos ar laiku, par to

pagājušo un nākošo likteni.

7. §. Astronomija kā pētīšanas priekšmets sadalās sekojošās

1) Sfēriskā astronomija, kurā tiek noskaidroti jēdzieni attic

cibā uz novērojamo spīdekļu šķietamiem sakārtojumiem un kustī

bām, izmantojot palīga debess sfēru.

2) Praktiskā astronomija, kurā tiek apskatītas metodes, ka

izdarīt astronomiskos novērojumus ar šim mērķim piemērotiem
instrumentiem; parasti domāti spīdekļu redzamo vietu un kustību

novērojumi.
3) Teorētiskā astronomija jeb aptuvena patieso ceļu (vai or

bitu) aprēķināšana, pa kuriem kustas debess ķermeņi; tā ir ievad

debess mechanikā.

4) Debess mechanikā, kurā tiek aplūkotas sarežģītas debess

ķermeņu kustības savstarpējas pievilkšanās ietekmē.

5) Astrofizika, kurā apskata jautājumus par debess ķermeņu
fizisko uzbūvi un par parādībām, kuras uz tiem notiek. Tā sadalās

praktiskajā astrofizikā, kurā tiek aplūkotas astrofizikalo novēro-

jumu metodes, un teorētiskajā astrofizikā, kurā, pamatojoties \\i
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fizikas likumiem, tiek izskaidrotas novērotās fizikāla rakstura pa-

rādības.

6) Zvaigžņu astronomija, kurai piekrīt jautājumi par Visuma uz-

būvi un par zvaigžņu kustībām.

7) Kosmogonija, kurā tiek apskatīti jautājumi par debess ķer-

meņu izveidošanos un to pārveidošanos ar laiku.

Ar astronomiju cieši saistīta ģeodēzija — zinātne par Zemes

mērīšanu un ģeogrāfisko karšu sastādīšanu. Uz praktisko astronomiju
attiecas arī jautājumi par kuģa vietas noteikšanu okeānā (jūras astro-

nomija) un lidmašinas vietas noteikšanu tālos pārlidojumos virs ap-

gabaliem, kuriem trūkst ģeogrāfiskās kartes, un virs mākoņiem (avi-
ācijas astronomija). Ar astronomiju (ar precizo laiku) saistīta grāvi-
metrija — ģeofizikas nozare, kas pētī zemes smaguma spēka
intensitāti dažādās Zemes vietās. Jāpiezīmē, ka norādītais astrono-

mijas iedalījums ir savā ziņā patvaļīgs: daudzi jautājumi ar

dažādām savām daļām attiecas uz vairākām norādītajām nozarēm.

Vispārīgās astronomijas uzdevums ir dot pamatziņas par galve-
najiem rezultātiem, kādi līdz mūsdienām iegūti dažādās astronomi-

jas nozarēs, un par metodēm, ar kuru palīdzību šie rezultāti ir iegūti.
Lai pareizi apgūtu astronomiju, tāpat kā ikkuru zinātni, studē-

jošam jāzina ne tikai rezultāti, līdz kādiem nonākusi zinātne vienā vai

otrā jautājumā, bet arī ceļš, metode, ar kuras palīdzību šie rezultāti

iegūti. Tikai ar metodēm atšķiras zinātniski spriedumi un secinā-

jumi no nezinātniskiem. Jebkurā jautājumā zinātniskam spriedu-
mam jābalstās uz pietiekošu skaitu precizi noteiktu faktu, uz stingri
loģiskiem secinājumiem, kas iziet no šiem faktiem, un pēc iespējas
jānoved pie jauniem secinājumiem, kurus var pārbaudīt (t. i., ap-

stiprināt vai noraidīt) ar faktiem. Studējošam, tāpat kā to dara

zinātnieks, sakarā ar ikvienu faktu, ar ikvienu secinājumu, kas

izriet no fakta, jājautā: ~bet kā to uzzināja?" un jācenšas dabūt

atbildi uz šo jautājumu.
8. §. Visuma īss apraksts. Pirms sākt sistemātisku vispārīgās

astronomijas izklāstu, derīgi ir dot mūsdienu uzskatu īsu apraksti
par Visumu.

Neizmērojamā plašumā ir izkaisītas saules, līdzīgas mūsu Saulti

t.i., ar savu gaismu spīdošas lodes, kuru caurmēri ir miljonien
kilometru lieli; vienas pēc spožuma līdzīgas Saulei, citas desmitien

reižu spožākas par to, vēl citas desmitiem reižu vājākas par to

Tās nav izkaisītas telpā vienmērīgi, bet veido atsevišķas grupas

zvaigžņu kopas; katra kopa satur vairākus miljonus zvaigžņu
Katrā grupā atstatumi starp atsevišķām zvaigznēm ir milzīgi
gaisma, kas vienā sekundē noskrien 300 000 k?n, no vienas zvaigznes
līdz tuvākai otrai skrien gadus un gadu desmitus, bet līdz tās pašas
grupas tālākām zvaigznēm skrien simtiem un pat tūkstošiem gadu
Atstatumi starp zvaigžņu kaimiņu grupām ir vēl desmitiem reiži
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lielāki nekā atsevišķo grupu caurmēri. Mums no Zemes šis zvaigžņu
kopas redzamas kā vāji miglas plankumiņi; tikai mums tuvajās

kopās iespējams saskatīt atsevišķas zvaigznes.
Pa lielākai daļai šīm grupām ir saspiesta forma, līdzīgi kabatas

pulkstenim. Mums tuvajām grupām iespējams redzēt, ka tās sastāv

no centrālā kodola, kurā nav iespējams izšķirt atsevišķas zvaigznes,
un no tā attālinās spirālveida zari; šo zaru galos, kur zvaigžņu ir

mazāk nekā centrā, ar pūlēm iespējams izšķirt atsevišķas zvaigznes,
šīs zvaigžņu kopas sauc par spirālveida miglājiem. Tās izvietotas

Visumā līdzīgi salām okeānā.

Pie vienas no šādām grupām, kurai droši vien arī ir spirāles

veids, pieder mūsu Saule un visas zvaigznes, kuras mēs ar neapbru-
ņotu aci vai visspēcīgākajos teleskopos redzam pie debess kā atse-

višķas zvaigznes. Šās grupas zvaigžņu lielāko daļu mēs redzam ar

neapbruņotu aci kā gaišu joslu, kas apjož visu debesi un kuru sauc

par Piena Ceļu. Teleskopā redzams, ka tas sastāv no milzīga vairuma

vāju zvaigžņu. Tomēr tās izskatās vājas galvenokārt tikai tādēļ,
ka tās ir ļoti tālu no mums.

Visumā viss atrodas kustībā; nav matērijas bez kustības. Gru-

pās visas zvaigznes kustas ar vairāku desmitu vai pat simtu kilo-

metru ātrumu sekundē. Ar līdzīgiem ātrumiem kustas arī grupas
attiecībā cita pret citu.

Telpa starp zvaigznēm un zvaigžņu grupām nav tukša. Pirm-

kārt, tai cauri iet gaisma. Vai tā ir visur esošā un visām cauri ejošā
ētera svārstības vai arī vielas vissīkāko daļiņu plūsma, vienalga, —

tā piepilda telpu starp zvaigznēm, tādēļ arī mēs tās redzam. Bez

tam nav šaubu, ka telpā starp zvaigznēm atrodas gāzu, varbūt, pu-

tekļu un sīku matērijas daļiņu mākoņi. Varbūt to ir maz starp Visu-

ma salām, bet nav šaubu, ka tādi ir starp mūsu Piena Ceļa zvaig-
znēm un starp zvaigznēm tālajos piena ceļos, kas līdzīgi mūsējam.

Mūsu Saule ir viena no mūsu Piena Ceļa, mūsu Galaktikas miljo-
niem zvaigžņu. Tai apkārt kustas mūsu Zeme un citi tumši, nespī-
doši ķermeņi, līdzīgi mūsu Zemei. Salīdzinot ar Sauli, tie nav lieli.

10—100 reižu mazāki diametrā, tās ir tā saucamās planētas. Planētu

masas ir tūkstošiem reižu mazākas par Saules masu. Apkārt pla-
nētām kustas vēl mazāki ķermeņi — planētu pavadoņi. Mēness ir

Zemes pavadonis. Planētu ceļi apkārt Saulei ir riņķveidīgi.
Bez planētām apkārt Saulei pa izstieptiem ceļiem (orbitām)

vēl kustas komētas: sākot ar spožām, kurām ir astainu zvaigžņu
izskats, beidzot ar vājām, kuras redzamas tikai teleskopos kā vāji.
miglaini plankumiņi. Masas visām komētām ir ļoti niecīgas, un vēl

niecīgāki ir to blīvumi. Beidzot, apkārt Saulei kustas milzīgā dau-

dzumā sīkas daļiņas, līdzīgas smilšu graudiņiem,' akmentiņiem un

akmeņiem. Kad tās nejausi saduras ar Zemes atmosfēru, tad mēs

tās novērojam kā krītošas zvaigznes.
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Planētu, komētu un daļiņu kustības apkārt Saulei un pavadoņu
kustība apkārt planētām notiek pēc mechanikas likumiem: inerces

un centrālā ķermeņa — Saules pievilkšanas spēka iedarbības dēļ.
Saule ar savu pievilkšanas spēku notur ikvienu planētu uz tās ceļa

(orbitas) un neļauj tai attālināties no tās, kas inerces dēļ katrā ziņā
būtu noticis, ja nebūtu šīs pievilkšanas. Planētas ar savu pievilk-
šanas spēku notur pie sevis savus pavadoņus. Mēs zinām, ka šis

pievilkšanas likums ir spēkā arī pie mums tālajām mūsu Piena

Ceļa zvaigznēm. Mēs pieņemam, ka tas darbojas visās Visuma vietās.

Zeme tāpat kā visas planētas pārtiek no Saules siltuma un

gaismas. Tie rada un uztur gandrīz visas kustības uz Zemes. Uz

Zemes pamazām attīstījās daudzveidīga dzīvība — kā augu, tā

dzīvnieku. Starp dzīvniekiem pēc savas attīstības cilvēks ieņem

augstāko stāvokli. Viņš pamazām ir iemācījies valdīt pār dabas

spēkiem un arvien vairāk paplašina savu prasmi izmantot tos savā

labā. Viņa prāts, kas pratis debess spēkus un parādības izmantot

dzīves un kultūras labā, kura kļūst arvien sarežģītāka, ir varējis
arī iedziļināties pasaules uzbūves noslēpumos un, pamatojoties uz

novērojumiem un to analizi ar matemātikas, mechanikas un fizikas

palīdzību, izveidot ne tikai diezgan precizu priekšstatu par Zemei

tuvākajiem debess ķermeņiem, bet dot arī kaut kādu priekšstatu,
kaut ari vēl tālu no pilnības, par tālajiem spīdekļiem.

Viens no mūsdienu dabas zinātnes pamatuzskatiem ir uzskats par

evolūciju, par visa esošā nepārtrauktu izmaiņu. Mēs zinām, ka

Zemes virsma, sauszemes un okeānu sadalījums uz tās ir mainījies

miljonu gadu laikā, ka šai laikā ir izmainījušies augi un dzīvnieki;

to liecina Zemes garozas iežu ģeoloģiskie pētījumi. Dabiski ir domāt,

ka arī visi debess ķermeņi ne vienmēr ir bijuši un ne vienmēr paliks

tādi, kādi tie ir tagad. Taču to pārmaiņas ir tik lēnas, ka tieši tās

novērot nav iespējams. Izņēmums ir maiņzvaigznes un it sevišķi

novas. Mums atliek vienīgi radīt zinātniskas hipotēzes par to,

kā tas ir varējis būt, pamatojoties uz mums zināmiem dabas spēkiem,
šīs pašas astronomijas problēmas izstrādāšana ir tikko kā sākta,

un kaut cik droši rezultāti" pieder nākotnei.

Otrā nodaļa

DEBESS SPĪDEKĻU REDZAMĀ KUSTĪBA

9. §. Novērojumi — astronomijas pamats. Teorijas loma

Ikvienu zinātni raksturo ne tikai tas zināšanas, kuras no tās ieguvus
cilvēce, bet arī tās metodes, ar kuru palīdzību šīs zināšanas tiek

iegūtas.
Astronomijā mūsu zināšanu vispirmais avots ir to parādībi

novērojumi, kuras mēs ievērojam pie debess. Tāpēc ari iepazīšanos
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ar astronomiju dabiski ir jāsāk ar novērojumiem, darot tāpat kā

pirmatnējie debess novērotāji, kuri dzīvojuši daudzus tūkstošus

gadu pirms mums. Uzkrājuši zināmu daudzumu novērojumu,
kuri mums rāda debess spīdekļu dažāda veida kustības, dabiski

ir jāpāriet pie noskaidrošanas, kā šie ķermeņi sakārtoti telpā ārpus
Zemes un kāda ir to patiesā kustība. Šai gadījumā tiks atrisināts

ari jautājums par mūsu Zemes stāvokli starp debess spīdekļiem,
jautājums, kas svarīgs ne tikai tīri astronomiskā, bet arī pasaules

uzskata, filozofiskā ziņā.

lepazīšanos ar astronomiskajām parādībām mēs sāksim ar vis-

vienkāršākajām un iedomāsimies, kā mēs novērojam kaut kur

Padomju Savienības vidus daļā, nevis Arktikā.

Tad mēs, kā saka, atkārtosim cilvēces daudzu gadsimtu pieredzi
astronomisku jautājumu risināšanā un vienlaicīgi iepazīsimies ar

astronomisku spriedumu piemēriem.

Novērojumi sagādā mums galvenos faktus. Tomēr vienkārša

faktu uzkrāšana vēl nav zinātne. Faktiem jābūt apvienotiem,
saistītiem vienā kopējā sistēmā ar teorijas palīdzību, kura sākas līdz

ar kaut kāda pieņēmuma, hipotēzes radīšanu. Radot kādu hipotēzi,
kuras mērķis ir apvienot zināmu faktu grupu vienā saistītā sistēmā,

pētnieka domas iziet no faktiem, un pie novērotajiem faktiem atkal

atgriežas pētnieka — teorētiķa domas, kad tas grib pārbaudīt
teoriju, salīdzinot ar novērojumu rezultātiem tos secinājumus, kas

izriet no teorijas.

Nekad nav bijis tā, ka pirmā hipotēze, kura izskaidro kaut kādu

parādību, izrādītos no visiem viedokļiem pilnīgi pareiza. Ja arī tā

apmierina faktus, uz kuru pamata tā izcēlusies, tad vienmēr jauni,
vairāk detalizēti fakti, kuri konstatēti pie tās pašas parādības,
piespiež vai nu izlabot hipotēzi, vai pavisam atmest to un apmainīt
ar jaunu.

Mūsu zinātne, pakāpeniski pilnveidojoties, dod mums aizvien

pilnīgāku priekšstatu par ap mums esošo dabu, pie tam nekur un

nekad nesasniedzot galēju, pilnīgu precizitāti.

10. §. Saules lēkti un rieti.■ Jau no bērnu dienām katram pa-
zīstami ir Saules lēkti — parādības, kad Saule parādās virs horizonta,

tas ir, virs tās līnijas, kur, mums liekas, debess saiet kopā ar Zemi,

un Saules rieti, kad tā aizslēpjas aiz horizonta. To horizonta pusi,
kur Saule lec, mēs saucam par austrumiem, bet to, kur tā riet — par
rietumiem. Uzlēkusi Saule kustas no kreisās uz labo pusi un tajā

pašā laikā kāpj arvien augstāk un augstāk, kamēr sasniedz visaugstā-
ko stāvokli virs horizonta, un pēc tam, turpinādama kustēties no

kreisās uz labo pusi, tā sāk doties lejup uz rietu. To debess pusi,
kur Saule ieņem visaugstāko stāvokli virs horizonta, sauc par dienvi-

diem. To debess pusi, kur Saule nekad nav redzama, sauc par zie-
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meļiem. Laika sprīdi no Saules lēkta līdz rietam mēs saucam par

dienu; laiku, kad Saule ieņem visaugstāko stāvokli pie debess, t.i.,
dienas vidu, par pusdienu; laika sprīdi no rieta līdz nākošam

lēktam — var nakti, bet vidējo brīdi starp Saules rietu un lēktu,
t. i., nakts vidu, par pusnakti. Laika sprīdi sturj> divām sekojošām

pusdienām vai pusnaktīm nirs saucam, par diennakti.

Ja rūpīgi seko šai parādībai, tad nav grūti ievērot, ka dažādās

dienās Saule lec dažādos horizonta punktos un ka tā noriet arī da-

žādos rietumu horizonta punktos. Ja, piemēram, esam sākuši savus

novērojumus pavasarī, tad ievērosim, ka ar katru dienu Saules lēkta

punkts un tās rieta punkts pārbīdās debess ziemeļu virzienā. Reizē

ar to dienu no dienas pamazām Saule pusdienā paceļas arvien augstāk
un agstāk, bet dienakļūst garāka un garāka. Tas turpinās līdz vasaras

sākumam.

Sasnieguši zināmu robežstāvokli, lēkta un rieta punkti sāk

pārvietoties atpakaļ no ziemeļiem uz dienvidiem, un reizē ar to

Saules pusdienas augstums sāk samazināties, bet diena saīsināties;
tas tā turpinās līdz ziemas sākumam. Sasniedzis zināmu robež-

stāvokli starp austrumiem un dienvidiem, Saules lēkta punkts sāk

pārvietoties atpakaļ uz ziemeļiem, bet rieta punkts, sasniedzis

robežstāvokli starp rietumiem un dienvidiem, sāk pārvietoties

pa horizontu ziemeļu virzienā, un ar nākošo pavasari viss atkārtojas
tāpat kā agrāk.

11. §. Mēness lēkti un rieti. Grūtāk sekot Mēness redzamai kus

tībai. i\e Katru dienu iespējams novērot tā lēktu un rietu, bet

ievērojot saraustītos novērojumus ilgā laika sprīdī, mēs redzamaj
Mēness kustībā atklājam tādas pašas parādības kā pie Saules. Lēkt

un rieta punkti mēdz būt dažādi. Ja Mēness tuvāk ziemeļiem, tad

tas šajā dienā arī riet tuvāk ziemeļiem un laiks no lēkta līdz rietan

ir garš, tāpat kā tas ir ar Sauli vasarā. Ja turpretim Mēness lēkt

un rieta punkti novietojas tuvāk dienvidiem, tad laiks no lēkta līd

rietam ir īss, kā ar Sauli ziemā.

12. §. Zvaigznāji. Ja mēs izdarīsim debess novērojumus naktī

un vislabāk bezmēness naktī, tad līdzīgus lēktus un rietus mē

ievērosim arī ar zvaigznēm. Lai novērojumus varētu veikt nevaino

jami, jāprot atšķirt zvaigznes citu no citas un nedrīkst samaini

vienu zvaigzni ar kādu citu. Šis uzdevums atvieglojas ar to, ka, ka

rāda novērojumi, zvaigžņu savstarpējais sakārtojums pie debes

mainās ārkārtīgi lēni. Vismaz vienkāršai, neapbruņotai acij zvaigžņi

sakārtojums šķiet nemainīgs daudzu simtu gadu laikā, bet vairuman

zvaigžņu pat daudzu tūkstošu gadu laikā. Šis apstāklis bija ļot

labvēlīgs astronomijas attīstībai. Tas ļauj orientēties starp tūksto

šiem zvaigžņu.
Spožākās zvaigznes, kuras atradās cita citai tuvāk, jau sen bij;

apvienotas grupās —tā saucamajos zvaigznājos, un katram zvaig
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znājam bija dots īpašs nosaukums. Figūras, kuras izveidoja kaimiņos
atrodošās spožākās zvaigznes, kā arī figūru nosaukumi, ir pārnāku-
šas pie mums no senajiem grieķiem, kuri dzīvoja 21/2 tūkstošus

gadu pirms mums. Bet grieķi tos laikam patapinājuši no ēģiptiešiem
vai no babiloniešiem. Vājās zvaigznes, kas atrodas tuvu spožajām,
tika pieskaitītas spožo zvaigžņu grupām, un iznāca, ka zvaigznāji
ir debess apgabali, kas robežojas cits ar citu, un debess ir sadalīta

zvaigznājos līdzīgi tam, kā uz Zemes sauszeme sadalīta valstīs.

Zvaigznāju nosaukumi lielāko tiesu ir dzīvnieku nosaukumi, piemē-

ram, Lielais Lācis, Mazais Lācis, Pūķis, Vērsis, Lauva, Gulbis v. c,

vai ari varoņu vārdi no grieķu mitoloģijas, piemēram, Kasiopeja,

Andromeda, Persejs, Orions utt. Sākumā ar zvaigžņu veidotajām

figūrām saistījās priekšstats par priekšmetu, kura vārdā bija nosaukts

zvaigznājs, un atsevišķas zvaigznes tika apzīmētas ar tā priekšmeta

daļām, piemēram, vidējā Lielā Lāča astē, vidējā Oriona jjstā,
Vērša acs utt. Ar XVII gs. šo apzīmējumu vietā sāka lietot zvaigžņu
apzīmēšanai katrā zvaigznājā grieķu alfabēta burtus — apmē-
ram pēc to spožuma, sākot ar visspožāko, un šie apzīmējumi tiek

lietoti līdz pat mūsu dienām. Taču grieķu alfabēta burtu lielākiem

zvaigznājiem nepietika, un tad vājākās zvaigznes sāka apzīmēt
ar numuriem. Dažas spožākās zvaigznes ir ieguvušas īpašvārdus no

grieķiem un romiešiem, bet visvairāk no arābiem. Lūk, visvairāk

lietotie:

Lielā Suņa a — Sirijs
Mazā Suņa a — Procions

Boota <x — Arkturs

Vedēja a — Kapela
Liras a — Vega

Skorpija a — Antaress

Vērša a — Aldebarans

Oriona a — Betelgeize
Oriona (i — Rigels
Perseja p — Algols

Visas ar neapbruņotu aci redzamās zvaigznes senatnē tika sa-

dalītas pēc spožuma 6 klasēs jeb zvaigžņu lielumos, pie kam vis-

spožākās tika nosauktas par 1. lieluma zvaigznēm, ar normālu,
vidēji labu redzi tikko redzamās zvaigznes tika apzīmētas
ar 6. lielumu, bet zvaigznes ar starpspožumu pēc acumēra

piedalītas 2., 3., 4. un 5. lielumam. Zvaigžņu skaits no 1. līdz 6. lie-

lumam sasniedz 5'/
a

tūkstošus.

Jāpiezīmē, ka lielos laika intervālos zvaigznāju figūras izmainās

ļoti ievērojami; viss debesīs atrodas kustībā, miera nav nekur. Taču

šo izmaiņu ātrums dažādos gadījumos ir dažāds. Piemēra dēļ 2. att.

attēlots Lielā Lāča septiņu spožo zvaigžņu savstarpējais stāvoklis

tagad (vidējā zīmējumā), pirms 50 000 gadiem (augšā) un pēc 50 000

gadiem (apakšā).
13. §. Kā iepazīties ar zvaigznājiem. Zvaigznes mums šķiet novie-

totas uz Kaaas sreras iekšējas virsmas, un tādēļ dabiski rodas doma uzbūvēt

zvaigžņu globusu, t. i., tādu sfēru, uz kuras virsmas punkti, kas attēlo zvaig.

2 Vispārinās astronomiju kurss



1.

att.

Zvaigznāju
karte

(pēc

Heisa

atlanta)
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2*

znes, novietoti tā, ka, ja iedomātos novērotāju šās sfēras centrā, tad viņš

šos punktus redzētu tādā pašā savstarpējā sakārtojumā, kādā patiess no-

vērotājs uz Zemes redzētu pa-

tiesās zvaigznes pie debess.

Taču šādu globusu izmantot,

lai iepazītos ar zvaigznājiem, ir

neērti. Daudz labāk izmantot

šim nolūkam plakanas kartes,

uz kurām punkti, kas attēlo

zvaigznes, novietoti tā, kā re-

ālās zvaigznes pie debess. To-

mēr nav iespējams vienā kartē

pareizi attēlot visu debesi vai

arī tikai tās lielāko daļu, t. i.,
bez to figūru izkropļojumiem,
kuras veido zvaigznes, un tieši

tāpēc, ka zvaigznes novietojas
it kā uz sfēras, bet sfēras

virsma nav savietojama ar

plakni. Tāpēc jāsamierinās ar

to, ka zvaigznāju figūras zvaig-

žņu kartē neatbilst pilnīgi

zvaigznāju figūrām pie debess.

Pieņemsim, ka mums ir

zvaigžņu karte un ka jāatrod
uz tās un uz ziemeļiem pie
debess Lielā Lāča zvaigznājs ar

septiņām spožām zvaigznēm,
kuras veido kausa figūru ar iz-

liektu rokturi; jāievēro uz kar-

2. att. Lielā Lāča kausa figūras maiņas
I—50 000 gadu pirms mūsu dienām; II mūsu

dienās; III—pēc50000 gadiem.

tes šo septiņu zvaigžņu apzī-
mējumi ar grieķu burtiem: * (aifa). 3 (beta), y (gamma), t (delta),
• (epsilons), £ (dzeta), yj (eta). Tad, nepārtraukti salīdzinot karti ar debesi,

atradīsim, ka, ja līniju no 3 uz a turpināsim un uz turpinājuma atliksim

vēl tādus piecus attālumus, kāds ir no 0 līdz a. tad nonāksim spožas
zvaigznes tuvumā. Tā ir Mazā Lāča a, kura septiņas zvaigznes arī veido

kausu, tikai citādi novietotu nekā Lielā Lāča kauss. Mazā Lāča et atrodas
kausa roktura galā. Ja pēc tam no Lielā Lāča c novilksim uz Mazā Lāča

* taisni un pēc tam šo taisni turpināsim aiz tās tādā pašā attālumā, tad

Sastapsim gan kartē, gan pie debess piecu spožu zvaigžņu grupu, kas veido

izstieptu burtu M vai W; tās ir Kasiopejas zvaigznāja galvenās zvaigznes.
ledomāsimies tagad taisni, kas iet cauri Mazā Lāča a perpendikulāri iepriek-
šējai taisnei, kura bija novilkta no Lielā Lāča uz Kasiopejas vidu. Šī otrā

taisne no vienas puses izies cauri joti spožai zvaigznei, spožākai no visām

jau minētajām (tā ir Lira» zvaigznāja gaivenā zvaigzne), bet no otras

puses cauri Vedēja zvaigznājam arī ar ļoti spožu zvaigzni. Ja iesācējs
debess pētīšanā labi iepazīsies ar šiem pieciem zvaigznājiem, tad citus

atrast viņam vairs nenāksies grūti. Ik reizes jātur tikai priekšā karte tā,

lai viena no šo zvaigznāju figūrām vienādi novietotos kā kartē, tā pie debess.

Tad viegli sazīmēt pie debess arī citus zvaigznājus pēc to novietojuma at-

tiecībā pret jau pazīstamo zvaigznāju.

14. §. Zvaigžņu redzamās kustības. Visas debess diennakts

griešanas, ueoess ziemeļpols. Debess ass. Prazdami atšķirt vienu

zvaigzni no otras, mēs varam pārliecināties, ka līdzīgi Saulei un Mē-

nesim zvaigznes lec horizonta austrumos, visaugstāk paceļas dienvi-
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dos un noriet rietumos. Bet atšķirībā no Saules un Mēness ikviena

zvaigzne lec vienmēr vienā un t jā pašā horizonta punktā austrumos

un noriet vienmēr vienā un tajā pašā horizonta punktā rietumos.

levērojuši kādas zvaigznes lēktu (vai rietu) vakara sākumā, nākošā

vakarā mēs atradīsim, ka tā atkal lec (vai riet) tāpat kā dienu

iepriekš.

Ja mēs pievērsīsimies horizonta ziemeļu daļai, kur, kā to no-

vērojumi rāda, Saule un Mēness nekad nemēdz būt, tad ieraudzīsim,
ka tur zvaigznes, piemēram, Lielais Lācis, nekad nenoriet, bet

griežas pa riņķiem apkārt kādam punktam, kas ne ar ko, ne ar vienu

zvaigzni nav pie debess iezīmēts. Griešanās notiek virzienā, kas

pretējs pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Ja mēs vakara sā-

kumā ievērosim Lielā Lāča septiņzvaigžņu zvaigznājā stāvokli

attiecībā pret zemes priekšmetiem, tad visas nakts laikā, īpaši

garās rudens un ziemas nakts laikā, iepējams izsekot, kā tas izmainīs

šo stāvokli, griezdamies pretēji pulksteņa rādītāja virzienam; mēs,

saprotams, būsim spiesti pārtraukt savus novērojumus dienā, taču

ar vakara iestāšanos mēs atradīsim Lielo Lāci tajā pašā vietā kā

vakara sākumā dienu iepriekš. Pirmajos novērojumos mēs ievēro-

sim, ka kustības centrā atrodas diezgan spoža zvaigzne, proti,
Mazā Lāča a. Taču uzmanīgāki novērojumi, kaut vai ar visvien-

kāršāko ierīču palīdzību, mums parādīs, ka tā pati griežas ap kādu

centru. Šo centru sauc par debess ziemeļpolu. Mazā Lāča a tās

lielā tuvuma dēļ debess polam tiek saukts par Polārzvaigzni.
Un tā visur pie debess mēs redzam kustību; nekustīgi mūsu

novērojumos paliekam tikai mēs uz Zemes un pols pie debess. Pa-

griezušies ar seju pret ziemeļiem, domās apvienosim gan debesskustību

ziemeļu pusē pretī pulksteņa rādītāja virzienam, gan spīdekļa lēk-

tus pa labi no mums austrumos, gan viņu kustību mūsu aizmugurē
uz dienvidiem no mums, gan rietus pa kreisi no mums rietumos.

levērojot, ka nekustīgi esam tikai mēs un pols, mēs nonāksim pie

secinājuma, ka visas šīs kustības apvienojas vienā: mums šķiet,
it kā visa debess ar visiem tās spīdekļiem griežas ap mums, ap Zemi,

ap iedomātu asi, kura iet cauri novērotājam un debess polam.
Mēness un Saule piedalās šajā debess kustībā kopā ar tiem zvaigznā-

jiem, kuros tie atrodas. Laiks, kurā visa debess apgriežas ap mums

vienu reizi, tas ir laiks starp diviem kādas zvaigznes sekojošiem
lēktiem (vai rietiem). Šī debess griešanās un jo sevišķi Saules

lēkts un riets jau cilvēces kulturālās attīstības pašā sākumā noteica

pirmo laika mērīšanas vienību — diennakti. Tādēļ arī to sauc par

debess diennakts griešanos. Taisno līniju, kura iet no novērotāja
uz debess polu un ap kuru notiek šī griešanās, sauc par debess asi.

15. §. Mēness izskata maiņa jeb Mēness fāzes. Mēness mēnesis.

Laikam jau pirms tam, kad pirmie novērotāji apzinājās visas debess

diennakts griešanās faktu, viņi ievēroja, ka Mēness maina savu
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izskatu, un konstatēja tā mainīgo formu secību jeb tā sauktās

Mēness fāzes. Divas trīs dienas pēc tam, kad Mēness nav redzams

pie debess nevienā no nakts stundām, tas parādās pie debess vakara

blāzmas staros kā šaurs sirpis, kas ar savu izliekto pusi ir vērsts

pa labi pret Sauli, kura nesen nogājusi aiz horizonta. Ik dienas

sirpis paplašinās, līdz kamēr iegūst pusriņķa formu, tas ir tā sau-

camais pirmais ceturksnis, kad Mēness atrodas '/
4

no riņķa līnijas
uz austrumiem no Saules. 7 dienas pēc tam Mēness pieņem pilna

riņķa formu un iestājas pilns Mēness; šajā laikā Mēness atrodas

pie debess 180" attālumā no Saules. Pēc tam sākas tā sauktā dil-

šana no Mēness labās — rietumu puses, un 7 dienās pēc pilna Mēness

tas atkal iegūst pusriņķa formu, tikai šajā gadījumā izliektā puse

ir vērsta pa kreisi, gan tāpat kā agrāk pret Sauli, kura atrodas pie
debess 1

4
no riņķa līnijas pa kreisi, uz austrumiem no Mēness; tas ir

tā sauktais pēdējais ceturksnis. Pēc dažām dienām Mēness ir redzams

sirpja izskatā pirms Saules lēkta austrumos, pie kam sirpis ar iz-

liekto pusi tad ir pagriezts pret Sauli, kura vēl nav uzlēkusi. Bet

vēl pēc dažām dienām Mēness atkal kļūst uz 2—3 dienām neredzams;

iestājas jauns Mēness.

Šī Mēness fazu maiņa — Mēness mēnesis — kuras garums 29'/
4

diennaktis, kļuva pēc diennakts par otru lielāku laika mēru, un

dienu, kad jaunais" Mēness parādījās kā šaurs sirpis vakara

blāzmas staros, sāka atzīmēt kā jauna mēneša sākumu. Jau no

bērnu dienām mēs novērojam parādību, ka Mēness izmaina savu

formu, un tagad tikai skaidri jāizprot tā formu secība.

16. §. Mēness redzamā kustība pa zvaigznājiem.■ Uzmanīgi aplū-
kojot Mēness stāvokli pie debess starp zvaigznēm, var ievērot

un tas ir ticis ievērots sensenos laikos, ka Mēness nepaliek visu laiki

vienā zvaigznājā, bet pāiiet no viena zvaigznāja otrā, pastāvīg
pārvietojoties no rietumiem uz austrumiem, un 21lļz

diennaktīs

apiet apkārt visai debesij, noejot šo ceļu pa zodiaka zvaigznāju
joslu. Šo zvaigznāju nosaukumi sekojoši: Auns, Vērsis, Dvīņi
Vēzis, Lauva, Jaunava, Svari, Skorpijs, Strēlnieks, Mežāzis, Ūdens

vīrs, Zivis. Šie zvaigznāji izcēlās no pārējiem jau senos laikos un

ieguva sevišķu nozīmi astronomijā, kad tika ievērots, ka pa tien

pārvietojas arī Saule.

17. §. Saules redzamā kustība pa zvaigznājiem. rsoveroi sauie

pārvietošanos pa zvaigznājiem, protams, ir aauaz grūtāk nekā

Mēness pārvietošanos, jo vienkārši nav redzams, kādā zvaigznājā
Saule atrodas. Bet, ja mēs iezīmēsim kādu spožu zvaigzni vakara

blāzmas staros, tad pārliecināsimies, ka ar katru nākošo nedēļu
to būs arvien grūtāk atrast, jo tā izrādīsies pēc Saules rieta arvien

tuvāk horizontam, un beidzot pienāks diena, kad mēs to vairs ne

ieraudzīsim. Lai šo zvaigzni atkal ieraudzītu, vajadzēs pēc mēneša

to meklēt agri no rīta, pirms Saules lēkta, austrumos. Šis novēro
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jums rāda, ka Saule pārvietojas līdzīgi Mēnesim no rietumiem uz

austrumiem. Šāda veida vēl rūpīgāki novērojumi var parādīt, ka

Saule pārvietojas pie debess pa tiem pašiem zodiaka zvaigznājiem,

3. att. Novērotājs, novērojamie spīdekļi un debess sfera.

kuri tika uzskaitīti iepriekšējā paragrāfā. Senie novērotāji to bija

pamanījuši jau pirms daudziem tūkstošiem gadu. Saules redzamā

kustība līdzīgi Mēness redzamai kustībai notiek pastāvīgi vienā

un tajā pašā virzienā no rietumiem uz austrumiem, pretēji debess

diennakts griešanās kustībai, kas notiek no austrumiem uz rietumiem.

Laika sprīdi, kurā Saule izdara pilnu apceļojumu pa zodiaka zvaigz-

nājiem, sauc par gadu.
18. §. Debess sfēra. Aprakstītie novērojumi viegli veicami ar

neapbruņotu aci. Tomēr, lai tos precizāk izpētītu, bija nepiecie-
šams izdomāt piemērotus leņķu mērījamos instrumentus. Tādi

instrumenti arī tika izgudroti, uzbūvēti un lietoti senajā Grie-

ķijā. Reizē ar to tika ievesti daži ģeometriski jēdzieni, ar kuru pa-
līdzību bija iespējams vieglāk studēt debess spīdekļu novērojamās
kustības. Nekavēsimies pie seno leņķu mērījamo instrumentu

apraksta, jo tie bija diezgan sarežģīti un tagad jau sen vairs netiek

lietoti. Vēlāk mēs iepazīsimies ar moderniem instrumentiem, kas

kalpo tam pašam mērķim. Tagad nepieciešams iepazīties ar tiem

ģeometriskajiem jēdzieniem, kurus astronomi kopš seniem laikiem

līdz pat mūsu dienām lieto ērtai debess ķermeņu kustību studē-

šanai.

Protams, ka aprakstītajos novērojumos katra spīdekļa stāvokli

noteic tikai tas virziens, kurā mēs to redzam. Mēs nevaram pateikt,
kurš spīdeklis tuvāks, kurš tālāks; mums izskatās, it kā debess

spīdekļi atrastos pie kādas sfēras iekšējās virsmas. Lai būtu ērtāk

apskatīt novērojamās kustības, ir ievests palīgjēdziens — debess

sfēra, kas uzbūvējama sekojošā kārtā. ledomāsimies, pirmkārt,

(3. att.) reālu novērotāju \f, kurš redz dažādus spīdekļus S
{, S

2,
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53,...S
3,...

virzienos MSX,
MS2,

MS3,., ,, un, otrkārt, iedomāsimies

punktu O uz šās grāmatas lappuses vai uz auditorijas melnās tāfeles,

vai vienkārši kaut kur sev priekšā. ledomāsimies caur punktu 0

ejam taisnas līnijas OS
v

OS
2,

OS
31 ... — paralēlas tām, pa kurām

novērotājs M redz spīdekļus. Un, beidzot, iedomāsimies sfēru,

aprakstītu ap punktu O kā ap centru ar kaut kādu pilnīgi patvaļīgu

rādiusu, un lai punkti S
u S

t,
53,...S

3,... uz sfēras ir tieši taisno līniju,
kuras vilktas caur O, krustošanās punkti ar sfēras virsmu. Jāsaprot,
ka iedomātais novērotājs, kas atrodas punktā O, redzēs punktus
S
ļt

S
2,

53,...S
3,...

uz sfēras tieši tādā pašā savstarpējā sakārtojumā,
kādā reālais novērotājs redz reālos spīdekļus S

lf
S

2,

53,...S
3,...

Prakse

turklāt rāda, ka daudz ērtāk apskatīt punktu S
lt

S
2,

S
mt

:
..

sakār-

tojumu un tokustības uz sfēras nekā taisno līniju MS
lf

MS
2,

MS
3, ...

sakārtojumu un to kustības. Aprakstīto palīgsferu sauc par

debess sfēru. Mēs varam neierobežoties ar tās attēlojumu uz papīra
vai tāfeles, bet izveidot to lodes veidā no papjē-mašē, koka vai

metāla. Tad mēs iegūsim debess globusu; iedomātais novērotājs
tad mums jānovieto globusa centrā.

Debess sfēra tiek pastāvīgi lietota astronomijā, un studējošam

jāpierod skaidri iedomāties visus punktus un riņķus uz tās.

19. §. Galvenie punkti un riņķi pie debess sferas.■ i ledomāsimies

(3. att.l vertikālu līniju MZ novērotāja vietā, t. i., taisni, kādu

ieņem svērteņa diegs, kas pie tam

pagarināta uz augšu, t. i., prom no

Zemes; pieņemsim, ka OZ (4. att.)

paralēla MZ. Sfēras punktu Z, kurā

sfēra krustojas ar taisni OZ, sauc par

novērotāja vietas zenitu ; to vienmēr

apzīmē ar burtu Z. Tam diametrāli

pretējo sfēras punktu sauc par noduru

un apzīmē ar Z' (vai Na). ledomā-

simies plakni, kas iet caur punktu 0

un ir perpendikulāra OZ; to sauc

par horizonta plakni. Lielo riņķi,
pa kuru tā krustojas ar debess sfēru,
sauc par horizontu, dažreiz lielākas

precizitātes dēļ — par matemātisko

horizontu.

Pieņemsim, ka OP ir novēro-

ZiNas

4. att. Zenits, nadirs. poli,
horizonts un ekvators.

tāja AI debess asij paralēls virziens, tad /; ir viņa debess pols jeb

ziemeļpols, kā mēs vienojamies to nosaukt; diametrāli pretējo polu
ly sauc par debess dienvidpolu. Neatkarīgi no novērotāja vietas

par debess ziemeļpolu sauc to, ap kuru no Zemes redzamā

zvaigžņu griešanās notiek pretī pulksteņa rādītāja kustības virzie-

nam: ap debess dienvidpolu zvaigznes kustas pulksteņa rādītāja
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kustības virzienā. ledomāsimies plakni, kas iet caur punktu O

un ir perpendikulāra OP; tā krusto sfēru pa lielo riņķi, kuru sauc

par debess ekvatoru. Plakne, kas iet caur OZ un OP, krusto sfēru

pa lielo riņķi, kuru sauc par novērotāja meridiānu, bet pašu
plakni — par novērotāja meridiāna plakni. Var pierādīt, un lasī-

tājs tiek aicināts to darīt, ka novērotāja meridiāna plakne ir

perpendikulāra horizonta plaknei un ekvatora plaknei.
Novērotāja meridiāns krustojas ar horizontu divos punktos; no

tiem ziemeļpolam P tuvāko sauc par ziemeļpunktu un apzīmē ar

burtu N, bet dienvidpolam P' tuvāko sauc par dienvidpuktu un ap-

zīmē ar burtu S. Ja nostājas ar seju pret ziemeļiem, tad pa labi

vidū starp punktiem N un S, 90° attālumā kā no viena, tā no otra.

uz horizonta atradīsies austrumu punkts, kuru apzīmē ar burtu E,
bet pa kreisi — tam diametrāli pretējais rietumu punkts, kuru ap-

zīmē ar burtu W. Var pierādīt, ka ekvators krusto horizontu tieši

austrumu un rietumu punktos. Ekvators dala debess sfēru divās

puslodēs: ziemeļu, kurā atrodas ziemeļpols, un dienvidu puslodē.
Novērotāja meridiāns dala sfēru austrumu daļā ar austrumu punktu
un rietumu daļā ar rietumu punktu. Novērotāja meridiāna un

ekvatora krustpunktus apzīmējam ar burtiem (augšējo, tuvāk Z)
un A' (apakšējo, tuvāk Z').

Spīdekļa stāvokli pie debess vai ari jebkura punkta stāvokli pie
sfēras noteic tā sauktās sfēriskās koordinātas. Mums ar tām jāie-
pazīstas.

20. §. Horizontālā koordinātu sistēma.

5. att. Horizontalā koordinatu

sistema.

ledomāsimies, ka novt

rotajs M redz spīdekli X virzien

Ml.. ledomāsimies (5. att.) taisn

OZ, kas iet caur debess sfēra

centru un ir paralēla MT,; S ir 01

krustpunkts ar sfēras virsmu. No

vilksim caur punktu E pusriņķi n

zenita Z līdz nadiram Z';tā plakn
ies caur sfēras centru O. Šo pusriņķ
sauc par punkta S vertikālu. Apz
mēsim tā krustpunktu ar horizont

ar H. Loku Z2 vai tam atbilstos

centra leņķi ZOS, ar kuru notei

attālumu no zenita līdz 2, sau

par punkta 2) zenitattālumu, t

mērī grādos no 0° līdz 180°; zenit

attālumu apzīmē ar burtu z. Loku//

vai Ipnki HOT. ar kuru notei

attālumu no horizonta līdz L, sauc par punkta 2 augstumu. To

skaita par pozitivu, ja S atrodas starp H un Z, kad 2<9o°, un par

negativu, ja 2atrodas starp 77 un Z\ kad 3>9o°. Augstumu apzīmē
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ar burtu h, pie kam apzīmējums h var būt ar -f- vai — zīmi.

Tāpēc, kur arī neatrastos punkts 2, vienmēr a-f h = 90°. Zenitat-

tālums vai augstums ir viena koordināta horizontālā koordinātu

sistēmā; otra ir horizonta loks, kuru skaita no dienvidpunkta S

līdz punktam H, kur punkta 2 vertikāls krustojas ar horizontu;

šo loku skaita no S virzienā WNES no 0° līdz 360c. To sauc par

punkta 2 azimutu. Tas ir arī divplakņu kakta leņķa Z'SZIZ',
kas ieslēgts starp plaknēm 0 Z S Z' un 0 ZH Z', mērs; tāpēc dažreiz

par azimutu sauc arī šo divplakņu kakta leņķi. Azimutu apzīmē ar

burtu A vai a. Ir skaidri jāizprot, ka, ja doti z (vai h) un A, tad

punkta stāvoklis uz sfēras ir pilnīgi noteikts. Dažreiz azimutu

skaita ne no dienvidpunkta, bet no ziemeļpunkta Iy arī tajā pašā
virzienā: no N caur E, S, W līdz N.

21. §. Ekvatoriālā koordinātu sistēma. ledomāsimies uz sfēras

pusriņķi, kas iet caur punktu i no pola f> līdz polam P' (6. att.).
To sauc par punkta S meri-

diānu; apzīmēsim meridiāna

un ekvatora krustpunktu ar

burtu D. Loku PY> vai

leņķi POl, kas noteic spī-
dekļa attālumu no debess

ziemeļpola, sauc par punk-
ta 2 pola attālumu. To mērī

grādos no 0° līdz 180°, bet

tam nav vispār pieņemta
apzīmējuma; mēs to apzīmē-
sim ar burtu p. Loku 7)2

vai ;leņķi DO2, kas noteic

punkta 2 attālumu no ekva-

tora, sauc par punkta 2

deklināciju; to apzīmē ar

grieķu burtu 8 (delta). Dek-

lināciju skaita par pozitivu,
ja 2 atrodas uz ziemeļiem
no ekvatora, kad p<9o°, un

6. att. Pirmā ekvatoriālā koordinātu

sistema.

par negativu, ja 2atrodas debess dienvidu puslodē, kur p>90
c

. Tāpēc
vienmēr $-f p = 90°. Deklinācijas zīmi satur tās apzīmējums 5.

Deklinācija ir viena koordināta ekvatoriālā sistēmā; otra ir debess

ekvatora loks no punkta A (augšējā, t. i., zenitam tuvākā), kurā

debess ekvators krustojas ar novērotāja meridiānu līdz tam punk-
tam D, kur spīdekļa meridiāns krustojas ar debess ekvatoru; šo loku

skaita no A virzienā AiVA'EA no 0° līdz 360°, t. i., debess sfēras

diennakts griešanās virzienā. To sauc par punkta 2 stundu leņķi.
Ar to mērī arī divplakņu kakta leņķi P'SAPIP', kas ieslēgts starp
meridiāna PAP' dienvidu pusi un punkta 2 meridiānu; tādēļ bieži
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vien šo divplakņu kakta leņķi sauc par stundu leņķi. To parasti

apzīmē ar burtu t. Ja doti 8 un t, tad punkta 2 stāvoklis uz sfēras ir

pilnīgi noteikts.

22. §. Koordinatu maiņa atkarībā no debess sferas griešanās.
Skaidri jāiedomājas debess sfēras griešanās tā, kā mēs to novērojam
no Zemes. Polam P tuvo zvaigžņu griešanās notiek pretēji pulk-

steņa rādītāja kustības virzienam, ja skatās no Zemes. Tātad arī

debess sfēras griešanos mums jāiedomājas notiekam tā, ka iedomā-

tais novērotājs centrā 0 punktus P tuvumā redzēs griežamies ap

P pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam, bet tas nozīmē, ka,
ja aplūkotu apgabalu P tuvumā no ārpuses, tad griešanos tas novē-

rotu pulksteņa rādītāja kustības virzienā. Saskaņā ar to punkts E

6. attēlā novietots tur, kur spīdekļi uzlec, bet punkts W — tur,

kur tie noriet. Pie ekvatora novietota bultiņa, kura rāda deb;ss

sfēras griešanās virzienu. Ikviens sfēras punkts griežoties apraksta
ekvatoram paralēlu riņķi. Šos riņķus mēs saucam par paralēlēm.
Ja paralēle krustojas ar horizontu, tad tas notiek divos punktos:
viens atrodas horizonta austrumu daļā, kur paralēles punkti uzlec,

otrs — rietumu daļā, kur tie noriet. No6. attēla ir skaidrs, ka šo

punktu stāvoklis uz horizonta atkarājas no spīdekļa deklinācijas.
Spīdekļi, kuri atrodas tieši uz ekvatora, uzlec tieši austrumu punktā
un noriet tieši rietumu punktā. Ja zvaigznes deklinācija ir pozitiva.
tad tā uzlec ziemeļaustrumos, bet noriet ziemeļrietumos. Ja dekli-

nācija ir negativa, zvaigzne uzlec dienvidaustrumos, bet noriet

dienvidrietumos.

Bez tam no 6. attēla redzams, ka, ja zvaigznes pola attālums ir

mazāks par attālumu no P līdz N, t. i., mazāks par pola augstumu
virs horizonta, tad tāda zvaigzne ne uzlec, ne noriet; viss tās dien-

nakts griešanās riņķis atrodas virs horizonta. Tātad ap debess zie-

meļpolu atrodas nenorietošu zvaigžņu apgabals. No 6. att. tāpat
redzams, ka zem horizonta var būt neuzlecošas zvaigznes, kuru

attālums no dienvidpola nepārsniedz loku P'S, kas vienlīdzīgs
lokam Pi\. Vēlāk uzzināsim, ka tādas zvaigznes tiešām ir. Pola

augstumu virs horizonta apzīmē ar burtu <p. Viegli redzēt, ka

ZA = 9; ZP == AS = 90° — <p.

Ja uzskatāmi iedomājas debess sfēras griešanos, tad nav grūti

saprast, ka, ja punkts S nemainīgi saistīts ar sfēru, tad pie griešanās
mainās tā t, z, 1 un ka šie lielumi iegūst savas agrākās nozīmes,
kad sfēra ir izdarījusi vienu apgriezienu. Kad spīdeklis lec vai riet,
tad tā z =* 90°, bet h — 0. Ikviena paralēle, kuru, sfērai griežoties,

apraksta ikviens tās punkts, krusto novērotāja meridiānu divos

punktos, kuri atrodas paralēles diametra galos. No tā, ka ikv:enas

paralēles austrumu daļa ir simetriska tās rietumu daļai, mēs secinām,

ka viens no paralēles krustošanās punktiem ar novērotāja meridiānu

atrodas augstāk par visiem pārējiem paralēles punktiem, bet otrs
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zemāk par visiem pārējiem. Spīdekļa cauriešanu meridiānam sauc

par tā kulmināciju. Spīdekļa cauriešanu novērotāja meridiāna

augšējam punktam sauc par augšējo kulmināciju, bet apakšējam —

par apakšējo kulmināciju. 6. attēlā redzams, ka norietošām zvaig-
znēm mēs varam novērot tikai augšējo kulmināciju, bet nenorieto-

šām zvaigznēm — abas kulminācijas. Nav grūti izvest sakarības

starp spīdekļa augstumiem h augšējā un apakšējā kulminācijā,
tā deklināciju Bun pola augstumu virs horizonta 9. 7. attēlā redzams,

ka augšējā kulminācijā uz dienvidiem no zenita

2 = 9 —8, h = SA + A2 - 90° — 9 + 6\

augšējā kulminācijā uz ziemeļiem no zenita

-=s_ 9, h 90
c

—?>4. 9,

apakšējā kulminācijā
z=ZP4 PZ' = 90° — 9 + 90° — S = 180° — 9 — 5;

A = 9 4- & — 90°.

Par 5 un t jāsaka, ka 8 no debess sfēras griešanās nemainās,

bet t nav nekas cits kā debess sfēras pagriešanās leņķis no tā momen-

ta, kad 2 iet cauri novērotāja
meridiāna dienvidu daļai, līdz

aplūkojamam momentam. Tāpēc
pašu lielumu t var lietot notecē-

jušu laiku mērīšanai, par ko sīkāk

būs runa nodaļā par laiku.

Tā kā debess sfēras vienas

apgriešanās laiku pieņemts pielī-
dzināt 24 stundām, tad tas no-

zīmē, ka / 24 stundās izmainās no

0 līdz 360°, bet katras stundas
laikā / izmainās par 15°, katras

minūtes laikā par 15', katras se-

kundes laikā par 15". Tāpēc bieži

astronomijā t izteic nevis grādos
un grādu daļās (t. i., loka minū-

7. att. Debess meridians.

tes un sekundēs), bet stundās un stundas daļās, t. i., laika
minūtēs un sekundēs.

Mēs novērojam, ka ikviena zvaigzne vienmēr lec (un riet) vienā
un tai pašā horizonta punktā. No šejienes mēs secinām, ka dekli-

nācija ikvienai zvaigznei ar laiku nemainās (vismaz maiņa nav

manāma ar neapbruņotu aci). Turpretim novērojumi rāda, ka
Saules un Mēness lēkta (un rieta) vietas ar laiku mainās, tas nozīmē,
ka mainās arī to deklinācijas.

23. §. Saules redzamā kustība. Ekliptika. Pat bez kādiem mēr-
instrumentiem var ievērot tos zodiaka zvaigznājus, pa kuriem ved
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Sauks un Mēness redzamie ceļi uz zvaigžņotās debess fona. Ar

instrumentu palīdzību jau senatnē bija noteikts arī Saules centra

ceļš starp zvaigznēm. Tas ir sfēras lielais riņķis, kas atrodas 2372

c

slīpi pret ekvatoru; to sauc par ekliptiku. Ekliptikas slīpuma leņķi
pret ekvatoru apzīmē ar burtu c. To ekliptikas un ekvatora krust-

punktu, kurā Saule pāriet no debess dienvidu puslodes ziemeļu
puslodē, sauc par pavasara punktu un apzīmē ar zīmi <y*. Diametrāli

pretējo punktu, kurā Saule pāriet no ziemeļu puslodes dienvidu

puslodē, sauc par rudens punktu. To apzīmē ar zīmi £i. To eklip-
tikas punktu, kuram ir vislielākā pozitivā deklinācija un kurš atrodas

vidū starp pavasara punktu un rudens punktu, sauc par vasaras

saulstāvju punktu (vasaras punkts). Tam pretējais ir ziemas saul-

stāvju punkts (ziemas punkts). Kāpēc šie punkti ieguvuši tieši

šādus nosaukumus un zīmes, mēs redzēsim vēlāk, kad sīki runāsim

par gada laikiem.

Ekliptikas slīpumu pret ekvatoru var noteikt jau ar vienkāršāko

astronomisko instrumentu, ar tā saucamo gnomonu.

24. §. Gnomons. Vienkāršākie astronomiskie mērījumi. Gno-

mons (». att.a)ir vienkāršs stienis, Kas ar svērteņa panazinu nostādīts

pēc iespējas precizi vertikāli

uz laukumiņa, kurš ar stū-

reņa palīdzību nolīdzināts

pēc iespējas rūpīgi un ir ho-

rizontāls. Par tādu var no-

derēt arī gara kārts uz

lauka, spieķis dārzā vai pa-

galmā, vai kniepadata uz

palodzes.

Ja skaidrā dienā atzīmē-

jam gnomona ēnas gala stā-

vokļus uz tam apkārt esošā

8. att. Gnomona schema

laukumiņa, sākot novērojumus 2— 3 stundas pirms pusdienas
un turpinot tos 2—3 stundas pēc pusdienas, tad mēs, protams,
ieraudzīsim, ka ēna sākumā saīsinājās, bet pēc tam sāks paga-
rināties. Atzīmēsim ēnas gala stāvokļus ik katru */# va* /*
stundu un savienosim atzīmētos ēnas gala punktus ar nepārtrauktu
līniju. Pēc tam ar auklu vai diegu (tādu, kas nestiepjas) apvilksim

ap gnomona pamatu kā ap centru vairākus riņķus. Katrs no tiem

krustos novilkto ēnas galu līniju divos punktos, kuros pirms un

pēc pusdienas atradās vienāda garuma diega gali, kam par iemeslu

bija Saules vienādi augstumi. Tā kā Saule ir kustējusies pirms un

pēc augšējās kulminācijas simetriski pret novērotāja meridiānu,
tad arī tās azimuti ir bijuši vienādi, ja tos skaita uz austrumiem un

rietumiem no novērotāja meridiāna. Tāpēc viduspunkts starp
vienāda garuma ēnas galiem atrodas uz līnijas, pa kuru novērotāja
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meridiāns krustojas ar mūsu laukumiņu. Mēs iegūsim tik daudz

šādu viduspunktu, cik novilksim riņķu; visiem tiem jāatrodas uz

vienas taisnes, kura iet caur gnomona pamatu. Ņemot vērā neiz-

bēgamās novērojumu kļūdas mūsu pirmajā astronomiskajā mērī-

jumā, mēs novilksim šo taisni tā, lai tā ietu starp mūsu atzīmētiem

punktiem un neatkāptos tālu ne no viena atzīmētā punkta. Šī

taisne rādīs ēnas virzienu tajā momentā, kad Saule gāja cauri no-

vērotāja meridiānam, t. i., pusdienā. Tāpēc arī to sauc par pus-

dienas līniju. Ja tā kaut kādā veidā ir atzīmēta uz laukumiņa,
tad ikvienā citā dienā stieņa ēnas cauriešanas moments šai līnijai
ir Saules cauriešanas moments novērotāja meridiānam, t. i., pus-

dienas moments. Tādējādi mēs iegūstam vienkāršāko Saules pulk-
steni.

Ja izmēri stieņa garumu / un kādas dienas pusdienā izmēri

stieņa ēnas garumu d, tad no taisnleņķa trijstūra, kura katetes

ir stienis un tā ēna, apzīmējot Saules augstumu ar h, iegūsim (sk.
8 att. b).

tt« JL.

Tādējādi iespējams aprēķināt Saules pusdienas augstumu.

Ja šādus mērījumus izdarām gada laikā daudzkārtīgi, tad atro-

dam vislielāko Saules augstumu h un vismazāko h. Vienmēr ir vietā

sakarība h = 90° —cp -f- 8. Ir skaidrs, ka h būs vislielākais, kad

5 būs vislielākais. Bet, tā kā Saule atrodas vienmēr uz ekliptikas,
kuras slīpumu pret ekvatoru apzīmējam ar c, tad vislielākā Saules

deklinācija ir -ļ- c, bet vismazākā ir — c. Tādēļ

h
x
= 90c

—<p + c; h
2
= 90° —? — c.

No šiem diviem vienādojumiem mēs atrodam:

1) t =
2

; 2) 90
c

-9 = - % (^+A2).

Tādā kārtā no visvienkāršākajiem mērījumiem mēs iegūsim pola

augstumu virs novērošanas vietas horizonta un ekliptikas slīpuma

pret ekvatoru.

Vēl vairāk, ja atzīmē uz pusdienas līnijas punktu tādā attālumā

cĻ no gnomona pamata, lai —- =tg Vi(*i + = (90° — 9),

t. i., d0= / ctg (90° —9) /tg 9, tad mēs tādā kārtā būsim atzīmē-

juši ēnas galu tai dienā, kad Saules deklinācija vienlīdzīga 0, t. i.,
kad tā iet caur ekvatoru. levērojuši šīs dienas pēc pusdienas ēnas

novērojumiem, mēs tādā kārtā atzīmēsim dienas, kad Saule iet caur

pavasara punktu un rudens punktu, bet no šejienes varam noteikt

gada garumu, tādēļ ka gads ir laika sprīdis starp divām sekojošām
Saules cauriešanSm pavasara punktam (precizāku gada definē-
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jumu dosim vēlāk). Bez tam mēs ievērosim, ka Saule noiet 180°

pa ekliptiku no pavasara punkta līdz rudens punktam ilgākā laikā

(185 dienās) nekā 180° no rudens punkta līdz pavasara punktam
(179 dienās). Tātad Saule kustas pa ekliptiku nevienmērīgi.

Novērojumi ar gnomonu attiecas uz vissenākajiem astronomiska-

jiem mērījumiem.

25. §. Otrā ekvatoriālā koordinātu sistēma. Ekltnttekā koordi-

nātu sistēma. „Ekliptikas" jēdziena ievešanai seko bez mums jau
zināmo vei citu koordinātu ievešana astronomijā. 9. attēlā bez

9. att. Horizonts, ekvators un

ekliptika.

10. att. Otrā ekvatoriālā

un ekliptiskā koordinātu

sistema.

zenita Z, horizonta SWĶE, debess ass PP' un ekvatora AWA'E

atzīmēta vēl ekliptika T C€h (". Zīme T apzīmē pavasara punktu,
bet zīme £h — rudens punktu. Jāsaprot, ka ekliptika griežas kopā

ar visu debess sfēru un ka tādā gadījumā pavasara punkts un rudens

punkts uzlec austrumu punktā un noriet rietumu punktā, tāpēc
ka atrodas uz ekvatora. Pieņemsim, kaPZP' 10. attēlā ir punkta £

meridiāns, kas krustojas ar ekvatoru punktā I). Ekvatora loku T D

no pavasara punkta līdz ekvatora krustpunktam arpunkta 2 meridiā-

nu sauc par punkta 2 rektascensiju. Rektascensiju skaita no pavasa-

ra punkta virzienā, kas pretējs debess sfēras diennakts griešanās
virzienam. To parasti apzīmē ar grieķu burtu a un izteic vai nu

grādos un grādu daļās, vai arī stundās un stundu daļās tāpat kā

stundu leņķi. Ja punkts S saistīts ar sfēru, tad a un S nemainās

no debess sfēras griešanās. Rektascensija a un deklinācija 8 veido

otru ekvatoriālo koordināta sistēmu.



ledomāsimies uz sfēras virsmas (9. un 10. att.) divus punktus
riunlT tādus, kuri katrs atrodas 90

c

no ikviena ekliptikas punkta;

skaidrs, ka tie atrodas viena diametra galos, kas perpendikulārs

ekliptikas plaknei. Tos sauc par ekliptikas poliem', par ziemeļpolu
sauc n Drakona zvaigznājā, kurš atiodas tuvāk ekvatora ziemeļ-
polam P (attālums PU protams ir z), par dienvidpolu — IT. Pus-

riņķi rimT, kas iet cauri punktam S, no n līdz IT sauc par punkta
2 platuma riņķi; apzīmēsim ar B šā riņķa krustošanās punktu ar

ekliptiku. Tad loku />2, t. i., spīdekļa attālumu no ekliptikas, skai-

tītu pa platuma riņķi, sauc par spīdekļa astronomisko platumu; to

skaita uz ziemeļiem (ziemeļu, pozitivais platums) un uz dienvidiem

(dienvidu jeb negativais platums), izteic grādos un grādu daļās no

()
c

līdz 90° un apzīmē ar burtu [3. Ekliptikas loku no pavasara punkta
līdz ekliptikas un spīdekļa platuma riņķa krustpunktam li sauc par

spīdekļa astronomisko garumu; spīdekļa garumu skaita pa eklip-
tiku tajā virzienā, kādā kustas Saules centrs; to izteic grādos no

0° līdz 360
r

un apzīmē ar burtu X. Platums un garums veido tā sau-

camo ckliptisko koordinātu sistēmu. Ja punkts 2 saistīts ar sfēru,

tad, sfērai griežoties, X un 6 nemainās.

Visas aplūkotās koordinātas var ar lielāku vai mazāku precizi-
tāti izmērīt ar šim nolūkam uzbūvētiem leņķu mērījamiem instru-

mentiem. Senatnē diezgan sarežģītas konstrukcijas instrumentus

lietoja spīdekļa platuma un garuma mērīšanai. Pamazām tie ir

izgājuši no lietošanas, jo sarežģītās konstrukcijas dēļ ar tiem nebija
iespējams veikt precizus mērījumus, kādi, astronomijai attīstoties,

bija vajadzīgi. Mūsu dienās ar diezgan vienkāršiem instrumentiem

var izmērīt zenitattālumu un azimutu, bet ar citiem instrumentiem—

rektascensiju un deklināciju. Turpretim astronomisko garumu un

platumu nemērī, bet aprēķina tiem spīdekļiem, kuriem rektascen-

sija un deklinācija ir izmērītas.

Ar koordinātu mērīšanu mēs iepazīsimies vēlāk. Ja ar koordi-

nātu sistēmām esam iepazinušies, tad viegli redzēt, ka austrumu

punkta azimuts ir 270
c

,
bet rietumu punkta — 90°. Ja pola augstu-

mu virs horizonta apzīmējam ar burtu 9, tad kāda ekvatora punkta

augstums augšējā kulminācijā ir 90° —9; šī punkta azimuts ir 0C

;

ekvatora punkta augstums apakšējā kulminācijā ir 9 — 90° un tā

azimuts — 180°. Zenita deklinācija ir 9, bet' pola zenitattālums

vienlīdzīgs 90° — 9. Rietumu punkta stundu leņķis vienlīdzīgs 90c

jeb 6 stundām, bet austrumu punkta — 270° jeb 18 stundām.

Ja pavasara punkts riet, tad šai brīdī kulminē tas punkts, kura

(ieklinacija ir + c, un tas ir vasaras punkts, bet tā zenitattālums ir

9— c. Bet, ja riet rudens punkts, tad šajā brīdī augšējā kulminā-

cijā atrodas ekliptikas punkts, kura meridionalais augstums ir 90°—

? — c. Ja vasaras punkta stundu leņķis ir 6 stundas jeb 90°, tad

rudens punkts atrodas augšējā kulminācijā un tā augstums šai

31OTRĀ EKVATORIĀLA KOORDINĀTU .SISTĒMA
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brīdī ir 90° — <p. Ja turpretim vasaras punkta stundu leņķis vien-

līdzīgs 18 stundām, tad augšējā kulminācijā atrodas pavasara

punkts.
26. §. Planētas. Veneras un Merkura redzamās kustības.■ BM

senseniem laikiem dažādas tautas ir ievērojušas pie debess zodiaka

zvaigznājos bez Saules un Mēness vēl piecus sevišķus spīdekļus.
Pēc izskata tie ļoti līdzinās spožām zvaigznēm, bet būtiski atšķiras
no zvaigznēm ar to, ka nesaglabā vienu un to pašu stāvokli zvaigznā-
jos, bet neatkarīgi viens no otra pāriet no viena zodiaka zvaigznāja
otrā un pie tam ne vienmēr kustas vienā virzienā starp zvaigznēm

no rietumiem uz austrumiem kā Saule un Mēness, bet dažreiz ar

pretējā virzienā — no austrumiem uz rietumiem. Vieni no tiem

atrodas pie debess vienmēr netālu no Saules tajā pašā zvaigznājā
kurā atrodas Saule, vai kaimiņu zvaigznājā; citi turpretim var būt

gan vienā zvaigznājā ar Sauli, gan atiet no tās pat uz pretējo debess

pusi. Tie ir, tā sakot, ~debess klejotāji", pazīstami ar grieķu nosau-

kumu ~planētas", kas nozīmē: ceļojošie, klejojošie spīdekļi.
§o planētu vārdus: Venera, Jupiters, Marss, Saturns, Merkurs —

mēs esam pārņēmuši no seniem romiešiem; še tās minētas spožuma
samazināšanās kārtībā. Tie ir romiešu dievu vārdi, un tas nav

nejauši: šeit atspoguļojas senā ticība, ka šiem spīdekļiem līdzīg
Saulei un Mēnesim ir ietekme kā dievībām uz Zemes notikumiem

Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet tagad sīkāk apskatīsim pla-
nētu kustības attiecībā pret zvaigznēm un Sauli. Sakarā ar to

mēs planētas varam iedalīt divās grupās: 1) Venera un Merkurs

2) Marss, Jupiters, Saturns. Pirmās grupas planētas sauc par

apakšējām, otras grupas — par augšējām. Kāpēc šādi nosaukum

radās, mēs uzzināsim vēlāk (sk. 32. §).
Venera un Merkurs vienmēr atrodas pie debess vai nu tajā pašā

zvaigznājā, kur Saule, vai arī kaimiņu zvaigznājā, uz austrumien

vai rietumiem no Saules. Veneras redzamā kustība attiecībā pret

Sauli notiek sekojošā kārtā. Pieņemsim, ka mēs sākam to novēro

tajā laikā, kad tā atrodas pie debess uz austrumiem no Saules. Tac

tā vakarā, drīz pēc Saules rieta, redzama rietumos. Pieņemsim
ka mēs Veneru sastopam tajā laikā, kad notiek tās redzamā attālina

šanās no Saules; Venera attālinās no tās arvien lēnāk, līdz kamēr

sasniedz .vislielāko attālumu no Saules, proti, ap 46°. Pēc tam tā

sāk tuvoties Saulei — sākumā lēni, bet pēc tam ātrāk; Saulei rietot

tā izrādās arvien tuvāk horizontam, un beidzot to nevar vairs ierau-

dzīt uz vakara blāzmas gaišā fona. Lai to ieraudzītu, tad apmērau

pēc viena — diviem mēnešiem tā rītos, pirms Saules lēkta, jāmeklē
austrumos. Nepārtraukti tā arvien vairāk attālinās no Saules uz

rietumiem, pamazām samazinot attālināšanās ātrumu, sasniedzot

robežattālumu, arī ap 46°, sāk tuvoties Saulei, kļūdama par ~rīta

zvaigzni", kamēr nonāk Saulei ļoti tuvu. Tad uz kādu laiku tā atka
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nav redzama: lec un riet gandrīz vienā laikā ar Sauli, bet pēc tam

parādās atkal vakaros kā ~vakara zvaigzne", turpinādama kustēties

uz austrumiem no Saules, un tādā kārtā sasniedz tādu pašu attālumu

no tās, ar kādu mēs sākām savus novērojumus.
Kad Veneras astronomiskais garums līdzinās Saules garumam,

tad saka, ka tā atrodas konjunkcijā ar Sauli; pārejot no vakara re-

dzamības uz rīta redzamību, Venera iziet cauri apakšējās konjunk-
cijas stāvoklim, bet, pārejot no rīta redzamības uz vakara — aug-

šējās konjunkcijas stāvoklim.

11. att. Marsa kustība uz zvaigžņotās debess fona 1939. gadā

Tādā kārtā Venera izdara pie debess it kā svārstības ap Sauli —

kā svārsts ap savu vidējo stāvokli. Pilnu svārstības ciklu tā veic

584 dienās, t. i., apmēram 19 mēnešos. Venera ir spožāka par visām

zvaigznēm un planētām. Tādēļ to viegli pazīt, ja vien zināms, kad

tā jāmeklē — rītos vai vakaros.

Merkurs pēc spožuma ir vāja planēta, un to novērot ir daudz

grūtāk nekā Veneru. Tā kustība attiecībā pret Sauli ir tāda pati
kā Venerai. Tas tāpat pāriet no austrumu puses uz rietumu pusi,
attālinādamies no Saules zināmā robežattālumā, bet pēc tam kustas

atpakaļ uz Sauli un, paejot tai garām, atkal izrādās uz austrumiem

no Saules: pilnu savas kustības ciklu attiecībā pret Sauli Merkurs

veic 116 dienās. Tā lielākā iespējamā attālināšanās no Saules ir

mazāka nekā Venerai un dažādos gadījumos mēdz būt ļoti nevienāda;
tā mainās robežās no 18° līdz 28°, tāpēc Merkuru gandrīz vienmēr

iznāk novērot uz rīta vai vakara blāzmas fona.

Ja pacenstos ievērot, kā Venera un Merkurs maina savu stāvokli

attiecībā pret zvaigznēm, pārvietodamies pa zvaigznājiem, tad

izrādītos, ka, ja kāda no šīm planētām pārvietojas attiecībā pret
Sauli no rietumiem uz austrumiem, tad arī attiecībā pret zvaigznēm,

3 Vispārīgās astronomijas kurss
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pārvietodamās pa zodiaka zvaigznājiem, tā kustas no rietumiem

uz austrumiem, un pie tam tās kustība attiecībā pret zvaigznēm
ir ātrāka par Saules kustību attiecībā pret šīm zvaigznēm. Pēc

kāda laika, kad tā sākusi kustēties attiecībā pret Sauli no austru-

miem uz rietumiem, tā arī starp zvaigznēm pēc šķietamās apstāšanās
sāk kustēties no austrumiem uz rietumiem. Pēc tam atkal notiek

planētas stāvēšana, un pēc tam tā atkal kustas no rietumiem uz austru-

miem. Planētu kustības uz zvaigžņotās debess fona no rietamie)//

uz austrumiem, t. i., tādā virzienā, kādā pastāvīgi kustas Saule un

Mēness, sauc par tiešām kustībām, bet kustības pretējā virzienā —

no austrumiem uz rietumiem — sauc par pretējām kustībām.

12. att. Jupitera kustība uz zvaigžņotās debess fona 1939. gadā.

27. §. Otras grupas planetu (Marsa. Jupitera un Saturna) re-

dzamā kustība notiek citādi nekā pirmās grupas planētu redzama

kustība. Pieņemsim, ka esam sākuši novērojumus tajā laikā, kac

planēta redzama pēc Saules rieta dienvidrietumos. Ik dienas tā pār

vietojas starp zvaigznēm no rietumiem uz austrumiem, tāpat kā

Saule, tikai lēnāk par Sauli. Tādēļ Saule nepārtraukti tai tuvojas
un uz kādu laiku planēta kļūst neredzama, tādēļ ka lec un riet

gandrīz vienā laikā ar Sauli. Pēc tam tā kļūst redzama austrumos

pirms Saules lēkta. Tās pārvietošanās ātrums starp zvaigznēm pa

mazinās, iestājas stāvēšana, pēc kuras planēta kādu laiku jau kusta

no austrumiem uz rietumiem pretējā kustībā; pēc tam atkal notiek

planētas stāvēšana, bet pēc tam kustība atkal kļūst tieša. Izrādās

ka vienmēr tajā laikā, kad planēta atrodas savas pretējās kustības

loka vidū, Saule un planēta atrodas katra pretējās debesspuses zvaig
znājos. Bet, kamēr planēta veic pretējās kustības otru pusi un uzsā!

savu tiešo kustību, Saule tai tuvojas no rietumiem, un pēc kāda

laika planēta un Saule izrādās tādā pašā savstarpējā stāvoklī pie
debess kā tajā laikā, kad mēs uzsākām savus novērojumus. Be

planētas tiešās kustības loka vidū Saule izrādās vienā zvaigznāja
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ar planētu. Tādas ir otrās grupas planētu kustības raksturīgākās
iezīmes attiecībā pret zvaigznēm un Sauli.

23. §. Daži termini un skaitļi. Ar leņķu mērījamo instrumentu

palīdzību novērojot planētas, tieK noteiktas to koordinātas: rek-

tascensija un deklinācija, bet pēc tām tiek izrēķināts astronomiskais

garums un platums. Ja mūsu rīcībā ir pietiekoši liels šādu novēro-

jumu skaits, katras planētas kustību var izteikt skaitļos. Izrādās,
ka visas tās kustas ekliptikas tuvumā, bet ne tieši pa to; planētu
astronomiskie platumi nav lieli — Merkurs atiet no ekliptikas ne

tālāk par 6°, Marss ne tālāk par s°, citas planētas vēl mazāk. Kad

planētas astronomiskais garums vienlīdzīgs Saules garumam, tad

saka, ka planēta atrodas konjunkcijā ar Sauli. Pie tam to astro-

nomiskie platumi vispār ir dažādi. Venerai un Merkuram konjunk-
cijas stāvokli, kurš iestājas, planētai kustoties attiecībā pret Sauli

no austrumiem uz rietumiem (pēc tam, kad planēta ir bijusi vakara

zvaigzne), sauc par apakšējo konjunkciju. Otru konjunkcijas stā-

vokli, kurā planēta nonāk, kustoties no rietumiem uz austrumiem

(pēc tarn,kad tā ir bijusi redzama rītos;, sauc par augšējo konjunk-
ciju. Kad otrās grupas planētas astronomiskais garums atšķiras no

Saules garuma tieši par 180°, tad saka, ka tā šajā laikā atrodas ar

Sauli opozicijā. Šajā laikā planēta atrodas tuvu tam debess punktam,
kas ir diametrāli pretējs Saules centram, taču nesakrīt ar šo punktu.

Laika sprīdi, kurā planēta atgriežas savā agrākajā stāvoklī

attiecībā pret Sauli (piemēram, starp divām sekojošām opozicijām
vai starp divām sekojošām vienāda nosaukuma elongacijām), sauc

par planētas sinodisko apceļošanas periodu.
Tāpat arī Mēness, ceļodams pa zodiaka zvaigznājiem, apraksta

riņķi, kas nesakrīt ar ekliptiku, bet atrodas 5° slīpumā pret to.

Izdarot novērojumus, ar leņķu mērījamiem instrumentiem at-

klāja, ka Saules kustība pa ekliptiku notiek ar mainīgu leņķa ātrumu:

Saules centrs sava gada ceļa vienā daļā 30 dienu laikā noiet3oy2

c, bet

pretējā — 28>/a
°

f
turpretim pārējā laikā leņķa ātrums pastāvīgi

mainās no vislielākā līdz vismazākajam, vai 'otrādi. Gluži tāpat
arī Mēness pa savu orbitu kustas ar nevienādu lenka ātrumu, kas

svārstās starp 29V2

°

un 23»/2
° divu dienu laikā.

Planētu sinodiskie apceļošanas periodi un citi to kustības ele-

menti arī nav vienmēr vienādi, bet ar laiku mainās, svārstoties

ap kādām vidējām vērtībām. Sekojošā tabulā doti aptuveni vidējie
lielumi, kuri raksturo planētu kustību.

Merkur* Venera

Apcejošanas sinodiskais periods 116 dienas 584 dienas
Austrumu vai rietumu elcngaeija no 18° līdz 28° apm. 46°

Pretējās kustības loks apm. 12V2
°

apm. I(,°

Pretējās kustības laiks apm. 18 dienu apm. 41 d.
Laiks no austrumu elongacijas līdz rietumu

elongacijai apm. 44 dienas apm. 144 d.

;*
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Marss Jupiters Saturns

Apceļošanas sinodiskais periods ....
780 dienas 399 dienas 378 d.

Pretējās kustības loks 14° 10° 7°

Pretējās kustības ilgums 70 dienas 119 dienas 136 d.

Planētu attālums no Saules stāvēšanas

laikā 137° 117° 108°

Lai ilustrētu šo lielumu nepastāvību, pietiks norādīt kaut vai

uz to, ka Marsa pretējās kustības ilgums mainās robežās no 60

līdz 80 dienām. Tādi ir galvenie planētu redzamo kustību rakstu-

rojošie lielumi, ja tās novēro no Zemes.

UZDEVUMI

1. Vai tā var būt. ka ekliptika iet caur austrumu un rietumu punktiem ?

Ja var, tad cik bieži tas notiek?

2. Atrast pie debess sfēras to punktu ģeometrisko vietu, kuriem

deklinācija vienlīdzīga astronomiskajam platumam.
3. Atrast pie debess sfēras to punktu ģeometrisko vietu, kuriem

rektascensijas vienlīdzīgas ar astronomiskajiem garumiem.
4. Kāda ir ekliptikas ziemeļpola un kāda dienvidpola rektascensija

un deklinācija.7

5. Kāds ir ekvatora ziemeļpola un kāds dienvidpola astronomiskais

platums un garums?

6. Ja ziemeļpola augstums virs horizonta ir <p, tad kādi ir lielākais
un mazākais leņķis, kurus veido ar horizonta dienvidu daļu ekliptikas tā

puse, kura atrodas virs horizonta?

7. Atrodiet spīdekļu 2,. S
2 un kuri attēlā atrodas zem horizonta,

zenitattālumus kā qp un 8 funkcijas.

Trešā nodaļa

PLANĒTU PATIESĀS KUSTĪBAS. HELIOCENTRISKĀS

SISTĒMAS ATKLĀŠANA

29. §. Senās planētu kustību teorijas. Zemes nekustīgums.
Nav šaubu, ka astronomija radās no praktiskām vajadzībām: no

vajadzības pēc laika skaitīšanas un vajadzības orientēties ceļoju-
mos. Laika skaitīšanai pietiekošu pamatu deva debess diennakts

griešanās, mēnesis kā Mēness fazu maiņas periods un gads kā siltā

un aukstā laika maiņas periods saistīts ar Saules kustību pa eklip-
tiku. Lai ceļotu, bija svarīgi naktī atrast virzienu uz ziemeļiem
un citām debess pusēm pēc zvaigžņu griešanās ap debess polu. Tā

kā dabas zinātne bija vāji attīstīta un maz kulturālam cilvēkam

piemita tieksme personificēt dabas spēkus, tad dabiski bija sagai-

dāms, ka vispirms par dievību tiks pārvērsta Saule kā neapšaubāms
cilvēka labdaris, jo cilvēkam bija saprotama Saules siltuma svētīgā
ietekme uz dabu, bet dažreiz arī kā barga valdinieka ietekme, kad

atklājās postošā karstuma ļaunums. Tā izcēlās Saules kults.
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Pēc tam, dabiski, sekoja Mēness un planētu dievišķošana un as-

troloģijas attīstība. Tās mērķu sasniegšanai vajadzēja zināt spīdekļu

novietojumu virs horizonta arī tad, kad laiks apmācies. Kā mēs

jau agrāk atzīmējām, šis arī praktiskais, kaut arī nepareizais astro-

nomijas pielietojums līdz zināmai pakāpei sekmēja tās attīstību.

Bet līdzās tādam utilitāram uzskatam par astronomiju pastā-

vēja, un Grieķijā tas jo sevišķi noteikti izteicās, tīri zinātniska at-

tieksme pret debess parādībām. Mēs šīs parādības novērojam no

Zemes. Kā tās norisinās patiesībā debess telpā? Kā gan lai izskaidro

redzamo Saules kustību pa ekliptiku, kas notiek vienmēr vienā un

tajā pašā virzienā, bet ar nevienādu leņķa ātrumu; Saules kustībai

līdzīgo Mēness kustību pa tā orbitu un' jau sarežģītākās planētu
kustības — gan tiešās, gan pretējās? Vai mēs redzam tieši to, kas

notiek īstenībā, vai arī šīs sarežģītās kustības, it īpaši planētu kus-

tības, ir kaut kādu vienkāršāku kustību sumēšanās rezultāts? Un

kādu vietu gan ieņem starp šiem kustošiem ķermeņiem mūsu Zeme?

Debess vai Zemes parādību novērojumos nekas pilnīgi droši

nenorāda uz to, vai Zeme kustas jeb vai tā ir nekustīga. Tādēļ

jau sengrieķu astronomiem bija divi uzskati par to. Vieni, kā Eu-

dokss un Aristotels (4. gs. p. m. c.), palikdami tiešo iespaidu varā,

domāja, ka Zeme nekustīga un atrodas pasaules centrā. Citi, kā

pitagorieši un jo sevišķi Aristarchs (3. gs. p. m. c.), izskaidroja debess

velves diennakts griešanos ar Zemes griešanos ap asi un par pasaules
centru uzskatīja Sauli. Aristarchs pēc pareiziem ģeometriskiem
apsvērumiem, bet nepietiekoši preciziem mērījumiem atrada, ka

Saules diametrs ir 6—7 reizes lielāks par Zemes diametru, ka Mēness

diametrs 2 x/2
—3 reizes mazāks par Zemes diametru un ka Saule

atrodas 19 reižu tālāk no Zemes nekā Mēness. Taču pieņēmums,
ka Zeme kustas, bija pārāk lielā pretrunā gan ar parastajiem iespai-
diem, gan ar reliģioziem uzskatiem. Jo, Zemei griežoties un kus-

toties ap Sauli, arī pašiem grieķu dieviem ar viņu mītni — Olimpa
kalnu — bija jāgriežas ap Zemes asi un Sauli. Pēc nostāstiem astro-

noms Aristarchs, kas mācīja par Zemes griešanos, bija spiests pamest
savu dzimto pilsētu, jo savas mācības dēļ to apvainoja par,,necienību
pret dieviem". Tādos apstākļos šī mācība nevarēja iegūt detalizētu

matemātisku izveidojumu un uz ilgu laiku nostiprinājās teorija par
Zemes nekustīgumu.

30. §. Vienmērīgas kustības pa riņķiem. Epicikli. Grieķiem

jau Dija noteiKti norādījumi, ka Zemei ir lodes tonna, un no parei-
ziem ģeometriskiem apsvērumiem viņi centās noteikt tās rādiusu.

Attiecībā uz spīdekļu ceļiem apkārt nekustīgajai Zemei dabiski

bija sākt ar visvienkāršāko paņēmienu, kā tas notiek, būvējot jeb-
kuru zinātnisku teoriju, un sarežģīt to tikai tad, kad izrādītos neiespē-
jami ar to izskaidrot novērojamās parādības; tāpēc seno teoriju

pamatā tika liktas Saules un Mēness vienmērīgās kustības pa riņķiem.
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Lai izskaidrotu to redzamās nevienmērīgās kustības pie debess,
laikam lielais ģeometrs Apolonijs Pergamskis tika ieteicis divus

līdzekļus — ekscentrisku riņķi un epiciklu.

Pieņemsim (13. att. a), ka Saule S kustas pa riņķi vienmērīgi.
Ja Zeme atrodas riņķa O centrā, tad, skatoties no Zemes, šķie-
tamā kustība arī būs vienmērīga. Ja turpretim Zeme atrodas

punktā T, tad redzamā leņķiskā Saules kustība pa punktam T tuvāko

AB daļu notiek ātrāk

par vidējo,bet pa punk-
tam Ttālāko riņķa daļu
CD —lēnāk par vidējo.
Skaidrs, ka starpība

starp vislielāko un vis-

mazāko ātrumu atka-

rājas no tā, kāda daļa
no riņķa rādiusa ir at-

tālums OT, t. i., eks-

centricitate OT.

13. att. Ekscentriskais riņķis un epicikls No otras puses, iedo-

māsimies (13. att. b),
ka pa riņķi ar centru T kustas vienmērīgi otra riņķa centrs Ou

bet pa šo riņķi arī vienmērīgi un ar tādu pašu periodu kā O x ap T

kustas Saule S, pie kam rādiuss O
xS, kas ir vienāds ar nogriezni

OT 13. att. a, visu laiku paliek paralēls vienam un tam pašam
virzienam TO. Tad nav grūti parādīt, ka tādā kārtā notiekošā S

kustība attieksmē pret T pilnīgi vienāda ar S kustību attieksmē

pret T 13. att. a. Riņķi ar centru T šajā gadījumā sauc par

deferentu, bet riņķi, kura centrs kustas pa deferenta riņķi, sauc

par epiciklu. Punkts S 13. att. b apraksta riņķi, kas apzīmēts
ar pārtrauktu līniju un ir vienāds ar riņķi 13. att. o. Punktu n,
kas atrodas tuvāk T (Zemei), sauc par perigeju, bet punktu A,
vistālāko no J — par apogeju.

Lai izskaidrotu Saules un Mēness nevienmērīgās leņķiskās kustī-

bas ar vienmērīgām kustībām pa riņķiem, abus šos paņēmienus

pielietoja grieķu astronoms Hiparchs, kas dzīvoja 2. gadsimtā

pirms mūsu eras. Viņš ir slavens ar to, ka noteica gada garumu
ar kļūdu, mazāku nekā 6 minūtes, atklāja gada laiku garuma nevienā-

dību, Mēness un Saules redzamo kustību nevienmērīgumu, sastādīja

pirmo zvaigžņu katalogu, t. i., sarakstu ar izmērītām koordinātām,

un atklāja pavasara punkta pārvietošanos pa ekliptiku. Par šiem

pētījumiem viņš ir ieguvis ~zinātniskās astronomijas tēva" nosau-

kumu, t. i., astronomijas, kura pamatojas uz novērojumiem un

stingriem apsvērumiem, bet ne uz izdomājumiem.

Aprēķināsim Saules orbitā attiecību OT pret riņķa (kuru apraksta
Saules centrs) rādiusu /?. Apzīmēsim šā riņķa loku, kuru Saule
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noiet vienas diennakts laikā, ar burtu a. Tad leņķa ātrums, kas

izteikts radiana daļās, perigejā n būs =

-5 turpretim

leņķa ātrums apogejā A būs
„

= 75—-—-pr=,\ to attiecība ir (R -f
M H -+- ()1

+ OT) :{R — OT). No novērojumiem, kā tas iepriekš (sk. 28. §)

norādīts, Saules vislielākais leņķa ātrums 2 dienās ir 30lļ2°, bet

vismazākais — 28V
2

C

; tātad to'attiecība līdzinās 30V2

°

: 2878
°.

Tādēļ iegūstam vienādojumu

R + OT
_

3Q'
/g

fl — OT
"'

28V2

'

no kura dabūjam

31. §. Planētu redzamo kustību izskaidrojums.I
ļ
Planētu redzamo

kustinu izskaidrošanai ar to tiešajam un pretējām kustībām tika

lietots epiciklu princips. Ikvienu planētu
iedomājās kustamies pa epicikla riņķi, kura

centrs E kustas pa deferenta riņķi'(l4. att.)
ar centru T, kurā atrodas Zeme, bet ar dažā-

diem apceļošanas periodiem. No zīmējuma

redzams, ka, ja planēta atrodas punktā A, tad,

novērojot to no T, tās kustības leņķa ātrums

sumējas no E kustības pa deferentu un no

planētas kustības pa epiciklu; turpretim, ja

planēta atrodas punktā C, tad kustība pa

epiciklu notiek pretējā virzienā kā kustība pa

deferentu, un tādēļ planētas leņķa ātrums,
kuru novēro no punkta T, ir vismazākais un

var kļūt pretējs. Tajos momentos, kad planēta
atrodas punktos B vai D, tās leņķa ātrums

vienlīdzīgs epicikla centra E kustības leņķa ātrumam. Tas nozīmē

ka vajadzēja tikai katrai planētai tā izvēlēties epicikla un deferenta

rādiusu savstarpējos garumus un planētas apceļošanas periodu pa

epiciklu un epicikla centra — pa deferentu, lai no šādas teorijas iz

rietošā planētas kustība attiecībā pret deferenta centru T sakristi

ar to reālo planētas kustību, kura novērojama no Zemes. Iz

rādās, to varēja izdarīt, un tādā kārtā tika radīta planētu kustības

teorija.
Beidzot, lai izskaidrotu visas debess velves diennakts kustību

pieņēma, ka viss Visums griežas ap nekustīgo Zemi.

Tā tika radīta pasaules ģeocentriskā sistēma, t. i., tāda, kura

centrs ir Zeme. To izstrādāja grieķu astronomi, un viens no viņiem —

14. att. Deferents

un epicikls.
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Klaudijs Ptolemejs, kas dzīvoja mūsu eras 2. gadsimtā Aleksandrijā,
sīki to izklāstījis savā darbā. Viņa darba grieķiskais nosaukums ir

~Megale sintaksis", kas nozīmē ~Lielā uzbūve", bet tas vairāk pa-

zīstams ar izkropļotu arābu nosaukumu ~Almagest".

15. att. Ptolemeja sistēmas schematisks attēlojums.
Deferentu un epiciklu lielumi ir nenoteikti. Noteikta ir tikai epicikla rādiusa attie-
cība pret deferenta rādiusu katrai planētai neatkarīgi no pārējām planētām. Tāpēc,
nav iespējams spriest par planētu savstarpējiem attālumiem (atsevišķā gadījumā par
sadursmēm). Var iedomāties tiktāl atvirzītus deferentus, ka epieikli neskars viens

otru; tas nav parādīts, lai zīmējums neiznāktu pārāk liels. Katra deferenta un epicikla
plaknes noliektas nelielā leņķī pret Saules deferenta un epicikla plakni. Saules un

Mēness epicikli nav attēloti.

32. §. Sīkāk par Ptolemeja sistēmu. Tā kā novērojumi rāda. ka

venera un merKurs izuara savas reuzamas svārstības pie debess ap Sauli

tad tika pieņemts, ka Merkura, Veneras un Saules epiciklu centri vienmē
ir uz viena rādiusa. Saskaņā ar to par epicikla centra apceļošanas periodi
pa deferentu šiem trim spīdekļiem tika pieņemts viens gads; turpretim
Merkura un Veneras apceļošanas periodi pa to epicikliem attiecībā pre
rādiusu TE, t. i., periodi, kuros šīs planētas atgriezās Zemei tuvākajā or

bitas punktā, tika pielīdzināti to sinodiskajiem apceļošanas periodiem
(sk. 28. §).

Lai noteiktu epicikla rādiusa attiecību pret deferenta rādiusu, tika

izmantoti vislielākie no Zemes novērojamie planētas attālināšanāsno Saule

leņķiskie lielumi. Nav grūti redzēt (16. att.), ka šāda attālināšanās ir no

tikusi tad, kad taisne, kura iet no Zemes T uz planētu V, ir planētasepicikla
pieskare. Bet tad TV ir perpendikulāra pret VE. Tāpēc trijstūris TVE i

taisnleņķa un tātad VE = TE sin ETV. Saskaņā ar novērojumiem lenki
ETV ir apmēram 46°. tātad VE - TE ■ 0.72.
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Lai izskaidrotu Saules šķietamās kustības nevienmērības pa ekliptiku
un Mēness —

pa tā orbitu, Ptolemejs lietoja atbilstošus epiciklus, bet ne-

vis Zemes ekscentrisku stāvokli orbitā. Viņš tomēr atsacījās no planētu
epiciklu centru vienmērīgas kustības pa deferentiem, bet ieveda šādu jau
sarežģītāku uzbūvi (17. att.). Zeme T ir novietota ārpus deferenta centra O.

Simetriski T attiecībā pret O iedomāsi-

mies punktu A; tas ir izlīdzināšanas

punkts (punctum aequans). ledomāsi-

mies taisnu līniju, kas vienmērīgi grie-
žas ap A; tās krustošanās punkts ar

deferentu ir epicikla centrs E. Vai, kas

ir tas pats, iedomāsimies ap punktu A

riņķi ar kaut kādu rādiusu un punktu X,
kas vienmērīgi kustas pa šo riņķi, šo

riņķi Ptolemejs sauc par ekvantu, ko

varētu tulkot kā , izlīdzināšanas riņķis".
Epicikla centra stāvoklis ir punkts uz

deferenta, kas ik brīdi atrodas uz ek-

vanta rādiusa, kurš vērsts no A uz K.

16.att. Epicikla un deferenta

radiusu attiecības noteikšana.

Ja kādas planētas deferenta un epicikla plaknes sakristu ar Saules
deferentu un epicikla plakni, t. i., ar ekliptikas plakni, tad šīs planētas
kustība, tāpat kā Saules kustība, no Zemes skatoties, liktos notiekam tieši

pa ekliptiku. Bet patiesībā tas tā nav; planētas kustas tikai gar ekliptiku,
bet ne tieši pa to, un to tiešo un pretējo kustību ceļi nesakrīt, bet izveido

cilpas (sk. 11. un 12. att.). Tas nozīmē,
ka deferenta un epicikla plaknes atrodas

slīpi pret ekliptiku. Tādēļ no novēroju-
miem vajadzēja noteikt katrai planētai
tās deferenta un epicikla plakņu slīpuma
leņķus pret ekliptikas plakni.

Ptolemeja sistēmā principā nebija
iespējams noteikt, kurai planētai deferenta

rādiuss mazāks, kurai lielāks, tādēļ ka

katras sistēmas redzamās kustības izskats

pilnīgi atkarīgs tikai no tās epicikla rā-

diusa attiecības pret tās deferenta rādiusu

un pavisam nav atkarīgs no to absolūtā

lieluma. Tika pieņemts, ka planētas sav-

starpēji sakārtotas telpā tādā kārtībā,
kāds to redzamais kustības ātrums pie
debess velves, un uzskatīja, ka ātrākās

atrodas Zemei tuvāk, bet lēnāk

17. att. Deferents un ekvants.

no tas. Tapec par vistuvāko spīdekli uzskatīja Mēnesi, pēc tam Merkuru,
Veneru, tai sekoja Saule, bet aiz tās nāca Marss, Jupiters un Saturns.
Firmas divas planētas tika sauktas par apakšējām, kā Zemei tuvākas par
Sauli, trīs citas — par augšējām planētām (sk. 26. §).

Ikviens augšējās planētas apceļošanas periods pa epiciklu, saprotot
ar to tas atgriešanos uz taisnās (deferenta rādiusa) TE (sk. 14. att.),
bija jāpieņem par vienlīdzīgu ar tās novērojamo sinodisko apceļošanas
periodu; pie tam. kad Saule atrodas uz rādiusa TE, planētai bija jāatrodas
uz šā rādiusapagarinājuma, bet brīdī, kad Saule atrodas punktam E pretējā
debess puses punktā, planētai bija jāatrodas epicikla punktā uz rādiusa
TE, starp T un E. Tikai tā varēja iznākt, ka planētas novērojamais stāvoklis
tas opozicijas brīdī patiesi sakrita ar planētas pretējas kustības loka vidu
uz zvaigžņotās debess fona.

Ptolemejs skaidri saprata, ka, pamatojoties uz novērojumiem, iespē-
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jams iegūt tikai katra epicikla rādiusa attiecību pret deferenta rādiusu

un ka novērojumu teorētiskai izskaidrošanai tas tieši ir vajadzīgs. Tādēļ
visu epiciklu rādiusus viņš izteica deferenta rādiusa daļās. Viņš pieņēma,
ka deferenta rādiuss satur 60 daļas, un ieguva epiciklu rādiusiem sekojošus
skaitļus: Saturnam — 6V2 daļas, Jupiteram — IVI2 daļas, Marsam —

391/* daļas, Venerai — 43/2 daļas, Merkuram — 22V2 dr.ļas.
No šejienes nav grūti aprēķināt, kādi viņam būtu bijuši deferentu

rādiusi, ja augšējām planētām par epicikla rādiusu viņš būtu pieņēmis
vienu un to pašu lielumu. Tad mēs iegūstam Saturnam 9,23; Jupiteram
5,22; Marsam 1,52. Turpretim apakšējām planētām — Venerai epicikla
rādiuss ir 0,72 no deferenta rādiusa un Merkuram 0,38. Mēs atgriezīsimies

pie šiem skaitļiem, kad iepazīsimies ar Kopernika sistēmu. Minēsim, beidzot,

planētu apceļošanas sinodiskos periodus pēc Ptolemeja: Saturnam —

378 dienas, Jupiteram — 399, Marsam
— 780, Venerai — 584, Merkuram —

116.

Ja runājam par Mēness kustību, tad jau Hiparchs atklāja leņķiskā
ātruma nevienādības Mēness viena apceļojuma laikā ap Zemi, bet Ptoleme-

jam jau bija zināms, ka Mēness orbitas perigeja un apogeja punkti nepa-
liek vienā un tajā pašā vietā starp zvaigznēm, bet pārvietojas Mēness

kustības virzienā (no rietumiem uz austrumiem) un 9 gadu laikā noiet

pilnu riņķi. Viņš zināja arī, ka Mēness orbitas un ekliptikas krustošanās

līnija, tā saucamā Mēness orbitas mezglu līnija, nesaglabā savu virzienu,

bet pārvietojas virzienā, kas ir pretējs Mēness kustībai pa orbitu (t. i., no

austrumiem uz rietumiem), un veic pilnu apgriezienu 182/3 gados.
Pieminēsim arī, ka ~Almagests" satur vēl zvaigžņu katalogu, t. i.,

zvaigžņu koordinātu sarakstu, kurš sastādīts, pamatojoties uz Hiparcha
un Ptolemeja novērojumiem.

33. 8. Astronomijas vēsture laikā no Ptolemeja līdz Koper-

nikam. Vai Ptolemejs pats atzina, ka viņa sistēmā daudzie riņķ
patiesi eksistē? Vai viņš uzskatīja, ka tā izteic īstenību? Svarīg
piezīmēt, ka viņa grāmatā nav nevienas frāzes, kura noteikti to ap

galvotu. Gluži otrādi, no atsevišķiem izteicieniem gan viņa grāmatā

gan viņa laikam tuvāko astronomu sacerējumos, kuri rakstīja par

planētu kustībām un izskaidroja Ptolemeja grāmatas atsevišķas
vietas, var secināt, ka tāpat kā viņš, tā viņa pēcteči uzskatīja visi

šo lielo ģeometrisko konstrukciju vienīgi kā ērtu līdzekli, ar kuru

var aprēķināt planētu redzamos stāvokļus dažādiem momentiem

skatoties no Zemes. Viņiem tā bija tikai ģeometriska schema, a

kuras palīdzību viņi aprēķināja planētu stāvokļus līdzīgi tam, ka

tagad astronomi šim nolūkam lieto sarežģītas formulas. Ptolemej
centās pierādīt vienīgi pamatlikumu, un proti, ka lodveidīgā Zeme i

nekustīga un tai apkārt kustas spīdekļi, bet viņa pierādījums vienīg
liecina, ka tajā laikā bijusi vāji attīstīta mechanika, t. i., mācība

par ķermeņu kustībām un spēkiem, kas šīs kustības izsauc. Tomēr

kaut arī Ptolemejs un pēc viņa tuvākie astronomi apskatīja epi
ciklu sistēmu vienīgi kā ģeometrisku schemu, taču tāds šaurs, kau

arī stingri loģisks uzskats nenoturējās visā tās vairāk nekā tūksto

ilgajā valdīšanas laikā. Gluži otrādi, pienāca laiks, kad šo

schemu sāka uzskatīt kā īstenības patiesu attēlojumu.

Ptolemejs bija viens no daudzajiem tā saucamās Aleksandrijas
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skolas zinātniekiem, kura bija ar zinātņu akadēmijas nozīmi. Tajā
vairāku gadsimtu laikā strādāja daudz dabas pētnieku dažādās

dabas zinātnes nozarēs. Tomēr nākošajos gadsimtos pēc Ptolemeja
grieķu zinātne sāka panīkt. To veicināja, no vienas puses, kristīgās
ticības izplatīšanās, kura nosodoši izturējās pret visu pagānisko
un starp citu arī pret grieķu astronomiju un pret grieķu zinātni

vispār. Kļuvusi par valdošo reliģiju, tā savu pārstāvju personā,
kuri vairāk bija fanātiski nekā kulturāli, neatsacījās pat no zinātnes

un zinātnieku vajāšanas un iznīcināšanas. Nekulturālais un fanā-

tiskais Aleksandrijas kristīgo pūlis iznīcināja 389. gadā bagātīgo
zinātņu akadēmijas bibliotēku. No otras puses, lielā tautu staigā-
šana un tai sekojošie vētrainie notikumi Eiropā, protams, nevarēja
veicināt zinātnes tālāku attīstību vispār un starp citu ari astro-

nomijas attīstību.

Tuvojās un pamazām iestājās tumšie viduslaiki. Zinātniskais

darbs tika pārtraukts. ledzīvotājiem trūka viselementārāko ziņu

par astronomiju. Novērojumi netika izdarīti, un tika apstrīdēts
pat uzskats, ka Zeme ir lodveidīga. Pret šo uzskatu nācās cīnīties

Ch. Kolumbam, kad viņš iecerēja atklāt ceļu uz Indiju pa okeānu.

Tikai pie arābiem mūsu eras IX gadsimtā mēs novērojam atdzim-

stam interesi par astronomiskiem novērojumiem un pētījumiem.
Ptolemeja darbs tika pārtulkots no grieķu valodas arābu valodā,

un arābu astronomi kā Spānijā, tā arī Āzijā (Bagdadē, Samarkandā

un citās vietās) centīgi to studēja un izdarīja novērojumus. Pēdē-

jais no arābu astronomiem bija kņazs Ulug-begs (1394. —1449.).

Viņš uzcēla Samarkandā observatoriju ar liela izmēra instrumen-

tiem, pirmo reizi pēc grieķu astronomiem noteica lielākai daļai
Ptolemeja kataloga zvaigžņu koordinātas un tādā kārtā sastādīja
neatkarīgu zvaigžņu katalogu. Viņa observatorijas drupas sagla-

bājušās līdz mūsu dienām.

Nolūkā sastādīt jaunas planētu kustību tabulas XIII gadsimtā
Kastilijas karaļa Alfonsa X galmā tika sasaukta speciāla zinātnieku
— astronomu komisija; pamatā ņēma Ptolemeja sistēmu. Tabulu

sastādīšanu nobeidza 1252.gadā, un teika stāsta, ka tad, kad aprēķinu
rezultāti sarežģitas epiciklu sistēmas veidā tika iesniegti un izskaidro-

ti Alfonsam, viņš it kā esot teicis, ka, ja dievs tas kungs pirms
pasaules radīšanas būtu pajautājis viņam padomu, tad viņš būtu

dievam devis padomu pasauli uzbūvēt daudz vienkāršāku. Šajā
frāzē skaidri izteikta doma, ka tajā laikā uz epiciklu sistēmu skatījās
jau tālu ne tā kā pats Ptolemejs, ne kā uz ģeometrisku konstrukciju
planētu redzamo vietu aprēķināšanai, bet kā uz Visuma uzbūves

patiesu attēlojumu.
Ar sakropļotu nosaukumu ~Almagests" Ptolemeja darbs no

arābiem pārgāja pie pirmajiem astronomiem Eiropā, kad šeit ap

viduslaiku beigām no jauna — sākumā atturīgi, bet pēc tam arvien
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noteiktāk — sāka parādīties zinātnes dīgļi. No arābiem pārgāja

pie eiropiešu zinātniekiem arī Aristoteļa darbi, kas līdzīgi ~Almag-

estam" tika pārtulkoti no arābu valodas latiņu valodā, jo grieķu
oriģināldarbus vēl nepazina un pie tam grieķu valoda vēl bija ļoti
maz izplatīta Eiropā. Jaunā zinātne bija kristianiska. Tā nevarēja
runāt pretī,.svētajiem rakstiem", kurus saprata burtiski. Ptolemeja

sistēma, kura balstījās uz tiešā iespaida rezultātiem, saskanēja ar

svētajiem rakstiem: tās fizikālo apsvērumu pamatā bija Aristoteļa
fizika. Un, lūk, bībele, Aristotelis un Ptolemejs kļuva par gudrības
trim stūrakmeņiem, uz kuriem balstījās vēl nenostiprinājusies
zinātne, tikko kā atdzīvojusies no viduslaiku letarģijas. Ptolemeja

pasaules sistēmas idejas, kuras balstījās uz tiešu iespaidu, ka Zeme

ir nekustīga, nogula tad visa pasaules uzskata pamatā; tās iegāja
miesā un asinīs visiem, kas vien interesējās par debesīm un Zemi.

Katras šaubas par šo domu patiesīgumu baznīca uzskatīja par

ķecerību tāpat kā šaubas par ~svēto rakstu" katras frāzes, katra

vārda patiesīgumu. Bet šaubas radās — sistēmas sarežģītība nevarēja

nepārsteigt — līdzīgi tam, kā tā pārsteidza karali Alfonsu. No

otras puses, pēc klasiskās senatnes atdzimšanas, kad pamazām
kļuva pazīstami grieķu filozofu darbi, izrādījās, ka daži no viņiem

jau tajos senajos laikos ir izteikuši domu, ka dzīvības nesējai Saulei

pienākas būt visa vidū, bet ne Zemei, kura ir tumša un kura dzīvo

no Saules gaismas un siltuma. Taču šīs idejas senatnē neieguva
tālāku stingri zinātnisku, ģeometrisku attīstību; dažreiz tās tika

izteiktas neskaidrā, mistiskā formā. Lai tām dotu iespēju dzīvot,

lai tās varētu ieguldīt jaunās astronomijas un reizē ar to jauna pa-

saules uzskata pamatā, vajadzēja nākt brīvam, spēcīgam, matemā-

tiski attīstītam prātam, kas ne tikai iedrošinātos nostāties pretī

vecajām autoritātēm un tam, kas acīm redzams, bet kas prastu arī

jaunās idejas, kas stāv pretī visam toreizējam pasaules uzskatam,

attīstīt līdz galam un vecās pasaules sistēmas vietā uzstādīt jaunu.
Tāds radikāls astronomijas pārveidotājs, kas nogāza veco mācību

un radīja jaunu astronomiju, bija Nikolajs Koperniks.
34. §. Koperniks un viņa mācības pamati. Astronomija pie

uzima dienvidos; izauga ta ziemeļos.

Astronomijas pārveidotājs Nikolajs Koperniks dzimis 1473. gad

nelielajā pilsētiņā Tomā poļu tirgotāju ģimenē. Deviņu gadu _ve
cumā viņš zaudēja tēvu, un viņa audzināšanu uzņēmās viņa māte

brālis, koperniks klausījās lekcijas Krakovas universitātē, pē

tam desmit gadu itāļu universitātēs, studēdams matemātiku, astro

nomiju, latiņu un grieķu valodas, tieslietas un medicīnu. Šajo
Itālijas gados, kuri Kopernikam devuši tik daudzpusīgu izglītību

viņam radās idejas par Saules sistēmas uzbūvi, kuru sīkai attīst

šanai viņš veltīja pēc tam ievērojama daļu sava laika. 33 gac

vecumā viņš atgriezās dzimtenē un šeit, ~tālajā zemes stūrītī
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kā viņš izsakās savā darbā — veltījumā pāvestam Pāvilam 111,

viņš nodzīvoja līdz sava mūža beigām. Viņš bija provinces baznīcu

pārvaldes loceklis Frauenburgas pilsētā, rosīgi piedalījās administra-

tīvajās lietās, būdams ārsts, dažreiz sniedza palīdzību slimajiem un

sava kabineta un savas trūcīgās observatorijas klusumā pārveidoja
pasaules sistēmu. Viņa grāmata, visas viņa dzīves darbs, nāca

klajā 1543. gadā, viņa nāves gadā, ar nosaukumu ~Dc revolutionibus

orbium coelestium", t. i., ~Par debess ložu riņķojumiem". Šis

Kopernika darbs ievadīja jauno astronomiju.

Kopernika spriedumu pamatā bija doma, ka lodveidīgā Zeme,

tāpat kā planētas, kustas ap Sauli un griežas ap vienu no saviem

diametriem. Mēness riņķo ap Zemi un kā pavadonis pavada Zemi

tās kustībā ap Sauli. Tādēļ, ka Zeme griežas ap asi, notiek debess

sfēras diennakts griešanās. Pieņēmums, ka Zeme kustas ap Sauli,
deva iespēju izskaidrot planētu redzamās kustības, t. i., galvenokārt
tiešās un pretējās, daudz vienkāršāk nekā Ptolemeja ģeocentriskajā
sistēmā.

levērosim vispirms, ka Zemes kustības dēļ ap Sauli mums

liekas, ka Saule kustas ap Zemi un pa ekliptiku pāriet no zvaigznāja
uz zvaigznāju. Novērojamais Saules kustības periods pa ekliptiku,
365 1/4 diennaktis, ir Zemes patiesās kustības pa tās orbitu ap Sauli

periods. Novērojumi rāda, ka Saules kustība pa ekliptiku ir nevien-

mērīga; tas nozīmē, ka arī patiesā Zemes kustība ap Sauli ir nevien-

mērīga. Lai izskaidrotu nevienmērības planētu, tai skaitā arī Zemes,

kustībās, Koperniks saglabāja vienmērīgas kustības pa riņķiem un

epiciklus. Viņš centās pierādīt savas teorijas pamatdomu, proti,
ka Zeme griežas ap savu asi un riņķo ap Sauli —bet jāatzīst, ka viņa
pierādījumi bija tikpat nepārliecinoši kā Ptolemeja pierādījumi
par Zemes nekustīgumu. Kopernika laikā fizika un mechanikā

vēl nebija aizgājušas tālu uz priekšu, salīdzinot ar to, kādas tās bija
grieķiem. Pierādījumu raksturs palika agrākais, tikai izvedumi

izrādījās pretēji. Svarīgi tomēr, ka Kopernika pierādījumi saskanēja
ar toreizējās zinātnes garu par fizikas parādībām, un tāpēc tie likās

pietiekami, viņa laikabiedri tiem piešķīra nozīmi, un viņa mācībai

bija sekotāji, kuri to attīstīja tālāk un noveda astronomiju līdz

tam stāvoklim, kādā tā atrodas tagad. Stingrus pierādījumus par

Kopernika mācības pareizību ieguva vēlāk. Svarīgi tomēr bija tas,
ka spīdekļu redzamo kustību izskaidrojums Kopernika sistēmā ir

vienkāršāks nekā Ptolemeja sistēmā.
Še nav iespējams sīki apskatīt Kopernika grāmatas saturu,

taču svarīgi ir izprast, izejot no viņa pamatdomas, kā var pēc novē-

rojumiem atrast planētu ceļu patieso sakārtojumu ap Sauli, planētu
siderisko apceļošanas periodu ap to un izskaidrot tiešās un pretējās
planētu kustības. Šajā nolūkā stipri vienkāršosim Kopernika
sistēmu, un proti, pieņemsim, ka planētas kustas ap Sauli vienmērīgi
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pa riņķiem, bet šo riņķu kopējā centrā atrodas Saule. Tas vienkār-

šos ģeometriskos spriedumus, taču tiks saglabāta Kopernika sistēmas

pamatpriekšrocība attiecībā pret Ptolemeja sistēmu. Visbeidzot,

Ptolemeja sistēmā planētu attālumus no Zemes nevarēja aprēķināt
no novērojumiem un tie tika noteikti bez pietiekoša pamata. Tur-

pretim Kopernika sistēmā planētu attālumus no Saules iegūst no

novērojumiem pilnīgi noteikti un nešaubīgi.
35. §. Planētu attālumu no Saules un to apcelošanas periodu

ap Sauli aprēķināšana no novērojumiem. Nav grūti no zīmējuma
saprast, Ka, ja Kaaa pianeta airouas no saules tālāk par Zemi, tad

tā var nonākt opozicijā ar Sauli, t. i., zvaigznājā, pretējā tam, kurā

18. att. Zemes un

Veneras orbitas.

tajā pašā laikā atrodas Saule. Turpretim,
ja planēta ir Saulei tuvāk par Zemi, tad

nekādā ziņā tā nevar nonākt opozicijā,
t. i., tādā stāvoklī, lai Zeme būtu starp
planētu un Sauli. Pārejot uz novēroju-
miem, mēs ievērojam, ka Merkurs un

Venera nekad nav opozicijas stāvoklī, un

no šejienes secinām, ka tie ir tuvāk Saulei

nekā Zeme. Turpretim novērojumi rāda,
ka Marss, Jupiters un Saturns mēdz būt

opozicijā, un no šejienes mēs droši seci-

nām, ka katra no šīm planētām atrodas

tālāk no Saules nekā Zeme. Tagad jājautā,
vai nevar iet tālāk un, pieņemot Zemes

attālumu no Saules par planētu attālumu mēru, tā sakot, par

~planētu kilometru", ar šo kilometru izmērīt dažādo planētu attā-

lumus no Saules. Mēs tūlīt redzēsim, ka tas pilnīgi iespējams un

ka bez tam no novērojumiem iespējams noteikt arī planētu apce-

ļošanas periodus ap Sauli.

Mēs sāksim ar planētām, kuras atrodas Zemes orbitas iekšpusē.
18. attēlā burts S nozīmē Sauli, T kaut kādu Zemes stāvokli uz tās

riņķveida orbitas. Jājautā, kādā stāvoklī Venera V arī uz riņķveida
orbitas mums, no Zemes skatoties, būs redzama vislielākā leņķiskā
attālumā no Saules? Nav grūti saprast, ka tas būs tad, kad taisne,
kas novilkta no T uz V, pieskarsies Veneras riņķveida orbitai, t. i.,
kad Venera atradīsies punktā V. Ikvienā citā Veneras stāvoklī

V leņķis STV būs mazāks par STV. Bet, ja tas ir tā, tad leņķis
SVT ir taisns, vienlīdzīgs 90°. No otras puses, novērojumi rāda, ka,
Venerai šķietami visvairāk attālinoties no Saules, šis leņķiskais
attālums ir apmēram 46°; tātad zīmējumā leņķis STV vienlīdzīgs
46°, un pēc trigonometrijas formulas dabūjam: SV = ST-sin 46°=

— ST- 0,72. Tātad attālums no Veneras līdz Saulei ir 0,72 no Zemes

attāluma līdz Saulei jeb 0,72 no ~planētu kilometra". Novērojumi
rāda, ka Veneras redzamās vislielākās attālināšanās no Saules
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leņķiskais lielums vienmēr nav vienāds, bet mainās šaurās robežās,
Tas rāda, ka, tāpat kā Zemes, ari Veneras orbitas nav koncentriski

riņķi; bet, tā kā šīs svārstības ir mazas, mēs pie tām neuzkavēsimies.

Tādus pašus spriedumus var piemērot, izskaidrojot planētas
Merkura novērojumus, bet tam vislielākās attālināšanās leņķiskais
lielums mainās daudz plašākās robežās nekā Venerai, un proti —

no 28° līdz 18°. Tas nozīmē, ka Merkura attālums no Saules mainās

robežās no sin 28° līdz sin 18° jeb no 0,47 līdz 0,31 no astronomiskās

pamatvienības, t. i., no attāluma starp Zemi un Sauli. Šīs Merkura

attāluma svārstības no Saules Koperniks izskaidroja ar epicikliem:
tās var izskaidrot seno teoriju garā un ar Zemes ekscentrisko stāvokli

Merkura riņķveida orbitā. Tās rādiuss vienlīdzīgs 1/2 (0,31 + 0,47) =

= 0,39 Zemes attāluma no Saules; riņķa centra attālums no Zemes

vienāds ar 0,39—0,31 - 0,47 —0,39, t. i., 0,08 Zemes attāluma

no Saules.

Tagad noteiksim Veneras apceļošanas periodu ap Sauli. Vis-

pirms piezīmēsim, ka, ievērojot Veneras tiešās un pretējās kustības

ātrumus attiecībā pret zvaigznēm, var pārliecināties, ka tā kustas

apkārt Saulei tajā pašā virzienā kā Zeme, proti, virzienā, kas pretējs
pulksteņa rādītāja kustības virzienam, ja skatās uz planētu sistēmu

no debess ziemeļpola puses. Novērojumi rāda, ka, pārejot pie debess

no vienas Saules puses uz otru (no austrumiem uz rietumiem vai

otrādi), Venera paiet Saulei ļoti tuvu garām. 18. attēlā redzams,
ka tā var tādā gadījumā atrasties vai nu starp Sauli un Zemi (tas

notiek, kad Venera pāriet no vakara uz rīta redzamību), vai aiz

Saules, kad tā pāriet no rīta uz vakara redzamību. Abus šos Saules

un Veneras redzamos stāvokļus uz vienas taisnes (patiesībā gan

orbitu savstarpējā slīpuma dēļ tas mēdz būt tikai aptuveni, bet ne

precizi) sauc par Veneras konjunkcijas stāvokļiem pret Sauli: pir-
mais stāvoklis ir apakšējā konjunkcija, otrs — augšējā.

Novērojumi rāda, ka Venera savas redzamās kustības pilnu
ciklu attiecībā pret Sauli veic 19 mēnešos, precizāk 584 dienās:

tas nozīmē, ka no vienas apakšējās konjunkcijas līdz nākošai paiet
584 dienas; tas arī ir Veneras apceļošanas sinodiskais periods.
Ejot cauri apakšējai konjunkcijai, tā kustas Saulei garām no austru-

miem uz rietumiem (zīmējumā no kreisās uz labo pusi); tas nozīmē,
ka tā kustas ātrāk par Zemi. Zeme veic pilnu apceļojumu ap Sauli

365 V 4 dienās. Apzīmēsim Veneras apceļošanas periodu ar x; tas

ir tā sauktais sideriskais apceļošanas periods. Tad vienā dienā Zeme

(vai taisne, kas savieno Zemi ar Sauli) pārvietojas par gra-

-360 v)oov4

diem, bet Venera par grādiem un aizsteidzas Zemei priekšā
x

1 dienas laikā par . grādiem. Novērojumi rāda, ka

OC 000
4
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šī starpība, pakāpeniski katru dienupieaugdama par norādīto lielumu,

pilnus 360 grādus sasniedz 584 dienās, tādēļ ka pēc 584 dienām

iestājas atkal apakšējā konjunkcija. No šejienes secinām, ka, ja
t 360 360
pareizināsim ar 584, tad dabūsim 360°, tātad

360° 360° 360°

x 365V4
~

584
'

No šā vienādojuma dabū, ka z = 225, t. i., ka Venera apiet savu

ceļu ap Sauli 225 dienās.

19. att. Zemes un Jupitera orbitas.

Merkura novērojumi rāda, ka starp tā divām sekojošām apakšē-

jām konjunkcijām paiet vidēji 116 dienas. No šejienes, tāpat sprie-
žot kā gadījumā ar Veneru, mēs varam atrast, ka Merkurs apceļo
apSauli 88 dienās. Tā noskaidrojas šo divu planētu kustības apstākļi.

Pāriesim pie augšējām planētām. Iztirzājumam izvēlēsimies no

tām Jupiteru (19. att.). Novērojumi rāda, ka pēc opozicijas ar

Sauli S-T-J tas vēl 2 mēnešus kustas pretējā virzienā starp zvaigznēm
no austrumiem uz rietumiem un noiet šai laikā s°, pēc tam sākas

tiešā kustība un turpinās 9 mēnešus, pie kam Jupiters šai laikā noiet

pie debess starp zvaigznēm 43° lielu loku, pēc tam seko pretējā

kustība, pie kam līdz opozicijai S-T
x
-J

x paiet vēl 2 mēneši, un Jupi-
ters pavirzās atpakaļ par s°; tādā kārtā no vienas opozicijas līdz

nākošai paiet 2 + 9 -ļ- 2 = 13 mēnešu, bet leņķis starp šiem punk-
tiem pie debess, kur bija šīs opozicijas, vienlīdzīgs 43°—5°—5° = 33°.

Tādi ir Jupitera redzamās kustības novērojumu rezultāti. Minētie

skaitļi ir noapaļoti un vidēji; no gada uz gadu tie mainās, sevišķi
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tāpēc, ka Zemes un Jupitera orbitas nav riņķi, bet mainās ļoti maz,

tāpēc ka šīs orbitas maz atšķiras no riņķiem. Pieņemsim, ka opozi-

cijas brīdī Saule, Zeme un Jupiters atrodas uz vienas taisnes; tas

nozīmē, ka tai laikā Jupiters no Saules redzams tajā pašā virzienā,
kādā tas redzams no Zemes; tas nozīmē, ka no vienas opozicijas
līdz nākošai taisnā līnija, kas savieno Sauli ar Jupiteru, pagriežas
par 33° lielu leņķi, un tas notiek 13 mēnešu laikā; tātad tā pagrie-
zīsies par 360°, t. i., Jupiters veiks pilnu apceļojumu ap Sauli

X 13 mēnešos, t. i., apaļos skaitļos 142 mēnešos jeb 12 gados bez

2 mēnešiem. Tā mēs noteicām Jupitera apceļošanas periodu ap Sauli.

Drusku grūtāk ir noteikt, cik reižu tālāk nekā Zeme tas atrodas no

Saules. Sāksim mūsu apcerējumu atkal no opozicijas momenta,
kad Saule S, Zeme Tx un Jupiters J\ atrodas uz vienas taisnes

(19. att.). Novērojumi rāda, ka pēc 59 dienām iestājas Jupitera
stāvēšana un ka šajā laikā leņķis starp virzieniem no Zemes uz Sauli,
no vienas puses, un uz Jupiteru, no otras, ir 117°. Pieņemsim, ka

T
2

un J
2 apzīmē Zemes un Jupitera stāvokļus šajā brīdī. Spriežam:

59 dienās Zeme pārvietojas pa savu orbitu apmēram 58°, bet Ju-

piters s°; to var aprēķināt, jo kā Zemei, tā Jupiteram apceļošanas
periodi ap Sauli mums jau ir zināmi. Tātad trijstūrī ST

2
J

2 leņķis
ST

2
J

2
ir 117° no novērojumiem. No otras puses, lenkis T

2
SJ

2
ir

58°—5°, t. i., 53°, bet leņķis T
2
J

2
S vienlīdzīgs 180°—117°—53°-

= 10°; tagad, pamatojoties uz trigonometrijas teorēmuSJ
2: ST

2
==

= sin 117°: sin 10° vai SJ
2
= 5,1 • ST

2,
t. i., Jupiters atrodas no

Saules drusku vairāk par 5 reizēm tālāk nekā Zeme.

Tādā kārtā mēs redzam, ka, izejot no novērojumiem un liekot

pamatā mūsu ģeometriskajiem spriedumiem Kopernika mācības

pamatidejas, mēs iegūstam pilnīgi noteiktus lielumus kā planētu
attālumiem no Saules, tā ari to apceļošanas periodiem ap centrālo

spīdekli. Jo, kā rakstīja Koperniks savas grāmatas ievadā, ~spīd-
ekļi un to ceļi pēc secības un sava lieluma ir tā saistīti savā starpā,
ka nav iespējams nevienā daļā kaut ko izmainīt, nesajaucot citas

daļas un visu kā veselu".

50. lappusē tabulā ievietoti planētu attālumi no Saules un to

siderisko apceļošanas periodu aptuveni lielumi. Salīdzinot šos attā-

lumus ar tām deferentu un epiciklu rādiusu attiecībām, kas minē-

tas 32. paragrāfā, mēs ievērojam acīm redzamu saskaņu starp

abām skaitļu rindām. Tas arī saprotams: jo abos gadījumos teorija
balstās uz vieniem un tiem pašiem novērojumiem, tikai vienā gadī-
jumā tiešās un pretējās kustības tiek izskaidrotas ar planētu kustī-

bām pa epicikliem, novērotājam atrodoties uz nekustīgās Zemes,
bet otrā tās tiek izskaidrotas ar paša novērotāja kustību kopā ar

Zemi, uz kuras tas atrodas, pie kam šajā gadījumā nav nekādu

epiciklu uz deferenta.

4 Vispārīgās astronomijas kurss
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36. §. Planētu tiešo un pretējo kustību izskaidrojums.■ IAtliek

parādīt, kā rodas planētu tiešās un pretējās kustības, tās novērojot
no Zemes, kamēr attiecībā pret Sauli tās visas kustas vienmēr vienā

un tajā pašā virzienā. Lietas būtība slēpjas tajā apstāklī, ka visas

planētas pa savām orbitām nepārvietojas ar vienādu lineāro ātrumu.

Pamatojoties uz iepriekšējo iztirzājumu, mēs varam no novērojumiem
atrast katra ceļa rādiusu un tātad arī garumu un laiku, ko planēta
patērē sava ceļa veikšanai. Vispār ir tā, jo planēta ir tālāk no Saules,

jo tā lēnāk kustas pa savu ceļu. Piemēram, Jupitera ceļš apaļos
skaitļos ir 5 reizes garāks par Zemes ceļu, tādēļ ka viņa orbitas

rādiuss ir 5 reizes lielāks par Zemes orbitas rādiusu, bet, tā kā Ju-

piters savu ceļu noiet 12 gados, tad tas nozīmē, ka viņa ātrums ir

tikai 5/i2 n0 Zemes ātruma. Mūsu uzdevumā nav svarīgi zināt,
kādi ir šie ātrumi (piemēram, kilometros sekundē), bet svarīgi
zināt planētu salīdzinošos ātrumus pa to orbitām. Lai tos salīdzinātu

citu ar citu, mums jāaprēķina, cik reižu ikvienas planētas ātrums

lielāks vai mazāks par Zemes ātrumu.

Sekojošā tabuliņā norādīti planētu attālumi no Saules astrono-

miskās vienībās, apceļošanas periodi gados un ātrumi pa orbitām

salīdzinājumā ar Zemes ātrumu.

Attālumi Apceļošanas 5
no saules periodi

Atrunu

Merkurs 0,387 0,241 1,61
Venera 0.723 0,615 1,18

Zeme 1.000 1,000 1.00

Marss 1,524 1,881 0,81

Jupiters 5,203 11,862 0,44
Saturns 9,539 29,458 0.32

Mēs redzam, ka Merkura orbitālais ātrums vairāk nekā l»/t
reizes pārsniedz Zemes ātrumu, bet Veneras ātrums lielāks par

Zemes ātrumu gandrīz par */§; turpretim Marsa ātrums par
ljb mazāks par Zemes ātrumu, Jupitera ātrums vairāk nekā

divas reizes mazāks par to, bet Saturns kustas trīs reizes lēnāk

par Zemi.

Tagad iedomāsimies Zemi un kādu planētu, piemēram, Jupi-

teru, tās opozicijas brīdī. Abas planētas kustas uz vienu pusi (20. at-

tēlā no labās puses uz kreiso pusi), bet ar dažādiem ātrumiem: Zeme

divreiz ātrāk par Jupiteru. Mēs no Zemes skatāmies uz Jupiteru un

izrādāmies tādā pašā stāvoklī kā tad, kad mēs, braukdami vagonā,

panākam gājēju, kurš iet tajā pašā virzienā, kādā mēs braucam,

tikai lēnāk: viņš atpaliek vagonam un it kā kustas pretējā virzienā;

tāpat arī, kad laiva klusi slīd pa upi, mums liekas, it kā krasti

iet atpakaļ. Tas pats notiek arī gadījumā ar Jupiteru. Ja Zeme

stāvētu nekustīgi, mēs redzētu Jupiteru kustamies uz to pusi, uz

kuru tas patiesi kustas, bet, tā kā Zeme kustas tajā pašā virzienā,
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tikai ātrāk par Jupiteru, tad mums izliekas, it kā tas atpaliek, t. i.,

kustas pretējā virzienā.

Protams, ka izskaidrot planētu tiešās un pretējās kustības var,

tikai salīdzinot Zemes un planētu lineāros ātrumus pa to orbitām.

Vieni paši leņķa ātrumi, kurus noteic apceļošanas periodi, ja neņem

vērā orbitu izmērus, vēl nekā neizšķir šai jautājumā.
Kad Jupiters atrodas no Zemes vienā virzienā ar Sauli, tad Zeme

un ļupiters kustas pretējos virzienos līdzīgi vagonam, kurš sastop

gājēju. Tad pēdējā ātrums izliekas lielāks, un tāpat arī Jupiteru

20. att. Ārējās planētas
tiešā un pretējā kustība.

mēs novērojam kustamies tiešā vir-

zienā uz to pusi, uz kuru tas patiesi

kustas, bet viņa kustība mums liekas

ātrāka, tāpēc ka Zeme kustas pretējā

virzienā. Šie spriedumi piemērojami
arī Marsam un Saturnam.

21. att. lekšējās planē-
tas tiešā un pretējā kustība.

Līdzīgi apsvērumi noskaidro arī (21. att.), kāpēc Venera (un tā-

pat arī Merkurs), atrazdamies starp Sauli un Zemi (apakšējās
konjunkcijas tuvumā), kustas attiecībā pret zvaigznēm pretējā
kustībā, turpretim, atrazdamies aiz Saules augšējās konjunkcijas
tuvumā, kustas uz zvaigžņotās debess fona no rietumiem uz austru-

miem tiešā kustībā.

37. §. Kopernika mācības revolucionarisms. Kopernika mācība

sagrāva veco uzskatu par pasaules uzduvi, kas daudzus gadsimtus

smagi nospieda cilvēces domu. Tā bija revolūcija astronomijā
Bet tā ir tikai jautājuma viena puse. Ar uzskatu par Saules sistēmas

uzbūvi nesaraujami saistīts un būtisks ir jautājums par Zemes un

līdz ar to arī cilvēka stāvokli Visumā. Un še jau astronomija ieie

pasaules izpratnē kā svarīgs elements, aptverot kā filozofijas, tā

reliģijas jautājumus.

4*
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No otras puses, Kopernika mācība nebija atrauta no vispārējās
vēstures gaitas šai laikmetā. Kaut arī mums nekas nav zināms

par Kopernika attiecībām pret tā laika notikumiem, bet desmit

gadu Itālijā pavadītais laiks XV gadsimta beigās jau nevarēja ne-

ietekmēt viņa pasaules uzskatu. Bet tas taču bija klasiskās senatnes,
zinātnes un mākslas atdzimšanas laikmets. Kopernikam jau bija
iespējams iepazīties ar romiešu un grieķu autoriem.

Tas bija laikmets, kad tirdzniecības kapitāla attīstības ietekmē

radās dziņas pēc jaunām zemēm, lai tās laupītu un kolonizētu,

pēc jauniem tirgiem, lai attīstītu tirdzniecību. Tai laikā, kad. Koper-
niks atradās Itālijā, Kolumbs, meklēdams jūras ceļus uz Indiju,

atklāja Ameriku, apgāzdams aplamos uzskatus par antipodiem.
Laikā no 1519.—1522. gadam tika izdarīts pirmais pasaules apce-

ļojums. No tā dabiski bija jāizaug speciālām praktiskas dabas

prasībām pret astronomiju, tādēļ ka bez debess novērojumiem nav

iespējams kuģot pa jūrām un okeāniem, bet tas modināja interesi

pret šo zinātni tādās sabiedrības aprindās, kurām bez šāda praktiska
pielietojuma ar astronomiju nebija nekāda sakara. Bet, tā kā bija
tāda interese pret astronomiju, tad revolūcijai, kuru tajā radīja
Koperniks, vajadzēja revolucionizēt arī pasaules uzskatu. Tā ne-

varēja neveicināt zinātniskās pētniecības brīvību vispār dabas

zinātnēm, kuras, ja arī ne uzreiz, tomēr atbrīvoja zinātni no ,ģeo-

loģijas kalpones" stāvokļa, kurā baznīca to centās turēt, un deva

tai tiesības uz patstāvīgu eksistenci. Sakarā ar to ir pamācoši minēt

Engelsa vārdus par Kopernika mācību:

~Modernā dabas zinātne — vienīgā, par ko var runāt kā par

zinātni pretstatā ģeniālām grieķu nojausmām un sporādiskiem
arābu pētījumiem, kuriem nebija savstarpējas sakarības, — sākās

ar to grandiozo laikmetu, kad pilsonība salauza feodālismu, kad tās

cīņas arjergardā, kura norisinājās starp pilsētniekiem un feodālo

muižniecību, parādījās dumpīgā zemniecība, bet aiz tās modernā

proletariāta revolucionārie priekšgājēji jau ar sarkanu karogu
rokās un ar komunismu uz lūpām — ar to laikmetu, kurš radīja
Eiropā lielās monarchijas, salauza pāvesta garīgo diktatūru, izrai-

sīja grieķu senatnes augšāmcelšanos un līdz ar to jauno laiku aug-

stāko mākslas attīstību, — kurš nojauca vecās pasaules robežas

un pirmoreiz īsti atklāja Zemi.

Tā bija lielākā revolūcija, kādu līdz tam bija pārdzīvojusi Zeme.

Arī dabas zinātne, attīstīdamās šās revolūcijas atmosfērā, bija
caur un cauri revolucionāra, gāja roku rokā ar lielo itāliešu mostošos

jauno filozofiju un sūtīja savus mocekļus uz sārtiem un* cietumos.

Raksturīgi, ka viņu vajāšanā protestanti sacentās ar katoļiem. Pir-

mie sadedzināja Servētu, otrie sadedzināja Džordano Bruno. Tas

bija laiks, kam vajadzēja milžu un kas radīja milžus, milžus zināša-

nās, garā un raksturā. Tas bija laiks, ko franči pareizi nosaukuši
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par Renesansi, bet protestantiskā Eiropa vienpusīgi un aprobežoti —

par Reformāciju.
Arī dabas zinātnei toreiz bija sava neatkarības deklarācija, kas

gan, tiesa, neparādījās pašā sākumā, tāpat kā arī Luters nebija pir-
mais protestants. Kas reliģijas laukā bija pāvesta bullas sadedzinā-

šana, ko izdarīja Luters, tas dabas zinātnē bija lielais Kopernika
darbs, kurā viņš — kaut arī nedroši, pēc 36 gadu ilgas šaubīšanās un,

tā sakot, nāves gultā gulēdams — meta izaicinājumu baznīcas

māņticībai. Kopš tā laika dabas pētniecība būtībā ir atbrīvojusies
no reliģijas, kaut gan visu sīkumu pilnīga noskaidrošana ir ieilgusi
līdz mūsu laikam un daudzās galvās vēl ne tuvu nav noslēgusies.
Bet kopš tā laika arī zinātnes attīstība ir gājusi milža soļiem, paātri-
nādamās, tā sakot, proporcionāli laika kvadrātam, kāds pagājis,
kopš tā atstājusi savu izejas punktu, it kā vēlēdamās parādīt pa-

saulei, ka attiecībā uz organiskās matērijas augstākā zieda kustību —

cilvēka garu — darbojas likums, pretējs neorganiskās matērijas
kustības likumam." (Engelss, Dabas dialektika, 1949., 160.—161. lpp.)

38. §. Baznīcas cīņa pret zinātnisko pasaules uzskatu. Dzor-

dano Bruno. Galilejs. Pirmie teleskopiskie novērojumi. Koperniks vel-

tīja savu grāmatu pavestam Kaviiam 111. uauazi garīdznieki
pietiekoši izglītoti, lai ne tikai interesētos par šiem jautājumiem
bet lai arī saprastu Kopernika ģeometriskos apcerējumus, viņam
vēl dzīvam esot, izteica interesi, uzmanību un simpātijas jaunajā
mācībai. Viņi nepiederēja pie tiem, par kuriem Koperniks teica

ka ~cilvēki, kaut arī viņi nav lietpratēji matemātiskajās zi-

nātnēs, atļaujas nopelt un apstrīdēt viņa teoriju, tīšām izkropļojot
kādu vietu bībelē".

Laikam tomēr grāmatu glāba neviena neparakstītais priekšvārds,
kuru grāmatā bija ievietojis bez autora ziņas izdevējs Osiandrs.
Šai priekšvārdā Kopernika mācība tiek izvirzīta kā vienkārša hipo-

tēze, kura noder spīdekļu stāvokļu aprēķināšanai pie debess. ~Nav

nepieciešams — teikts šajā priekšvārdā'— lai Kopernika hipotēzes
būtu patiesas; pat nav vajadzības, lai tās būtu varbūtīgas. Pilnīgi
pietiek, ja tās noved pie aprēķiniem, kuri saskan ar astronomiskajiem
novērojumiem." Šis priekšvārds gan pilnīgi nesaskan ar otru priekš-
vārdu, kurš satur grāmatas novēlējumu pāvestam un kuru parakstī-
jis Koperniks. Nav šaubu, ka Koperniks ir bijis pārliecināts par

savas mācības patiesīgumu.
Kopernika grāmatas iznākšanai nesekoja nekāds tās aizliegums

no Romas. Tā tika brīvi izplatīta, un pēc 23 gadiem parādījās tās

otrs izdevums. Turpretim reformatori baznīcas laukā Kopernika
mācību stingri nosodīja. Luters asi izteicās: ~Kaut kāds muļķis
grib sagrozīt visu astronomijas mākslu, bet, kā saka bībele, Jēzus
Nacarietis ir licis apstāties Saulei, bet ne Zemei." Melanchtons —

~Vācijas skolotājs", pamatojoties uz dažiem bībeles tekstiem un
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Aristoteļa fiziku, neatzina Zemes kustību un prasīja, lai universi-

tātēs aizliedz izskaidrot Kopernika mācību.

Tomēr katoļu garīdzniecības iecietība nevarēja būt ilgstoša.

Kopernika mācība nevarēja palikt tikai tīri astronomiska teorija
vai pat hipotēze. Tā pārāk cieši pieskārās pasaules uzskata pamatiem.
Tā atņēma Zemei tās izņēmuma, goda stāvokli Visumā. Zeme ir

planēta, uz tās ir attīstījusies dzīvība, uz tās dzīvo būtnes, starp
tām tādas, kuras mēs saucam par saprātīgām. Varbūt citas planētas
ir tādas pašas kā Zeme. Varbūt uz tām ir būtnes, kuras, ja mēs tās

pazītu, neatteiktos atzīt arī par saprātīgām.
Uz dažiem iebildumiem pret Zemes kustību (sk. 40. §) Koperniks

atbildēja ar norādījumu uz zvaigžņu milzīgajiem attālumiem no Ze-

mes. Drīz pēc viņa viņa piekritēju apziņā sāka iespiesties doma, ka

zvaigznes ir saules, līdzīgas mūsu Saulei. Jātas tā ir, tad ap tām arī

varbūt aukstas planētas, bet uz tām dzīvība un varbūt saprātīgas
būtnes. Saprotams, ka šī doma pašā būtībā paplašināja redzes

lauku un pašos pamatos izmainīja cilvēka stāvokli Visumā, salīdzi-

not ar viņa stāvokli niecīgajā Ptolemeja pasaulītē. Saprotams,
ka šī doma spēja iekvēlināt sevišķi dzīvus garus un pēc sava dabisku-

ma varēja likties neapšaubāma. Viens no viskarstākajiem Kopernika
mācības piekritējiem — filozofs un publicists Džordano Bruno droši

pameta piesardzīgo un stingri konsekvento Kopernika ceļu, sāka

sludināt, ka ir daudz apdzīvotu pasauļu, un par šo drošo rīcību

(kā arī par to, ka viņš atklāti nosodīja katoļu baznīcas paražas un

garīdzniecības tikumus) tika 1600. gadā Romā sadedzināts. 16. gad-
simta beigās un 17. gadsimta sākumā Kopernika mācības izplatīša-
nos ievērojami veicināja ar saviem atklājumiem un rakstiem itāļu
zinātnieks Galileo Galilejs.

Galilejs izgatavoja tālskati, kurā tālus priekšmetus varēja redzēt

tik labi, kā kad tie atrastos ievērojami tuvāk, piemēram, tālus

kuģus jūrā tā, it kā tie atrastos pie krasta. Viņš pirmais neizgudroja
tādu instrumentu, bet viņš pirmais to vērsa pret debesīm. Viņš ar

tālskati atklāja daudz tāda, kas bija pretrunā ar toreizējiem uzska-

tiem, kuri balstījās vienīgi uz Aristoteļa autoritāti un viduslaiku

aizspriedumiem. Tā viņš konstatēja, ka uz Saules ir plankumi,
kas nesaskanēja ar uzskatu par spožā dienas spīdekļa ~šķīstību";
viņš atklāja Venerai fāzes līdzīgas Mēness fāzēm, kas bija pretrunā

Ptolemeja sistēmas ģeometrijai; viņš atklāja Jupitera četrus pava-

doņus, kuri kustējās ap to kā planētas ap Sauli Kopernika sistēmā,

pretrunā iesakņojušam uzskatam, ka ap Zemi kustošos spīdekļu
skaits nevar būt lielāks par septiņiem; viņš atklāja, ka uz Mēness ir

kalni; viņš novēroja Saturnu trīskāršu. Savos rakstos viņš apzīmēja
sevi par Kopernika piekritēju. Šā apstākļa dēļ viņu sāka vajāt

inkvizicija, un dominikāņi panāca, ka Kopernika mācība 1616. gadā
tika pasludināta par ķecerīgu. Neskatoties uz to, 1632. gadā Gali-
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lejs publicēja grāmatu Dialogs par divām galvenajām pasaules

sistēmām" — Ptolemeja un Kopernika, kurā divi sarunu biedri ir

jaunās mācības pārstāvji, bet trešais — Simplicijs — Ptolemeja

un Aristoteļa piekritējs. Saruna uzrakstīta tā, it kā taisnība izrādītos

Simplicija pusē, bet grāmatā Aristoteļa un Ptolemeja dažādas

tēzes tiek tik spīdoši apgāztas, ka nevarēja nemodināt inkvizicijas
uzmanību. Ar pāvesta pavēli 70 gadus veco Galileju 1632. gada
janvārī izaicināja uz tiesu Romā un viņu piespieda 1633. gada 22. jū-

nijā uz ceļiem atsacīties no ~aplamās mācības, ka Saule ir pasaules

centrs un nekustīga, bet Zeme nav pasaules centrs un kustas", un

~nolādēt šīs kļūdas un ķecerības".
Tomēr nekādas vajāšanas nespēja apturēt brīvās pētniecības

kustību, un tajā laikā, kad baznīca piespieda Galileju nolādēt Koper-
nika mācību, Keplers to jau attīstīja tālāk, bet 33 gadus pēc Galileja

prāvas Ņūtons jau atrada un 1687. gadā publicēja savu Kopernika
mācības izskaidrojumu ar Saules un planētu savstarpējo pievilkšanos.

UZDEVUMI

1. Vai augšējo planētu pretējo kustību izskaidrošanai ir pietiekami
zināt, ka to apceļošanas periodi ir lielāki par gadu, t. i., ka to leņķa ātrumi

ir mazāki par Zemes leņķa ātrumu attiecībā pret Sauli?

2. Planētas sinodiskais apceļošanas periods ir vienāds ar siderisko

apceļošanas periodu. Vai šī planēta ir tuvāk vai tālāk no Saules nekā Zeme

un kāds ir tās apceļošanas periods?
3. Planētas sinodiskais apceļošanas periods vienlīdzīgs vienam gadam.

Vai planēta ir tuvāk Saulei vai tālāk no Saules nekā Zeme? Kāds ir tās

sideriskais apceļošanas periods?
4. Planētas sinodiskais apceļošanas periods ir lielāks par 2 gadiem.

Vai tā ir iekšējā vai ārējā un kāds ir tās sideriskais apceļošanas periods?

Ceturtā nodaļa

PLANĒTU KUSTĪBAS DINAMIKAS PAMATI

39. §. Laiks no Kopernika līdz Ņutonam. Koperniks lika pa-

matus jaunai astronomijai, jaunam pasaules uzskatam. Turpmākam
darbam zinātnes loģika un metode prasīja jaunus, daudz precizākus
debess spīdekļu redzamo kustību novērojumus. Tikai iegūstot tos,

varēja cerēt uz Kopernika mācības uzlabošanu un no novērojumiem
izvest daudz precizākus planētu kustības likumus ap Sauli. Un

tālāk, tikai pēc šo likumu atklāšanas varēja cerēt turpināt šās prob-
lēmas pētīšanu un noskaidrot to cēloni, kas liek planētām kustēties

tieši tā, kā tās kustas. Loģiski bija nepieciešama vesela virkne

jaunu pētījumu. Bija vajadzīgi jauni apdāvināti un centīgi zinātnes

darbinieki. levērojams ir tas, ka īsā laikā viņi patiesi radās, katrs
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savā laikā — kā uz pasūtījumu. Pievērsīsim uzmanību šai dzimšanu

un miršanu rindai:

Koperniks (1473.—1543.). Jaunās astronomijas pamati.
Ticho Brahe (1546.—1601.). Jauni precizi novērojumi.
Keplers (1571.—1630.) Pamatojoties uz Ticho Brahes novēro-

jumiem, planētu eliptiskas kustības likumu pētījumi.
Galilejs (1564.—1642.). Tālskata izgudrošana: mēģinājumu

sākumi mechanikā.

Ņūtons (1642.—1727.). Vispasaules gravitācijas likuma atklā-

šana.

No 1543. gada, kad parādījās Kopernika grāmata, līdz 1687. ga-

dam, kad nāca klājā Ņūtona grāmata ~Dabas zinātnes matemātiskie

pamati" (~Philosophia Naturalis Principīa Mathematica"), pagāja
spīdoši pusotra simta gadu. Šo gadu laikā virkne zinātnieku, no

kuriem pieminēti tikai galvenie, pilnīgi atrisināja jautājumu par

Zemes un cilvēka stāvokli pasaulē un atvēra ceļus turpmākiem pē-

tījumiem astronomijā.
40. §. Ticho Brahe. Viņa novērojumi. Viņa pasaules sistema.

Ticho Brahe bija dānis. Pa daļai ar saviem līdzekļiem, bet galveno-
kārt ar līdzekļiem, kurus viņam piešķīra karalis Fridrichs 11, viņš
uzbūvēja Chvenas salā netālu no Kopenhāgenas lielu astronomisku

observatoriju. Tajā bija darbnīcas instrumentu izgatavošanai,
instrumentu telpas, istabas, kur astronomiem veikt aprēķinus,
tipogrāfija observatorijas darbu iespiešanai un pat fabrika šim no-

lūkam nepieciešamā papīra ražošanai. Salas nedaudzie iedzīvotāji
atradās Brahes rīcībā. Visa saimniecība bija tā organizēta, lai pil-

nīgi apkalpotu astronomus un viņu novērošanas un aprēķinu darbus.

Gandrīz 20 gadu laikā, no 1580. līdz 1597. gadam, šajā observatorijā
tika izdarīts liels skaits, galvenokārt planētu kustību novērojumu.
Precizitāte bija daudz lielāka par grieķu un arābu novērojumu pre-
cizitāti. Pieļaujamā kļūda spīdekļa koordinātu noteikšanā nepār-
sniedza ± 2 loka minūtes. Taču pēc karaļa Fridricha nāves Ticho

Brahe nevarēja satikt ar viņa pēcnācēju un viņam bija jāatstāj sava

observatorija. Viņš aizbrauca uz Prāgu, kur drīzi — 1601. gadā
mira.

Brahem bija pazīstama Kopernika mācība. Viņš ļoti cienīja

Koperniku personīgi, bet uzskatīja par neiespējamu pieņemt viņa
mācību. Varbūt pa daļai tas notika reliģisko uzskatu dēļ, bet bez

tiem bija arī tīri zinātniski pamatojumi, un proti, šādi: Ja Zeme

kustas apkārt Saulei, tad tas nozīmē, ka katru zvaigzni mēs redzam

dažādās gada dienās dažādos virzienos. Tādēļ katras zvaigznes koor-

dinātām, sevišķi to garumam, gada laikā periodiski jāmainās. Taču,

neraugoties uz rūpīgiem novērojumiem, tādas maiņas netika konsta-

tētas. Bez tam Brahe uzskatīja par neiespējamu kustību pa epicik-
liem. Viņš teica: ~Nevar būt, ka planētas kustētos ap tukšu vietu",
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t. i., apkārt epicikla centram. Tādēļ viņš radīja savu kustības

schemu Saules sistēmā; centrā viņš novietoja nekustīgo Zemi, ap

kuru kustas Saule, bet ap Sauli — planētas šādā kārtībā: Merkurs,

Venera, Marss, Jupiters, Saturns. Taču viņš nepaguva izstrādāt

sīki savu teoriju.

Viņa dzīves pēdējos gados viens no viņa palīgiem bija Johans
Keplers. Stāsta, ka Brahe nodevis viņam savus novērojumus ar

uzdevumu, lai viņš, pamatojoties uz tiem, sīki izstrādātu viņa,
Ticho Brahes, planētu kustības teoriju. Tomēr Keplers jau bija

pārliecināts Kopernika mācības piekritējs un, sekodams savai pār-

liecībai, gluži otrādi, izmantoja Ticho Brahes novērojumus daudz

precizākai planētu kustības izpētīšanai Kopernika sistēmā.

41. §. Keplers. Vina planetu kustības likumi. Kenlera pētī-

šanas metodes. Keplera pētījumu galvenie rezultāti ir viņa grāmatā
„jauna astronomija jeb Debess fizika, kurā pastāstīti zvaigznes
Marsa kustības pētījumi pēc Ticho

Brahes novērojumiem", tā izdota

Prāgā 1609. gadā. Keplers atklāja
šādus planētu kustības likumus:

1) Katra planēta kustas ap
Sauli pa elipsi, kuras vienā fo-
kusā atrodas Saule.

2) Planētas radiusvektors vie-

nādos laika sprīžos apraksta vienā-

dus laukumus. Jeb citādi: Planē-

tas radiusvektors apraksta lauku-

mus, proporcionālus laikam.

Vēlāk (1619. g.) viņš atklāja
vēl arī trešo likumu:

22. att. Pie Keplera pētījumiem

3) Planētu apceļošanas laiku kvadrāti proporcionāli to eliptisko
orbitu lielo pusasu kubiem.

Keplera pētīšanas metodes bija pilnīgi oriģinālas. Derīgi dot

par tām kaut tikai vispārēju priekšstatu, pieļaujot, ka planētu or-

bitas gul vienā plaknē ar Zemes orbitu. Vispirms viņš izpētīja
Zemes orbitu. No daudzajiem Ticho Brahes novērojumiem Keplers

izvēlējās Marsa stāvokli M x
uz tā orbitas kādas opozicijas laikā

(22. att.). Ja pieņem, ka T
x
ir Zemes stāvoklis šai brīdī, tad tas no-

zīmē, ka S, Tu Mi atrodas uz vienas taisnes. Pēc viena Marsa side-

riskā apceļošanas perioda, kad tas atkal atgriezās tajā pašā punktā
M

x,
Zeme vēl nebija veikusi pilnus divus apceļojumus ap Sauli un

atradās punktā T
2.

Šis Marsa sideriskais apceļošanas periods Keple-
ram bija jau diezgan precizi zināms, un tātad bija zināms arī Marsa

atgriešanās moments punktā M\. Pieņemsim, ka pārtrauktās
līnijas, kas iet caur T

x
un T

2,
norāda virzienus uz pavasara punktu,

no kura skaita astronomiskos garumus (sk. 25. §). Šīs līnijas var
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uzskatīt par paralēlām, ja pieņem, ka zvaigžņu attālumi no Saules

sistēmas ir ļoti lieli. No novērojumiem bija iespējams noteikt:

1) ģeocentrisko (t. i., novērotājam atrodoties uz Zemes) Marsa

garumu pirmajā momentā, t. i., leņķi T 7\MX
= l

x ; 2) ģeocentriskos
Saules un Marsa garumus otrajā momentā, t. i., leņķus T T

2
S ==*

un T T
2
MX — 12.l

2. Ja apzīmē 7
1

2
M

l
un 7\T krustošanās punktu ar A,

tad leņķis C\°AM X
būs vienlīdzīgs leņķim °pT

2
M

x
=l 2un vien-

līdzīgs' arī trijstūra J\AM X
divu leņķu sumai, un proti, leņķa

vpTiMi = h un leņķa pie virsotnes Mi, kuru apzīmēsim ar burtu M\\
tātad Afļ= l2— li\ leņķis pie 7

2 trijstūrī ST
2
M

X
arī ir zināms, jo

tas ir vienāds ar l0 — 1
2. Tāpēc

ST
2

: SM
X
= sin M 1 : sin T

2 = sin (l2 — l
x) : sin (/0

— /
2 ).

Tādā kārtā mēs dabūjam Zemes orbitas rādiusu ST
2t

kuram pie
Saules centra ir garums 180° + /0, izteiktu kāda attāluma S M

x daļās.
Piemērojot šos apsvērumus citam

Zemes stāvoklim T
x pēc vesela

skaita reižu Marsa apceļošanas ap

Sauli, t. i., kad Marss pēc vairā-

kiem apceļojumiem atkal atgriežas
tajā pašā savas orbitas punktā M

ļ}

mēs galu galā iegūsim vairākus

punktus uz Zemes orbitas, pie kam

katram punktam zināmi: tā garums

(heliocentriskais, t. i., ja iedomātais

novērotājs atrodas Saules centrā;

~helios" grieķiski nozīmē ~Saule"),

tāpēc ka ikreiz tas ir vienāds ar

Saules ģeocentrisko garumu + 180°,
un 2) tā attālums no Saules izteikts

23. att. Pie Keplera pētījumiem.

viena un tā paša garuma daļās, proti, attāluma SM
X daļās, kaut

arī tas mums precizi nav zināms.

Tādā kārtā ieguvis veselu rindu punktu uz Zemes orbitas, Kep-
lers varēja pārliecināties, ka Zemes orbitu var iedomāties kā riņķa
līniju, un noteikt Saules centra attālumu no šās riņķa līnijas centra,
izsakot to šā riņķa daļās, bet tāpat arī viņš varēja noteikt jebkuram
momentam Zemes garumu un tās attālumu no Saules, izteiktu or-

bitas rādiusa daļās, pieņemot šo rādiusu par vienību.

Pēc tam viņš pievērsās Marsam. Pieņemsim, ka kādas opozi-
cijas momentā (23. att.) Marss atradās savas orbitas punktā M x,

bet Zeme — punktā 1\ ; Marsa garums °f T
x Mx,

skatoties no Zemes,
ir vienāds šai gadījumā ar Marsa garumu, skatoties no Saules °pSMi

(heliocentrisko); apzīmēsim to ar burtu Lx.
Pēc viena vai vairākiem

Marsa apceļojumiem ap Sauli Zeme atradās punktā T'x ; no novēro-

jumiem šai momentā bija zināms Marsa ģeocentriskais garums
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*Y> T'ļMi = l'ļ. No otras puses, pēc agrāk radītās Saules kustības

teorijas pat bez novērojumiem bija zināms Zemes garums, skatoties

no Saules centra, vai Saules garums 10,l
0,

skatoties šai pašā brīdī no

Zemes centra, un Zemes radiusvektora garums ST\ izteikts Zemes

orbitas rādiusa daļās. Tāpēc trijstūrī SM\T't bija zināmi: mala

ST'i, leņķis pie virsotnes M
x vienlīdzīgs l\ —/, (sk. iepriekšējo

iztirzājumu par Zemes orbitu) un leņķis pie T[ vienlīdzīgs /0 — J\.

Tāpēc

SMt : STļ = sin T[ : sin M\ = sin (Z0
— /i) : sin (/; — /,).

Tādā kārtā Marsa attālumu no Saules tā orbitas punktā 1/,

varēja aprēķināt Zemes orbitas rādiusa daļās un no novērojumiem
uzzināt tā heliocentrisko garumu

C)(*SM\ =
CVT\M\ = U.

No Ticho Brahes novērojumiem Keplers izvēlējās vairākus tādus

gadījumus un ieguva tādā kārtā vairākus punktus uz Marsa orbitas,

pie kam katram punktam viņš zināja Marsa heliocentrisko garumu

un attālumu no Saules, kas bija izteikti vienā un tai pašā vienībā,

proti, Zemes orbitas rādiusos.

Viņa uzdevums bija atrast tādu riņķi, kas iet cauri visiem iegū-

tajiem Marsa orbitas punktiem un pa kuru kustība atbilstu tiem

laika momentiem, uz kuriem attiecas šie punkti. Neskatoties uz

visām savām pūlēm, Keplers nevarēja atrast tādu riņķi. Labākā

gadījumā būtu vajadzējis pielaist Ticho Brahes novērojumos kļūdas,
kurām būtu jāsniedzas līdz B', bet tādas kļūdas Keplers pieļaut ne-

varēja. Tāpēc viņš secināja, ka Marsa orbita nav riņķis. Pēc ne-

daudziem mēģinājumiem noteikt piemērotu likni viņš atrada, ka

elipse apmierina visus Marsa orbitas punktus ar kļūdām, kas nepār-
sniedz 2. Pie tam Saule izrādījās elipses fokusā. Lielās ass vienā

galā planēta atradās vistuvāk Saulei (šo punktu sauc par periheliju),

otrajā galā tā atradās vistālāk no Saules (tas ir tā saucamais afelijs).
Tad drīz vien Keplers atrada, ka Marsa kustības ātrums perihelija
ir vislielākais, efelijā — vismazākais, bet ka lineārā ātruma reizi-

nājums ar attālumu no Saules abos gadījumos ir viens un tas pats,
t. i., laukumi, kurus radiusvektors apraksta vienādos laika sprīžos,
ir vienādi kā perihelijā, tā afelijā. Vēlāk Keplers šo likumu vispā-

rināja uz visiem elipses punktiem.
42. §. Keplera elipšu salīdzinājums ar Ptolemeja riņķiem. Tātad

agrāKo teoriju nriĶus ar epiciKiiem aizstāj i\epiera enpse. f\aaeļ gan to

nepamanīja iepriekšējie pētnieki? lemesls bija tas. ka planētu elipšu
ekscentricitates ir ļoti mazas un elipses maz atšķiras no riņķiem. Merkura

elipse ir visekscentriskākā; tai c 0.2. Aprēķināsim šās eiipses mazo pus-

asi b lielās pusass a daļās. Ir zināms, ka bs=\ a2 —c 2. kur c ir line-

ārā ekscentricitate; tāpēc b = yā2~~o*ē2 aļ \ — 0,04 jeb apmēram
b=a (1 —0,02); tātad mazā ass tikai par'/50 īsāka par lielo. Marsa orbitai

c = 0,09, tāpēc mazā ass tikai par '/2
e2 = 0,004, t. i., par 1/250 īsāka par

lielo asi. Tādu mazu starpību starp riņķi un elipsi astronomi pirms Keplera

nevarēja pamanīt, jo seno novērojumu precizitāte bija nepietiekoša.
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Un Keplers to varēja pamanīt, tikai pateicoties Ticho Brahes novērojumu
precizitātei.

Pamācoši ir norādīt uz tā izlīdzināšanas punkta A vai izlīdzināšanas

riņķa (ekvanta) ar centru punktā A nozīmi, kuru ieveda Ptolemejs. Pieņem-
sim', ka (24. att.) punkts C ir elipses (kura maz atšķiras no riņķa) centrs,

24. att. Keplera elipse un

Ptolemeja ekvants.

S — tās fokuss, kurā atrodas Saule. Pēc

kāda laika t, kad planēta izgājusi caur

periheliju U, tā atrodas teiksim savas

orbitas punktā M; jaP ir planētas apce-
ļošanas periods ap Sauli, tad pēc Keplera
otrā likuma laukums, kuru ierobežo

ioks UM un taisnes SU un SM, attiecas

pret visu elipses laukumu tāpat, kā t at-

tiecas pret P. No otras puses, iedomāsi-

mies, ka punkts N vienmērīgi kustas pa
riņķi, par kuru domāsim, ka tas elipses
mazās ekscentricitates dēļ sakrīt ar

elipsi. Tad kādu laiku t pēc punkta N

iziešanas caur periheliju tas atradīsies tādā

riņķa vai elipses punktā N, ka loks I~LV

attieksies pret visu riņķa līniju vai leņ-

ķis UCN pret 360°, vai' laukums, kuru

ierobežo loks UN un taisnes UC un CN

pret riņķa laukumu, kā t attiecas pret P.

Tādēļ, pieņemot arī, ka riņķa laukums
ir vienliels ar elipses laukumu, mēs

atrodam, ka laukums USMU elipsē ir vienliels ar laukumu nCTVn. Apzīmē-
sim SM un CNkrustpunktu ar burtu K. No iepriekš, jā skaidrs, ka laukums
SCK ir vienliels ar laukumu MKN. Novilksim taisni MA" paralēlu lielaj?i
asij. Tā nogriezīs laukumam MKN ļo'i mazu daļu MNN\ Vienosimies to

neievērot un uzskatīt, ka trijstūra SCK laukums vienlīdzīgs trijstūra MKN*

jaukumam. Bez tam šie trijstūri, kā zīmējumā redzams, ir kengruenti.
un tātad to attiecīgās malas ir vienlīdzīgas, t. i., SK — KM. Ptolemejs
novietoja ekvanta punktu A tā, ka SC ~ CA. Savienosim M ar A. Ja rie

tam, kā mēs redzam. SK = KM, tad tas nozīmē, ka AM ir paralēla CN,
bet, tā kāCiV griežas vienmērīgi ap C, tad arī AM griežas vienmērīgi ap A,
t. i., mēs iegūstam tādu pašu punkta M kustības iikumu pa Keplera eiipsi.
kura nav aršķirama no riņķa, kāds ir Ptolemeja epicikla centra kustības

likums pa deferentu (sk. 32. §). Citiem vārdiem sakot, Keplera laukuma

likums mazas ekscentricitates elipsē gandrīz pilnīgi atbilst planētas radius-

vektora, kas novilkts no otra (Saules neaizņemtā) elipses fokusa, vienmērīgai
griešanās kustībai ap šo fokusu vai tam epicikla centra kustības likumam

pa deferentu, kuru ieveda Ptolemejs ar savu ekvantu.

43. §. Trešais Keplera likums. Keplers savu trešo likumu at

iuaja gauus pec pirinu uivu likumu atklāšanas. Tas saist

savā starpā dažādu planētu kustības. Tā atklāšanai Kepleram va

jadzēja atrast no novērojumiem visu planētu sideriskos apceļošana
periodus ap Sauli un visu planētu elipšu lielo pusasu garumus, iz

teiktus Zemes orbitas lielās pusass vienībās. Šī pēdējā kopš tā laik

kļuvusi par visu attālumu pamata mērvienību Saules sistēmā, be

vēlāk arī visu astronomisko attālumu mērījumos.
Sekojošā tabulā pirmā kolona satur planētu nosaukumus, otra

kolona — planētu orbitu lielās pusasis šais vienībās, trešā — planētu
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sideriskos apceļošanas periodus ap Sauli, izteiktus gados, t. i., Zemes

apceļošanas periodos ap Sauli.

a T «3 7^2

Merkurs 0,387 0,241 0,058 0,058

Venera 0,723 0,615 0 378 0,378
Zeme 1000 1,000 1,000 1,000
Marss 1 524 1.881 3,540 3,538

Jupiters 5 203 11862 140 8 140,7
Saturns 9 539 29.457 868,0 867.7

Ceturtā kolona dod a3, piektā — T2
,

un mēs redzam, ka skaitliski

katrs a
3 vienāds ar T2

.
Tas arī nozīmē, ka attiecība a

3 :T2 katrai

planētai ir 1. Tātad, ja šo vienādību uzrakstīsim kaut kādām divām

planētām 1. un 2., tad dabūsim

flf :T2
a* a

H :T2

"l • '
1 "2 2'

no kurienes:

o
n ■

a
3 =T2

• T2

t. i., planētu siderisko apceļošanas periodu kvadrāti ir proporcionāli
orbitu lielo pusasu kubiem.

Uzrakstīta tādā formā, šī sakarība ir pareiza, lai arī kādās

vienībās būtu izteikti a un 7\ ja vien abām salīdzināmām planētām
tie izteikti vienās un tajās pašās vienībās, piemēram, T

x
un T2 var būt

izteikti gadu vietā dienās, a{ un a2
— kilometros utt.

Vēlāk Keplers atklāja, ka viņa trešais likums ir pareizs arī at-

tiecībā uz Jupitera četru pavadoņu kustībām ap savu planētu.

44. §. Planētu orbitu elementi.■ Keplera pētījumi noskaidroja,
kādi īsti neiumi noteic Katras planētas kustību, t. i., kādi lielumi ne-

pieciešami jāzina, lai

prastu katrai planētai
aprēķināt tās koordinā-

tas vispirms gadījumam,
kad koordinātu asu sā-

kums atrodas Saules

centrā, bet pēc tam arī

tās koordinātas, kuru sā-

kums atrodas Zemes

centrā. Šos lielumus, kas

raksturo planētas kustību,
sauc par planētas orbitas

elementiem. Tie ir šādi

(25. att):
25. att. Planetas orbitas elementi.

1) Orbitas uzkāpjošā
mezgla garums. Taisni, pa kuru planētas orbitas plakne krustojas
ar ekliptikas plakni, sauc par mezglu līniju. Tā kā visām orbi-

tām ir kopējs fokuss Saules centrā, tad katra mezglu līnija iet caur
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Saules centru. Orbita krusto mezglu līniju divos punktos: vienā

no tiem planēta, kustēdamās ap Sauli, krusto ekliptikas plakni,
attālinādamās no ekliptikas dienvidpola, bet otrā orbitas

krustpunktā ar mezglu līniju planēta savā kustībā attālinās no

ekliptikas ziemeļpola. Pirmo punktu sauc par orbitas uzkāpjoša
mezglu, otru — par nokāpjošo mezglu. Tā virziena astronomisko

garumu, kas iet no Saules centra uz uzkāpjošo mezglu, sauc par

uzkāpjošā mezgla garumu] to skaita astronomisko garumu skaitī-

šanas virzienā no 0° līdz 360° un apzīmē ar zīmi Sl\ nokāpjošo

mezglu apzīmē ar zīmi IS.

2) Orbitas slīpums i pret ekliptikas plakni ir leņķis starp eklip-
tikas un planētas orbitu plaknēm. Skaidrākai leņķa i vērtības no-

skaidrošanai iedomāsimies novilktu perpendikulu pret Zemes or-

bitas plakni un vērstu pret ziemeļiem no tās. Skatoties no kāda

šā perpendikula punkta, mēs redzēsim Zemes kustību ap Sauli

notiekam pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. ledomā-

simies arī pret planētas orbitas plakni perpendikulu, novilktu tajā

pusē, lai, skatoties no kāda tā punkta, mēs arī planētu kustību re-

dzētu notiekam pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam;
tad leņķis, mazāks par 180°, starp šiem diviem perpendikuliem arī

ir tas, ko sauc par leņķi i. Pieņemsim, ka leņķis i mazs; tad planētas
orbitas plakne gandrīz sakrīt ar ekliptikas plakni, un kustība abās

plaknēs notiek uz vienu un to pašu pusi. Tādas ir planētu orbitas;
no tām vislielākais slīpums —7° ir Merkura orbitai. Bet var iedo-

māties, ka kustošā punkta orbita perpendikulāra pret ekliptikas

plakni; tad slīpums i ir 90°. Un tālāk var iedomāties, ka leņķis

starp minētajiem perpendikuliem ir gandrīz 180°; tad punkta orbitas

plakne atkal gandrīz sakrīt ar ekliptikas plakni, bet, ja skatās no ek-

liptikas ziemeļpola, tad novērojamā punkta kustība notiek pulksteņa

rādītāja kustības virzienā, bet nevis pret to. Leņķis i var būt robe-

žās starp 0
C

un 180°. Ja 0° <i <90°, tad kustību sauc par tiešu,

bet, ja 90° <i <180°, tad to sauc par pretēju. Mēs vēlāk redzēsim,
ka Saules sistēmā ir ķermeņi ar pretējām kustībām. Divi elementi

Sl un i viennozīmīgi noteic tās plaknes stāvokli, kurā atrodas orbita.

3) Leņķis co starp uzkāpjošo mezglu un periheliju ir leņķis starp
virzienu no Saules centra uz uzkāpjošā mezgla punktu un perihe-

lija punktu, t. i., Saulei tuvāko orbitas lielās ass punktu. Šo leņķi
skaita no 0° līdz 360° planētas kustības virzienā pa tās orbitu. Tādēļ,
ja tas ir mazāks par 180°, tad perihelija punkts atrodas uz ziemeļiem

no ekliptikas, bet, ja tas ir lielāks par 180°, tad uz dienvidiem no

tās. Š;s elements noteic orbitas orientāciju tās plaknē.

4) Orbitas lielā pusass a, pie kam par mērvienību tiek pieņemta
Zemes orbitas lielā pusass.

5) Orbītas ekscentricitate. Šie divi elementi noteic planētas

elipses lielumu un formu. Bez tam orbitas lielā pusass a noteic arī
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planētas siderisko apceļošanas periodu ap Sauli T, tādēļ ka pec

Keplera trešā likuma šis laiks, izteikts gados, vienāds ar ]/a3
.

Daž-

reiz a vai T vietā tiek dota vidējā diennakts kustība n, t. i., leņķiskais
ātrums diennaktī. Tas ir vienāds ar sekunžu skaitu riņķa līnijā,
t. i., 360 • 60 • 60, dalītu ar diennakšu skaitu, cik to satur T.

6) Laiks TO,
kad planēta iziet caur periheliju. Tā vietā var no-

rādīt uz planētas stāvokli, kur tā dotajā momentā atrodas uz elip-
ses.

Ja zināmi orbitas elementi, tad var aprēķināt planētas heliocen-

triskās koordinātas jebkuram laika momentam /. Šajā nolūkā vis-

pirms aprēķina, cik ilgs laiks pirms / pagājis no planētas pēdējās
cauriešanas periheli-

jam līdz t, t. i., laiks

t = t — To — kT,
kur k vesels skaitlis.

Zinot, kāda daļa no T

ir t, aprēķina pēc otrā

Keplera likuma pla-

nētas stāvokli uz elip-

ses, bet pēc tam var

aprēķināt heliocentri-

sko platumu un ga-

rumu. Zinot turklāt

pēc Zemes orbitas

elementiem šai pašā
momentā Zemes stā-

vokli uz orbitas, var

aprēķināt arī planētas

ģeocentrisko garumu
un platumu, kā arī

tās attālumu no Ze-

mes centra, pie kam

šo pēdējo izteic Zemes

orbitas lielās pusass

vienībās, jeb, kā daž-

reiz saka, Zemes vi-

dējā attāluma daļās

26. att. Merkura un Zemes kustībasno
1946. gada 11. oktobra līdz 27. decembrim.

no Saules arnosacījumu, skaitīt par vidējo attālumu vidējo aritmētisko

no Zemes attālumiem perihelija a (1 — c) un afelijā a (1 -f c).

Piemēram, 26. attēlā parādīts Zemes orbitas un tās plaknes un Mer-

kura orbitas sakārtojums. Lasītājs skatās no ekliptikas ziemeļpola. Tā-

pēc griešanās notiek pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Vir-

ziens no S pa labi (pārtrauktā līnija) ir virziens, paralēls virzienam uz pa-

vasara punktu. Zemes orbitas perihelija garums ir 101° 34'; tās ekscentri-

citate — '/go — nav pamanāma orbitas figūrā, kura attēlota kā riņķa
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līnija, bet ir pamanāma Saules stāvoklī attiecībā pret centru C*. Merkuram

uzkāpjošā mezgla garums ir 47° 23'; daļa no tā orbitas, kura atrodas uz zie-

meļiem no ekliptikas (t. i., lasītāja pusē), uzzīmēta ar nepārtrauktu līniju,
bet orbitas dienvidu puse — ar raustītu līniju. Leņķis no uzkāpjošā
mezgla līdz perihe:ijam ir 28°50'; slīpums i = 7°o , vislielākais spožajām
planētām; zīmējumā tas nekā nav parādīts; c — 0,21, a — 0,39; orbitas

forma zīmējumā mazā mēroga dēļ neatšķiras no riņķa, bet Saules ekscentris-

kais stāvoklis fckusā labi redzams. Uz Zemes un Merkura orbitām parādīti
šo planētu vieni;Līgi stāvokļi sekojošās 8 dienās: 1) kad Merkurs atradās

afelijā, 2) pēc l/8 perioda no afelija cauriešanas, 3) pēc l /4 perioda, 4) pēc
3

8 perioda, 5) pec
1/2 perioda, 6) pēc 5/8 perioda, 7) pēc 3

4 perioda un 8) pēc
7

8 perioda no cauriešanas momenta afeiijam.
Noteiciet pēc zīmējuma šīm dienām Merkura ģeocentriskos garumus,

t. i., leņķus starp to taišņu virzieniem, kuras savieno vienlaicīgos planētu
stāvokļus (virzieni no Zemes uz Merkuru). un virzienu no Zemes uz pa-

vasara punktu.

45. §. Dinamikas pamatošana, balstoties uz mēģinājumiem ar

ķermeņu kustībām. Pēc tam kad bija atklāti patiesie planētu kustību

likumi ap saun, so parādību tālākajā pētīšanā nākošais solis, loģiski

bija noskaidrot šādu kustību cēloņus. Bet šā uzdevuma veikšana

bija nepieciešams iepriekš izpētīt likumus, kas vispār bija spēkā
dažādām ķermeņa kustībām, t. i., attīstīt to dabas zinātņu nozari

kuru sauc par mechaniku. Archimeds no Sirakuzām (278. —212. ga-

dos pirms mūsu eras) bija pirmo pareizo domu, kuras attiecas uz

mechanikas likumiem, autors. Viņš pareizi noteica sviras likumus

un ķermeņa smaguma centra nozīmi.

levērojams tomēr ir tas, ka gandrīz 1800 gadu laikā līdz mūsu

eras XVI gadsimta beigām un XVII gadsimta sākumam nebija
izdarīts neviens svarīgs atklājums mechanikas likumu laukā. Tika

ap to laiku Stevins, bet jo sevišķi Galilejs veica pirmos mēģinājumus

ar ķermeņu kustībām uz slīpas plāksnes, ar ķermeņu brīvām kustībān

Zemes smaguma spēka iedarbībā un ar slīpi sviestu ķermeņu kustī-

bām. Agrāko pētnieku galvenā kļūda spriedumos bija viņu uzskats

ka katra ķermeņa kustībai nepieciešama kāda spēka pastāvīga

iedarbība, kuram ik mirkli jāierosina ķermenis kustībai. Viņien

pilnīgi nebija zināma inerces kustība ar pastāvīgu ātrumu. To

pirmais atklāja Galilejs. Viņš arī atklāja, ka ātruma maiņu jeb

paātrinājumu veic spēki, kuri darbojas uz ķermeni. Galileju taisnīg
uzskata par dinamikas pamatlicēju. Viņš pirmais lietoja svārstu

laika mērīšanai.

46. §. Ņutons. Vispasaules gravitācijas likums. Pēc tam kad

ar uaiueja un citu zinātnieku, sevišķi neigensa, aarbiem tika pa

matota uz mēģinājumiem dibināta mechanika, Izaks Ņūtons deva

vispārējus pamatus mācībai par ķermeņu kustībām un izteica to

kā trīs kustības likumus" savā darbā ~Dabas zinātnes matematis

kie pamati", kurš nāca klajā 1687. gadā latiņu valodā ar virsrakst

~Philosophiae Naturalis Principia Mathematica".
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Šie likumi ir šādi:

1. Katrs ķermenis paliek savā miera vai taisna virziena vienmē-

rīgas kustības stāvoklī tik ilgi, kamēr vien kādi pielikti spēki to ne-

piespiež' savu stāvokli mainīt.

2. Kustības maiņa ir proporcionāla pieliktajam dzinējspēkam

un notiek tās taisnās līnijas virzienā, kurā spēks darbojas.

3. Darbībai ir vienmēr pretēji vērsta un vienāda pretdarbība,

jeb divu ķermeņu savstarpējās darbības ir vienmēr vienādas un

vērstas pretējos virzienos.

Pamatojoties uz šiem likumiem, Ņūtons varēja secināt no Kep-

lera likumiem, ka planētu kustības notiek saskaņā ar Keplera
likumiem tāpēc, ka Saule pievelk katru planētu ar spēku, kas ir

pretēji proporcionāls tās attāluma kvadrātam no Saules. Pēc tam

viņš vispārināja šo likumu un izteica to šādā formā: ~katras divas

matērijas daļiņas pievelk viena otru jeb gravitē ar spēku, kas ir tieši

proporcionāls to masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls

savstarpējā atstatuma kvadrātam". Tas arī ir Ņūtona vispasaules

gravitācijas likums.

Nav iespējams šai vispārīgās astronomijas kursā dot stingrus

vispasaules gravitācijas likuma izvedumus. Vēl neiespējamāk no-

rādīt to spriedumu ceļu, kas Ņūtonu noveda pie šā likuma. Tomēr

var minēt tos apsvērumus, kuri varēja būt viņam par izejas punktu,

un norādīt tos uzdevumus, kuri pēc tam bija jāatrisina, lai nonāktu

līdz izsmeļošai formulai.

47. S. Ņutona likuma izvedums no Keplera trešā likuma.■

ņemsim, ka nlanetu orbitas ir riņķī ar Sauli šo rinku kooēiā centrā.

ja kustība ir riņķveidīga un, pieņemsim,

vienmērīga, tad tas nozīmē, ka tā notiek:

1) inerces iedarbībā, kuras dēļ planēta
ikbrīdi cenšas kustēties pa orbitas pieskari
ar kaut kādu ātrumu v un 2) spēka

iedarbībā, kurš vērsts uz riņķa centru,-uz

Sauli, kura piešķir planētai kādu paātri-

nājumu g. Tādēļ mazā laika sprīdī t,

sākot ar kādu planētas stāvokli uz tās

orbitas punktā M, tai būtu 1) jāpārvieto-
jas pa pieskari atstatumā MN, kas vien-

līdzīgs vx, un 2) pa rādiusu MC = a

jāpārvietojas attālumā MN' =g— pēc

formulas, kas izteic kustību pastāvīgu

27. att. Ātrums un pa-

ātrinājums kustībā pa

riņķi.

paātrinājuma iedarbībā. Tāpēc planēta nokļūst punktā M. Ja

kustība tiešām notiek pa riņķa līniju, tad šajā gadījumā, kā re-

dzams no 27. att., dabū šādu sakarību starp v, g un a:

5 Vispārīgās astronomijas kurss
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N'M' ŅM\ M'\'
2
= MN' (2a —MN') vai

<>t)* = \/2 £t
2 (2a-V

2
a T

2);

izdalot abas vienādojuma puses ar t
2

un pārejot uz robežu, kad t

tiecas uz nulli, dabūjam v2 = ag. Tā kā v =
——,

kur 7" — pla-

4-x2
a

netas apceļošanas periods pa riņķi, tad g = •

Pielietosim šo formulu divām planētām 1 un 2 un izvedīsim tām

paātrinājumus gx
un g4

:

47r2
a x

4au a2

1
* 2

Reizinot un dalot gi ar a'j, bet £2
ar aļ, dabūsim:

Bet pēc Keplera trešā likuma

«1 . fl

2_

ī 2

Tāpēc 4tcž (~ļ i ļ ===
2 !-—apzīmējot šo lielumu ar burtu C,

i *

dabūjam:

t. i., planētu riņķveidīgās kustībās paātrinājumi ir pretēji proporcio-
nāli to atstatumu kvadrātiem no Saules. Tā kā dabiski šos paātri-

nājumus var pieskaitīt cēlonim, kurš nāk no Saules, un nosaukt

to par pievilkšanas spēku, tad iznāk, ka Saules pievilkšanas spēks
visām planētām ?iav vienāds, bet ir pretēji proporcionāls planētas
attāluma kvadrātam no Saules.

Tomēr tas vēl nav precizs izvedums, tādēļ ka planētu orbitas

tomēr nav riņķi. Tātad, ejot tālāk, ir jāatrisina uzdevums, kas ir

nākošā paragrāfa virsrakstā.

48. §. Materiāla punkta kustība Ņutona pievilkšanas spēka

iedarbībā. Pieņemsim, ka masa m, kura sakopota punktā C, pie-
velk nelielu masu M ar spēku, pretēji proporcionālu atstatuma

kvadrātam. Jājautā, pa kādu līkni kustēsies šī masa M vai vienkārši

punkts M? Skaidrs, ka šī līkne, vispārīgi sakot, būs atkarīga no

sākuma nosacījumiem, t. i., no punkta M stāvokļa tā kustības sā-

kuma momentā un no ātruma virziena un lieluma, kāds tam ir šajā
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5*

bridi. Šo jautājumu tagad bez sevišķām grūtībām atrisina teorē-

tiskajā mechanikā. To pirmoreiz atrisināja Ņūtons daudz grūtākā

ceļā, tāpēc ka tajā laikā vēl nebija izgudroti diferenciālrēķini un

integrālrēķini. Mēs to šeit neatrisināsim; studenti atradīs tā

atrisinājumu mechanikas kursā. Norādīsim tikai rezultātu. Ja

ātrums nepārsniedz zināmu robežu,
tad punkts M kustēsies pa elipsi,
kuras fokuss atradīsies punktā C

(28. att.). Elipses plakne ies caur

punktiem (\ M un ātruma virzienu.

Elipses būs dažādas atkarībā no

ātruma v. Vienkāršības dēļ pieņem-

sim, ka sākuma ātruma v virziens

perpendikulārs līnijai CM, kura sa-

vieno pievilkšanas centru C ar

punkta 1/ stāvokli kustības sākuma

brīdī. Pie maziem p elipse būs drusku

lielāka par CM un punkts C atradī-

sies punktam .1/ tālākajā fokusā.

28. att. Orbitas lielums un figūra

atkarājas no ātruma punktā M.

Līdz ar ātruma palielināšanos ekscentricitate samazināsies, elipse
tuvosies riņķim, lielā ass palielināsies, bet C paliks punktam M

tālākajā fokusā. Sākuma ātrumam sasniedzot zināmu lielumu vCf

elipse pārvērtīsies riņķī, bet, tam turpinot pieaugt, orbita atkal

kļūs par elipsi, sākumā ar mazu, bet pēc tam — līdz ar ātruma

palielināšanos —ar arvien lielāku ekscentricitati; bet C tagad jau
atradīsies punktam M tuvākajā fokusā. Ja punktu C nosauktu par

Sauli, bet kustošos punktu M par planētu, tad agrāk sākuma

stāvoklis bija afelijs, bet, izejot caur riņķa orbitu, tas kļūst par

periheliju. Līdz ar ātruma pieaugšanu palielināsies elipses lielā ass.

Beidzot pie kāda ātruma pp = ļ/2^c elipse pārvērtīsies parabola.
Tam turpinot pieaugt, orbita kļūs par hiperbolu un par tādu paliks,
ātrumam neierobežoti pieaugot.

Mēs redzam, ka, iedarbojoties pievilkšanas spēkam, kas mainās

pretēji proporcionāli atstatuma kvadrātam, punkta orbitas attiecībā

pret pievilkšanas centru izrādās tādas pašas kā reālo planētu orbitas

attiecībā pret Sauli. Tādā kārtā Keplera trešais likums mums no-

derēja hipotēzes radīšanai par Saules pievilkšanas spēka raksturu,

bet šīs hipotēzes tālākā attīstība noveda pie sekām, kuras saskanēja
ar Keplera pirmo likumu.

Par Keplera otro likumu jāsaka, ka tas, kā tas pierādīts mecha-

nikā, nedefinē pievilkšanas spēka likumu, bet vienīgi liecina, ka pie-
vilkšanas spēks vērsts pret Sauli.

49. §. Pievilkšanās spēka atkarība no ķermeņa masas.

tomēr vel nav viss. neviiKsanas spēks gadījuma, ja ir dažādi pie-
vilkšanas centri, var būt dažāds, masai atrodoties vienādā attālumā
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no pievilkšanas centra. Piemēram, var būt, ka paātrinājums, kuru

piešķir centrs O x ir lielāks par otra centra O piešķirto paātrinājumu,
ja attālums no tiem ir viens un tas pats, t. i., kad Ox Mx

= OM = a.

Tādā gadījumā, ja punktos M x un M ātrumi ir vienādi, orbitai ap

centru O
x

būs lielāka ekscentricitate nekā orbitai ap centru O; or-

bita ap centru O x būs riņķveidīga pie lielāka sākuma ātruma (kurš,

gadījumā ja orbita ir riņķveidīga, būs, protams, visos riņķa līnijas

punktos pastāvīgs) nekā ap punktu 0.

Tiešām, riņķveidīgas orbitas gadījumā formula taču dod:

°= — un S] = —

b
a

b
a

Tas nozīmē, ka lielākam g, atbilst lielāks ātrums v x . Starpība pa-

ātrinājumos, ko ķermeņi dabū, atrodoties vienāun tajā pašā attālumā

a, ir atkarīga no pievilcējas vielas daudzuma, kuru satur pievilcējs

ķermenis. So vielas daudzumu mēs saucam par ķermeņa masu.

v 2 s m

Tādēļ, apzīmējot to ar burtu m, dabūjam proporciju —=— =—;

kur g, gb vunvx ir agrākās nozīmes. v
i 8l m'

Tādā kārtā paātrinājums, kuru kaut kāda maza masa m piešķir
otrai mazai masai m', ir proporcionāla masai m un pretēji proporcio-
nāla atstatuma a kvadrātam starp tām. Tāpēc arī spēks, ar kādu

masa m pievelk masu m', būs proporcionāls m un pretēji proporcio-
nāls a2.

No otras puses, ja daļiņas m vietā būs n' tādu daļiņu, tad uz

katru no tām masa m iedarbosies vienādi, t. i., piešķirs visām paātri-

nājumu, proporcionālu mun pretēji proporcionālu a
2

; tātad tāds

pats būs arī paātrinājums, kuru masa m piešķirs visai otra ķermeņa
masai, t. i., m'n' —

M. Bet spēks, ar kādu masa m pievelk masu

M', dabiski būs n' reizes lielāks par to spēku, ar kādu tā pati masa

m pievelk mazo daļiņu m', t. i., masa m pievilks masu M' ar spēku,

proporcionālu masai M.

levērojot visu teikto, mēs redzam, ka spēks, ar kādu masa M pie-
velk masu M', ir proporcionāls ir masai M, ir masai M'\ tātad

tas ir proporcionāls masu reizinājumam M M. Tā kā pievilkšanās

spēks starp masām M un M' ir savstarpējs, tad tas nozīmē, ka ari

masa M' pievelk masu M ar spēku, proporcionālu reizinājumam
MM. Tātad savstarpējas pievilkšanās spēka F formula ir šāda:

a
2

¥'
No šā spēka masa M dabū paātrinājumu k 2 bet masa M —

M
*

a

paātrinājumu k2

—ģ. Se A 2 ir proporcionalitātes koeficients, kura
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skaitliskais lielums atkarājas no vienībām, kādas lietotas masu

M un M', attāluma a un laika mērīšanai.

Pie tam iedomājas, ka katra masa ir koncentrēta tādā tilpumā,
kurš var būt pēc patikas mazs, tā kā nevar rasties jautājums, starp
kuriem abu ķermeņu punktiem attālums ir a.

50. §. Ložu savstarpējā pievilkšanās. Tomēr debess ķermeņu
tilpumi nav mazi, un tāpēc vēl jāatrisina uzdevums par debess

ķermeņu savstarpējo pievilkšanos. Mēs redzējām, ka jau senie

grieķi zināja par Zemes lodveidīgumu. Kad astronomijā sāka lie-

tot tālskati, kļuva zināms, ka Saule un planētas arī ir lodveidīgas
Tāpēc Ņūtonam radās uzdevums: pieņemot, ka maza daļiņa m

mm'
pievelk otru mazu daļiņu m ar spēku k2

—^—, aprēķināt, kā

vienāda blīvuma lode, kuras masas viena daļa sastāda daļiņu m,

pievelk daļiņu m. Aprēķini viņam parādīja, ka rezultējošais no vi

siem spēkiem, ar kuriem atsevišķas lodes daļiņas pievelk daļiņu m',
iet caur lodes centru, ir proporcionāls visai lodes masai un pretēji
proporcionāls masas m' atstatuma kvadrātam no lodes centra. Tādā

kārtā vienāda blīvuma lode pievelk masu m' tā, it kā visa lodes

masa būtu sakopota tās centrā. Tas pats iznāk, ja lodes vietā ir

lodveidīgs slānis, kuru ierobežo divas koncentriskas sfēriskas virsmas.

Tas pats iznāk, ja lodes blīvums nav visur vienāds, bet ja vienāda

blīvuma slāņi ir koncentriski. Pēc tam nav grūti parādīt, ka lode

ar masu M pievelk otru lodi ar masu M' ar spēku k 2
i

2 ,
kur a

ir attālums starp ložu centriem; pie tam katras lodes rādiuss var būt

pēc patikas liels, salīdzinot ar attālumu a, tikai rādiusu sumai jābūt
mazākai par a.

51. §. Spēks. kas Mēnesi notur uz tā orbitas. ir Zemes pievilk-

šanas spēks. Lai vēl labāk iepazītu pievilkšanās spēku, kas darbojas

starp saules sistēmas ķermeņiem, tas jāsalīdzina ar smaguma
spēku, kas darbojas uz Zemes. Ir zināms, ka smaguma spēks piešķir
visiem ķermeņiem uz Zemes virsmas, tiem brīvi krītot, paātrinājumu
g, kas ir apmēram 981 cm/sek 2

.,
kaut arī ne visās vietās uz Zemes

vienāds. No otras puses, Zeme notur Mēnesi uz tā orbitas, piešķirot
tam kaut kādu paātrinājumu g'. Kāds ir sakars starp g un g'? Tā

noskaidrošanai, pirmkārt, jāizteic g' cm/sek2
.

pēc formulas

v 2 4tc 2 D

g =

~7J
= "

p
,

kur D — Mēness attālums no Zemes centimetros

bet T — Mēness apceļošanas laiks ap Zemi sekundēs; otrkārt, jā-
prot aprēķināt, kādam jābūt Zemes smaguma spēka paātrinājumam
g, ja pieņemam, ka tas samazinās pēc Ņūtona likuma; šim nolūkam

pieņemot, ka Zeme pievelk kā lode, t. i., uz centru, jāzina, kāds

ir Zemes rādiuss R centimetros. Tad Zemes smaguma spēka paātri-
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nājums Mēness attālumā būs Mēs, iepazīdamies ar astrono-

miju, vēl neesam nonākuši līdz Zemes lodes rādiusa R un Mēness

attāluma no Zemes D noteikšanai; bet Ņūtona laikā šie lielumi

bija zināmi, un viņš varēja izdarīt vajadzīgos aprēķinus. Do-

sim tagad rezultātus, ar kuru izvedumiem mēs iepazīsimies vēlāk:

R = 6370 km = 637-10« cm; D -60,27 R; T = 27,3 diennakts.

Ar šiem skaitļiem var aprēķināt:
4tz* D o R2

g' = = 0,27 cm/sek
2

un
a

— 0,27 cm/sek2.

Tātad mēs iegūstam vienādus skaitļus. Šis rezultāts saka, ka spēks,
kas Mēnesi notur uz tā ceļa ap Zemi, nav nekas cits kā Zemes smagu-
ma spēks, kas pavājināts proporcionāli Mēness attāluma no Zemes

centra un Zemes virsmas attāluma no tās centra kvadrātu attiecībai.

29. atr. Divu masu kustības:

a) divu masu kustības ap kopēju smaguma centru C pa elipsēm; 10 vienas no šīm
masām reiativā kustība ap otru; c) abu šo masu kustība, smaguma centram Ckus-
toties pa taisni. Punkti 1, 2, 3, 4. . . apzīmē masu stāvokļus pēc 1/4 perioda vienu

pēc otra.

52. §. Divu, trīs un vairāku ķermeņu, kuri savstarpēji pievelkas

pēc Ņūtona likuma, problēmas. Tā kā pēc Ņūtona likuma divi ķer-
meņi savstarpēji pievelkas, tad neviens no tiem nepaliek mierā:
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ikkatrs no tiem ar masu m piešķir otram paātrinājumu, proporcio-
nālu masai m. Mechanikā pierāda, ka, ja pie tam nav nekādu citu

spēku, kas ietekmē šo divu ķermeņu kustību, tad to kopējais sma-

guma centrs atrodas mierā vai kustas pa taisni un vienmērīgi. Ja
šie ķermeņi ir lodes un to blīvums atkarīgs tikai no attāluma līdz

centram, tad pievilkšanās spēks ir pretēji proporcionāls atstatuma

kvadrātam starp to centriem, un to centri kustas ap kopējo

smaguma centru pa elipsēm, kas līdzīgas viena otrai un novietotas

simetriski attiecībā pret smaguma centru.

Tāda kustība parādīta 29. attēlā a, kur cipari 1, 2, 3, 4
...

nozīmē vienlaicīgus ložu centru stāvokļus uz to orbitām ik pēc

ceturtdaļapceļojuma. Viena centra re-

lativā kustība attiecībā pret otru centru

arī ir elipse ar tādu pašu ekscentrici-

tati (29. att. &), tikai tās lielā pusass

ir vienāda to elipšu lielo pusasu sumai,
kuras attiecas uz smaguma centriem.

Pie tam tiek pieņemts, ka smaguma

centrs atrodas mierā. Ja tas kustas

vienmērīgi no kreisās uz labo pusi, tad

ložu centru kustība ir tāda kā 29. at-

tēlā r.

Pie tam stingri tiek ievēroti Keplera
pirmie divi likumi. Trešā likuma pre-

30. att. Divu masu kustība

pa riņķi ap smaguma centru.

ciza izteiksme, kā tas mechanikā tiek

pierādīts, atšķiras no Keplera izteiksmes tādā kārtā, ka, ja a ir

elipses lielā pusass relatīvā kustībā (29. att. b), T — apceļošanas
periods, bet M un m — abu ložu masas, tad lielums

ff* aļ Jf_
7'2 ĻM + m)~ T\ (Mi + m,) 4tt 2

ir konstants katrā divu ķermeņu sistēmā, kuri kustas Ņūtona gravi-

tācijas spēka ietekmē.

Šo formulu var bez pūlēm izvest riņķveidīgu orbitu gadījumā
ap kopējo smaguma centru C masām ?n x un m 2(30. att.). Tiešām,

savstarpējas pievilkšanās spēks A-2
m' ™'2

,
kur A nozīmē attālumu

m 2
no m x līdz m 2, piešķir masai m, paātrinājumu žr.-p, bet masai

m 2 paātrinājumu k2 Šā paātrinājuma dēļ masa m{ kustas

ap Car periodu Tpa riņķi ar rādiusu bet masa m2— pa riņķi
ar rādiusu

a>, pie kam m\-ax
= m 2-a2. Šajā riņķojošā kustībā pa-

ātrinājumi attiecīgi vienlīdzīgi
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v\ I2nax \ 2 1 47t2 a, v\
_

4-k2
a2

~a7
=

\ T I ~a~; ~~W
U"

~a7
~

T2
"

A . _, ._. . ... .

4tc2
a, 47t2 a2

Abu paātrinājumu suma ir vienlīdzīga 1
, un n©

iepriekšējā tā ir vienlīdzīga A;2 +k% Tātad
A A

4tt2 (g, + a2 ) k2

f2 -

ļJT ' (w> + rn 2)\

yl 3 A-2

bet a x -f a2 =A\ tāpēc • = —r-z ir konstants lie-
-1 * (m x + m 2) 47t"2

ļums visām A, T un + m 2nozīmēm.

Šai formulai astronomijā ir liela vērtība, tāpēc ka to lieto, kā mēs

redzēsim tālāk (sk. 56. §), debess ķermeņu masas noteikšanai. Šāda

eliptiska kustība ir divu ķermeņu problēmas atrisinājums.
Tiek pieņemts, ka to savstarpējās pievilkšanās spēks iet caur

to smaguma centriem un ir apgriezti proporcionāls to attālumu kvad-

rātam. Pie tam ir vienalga, vai tas notiek tāpēc, ka ķermeņi ir lodes,
kuru blīvumi ir atkarīgi tikai no attāluma līdz centram, vai tāpēc,
ka katrs ķermenis ir joti mazs, salīdzinot ar to savstarpējo attālumu.

Pēdējā gadījumā ar lielu precizitāti (bet ne pilnīgi precizi) var pie-

ņemt, ka pievilkšanās spēks ir apgriezti proporcionāls attālumam

starp abu ķermeņu smaguma centriem. Divu ķermeņu problēma
ir pilnīgi atrisināta visos iespējamos gadījumos.

Bet, ja ir trīs ķermeņi, tad to kustības problēma ar patvaļīgiem
sākuma nosacījumiem, t. i., ar patvaļīgu to novietojumu
sākuma momentā un patvaļīgi dotiem ātrumiem šajā momentā,
rada tādas matemātiska rakstura grūtības, ka kopš Ņūtona laikiem

līdz mūsu laikiem, neraugoties uz daudzu matemātiķu pūlēm, tā

vispārīgā gadījumā vēl nav atrisināta.

Izrādījās, ka triju ķermeņu problēmu ir iespējams atrisināt tikai

dažu speciālu sākuma nosacījumu gadījumos.
Vēl tālāka no precīza atrisinājuma ir problēma par vairāk nekā

četru ķermeņu kustību, kuri savstarpēji pievelkas pēc Ņūtona
likuma.

53. §. Par koeficienta k² skaitlisko lielumu. Pievilkšanās spēki

formulā k2
~ vai Keplera trešā likuma formulā

=7 : r *=*

kt a
2 X + ma)

*" koe^cienta skaitliskais lielums ir atkarīgs no aprēķi

niem pieņemtām garuma, masas un laika vienībām. Teorētiskajā

astronomijā parasti par vienību tiek pieņemta Saules masa m, un

vidējais attālums a starp Sauli un Zemi (pareizāk: un Zemes + Mē-
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ness masu centru), bet par laika vienību — vidējā diennakts.

Tad pēc pēdējās formulas atrodam:

4*8
• 1

(365,2564) 2 ■ (I + m 2)

Aptuveniem aprēķiniem var pieņemt m2=0, un tad dabūjam
£a"= 0,000295913.'

Ja izvēlas mēru sistēmu: cm, g, sek., tad jāzina a un Saules

masa šai sistēmā; vēlāk mēs dabūsim zināt, kā atrast, ka

a=149,5.10v
cm, bet Saules masa vienāda ar 1,983.1033 g;

sekunžu skaits diennaktī ir 86400, tāpēc šajā mēru sistēmā

z-2 -0 0f)0?Q5Ql
Q49,5)3 • 1033

k* var noteikt, izejot no Zemes smaguma spēka paātrinājuma
g = 981 cm/sek2

.
Zemes masas 5,974.1027

g un Zemes rādiusa

6,371.108
cm., bet tikai aptuveni, tāpēc ka Zemes smaguma spēks

nav vienkārši Zemes pievilkšanas spēks un Zeme nav lode;
tad mēs dabūjam:

5,974.10"

(6,37i)2
- ]()<•

~~

'

no kurienes atrodam A:2 = 6,67.10_ 8.

Koeficientu k2
var noteikt no fizikāla mēģinājuma ar vērpes

svaru palīdzību. Šajā mēģinājumā novērojama svaru kārts novirze,
kura rodas no svaru kārts galiem tuvināto masu pievilkšanas (sī-
kāks apraksts atrodams fizikas kursā). Šādos mēģinājumos atrastā

k2 nozīme ir 6,673.10~8
.

54. §. Triju ķermeņu problēmas precizs atrisinājums. lerobe-

žotā triju ķermeņu problēma. XVIII gadsimta beigās Lagranžs
pieradīja, Ka, ja trīs Ķermeņi novietoti vienādmalu trijstūra vir-

sotnēs un tiem ir noteikti ātrumi trijstūra plaknē, tad arī turpmā-
kajā kustībā, savstarpēji pievelkoties, tie visu laiku veidos vienād-

malu trijstūri. Pie tam tie kustēsies pa līdzīgām elipsēm (ar vienādi

ekscentricitati) ar kopēju fokusu smaguma centrā un ar vienādi

apceļošanas periodu ap šo fokusu. Tāpēc trijstūris gan palielināsies

gan samazināsies. Atsevišķā gadījumā kustības var notikt pa riņķ
ap kopēju smaguma centru, un tad attālumi starp tiem nemainīsies

Otrs precizs triju ķermeņu problēmas atrisinājums, kuru atrada

Lagranžs, paredz, ka trīs savstarpēji pievelkošies ķermeņi novietot

uz vienas taisnes un griežas, palikdami uz tās, ap kopēju smaguma
centru. Šo ķermeņu sakārtojums uz šās taisnes attiecībā pret sma-

guma centru atkarājas no to masām.

Tā kā nebija zināmi citi precizi triju ķermeņu problēmas atrisi-

nājumi, tad astronomi pēdējos gados uzsāka rūpīgi un vispusīg



PLANĒTU KUSTĪBAS DINAMIKAS PAMATI74

pētīt tā saucamo ~ierobežoto" triju ķermeņu problēmu. Tajā tiek

pieņemts, ka masas M\ un M 2kustas ap kopēju smaguma centru

pa riņķa Ūnijām, un tiek pētīts, kāda būs trešās bezgala mazas

masas m kustība masu M
x

un M 2kustību plaknē, pie kam masa m

kustas kopējā masu M, un M 2pievilkšanās iedarbībā, bet pati to

kustību neietekmē, jo tās masa ir ļoti niecīga. Pamatojoties uz

norādīto Lagranža atrisinājumu, šai masai iespējami pieci stāvokļi,
kuros tā nemainīs savu stāvokli attiecībā pret masām M\ un M 2
visā kustības laikā: 1) trīs stāvokļi uz taisnes, kura iet caur M\

31. att. Planēta P' traucē planētas P kustību

attieksmē pret Sauli S.

un M 2: viens starp 71/,

un ;V/2, pārējie divi ār-

pus nogriežņa M\M2,

viens tuvāk Mi, otrs

tuvāk Mi un 2) divi

stāvokļi vienādmalu

trijstūru virsotnēs ar

malu M XM2 abās pu-

sēs taisnei M\M2.
Šos

piecus punktus sauc

par libracijas punk-
tiem (jeb centriem).
Ja masa m atrodas

ne tieši vienā no šiem

punktiem, bet tikai

tam tuvu, tad tā ap-

raksta ap šo punktu
kaut kādu orbitu,
bet neaiziet no tā

tālu, tā kā trijstūris m MXM
2

visu laiku paliek apmēram vienādmalu.

Ja turpretim masas m sākuma stāvoklis vai ātrums neatbilst

nevienam no šiem pieciem gadījumiem, tad m aprakstīs attiecībā

pret M\ un M2vairāk vai mazāk sarežģītu orbitu. Starp šīm orbitām

iespējamas periodiskas, t. i., slēgtas orbitas, tā kā pēc kāda laika m

atgriežas atkal sākuma punktā un kustas pa iepriekšējo orbitu.

55. §. Par planetu kustību traucējumiem.■ Saules sistēmā visi

ķermeņi, t. ī., Saule un planētas, pēc formas maz atšķiras no lodēm

bez tam attālumi starp tiem ir milzīgi, salīdzinot ar to izmēriem

Šo iemeslu dēļ pilnīgi droši var uzskatīt, ka tie savstarpēji pievelkas
ar spēku, kas pretēji proporcionāls to centru savstarpējā attāluma

kvadrātam. lepriekšējā paragrāfā bija teikts, ka to kustību prob-
lēma vispārējā gadījumā nav atrisināta. Taču ar lielu precizitāti to

var atrisināt, pamatojoties uz sekojošiem apsvērumiem. Pieņemsim
ka (31. att.) S ir Saule, P — viena no planētām uz tās eliptiskā ceļa

ap Sauli, kura atrodas tā fokusā; Saule piešķir planētai paātrināju-
mu PA, kas vērsts virzienā uz $ un ir vienlīdzīgs k'2 (M -f- m) :SP2

.
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Pieņemsim, ka P' ir vēl viena planēta ar masu m ; tā maina

planētas P kustību attiecībā pret Sauli un pie tam divējādā ziņā:

1) tā pievelk planētu P, piešķirot tai paātrinājumu P B, kas propor-

cionāls m' un pretēji proporcionāls P'P2
, 2) tā piešķir arī Saulei

Tīl

paātrinājumu SC, kas proporcionāls ,2
,t. i., planētas maina

tā fokusa vietu, ap kuru planētai P jāapraksta elipse. Tā kā tiek

meklēta planētas P kustība attiecībā pret Sauli S, tad jāpiešķir
vēl kā S, tāP paātrinājumi Sc un Pc, kuri vienādi ar paātrinājumu

SC, bet pretēji tam pēc virziena. Tad planēta P aplūkojamā brīdī

kustas attiecībā pret it kā nekustīgo Sauli kāda ātruma v un triju
paātrinājumu: PA, PB un Pc iedarbībā.

Ja masa m' būtu ievērojama daļa no Saules masas M, tad pla-

nēta P' ar savu divpusīgo ietekmi ievērojami mainītu planētas P

orbitu un pēdējā jau vairs nekustētos pēc Keplera likumiem. Tādas

planētu kustības novirzes no Keplera likumiem tiešām pastāv, bet

tās ir ļoti mazas, tāpēc arī Keplers varēja atklāt savus likumus.

Novirzes ir tik mazas tāpēc, ka planētu masas ir ļoti mazas, salīdzi-

not ar Saules masu. Novirzes no Keplera likumiem katras planētas

kustībā, kuras rodas citu planētu pievilkšanās iedarbībā, sauc par

Šās planētas kustības traucējumiem jeb perturbācijām. Katras pla-
nētas kustības traucējumus, kurus rada ikkura cita planēta, var

aprēķināt, ja zināma šās pēdējās masa, izteikta Saules masas daļās.

Astronomijas nozari, kura izskaidro perturbāciju aprēķināšanas
metodes un vispār pētī jautājumus par debess ķermeņu kustībām,

kuri atrodas savstarpējā gravitācijas iedarbībā, sauc par debess

mechanikā.

Pēc tam kad Ņūtons bija devis jēdzienu par planētu kustību

traucējumiem un pats arī devis traucējumu aprēķināšanas piemēru
dažiem gadījumiem, XVIII gadsimtā radās ļoti daudz astronomu

un matemātiķu darbu, kuru mērķis bija izstrādāt metodes kaut vai

aptuvenai planētu kustību traucējumu aprēķināšanai, ko tomēr

varētu pilnīgi veikt ar visu nepieciešamo precizitāti. No otras puses,

instrumentu un novērošanas metožu uzlabošanas rezultātā pastāvīgi

palielinājās planētu redzamo stāvokļu noteikšanas precizitāte.
Sacensība starp šās lielās problēmas divām daļām turpinājās nemitīgi.
Te teorija aizgāja priekšā un norādīja praksei, ka novērojumu ceļā

jāatklāj viena vai otra atkāpšanās no Keplera likumiem, jeb, kā

dažreiz saka, nesaskaņa planētu kustībās, te, otrādi, no novēroju-
miem tika atklāta kaut kāda nesaskaņa un teorijai bija jāatrod
tās cēlonis. Pamazām viss saskaņojās un pēc daudzām šajā sarež-

ģītajā jautājumā izcīnītām uzvarām, kad uz XVIII un XIX gad-
simta robežas slavenais matemātiķis, fiziķis un astronoms Laplass

rakstīja savu piecu sējumu darbu ~Debess mechanikā", tad jau
vairs nebija palicis gandrīz nevienas neatklātas un nenoskaidrotas
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nesaskaņas Saules sistēmā, un Ņūtona likumu pareizība par debess

ķermeņu savstarpējo pievilkšanos bija pierādīta pilnīgāk nekā jeb-
kurš cits dabas likums.

Mēs pie šā jautājuma atgriezīsimies nodaļās par Mēness (sk. 152. §)
un planētu (sk. 59. §) kustībām.

56. §. Planētu masu noteikšana salīdzinājumā ar Saules masu.

Visprecizāk masas var noteikt tām planētām, kurām ir pavadoņi.
Mēs jau redzējām, ka Galilejs atklāja četrus pavadoņus Jupiteram,

pēc tam tika atklāti pavadoņi arī citām planētām. Novērojumu

ceļā var noteikt katra pavadoņa apceļošanas periodu apkārt planētai

un tā attālumu no tās vai tās elipses lielo pusasi, kuru tas apraksta
ap planētu. Šo attālumu var izteikt Zemes vidējā attāluma no Saules

daļās vai citās vienībās. Masu noteikšana pamatojas uz Keplera
trešā likuma pielietošanu tā precizajā formā, t. i., (sk. 52. §)

al
_

a l

T\ (Mi -f Mi) Tļ(M2 +M
,

2 )

Pielietosim šo formulu gadījumam, kad Zeme ar Mēnesi kustas

ap Sauli un Mēness ap Zemi. Pieņemsim, ka a x
ir vidējais attālums

no Saules līdz sistēmas Zeme + Mēness smaguma centram; a2
—

vidējais attālums starp Zemes un Mēness centriem. Ar Tx
un T

2 ap-

zīmēsim sistēmas Zeme + Mēness apceļošanas periodu ap Sauli,
t. i., gadu, un Mēness apceļošanas periodu ap Zemi, t. i., mēnesi.

Apzīmēsim ar M\ Saules masu, ar M2— Zemes masu, ar M'% —

Mēness masu, ar M[ — Zemes un Mēness masu sumu, tad M\ =

—M2+ M
2.

Ar metodēm, ar kurām iepazīsimies vēlāk, atrasts, ka

a x
= 149 500 000 km, a2

= 384 400 km, Tx = 365,256 diennaktis,

T2
= 27,322 diennaktis. levietojot šos skaitļus formulā, atrodam:

M
' + M

* + Mi
= 329 150

M2+ Afi

jeb ar pietiekamu precizitāti
'

1 ,
= 329 000; tātad Saules

M2+ M 2

masa ir 329000 reižu lielāka par Zemes un Mēness masu sumu.

Ar sevišķu metodi var atrast, ka Zemes un Mēness masu attiecība

}f2 : M'i'= 8\,5; no šejienes dabūjam, ka M x :M2
= 333 000;

Saules masa ir 333 000 reižu lielāka par vienas pašas Zemes masu.

Galileja grupas viena pavadoņa attālums no planētas centra ir

421 300 km, bet apceļošanas laiks ap Jupiteru, 1,7691 diennakts.

Noteiksim (Jupiters + pavadonis) masu salīdzinājumā ar (Zeme -f-
+ Mēness) masu. Atrodam:

M, + M'ļ (421 300) 3 (27-32) a

M2 +M't
~

(384 400) 3 (1-769)2 '
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un tātad

M' +
= 318.

Mi

Ja planētai nav pavadoņa, tad tās masu var noteikt pēc perturbā-

ciju lieluma, kuras tā rada citu planētu vai tādu komētu, kas tai iet

tuvu garām, kustībās.

57. §. Par pierādījumiem, kas apliecinaKopernina sistēmas

pareizību. Izskaidrodams savu mācību par Saules sistēmas uzbūvi,

Koperniks centās pierādīt tās pareizību ar spriedumiem par kustības

īpašībām. Viņa pierādījumiem tai laikā bija spēks. Viņa sistēmā

32. att. Ptolemeja ģeocentriskās epiciklu sistēmas un Kopernika
heliocentriskās sistēmas salīdzinājums.

planētu redzamo kustību izskaidrojums bija vienkāršāks nekā

Ptolemeja sistēmā, jo tas prasīja mazāku riņķu (epiciklu) skaitu;
šis apstāklis piesaistīja viņa mācībai piekritējus. Taču viņa sprie-
dumi par kustības īpašībām, stingri ņemot, ir tādi paši kā Ptolemeja
spriedumi; dinamika viņa laikā vēl nebija attīstījusies. Spriedumu
vienkāršība tomēr, stingri ņemot, vēl nav pierādījums. Koperniks
skaidri saprata, ka, ja varētu konstatēt gada laikā periodisku tā

virziena pārvietošanos, kurā mēs redzam kaut kādu zvaigzni, tad

tas būtu drošs ģeometrisks pierādījums Zemes gada kustībai. Bet

novērojumi tādas pārvietošanās nekonstatēja. Koperniks to izskaidro-

ja ar zvaigžņu milzīgajiem attālumiem, un viņam bija taisnība, kā mēs

to tagad zinām. Tomēr tas, ka šādas pārvietošanās nebija (bet ne

tas vien, sk. 40. §), lika Ticho Brahem ieteikt savu pasaules sistēmu.

Šo jautājumu galīgi atrisināja Ņūtona spriedumi, kuri pamatojās
uz viņa priekšgājēju dinamikas likumu pētījumiem. Tiešām, kine-

mātika vien, t. i., aplūkojot planētas pārvietošanos sakarā ar laiku,

neņemot vērā dzinējspēkus, vēl nevar atrisināt šo jautājumu.
Tiešām, pieņemsim, ka 32. att. a attēlo Ptolemeja sistēmu, bet

32. att. b —Kopernika sistēmu; T un V attēlo Zemi, S un S' —Sauli,
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P un P' — planētu. Šajos attēlos TS paralēls ar T'S'\ tas norāda uz

to, ka Saules stāvoklis ekliptikā, kā tas redzams no Zemes, abās

sistēmās vienāds. Tā kā Ptolemeja sistēmā riņķu lielumi nav no-

teikti, tad var pieņemt, ka deferenta rādiuss TC vienlīdzīgs S'P', un

tad epicikla rādiuss CP vienlīdzīgs S'T'; beidzot, planētas P kustība

pa epiciklu notiek tā, ka TC vienmēr paralēls S'P' un CP paralēls
T'S'. Saskaņā ar šīm sakarībām trijstūros TPC un P'T'S' leņķi
PCT un T'S'P' ir vienlīdzīgi un tātad arī trijstūri ir kongruent'i,
tikai viens pret otru pagriezti par 180°. Tātad TP paralēls un vien-

līdzīgs T'P', t. i., no Zemes redzamais planētas stāvoklis ir vienāds

abās sistēmās. Tātad no šā viedokļa abas sistēmas ir līdztiesīgas.
ja līdzīgā kārtā salīdzinātu planētu kustības Kopernika un Ticho

Brahes sistēmās, tad atkal iegūtu pilnīgu saskaņu. Vēl vairāk, ja
ievestu eliptisku kustību un pieņemtu par deferentu ap T un par

planētas orbitu ap S elipses ar vienādiem izmēriem, vienādu novie-

tojumu un ar vienādiem periodiem, bet par epiciklu ap C un par
Zemes T ceļu ap S vienādas elipses, bet pagrieztas viena pret otru

par 180° un ar vienādiem periodiem, tad atkal iegūtu identisku

priekšstatu par redzamām kustībām. Tātad kinemātiski, ņemot
vērā tikai kustību atkarībā no laika, mēs neatklājam citas Kopernika
sistēmas priekšrocības kā vien mazāku orbitu skaitu (bet Koperni-
kam un Ticho Brahem arī tas bija vienāds).

Bet dinamika maina stāvokli pašos pamatos. Pēc Ņūtona pē-

tījumiem Keplera trešais likums organiski saistīts ar viņa pirmiem
diviem likumiem: ja pirmie divi ir pareizi, tad pareizam jābūt
ari trešajam. Kopernika sistēmā tas ari pierādās īstenībā. Mēģi-
nāsim to pielietot Ptolemeja vai Ticho Brahes sistēmās. Tajās
Mēness un Saule riņķo ap Zemi. Apceļošanas periodi ir 27,32 dien-

naktis un 365l
/4 diennaktis. To kvadrātu attiecība vienlīdzīga

(3651/* : 27,22)
a
= 179. Pieņemsim, ka Saule ir tikai 19 reižu tālāk no

Zemes nekā Mēness, kā to bija atradis jau Aristarchs. Attālumu

kubu attiecībai mēs atrodam (19: l)3
= 6859, t. i., vispilnīgākā

nesaskaņa ar apceļošanas periodu kvadrātu attiecību, kura bija
179. Tātad Ņūtona dinamika noraida Ptolemeja un Ticho Brahes

sistēmas un par vienīgo pareizo izrādās Kopernika sistēma. Arī bez

šiem visvienkāršākajiem apsvērumiem visi Ņūtona vienkāršie un

sarežģītie secinājumi apstiprina Kopernika mācību.

Beidzot XIX gadsimtā tika atklāta tā virziena periodiskā iz-

maiņa, kurā mēs, no Zemes skatoties, redzam kādu zvaigzni. To

var uzskatīt par pierādījumu Zemes kustībai, taču tas tika iegūts
tajā laikā, kad Kopernika sistēmai pēc Ņūtona, Klero un Laplasa
darbiem jau vairs nekādu pierādījumu nevajadzēja.

Šās zvaigznes vietas gada izmaiņa pie debess ir ļoti maza, mazāka

par vienu loka sekundi, un, kad beidzot tā novērojumu ceļā bija
droši konstatēta, tad astronomi to uzlūkoja nevis kā Kopernika ide-
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jas triumfu, bet kā instrumentu izgatavošanas technikas un novēro-

šanas mākslas triumfu un kā zvaigžņu attālumu no Saules noteikša-

nas metodi.

Vēl agrāk, XVIII gadsimtā, angļu astronoms Bredlijs atklāja,
ka ikviena zvaigzne gada laikā izmaina savu stāvokli pie debess

sfēras (tā saucamā gada aberacija; sk. sīkāk 126. §), ka šī izmaiņa
sasniedz 20", un izskaidroja to ar Zemes kustību pa orbitu, nemaz

vairs nešaubīdamies par tādas kustības īstenību. Protams, arī

aberaciju, kura rodas no Zemes kustības, var uzlūkot par šādas

kustības pierādījumu, taču arī tā tika atklāta tikai pēc Ņūtona

pētījumiem. Līdzīgā kārtā debess sfēras diennakts griešanās nav

citādi izskaidrojama kā vien ar Zemes griešanos ap asi. Ja to ap-

lūkotu kā visu debess ķermeņu griešanos ap taisni, kura iet caur

Zemes centru, tad pēc dinamikas likumiem vajadzētu pierakstīt
ne vien Zemei, bet pat šīs taisnes punktiem pievilkšanas spēku, kas

pieaug proporcionāli zvaigžņu attālumiem. Tas pilnīgi nesaskan ar

citām kustībām un tāpēc nav pieļaujams.
Ir vairākas sekas no Zemes griešanās ap asi. Visuzskatāmākais

no tām ir tā saucamais Fuko svārsts, kuru šis franču fiziķis devis

1851. gadā. Fuko svārsts sastāv no smaga svara, kas pakārts stieplē
tā, ka tas var svārstīties jebkurā virzienā (ne tā kā pulksteņa svārsts,
kas svārstās ap asi). Balstoties uz Ņūtona dinamikas pamatiem,
var pierādīt, ka Zemes griešanās dēļ tāda svārsta svārstību plaknei
jāmaina savs stāvoklis attiecībā pret apkārtējiem Zemes priekšme-
tiem un jāgriežas ap vertikālu līniju pulksteņa rādītāja kustības

virzienā ar leņķa ātrumu 15° sin
9 vienā stundā, kur 9 ir debess

ziemeļpola augstums virs horizonta novērošanas vietā; tas tā arī

novērojams īstenībā. Pēc Fuko tādi svārsti ir bieži izgatavoti gan
neliela garuma — auditorijās, gan arī ļoti gari (10—20 m) — augstās
ēkās (piemēram, Ļeņingradā Izaka katedrālē un citās vietās).
Tāda svārsta svārstību plaknes griešanos var uzlūkot kā Zemes

griešanās fizikālu, eksperimentālu pierādījumu blakus tam astrono-

miskajam, kuru jau apskatījām iepriekš un kurš bija pamatots uz

spriedumiem par debess ķermeņu kustību. Un atkal jāatceras, ka

tad, kad Fuko deva šo Zemes griešanās fizikālo atklājumu, neviens

jau vairs nešaubījās par Kopernika sistēmas pareizību.
58. §. Saules sistēmas robežu paplašināšana. Urana un mazo

planētu atklāšana. XVIII gadsimtā Saules sistēmas robežas tika

paplašinātas. 1770. gados astronomijas amatieris Viljams Heršels,
kas iztikas līdzekļus ieguva ar mūzikas stundām un koncertiem,
vēlāk slavens astronoms, sāka pats savām rokām izgatavot tele-
skopus zvaigžņotās debess pētīšanai. 1781. gada martā viņš atrada

Dvīņu zvaigznājā ieapaļu, miglainu plankumu, kas katru nakti

pārvietojās starp zvaigznēm. Heršels uzskatīja, ka viņš ir atklājis

teleskopisku komētu, bet, kad mēģināja aprēķināt tās orbitu, iz-
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rādījās, ka tā nemaz nav komēta, bet planēta, kas apceļo Sauli pa

gandrīz riņķveidīgu orbitu 19 reižu lielākā attālumā par Zemi no

Saules. Vēlāk tā ieguva nosaukumu Urāns. Tā bija pirmā vēsturiskos

laikos atklātā planēta, tādēļ ka pārējās planētas — no Merkura
līdz Saturnam — bija pazīstamas jau kopš aizvēsturiskiem laikiem.

Drīz sekoja citi līdzīgi atklājumi. Jau Keplers meklēja likum-

sakarību skaitļu rindā, kas izteica planētu vidējos attālumus no

Saules. XVIII gadsimtā, sākumā Ticiuss, bet pēc tam neatkarīgi
no viņa Bode, atrada sekojošu likumsakarību, tā saukto Ticiusa-

Bodes likumu. Ja ņem skaitļu rindu:

0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192,

no kuriem ikviens, sākot ar trešo, ir divas reizes lielāks par iepriek-
šējo, un katram pieskaita 4, tad iegūst rindu:

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196,

kura diezgan tuvu izteic zemāk minētos vidējos planētu attālumus no

Saules, ja Zemes attālumu pieņem par 10, t. i.:

3,9; 7,3; 10,0; 15,2; 52,0; 95,4; 191,9.

šīs rindas atšķiras tādā ziņā, ka Saules sistēmā nebija planētas

ar attālumu 28 starp Marsa un Jupitera orbitām. Jau Keplera laikā

astronomi bija ievērojuši tukšumu šajā Saules sistēmas vietā.

XVIII gadsimta beigās nodibinājās pat biedrība jaunās planētas
meklēšanai cerībā, ka tā aizpildīs šo robu, bet, pirms tā sāka savu

darbu, jaunā planēta jau bija atrasta. Itāļu astronoms Piaci Palermo

pilsētā, novērodams debesis nolūkā noteikt zvaigžņu koordinātas,
1801.-gada 1. janvārī pamanīja tikai teleskopā saskatāmu zvaigzni,
kura katru nakti pārvietojās starp zvaigznēm. Tas liecināja, ka tā

patiesi ir zvaigznēm līdzīgs spīdeklis, bet nav zvaigzne. Piaci izsekoja
tā kustību apmēram 11/,l1/, mēnešus, pēc tam tas izzuda Saules staros,

jo Saule pie debess bija tam pienākusi tuvu. Sakari toreiz starp
astronomiem bija vāji, un neviens bez Piaci šo spīdekli nenovēroja.

Bija jāatrisina neparasts uzdevums: norādīt vietu pie debess, kur

jāmeklē šī vājā zvaigzne pēc tam, kad Saule būs izgājusi cauri ap-

gabalam, kurā kustējās šis spīdeklis. Pieņemot, ka tā ir planēta,
kas kustas ap Sauli pēc Keplera likumiem, vajadzēja noteikt tās

orbitu pēc nedaudziem novērojumiem, kuri iegūti \ ll2 mēnešu laikā.

Šo matemātisko uzdevumu atrisināja toreiz vēl jaunais, vēlāk sla-

venais matemātiķis, fiziķis un astronoms Gauss. Viņš parādīja, ka,

ja zināmi tikai trīs planētas novērojumi, t. i., tikai trim momentiem

tt, t2 ,
un f

3 novērojumu ceļā noteiktas tai koordinātas (ab S,), (<x2,
S

2)

un (a3,
S

3), tad pēc šiem datiem var atrast to elipsi ar fokusu Saules

centrā, pa kuru kustas planēta saskaņā ar otro un trešo Keplera
likumu. Gauss izstrādāja orbitas aprēķināšanas metodi pēc trim

novērojumiem, kura viņa ieteiktajā formā vai no tās drusku atšķi-
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Rīgā formā tiek lietota arī tagad, kad pēc pirmajiem novērojumiem
jāatrod jaunās planētas orbita. Taisnība, orbita tādā kārtā vēl ne-

tiek iegūta pilnīgi precizā, taču pietiekoši precizā, lai tuvākajās
dienās planētu varētu atrast pie debess un, iegūstot tās turpmākos

stāvokļus, varētu precizēt tās orbitas noteikšanu.

Kad Gauss lietoja savu metodi Piaci atrastā spīdekļa orbitas

noteikšanai, tad izrādījās, ka tā tiešām ir planēta, kuras orbitas

lielā pusass ir vienāda ar 2,77 vidējiem Zemes attālumiem no Saules,
t. i., gandrīz tieši atbilst tukšajai vietai Ticiusa-Bodes rindā. Or-

bitas slīpums izrādījās 10°, bet ekscentricitate 0,08. Tā tika no-

saukta romiešu zemkopības dievietes Cereras vārdā. Šis atklājums

pamudināja astronomus tālākiem meklējumiem, un drīz pēc tam

tika atrastas vēl trīs tādas planētas. Tālskatī tās bija redzamas kā

zvaigznes bez saskatāma diametra, kamēr agrāk pazīstamās planētas

un Urāns izskatās kā nelieli diski. Tāpēc šīs mazās planētas ir no-

sauktas par asteroīdiem (kas grieķiski nozīmē,,zvaigznēm līdzīgas"),
bieži vien tās sauc vienkārši par mazām plandām. Pēc Cereras

tika atklātas: 1802. gadā Palada (ievērojama ar lielo orbitas slīpumu
35° pret ekliptiku; tai c = 0,24, bet a = 2,77), 1804. gadā Junona

(a « 2,67, i = 13°, c - 0,26), 1807. gadā Vesta (a = 2,36, i 7°,
c = 0,09). Pec tam līdz 1845. gadam atklāšanā iestājās pārtraukums.
Sākot ar 1847. gadu, ik gadus atklāja vairākas mazās planētas.

Līdz 1892. gadam to atklāšana prasīja lielu neatlaidību un bija
stipri atkarīga no gadījuma un laimes. Tiešām, šim nolūkam bija jā-
sastāda sīkas zodiaka joslas zvaigžņu kartes ar vājām zvaigznēm, un

laiku pa laikam šis kartes jāsalīdzina ar debesi. Ja kartes robežās

pie debess parādījās kāda jauna zvaigzne, tad tas varēja būt norādī-

jums uz to, ka atklāta planēta, ja vien nebija kļūdas kartē. Planēta

sevi atklāja ar kustību novērojuma laikā, bet tad vēl bija jāizšķir,
vai tā ir jauna vai jau zināma. Ar 1892. gadu pēc astronoma Makša

Volfa iniciativas mazo planētu atklāšanā sāk lietot fotogrāfiju.
Ar speciāliem instrumentiem, ar kuriem iepazīsimies vēlāk (sk.
140. §), iegūst zvaigžņotās debess fotogrāfijas, uz kurām zvaigznes
iznāk kā pareizas ripiņas: spožās kā lielākas ripiņas, vājās kā mazi

punktiņi. Fotografēšana ilgst no pusstundas līdz 2 stundām; ja
uz fotografējamā debess laukuma atrodas planēta, tad tā uzņemšanas
laikā pārvietosies starp zvaigznēm un uz fotogrāfijas iznāks kā īsa

svītriņa, bet ne kā ripiņa. Tādā kārtā to viegli atklāt starp zvaigznēm.
Tagad mazo planētu skaits ik gadus pieaug par vairāk desmit jaunām,
kurām iespējams aprēķināt diezgan drošas orbitas, un to skaits

pašreiz pārsniedz 1600. Sīkāk par tām būs pastāstīts 200. §.
59. §. Neptuna atklāšana. 1846. gadā tika atrasta vēl viena

liela pianeta. las atklāšana uzskatāma kā debess mechanikas liels

triumfs. Tas notika tā. Planēta Urāns, kuru 1781. gadā atklāja
Heršels, kopš tā laika tika rūpīgi novērota, un paralēli noritēja ap-

6 Vispārībās astronomijas kurss
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rēķini šās planētas kustības (Saules gravitācijas ietekmē) teorijas
sastādīšanai, ievērojot traucējumus no citām planētām. Starp citu tika

atklāts ka 1781. gada martā Heršeļa novērojums nepavisam nebija
pirmais Urāna novērojums. Izrādījās, ka to bija novērojis Flemstids,
Grinvičas observatorijas direktors, jau 1690. gadā un pēc tam vēl

četras reizes, bet pēc tam Lemonjē Parizē astoņas reizes 1768. un

1769. gadā. Ja tas tūlīt būtu no saviem novērojumiem aprēķinājis šā

spīdekļa koordinātas, tad viņš tūlīt būtu pamanījis tā kustību un jau-
nās planētas atklāšanas gods būtu piederējis viņam, bet ne Heršelim.

Mēģinājumi visus Urāna novērojumus, kā pirms, tā pēc Urāna

atklāšanas iegūtos, attēlot ar vienu orbitu, ievērojot, protams,
tos traucējumus, kurus ienesa tā kustībā citu planētu pievilkšana,

izrādījās nesekmīgi. Tad orbitu aprēķināja, tikai pamatojoties
uz pēdējiem novērojumiem, un 1821. gadā izdeva Urāna kustības

tabulas, kuras bija aprēķinājis franču astronoms Buvars. Tās ap-
mierinoši saskanēja ar Urāna novērojumiem pēc 1781. gada, bet

1830. gadā nesaskaņa ar novērojumiem bija 20", 1840. gadā 11/,',l 1/,', bet

1844. gadā 2. Nevarēja pieņemt, ka tik liela kļūda būtu radusies

novērojumos, un nesaskaņas iemesls bija jāmeklē teorijas nepilnībā.
Vairākas personas izteica aizdomas, ka Saules sistēmā ir vēl nezināma

planēta, kas ar savu pievilkšanas spēku maina Urāna kustību,
kura aprēķināta, pamatojoties uz Saules un zināmo planētu pievilk-
šanos. Priekšā stāvēja uzdevums: pēc Urāna novērojumu nesaskaņas
ar tā kustības teoriju atrast vietu, kur kustas šī nezināmā planēta.
Pie šā uzdevuma viens no otra neatkarīgi ķērās divi astronomi —

anglis Adamss un francūzis Leverjē — un abi sekmīgi to atrisināja,
taču viņu atrisinājumu likteņi izrādījās dažādi.

Adamss darbu sāka, kad bija vēl Kembridžas universitātes

students Anglijā 1843. gadā, un 1845. gada oktobrī jau ziņoja Grin-

vičas observatorijas direktoram Eri, kurā vietā pie debess jāmeklē
jaunā planēta. Taču Eri izturējās pret viņa ziņojumu ar neuzticību,
un laikus nekas netika darīts, lai pameklētu planētu pie debess, līdz

kamēr Saule pienāca tam zvaigznājam, kurā planēta atradās. Pa

to laiku Leverjē 1846. gada vasarā pabeidza savus aprēķinus un

1846. gada augustā publicēja viņa atrastos jaunās planētas orbitas

elementus un vietu pie debess, kur tā bija jāmeklē. Šie elementi

pilnīgi saskanēja ar elementiem, kurus gadu pirms tam bija atradis,
bet nebija publicējis Adamss. Tad Grinvičas observatorijā sāka

ticēt Adamsam un sāka meklēt jauno planētu pie debess, taču nevis

meklēja to pie debess stipra palielinājuma teleskopā cerībā atšķirt
to no zvaigznēm pēc tās diska, bet sāka noteikt zvaigžņu koordinā-

tas tajā debess apgabalā, kur tai bija jākustas, lai vēlāk, pēc novē-

rojumu aprēķināšanas, to atklātu pēc kustības starp zvaigznēm.
Kamēr tika darīts šis darbs, Leverjē nosūtīja uz Berlines observa-

toriju vēstuli ar lūgumu salīdzināt viņa norādīto vietu pie debess
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ar tās zvaigžņu kartes attiecīgo vietu, kura šai laikā tika izgatavota

šajā observatorijā. Jau pirmajā vakarā pēc Leverjē vēstules saņemša-
nas planēta tika atrasta tuvu tai vietai, kuru bija iepriekš norādījuši
Adamsa un Leverje aprēķini. Šo planētu nosauca par Neptunu.
Pēc turpmākiem planētas kustības novērojumiem tās orbita tika

aprēķināta precizāk nekā pēc Adamsa un Leverjē pētījumiem;
tās vidējais attālums no Saules līdzinās 30 Zemes attālumiem no

Saules un apceļošanas periods — 165 gadi. Tādā neparastā kārtā

Saules sistēmas robežas tika paplašinātas vēl pusotras reizes.

60. §. Plutona atklāšana. Pēc tam kad bija noteikta Neptuna
orbita un aprēķināta tā masa, izrādījās iespējams gandrīz pilnīg
saskaņot kā jaunos, tā iepriekšējos Urāna novērojumus ar tā kustības

teoriju, ievērojot Saules un pārējo planētu iedarbību. Palika ļot
mazas nesaskaņas, par kurām grūti bija teikt, vai tās rodas no tā,

ka teorija patiesi nesaskan ar novērojumiem, vai arī tā ir tikai

novērojumos neizbēgamo gadījuma kļūdu sekas. XIX un XX gad-
simtā daudzi astronomi ar šīm nesaskaņām centās izskaidrot vēl

nezināmas aizneptuna planētas esamību. Taču viņu aprēķini nenove-

da pie noteikta rezultāta. XX gadsimtā, pamatojoties uz Lovela

aprēķiniem, tika nolemts fotografēt to debess apgabalu, kur vajadzēja
atrasties šai aizneptuna planētai. Salīdzinot savā starpā šīs foto-

grāfijas, astronoms Tambo 1930. gadā tiešām atrada lēni kustošu

objektu, kas pēc ta orbitas aprēķināšanas izrādījās par aizneptuna
planētu. Tās lielā pusass līdzinās 40 Zemes attālumiem no Saules

tās ekscentricitate izrādījās ļoti liela, proti, 0,25, tā kā perihelijā
planēta tuvojas Saulei 30 astronomisko vienību attālumā, t. i.

Neptuna attālumā, bet afelijā attālinās no Saules līdz 50 astrono-

miskajām vienībām. To nosauca par Plutonu. Uz fotogrāfijām tā

redzama kā ļoti vāja zvaigznīte, un to nevar redzēt kā ripiņu. Kad

bija noteikta tās orbita, tad atklājās, ka tā nekādā ziņā nevar radīt

jūtamus traucējumus Urāna kustībā. Tāpēc tās atklāšanu jāuzskata
par līdzīgu mazo planētu atklāšanai, bet nevis Neptuna atklāšanai

kura pamatojās uz Adamsa un Leverjē iepriekšējiem aprēķiniem
61. §. Pirmie attālumu mērijumi no saules līdz zvaigznēm.

Zemes stāvoklis Visumā. Jau pirms Neptuna atklāšanas astronom

beidzot realizēja pirmos zvaigžņu attālumu mērījumus. Viegl
saskatīt, ka sekām, kas rodas no Zemes gada kustības ap Sauli

jābūt tā virziena periodiskai (ar periodu viens gads) maiņai, kur

mēs redzam kādu zvaigzni (sk. 33. att.).
Ticho Brahe pēc saviem novērojumiem neatrada tādas izmaiņas

un formāli loģiski uz šā pamata neatzina Kopernika sistēmu. Daudzi

astronomi pēc viņa arī nevarēja atklāt tādas izmaiņas, kaut arī pēc
Ņūtona neviens jau vairs nešaubījās, ka Zeme kustas ap Sauli

Beidzot tikai 1830. gados sakarā ar astronomisko instrumentu un

novērošanas metožu uzlabošanos izdevās novērot un izmērīt tādas

6*
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gada izmaiņas četrām zvaigznēm un, pamatojoties uz šiem mērīju-
miem, aprēķināt šo zvaigžņu attālumus no Saules. Ar lietotajām
metodēm iepazīsimies vēlāk (sk. 132. §), tagad darīsim zināmus

tikai pirmos rezultātus.

1838. gadā Besels publicēja
savus pētījumus par attāluma no-

teikšanu līdz Gulbja zvaigznāja
61. zvaigznei, kurai viņš atklāja,
ka tā atrodas 590 000 reižu tālāk

no Saules nekā Zeme. 1839. gadā
tika publicēti V. Struves pētījumi
par to, ka Liras a (Vega) atrodas

no Saules 790000 reižu tālāk par

Zemi un Hendersona pētījumi par

Lielā Suņa <x un Centaura a attā-

lumiem, kuri izrādījās 660000 un

220 000 reižu lielāki par Zemes

attālumiem no Saules.

Tādā kārtā pirmie šo grūto

mērījamu drošie rezultāti, kuri

visumā ir apstiprinājušies turp-

mākajos mērījumos, parādīja, ka

zvaigžņu attālumi mērījami ar

simtiem tūkstošiem astronomisko

vienību. Pēc tam izrādījās, ka mi-

nētās zvaigznes pieder pie mums

tuvāko zvaigžņu skaita, bet vai-

33. att.

rums zvaigžņu atrodas no mums tādos attālumos, kuri mērījami
ar astronomisko vienību daudziem miljoniem.

Kad bija izmērīti zvaigžņu attālumi no Saules, tad vairs ne-

bija grūti aprēķināt, ka pēc patiesā spožuma zvaigznes līdzīgas
mūsu Saulei. Tātad Saule nav viena pasaulē: katra zvaigzne ir

saule, bet mūsu Saule ir viena no zvaigznēm.
62. §. Secinājumi pie IV nodaļas. Tā pamazām, soli pa solim

sekojot zinātniskas petnieciDas stingrai loģikai, noskaidrojās Zemes

un Saules stāvoklis Visumā. Ir derīgi sevišķi uzsvērt šo pētījumu
dažas puses:

1) lielo nozīmi, kāda bijusi ~debess klejotājiem" — planētām
kuru sarežģīto kustību izskaidrošanai bija jārada sarežģītas, dažād

pamatotas sistēmas; ja nebūtu planētu, cilvēce droši vien vēl ilgu
laiku būtu saglabājusi pārliecību, ka Zeme ir nekustīga;

2) astronomisko novērojumu pakāpeniskas uzlabošanas lielo

nozīmi kā debess spīdekļu koordinātu mērījumu precizitātes, tā ar

teleskopisko atklājumu ziņā (Jupitera un tā pavadoņu sistēma

Veneras fāzes utt.);
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3) teorijas un prakses ciešas mijiedarbības svarīgumu XVIII,
XIX un XX gadsimtos, kad, no vienas puses, samērā precizie pla-
nētu kustību novērojumi izvirzīja uzdevumus šīs kustības teorētiski

izskaidrot, bet, no otras puses, planētu kustību teorija deva prak-
tiski astronomijai uzdevumus atklāt dažādus sīkumus planētu
kustībās; bez šādas teorijas un prakses mijiedarbības nebūtu bijusi

iespējama Neptuna atklāšana;

4) beidzot, svarīgi pieminēt vēl to apstākli, ka pirms Ņūtona

pētījumiem jautājuma atrisināšanai par Zemes stāvokli Visumā

nebija jāzina Zemes forma un lielums. Protams, astronomi ļoti
labi saprata, ka virziens, kurā kāds spīdeklis redzams no Zemes

virsmas, nav tāds pats kā virziens no Zemes centra uz šo spīdekli, un

centās noteikt šo virzienu starpību, taču, izņemot Mēnesi, nevienam

citam spīdeklim nevarēja to droši noteikt tās niecīguma dēļ. Tāpēc,

piemēram, Keplers savos pētījumos to ignorēja. Lūk, kāpēc arī

mums, iepazīstoties ar problēmas atrisināšanu par Zemes stāvokli

Visumā līdz Ņūtona laikiem, nevajadzēja zināt Zemes formu un

lielumu. Turpretim tagad mums šis jautājums jāapskata.

UZDEVUMI

1. Cik iigā laikā Zeme nokristu uz Saules, ja tā sāktu krist no tās

tagadējā attāluma bez sākuma ātruma? Aizrādījums: pielietot Keplera
trešo likumu eliptiskai orbitai, kura pārvērtusies taisnes nogriezni (c = 1).

2. Šādu pašu uzdevumu atrisināt par Marsu, Jupiteru un citām pla-
nētām. Aizrādījums: orbitas uzskatīt par riņķiem.

3. Kādai planētai orbitas lielā pusass ir a astronomiskās vienības.

Kāds tās apce|ošanas periods ap Sauli diennaktīs.

4. Kādai planētai zināmi: lielā pusass a (astronomiskās vienībās),
ekscentricitate c un apceļošanas periods ap Sauli P diennaktīs. Aprēķināt
lineāro ātrumu diennaktī pen'helijā un afelijā. Aizrādījums: elipses laukums

ir vienlīdzT
gs ar nab =n a

2 ļ/j — e2.
5. Zemes orbitu pieņemam par riņķa līniju ar rādiusu 1, ārējai planētai

lielā pusass ir a. Kad tā, iedama cauri perihelijam, atrodas opozicijā, tai

pretējas kustības nav, bet uz mirkli tās tiešajā kustībā notiek stāvēšana.

Aprēķināt tās orbitas ekscentricitati.
6. Ja Saule pastāvīgi pievelk Zemi, kādēļ gan Zeme nenokrīt uz Saules?

7. Kāda ir Zemes orbitas ekscentricitate? Kāda ir ekliptikas ekscen-

tricitate?

8. Cik reižu tuvāk Zemes centram par Mēnesi jāatrodas Zemes pava-
donim, lai apceļošanas periods ap Zemi būtu 24 stundas. Aizrādījumi-:

aprēķināt aptuveni, bez logaritmiem.

Piektā nodaļa

ZEME KĀ DEBESS ĶERMENIS

63. §. Pirmie norādījumi par Zemes lodveidīgumu. Jau senie

grieKi zināja, Ka z-emei ir lodes veids, rsoverojot Kuģa attālināšanos

no jūras krasta, novērotājs ievēro, ka sākumā aiz ūdens virsmas

aizslēpjas kuģa korpuss, pēc tam buru un mastu apakšējā daļa un
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beidzot mastu gali, ja vien ir ļoti dzidrs gaiss, kas ļauj izdarīt šos

novērojumus. Taču tas liecina vienīgi par to, ka Zeme ir izliekta,
bet nenorāda, kāds tās veids, vai tāds kā olai vai kā lodei. Senās

tautas zināja, ka pārceļojot uz ziemeļiem, dažas zvaigznes ziemeļos
vairs nenoriet, bet dienvidos dažas zvaigznes vairs neuzlec, kā tam

jābūt, ja horizonts maina stāvokli, taču arī tas norāda vienīgi uz to,
ka Zeme ir izliekta. Tomēr viņi zināja ari, ka Mēness aptumsumi

34. att. Vietas ģeogrāfiskais
platums un garums.

notiek tāpēc, ka Mēness ieiet Zemes

ēnā, un ievēroja, ka Zemes ēnas ro-

bežai vienmēr ir riņķa veids ar vienādu

rādiusu; bet tas var būt tikai tad, ja
Zeme ir lodveidīga.

Tātad, lai noteiktu Zemes formu

un lielumu, mēs sāksim, kā pie ikvienas

dabas zinātņu problēmas atrisināšanas,

ar kaut kādu hipotēzi: pieņemsim, ka

Zeme ir lode, un noteiksim tās rādiusu.

Ja izrādīsies, ka visos mērīšanas gadī-

jumos rādiuss iznāks vienāds, mēs uz-

skatīsim mūsu pieņēmumu par pierādītu,
bet, ja rādiuss izrādīsies dažos gadījumos
dažāds, tad mēs no tā izdarīsim attiecī-

gus secinājumus.
Bet ir taču skaidrs, ka sauszemes virsmu ar tās kalniem un

ielejām nevar pieņemt par lodes virsmu, to varētu darīt vienīgi
ļoti rupjā tuvinājumā. Tāpēc, protams, nevis to, bet gan okeāna

ūdens virsmu, kura mierīgā laikā ir pilnīgi gluda, — un arī vētrās

tā viļņi ir zemāki par kalniem uz sauszemes, — mēs uzskatām par
lodes virsmu. Taisnība, visus mūsu mērījumus, par kuriem tūlīt

runāsim, mums nākas izdarīt uz sauszemes, bet vēlāk mēs redzēsim,
kā no tiem dabūt tos rezultātus, kurus mēs iegūtu, ja mērījumus
varētu izdarīt uz okeāna virsmas.

64. §. Daži termini. lepazīsimies ar dažiem terminiem (34. att.).
To zemes diametru, ap kuru tā griežas, sauc par Zemes griešanās
asi. Zemes virsmas punktus, kuros to krusto ass, sauc par Zemes

poliem: to polu, kas vērsts pret debess ziemeļpolu (t. i., pret to, ap

kuru zvaigžņu redzamā griešanās, skatoties no Zemes, notiek pretī

pulksteņa rādītāja kustības virzienam), sauc par Zemes ziemeļpolu
bet otru par dienvidpolu. Plakni, kas iet caur Zemes centru un i

perpendikulāra Zemes griešanās asij, sauc par Zemes ekvator

plakni, bet lielo riņķa līniju, pa kuru tā krusto Zemes virsmu — pa

Zemes ekvatoru; tas dala Zemi divās puslodēs: ziemeļu puslodē a

ziemeļpolu un dienvidu puslodē ar dienvidpolu. ledomāsimie

plakni, kas iet caur Zemes griešanās asi un caur kādu punktu M v

Zemes virsmas. Šī plakne krusto Zemes virsmu pa lielā riņķa līnijt
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Pusi no šās riņķa līnijas, kas iet no viena pola caur punktu M līdz

otram polam, sauc par punkta M meridiānu.

Apzīmēsim ar burtu D punkta M meridiāna krustpunktu ar

Zemes ekvatoru. No pieņēmuma, ka Zemei ir lodes veids, meridiāna

loku no ekvatora, t. i., no punkta D līdz punktam M, sauc par

punkta M ģeogrāfisko platumu; par ziemeļu platumu tad, ja M at-

rodas Zemes ziemejpuslodē, un par dienvidu, ja M atrodas uz dien-

vidiem no ekvatora. Centra leņķis DOM (0 — Zemes centrs) satur

tikpat daudz grādu un grādu daļu, cik loks DM. Tāpēc par ģeo-
grāfisko platumu sauc arī (pieņemot, ka Zeme ir lode) leņķi DOM,
t. i., leņķi starp rādiusu OM un Zemes ekvatora plakni. Ģeogrā-
fisko platumu apzīmē ar burtu 9. Ziemeļu platumu skaita par

pozitivu, dienvidu — par negativu; bet, kā vienmēr algebriskos ap-

zīmējumos, apzīmējums ietver sevī vai nu zīmi +, vai —, tā kā 9

var būt +56° un —56°. Mazo riņķu līnijas uz Zemes lodes, para-

lēlas ekvatoram, sauc par Zemes paralēlēm. Skaidrs, ka visu to

vietu, kuras atrodas uz vienas paralēles, platumi ir vienādi.

Vienu no meridiāniem sauc par nulles jeb galveno meridiānu.

Tagad visai Zemei par tādu pieņemts skaitīt Grinvičas meridiānu,
t. i., to no meridiāniem, kas iet cauri Grinvičas observatorijas no-

teiktai vietai; šī observatorija dibināta 1675. gadā; Grinviča ir Lon-

donas priekšpilsēta. Atsevišķās valstīs dažreiz par galveno meridiānu

uzskata to, kurš iet cauri valsts galvenai observatorijai. Piemēram,
PSR Savienībā par galveno meridiānu skaitās Pulkovas meridiāns.

Pulkova ir ciems pie Ļeņingradas, kura tuvumā atrodas PSRS Gal-

venā astronomiskā observatorija, dibināta 1839. gadā. To sagrāva
fašistiskie barbari, bet tā tiek atkal atjaunota.

Apzīmēsim Grinviču ar burtu G, bet ekvatora punktu, kur to

krusto Grinvičas meridiāns, ar burtu D
O. Divplakņu kakta leņķi

starp galveno meridiānu un punkta M meridiānu sauc par M un

Grinvičas vai M un Pulkovas garuma starpību vai vienkārši par

vietas M ģeogrāfisko garumu, skaitītu no Grinvičas vai no Pulkovas.

Skaidrības pēc vienmēr jānorāda, no kura galvenā meridiāna garums

skaitīts. Garumu skaita uz austrumiem no galvenā meridiāna no 0

līdz 180° un uz rietumiem no tā, arī no 0 līdz 180°; dažreiz to skaita

ari vienā virzienā no 0 līdz 360°. Nav pieņemts kā vispārējs notei-

kums, kuru garumu — austrumu vai rietumu — skaitīt par pozitivu

un kuru par negativu. PSRS par pozitivo skaita austrumu garumu.
Bieži vien garumu izteic nevis grādos un grādu daļās, bet stundās

un stundu daļās, pie kam 15
c

atbilst 1 stundai, 15 loka minūtes —

1 laika minūtei, 15 loka sekundes — vienai laika sekundei.

65. §. Zemes lodes rādiusa noteikšanas metodes pamatdoma.

ledomāsimies uz Zemes lodes virsmas divus punktus M\ un M2.
Pieņemsim, ka mēs būtu pratuši, pirmkārt, ļoti precizi izmērīt atsta-
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tumus starp tiem pa Zemes lodes virsmu kaut kādos garuma mēros,
piemēram, kilometros, metros un metru daļās, un, otrkārt, kaut

kādā veidā izmērīt leņķi pie Zemes centra O starp rādiusiem OM
x

un OM
2. Apzīmēsim loka M

X
M

2 garumu ar burtu l, bet centra

leņķi, izteiktu grādos un grādu daļās —ar burtu n. Tātad n grādu

garums ir, teiksim, 1 metru: viena grāda garums ir — metru; riņķa
/

līnijas garums ir 360 — metru un arī 2nR, kur R ir Zemes lodes
n

rādiuss. Tātad R== • ~. Šajos vienkāršajos apsvērumos

ietverta pamatdoma, kā noteikt Zemes lodes rādiusu mērījumu
ceļā. Jāatrod tikai labākais veids, kā pielietot šo domu.

35. att. Zemes lodes rādiusa

izmērīšana.

Šajā nolūkā iedomāsimies, ka

punkti Mx un M 2 atrodas uz viena

meridiāna PMļM2
DP' (35. att.). No

zīmējuma ir skaidrs, ka mums va-

jadzīgais leņķis MxOM
2

ir leņķu DOMx

un DOM2 starpība, t. i., punktu M v

un M 2 platumu <pi un <p2 starpība.
Tātad, ja mēs prastu izmērīt vietu

ģeogrāfiskos platumus uz Zemes virsmas,
tad mēs varētu aprēķināt leņķi M

x
OM

2.

Tā ir mūsu uzdevuma astronomiskā

daļa. No otras puses, jāprot ar lielu

precizitāti izmērīt meridiāna loka M
X
M

2

garumu. Šis loks nedrīkst būt mazs

sekojoša iemesla dēļ. Neizbēgamo mē-

rījumu kļūdu dēļ katrs platums 91

un 92 būs kļūdains; tātad divkārši

kļūdaina būs starpība <p x—cp 2- Ja šī

starpība ir maza, tad tās neizbēgamā

kļūda sastādīs pašas diferences 9,—92 ievērojamu daļu, un tas

nozīmē, ka par tādu pašu daļu, par tikpat procentiem, būs kļūdains
ari rādiuss R. No otras puses, ir taisnība, jo lielāks loks M

X
M2,

jo grūtāk to izmērīt precizi metros, taču izrādās, ka šā mērījuma

kļūda, pieaugot MXM2, neaug tik ātri, lai stipri ietekmētu mē-

rījuma rezultātu. Tāpēc lokam MXM2 jābūt vairāku simtu

kilometru garam. Loka izmērīšana garuma mēros ir mūsu

uzdevuma otra, ģeodēziskā daļa.
66. §. Platuma mērīšanas metodes principi.■ Platuma mērī-

šana balstās uz sekojošas teorēmas: vietas ģeogrāfiskais platums
uz Zemes virsmas ir vienlīdzīgs ar debess ziemeļpola augstumu virs

šās vietas horizonta vai vietas ģeogrāfiskais platums uz Zemes virs-

mas ir vienāds ar debess ziemeļpola zenitattāluma papildinājumu
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līdz 90 šai vietā. Atcerēsimies, ka zenitattālums ir leņķis starp

svērtenisku līniju novērošanas vietā un virzienu no novērošanas

vietas uz spīdekli, vai šajā gadījumā uz debess ziemeļpolu, kas nekā

pie debess nav atzīmēts.

Lai šo teorēmu pierādītu, vispirms jāsaprot sekojošais: ja mēs

vietā M kaut kā zemē iedursim spieķi, tad debess diennakts griešanās
dēļ šis spieķis dažādos brīžos būs vērsts pret dažādām zvaigznēm,

pret debess sfēras dažādiem punktie n; vienā gadījumā spieķis visu

laika norādīs uz vienu un to pašu punktu, un proti, uz polu — ja
mēs to vērsīsim paralēli debess ass virzienam, ap kuru, kā mums

šķiet, griežas visa debess.

Protams, ka, stingri spriežot, Zemei griežoties, spieķis nekādā

gadījumā nebūs vērsts tieši pret vienu un to pašu telpas punktu.
Tas uzskatāmi redzams, ja Zemes vietā ņem globusu, bet spieķa
vietā adatu, kas iedurta globusā. Griežot globusu, adata būs vērsta

pret dažādiem istabas griestu un sienu punktiem. Taču te ir lietas

būtība, ja adata ir paralēla globusa griešanās asij, tad tās turpinājums

aprakstīs griestos riņķi ar tieši tādu pašu rādiusu, kāds riņķim,
kuru apraksta punkts M ap globusa asi (pie tam griestus mēs iedomā-

simies kā tās sfēras virsmu, kuras centrs atrodas globusa centrā).

Riņķa diametrs pie griestiem būs viens un tas pats, griestiem atrodo-

ties jebkurā attālumā no globusa, taču, jo griesti augstāki, jo novē-

rotājam, atrodoties uz globusa, būs mazāk pamanāms šis riņķis,
un ja griestu attālums būs pietiekoši liels, tad novērotājs redzēs

šo riņķi saplūstam punktā. Tas pats notiek Zemes griešanās gadī-
jumā: taisne, vērsta paralēli Zemes griešanās asij, apraksta cilindru,
kura ass ir Zemes griešanās ass, taču šī cilindra šķēlums, kura lie-

lums ir vienāds ar vietas M paralēli, zvaigžņu attālumā no mums

pilnīgi neatšķiras no punkta; ja zvaigznes atrastos mums tuvu,
mēs diennakts laikā redzētu šīs taisnes (spieķa) pārvietošanos starp
zvaigznēm. Tādā kārtā virziens uz debess polu jeb debess ass ir pa-
ralēla Zemes griešanās asij.

No otras puses, mierīga ūdens virsma okeānā, tāpat kā ezerā,

peļķē vai glāzē, katrā punktā ir perpendikulāra svērteniskai līnijai,

tādēļ ka ikviens ūdens piliens Zemes smaguma spēka iedarbībā

cenšas novietoties pēc iespējas zemāk, t. i., tuvāk Zemes centram

svērteniskās līnijas virzienā, un tāpēc visi pilieni novietojas uz viena

līmeņa un ūdens virsmas ikviens piliens ir ne augstāks, ne zemāks

kā citi, un tāpēc ūdens virsmas elements ir perpendikulārs svērte-

niskai taisnei. Bet pēc ģeometrijas teorēmas rādiuss, kas novilkts

pret jebkuru lodes virsmas punktu, ir perpendikulārs plaknei, kura

pieskaras lodes virsmai šai punktā, vai, var teikt, perpendikulārs
lodes virsmas elementam šai punktā. Ja no vienas puses uz fizikāla

pamata svērteniska līnija MZ ir perpendikulāra lodes virsmas ele-

mentam, bet no otras puses — uz ģeometriska pamata tam perpen-
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dikulars ir lodes rādiuss OM, tad tas nozīmē, ka, pieņemot Zemi

par lodveidīgu, svērteniskā līnija MZ ir Zemes rādiusa OM turpinā-
jums uz ārpusi novērošanas vietā.

Ja viss izklāstītais ir saprotams, tad pēc 35. attēla jābūt arī

skaidram, ka OMZ ir taisne, bet nevis punktā M lauzta līnija; tā-

tad 2ĻZMXP = 2ĻMxOP = — DOMi) = 90°
—q>,, t. i., pola

zenitattālums ir vienāds ar vietas ģeogrāfiskā platuma papildi-

nājumu līdz 90°, t. i., pola augstums virs horizonta

36. att Triangulacijas

schema.

ir vienāds ar vietas ģeogrāfisko platumu, kas arī

bija jāpierāda. Tātad, lai izmērītu vietas ģeogrā-
fisko platumu, jāizmērī pola zenitattālums vietā M

x .

Vēlāk mēs apskatīsim, ar kādiem instrumentiem

un kādas metodes lietojot var izmērīt zvaigžņu un

vispār debess spīdekļu zenitattālumus. Bet pols pie
debess nekā nav atzīmēts, uz to nav iespējams
precizi iestādīt tālskati, uz to nevar precizi vērst

spieķi. Tādēļ, lai izmērītu pola zenitattālumu, lieto

šādu paņēmienu. 7. att. (27. Ipp.) attēlots vietas M

debess meridiāns, P — debess ziemeļpols, N —

ziemeļpunkts; polam tuvā zvaigzne augšējā kulmi-

nācijā iziet cauri novērotāja meridiānam punktā £

(virs pola) un apakšējā kulminācijā — punktā Z'

(zem pola); attālums 7JS=i) S
/

. Novērotājs tās

zer>itattālumu mēri tā: augšējā kulminācijā Z —

=Z2 = 2ĻZMYi, bet apakšējā kulminācijā
Z' - ZS' = 2ĻZMV. Leņķis PMN ir vietas ģeo-

grāfiskais platums 9; ZMP = 90°—9. Apzīmēsim zvaigznes
attālumu PS —PE' ar burtu p. Tad viegli redzams, ka

90° —<ņ = z-\-p un 90° —9
= z'— p.

No šejienes dabūjam:

90° — <p = >/a (z + z') vai 9
= 90° — '/« (z + «').

Tādā kārtā esam izmērījuši pola augstumu virs horizonta, no-

vērojot polam tuvo zvaigzni abās tās kulminacijās. Vēlāk apskatī-
sim arī vēl citas platuma mērīšanas metodes, bet pagaidām pietiek

ar apskatīto.

67. §. Triangulacija. Triangulacijas tīkla leņķu un bāzes mē-

rīšana. Tagad jāapskata metode, kā izmērīt lielo attālumu MXM2

garuma mēros, piemēram, metros. Nav iespējams izmērīt simts

kilometru attālumu tā, kā mēs izmēram mazus attālumus, proti,
atlikdami mēru aiz mēra visgarām mērījamam attālumam. Šim

nolūkam lieto metodi, kuru XVII gadsimta sākumā ieteica holan-

diešu astronoms Sneliuss. Pa meridiānu MXM2 (36. att.) sagatavo-
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šanas ekspedicijas nosprauž punktus A, C, D, ...
10—30 un vairāk

kilometru attālumā citu no cita. Šajās vietās tiek uzcelti piramidali
torņi, tā sauktie ģeodēziskie signāli (37. att.), tādā augstumā (no
trīs līdz vairākiem desmitiem metru), lai no katra signāla virsotnes

varētu redzēt viņam tuvākos signālus. Pēc tam kad signāli ir uz-

celti, speciāla ekspedicija, apgādāta ar leņķu mērījamo instrumentu,
brauc no viena signāla uz otru.

Katra signāla augšā atrodas

galdiņš, uz kura novieto leņķu
mērījamo instrumentu hori-

zontālo leņķu mērīšanai, bet

tieši virs tā uzstāda stabiņu

(signāla smaili), uz kuru iestāda

instrumentu tālskatus no kai-

miņu signāliem. Katrā punktā
izmērī leņķus visiem trim trij-
stūriem, kuriem šis punkts ir

virsotne; citiem vārdiem sa-

kot, izmērī leņķus visos tīkla

trijstūros no M
x

līdz M
2.

Bez tam ar iespējamo preci-
zitāti izmērī vienu no šo trij-
stūru malām — tā saucamo

bazi, piemēram, BB', kuru šim

nolūkamizvēlas sevišķi līdzenā

apvidū, dažreiz uz kāda ezera

ledus. Taisni rūpīgi nosprauž
ar kāršu palīdzību un pēc tam

attālumu BB' izmērī pēc bū-

tības tāpat, kā, piemēram,
mērī istabas garumu, bet

tikai ar lielu precizitāti.
Šim nolūkam pēdējā laikā pa
lielākai daļai lieto mērlentas

no niķeļtērauda jeb tā sau-

camā invara. Tas ir tērauda

37. att. Ģeodēziskais signāls.

un niķeļa sakausējums, kuram ļoti mazs termiskās izplešanās koefi-

cients; lentas garums mēdz būt, piemēram, 25 m.

Uz bāzes BB' novieto trijkājus T
u

T
2,

T
3, ...

lentas garuma
attālumā citu no cita. Katra trijkāja virsū atrodas plāksnīte ar

milimetru skalu. Mērlentu izstiepj starp kaimiņu trijkājiem T
x

un

T
2 tā, lai tās gali atrastos virs šīm skalām. Lentu nostiepj vienmēr

ar vienādu spēku, lai tās smaguma dēļ radusies ieliece būtu vienmēr

viena un tā pati, un nolasa iedaļas uz skalām, kuras atbilst mēr-

lentas sākuma un beigu svītrām. Pie tam izmēri arī lentas tempe-
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raturu. Tādā kārtā veicis mērījumu starp trijkājie.n 1 un 2, novē-

rotājs pāriet uz trijkājiem 2 un 3; pēc tam trijkāji 1 pārvieto punktā

4, pēc tam trijkāji 2 — punktā 5 utt. no vienabāzes gala līdz otram.

Mērlentas precizo garumu un tās termiskās izplešanās koeficientu

noteic ģeodēziskos institūtos speciālās laboratorijās.
Lietojot šādu metodi, tagad 10 kilometru attālu-

mus izmēri ar kļūdu, ne lielāku par 1—2 centimetriem.

Trijstūros visu leņķu un vienas malas mērīšanas

operāciju sauc par triangulacijn no latiņu vārda

triangulum — trijstūris. Kad operācija pabeigta,
tad var aprēķināt garumu M

X
M

2 tajos mēros, kādos

izmērīta bāze BB'. Šie aprēķini ir ļoti sarežģīti, jo

trijstūri nav plakani, bet sfēriski. Tāpēc nav iespē-

jams šai kursā izskaidrot garuma MXM2 aprēķināšanas
metodi, bet, ka šis uzdevums ir atrisināms — skaidrs

no sekojošiem apsvērumiem. Uz papīra mēs varam

uzzīmēt visu trijstūru tīklu, izejot no līnijas BB\
kura satur tik centimetru, cik bāze BB' kilometru,

in pie līnijas BB' konstruējot trijstūrus, līdzīgus

rijstūriem uz Zemes virsmas, tāpēc ka visi leņķi

rijstūros mums zināmi. Tādā kārtā mēs zīmējumu

urpinām līdz trijstūru tīkla galiem, līdz punktiem J7,

un M
2.

Tad ir skaidrs, ka attālums M
y
M2

īstenībā

satur tik kilometru, cik atstatums M\M2
uz papīra centimetru.

Tādā kārtā tiek atrisināta Zemes rādiusa mērīšanas uzdevuma

ģeodēziskā daļa.
Jāpiebilst, ka Sneliusa mērījumi nebija sevišķi precizi. Pirmos

pietiekami precizos Zemes rādiusa mērījumus ar triangulacijas pa-

līdzību veica astronoms Pikars no 1669.—1670. gadam Francijā.
Viņš pirmais pielietoja astronomisko tālskati mērīšanas instrumentos.

Vispārīgi runājot, triangulacijas sākuma un beigu punkti var

arī neatrasties uz viena meridiāna, bet šis apstāklis tikai nedaudz

sarežģī meridiāna loka garuma aprēķināšanu. Tiešām, pieņemsim,
ka 37. attēlā punkti M

x
un M

2
neatrodas uz viena meridiāna; iedo-

māsimies meridiānu, kas iet caur punktu M
u

un paralēli, kura iet

caur punktu M2 ; pieņemsim, ka tie krustojas punktā M'
2 . Jānoteic

\f) un M2 garumu starpība un platumi 9, un 92, un tad var aprēķināt
loka M2M'2 garumu un loka M\M* =? V garumu, punkta M'2 pla-
tums ir tāds pats kā M

2,
kas izmērīts novērojumos. Tātad mūsu B

noteikšanas pamatformulu mēs varam pielietot punktiem J/, un

Mi un tad dabūsim V garumu metros un platumu starpību 91—92.

y
Viena grāda garums ir , bet Zemes lodes rādiuss ir vienlīdzīgs

360 V 1 ?1 ~?

9,—92
2tt

38. att. Punkti |

M1 un M2 ik- ne
atrodas uz

viena mēri- '

diana.
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Mums vēl jāapskata, kā tiek ņemtas vērā kļūdas, kuras rodas

no tā, ka visas operācijas tiek izdarītas uz nelīdzenās sauszemes

virsmas, bet ne uz gludās okeāna virsmas, kuru mēs mūsu apsvēru-
mos pieņemam par lodes virsmu.

68. §. Līmetņosana. Sim nolūkam jānoteic triangulacijas tīkla

katras vietas ta saucamais augstums virs okeāna līmeņa. Lūk, ko

tas nozīmē: iedomāsimies, ka no okeāna uz kādu Zemes vietu iz-

rakts kanāls, tik šaurs, ka nevienā vietā izrakšana neienes jūtamu
smaguma spēka maiņu un ka šajā kanālā līdz mūsu vietai ir nokļuvis

39. att. Nivelēšanas schema.

ūdens no okeāna; tad šīs vietas augstums virs iedomātā kanāla

ūdens līmeņa arī tiek saukts par mūsu vietas augstumu virs okeāna

līmeņa. Šādu augstumu noteikšanu izdara ar līmetņošanu. Par

līmetņošanu sauc Zemes virsmas blakus punktu relativā augstuma
noteikšanu vai, kas ir tas pats, blakus punktu augstumu noteikšanu

virs kādas iedomātas ūdens virsmas, kurš pa šauriem kanāliem

šķērsos šo apvidu, vai apkārtnes reljefa noteikšanu. Līmetņošanu
izdara ar līmetni.

Līmetnis visvienkāršākā, visuzskatāmākā formā sastāv no di-

vām vertikālām stikla caurulītēm, kuras savienotas ar horizontāli.

Šīs caurulītes var griezties ap vertikālu asi; tajās ieliets šķidrums.
Pēc hidrostatikas likumiem šķidrumi abās savienotajās caurulītēs

atrodas vienādos augstumos — kā ūdens virsma peļķē vai dīķī. Tāpēc

novērotājs, skatīdamies tā, lai viņa skata līnija pieskaras ūdens

virsmai abās caurulītēs, redzēs priekšmetus tajā pašā augstumā,
kādā ir šī ūdens virsma. Sarežģītākos, bet reizē arī ērtākos un preci-
zākos līmetņos ir neliels tālskatis, kurā var redzēt apkārtējos priekš-

metus, bet pašā tālskatī divas svītras, izgatavotas no tievas stieplī-
tes vai uzzīmētas uz stikla plāksnītes: viena horizontāla, bet otra

vertikāla. Tālskatis var griezties ap vertikālu asi. Ar līmeņrāža

palīdzību to nostāda tā, ka visi ārējo priekšmetu punkti, kuri tāl-

skatī redzami uz horizontālās svītras, atrodas īstenībā vienādā

augstumā jeb vienādā līmenī, reizē ar to tas nozīmē, ka līnijas, kuras

iziet no instrumenta uz katru no šiem punktiem, ir perpendikulāras
svērteniskai līnijai tai vietā, kur atrodas līmetnis.
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Līmetņošanu dara tā (39. att.). Punktos A, B, C, D,
...,

kuru

relativie augstumi jānoteic, pēc kārtas nostāda un rokām pietur
vertikāli tā saucamās latas, t. i., šaurus, garus dēļus, līdz 2 metri

un garākus, kuriem no apakšas uz augšu iet skaidri iezīmēti dalī-

jumi, piemēram, pa 1 centimetram. Pēc iespējas vidū starp latām

punktos 1,2, 3, ... pēc kārtas uzstāda līmetni. Novērotājs, skatīda-

mies no punkta luz latu atzīmē iedaļu a, kura redzama uz līmetņa
svītras, t. i., līmetņa augstumu virs punkta A; pēc tam pagriež
līmetņa tālskati uz latu B un atzīmē iedaļu b, kura redzama uz

līmetņa svītras. Tad ir skaidrs, ka punkts A atrodas augstāk nekā

punkts B par (b —a) centimetriem. Pēc tam līmetni pārnes punktā 2
y

un novērotājs tādā pašā kārtā atzīmē uz latas B nolasījumu b\
bet uz latas C nolasījumu c, tad C ir augstāks par punktu B par
lielumu (b'—c); ja lielums (b'—c) izrādītos negativs, tad, protams,
tas nozīmē, ka C atrodas zemāk nekā B par augstumu (c—b'). Pēc

tam līmetni pārnes punktā 3 un turpina šo darbu tik ilgi, kamēr

latas nav bijušas visos nozīmētajos punktos.

Ja šo punktu rindu novestu līdz jūrai, kas saistīta ar okeānu

(nevis līdz tādai slēgtai kā Kaspijas jūra), un noteiktu pēdējam
punktam uz sauszemes tā augstumu virs okeāna līmeņa, tad, ejot
atpakaļ un zinot par katru punktu, cik tas ir augstāks vai zemāks

par iepriekšējo, var noteikt tiem katram augstumu virs okeāna

līmeņa, t. i., pamatojoties uz iepriekš sacīto, tas arī nozīmē, par cik

šis punkts ir augstāks (bet dažreiz arī zemāks) nekā ūdens virsma

šaurajā kanālā, kas izrakts no okeāna līdz šim punktam.

Nolīmetņo visus triangulacijas tīkla punktus un reizē ar to

noskaidro, kādā augstumā atrodas katra trijstūra virsotne (ievēro
arī katra ģeodēziskā signāla augstumu) no tās ūdens virsmas, kuru

mēs mūsu spriedumu pašā sākumā pieņēmām par Zemes lodes

virsmu, kas bija jānoteic. Zinot šos augstumus pēc mērījumiem uz

sauszemes, ne sevišķi sarežģītu aprēķinu ceļā var dabūt tos lielumus,
kuri būtu iegūti, ja mērījumi būtu izdarīti uz okeāna virsmas.

Pēc triangulacijas rezultātiem starp punktiem M\ un M 2uz

viena meridiāna var izrēķināt tā loka garumu, kas ieslēgts starp

punktiem M[ M'2,
kuri atrodas tieši zem punktiem M x un M

2,
t. i.,

uz punktu Mi un M 2svērteniskajām taisnēm, pie tam uz iedomātā

okeāna virsmas. Bet 65. § mēs redzējām, ka tieši šā loka garums

mums vajadzīgs, lai iegūtu Zemes rādiusu R pēc loka garuma l un

pēc grādu skaita n starp gala punktu platumiem.
Jāpiebilst, ka līmetņošanai ir milzīga praktiska nozīme pilsētu

plānošanā, ūdens un kanalizācijas vadu likšanā, metro izbūvē,
kanālu rakšanas darbos, it sevišķi tad, ja pie tam tiek applūdinātas
zemās vietas un izveidotas jaunas jūras, kā arī dzelzceļu būvē.

69. §. Zemes meridiāna veids. Zemes veids un izmēri. Teori-

jas sakars ar praksi. Fedejos paragrāfos bija izskaidrota metode,
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kā noteikt Zemes meridiāna viena grāda garumu un pēc tam Zemes

lodes rādiusa garumu.

Tādi grāda mērījumi XVII, XVIII un XIX gadsimtā vairākkārt

izdarīti dažādās vietās uz Zemes un ar pastāvīgi pieaugošu preci-
zitāti — saskaņā ar šim mērķim nepieciešamo instrumentu izgata-
vošanas technikas un mērīšanas metožu uzlabošanos.

Kad mērījumi kļuva pietiekoši

precizi un gradualie mērījumi bija
izdarīti dažādos platumos, tad iz-

rādījās, ka Zemes rādiuss iznāk ap

6370 km, bet ka tas noteikti ir

dažāds dažādās vietās un tieši at-

karībā no ģeogrāfiskā platuma: jo
vietas M x un M 2tuvāk polam, jo

rādiuss, noteikts pēc iepriekš apska-
tītās metodes, izrādās lielāks, tur-

pretim, jo vietas atrodas tuvāk

ekvatoram, jo tas mazāks. Tātad

Zeme nav lode, un, šķiet, vajadzētu

secināt, ka tā ir izstiepta griešanās
ass virzienā. Tomēr tāds secinājums

40. att. Liekuma rādiusu

atšķirība.

nav pareizs, tas nepareizi izskaidro mērījumu rezultātus. Atcerēsimies,
ka mēs mērījām ģeogrāfisko platumu kā leņķi starp virzienu no

punkta M uz debess polu un svērteniskās līnijas virzienu, bet svēr-

teniska līnija ir perpendikulāra okeāna šķidruma virsmas elementam.

Tāpēc leņķis, kas atbilst garuma mēros izmērītajam lokam M\M2,

nav vis leņķis starp taisnēm, kuras novilktas no punktiem M\ un

Siļ uz Zemes centru, bet gan leņķis starp normalēm pret Zemes

virsmu punktos ilf, un M
2,

bet meridiāna plaknē tas ir leņķis starp
tās ūknes normalēmpunktos M, un M

2,
kura attēlo Zemes meridiānu.

Tāpēc triangulacijā iegūtie Zemes rādiusi nav vis attālumi no Ze-

mes virsmas līdz tās centram, bet gan tā saucamie liekuma rādiusi

attiecīgajos punktos: jo liekuma rādiuss lielāks, jo mazāk izliekta

ir līknes daļa pie šā punkta; riņķim, kas visvairāk saskan ar to,

rādiuss ir lielāks nekā citā punktā, kur liekuma rādiuss ir mazāks

un kur līkne ir vairāk izliekta. Vienāda garuma lokiem m x un m 2
dažādās meridiāna daļās atbilst dažādi leņķi starp normalēm, t. i.,
dažādas platuma starpības. Pie ekvatora leņķis ir lielāks, bet tas

nozīmē, ka liekuma rādiuss mazāks, pie pola leņķis ir mazāks, bet

liekuma rādiuss ir lielāks (40. att.).
Tāpēc, ja ir labi saprasts izskaidrotais, tad no tā fakta, ka trian-

gulacijā iegūtie Zemes rādiusi, pārejot no ekvatora uz polu, pieaug,

jāsecina, ka Zeme ir saspiesta griešanās ass virzienā: pie poliem
Zemes meridiāns nav tik izliekts kā pie ekvatora. Zeme vairāk

līdzinās mandarinam nekā citronam, tikai atkāpšanās no lodes ir
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ļoti maza: attālums no pola līdz centram ir 6357 km, bet no centra

līdz ekvatoram 6378 km; starpība ir tikai 21 km, t. i., apmēram

]/300
rādiusa.

Pirmie precizākie Parizes meridiāna loka mērījumi, kurus veica

XVII gs. beigās un XVIII gs. sākumā Parizes observatorijas di-

rektora Kasini vadībā, norādīja uz viena grāda garuma samazināša-

41. att. Smaguma spēks

uz elipsoida.

nos, pārejot no Francijas dienvidiem uz

ziemeļiem. Tagad mēs zinām, ka tas

notika tāpēc, ka toreizējie mērījumi ne-

bija pietiekami precizi, un tāpēc, ka

izmērītais loks - bija mazs. Bet Kasini

pārspīlēja novērojumu precizitāti un seci-

nāja, ka Zeme ir izstiepta griešanās ass

virzienā.

Taču jau pirms tam Heigenss un

Ņūtons no teorētiskiem apsvērumiem bija
secinājuši, ka Zemei jābūt saspiestai grie-
šanās ass virzienā. Šie teorētiskie apsvē-
rumi ir šādi. Pieņemsim, ka Zeme ir

viscaur šķidra. Ja ir šķidra masa, kuras daļiņas visas savstarpēji

pievelkas pēc Ņūtona likuma, un tuvumā nav citu ķermeņu, kuru

pievilkšanās būtu jāievēro, un ja šī masa negriežas, tad, vienkārši

izejot no tā, ka tādai masai visi virzieni ir līdzvērtīgi, jāsecina, ka

miera stāvoklī tai jāpieņem lodes veids. Visu lodes pilienu pievilkša-

nās rezultējošais spēks uz katru šķidruma pilienu, kas atrodas uz

lodes virsmas un tās iekšienē, ies caur centru, un pilienam uz virsmas

nebūs komponentes, kura liktu tam kustēties pa virsmu; lode būs

līdzsvarā. Bet, ja tā griežas, tad pievilkšanās spēkam, kas vērsts

uz centru, pievienosies centrbēdzes spēks, perpendikulārs griešanās

asij. Rezultātā šīm daļiņām būs jāattālinās no griešanās ass, šķidrums

noplūdīs no poliem un uzkrāsies pie ekvatora; šķidruma forma

nebūs lode, bet griešanās ass virzienā saspiesta. Šķidrums
būs sadalījies vienmērīgi attiecībā pret griešanās asi, t. i., būs izveido-

jis rotācijas figūru ap asi, un meridiāns nebūs riņķis, bet saspiests

griešanās ass virzienā. Kad šķidrums atrodas līdzsvarā, tam jāap-
mierina šāds nosacījums (41. att.). Pievilkšanās spēku rezultante

neiet caur centru 0, tā vērsta pa MX; centrbēdzes spēks ir perpen-

dikulārs pret rotācijas asi un vērsts pa ML; to rezultante vērsta

pa MT. Jāsaprot, ka šķidrums tikai tad atradīsies mierā, ja MT

ir normale pret meridiāna līkni; tad rezultantes projekcija uz šķid-
ruma virsmu būs nulle un nebūs spēka, kas šķidruma pilieniem

liktu kustēties pa tā virsmu. Matemātiskā analizē rāda, ka homogena
šķidruma gadījumā meridiāna forma ir elipse; tas tiek pierādīts
hidrodinamikas kursos. Tā kā Zeme, kādreiz veidojoties, bijusi

šķidra, tad aplūkotie teorētiskie secinājumi ir pareizi, piemērojot
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tos arī Zemes figūrai tajā ziņā, ka minēto iemeslu dēļ tās virsmai

jābūt saspiestai griešanās ass virzienā.

Tādā kārtā XVIII gadsimta sākumā šajā jautājumā teorija

nesaskanēja ar praksi, un jautājumu vajadzēja atrisināt precizāk.
Ar šādu nolūku Parizes Zinātņu akadēmija organizēja no 1735.—

1736. gadam divas ekspedicijas grāda garuma izmērīšanai: vienu

uz Peru ekvatora tuvumā, otru uz Laplandi Torneo tuvumā. Abas

precizi veica tām uzdotos mērījumus, un, kad tie bija aprēķināti,
tad vairs nebija šaubu, ka Zemes liekuma rādiuss lielāks Laplandē
nekā Peru, un tādā kārtā teorijas pareizība apstiprinājās arī praksē.

70. §. Metrs. Līdz XVIII gadsimta beigām, bet pa daļai ar

Xlx gadsimta Dažu mērīšanu izdarīja tajos garuma mēros, kurus

jau kopš seniem laikiem lietoja dažādās valstīs. Jau sen tika ierosi

nāts jautājums, ka būtu vēlams tāds garuma pamatmērs, kas nebūtu

ņemts patvaļīgi, bet no dabas. Lielās franču revolūcijas laikā

Nacionālajā sapulcē 1791. gadā nolēma par tādu garuma mēra

vienību pieņemt Parizes meridiāna (pilnas riņķa līnijas) ceturtdaļas
vienu desmitmiljono daļu. Lai noteiktu šā garuma sakaru ar agrāko
franču mēru — tuazu, sevišķai komisijai tika uzdots izmērīt tuazos

Parizes meridiāna daļu no Denkerkas līdz Barselonai desmit grādu
garumā, aprēķinot norādītās meridiāna daļas garumu tuazos, un šo

garumu realizēt stieņa veidā, kuram turpmāk jābūt par jauno
garuma mēru. To nosauca par metra. Pēc tā tika izgatavotas ko-

pijas dažādām valstīm, kuras pakāpeniski XIX gadsimta laikā

ieveda pie sevis šo jauno garuma mēru un no tā atvasinātos laukuma

un tilpuma mērus. Tomēr gradualie mērījumi, kurus izdarīja XIX

gadsimtā ar pastāvīgi augošu precizitāti, rādīja, ka Zemes meridiāna

ceturtdaļā ir vairāk par lOmiljoniem metru, pēc pēdējiem pētījumien
— 10 002 288 metri. Tāpēc metra garums neatbilst tieši sava

formālai definicijai, un, precizi izsakoties, metrs ir atstatums pie
0° Celsija starp divām svītrām stieņa galos, kas izgatavots no platina
un iridija sakausējuma un glabājas Starptautiskajā mēru un svart

palātā Breteilā, Parizes tuvumā.

Metra kopijas nevar izgatavot bez kļūdām, bet var noteikt to

kļūdas, rūpīgi salīdzinot tās ar galveno metru; tā, piemēram, divas

metra kopijas, kuras pieder PSRS un glabājas Vissavienības Zināt

niski pētnieciskajā metroloģijas institūtā Ļeņingradā, ir šāda

garuma: etalons Nr. 11 = 999,9995 mm, etalons Nr. 28 —

= 1000,0005 mm.

71. §. Grāda mērījumu rezultāti. Precīzi Zemes izmēri un forma

i\iA gaasimta tiKa veiKti aauazi grāda mērījumi dažādās Vecās un

Jaunās pasaules valstīs. Vieni no vislielākajiem ir krievu meridiāna

loka grāda mērījumi no Donavas grīvas (platums 45° 20') līdz Zie

meju Ledus okeānam (platums 70° 40') 2800 km garumā. Šajā
garumā tika izmērīti 258 trijstūri un 10 bāzes.

7 Vispārīgās astronomijas kurss
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XX gadsimtā grāda mērījumi turpinājās ar pieaugošu precizi-
tāti visās zemēs. Sevišķi lieli darbi tika veikti PSRS; līdz 1939,

gadam bija izmērīti 15 lieli loki (lielāki par 9°) pa meridiāniem un

paralēlēm; starp tiem loks no Murmanskas līdz Džankojai 24° un

loks pa paralēli no Oršas līdz Chabarovskai 106° pēc garuma.

Lai varētu spriest par Zemes formu, šo mērījumu kopsavilkumi
ir vairākkārt izdarīti XIX un XX gadsimtā. Pie tam izrādījās, ka

meridiāna formu ar lielu precizitāti var attēlot kā elipsi, turpretim
ekvators un paralēles ir riņķi. Tādā kārtā Zemes veidu agrāk norādītā

izpratnē, t. i., kā okeāna ūdens virsmu, kura pa šauriem kanāliem

turpināta cauri sauszemei, var apmierinoši pielīdzināt rotācijas
elipsoidam jeb, kā to citādi sauc, sferoidam. Tā rotācijas ass ir

Zemes griešanās ass.

Līdz ar grāda mērījumu skaita palielināšanos un to precizitātes
paaugstināšanos tika iegūti Zemes lielumam un formai precizāki
rezultāti. Mēs minēsim divus rezultātus: 1) tā saucamais starp-
tautiskais elipsoids, kuru aprēķināja Heifords, pamatojoties uz ģeo-
dēziskajiem mērījumiem ASV; 2) elipsoids, kuru dabūjuši Centrā-

lajā ģeodēzijas, aerouzņemšanas un kartogrāfijas zinātniski

pētnieciskā institūtā F. Krasovskis un A. Izotovs, pamatojoties
uz ģeodēziskiem mērījumiem PSRS, Vakareiropā un ASV.

Starptautiska is Krasovska

elipsoids elipsoīds

Ekvatora rādiuss 6 378 388 m 6 378245 m

Pola rādiuss 6 356 909 m 6 356863 m

Saplakums (a —b) : a
. .

.
1 : 297 1 : 298,3

Pēc pēdējiem pētījumiem elipsoids, kas vislabāk saskan ar

visiem grāda mērījumiem, ir trīsasu, un ekvators ir elipse,
kaš gan ļoti maz atšķiras no riņķa; tās lielā pusass, kura guļ
Viduseiropas meridiānā, pēc F. Krasovska pētījumiem tikai ap

200 metru garāka par mazo pusasi.

72. §. Astronomiskais, ģeodēziskais un ģeocentriskais platums.

Svērteņa novirze. Geoids. Tā kā Zeme nav lode, tad jēdziens par

platumu, Kas tiKa ievests 66. paragrāfā, pieņemot, ka Zemei ir lodes

veids, tagad jāmaina. Izšķir trīs platumus: astronomisko, ģeodē-
zisko un ģeocentrisko.

Vietas M astronomiskais platums ir leņķis starp svērlenisku

līniju vietā M un Zemes ekvatora plakni; tikai šo platumu var iz-

mērīt astronomisku novērojumu ceļā, piemēram, tā, kā norādīts

66. paragrāfā.
Ģeodēziskais platums ir leņķis starp normāli pret Zemes elipsoidu

punktā M un elipsoida ekvatora plakni, kas perpendikulāra pret
Zemes rotācijas asi.
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Ģeocentriskais platums ir leņķis starp rādiusu, kas vilkts no

Zemes centra (tāpēc tāds nosaukums) uz punktu M\ un ekvatora

plakni.

Šķiet, ka svērteniskai taisnei un nonnalei pret elipsoidu tai

pašā punktā M vajadzētu sakrist. Taču īstenībā ne vienmēr tas

tā ir. Elipsoids tikai vidēji atbilst okeāna ūdens virsmai. Atse-

višķās vietās svērteniskās līnijas virziens var atšķirties no elipsoida
nor'males par dažām loka sekundēm; dažās vietās šīs tā saucamās

svērteņa novirzes sasniedz 10" (Maskava) un pat 20" (Kaukazs).

42. att. Kalns pievelk
svērteni.

43. att. Svērteņa novirzīšanās

apakšzemes masas pievilkšanas
dēļ.

To konstatē tādā kārtā, ka attālumi starp viena meridiāna punk-

tiem, kuri atrasti ar triangulaciju ģeodēziskā ceļā un izteikti metros,

nesaskan ar platuma starpību, kas noteikta astronomiskā ceļā. Šīs

svērteņa novirzes viegli izskaidrojamas tajos gadījumos, kad starp
diviem meridiāna punktiem atrodas kalns (42. att.). Saprotams, ka

tas traucē svērteniskās taisnes normālo stāvokli ar to, ka pievelk

svērteņa smagumu, un tāpēc svērteniskās līnijas, kur tām zīmējumā

vajadzētu ieņemt pārtrauktās līnijas stāvokļus, nosveras no tām

tāpat kā nepārtrauktās līnijas no pārtrauktām. Bet dažreiz šādas

svērteņa novirzes novērojamas arī līdzenā apvidū, piemēram, Mas-

kavas apgabalā. Tad tās izskaidro ar to, ka Zemes garozas slānī

atrodas masas ar nenormāli lielu vai nenormāli mazu blīvumu.

Pirmajā gadījumā svērteniskās līnijas novirzās uz masu ar nenor-

māli lielo blīvumu pusi (43. att.), bet otrajā gadījumā — prom no

masām ar nenormāli mazo blīvumu.

No 69. paragrāfā teiktā ir skaidrs, ka okeānā mierīga ūdens

virsmas katrā punktā normale sakrīt ar smaguma spēka virzienu

vienkārši šķidruma īpašības dēļ. ledomāsimies tādu virsmu, kura

pa šauriem kanāliem šķērso sauszemi, ka tai katrā punktā normale

sakrīt ar smaguma spēka virzienu. Šādas virsmas, kuras atrodas

viena zem otras, var iedomāties daudzas. Viena no tām, turpināta
līdz okeāna virsmai, sakrīt ar šo pēdējo. Šo virsmu sauc par geoidu.

Starpību starp ģeodēzisko un ģeocentrisko platumu var aprēķināt,
ja ir zināmi Zemes elipsoida elementi, pēc analitiskās ģeometrijas
likumiem kā leņķi starp elipses punkta radiusvektoru un normāli
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pret elipsi šajā punktā. Izvediet šādu formulu (šīs starpības tangensu)
un pierādiet, ka Zemes sferoidam šīs starpības vislielākā vērtība ir

apmēram 11. Protams, ka uz poliem un uz ekvatora šī starpība ir

nulle.

73. §. Ģeodēziskā uzmērīšana.■ Platuma noteikšana un triangu-

lacijas tikla mērījumi ir svarīgi ne tikai, lai aprēķinātu Zemes lie-

lumu un formu. Tie nepieciešami arī svarīgam praktiskam uzdevu-

mam — karšu sastādīšanai vai nu visai Zemei, vai atsevišķiem tās

apgabaliem, atsevišķām valstīm. Tikai šim mērķim vēl nepieciešams
noteikt dažādu vietu ģeogrāfiskos garumus un nospraust un izmērīt

triangulacijas tīklus arī pa paralēlēm un ne tikai pa meridiāniem vien.

Jāsaprot, ka sastādīt Zemes virsmas vai tās daļas karti, kurā atzī-

mēts atsevišķu pilsētu un apdzīvotu vietu savstarpējais novietojums,
var tikai tad, ja ir zināms katra punkta, kurš jāuznes uz kartes,
ģeogrāfiskais platums un garums. Tomēr praktiski vieglāk un

ekonomiski izdevīgāk noteikt astronomiskā ceļā ne visus šos platu-
mus un garumus, bet tikai dažus, triangulacijas tīklu, kuri nosprausti

pa meridiāniem un paralēlēm, izvēlētajās trijstūru virsotnēs. Tad

var aprēķināt šo trijstūru visu virsotņu platumus un garumus
I klases triangulacijā, kā to sauc sevišķas rūpības un precizitātes

dēļ, ar kādu to izpilda. Telpu uz Zemes virsmas, kas novietojas

starp I klases trijstūru tīkliem, aizpilda ar neprecizāku, bet ātrāk

veicamu triangulaciju, ar kuras palīdzību savukārt var aprēķināt
visu izmērīto trijstūru virsotņu platumus un garumus. Katra trij
stūra virsotne īpaši tiek sasaistīta ar pilsētu vai apdzīvotu vieti

izcilām ēkām, bet galveno trijstūru virsotnes tiek atzīmētas uz Zemes

virsmas ar īpašām zīmēm, kas tiek ieraktas zemē, lai tās ilgāk sa

glabātos. Tā pakāpeniski sakrājas arvien bagātāks un precizāks
materiāls, kas nepieciešams Zemes virsmas kartes sastādīšanai

74. §. Karšu sastādīšana. Kartogrāfiskās projekcijas. Skaidrs

ka precīzu, ar aaou saskanīgu vietu savstarpējo sakārtojumu uz

Zemes virsmas var attēlot tikai uz lodes, bet vēl precizāk uz sfe-

roida. Uz plakanas kartes šo vietu savstarpējā sakārtojuma attēls

katrā ziņā būs neprecizs. Tas būs sagrozīts, tāpēc ka plakne nav

savietojama ar lodes virsmu bez krokām un plaisām. Tomēr ir

vēlams, lai neizbēgamie sagrozījumi būtu nelieli. Tas sasniedzams

ar tā saucamo kartogrāfisko projekcija piemērotu izvēli. Karto-

grāfiskā projekcija ir plakanu, līku un taisnu līniju sistēma, kuras

attēlo meridiānus un paralēles.
Dažreiz tā ir tiešām ģeometriska lodes virsmas projekcija uz

plakni. Piemēram, iedomāsimies lodi vai sferoidu, uz kura uzzīmēt

meridiāni un paralēles, un kaut kādu plakni />, (44. att.). Novilksin

no lodes centra taisnes uz dažādiem lodes virsmas punktiem un turpi-

nāsim, līdz tās krustojas ar šo plakni P
t .

Tad meridiāni projicēsies

uz šo plakni kā taisnes, kas krustosies vienā punktā; tā būs pola
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projekcija; paralēles projicēsies kā elipses. Tā dabūsim tā saucamo

centrālo projekciju. Mērogs no kartes centra, t. i., no perpendikula
pamata, kas vilkts no projekcijas centra uz tās plakni, virzienā
uz malām aug neierobežoti. Ja projekcijas centrs atrodas bezgalībā
un projekcijas plakne P2 perpendikulāra virzienam uz projekcijas
centru, tad dabū ortogrāfisko projekciju. Mērogs no kartes centra
uz malām samazi-

nās. Centrālajā un

ortogrāfiskajā pro-

jekcijā iespējams at-

tēlot tikai pusi lodes,

jo abu pušu projek-
cijas sedz viena otru.

Ja projekcijas
centrs atrodas uz lo-

des virsmas, bet pro-

jekcijas plakne P
3

perpendikulāra pret
diametru, kas iet caur

projekcijas centru,
tad dabū stereogra-
fisko projekciju. Tai

vienai ir tā intere-

santā un daudzos ga-

dījumos pielietojamā
īpašība, ka ikviens

44. att. Trīs kartogrāfisko projekciju iegūšanas
schema:

P1 — centrālā, P2 — ortogrāfiskā, P3 — stereografiskā.

riņķis uz sfēras projicējas uz plaknes arī pa riņķi. Bez tam šai pro-

jekcijā ikviena neliela figūra uz lodes virsmas kartē attēlojas par

līdzīgu figūru (riņķis — par riņķi, kvadrāts — par kvadrātu utt.)
un ir pareizi orientēta attiecībā, piemēram, pret meridiānu.

Šī īpašība ir pilnīgi preciza, ja izmēri ir bezgalīgi mazi. Tāpēc
šo un citas projekcijas ar tādu īpašību sauc par līdzību saglabā-
jošām bezgalīgi mazās daļās. Mērogs pieaug no kartes centra uz

malām.

Kartes centrā visās minētajās projekcijās var atrasties vai nu

pola projekcija, vai ekvatora punkta projekcija, vai vispār ikviens

projicējamās lodes virsmas punkts.
ledomāsimies konusa, kura ass ir Zemes ass, virsmu, kas pieskaras

Zemes sferoidam pa kādu paralēli, un projicēsim no sferoida centra

tā virsmas punktus uz šo konisko virsmu un pēc tam attīsim to

plaknē. Tad dabūsim tā saucamo konisko projekciju. Uz tās meri-

diāni attēlojas kā taisnes, kuras krustojas pola projekcijā, bet pa-

ralēles — kā koncentriski riņķi ar kopējo centru polā.
Tomēr kartogrāfisko projekciju lielais vairums nav tādas meri-

diānu un paralēļu ģeometriskas projekcijas. Tā, piemēram, ir daudz
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konisko projekciju veidu, kurās meridiāni attēlojas kā taisnas li-

nijas, kas satek vienā punktā (polā), un paralēles — kā koncent-

riski riņķi, bet kas tomēr ir citādi nekā ģeometriskajā projekcijā.
Vienā no tām atstatumi starp paralēlēm, kas novilktas ik pēc 1°

platuma, ir savstarpēji vienādi pa visu karti tāpat kā uz lodes

virsmas (kā nav ģeometriskajā koniskā projekcijā). Tādu projek-
ciju sauc par ekvidistanto konisko projekciju. Tajā nevar attēlot

visu Zemes virsmu, bet tā ir ļoti ērta atsevišķu valstu attēlošanā —

sevišķi to, kuras izstieptas pa garumu, kā PSRS. ~Pasaules kabatas

atlantā", kuru izdevusi Galvenā ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvalde,
vairums karšu zīmētas šajā projekcijā. Tajā mērogs uz visiem

meridiāniem ir vienāds šis mērogs ir pareizs tikai uz kartes vidējās
paralēles, bet uz citām paralēlēm tas ir drusku citādāks.

Jūrniecībā visas Zemes virsmas attēlošanai lieto tā saucamās

Merkatora kartes (nosauktas Merkatora vārdā, kurš tās ieteicis

XVI gadsimtā). Uz tāmekvators attēlojas kā taisna līnija, meridiāni

— kā pret to perpendikulāras taisnes, kuras novilktas garumam

proporcionālos attālumos, bet paralēles arī kā taisnes, kuras para-
lēlas ekvatora taisnei. Tādā kārtā kartē attālums starp kaut kādiem

blakus meridiāniem pa paralēlēm ir vienāds visos platumos, bet

uz Zemes tas samazinās līdz nullei virzienā no ekvatora uz polu.
Tas nozīmē, ka kartē mērogs uz paralēlēm neierobežoti aug no

ekvatora virzienā uz polu. Un, lūk, Merkatora kartē paralēles tiek

novilktas tā, lai arī pa meridiāniem mērogs pieaugtu tādā pašā
mērā kā pa paralēlēm, tā kā katrā kartes punktā mērogs gan pa

meridiānu, gan pa paralēli ir vienāds; tādā kārtā šajā projekcijā
saglabājas līdzība bezgalīgi mazās daļās, bet mērogs stipri aug no

ekvatora uz poliem. Tas, ka meridiāni un paralēles ir taisnas līnijas
un ka ir saglabāta līdzība bezgalīgi mazās daļās, padara Merkatora

kartes ērtas jūrniecībā. Tomēr tajās nav iespējams attēlot polam
tuvos apgabalus (Arktiku un Antarktiku).

Ir daudzas kartogrāfiskas projekcijas ar tādām īpašībām, ka uz

tām vienādi laukumi uz Zemes virsmas attēlojas arī uz kartes kā vie-

nādi laukumi, taču šo laukumu figūras, valstu robežas un konti-

nentu krastu līnijas ir stipri sagrozītas. Tādas projekcijas sauc par
ekvivalentām. 45. attēlā redzama Sansona ekvivalentā projekcija
visai Zemes virsmai. Tajā paralēles attēlojas kā vienādā attālumā

gulošas taisnes, bet meridiāni — kā sinusoidas: katras paralēles

garums ir proporcionāls platuma kosinusam. Ekvivalentās projek-

cijas ir ērtas tajos gadījumos, kad nepieciešams uzskatāmi salīdzināt

savā starpā apgabalus dažādās kartes vietās. Astronomijā tās lieto,

lai attēlotu uzskatāmi vienmērīgu vai, biežāk, nevienmērīgu dažādu

ķermeņu (zvaigžņu, miglāju v. c.) sadalījumu pie debess sfcras.

~Pasaules kabatas atlantā" (Lamberta) ekvivalentā projekcijā
attēlotas rietumu un austrumu puslodes un pasaules daļas.
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Kad sastādāmās kartes projekcija ir izvēlēta, tad uz papīra
lielā mērogā zīmē atbilstošo grādu tīklu, t. i., meridiānus un paralē-
les, pietiekoši biezi, lai ar to palīdzību varētu atzīmēt uz papīra
dažādu pilsētu un sādžu stāvokli ar vēlamo precizitāti. Tā iegūst
kartes oriģinālu. To pavairo vai nu fotogrāfiskā ceļā precizi un

pilnīgi, vai arī tas tiek pārzīmēts, saglabājot tikai galvenās grādu
tīkla līnijas, un pēc tam, lai dabūtu parastās kartes, to pavairo vai

nu litografiskā, vai citādā ceļā.

45. att. Sansona projekcija.

75. §. Smaguma spēka intensitātes mērīšana. Gravimetrija.

Lodei, kuras blīvums ir viscaur vienāds, kā arī kura sastāv no vie-

nāda blīvuma sfēriskiem, koncentriskiem slāņiem, pievilkšanās

spēks visos tās virsmas punktos ir vienāds. Ja tāda lode griežas,
tad pievilkšanās spēks no tā nemainās, bet tam pievienojas centr-

bēdzes spēka iedarbība: sakarā ar to abu šo spēku rezultējošais

spēks, tā saucamais smaguma spēks, vislielākais izrādās pie poliem

un samazinās, pārejot uz ekvatoru. Gadījumā ar Zemi, kura saspiesta

griešanās ass virzienā, pievilkšanas spēks pie poliem lielāks nekā

citās vietās un samazinās, pārejot uz ekvatoru. Tāpēc smaguma

spēks samazinās, pārejot no poliem uz ekvatoru, divu iemeslu dēļ:

tāpēc, ka samazinās pievilkšanas spēks, kā arī tāpēc, ka centrbēdzes

spēks darbojas pa daļai pretī pievilkšanas spēkam.

Smaguma spēka noteikšanai, jau sākot ar XVII gadsimtu, tiek

izdarīti svārsta svārstību ilguma novērojumi. 1671. gadā franču

zinātnieks Rišē, pārvedis pulksteni no Parizes uz Kaienu (franču
Gviana Dienvidamerikā), ievēroja, ka, lai gan Parizē tas gāja pa-

reizi, Kaienā tas atpalika par divām minūtēm diennaktī: tā sekun-
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dīgais svārsts, apmēram viena metra garumā, bija jāsaīsina par
trīs milimetriem, lai tas ietu atkal pareizi. Jau toreiz pareizi secināja,
ka šis fakts pierāda Zemes saplakumu.

Pēdējos gadu desmitos smaguma spēka intensitāti noteic arī ar

svārsta svārstību laika mērījumiem, taču brīva svārsta, nesaistīta

ar pulksteni. Var pierādīt, ka, ja mums ir stienis ar smagumu vienā

galā, kuru (46. att.) var pakārt vai nu uz ass punktā A, vai uz ass

punktā B, tad gadījumā, ja tā svārstību periodi ap
asi A un ap asi B ir vienādi un ir T, bet atstatumi starp
tādām asīm ir /, tad Zemes smaguma spēka paātrinā-
jumu g dabū no vienādojuma

ja svārstību amplitūda ir ļoti maza.

Lai gaisa pretestība būtu vienāda, svārstam svār-

stoties ap asi A un ap asi B, to izveido pēc ārējā veida

simetrisku, novietojot uz stieņa viena gala tukšu

kārbu Q, tikpat lielu un tāda paša veida, kāds ir sma-

gums P. Tādu svārstu sauc par reversijas svārstu. Pa-

tiesībā ar šādu ~absolūtu" metodi ir noteikti paātrinā-
jumi g0

tikai nedaudzās vietās uz Zemes virsmas.

Lai noteiktu g citās vietās, to vairs nemērī patstā-
vīgi, bet izmanto šādu paņēmienu. No vietas uz vieti

pārvadā, ievērojot visu iespējamo piesardzību, vienu

un to pašu svārstu ar vienu griešanās asi un dažādā

vietās noteic tā svārstību periodus. Var pierādīt, ka

ja tie divās vietās ir 7
1

, un T2 ,
bet smaguma spēka intensitāte ir g

un g2 ,
tad mēs dabūsim formulas:

kurās A ir kaut kāds lielums, kas atkarīgs no svārsta atsevišķu
daļu lieluma un masas.

Tā kā svārsts no pārvadājumiem nemainās, tad A abos gadīju-
mos ir viens un tas pats. Tāpēc gx :g2 =Tļ: TĻ Tādā kārtā ir

iespējams salīdzināt savā starpā divu un cik vien vajaga vietu

smaguma spēka paātrinājumus. Ja viena no šīm vietām tādā pašā
kārtā saistīta ar to vietu, kur noteikta absolūtā nozīme gO,

tad

ar tādām pašām sakarībām, zinot viena un tā paša svārsta svārstību

periodus, var aprēķināt smaguma spēka paātrinājumus katrai

vietai, kur tādi novērojumi ir izdarīti. Lielākas precizitātes dēļ

46. att.

Reversijas
svārsta

schema.
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pārvadā no vietas uz vietu aparātu nevis ar vienu, bet ar diviem,
trim vai četriem svārstiem (47. att.).

Zemes smaguma spēka intensitātes mērījumus sauc par gravi-
metriskiem mērījamiem (~grāvis" latīniski nozīmē smags; ~metron"

grieķiski nozīmē ~mērs"); ģeofizikas nozari, kura nodarbojas ar sma-

guma spēka mērījumiem, sauc par gravimetriju.

47. att. Štikrata svārstu aparats.

Tagad smaguma spēka intensitāte ir noteikta daudzās vietās uz

Zemes virsmas un ne tikai uz sauszemes, bet arī uz jūras. Pamato-

joties uz visām šīm izmaiņām, ir iegūta šāda formula, kura norāda

sakaru starp smaguma spēka paātrinājumu un vietas platumu (astro-
nomisko vai ģeodēzisko):

g = 978,053 (1 + 0,005286 sin 2
? = 0,000007 sin 22<p) cm/sek2

.

Tam atbilst sekundīga svārsta garums uz platuma 9:

L = 99,0975 (1 + 0,005286 sin2
? — 0,000007 sin22<p) cm.

Salīdzinot lielumus g, kuri iegūti dažādās vietās uz Zemes virsmas

un uz jūras, var no tiem aprēķināt Zemes sferoida saplakumu.

76. §. Smaguma spēka anomālijas. Gravimetrijas tautsaim-

nieciska nozīme. Kad ar laiku Dija uzkrājies ļoti daudz smaguma

spēka mērījumu, tad izrādījās, ka dažos apgabalos, pārejot no

vienas vietas uz otru, smaguma spēka intensitāte neizmainās sa-

skaņā ar attālumiem starp šīm vietām, tika atklātas tā sauktās
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smaguma spēka anomālijas, kuras vienmēr saistītas ar svērteniskās

līnijas anomālijām, apskatitām 72. paragrāfā. Ļoti bieži šādos ap-

gabalos atklājas arī magnētiskās anomālijas, t. i., magneta adata

stipri maina savu virzienu, pārejot no vietas uz vietu, tā beidz pat
aptuveni rādīt uz ziemeļiem un dienvidiem un dažreiz nostājas
par vertikāli. Tādas smaguma spēka anomālijas, kā arī svērteņa
novirze, norāda uz to, ka Zemes garozas augšējā daļā atrodas vielas

vai ieži, kuru blīvumi šai apgabalā atšķiras no Zemes garozas vidējā
blīvuma. Tiešām, pieņemsim, ka (sk. 43. att.) apakš zemes atrodas

masa ar lielāku blīvumu nekā apkārtējiem iežiem (piemēram, dzelzs

rūda vieglā iezī). Tad tās apkārtnē uz zemes virsas būs konstatē-

jama svērteņa novirze un svērteniskās līnijas ieņems pārtraukto

līniju virzienus nepārtraukto vietā, kuras tās ieņemtu, ja nebūtu

šās masas, bet smaguma spēks, sevišķi virs šās masas, kļūs lielāks

par tik, par cik blīvāko masu pievilkšanās spēks ir lielāks par ap-

kārtējo iežu masu pievilkšanās spēku, kuras ņemtas tādā pašā

tilpumā, bet ar mazāku blīvumu. Ja turpretim masas blīvums ir

mazāks nekā apkārtējiem iežiem, piemēram, naftas slāņu gadījumā,
tas svērteniskās līnijas nosvērsies uz otru pusi no normālā stāvokļa
un smaguma spēks būs mazāks par normālo.

Tādā kārtā pēc smaguma spēka mērījumiem un svērteņa novir-

zes var spriest par Zemes blīvuma anomālijām Zemes garozā un

uz tā pamatot tautsaimniecībai derīgu izrakteņu meklējumus. Tomēr

praktiski daudz vienkāršāk un ātrāk ir izdarīt smaguma spēka mē-

rījumus nekā konstatēt svērteņa novirzi. Tos var izdarīt nomāku-

šā laikā, jo tie neprasa astronomiskus novērojumus, kuri nepie-
ciešami svērteņa novirzes pētīšanai. Tikai gravimetriskiem mērī-

jumiem nepieciešams novērojumu vietā precizs laiks svārstu svār-

stības ilguma mērīšanai. Mūsdienās tos nodrošina tā, ka vairākas

reizes diennaktī dažādas radiostacijas noraida precizā laika signālus
un tos uztver gravimetrisko ekspediciju radiouztvērēji. Sīkāk ar to

iepazīsimies 116. paragrāfā.
Pēdējā laikā gravimetristi cenšas izgudrot tādus aparātus smagu-

ma spēka mērīšanai, kuriem nevajag precizā laika un kuri nepamato-

jas uz svārsta svārstību periodu, bet uz citiem fiziskiem procesiem,
piemēram, uz elastību. Ja mums ir ļoti precizi atsperu svari, tad to

bultiņas norādījumi būs dažādi, sverot vienu un to pašu smagumu

dažādās vietās: tur, kur smaguma spēks lielāks, atsperu svari rādīs

kaut kāda smaguma lielāku svaru, bet, kur smaguma spēks mazāks,
tur tie paši svari rādīs tā paša smaguma mazāku svaru, tāpēc ka

smaguma spēks, kas izstiepj atsperi, pirmā gadījumā bija lielāks

nekā otrā. Parastie atsperu svari šim mērķim ir par nepreciziem,
tāpēc ka šā uzdevuma veikšanai ir jāmērī starpība dažādās vietās ar

precizitāti līdz vienai miljonai daļai g, t. i., ar kļūdu 0,001 cm/sek2
.

uz vienu vai otru pusi vai, kā parasti tādos gadījumos raksta, ar
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precizitāti līdz ± 0,001 cm/sek2
.

Bet var uzbūvēt atsperu svarus

daudz precizākus par parastajiem.
PSRS plašāki gravimetriskie mērījumi ar nolūku atrast derīgus

izrakteņus ir izdarīti Kurskas magnētiskās anomālijas rajonā, Mas-

kavas smaguma spēka anomālijas rajonā un Azerbaidžanā. Maskavas

anomāliju ļoti rūpīgi izpētījuši P. Šternbergs, I. Kazanskis, A. Mi-

chailovs un D. Pjaskovskis.

77. §. Zemes. Saules un planētu masu un vīdēto blīvumu no-

teikšana. Ir vairākas metodes Zemes masas noteikšanai. Mēs ap-

rakstīsim domas ziņā visvienkāršāko, kas

pie tam dod lielu precizitāti. ledomāsimies

ļoti precizus svarus, kuru kārts galos pie-
kārti ne pa vienam kausam, kā parasts,
bet pa diviem — viens zem otra, kā parādīts
48. attēlā. Uz kreisā augšējā un uz labā

apakšējā uzliktas masas m x un m2
ložu veidā,

piemēram, svarā pa 5 kg, un svari līdzsva-

roti ar nelielu masu c. Pēc tam zem labā

kausa novieto lielu masu M, svarā, pie-
mēram, 6000 kg; tā pievelk masu m x,

kurai tā tuva, un tikai niecīgi pievelk tālo

masu m 2. Tāpēc līdzsvars tiek izjaukts, un,

lai to atjaunotu, uz kreisā kausa jāuzliek
neliela masa n. Tas nozīmē — Zemes pievilk-
šanas spēks uz šo masu n līdzsvaro masas

M pievilkšanas spēku uz masu m x. Pēc

Ņūtona likuma masu M un m, pievilkšanās 48. att. Fon Jolli
svaru schema.

izteicas ar formulu
d 2

staturns starp ložu M un m x centriem, kuru var izmērīt. Turpretim

spēks, ar kādu Zeme pievelk masu n, izteicas ar formulu k2
,

kur

M0— Zemes masa, bet R — tās rādiuss. Tāpēc mēs varam rakstīt:

k2 Mm,
_

k2 Mo n

& - R2 '

no ,kurienes dabūjam:

mmm
Bet masas mt un n attiecas savā starpā kā to svari, tāpēc to at-

tiecību var noteikt, nosverot tās uz preciziem svariem. Masu M no-

saka, vai nu nosverot, vai pēc tās tilpuma un materiāla blīvuma.

Tādā kārtā pēdējās formulas labajā pusē visi lielumi ir zināmi.
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Mēģinājumu atkārto, novietojot m 2 uz apakšējā kausa, bet

mi uz augšējā un novietojot M zem m
2. levērosim, ka šajā mēģi-

nājumā nav jāzina lieluma k 2 skaitliskā vērtība.

Šis mēģinājums, tāpat kā citas M 0noteikšanas metodes, ir ļoti

grūts. Tomēr, lietojot vairākas metodes, diezgan droši iegūta Zemes

masas vērtība 5,974.1027
g. Pēc Zemes izmēriem, zinot tās tilpumu,

kas ir 1083.1027
cm

3
,

var aprēķināt Zemes vidējo blīvumu, kas ir

vienlīdzīgs 5,515.
Pēc tam, zinot Saules un Zemes masu attiecību (sk. 56. §), da-

būjam, ka Saules masa ir 1,983.1033 g. Tālāk, zinot planētu masu

attiecību pret Saules vai Zemes masu, var aprēķināt katras planētas
masu gramos un, zinot tās tilpumu, noteikt to vidējo blīvumu.

78. §. Debess diennakts griešanās apstākļi, ja novērotājs atrodas

dažādos platumos. Saprotams, ka debessredzamās griešanās apstākļi,

49. att. Debess sfēras griešanās, novērotājam atrodoties:

a) uz Zemes ziemeļpola;b) uz vidējā ziemeļu platuma; c) uz Zemes

ekvatora; d) uz vidējā dienvidu platuma,

ar šo vārdu saprotot norietošos, nenorietošos un neuzlecošos ap-

gabalus, dažādu debess sfēras punktu atrašanās ilgumu virs hori-

zonta utt., dažādās vietās uz Zemes virsmas ir dažādi un atkarājas
no novērošanas vietas astronomiskā platuma. Jau tika pierādīts, ka

debess ziemeļpola augstums virs novērotāja vietas horizonta ir šās

vietas platums. Jāsaprot, ka tas ir spēkā visiem Zemes virsmas

punktiem, ja punktu augstumu zem horizonta pieņem par negativu,
kā tas arī ir dabiski, un vietas platumu Zemes dienvidu puslodē —

arī negativu. Vai arī var teikt citādi: jebkurā vietā pola augstums
virs horizonta pēc absolūtā lieluma ir vienāds ar vietas ģeogrāfisko
platumu; ja virs horizonta atrodas ziemeļpols, tad platums ir zie-

meļu, ja dienvidpols — tad dienvidu.

Nav grūti saprast un ir jāsaprot šādi vienkārši secinājumi

(49. att.). Ja novērotāja vieta atrodas uz ekvatora, tad debess ass

sakrīt ar pusdienas līniju, ziemeļpunkts — ar debess ziemeļpolu,

dienvidpunkts—ar dienvidpolu. Katru paralēli horizonts dala uz

pusēm, tāpēc ikviens spīdeklis 12 stundas atrodas virs horizonta,
12 stundas zem horizonta.



GADA LAIKI 109

Ja novērotāja vieta atrodas uz ziemeļiem no ekvatora platumā 9

tad zvaigžņu apgabals ap debess ziemeļpolu attālumā, kas mazāks

par 9 (vai, kas tas pats, ar deklināciju lielāku par 90° — 9)
nenoriet; tas pats zvaigžņu apgabals ap debess dienvidpolu neuzlec

Ikviens debess ekvatora punkts 12 stundas atrodas virs horizonta

12 stundas zem horizonta. Debess sfēras punkts ar pozitivu dekli-

nāciju lielāko diennakts daļu atrodas virs horizonta un pie
tam jo lielāku, jo lielāka to deklinācija. Debess sfēras punkt
ar negativām deklinācijām mazāko diennakts daļu atrodas virs

horizonta un pie tam jo mazāku, jo lielāka to dienvidu deklinācija
pēc absolūtā lieluma vai jo mazāka tā algebriski.

Turpretim, ja novērotāja vieta atrodas uz dienvidiem no ekva-

tora platumā 9 (9 — negativs), tad debess apgabals ap dienvidpolu
kas atrodas no tā attālumā, mazākā par — 9 (vai ar deklināciju
algebriski mazāku par — 9 — 90°), nenoriet; tāds pats apgabals ap
debess ziemeļpolu paliek zem horizonta. Ikviens debess ekvatora

punkts 12 stundas atrodas virs horizonta, 12 stundas zem horizonta.
Debess sfēras punkti ar negativu deklināciju lielāko diennakts daļu
atrodas virs horizonta un pie tam jo lielāku, jo to deklinācija pēc
absolūtā lieluma lielāka. Debess sfēras punkti ar pozitivu dekli-

nāciju mazāko diennakts daļu atrodas virs horizonta un pie tam jo
mazāku, jo lielāka to ziemeļu deklinācija.

Ja novērotāja vieta ir Zemes ziemeļpols (dienvidpols), tad zie-

meļpols (dienvidpols) atrodas zenitā, ekvators sakrīt ar horizontu

un visa debess ziemeļu (dienvidu) puslode nenoriet.

Ja kaut kurā Zemes vietā nostātos ar seju pret debess ziemeļ-
polu (kas redzams virs horizonta vai nav redzams zem horizonta),
tad mēs redzam, ka zvaigznes ap to griežas pretī pulksteņa rādītāja
kustības virzienam (tā ir debess ziemeļpola pazīme); spīdekļi uz-

lec pa labi no novērotāja, noriet pa kreisi no viņa, augšējās kul-

minācijas laikā paiet viņam garām vai nu priekšā, ja B><p, vai nu

aiz viņa muguras, ja S<9 (algebriski); no lēkta līdz rietam spīdekļ
kustas no labās uz kreiso pusi.

Saules diennakts kustība dažādās Zemes

vietas, dažādos gada laikos. Visvienkāršākie novērojumi ar gnomonu

vai pat bez tā rāda, kā tas bija paskaidrots 24. paragrāfā, ka puse

no Saules redzamā gada ceļa atrodas debess ziemeļu puslodē, bet

otra puse dienvidu puslodē: Saules centra deklinācija mainās no

+ 23°27' līdz — 23°27'. Tāpēc no iepriekšējā paragrāfā sacītā ir

skaidrs, ka tajā pusgadā, kad Saules deklinācija ir lielāka par 0,

ziemeļu puslodē diena, t. i., laiks no Saules lēkta līdz rietam, ir ga-

rāka par nakti. Pie tam Saules augstums pusdienā ir lielāks nekā

otrā pusgadā. Tāpēc šajā laikā ziemeļu puslodē ir silts gada laiks

Tas sākas tad, kad Saule iet pāri ekliptikas un ekvatora krustpunk-
tam no debess dienvidu puslodes ziemeļu puslodē. Šo momentu ir

79. §. Gada laiki.
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pieņemts saukt par pavasara sākumu, protams, ziemeļu puslodei,
bet pašu ekvatora un ekliptikas krustpunktu sauc par pavasara

punktu; tas notiek ap 20.—21. martu. Sajā dienā visās Zemes vie-

tās dienas garums ir vienāds (12 stundas) un katrā vietā diena ar

Jaunava

50. att. Gada laiki mūsu dienās (pavasara punkts atrodas

Zivs zvaigznājā).

nakti vienādā garumā; tāpēc pavasara punktu sauc arī vēl par pa-

vasara ekvinokciju jeb dienas un nakts vienādības punktu (Zemes
dienvidu puslodei tas ir rudens sākums).

Visgarākā diena ikvienai ziemeļu puslodes vietai, kur Saule ik

dienas uzlec un noriet, iestājas tad, kad Saules centra deklinācija
ir + 23°27'. Šis ekliptikas punkts atrodas 90° attālumā no pava-

sara punkta Saules kustības virzienā, un to sauc par vasaras saul-

stāvju punktu. Attālinoties no ekvatora, saule it kā apstājas, taču

ne savā kustībā pa ekliptiku. Momentu, kad Saule iet cauri Šim

punktam, ir pieņemts saukt par vasaras sākumu. Tas notiek ap21.—

22. jūniju.
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Pēc tam Zemes ziemeļupuslodē dienas kļūst īsākas, jo Saules

deklinācija samazinās, bet, kad Saule iet cauri ekvatoram no debess

ziemeļupuslodes uz dienvidu, tad atkal uz visas Zemes dienas ir

vienāda garuma (12 stundas); šo otru ekliptikas un ekvatora krust-

51. att. Gada laiki Hiparcha laikā (pavasara punkts atrodas Aunu

zvaigznājā).

punktu ir pieņemts saukt par rudenspunktu, tāpēc ka Zemes ziemeļu

puslodē iestājas rudens, jeb par rudens ekvinokciju punktu; tas ir

ap 23. septembri.
Pēc šās dienas Zemes ziemeļu puslodē dienas kļūst īsākas nekā

naktis un turpina arvien vairāk un vairāk sarauties līdz tai dienai,

kamēr Saule noiet pa ekliptiku vēl 90° aiz rudens punkta. Tad tās

dienvidu deklinācija sasniedz vislielāko absolūto lielumu 23°27'; šo

ekliptikas punktu sauc par ziemas saulstāvju punktu. Momentu,

kad Saules centrs tam iziet cauri, pieņemts saukt par ziemas sā-

kumu. Tas ir 22. decembrī. Šī diena Zemes ziemeļu puslodes jebkurā
vietā ir visīsākā visā gadā. Pēc tam Saule, kustēdamās pa eklip-
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tiku, tuvojas ekvatoram, un dienas kļūst garākas. Kad Saule pēc
ziemas sākuma noiet vēl 90°, tā sasniedz pavasara punktu, un viss

atkārtojas kā iepriekšējā gadā.
Ikvienā dienā gadā, t. i., pie jebkuras Saules deklinācijas, divās

Zemes vietās, kuras novietotas simetriski attiecībā pret ekvatoru,
t. i., ar platumiem 9un —9,

dienas garums vienā vietā līdzinās

nakts garumam otrā (kaut arī, taisnību sakot, tas dažu iemeslu dēļ
nav pilnīgi precizi; sk. 102. §). Tāpēc pavasara, vasaras, rudens

un ziemas iestāšanās momenti Zemes ziemeļu puslodē izrādās par

rudens, ziemas, pavasara un vasaras iestāšanās momentiem dien-

vidu puslodē.
Šiem jēdzieniem par gada laikiem pievienojas vēl daži citi, ku-

rus var visuzskatāmāk iedomāties, ja uzmanīgi ieskatās 50. attēlā,
kas attēlo Zemes lodes stāvokļus četros tās ceļa punktos ap Sauli.

Šis ceļš ir elipse, bet tā ekscentricitate, kuras lielums ir »/eo, ir tik

maza, ka gaismas un siltuma daudzums, ko Zeme saņem no Saules

dažādās gada dienās, šā iemesla dēļ svārstās tikai par »/30,
t. i., par

3%, un attiecībā uz gada laika parādībām tam ir tikai otrās šķiras
nozīme. Novērojumi rāda, ka debess pols gada laikā nemaina savu

vietu starp zvaigznēm; no Šejienes izriet, ka Zemes griešanās ass

kustībā apSauli paliek pati sev paralēla. Novērojumi rāda, ka leņķis

starp virzienu no Zemes uz debess ziemeļpolu un virzienu no Zemes

uz Sauli (precizāk runājot, būtu jāsaka — no Zemes centra uz Saules

centru, bet pašreiz nav vajadzīga šāda precizitāte), t. i., Saules

pola attālums mainās no liS'/ai t. i., no (90° + 23"/2

C ), ziemas

saulstāvju laikā līdz 66»/2°, t. i., līdz (90° — 23>/2
c ), vasaras saul-

stāvju laikā. No tā izriet, ka Zemes griešanās ass nav perpendiku-
lāra pret Zemes orbitas plakni, bet atrodas 661/2

C

slīpumā pret to.

Tādēļ, projicējot Zemes lodes punktus un riņķus uz zīmējuma plaknes,
kas attēlo Zemes orbitas plakni, Zeme jāattēlo tieši tā, kā tas ir

darīts 50. attēlā, t. i., visos gadījumos vienādi un tā, lai ziemeļpols

projicētos nevis Zemes centrā, bet sāņus no tā attālumā

/?sin 23/2° = 0,4 R, kur R — Zemes rādiuss. Projekcija ir ortogo-
nāla; skats no ekliptikas ziemeļpola, tāpēc Zemes kustība ap Sauli

un tās griešanās ap asi parādīta notiekam pretī pulksteņa rādītāja
kustības virzienam.

Vienkāršības dēļ iedomāsimies Sauli kā punktu, bet tās starus,
kad tie sasniedz Zemi, savstarpēji paralēlus. Tad ikvienā Zemes

stāvoklī tieši puse no tās ir apgaismota — tur ir diena, bet otra puse

atrodas ēnā — tur ir nakts. Bez pola zīmējumā vēl ir attēlota puse

no Zemes ekvatora un paralēle 23'/2

° attālumā no pola. Taisne,
kas savieno ekvatora un ekliptikas krustpunktus 50. attēlā, vērsta

visur no apakšas uz augšu, no rudens punkta uz pavasara punktu.

Apakšējais Zemes stāvoklis atbilst tam momentam, kad Zemes

ekvatora plakne iet caur Saules centru, bet Saule, novērojot to no
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Zemes, pāriet no debess dienvidu puslodes ziemeļu puslodē; tas

nozīmē, ka Saule iet cauri pavasara punktam. Riņķis uz Zemes

virsmas, kas atdala dienu no nakts, iet cauri poliem (52. att. a),
un tātad uz visas Zemes diena ir 12 stundu gara un arī nakts ir 12

stundu gara. Pēc pavasara iestāšanās, Zemei turpinot pārvietoties,
sākumā ziemeļpols, bet pēc tam pakāpeniski arvien lielāks apgabals
ap to pāriet Zemes dienas pusē, un Saule tur nenoriet, neraugoties
uz Zemes griešanos. Vasaras sākumā šā apgabala robežas, kā tas

zīmējumā redzams, ir aizgājušas 23'A*
0

attālumā no pola. Saule

atrodas uz ziemeļiem no Zemes ekvatora plaknes; novērotājam uz

Zemes Saule atrodas uz ziemeļiem no debess ekvatora. Dienas uo

nakts sadalījums redzams vēl 52. attēlā b.

52. att. Saules apgaismotā Zeme pavasarī (a); vasarā (b) un ziemā (c)

Pēc šā stāvokļa apgabals ap ziemeļpolu sāk pamazām samazinā-

ties Zemes dienas pusē, un, kad Zeme sasniedz augšējo stāvokli zī-

mējumā, kurā Zemes ekvatora plakne atkal iet caur Saules centru,

bet Saules centrs iet caur rudens punktu, tad Saules stari pamet

ziemeļpola punktu un še izbeidzas diena, kura sākās pavasara

iestāšanās brīdī. Ar laiku arvien lielāks apgabals ap ziemeļpolu pa-

liek Saules neapspīdēts; Saule šeit neuzlec, neskatoties uz to, ka

Zeme griežas.
Tā tas turpinās, kamēr Zeme pāriet kreisajā stāvoklī, kas at-

bilst ziemas saulstāvju momentam. Tad Saules stariem apslēptais

apgabals ap polu ir izplēties ap to 23'/2

° attālumā (52. att. c), pēc

tam tas sāk samazināties un pavasara sākuma brīdī pārvēršas par

pola punktu.

Jāsaprot, ka dienvidpola apgabalam Saules apspīdēšanas ap-

stākļi it tādi paši kā apskatītie, bet tikai tad Zeme ikreiz atrodas

diametrāli pretējā stāvoklī attiecībā pret Sauli.

Pāriesim tagad pie apgabaliem, kas atrodas abās pusēs ekvato-

ram. Ir jāsaprot, ka, pieņemot Zemi par lodi, Saule iziet caur tās

vietas zenitu uz Zemes (saprotams, pusdienā), kura atrodas uz

8 Vispārīgās astronomijas kurss.
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taisnes, kas savieno Saules centru ar Zemes centru. Aplūkojot Zemi

kā elipsoidu vai geoidu, atradīsim, ka Saule iet caur novērotāja
vietas zenitu tajā gadījumā, ja tās deklinācija ir vienlīdzīga šās

vietas ģeodēziskam vai, atbilstoši, astronomiskam platumam. Tāpēc
pavasara sākuma dienā, kad Zemes ekvators iet caur Saules centru,.
Saule iziet caur zenitu novērotājam, kas atrodas uz ekvatora. Pēc

šās dienas tā paralēle, kur Saule iet caur zenitu, pakāpeniski virzās

uz ziemeļiem un sasniedz savu robežstāvokli vasaras saulstāvju
dienā, kad šīs vietas paralēle ir +23"/2

°

(52. att. b). Tālāk tā virzās

atpakaļ uz ekvatoru, sakrīt ar to rudens sākuma dienā, virzās tālāk

uz dienvidiem un sasniedz vistālāko dienvidu stāvokli ziemas saul-

stāvju dienā, kad tās platums ir —23/2° (52. att. <). Šīm robež-

paralelēm ir nosaukumi: ziemeļu trops jeb Vēža trops un dienvidu

trops jeb Mežāža trops.
Šiem nosaukumiem, tāpat kā pavasara punkta apzīmējumam ar

zīmi T (Auna zvaigznāja zīme) un rudens punkta — ar zīmi £i (Sva-
ru zvaigznāja zīme), ir šāds izskaidrojums. Mēs zinām, ka ekliptika
iet caur divpadsmit zodiaka zvaigznājiem. Pirms 2000 gadiem,
kad grieķi lika zinātniskās astronomijas pamatus, pavasara punkts
atradās Auna zvaigznājā, vasaras saulstāvju punkts — Vēža zvaig-
znājā, bet ziemas saulstāvju punkts — Mežāža zvaigznājā. Auna

zvaigznāja zīme ir T (simbolisks auna ragu apzīmējums). Svaru

zvaigznāja zīme ir £± (svaru kārts). Tāpēc ekvatora krustpunkti
ar ekliptiku dabūja šīs zīmes un tāpēc arī no Vēža un Mežāža zvaig-
znājiem ir iegūti tropu nosaukumi: ziemeļu — Vēža, dienvidu —

Mežāža.

Tomēr tagad tas tā nav. Mūsu iepriekšējā iztirzājumā ir maza

neprecizitāte, kas mūsu secinājumus gan būtībā nav ietekmējusi,
bet tagad tā ir jāizlabo.

80. §. Precesija jeb pavasara ātrāka iestāšanās. Tikko aprak
stītie pavasara un ruaens punKtu stāvokļi neatmist 50. attēlam, jo
tajā pavasara punkts atrodas Zivju zvaigznājā, bet rudens punkts —

Jaunavas zvaigznājā. Tas tāpēc, ka 50. attēls attiecas uz tagadējo

laiku, bet 51. attēls rāda to, kas bija pirms 2000 gadiem. Šo attēli

salīdzinājums rāda, ka ekvinokciju līnija griežas ekliptikas plakn

pulksteņa rādītāja kustības virzienā, t. i., virzienā, kas pretējs Zeme

kustības virzienam ap Sauli, vai arī pretī redzamai Saules kustība

pa zvaigznājiem. Šā iemesla dēļ laika sprīdis starp diviem sekojo
šiem Saules cauriešanas momentiem pavasara (vai rudens) punktan
ir īsāks par laika sprīdi starp sekojošiem Saules cauriešanas momen

tiem vienai un tai pašai vietai starp zvaigznēm. Notiek tā saucama

pavasara agrāka iestāšanās jeb precēsija.
Pavasara (un rudens) punkts ik gadus pārvietojas pretī Saule

50",3, t. i., 1° 72 gados, un pilnu apgriezienu pa ekliptiku veic

26000 gados. Precesijas dēļ visu zvaigžņu astronomiskie garum
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palielinās par 50",3 gadā (šis ātrums drusku mainās tūkstoš gadu
laikā).

Ar šo ekvinokciju līnijas griešanos saistīta Zemes griešanās ass

virziena maiņa. Paturot 66' C slīpumu pret ekliptikas plakni, Ze-

mes griešanās ass apraksta konusu, kura ass perpendikulāra pret
ekliptikas plakni (53. att.); tas

redzams, salīdzinot Zemes ass vir-

zienus 50. un 51. attēlā attiecībā

pret zvaigznājiem. Tā griežas

pulksteņa rādītāja kustības vir-

zienā.

Šīs Zemes ass griešanās dēļ

telpā dabiski arī debess poli ne-

paliek uz vietas starp zvaigznēm,
bet kustas ap attiecīgajiem eklip-
tikas poliem, aprakstot uz debess

sfēras mazos riņķus ar rādiusu

23>/2
c

; ekvatora ziemeļpols kustas

pretī pulksteņa rādītāja kustības

virzienam, dienvidpols — pulk-

steņa rādītāja kustības virzienā.

54. attēls rāda debess ziemeļ-

pola kustību starp zvaigznēm;
skaitļi norāda pola vietas mūsu

eras dažādos gados. Mēs redzam,
ka pusotra gadsimta pirms mūsu

eras, kad Hiparchs lika zinātniskās

53. att. Zemes ass griešanās ap
perpendikulu pret ekliptikas plakni.

astronomijas pamatus, pols atradās no Mazā Lāča a (tagadējās Polār-

zvaigznes) 12° attālumā un tikpat daudz tuvāk, nekā tagad tas

atradās_ Lielajam Lācim. 3000 gadus pirms mūsu eras, kad tika

celtas Ēģiptes piramidas, polārzvaigzne bija Pūķa a, bet pēc
12 000 gadiem par tādu būs spožā Vega (Liras a). Pašreiz pols vēl

tuvojas Mazā Lāča a zvaigznei; attālums starp tiem ir 59'; visma-

zākais — ap 21' — tas kļūs ap 2100. gadu.
Precesijas parādību atklāja pirms 2000 gadiem grieķu astronoms

Hiparchs. Viņš to konstatēja, salīdzinot paša mērīto zvaigžņu garu-
mus ar to pašu zvaigžņu garumiem, kurus bija mērījuši pirms 150

gadiem Aleksandrijas astronomi Aristils un Timocharijs. Prece-

sijas cēloni parādīja Ņūtons (sk. 81. §).

Precesijas dēļ jāizšķir divi vārda gads jēdzieni. Viens ir tro-

piskais gads; tas ir vidējais laika intervāls starp diviem sekojošiem
Saules centra cauriešanas momentiem pavasara punktam. Aptuveni
to var noteikt kaut vai ar gnomonapalīdzību (tas jau bija paskaidrots
24. §), kā arī mērījot Saules deklinācijas (sk. 123. §).

Pēc jaunākiem datiem tropiskā gada garums vidēji ir 365,24220

8*
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dienas
— 365d 5h 48m46s

.

Tas drusku mainās sakarā ar to, ka Zemes

kustību ap Sauli traucē planētu pievilkšanās iedarbības. Otrs —

sideriskais jeb zvaigžņu gads —■ tas ir laika sprīdis starp diviem se-

kojošiem Saules centra cauriešanas momentiem vienai un tai pašai
vietai starp zvaigznēm. Tā garums vidēji ir 365,25636 dienas =

= 365d 6h 9m9s

. Starpība starp šiem gadiem, proti — 20m238

,
ir tieši

54. att. Debess ziemeļpola kustība starp zvaigznēm

tas laiks, kas vajadzīgs, lai Saule, kustēdamās ar ātrumu 59', diennaktī

noietu šīs 50",3, kuras pavasara punkts gada laikā pavirzās pa
ekliptiku pretī Saulei. Siderisko gadu vienmēr lieto tad, kad jautā-

jums skar Zemes kā planētas centra kustību ap Sauli. Piemēram,

Keplera trešajā likumā Zemes gadījumā jāsaprot sideriskais gads.
Tropisko gadu, kas raksturo gada laiku maiņas periodu, lieto gadu
skaitīšanā, kalendārā.

Precesijas dēļ ar laiku izmainās ikvienas zvaigznes koordinātas

(tās rektascensija un deklinācija, kā arī astronomiskais garums)
līdzīgi tam, kā izmainās punkta koordinātas uz plaknes, ja mainās

koordinātu asu stāvoklis.

īstenībā Zemes ass kustība telpā un debess pola kustība starp
zvaigznēm ir vēl sarežģītākas, nekā tikko aprakstīts. Tā, kā aprak-
stīts, kustas tā saucamais vidējais debess pols jeb vidējais pavasara

punkts. Patiesais debess pols apraksta ap vidējo sarežģītu orbitu,

apmēram elipsi, kuras lielā ass ir 18",4 gara un vērsta pa lielā riņķa
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loku, kas novilkts no ekvatora vidējā pola uz ekliptikas polu; tās

mazā ass ir 13",7. Pols kustas pa šo elipsi pretī pulksteņa rādītāja
kustības virzienam, ja skatās uz debess sfēru no iekšpuses. Šo pa-
tiesā pola kustību attiecībā pret vidējo sauc par nutaciju: pilns
apceļojums pa elipsi noslēdzas 18,6 gados. 54. attēlā ar punktētu
līniju attēlota vidējā pola kustība 18 gadu laikā, pie kam ar riņķī-
šiem atzīmēti tā stāvokļi pēc katriem 1 1 /2 gadiem, t. i., pēc 30".

Nepārtrauktā līnija turpretim attēlo patiesā debess pola kustību,
un punkti apzīmē tā stāvokļus arī pēc l>/a gadiem, tie atbilst vidējā

'2 II fO 9 8 T | 5 A 3 t I 0

55. att. Precesija un nutacija 18 gados (skats no debess sfēras centra).
Punkti un riņķīši apzīmē patieso un vidējo polu stāvokļus pēc 11/2gada. Vidējā pola
kustība no labās uz kreiso pa pārtrauktu līkni vienmēr virzīta uz pavasara punktu.
Vidējā pola ceļa garums 18 gados sastāda 86©". Ekliptikas pols, ap kuru griežas

ekvatora pols, atrodas lejā 235 reizes lielākā attālumā nekā zīmējuma garums.

pola stāvokļiem. Nutaciju atklāja angļu astronoms Bredlijs XII

gadsimta vidū. Nutacijas dēļ notiek katras zvaigznes periodiska,
ar periodu 18,6 gadi, koordinātu maiņa pie debess.

Precesija un nutacija rodas no pievilkšanās, ar kādu Saule un

Mēness iedarbojas uz sferoidalo Zemi. Tādas kustības nebūtu,

ja Zeme būtu vienāda blīvuma lode vai lode, kura sastāvētu no vie-

nāda blīvuma slāņiem. Šo kustību īsu izskaidrojumu dosim nāko-

šajā paragrāfā.

81. §. Precesijas un nutacijas cēlonis. Precesija un nutacija
kā to paradīja i>utons, notieK tapec, Ka Zeme polos ir saspiesta
ledomāsimies, ka 56. zīm. attēlota Zeme: O — Zemes centrs, P vi

P' — ziemeļu un dienvidu poli, L — Mēness (tā deklinācija nesasniedz

30°), AEQ — ekvators, OE ir perpendikulāra pret plakni PLP'. Pie

ņemsim, ka Zeme ir homogena vai ka tās blīvums atkarīgs tikai n<

attāluma līdz centram. ledomāsimies lodi ar centru punktā O vi

rādiusu OP — OP'. Rezultante F, kas rodas no spēkiem, ar kurien

Mēness pievelk Zemes daļiņas, iet caur O un ir pretēji proporcionāla
01?. ledomāsimies, ka Zeme tā daļa, kas atrodas ārpus šās lodes

ir pārdalīta uz pusēm ar plakni, kas iet caur PP' un ir perpendikulāra

pret plakni PLP'. To spēku rezultantes /' un /", ar kādiem Mēnes

pievelk šo pusložu daļiņas, iet, teiksim, caur punktiem C un C

(Mēness lielā attāluma dēļ salīdzinājumā ar Zemes izmēriem punkt
Cun C" atrodas tuvu šo pusložu smaguma centriem). Spēki /
un /" gandrīz savstarpēji paralēli (tāpēc, ka OC un OC" ir maz

salīdzinājumā ar OL un Mēness deklinācija nav liela), bet dažād

pēc lieluma: spēks /', kas iet caurC, ir lielāks nekā /", kas iet caur
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C", tāpēc ka labā puse ir Mēnesim tuvāk nekā kreisā. Tāpēc spēku
/' un /" rezultante / neies caur centru O, bet ies tam garām Mēness

pusē un atradīsies plaknē PLP'. Pieliksim punktā O divus spēkus,
kas vērsti viens otram pretī un ir vienlīdzīgi un paralēli ar /. Tad

dabūsim: 1) spēku F un / rezultanti, kas iet caur O un piešķir
centram 0 paātrinājumu Zemes kustībā ap sistēmas Zeme ~f- Mēness

smaguma centru, un 2) spēku pāri, kas cenšas griezt Zemi pretī
pulksteņa rādītāja kustības virzienam ap asi OE, kura guļ Zemes

56. att. Precesijas un nutacijas izskaidrojums

ekvatora plaknē un ir perpendikulāra pret PLP'. Bet Zeme griežas

ap asi PP' pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam, abas ro-

tācijas kustības sumējas pēc paralelograma likuma, un tāpēc grie-
šanās ass nesaglabā savu virzienu telpā, bet noliecas uz OE pusi.
Norādītā spēku pāra rašanās arī ir visa parādības būtība.

Sīki pētījumi rāda, ka tāds spēku pāris, Mēnesim atrodoties

jebkurā stāvoklī uz tā orbitas, cenšas noliekt Zemes griešanās asi

telpā tā, ka tās ziemeļpols (un reizē arī debess ziemeļpols starp

zvaigznēm) kustas ar mainīgu ātrumu un mainīgā virzienā, bet vien-

mēr uz to debess ekvatora pusi, kuras vidū atrodas Mēness orbitas

uzkāpjošais mezgls uz ekvatora.

No tā rodas ekvatora pola sistemātiska kustība (kura notiek

gandrīz ar pastāvīgu ātrumu), vienmēr perpendikulāra tam debess

sfēras lokam, kas savieno ekvatora polu P ar ekliptikas polu 11, un

tādējādi pati griešanās ass apraksta konisku virsmu ap asi, kas

perpendikulāra pret ekliptiku, paturēdama nemainīgu leņķi pret

ekliptiku (sk. 53. att. 115. lpp.); tā ir precesija. Mainoties spēku

pāra ass virzienam, rodas pola svārstība, t. i., nutacija. Nutacijas

galvenais loceklis rodas no tā, ka Mēness orbitas uzkāpjošais mezgls

uz ekvatora nesakrīt ar pavasara punktu, bet svārstās ap to, neat-

ejot no tā pa ekvatoru tālāk par 13°.
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Tāpat kā Mēness, arī Saule, pievilkdama polos saspiesto Zemi,

rada pola kustību: precesijas un vāju nutacijas kustību, bet visumā

tās iedarbība (tāpat kā paisumu parādībā) ir vairāk nekā divas

reizes vājāka par Mēness iedarbību.

82. §. Polu kustība pa Zemes virsmu. Zemes griešanās as,

nepatur savu stāvokli nemainīgu Zemes ķermenī, un abi poli kasta,

nelielās robežās pa Zemes virsmu.

To atklāja XIX gadsimta beigās, ilgu laiku mērījot platumus
vairākās vietās. Proti, pamanīja, ka astronomiskais platums ne-

paliek konstants, bet mainās, atkāpjoties no tā vidējās vērtības

57. att. Ziemeļpola kustība pa Zemes virsmu no 1916. līdz

1920. gadam.

līdz 0",3. lepriekš tika paskaidrots, ka platums ir tā leņķa papildi-
nājums līdz 90°, kas veidojas starp svērteniskās līnijas virzienu

dotajā vietā un Zemes griešanās ass virzienu. Tādēļ pēc novēroju-
miem, kuri ir izdarīti vienā vietā, vēl nevar izšķirt, no kā notiek šī

maiņa: no svērteniskās līnijas maiņas dotajā vietā vai no Zemes

griešanās ass maiņas Zemes ķermenī. Lai šo jautājumu atrisinātu,

1891..—1892. gados, divus gadus vienlaicīgi divās vietās tika izdarīta

platuma noteikšana — no vienas puses, Berlinē un Prāgā, bet no

otras — Honolulu Sandviču salās Klusajā okeānā, kuras meridiāns

atrodas gandrīz tieši pretī Berlines un Prāgas meridiānam. Pie tam

vadījās no šādiem apsvērumiem. Ja platumu izmaiņa notiek no Ze-
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mes griešanās ass pārvietošanās Zemes ķermenī, tad katrā ziņā

jābūt tā, ka tad, kad platums Berlinē un Prāgā būs lielāks par

savu vidējo vērtību, Honolulu tam jābūt mazākam par savu vidējo
vērtību, un otrādi, mazākām platuma vērtībām Berlinē un Prāgā
jāatbilst tajā pašā laikā lielākām platuma vērtībām Honolulu. No-

vērojumi rādīja, ka tieši tādasakarība pastāv starp šo vietu platumu

maiņām: Berlinē un Prāgā platumi mainījās vienādi, bet Honolulu

maiņas bija pretējas pēc zīmes, bet tādas pašas pēc lieluma.

1898. gadā tika noorganizēts starptautiskais platuma dienests,
t. i., platuma novērošana sešās stacijās, kuras novietotas uz vienāda

platuma — 39cß': Itālijā, Krievijā (Vidusāzijā), Japānā un trīs

ASV. No šiem novērojumiem regulāri tika iegūti ziemeļpola stāvokļi

uz Zemes virsmas katrai gada desmitajai daļai, sākot ar 1899. gada
beigām. 57. zīmējums attēlo pola kustību no 1916. līdz 1920. gadam.

Pola kustību var uzskatīt kā divu kustību sumu: vienu ar gada
periodu, otru ar 14 mēnešu periodu. Pirmo saista ar gadskārtējo
ūdens masu pārvietošanos sniega veidā ho vienas Zemes puslodes

uz otru, otrai, kā jau XVIII gadsimtā parādīja Eilers, jābūt Zemes

griešanās sekām. Tikai viņš tam norādīja 10 mēnešus; otra perioda
lielāks garums izskaidrojams ar to, ka Zeme nav absolūti ciets

ķermenis, bet ir padota elastīgām deformācijām.
Plašus pola kustības pētījumus, sevišķi 14 mēnešu un 12 mē-

nešu perioda amplitudpētījumus, pēdējos gados ir izdarījis krievu

astronoms A. Orlovs.

UZDEVUMI

1. Kurās vietās uz Zemes ekliptika var iziet caur ziemeļu un dienvidu

punktiem ?

2. Kurās vietās uz Zemes ekliptika var sakrist ar pirmo vertikālu?

3. Vai Saule katru gadu iziet caur pavasara punktu vienā un tajā

pašā mēneša dienā?

4. Ar kādu ātrumu skrietu ap Zemi pavadonis, ja tas kustētos pa

riņķa orbitu tuvu tās virsmai? Kāds būtu tās apceļošanas periods ap

Zemi? Aizrādījumi: Ātrumu izteikt kilometros sekundē, bet Zemi uzskatīt

par lodveidīgu.
5. Ja novēro PSR Savienībā, tad Saule no lēkta līdz rietam kustas

no kreisās uz labo pusi. 1) Vai visur uz Zemes ir tāda Saules redzamā kus-

tība? Ja ne visur, tad no kā atkarājas dažādība? 2) Vai ir iespējams, ka

kaut kur uz Zemes Saule no lēkta līdz rietam kustas ne no kreisās uz labo.

bet no labās uz kreiso pusi?
6. Novērojot PSR Savienībā, planētas savas pretējās kustības laikā

kustas uz zvaigžņotās debess fona no kreisās uz labo pusi. Vai visur tas tā

notiek uz Zemes,'vai ir arī vietas, kur novērojamā pretējā planētu kustība

notiek no labās uz kreiso pusi? Ja ir, tad kur? Vai tādā gadījumā mainās

planētu kustības virziens pa rektascensiju un deklināciju?
7. Kādām jābūt zvaigžņu deklinācijām, lai +70° platumā tās būtu

nenorietošas?

8. Kurā PSRS vietā diena (t. i., laiks no Saules lēkta līdz rietam)
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var ilgt 64 diennaktis? Aizrādījums: Atrisināšanai nepieciešama astrono-

miskā gada grāmata ar Saules efemeridām.

9. Kurā Zemes vietā ir iespējams, ka zvaigzne augšējā kulminācijā
iet caur zenitu, bet apakšējā pieskaras horizontam? Atrodiet PSRS kartē

tādu vietu un zvaigžņu kartē tādu zvaigzni (aptuveni).
10. Vai pavasara iestāšanās dienā visos Zemes ekvatora punktos

Saules centrs iziet tieši caur zenitu? Ja ne visos, tad kuros?

11. Vai precesijas dēļ tagadējā Polārzvaigzne var kļūt par norietošu

zvaigzni Maskavai (qp = 56°)? Ļeningradai (<j> = 60°)? Krimai (a> = 45°)?
Taškentai (qp =*= 41°)?

12. Novērotājam, kas atrodas uz Zemes ekvatora, vasaras punkts
noriet. Kāds ir tā azimuts? Kur šajā pašā brīdī atrodas rudens punkts?
Ziemas punkts? Pavasara punkts? Kādi ir šo punktu azimuti?

13. Kāda ir Zemes meridiāna ekscentricitate? Kāda ir debess meri-

diāna ekscentricitate?

14. Kādu līkni apraksta Zemes vidējos platumos Saules apspīdēta
gnomonaēnas gals dažādās gada dienās? Izskaidrot vienkāršākos jēdzienos.

15. Vai novērotājs uz Zemes ekvatora pavasara sākuma dienā var

pēc gnomona ēnas uzzīmēt pusdienas līniju?
16. Vai gnomona ēnas gals var aptuveni aprakstīt elipsi vai riņķi?

Ja var, tad kur?

17. Kur un kad gnomona ēnas gals apraksta parabolu?

Sestā nodaļa

ASTROMETRIJAS PAMATI

a. laika mērīšana, gadu skaitīšana. kalendars

83. §. Laika mērīšanas pamati. Jau 18. paragrāfā mēs iepazi-
nāmies ar astronomisko pamatjēdzienu par palīga debess sfēru ar

brīvi izvēlētu rādiusu, uz kuras dažādie punkti attēlo tos spīdekļus,
kurus reāls vai iedomāts novērotājs redz no savas novērošanas

vietas dažādos virzienos. Mēs iepazināmies arī ar tiem palīgpunk-
tiem (zenitu, polu v. c.) un riņķiem (horizontu, ekvatoru, eklip-

tiku) uz debess sfēras, kas atbilst palīgtaisnēm (vertikāla jeb
svērteniska līnija, debess ass jeb Zemes griešanās ass v. c.) un plak-
nēm (horizonta, ekvatora, ekliptikas plaknes), kuri nepieciešami,
lai noteiktu sfērisko koordinātu sistēmu. Šīs koordinātu sistēmas

savukārt nepieciešamas tā virziena noteikšanai, kurā novērotājs
redz novērošanas brīdī kādu spīdekli.

Šajā nodaļā mums jāapskata galvenos vilcienos, kā tieši mērī

vai aprēķina īstenībā šīs koordinātas, pēc kurām un pēc kuru maiņas

ar teorijas palīdzību izved secinājumus par debess spīdekļu sakār-

tojumu telpā un par to kustībām. Debess spīdekļu koordinātu mē-

rījumi pa daļai pamatojas uz laika mērīšanu, pie tam šīs koordinātas

ar laiku mainās. Tāpēc mums jāapskata jautājums par laika mērī-

šanu precizāk, nekā tas bija nepieciešams līdz šim.
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Laika mērīšana pamatojas uz debess sfēras diennakts griešanās

novērojumiem, kura rodas no Zemes griešanās ap asi. Mums nav

nekāda pamata uzskatīt Zemes griešanos ap asi par tik nevienmērīgu
diennakts laikā, ka to varētu pamanīt no novērojumiem. Neliela

šās griešanās nevienmērība, kura teorētiski iespējama, atrodas pat
aiz mūsdienu novērojumu precizitātes robežas. Tāpēc viens pilns
Zemes apgrieziens ap asi noder par laika pamatvienību, un Zemes

pagriešanās leņķis no kāda tās sākuma stāvokļa noder par mēru

laikam, kas pagājis no šā stāvokļa momenta. Par izejas, sākuma

momentu skaita Zemes meridiāna plaknes cauriešanas momentu

izvēlētam punktam pie debess; tas ir arī šā punkta cauriešanas

moments novērotāja meridiānam. Laiku sauc par vietējo visām

vietām uz šā meridiāna. Atkarībā no izvēlētā debess punkta astro-

nomijā lieto divu veidu laikus: Saules un zvaigžņu.
84. §. Zvaigžņu laiks ir vienkāršāks par Saules laiku; tādēļ ap

skatīsim to pirmo, rar to punktu, kura cauriešanas momentu no

vērotāja meridiānam lieto par vietējā zvaigžņu laika skaitīšana

sākumu, pieņem pavasara punktu. Laika sprīdi starp divām seko

jošām pavasara punkta augšējām kulminacijām sauc par zvaigžņi
diennakti. Par tās sākumu skaita pavasara punkta augšējās kulmi

nācijas momentu. Leņķi, par kuru Zeme pagriezusies no šā moment;

līdz apskatāmam momentam, jeb, kas tas pats, pavasara punkta
.stundu leņķi pieņem par tā laika mēru, kas pagājis no pavasara

punkta cauriešanas momenta novērotāja meridiānam līdz apskatā

mam momentam. Izteicot šo leņķi stundu mērā, vienkārši saka, k<

vietējais (dotai vietai uz Zemes) zvaigžņu laiks dotajā momenta

ir šī momenta pavasara punkta stundu leņķis; precizāk izsakoties

to mērī ar šo leņķi. Zvaigžņu laika stundas, minūtes un sekunde

skaita no 0h 0mo* līdz 24;'0'w O,

.
Mēs apzīmēsim zvaigžņu laiku

ar burtu s.

Pavasara punkts pie debess nekā nav atzīmēts. Tāpēc nevar

tieši novērot tā cauriešanas momentu novērotāja meridiānam un

tādā kārtā zināt zvaigžņu diennakts sākumu. Bet pieņemsim, ka

dotajā momentā kāda zvaigzne 2, kuras rektascensija ir a, atrodas

augšējā kulminācijā. Tad, no vienas puses, a pēc tās definicijas

(sk. 25. §) ir debess ekvatora loks no pavasara punkta līdz punk-

tam I), kurā zvaigznes meridiāns krustojas ar ekvatoru, bet, no

otras puses, pavasara punkta stundu leņķis šajā brīdī ir divplakņu
kakta leņķis starp pavasara punkta meridiānu un novērotāja me-

ridiānu, af kuru dotajā brīdī sakrīt zvaigznes 2 meridiāns. Tātad

zvaigznes augšējās kulminācijas momentā vietējais zvaigžņu laiks

ir vienāds ar šīs zvaigznes rektascenšiju. Tas nozīmē, ja zināms ir

zvaigznes a, tad zināms arī vietējais zvaigžņu laiks: s = a.

Ja pēc šā momenta Zeme pagriezīsies par leņķi /, tad pavasara

punkta stundu leņķis, t. i., zvaigžņu laiks, palielināsies par / un
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zvaigznes X stundu leņķis no nulles kulminācijas brīdī kļūs par /:

tāpēc jebkurā momentā *=<x + t, t. i., vietējais zvaigzņu laiks

dotajā vietā uz Zemes un dotajā momentā ir jebkuras zvaigznes
rēktas cenšijas un stundu leņķa suma. Tātad, ja zināmi šajā momentā

aun t, tad zināms arī vietējais zvaigžņu laiks; s= cc *f- t Zvaigžņu
laiks, tāpat kā vidējais Saules laiks (sk. tālāk), ir galvenais laiks

astronomijā. Tāpēc tiek iekārtoti arī pulksteņi, kuri iet pēc zvaigžņu

laika, t. i., tādi, kuru rādītāji zvaigžņu diennakts laikā pagriežas
par 24h omo*0mo* ; tos sauc par zvaigžņu laika pulksteņiem. To uzbūve

īsumā aprakstīta 110. paragrāfā.

85. §. Patiesais un vidējais Saules laiks.■ Laika vienādojums.
Civilais laiks. Aplūkosim tagad Saules laiku. Ir divi Saules laika

veidi: patiesais un vidējais. Par

punktu, kas ar savu kustību noteic

patieso Saules laiku, pieņem redza-

mās Saules centru, bet vidējam lai-

kam — tā saucamās vidējās Saules

centru.

Saules centra augšējās kulminācijas
momentu sauc par patieso pusdienu.
Laika sprīdi starp divām sekojošām
patiesajām pusdienām sauc par patieso
diennakti. Par tās sākumu skaita pa-
tieso pusdienu. Pēc pusdienas Saule

slīgst uz rietu, un par aiztecējušā laika

mēru pieņem Saules centra stundu

Jeņķi; to izteic nevis grādu mēros, bet

stundās, minūtēs un sekundēs, saka,
ka vietējais patiesais laiks ir redzamās

58. att. Patiesās Saules ©un
vidējās ekliptiskās Saules M1

kustība pa ekliptiku.

Saules centra stundu leņķis. Patieso laiku skaita no pusdienas
līdz pusdienai, no līdz 24A o",o*. Taču lietošanai praksē
patiesais laiks nav ērts, jo patieso diennakšu garums nav pastāvīgs.
Tas notiek tāpēc, ka Saule kustas ne pa ekvatoru, bet pa ekliptiku,
un tāpēc, ka tās kustība pa ekliptiku ir nevienmērīga. Tādēļ, lai

dabūtu vienmērīgu Saules laiku, astronomijā ievesta iedomāta vi-

dējā ekvatoriālāSaule, kuras vienmērīgā kustība pa ekvatoru saistīta

ar patiesās Saules kustību sekojošā kārtā. ledomāsimies (58. att.),
ka bez patiesās Saules 0 pa ekliptiku vienmērīgi kustas iedomātā

vidējā ekliptiskā Saule M'
,

kura sakrīt ar patieso Sauli divos punk-
tos: tajā (zīmējumā punktā n), kur Saule atrodas momentā, kad

Zeme iziet cauri savas orbitas perihelijam (ap 3. janvāri), un tajā,
kur tā mēdz atrasties brīdī, kad Zeme iet cauri savas orbitas afeli-

jam (zīmējumā punkts 1). Tātad vidējā ekliptiskā Saule M' kustībā

no punkta n līdz punktam A atpaliek no patiesās Saules 0, bet

otrā ekliptikas pusē jl/'ieto pa priekšu, kā tas attēlots zīmējumā.
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No Keplera likumiem var izvest šo divu Sauļu garumu starpību, t. i.,
loku M'Ģ) kā Zemes orbitas ekscentricitates un Saules garuma funkciju.
Ja apzīmē patiesās Saules garumuar burtuL, bet vidējās ekliptiskās Saules

garumu —ar burtu tad mēs varam uzrakstīt ar pareizību līdz om.i :

QM
'

L— l = 7™,7 sin (l + 79°).

levērosim, ka punkta n garums ir 281°; tāpēc šo formulu varam uz-

rakstīt arī tā:

QM' = L — l == 7"»,7 sin (281° + rW f 79°) =7"»,7 sin UM'.

Tā saistītas ir abu ekliptisko Sauļu kustības.

ledomātā vidējā ekvatoriālā Saule M vienmērīgi kustas pa

ekvatoru ar tādu pašu konstantu ātrumu, ar kādu kustas vidējā

59. att. Patiesās Saules Q
vidējās ekliptiskās Saules M

t

un vidējās ekvatoriālās Saules

M kustība.

ekliptiskā Saule pa ekliptiku, un vienā

laikā ar to iziet caur pavasara punktu.
Tādā kārtā iznāk, ka ikbrīdi vidējās
ekvatoriālās Saules rektascensija ir

vienāda ar vidējās ekliptiskās Saules

garumu. To rektascensijas, kā jau tas

izriet no ekvatoriālās Saules definīcijas,
ir 0*0"* tad, kad tās abas iet caur

pavasara punktu; 6h 0m tad, kad M'

iet caur vasaras saulstāvju punktu;
12*0*" — kad tās iet caur rudens

punktu, un IB*o~ — kad M' iet

caur ziemas saulstāvju punktu. Starp-
laikos tās atšķiras viena no otras.

Lai atrastu starpību starp redzamās

Saules reKīascensiju «0 un viuejas eitva-

torialās Saules rektascensiju a, ievērosim,
f ka * = /, un tādēļ

«o
— a = «o

— 1 = a
o

— L + L —l*

starpībai L — l mēs jau atradām izteiksmi, bet starpībai <x0 — L sfēriskajā
astronomijā izved aptuvenu izteiksmi:

«o —L -— 9'».5 sin 21;

tāpēc mēs dabūjam
oc

0
—cc = 7«%7 sin (/ + 79°) — 9»",5 sin 2/.

59. attēlā redzams, kā sakārtojas pie debess sfēras punkti 0
IT, M ap pavasara, vasaras, rudens un ziemas vidu un kā main

zīmi to rektascensiju starpības.
levedot vidējo ekvatoriālo Sauli, tiek novērstas stundu v

diennakšu skaitīšanas nevienmērības, kas bija redzamās Saule

gadījumā. Mēs nosaucam: par vidējo pusdienu (atbilstoši par vidē

pusnakti) vidējās ekvatoriālās Saule; augšējās (apakšējās) kulmina

cijas momentu; par vidējo diennakti — laika sprīdi starp divām seko

jošām vidējām pusdienām; par vietējo vidējo laiku — vidējās ekva

torialās Saules stundu leņķi dotajā vietā uz Zemes un dotajā m
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mentā. Vidējā diennakts ir laika pamatvienība kā astronomijā, tā

citās zinātnēs un ikdienas dzīvē.

Apzīmēsim tagad kāda momenta vietējo zvaigžņu laiku ar

burtu s, vietējo vidējo laiku ar burtu m, bet vietējo patieso laiku

ar burtu /w0-

Tad pēc vispārējā likuma (sk. 84. §)

s = oi. -j- m un s = <xq mO,
un tāpēc

a-f-m = ao+/Wo un m —
— clq —a.

m— m 0ir starpība: vidējais laiks dotajā momentā minas patiesais
Laiks. To sauc par laika vienādojumu: Tas jāzina vienmēr, kad pēc
patiesā laika kādā momentā jādabū zināt tā paša momenta vidējais
laiks, vai otrādi.

60. att. Laika vienādojuma grafika.

Pēc Saules novērojumiem var noteikt tikai patieso laiku, vis-

vienkāršāk ar Saules pulksteni. Tādēļ, lai dabūtu zināt vidējo laiku,

nepieciešams zināt novērošanas momentā laika vienādojumu. To

var aprēķināt uz priekšu katrai dienai, un tas tiek dots katrai dienai

astronomiskās gada grāmatās. 60. attēls rāda, kā laika vienādojums
mainās gada laikā. Punktētā līnija nozīmē (L — l), pārtrauktā

(ao — L), bet nepārtrauktā to sumu (oco — /) = (oo — a).

Vidējais laiks, tāpat kā zvaigžņu laiks, ir pamatlaiks astronomijā.

Tādēļ arī tiek iekārtoti pulksteņi, kuri iet pēc vidējā laika, t. i.,

tādi, kuriem rādītāji vidējās diennakts laikā pagriežas par 24*0"'0*
.

Tos sauc par vidējā laika pulksteņiem.
Praktiskās dzīves visādām vajadzībām ir ērti lietot kā laika vie-

nību vidējo diennakti, stundu, minūti un sekundi, bet pilnīgi neērti

ir sākt jaunu diennakti pusdienā; mēs sākam to, t. i., mēneša jaunu
datumu, pusnaktī, t. i., vidējās ekvatoriālās Saules apakšējās kulmi-
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nācijas momentā, 12 stundas pirms vidējās pusdienas momenta.

Laiku, kuru skaita no pusnakts un izteic vidējā laika vienībās, sauc

par civilo laiku; to oficiāli skaita no 0A līdz 24;
', tā kā pusdienā ir

12*, 6 stundas pēc pusdienas — 187' utt. Tomēr vē! līdz pat šim

laikam ir saglabājies paradums skaitīt civilajā diennaktī divas reizes

pa 12 stundām: 12 stundas līdz pusdienai un 12 stundas pēc pus-

dienas un pulksten 18 vietā teikt pulksten 6 vakarā. Līdz 1925.

gadam astronomi lietoja vidējo laiku, bet, sākot ar 1925. gadu,
pārgāja uz civilo.

86. §. Laiks uz dažādiem meridianiem. Ir jāsaprot, ka visam

vietām, kuras atrodas uz viena zemes meridiāna, patiesā pusdiena

61. att. Zvaigžņu, vidējais un patiesais
saules laiks uz dažādiem meridiāniem.

iestājas vienā un tajā pašā
momentā, tāpat kā arī vidējā

pusdiena un tāpat arī zvaigžņu
diennakts sākums. Vispār viena

un tā paša meridiāna visās

vietās ikviena spīdekļa stundu

leņķis (neievērojot Zemes iz-

mērus salīdzinājumā ar Zemes

attālumu no spīdekļa) jebkurā
momentā ir viens un tas pats.

Tādēļ visās šajās vietās dotajā
momentā ir viens un tas pats
patiesais laiks, viens un tas

pats vidējais laiks un viens un

tas pats zvaigžņu laiks.

Ja divu vietu garumu star-

pība, t. i., leņķis starp to mc-

ridianiem, ir X, tad vietā, kura atrodas vairāk uz austrumiem, jebkura

spīdekļa stundu leņķis būs par X lielāks nekā tā paša spīdekļa stundu

leņķis vietā, kura atrodas vairāk uz rietumiem. Tāpēc starpība

starp šo vietu patiesajiem vidējiem vai zvaigžņu laikiem būs vie-

nāda ar X.

61. attēls paskaidro teikto. Ārējais riņķis attēlo debess ekva-

toru; T, M un S apzīmē pavasara punktu, vidējo ekvatoriālo Sauli

un patiesās Saules meridiāna krustpunktu ar ekvatoru (kad šis

punkts atrodas novērotāja meridiānā, tad patiesā Saule arī atrodas

novērotāja meridiānā, un vispār šā punkta stundu leņķis ir vienāds

ar patiesās Saules centra stundu leņķi). lekšējais riņķis attēlo

Zemi (īstenībā tā būtu jāiedomājas samazināta līdz izmēriem, ku-

rus varētu neievērot); taisnes PL un PG, kuras iet caur centru P,

attēlo divus novērotāja meridiānus; V un G' — to krustpunktus

ar debess ekvatoru. Tad L't,L'M, L'S ir zvaigžņu vidējais un pa-

tiesais laiks uz meridiāna L, bet G'°p, G'M, G'S — zvaigžņu vidējais

un patiesais laiks uz meridiāna G. Protams, ka laika tecējumā Zeme
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un visi tās meridiāni griežas pulksteņa rādītāja kustībai pretējā
virzienā ap zīmējuma centru, tādā kārtā uz visiem meridiāniem

visi laiki pieaug, bet tajā pašā laikā M un S lēnām attālinās no t

pulksteņa rādītāja kustībai pretējā virzienā, pie kam M attālinās

vienmērīgi, bet S nevienmērīgi, tā kā S te atpaliek no M, te aiz-

steidzas tam priekšā; MS attēlo laika vienādojumu. Kā arī nebūtu,
jebkuru laiku starpība uz diviem meridiāniem jebkurā momentā

ir viena un tā pati, vienāda ap LPG — X. Kad kaut kāds meridiāns

iziet caur M, t. i., vidējās pusdienas momentā uz šā meridiāna,
loks Tl ir zvaigžņu laiks šajā vidējā pusdienā. Kad loks

ML' = 180°, tad uz meridiāna L ir vidējā pusnakts un loks

TL' = «ČM -f- 180° ir zvaigžņu laiks šajā vidējā pusnaktī.
Grinvičas meridiāna zvaigžņu laiku apzīmē ar burtu S, bet jeb-
kura cita meridiāna — ar burtu s; Grinvičas meridiāna vidējo
laiku — ar burtu M, bet jebkura cita meridiāna — ar burtu m;

kāda meridiāna civilo laiku apzīmē ar burtu mc
(zīmīte

c

nozīmē:

civilais).
Galvenā meridiāna, par kuru tagad pieņemts Grinvičas meridiāns,

civilo laiku sauc par pasaules laiku un apzīmē ar burtu TO.
87. §. Vidējo un zvaigžņu dienu un to dalu savstarpējais ga-

rums.Tagad mums jāapskata jautājums: kā var kādam momentam

aprēķināt vietējo zvaigžņu laiku, ja ir zināms šā momenta vietējais
civilais laiks, vai arī otrādi — pēc dotā vietējā zvaigžņu laika aprē-
ķināt vietējo civilo laiku. Šā mērķa dēj sākumā jāapskata zvaigžņu
un vidējo diennakšu stundu, minušu un sekundu garumu attiecība.

Laika starpbrīdis starp diviem sekojošiem redzamās Saules

centra cauriešanas momentiem pavasara punktam, kā rāda novēro-

jumi, kaut arī visvienkāršākie ar gnomonu (sk. 24. §), ir vidēji
365,24220 vidējo diennakšu garš; šo skaitli visvienkāršāk dabū,
saskaitot dienas starp diviem laika ziņā ļoti tāliem Saules centra

cauriešanas momentiem pavasara punktam un izdalot šo dienu

skaitu ar veselo gadu skaitu, kas pagājuši starp šiem novērotiem

momentiem. Tāds pats laika starpbrīdis ir arī starp vidējās eklip-
tiskās un vidējās ekvatoriālās Saules diviem sekojošiem cauriešanas

momentiem pavasara punktam, tādēļ ka, tāpat kā vienas, tā otras

pastāvīgais leņķa ātrums pēc definicijas ir vienāds ar patiesās Saules

vidējo leņķa ātrumu.

Tātad vienas vidējās diennakts laikā vidējās ekvatoriālās Saules

360° 24

rektascensija pieaug par
365 9499

vai P ar

365 9422'
TāPēc

' J
a

kādu dienu vidējā pusdienā vietējais zvaigžņu laiks (kas ir vienāds

ar vidējās ekvatoriālās Saules rektascensiju) ir s, tad nākošajā vi-

dējā pusdienā tas būs s +
5 499

; tas nozīmē, ka vidējā laika
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24 stundās pavasara punkta stundu lenkis palielināsies par
/ 24* \

\
24h + 365\2422/'

dtiem vārdiem

24* vidējā laika = 24* ■ zv. 1. = 24* (1 + k') zv. laika,

bet

365 2422
24* zvaigžņu laika = 24* •

366

2

499
vid. 1. = 24* (1 —k) vid.

laika.

No šīm sakarībām dabū, ka

14-*= 1,0027379, 1 —k' = 0,9972696,
24HW vid. laika = 24* + 3m sfr, 555 zv. laika,

1* vid. laika = \ h + 9*,856 zv. laika,

24*0mo* zv. laika = 24* —3™558

,

909 vid. laika

\ h zv. laika = 1* — 9*,830 vid. laika.

Kaut kāds laika starpbrīdis, kura garums n vidējās diennaktis

vai stundas, minūtes, sekundes, ja to izteic zvaigžņu laikā, ir n (1 + k)
zvaigžņu diennaktis vai stundas, minūtes, sekundes garš. Kaut

kāds laika starpbrīdis, kura garums ir n zvaigžņu diennaktis vai

stundas, minūtes, sekundes, ja to izteic vidējā laikā, ir n (1 — A')
vidējās diennaktis vai stundas, minūtes, sekundes garš.

Aptuveni vidējā laika 1 stunda ir garāka par zvaigžņu laika

1 stundu par 10 sekundēm. Tāpēc, piemēram, 4h vidējā laikā =

- 4*0m 408 zv. laikā; 16" zv. laikā = [16A
— 1608] vid. laikā =

_ 15^57w20s vid. laikā utt. Vidējā laika stundu, minušu, sekundu

pārvēršanai zvaigžņu laika stundās, minūtēs un sekundēs un pretēja
uzdevuma risināšanai sastādītas tabulas, kuras pamatojas uz norā-

dītajām skaitliskajām sakarībām un kuras ir ērtas praktiskai lieto-

šanai.

88. §. Civilā laika pārvēršana zvaigzņu laikā, un otrādi. Tagad
mes varam ķerties pie musu uzdevuma atrisināšanas: pec dotā

vietējā civilā laika atrast vietējo zvaigžņu laiku šajā momentā

vai otrādi — pēc zvaigžņu laika — civilo.

Spriežam tā. Pieņemsim, ka tās dienas vietējā pusnaktī, pa

kuru ir runa, vietējais zvaigžņu laiks ir sO. No iepriekšējā ir skaidrs

ka s
0

— \2h ir vidējās ekvatoriālās Saules rektascensija šai momentā

Pieņemsim, ka aplūkojamā momentā vietējais civilais laiks ir M

(zīmīte
c

nozīmē civilais; no iepriekšējā me
=m+\2h

t
kur m

nozīmē vietējo vidējo laiku). Tātad pēc vidējās pusnakts ir pagājuša
m vidējā laika stundas, minūtes un sekundes, bet šis laika starp

brīdis, ja to izteic zvaigžņu stundās, minūtēs un sekundēs, izteiksie

ar skaitli m
c

(1 + k). Tātad pēc vidējās pusnakts ir pagājušas
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m
c

(1 + k) zvaigžņu laika stundas, minūtes un sekundes; par tik

ir palielinājies pavasara punkta stundu leņķis, t. i., par tik ir pie-
audzis zvaigžņu laiks pēc pusnakts, kad tas bija s0 ; tātad aplūko-

jamā momentā zvaigžņu laiks s= s0 + m
c

(1 + k).

Otrādi, pieņemsim, ka kādā momentā mums ir dots vietējais
zvaigžņu laiks s. Pieņemsim, ka iepriekšējā vietējā vidējā pusnaktī

zvaigžņu laiks bija s O.

Tātad pēc šās pusnakts ir pagājis (s — s0)

zvaigžņu laika stundu, minušu un sekundu; šis starpbrīdis, ja to

izteic vidējā laika vienībās, ir (s — ,90 ) (1 — k') vidējā laika stundas,
minūtes un sekundes. Tātad šajā momentā civilais laiks ir (s — s0)

(/-*->•
No sacītā izriet, ka mūsu uzdevuma atrisināšanai jāzina vie-

tējais zvaigžņu laiks vietējā pusnaktī. Astronomiskajās gada grā-
matās tiek dots viss nepieciešanais, lai zinātu s0 ar precizitāti līdz

sekundes simtdaļai. Neieejot sīkumos, mēs dosim zvaigžņu laika

vidējā pusnaktī tikai aptuvenu tabulu jebkuram gadam.

Zvaigžņu laiks vidējā pusnaktī

23. martā — 12 st.

23. aprilī — 14 st.

23. maijā — 16 st.

22. jūnijā — 18 st.

23. jūlija — 20 st.

22. augustā —22 st.

22. septembrī — 0 st.

22. oktobrī — 2 st.

22. novembrī — 4 st.

22. decembrī — 6 st.

21. janvāri — 8 st.

21. februārī — 10 st.

Ar šās tabulas palīdzību var pārvērst jebkura gada ikvienu

dienas doto zvaigžņu (vai civilo) laiku attiecīgajā civilajā (zvaigžņu)
laikā ar kļūdu, ne lielāku par 5 minūtēm. Jāaprēķina tikai dotai

dienai zvaigžņu laiks vidējā pusnaktī, izejot no tai tuvākās tabulas

dienas, un jāievēro, ka vienas diennakts laikā tas mainās par 4 mi-

nūtēm.

Piemēram, jāatrod vietējais zvaigžņu laiks 10. jūnijam 12* pēc vietējā
civilā laika. Atrodam:

s
0

= 18* —4- (22. Vl—lo. VI) = 18* — 48»" = 17* 12-.

Tālāk: 12* vidējā laika — 12*2"» zv. laika. Meklētais zvaigžņu laiks

ir 17*12»» + 12*2»» = 5*14»".

Otrādi, pieņemsim, ka 1. maijā vietējais zvaigžņu laiks ir 16*; jāatrod
civilais laiks. Zvaigžņu laiks 1. maijā vidējā pusnaktī ir

14* + 4"» (1. V—23. IV) - 14* + 4*»B - 14*32»*.

Pēc vidējās pusnakts ir pagājušas 16*0»»» — 14*32»*» = 1*28"» zv. laika.

Lai pārvērstu šo zvaigžņu laika starpbrīdi vidējā laika starpbrīdī vai lai

to izteiktu vidējā laikā, no tā ir jāatskaita pa 10 sekundēm no katras

stundas, t. i., V/2 x ,0"
— '5* . Tātad meklētais civilais laiks ir 1*28»".

Pievērsīsim uzmanību tam, ka zvaigžņu laiks pusnaktī ir to

zvaigžņu rektascensija, kuras tajā laikā atrodas augšējā kulminā-

cijā. Pēc tā var viegli spriest par to, kādi zvaigznāji tajā laikā re-

dzami.

9 Vispārīgās astronomijas kurss.
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89. §. Joslu laiks. Dekreta laiks. Civilais laiks ir ļoti ērts, la

plānotu cilvēka aarou dotajā vieta, Det, tā kā katrā vietā ir savs

civilais laiks, tad tas ir neērts sakariem starp dažādām vietām pa
vienā rajonā, bet jo vairāk starp dažādiem rajoniem, apgabalien
un valstīm. Tāpēc, sākot ar XIX gs. beigām, pakāpeniski sāk lieto

tā saucamo joslas laiku, kuram uz visas zemeslodes izmanto tika

24 dažādus meridiānus, pēc kuru civilajiem laikiem tad arī skaita

laiku uz Zemes. ledomāsimies Grinvičas meridiānu un Zemes virsma

daļu, ierobežotu ar diviem meridiāniem: viens 7l /2

°

uz austrumiem

otrs 7V2
0

uz rietumiem no Grinvičas meridiāna. Vienosimies, ka

telpā starp tiem visās vietās skaita vienu un to pašu laiku, proti
Grinvičas meridiāna vidējo laiku. Šo telpu sauksim par nulles joslu.
Tālāk iedomāsimies meridiānus, kas atrodas 15°, 30°, 45°, ... 300°,
315°, 330°, 345° uz austrumiem no Grinvičas meridiāna, un tien

katram abās pusēs robežmeridiani: 71 ,f2 — 22y2—37y2, ••• 322'/2—

337i/2» 337»/2—35ŽV2- Telpas starp robežmeridianiem nosauksin

par joslām un dosim tām numurus norādītā kārtībā — 1., 2., 3, ..

22. un 23. Vienosimies skaitīt katrā joslā visās vietās vienu un to

pašu laiku, proti, joslas vidējā meridiāna civilo laiku. Tādā kārta

iznāk, ka tad, kad nulles joslā vidējais laiks ir 0 stundas, pirmā
joslā ir 1 stunda, otrā 2 stundas, ... n-tajā joslā — n stundas, un

vispār jebkurā momentā uz visas Zemes ir vienas un tās paša
minūtes un sekundes, befstundas atšķiras pēc joslas numura. Tādi

laiku sauc par joslas laiku. To apzīmē ar burtu T ar joslas numura

norādījumu: T
0 (Grinvičas), T

u
T

2,
T

3,
...

Tomēr stingri novilkt norādītās robežas starp joslām nav

izdevīgi praktiskajā ziņā. Izdevīgāk šīs robežas izvēlēties pa

administratīvu apgabalu robežām, pa upēm, pa galvenajiem dzelz

ceļiem, kuri aptuveni iet pa vajadzīgiem meridiāniem, un pa valst

robežām.

Ar 1919. gada 1. jūliju laika skaitīšanu pa joslām ieveda PSR

Savienībā ar Tautas Komisāru Padomes lēmumu. Šajā nolūkā

PSRS platību no rietumu robežas līdz Klusajam okeānam sadalīja
11 joslās, no 2. līdz 12, un noteica šo joslu robežas. Dabiski, ka

Ļeņingradu un Maskavu ieskaitīja vienā — 2. joslā. Ja aprakstīto
likumu piemērotu precizi, tad vajadzētu daļu no Maskavas pilsētas

piedalīt 2. joslai, bet daļu 3.; īstenībā viss Maskavas apgabals pie-
dalīts 2. joslai. 62. attēls rāda PSRS sadalījumu stundu joslās.

Dažas valstis ik gadus pa vasaru ar sevišķu valdības rīkojumu
ieved tā saucamo vasaras laiku, pārbīdot pulksteņa rādītāju 1 stundu

uz priekšu, tā ka 12 stundas dienā vairs nav pusdienā, bet tās tu-

vojas par 1 stundu Saules lēktam un 24 stundas vairs nav pusnaktī,
bet tās tuvojas par 1 stundu Saules rietam.

Ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu, sākot ar 1930. gada
16. jūniju līdz turpmākam rīkojumam, pulksteņa rādītājs pārbīdīts
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9*

62.

att.

Stundu

joslu

karte.
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1 stundu uz priekšu, tā ka kopš tā laika vietas PSR Savienībā,

kuras atrodas n joslā, laika ziņā dzīvo (w+ 1) joslā un, piemēram,
laiks Maskavā un Ļeņingradā iet priekšā Grinvičas laikam par 3

stundām, bet ne par 2 stundām, kā tam vajadzētu būt pēc šo pilsētu

stāvokļa 2. joslā. Šo samainīto laiku parasti sauc par dekrēta laiku.

90. §. Dažādu laiku skaitīšanas salīdzinājums. Dažādie laika

veidi Kopa ar to pieņemtajiem apzīmējumiem salīdzināti sekojošā
tabuliņā.

Pieņemsim, ka kāda vieta atrodas n joslā, kuras austrumu

(pozitivais) garums no Grinvičas ir X, izteikts stundās, minūtēs un

sekundēs. Pieņemsim, ka tur kādā momentā dekrēta laiks ir Tg

izteikts stundās, minūtēs un sekundēs. Tad:

1) vietējais joslas laiks T
n

= Td— 1 A

;

2) Grinvičas civilais jeb pasaules laiks T
Q

—T
n

— n
h

\

3) vietējais civilais laiks mc
= T

0 -f X = T
n + (X — n);

4) vietējais vidējais laiks m = m
c

— 12*;

5) vietējais patiesais laiks tQ =m — laika vienād. =m—

(vid. laiks — pat. laiks).
Ja dotajā dienā Grinvičas vidējā pusnakti zvaigžņu laiks Grin-

vičā ir S
0 (tas atrodams astronomiskajās gada grāmatās), tad

6) vietējais zvaigžņu laiks vietējā vidējā pusnaktī ir

s0
= So — ~ 236*,555 (X izteikts stundās un stundu daļās);

7) vietējais zvaigžņu laiks aplūkojamā momentā ir

366,2422 1_
s -

s
0 + mc

365 2422
-s

0 + m
c
+ mc 365>2422

-

Un otrādi,

8) vietējais civilais laiks ir

,
365,2422

N
1

m
e
~ (s —

366 2422
-s— s0 (s — s0)

366 2422
,

9) Grinvičas zvaigžņu laiks S = s— X.

91. §. Datuma maiņas līnija.■ Ja kādā dienā, piemēram, 1. jan
van, unnviča ir vidēja pusdiena, t. i., pasaules laiks ir 12*, tad

uz visiem meridiāniem uz austrumiem no Grinvičas pusdiena ir jai

pagājusi un tuvojas 1. janvāra dienas beigas; uz meridiāna 90° uz

austrumiem (apmēram Krasnojarskā) jau ir 18*, uz meridiāna 165°

(apmēram Kamčatkā) jau ir 23*, bet uz meridiāna, kas atrodas

180° uz austrumiem, jau ir pusnakts no 1. uz 2. janvāri. Turpretim

ja ietu no Grinvičas uz rietumiem, tad ne uz viena meridiāna pusdiena
vēl nav iestājusies, 75c

garumā uz rietumiem (apmēram Ņujorkā) ir

tikai 7*(l. janvāra rīts), uz 120° rietumu garuma (apmēram San-

Franciskā) ir tikai 4h
no rīta, bet uz 165° rietumu garuma(uz Aļaskas

rietumu krasta) ir 1. janvāra I*, bet uz 180° rietumu garuma ir
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pusnakts no 31. decembra uz 1. janvāri. Bet meridiāns 180° uz rie-

tumiem no Grinvičas un meridiāns 180c
uz austrumiem no tās —

tas ir viens un tas pats meridiāns. Jājautā, kāda tad īsti tur ir pus-

nakts? Atbilde ir šāda: šis meridiāns, kas atrodas 180° no Grinvi-

čas, ir datuma maiņas līnija. Tai abās pusēs un tās tuvumā ir vien-

mēr viena un tā pati pēc diennakts stunda un minūte, taču datums

uz rietumiem no tās ir par vienu vienību lielāks nekā uz austrumiem.

Tā nenovēršamība izriet no tikko minētā izskaidrojuma.

Meridiāna, kas atrodas 180° uz rietumiem vai austrumiem no

Grinvičas, lielākā daļa novietojas Klusajā okeānā: taču dažās vietās

datuma maiņas līnija atkāpjas no tā: tā, piemēram, sākot no zie-

meļpola, tā iet pa 180° meridiānu, bet pēc tam apiet Āzijas vistālāko

austrumu robežas, iziet caur Beringa jūras līci, paiet rietumos ga-
rām Aleutu salām, pēc tam iet par 180° meridiānu, apiet Fidži,
Samoa un citas salas un, sākot ar 45° dienvidu platumu, turpina
iet pa 180° meridiānu līdz dienvidu polam.

Ja kuģis šķērso šo līniju, ejot no rietumiem uz austrumiem,
teiksim 2. maija rītā, tad, pārejot to un turpinot savu stundu skai-

tīšanu, tas maina datumu uz 1. maiju un pasažieriem jāpiedzīvo
vēl viena diena ar 1. maija nosaukumu. Ja turpretim kuģis šķērso
šo līniju 2. maijā, ejot no austrumiem uz rietumiem, tad pēc tā

pāriešanas tas maina datumu uz 3. maiju, bet dienu ar nosaukumu

2. maijs un 3. maija rītu pasažieri nepiedzīvo. Nav grūti saprast,
ka tieši šās līnijas rietumu malā vispirms uz Zemes sākas katra mē-

neša jauns datums vai arī jauns gads, jo 31. decembra vakars beidzas

vispirms uz šās līnijas. Turpretim visvēlāk sākas vai beidzas kāds

datums, piemēram, 31. decembris, šās līnijas austrumu pusē.
92. §. Kalendāra jautājums. Vārds kalendārs cēlies no latiņt

vāraa ~caienaae", ar Kuru romieši apzīmēja katra mēneša pirmo
dienu. Vārds ~calendae" savukārt radies no grieķu vārda ~calein'

saknes, kas nozīmē pasludināt. Tas liek atcerēties, ka sen pagājušos
laikos jauna mēneša iestāšanās tika izziņota vispārībai pēc tam

kad pirmo reizi pēc vairāku dienu ilgas Mēness slēpšanās Saules

staros tas atkal parādījās kā šaurs sirpis vakara blāzmas gaismā
Tādā kārtā pats kalendāra nosaukums liecina, ka sen pagājušos laikos

kā otra laika mērvienība pēc diennakts ir noderējusi Mēness fazu

maiņa —mēnesis, kura garums vidēji ir 29d 12* 44m 28,78 (29,5305*
diennaktis) un ar svārstībām Mēness orbitas ekscentricitates dē

starp 29d 6* un 29d 19*. Tomēr vienīgi muhamedāņiem lielu laika

intervālu skaitīšana pamatojas uz mēnešu skaitīšanu. Visas citas

tautas jau no vissenākiem laikiem līdz ar kultūras attīstību mēnešu
kalendāru nomainīja pret kalendāru, kas cieši saistās ar gada laika

maiņām, tāpēc ka šo maiņu periods ir liels periods cilvēka darbībā

kas saistās ar medībām un graudkopību, līdzīgi tam, ka dienas un

nakts maiņa (diennakts) sadala cilvēka darbu īsos periodos. Ir
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skaidrs, ka še jāpiemēro tropiskais gads, t. i., gada laika maiņas
periods.

Pakāpeniski lidz ar kultūras attīstību tika precizēts diennakšu

skaits tropiskajā gadā; sākumā 360, pēc tam jau pie ēģiptiešiem
365, pēc tam 365lļ4,

ko pārņēma grieķi un romieši; pēc tam vidus-

laikos vēl precizāk un beidzot mūsu laikos vai 365d 5*

48™ 46*. Nav jādomā, ka tagad gada garums ir zināms pilnīgi pre-
cizi un ka šis lielums ir nemainīgs. Nav šaubu, ka tas mainās līdz

ar laiku, daudz gadu tūkstošu laikā, taču tā maiņas likums ir ļoti
sarežģīts. Norādītais garums ir vidējais pēdējo gadsimtu laikā.

Kalendāra sistēmu uzbūvēt ir grūti tāpēc, ka kalendāra gadā
nepieciešams vesels diennakšu skaits, tāpēc ka pavisam neērti būtu

sākt vienu gadu naktī, otru — no rīta, trešo — vakarā utt., bet pa-
tiesā gadā nav veselu diennakšu skaits. Tas nozīmē, ka kalendāra

gadiem jāsatur dažāds dienu skaits; vieniem 365 dienas, bet citiem

366 dienas, un īsie un garie gadi jāsakārto tā, lai daudzu gadu laikā

kļūda neuzkrātos, t. i., lai pavasara iestāšanās, patiesās Saules

cauriešana ekvatora un ekliptikas krustpunktam notiktu apmēram
vienā un tajā pašā dienā, skaitot no gada sākuma, lai kā arī šī

diena sauktos, tāpēc ka gada dienu nosaukumiem var nebūt ne-

kāda sakara ar astronomiju.
93. §. Julija gadu skaitīšanas sistēma (vecais stils). Senajiem

grieķiem un romiešiem kaut cik apmierinošas gaau skaitīšanas sistē-

mas nebija. Priesteri, kuri pārzināja kalendāru, paziņoja viena gada
beigas un otra gada sākumu nevis pēc uz priekšu izstrādātas stingri
noteiktas kārtības, bet vadoties no apsvērumiem, kuriem nebija
sakara ar astronomiju, un tā tas turpinājās tik ilgi, kamēr romieši

diktators Jūlijs Cezars noteica to gadu skaitīšanu, kuru turpināja

pēc viņa vairāk nekā 1600 gadu un kuru sauc par Jūlija gadu, skai

tīšanas sistēmu jeb veco stilu. Tajā īso un garo gadu kārtība noteikt

tāda: trīs gadi pa 365 dienām, ceturtais gads 366 dienas, trīs gad
pa 365 dienām, ceturtais gads 366 dienas utt.

Ja runā par gadu skaitīšanu, t. i., kuru gadu skaitīt par pirmo
otro utt., jeb eras noteikšanu, tad dažādām tautām kārtība bijus
dažāda. Bieži vien gadu skaitīšanu saistīja ar viena vai otra vaid

nieka valdīšanas laiku. Senromieši bija sākuši gadus skaitīt no

Romas pilsētas dibināšanas. Kristīgie pārņēma no Romas valst

šo Jūlija kalendāru, taču vēlāk ieveda citu gadu skaitīšanas sākumu

un proti, no tā saucamās Kristus dzimšanas, kaut arī stingri noteikt

datuma tai neviens nav varējis dot: tā tika noteikta uz 753. gadi

no Romas pilsētas dibināšanas un pamazām iegāja vispārējā lieto

šanā un tiek lietota arī līdz šim. Pilnīgi nejauši gadījās, ka gadi a

366 dienām, kurus galu galā ieveda (pēc neizbēgamās jucekliba
pie romiešiem) imperatora Augusta laikā, iekrita tajos jaunās gadi
skaitīšanas sistēmas gados, kuri bez atlikuma dalās ar 4; tā tika
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iegūta visiem pazīstamā garo gadu noteikšanas kārtula (sk. zemāk):

tas gads satur 366 dienas, kura skaitlis dalās bez atlikuma ar 4.

Mēnešu skaita noteikšanai gadā bija astronomisks pamats tādā

ziņā, ka, kā jau tika pieminēts, ar mēnešiem laika skaitīšanas sākumā

saprata tieši Mēness sinodiskos periodus 291/2
dienām un tātad

kalendāra — ar 29 un 30 dienām. Divpadsmit šādu mēnešu satur

29V2 X 12 = 354 dienas. Lai kaut vai nedaudz šos Mēness gadus
pielaikotu Saules gadiem, Mēness gadus noteica ar 12 un 13 mēne-

šiem.

Kad romieši pārgāja uz Saules gadiem vien, tad palika 12 mēnešu,
kuriem saglabāja agrākos nosaukumus, bet deva drusku citādāku

dienu skaitu.

To agrāka secība, nosaukumi (latviešu valodā) un galīgais dienu skaits

ir šāds: 1) Marts (no kara dieva Marsa vārda) — 31 diena. 2) Aprilis
(no Saules dieva Apolona vārda) — 30 dienas. 3) Maijs (no Jupitera ar

epitetu Majus — dižais) — 31 diena. 4) Jūnijs (no dievietes Junonas) —

30 dienas. 5) Jūlijs (Jūlijam Cezaram par godu; agrāk sauca par kvinti-

lis, t. i., piektais) —31 diena. 6) Augusts (imperatoram Augustam par

godu; agrāk sauca par sekstiiis) — 31 diena. 7) Septembris (no latiņu
vārda septem — septiņi) — 30 dienas. 8) Oktobris (no vārda okto — astoņi)
—31 diena. 9) Novembris (no vārda novem — deviņi) —30 dienas. 10) De-

cembris (no vārda decem — desmit) — 31 diena. 11) Janvāris (no dieva

Janusa vārda) — 31 diena. 12) Februāris (no Plutona jeb Februusa -—

'mirušo dieva vārda) — 28 vai 29 dienas.

Jūlijs Cezars pārnesa gada sākumu uz 1. janvāri, un kopš tā laika,

pēc dažiem citādākiem gadu sākumiem dažādās valstīs (piemēram,
25. marta, 1. septembra), tas tagad ir vispār pieņemts, un mēnešu

nosaukumi ir saglabājušies bez pārmaiņām.

Jūlija gads, t. i., 365' U diennaktis, ir ļoti laba tropiskā gada
aptuvena izteiksme un Jūlija gada skaitīšanu varētu atstāt bez

izmaiņas. Viena gada laikā tā kļūda ir tikai 0,0078 diennaktis jeb
Vm no diennakts. Tas nozīmē, ka tikai 128 gados starpība

starp kalendāru un debesi sasniedz vienu diennakti; proti, pēc ka-

lendāra būs pagājuši tieši 128 gadi, kamēr īstenībā būs pagājuši
128 tropiskie gadi un vēl viena diennakts. Varētu diezgan viegli
samierināties ar to, ka, piemēram, pavasara sākums, kas parasti
ik gadus iekrīt 21. martā, pēc 128 gadiem pēc kalendāra iekristu

par vienu dienu agrāk, bet pēc 3600 gadiem iekristu 21. februārī.

94. §. Gregora gadu skaitīšanas sistēma (jaunais stils). Tomēr

šāda kalendāra atkāpšanas no deoess paradinām izsauca kalendāra

maiņu, izejot no reliģiskiem apsvērumiem. Neiedziļinoties sīkumos

kuri tagad ir mazsvarīgi, pieminēsim vienīgi, ka pēc kristīgās baz-

nīcas noteikumiem lieldienas bija jāsvin pirmajā svētdienā pēc

pirmās pavasara pilna Mēness fāzes. Par pirmo pavasara pilnu
Mēness fazi skaitīja to, kura iestājās pirmo reizi pēc 21. marta

tāpēc ka tika pieņemts, ka pavasara sākums vienmēr iekritīs 21
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martā, kā tas bija mūsu eras IV gadsimtā, kad tika noteikta šī kār-

tība. Bet pēc Jūlija gadu skaitīšanas sistēmas pavasara sākuma

diena ik pa 128 gadiem iestājās vienu dienu agrāk, un XVI gad-
simta beigās tas notika jau 11. martā 21. marta vietā. Tāpēc pāvesta
Gregora laikā tika nolemts izlabot Jūlija gada skaitīšanas sistēmu

jeb veco stilu tādā kārtā, ka katru 400 gadu laikā jāizmet 3 dienas;

proti, tika nolemts no gadiem, kuru gadu skaitlis beidzās ar divām

nullēm (1600, 1700utt.), skaitīt par gariem tikai tos (1600, 2000, ..),
kuru simtu skaits (16, 20, ...) dalās ar 4, bet citus (1700, 1800,

1900, 2100, ...) skaitīt par vienkāršiem. Bez tam, tā kā vajadzēja
izlabot 10 dienu lielo uzkrājušos kļūdu, tad ar pāvesta bullu tika

pavēlēts pēc 1582. gada 4. oktobra skaitīt nevis 5. oktobri, bet

15. oktobri, šo Gregora gadu skaitīšanas sistēmu jeb jauno stiīu

drīz pēc 1582. gada ieveda visās katoļu zemēs, un ar lielu pretošanos
un tikai pamazām to pieņēma arī protestantiskās zemes XVIII

gadsimta beigās.
Cariskajā Krievijā vecais stils noturējās līdz XX gadsimtam.

Kaut arī XIX gadsimta beigās pacēlās jautājums par jaunā stila

ievešanu, taču pat Zinātņu akadēmijas komisija to uzskatīja par

pāragru. Protams, austrumu baznīca bija pret tā ievešanu. Veco

stilu pie mums nomainīja tikai Padomju vara 1918. gadā. Šajā
laikā starpība starp veco un jauno stilu bija sasniegusi jau 13 dienas

(pa vienai dienai 1700., 1800. un 1900. gadā), un ar Tautas Komi-

sāru Padomes dekrētu tika pavēlēts pēc 1918. gada 1. februāra

skaitīt nevis 2. februāri, bet 15. februāri. Skaidrs, ka starptautiskās
satiksmes ērtības dēļ un lai izbēgtu no visādiem pārpratumiem,
vienota dienu skaitīšana, t. i., vienots kalendārs, visām nācijām

tikpat nepieciešama kā garumu, laukumu, tilpumu un svaru vienots

mērs.

Pārejai no vecā stila datumiem uz jaunā stila datumiem (un

otrādi) var noderēt sekojošā tabula:

Vecais stils Jaunais stils

f 1582. gada 5. oktobris 15. oktobris

10 dienas i
I 1700. gada 18. februāris 28. februāris

f 1700. gada 19. februāris 1. marts

11 dienas i

I 1800. gada 17. februāris 28. februāris

| 1800. gada 18. februāris 1. marts

12 dienas ļ
ļ 1900. gada 16. februāris 28. februāris

[ 1900. gada 17. februāris 1. marts

13 dienas <

( 2100. gada 15. februāris 28. februāris
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63. attēlā a un b noder skaidrai savstarpējo sakaru izprašanai

starp laika skaitīšanu pēc tropiskajiem gadiem un Jūlija vai Gregora
gadiem. 63. attēlā a virs svītras attēloti nogriežņi, kas atbilst tro-

piskajiem gadiem, bet zem svītras — nogriežņi, kas atbilst kalendāra

gadiem pa 365 un 366 dienām. Jūlija četru gadu intervāls ir garāks
nekā četri tropiskie gadi par (365 x 3 + 366 — 365,24220 X 4),
t. i., par 0,0312 diennaktīm, un tāpēc ik pa četriem gadiem gada laiku

sākums, piemēram pavasara, iestājas 0d
,0312 agrāk pirms Jūlija

4 gadu notecēšanas. 400 gadu laikā šī starpība pieaug līdz 3d,12 un,

63. att. Tropiskie gadi. Jūlija un Gregora kalendari.

lai to samazinātu, no 400 Jūlija gadiem jāizmet 3 dienas, ko arī

panāk ar iepriekš norādīto paņēmienu. Tātad 400 gadi jaunajā
gādu skaitīšanā satur (365 x 3 + 366) • 100— 3 dienas vai (365 >

X 400 + 97) dienas, bet 400 tropiskie gadi satur 365,24220 x 400 =

365 x 400 + 96,88 dienas, t. i., 400 Gregora gadi ir garāki nekā

400 tropiskie gadi par 0d,12 (63. attēls b). Starpība vienas diennakts

lielumā uzkrāsies tikai 8,3 periodu laikā — pa 400 gadu katrā, t. i.,
3300 gados.

Vairākkārt ir izteikti priekšlikumi uzlabot kalendāru vēl vairāk,
nekā tas ir izdarīts jaunajā stilā, pie kam tādā cerībā, ka izdosies

panākt pilnīgu precizitāti uz mūžīgiem laikiem. Tas ir aplami un

nav sasniedzams. Likumu, pēc kura izmainās tropiskā gada garums,

mēs nezinām, bet izlabot kļūdu vienas dienas lielumā vienu reizi

triju tūkstošu gadu laikā mēs varam atstāt mūsu tālajiem pēcte-
čiem.

Saimnieciskā ziņā, protams, nav ērti, ka dažādiem mēnešiem dažāds

dienu skaits: pa 31 dienai (7 mēneši), pa 30 dienām(4 mēneši) un pa 29 vai

28 dienām (1 mēnesis). Ir ieteikti dažādi projekti, lai izbēgtu no šādas

nevienādības. Mēs aplūkosim tikai vienu visvienkāršāko projektu. Tajā
tiek ieteikts šāds dienu sadalījums pa mēnešiem:

Janvārī 31 d. Aprilī 31 d.

Februārī 30 d. Maijā 30 d.
Martā 30 d. Jūnijā 30 d.

1 kvartālā 91 d. II kvart. 91 d.

Jūlijā 31 d. Oktobrī 31 d.

Augustā 30 d. Novembrī 30 d.

Septembrī 30 d. Decembrī 30 d.

111 kvart. 91 d. IV kvart. 91 d.

365. diena ir diena bez mēneša un datuma; to sauc par jaungada dienu.

un to ievieto starp 30. decembri un 1. janvāri. Garā gada 366. diena

arī ir diena bez mēneša un datuma, un to ievieto starp 30. jūniju un 1. jū-
liju. Divām trešdaļām mēnešu ir pa 30 dienām, un tikai 4 mēneši atkāpjas
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no šās normas. Katrs gada ceturksnis (kvartāls) satur 91 dienu, t. i., 13 ne-

dēļas. Protams, jāsaprot, ka gada dienu sadalīšana pa mēnešiem nemaz

nav astronomiska rakstura jautājums; mēs savu darbu neregulējam pēc
Mēness fāzēm. Septiņu dienu nedēļai ir sakars ar astronomij i: tcS dienu

skaits ir to spīdekļu skaits, kas Ptolemeja pasaules sistēmā riņķo ap Zemi.

Nedēļas dienu nosaukumi Vakareiropas valodās pa daļai atgādina astrono-

miskus jēdzienus. Proti, ja, sākot ar nedēļas pirmo stundu, katrai stundai

nedēļā pēc kārtas dotu Ptolemeja sistēmas spīdekļu nosaukumus, sākot ar

tāliko (Saturns, Jupiters, Marss utt.), un katrai dienai dotu tās planētas
vārdu, kurā nosaukta šās dienas pirmā stunda, tad mēs dabūtu dienu no-

saukumus tādā kārtībā, kādā tos lietoja Romas impērijā (iekavās doti

to nosaukumiangļu, franču, itāļu un vācu valodā): Saturna diena (Saturdav),
Saules diena (Sunday, Sonntag), Mēness diena (Monday, lundi, lunedi.

Montag), Marsa diena (mardi. martedi), Merkura diena (mercredi, mer-

coledi), Jupitera diena (jeudi, jovedi), Veneras diena (Fridav, vendredi,
venerdi, Freitag). Dienu nosaukumiem latviešu un krievu valodā, kā arī

vispār slavu valodās, nav nekā kopēja ar planētu nosaukumiem.

95. §. Gada laiku sākumi. Tā kā tropiskajā gadā nav vesels

dienu skaits, tad gaaa laiku sākumi no gada uz gadu novēlojas
par apmēram 6 stundām, bet garajā gadā iestājas par 18 stun-

dām agrāk nekā iepriekšējā gadā. Un tam tā arī jābūt. Sekojošā
tabulā doti gada laiku sākumi četriem sekojošiem gadiem pēc
pasaules laika. Gada nevienādo garumu izsauc planētu pievilk-
šanas radītie traucējumi Zemes kustībā ap Sauli.

1947. 1948. 1949. 1950.

Pavasara sākums: marts 21,11*02»" 20,16*48»" 20,22*42»" 21,4* 31»*

Vasaras sākums : jūnijs 22, 6*17»»» 21,12*07»" 21,18*01»" 21,23*37»"
Rudens sākums : septembris 23,21*29»" 23.3* 25« 23,9* 10»" 23,14*51»"
Ziemas sākums : decembris 22,16*46»" 21.22*42»" 22,4* 34»" 22,10*26-

96. §. Vēsturiskā un astronomiskā laika skaitīšana. Juliana dienas.

Ikdienišķā dzīvē un vēsturiskā chronoloģijā laika skaitīšanā lieto kārtas

sk itleņus. Mēs sakām: 1941. gads vai arī — 1941. gada 21. martā utt.

Astronomijā laika momentu izteic ar pamatskaitleni. Kad astronoms pie-
raksta stundas, minūtesun sekundes, viņš raksta: 4*40—0»

,
tā norādīdams,

cik daudz laika pagājis no skaitīšanas sākuma, no sākuma momenta. Gluži

tāpat astronomiskais pieraksts 1941 marts 21 nozīmē, ka no skaitīšanas
sākuma pagājis 1941 gads un martā (pēc janvāra un februāra) 21 diena.

Marta sākums ir pusnakts no 27. uz 28. februāri pēc parastā skai-

tīšanas veida (parastajā gadā), tas ir marts 0,0; astronomiski jauna
gada sākums ir pusnakts no 30. uz 31. decembri pēc parastā laika

skaitīšanas, tā datums ir janvāris 0,0. Tam atbilstoši mūsu eras pirmā
gada sākums parastā izteiksmē, kā arī vēsturiskajā chronoloģijā pēc astro-

nomiskās rakstības, ir 1,0, t. i., viens gads no skaitīšanas sākuma jau pagājis.
Un atbilstoši 2., 3., ...

1000. gada sākums pirms mūsu eras pēc vēstu-

riskās chronoloģijas tiek rakstīts pēc astronomiskās chronoloģijas tā: —1,
— 2, ...

— 999 (64. att.). Datumi, t. i., mēnesis un diena, tiek atzīmēti

astronomiskajā rakstībā tāpat kā vēsturiskajā chronoloģijā; piemēram —

999 marts 5 (astr.) ir 1000. gada 5. marts pirms mūsu eras (vēst.).
Ērtai laika starpbrīža aprēķināšanai, kas pagājis starp kaut kādiem

diviem noteikumiem, astronomijā lieto momentu noteikšanu pēc tā sauk-

tajām Juliāna perioda dienām jeb, īsāk sakot, pēc Juliāna dienām. Šo

dienu skaitīšanas sākums pēc astronomiskās laika skaitīšanas ir — 4712
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vai pēc vēsturiskās laika skaitīšanas 4713. g. 1. janvāris pirms mūsu eras pēc

vecā stila. Astronomiskajās gada grāmatās tiek ievietotas tabulas, kurās

ir dots Juliāna dienu skaits, kas pagājis līdz gada katrai Grinvičas pusdienai
vai pirmai mēneša dienai. Juliāna dienas sākums skaitās Grinvičas vidējā
pusdienā, t. i., 12* pēc pasaules laika. 1941. gada janvārī 0,5 pēc pasaules

64. att. Vēsturiskā un astronomiskā gadu skaitīšana.

laika pagāja 2 429 995 Juiiana perioda dienas. Tāpēc pasaules laika mo-

mentu 1941.g. janvārī 5. 18* izteic tā: 2 430 000,25; 1941.g. janvāris 5 B*3o-,3

pēc Maskavas civilā laika ir 2 430 000,75 (Maskava atrodas 2*30-.3 uz

austrumiem no Grinvičas). Laiks, kas pagājis starp kaut kādiem momentiem,
ir vienkārši starpība starp Juiianadienu skaitļiem, kas izteic šos momentus.

B. SFERISKĀS ASTRONOMIJAS PAMATI

97. §. Sferiskie trijstūri. Lai prastu atrisināt daudzos astrono-

mijas uzdevumus, kas saistīti ar punkta sfēriskajām koordinātām

uz debess sfēras, nepieciešams iepazīties ar sfērisko trigonometriju
t. i., ar mācību par sfēriskajiem trijstūriem. Par sfērisko trijstūr
sauc figūru uz sfēras virsmas, kuru dabū, ja trīs punktus uz tās

savieno ar lielā riņķa lokiem, t. i., ar tādu riņķu lokiem, kuru centri

sakrīt ar sfēras centru. Jebkurus divus punktus uz sfēras var savie-

not ar diviem lielā riņķa lokiem: viens no tiem būs mazāks nekā

180°, bet otrs par tikpat lielāks nekā 180°. Trijstūra virsotnes ap

zīmē ar lielajiem burtiem, piemēram, A, B, C; malas ar mazajiem
burtiem: a — pret virsotni A> b — pret B, c — pret C, kā trijstūros
uz plaknes. Skaidrs, ka grādu skaits malai a ir vienāds ar centra

leņķa BOC grādu skaitu, kur 0 nozīmē lodes centru. Par sfēriskā

trijstūra leņķiem sauc divplakņu kakta leņķus, kurus veido caur

lodes centru un trijstūra malām ejošās plaknes. Kā zināms, div-

plakņu kakta leņķi izteic ar plakanu leņķi starp taisnēm, kuras

iegūst, ja malas vai divplakņa kakta leņķa sānu plaknes krusto

ar leņķa šķautnei perpendikulāru plakni. Ja caur virsotni A novelk

taisnas līnijas, kuras pieskaras šajā punktā malām AB un AC, tad

šīs taisnes būs perpendikulāras pret taisni AO, un leņķis starp tām

ir vienlīdzīgs leņķim starp plaknēm BOA un COA vai leņķim A

trijstūrī ABC. Astronomija apskata tādus sfēriskos trijstūrus, kas

novietojas uz sfēras vienas puses. Tādā trijstūrī tikai viena mala

un viens leņķis var būt lielāki par 180°.
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98. §. Sfēriskās trigonometrijas pamatformulas. To izvedumam

mēs lietosim elementārās ģeometrijas teorēmas. Pieņemsim, ka

65. attēlā ABC ir sfēriskais trijstūris, 0 — sfēras centrs. Novilksim

caur virsotni A plakni — perpendikulāru rādiusam 08, un otru —

65. att. Pie sfēriskās trigonometrijas
formulu izveduma.

perpendikulāru rādiusamOC.

Ikviena no tām ir perpen-

dikulāra plaknei OBC, bet

tāpēc perpendikulāra tai ir

arī to savstarpējās krusto-

šanās līnija, t. i., AA' ir

perpendikuls pret OBC. Pie-

ņemsim, ka pirmā plakne
krusto plaknes AOB un BOC

pa taisnēm AD un A'D,
bet otra — plaknes AOC

un COB pa taisnēm AE

un A'E; tātad leņķi ADO,

17)6), AEO. A'EO ir taisni.

Leņķis ADA' ir vienāds ar

leņķi i?, bet leņķis AEA' —

ar 'lenki C dotajā trijstūrī
ABC.' Leņķi AOB, BOC un

COA ir vienādi ar malām c,

a un b trijstūrī ABC.

Tad no dažādiem taisn-

leņķa trijstūriem mēs da-

būsim šādas izteiksmes:

1) AA' = AD sin B\ AD = OA sin c;

tātad AA' = OA sin c sin B;
AA' = AE sin C\ AE = sin b;

tātad AA' = OA sin 6 sin (7.

Tāpēc mēs varam rakstīt:

. , . „ . D
. sin b sin c ...

sin b sin 6 = sin c sin 5 vai ——77 =
. „ • (1)

sin i? sinC

2) Novilksim £F paralēli A'Z) un A'G paralēli 05. Tad leņķi
EFO un EGA' ir taisni, bet leņķis A'EF ir vienāds ar a kā leņķi
ar perpendikulārām malām. Tāpēc mēs varam rakstīt:

OD = OA cos c;

OD = OF + FD; OF = OE cos cc = OA cos b cos a;

Z*1/) ēe A'G = A'Esin A'EF = Ai? cos C sin a= OA sin 6 cos Csin a.

No šejienes
OD =OA cos c= OA cos acos /> -f #A sin a sin i cos C

vai

cos c = cos a cos 6 -f sin a sin b cos f. (2)
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3) EF = EG + GF = EG + A'D, bet

EF — EO sin a = OA cos b sin a;

EG = A'E cos a = AE cos C cos a = OA sin b cos C cos a;

A'D = Ai) cos £ = OA sin c cos B.

Tāpēc

£F — OA cos 6 sin a = OA sin 6 cos C cos a + OA sin c cos #

No kurienes izriet, ka

sin c cos B = cos 6 sin a — sin 6 cos a cos C (3)

legūtās trīs formulas ir sfēriskās trigonometrijas pamatformulas.
Tā kā malu un leņķu apzīmējumi ir patvaļīgi, ja vien malām a, b

un c atbilst leņķi A, B un C, tad pēc analoģijas dabūjam:
sin a sin b sin c

sin A
~

sin B
~

sin C 1

cos acos = cos 6 cos c + sin i sin c cos A; (4b)

sin acos 5 = cos b sin c — sin b cos c cos A. (4c)

Ir daudzas citas sfēriskās trigonometrijas formulas, taču mūsu

mērķiem pietiks ar šīm trim. Piemērosim tās tikai vēl sfēriskā

taisnleņķa trijstūra gadījumam. Pieņemsim, ka A = 90°; tad

sin A = 1, cos A = 0, un mēs bez pūlēm dabūjam šādas formulas:

sin b = sin a sin B; sin c = sin ot sin C; (sa)

cos acos =cos č> cos c; (sb)
sin 6 cos A = 0 = cos a sin c — sin a cos c cos B.

No šejienes izriet, ka

tg c = tg a cos 5, un tātad tg b = tg acos C. (sc)

No formulām (sa) un (sc) secinām:

sin c sin c cos sin a sin C
,
,

_

-—— =* s r— = t 7, = cos atg 6 = cos 6 cos ctg c
,

tg 6 sin b tg acos C 5 &

no kurienes dabūjam:

tg c = sin b tg C. (sd)

99. §. Sfēriskās trigonometrijas formulu piemērošana paralak-

tiskajam trijstūrim. Visus jautājumus, kuri attiecas uz debes

sreras aiennaKts griešanos jebkurā vietā uz Zemes, atrisina, pie
mērojot izvestās sfēriskās trigonometrijas formulas trijstūrim uz

debess sfēras ar virsotnēm: debess ziemeļpols P, novērotāja vietas

zenits Z un aplūkojamā spīdekļa S vieta. Šo trijstūri sauc par

paralaktisko trijstūri.
Pieņemsim, ka 66. zīmējums attēlo debess sfēru. Zīmējumā

plakne ir novērotāja meridiāna plakne. Tas nozīmē, ka Pun Z

atrodas zīmējuma plaknē; 2 atrodas uz tās debess sfēras puses, kas
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vērsta pret lasītāju. Tā kā P ir tuvāk Z nekā nadiram, tad tas

nozīmē, ka novērotāja vieta atrodas Zemes ziemeļu puslodē.
Tā kā debess sfēras griešanās, ja skatās uz to no ārpuses un no

debess ziemeļpola puses, notiek pulksteņa rādītāja kustības virzienā,
tad pret lasītāju vērstā sfe~as puse ir rietumu puse. Riņķis NWSE

66. att. Debess sfēra ar paralaktisko
trijstūri.

ir horizonts; riņķis Ā'WAE —

ekvators; N, W, S, E ir zie-

meļu, rietumu, dienvidu un

austrumu punkti; A, A' —

ekvatora punkti augšējā un

apakšējā kulminācijā; PN -—

debess ziemeļpola augstums
virs horizonta, vienlīdzīgs ar

vietas platumu 9; AZ— zenita

deklinācija arī vienāda ar 9;
loks ZP — pola zenitattālums

,

vienlīdzīgs ar 90°— 9; loks

PS— spīdekļa S polattālums—

vienlīdzīgs ar 90° —8, kur S

ir tā deklinācija; D — spīdekļa
2 meridiānakrustošanās punkts
ar ekvatoru; Z>2 = 8. Loks Z2

ir spīdekļa zenitattālums z.

Loks Z2, turpināts līdz horizontam, krustojas ar to punktā H;
#2 ir spīdekļa augstums h. Divplakņu kakta leņķis API vai

ekvatora loks AD, skaitot no A uz W un tālāk, ir stundu leņķis /.

Divplakņu kakta leņķis SZH vai loks SH, skaitot no S uz W

un tālāk, ir spīdekļa azimuts A.

Piemērojot paralaktiskajam trijstūrim ZPH sfēriskās trigono-

metrijas pamatformulas, dabūjam:
cos (90°—9) cos (90°—8)+ sin (90°—9) sin (90°—8) cos t

vai

cos z — sin 9 sin 8 -f- cos 9 cos 8 cos t.

Atcerēsimies, ka t — s— a ir vietējais zvaigžņu laiks minus spī-

dekļa rektascensija. Tālāk atrodam:

sin 2 sin (180° — A) = sin (90° — 8) sin /,

sin z cos (180° —A) =

* cos (90
c

—8) sin (90° —9) — sin (90° —8) cos (90
c

—9) • cos t

vaj

sin z sin Acos — cos 8 sin t,

sin z cos A — — sin 8 cos 9 -f- cos 8 sin 9 cos (s — a).

Trīs atrastās formulas

cos z = sin 9 sin 8 + cos 9 cos 8 cos (s — a), (6a)
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sin z sin Acos = cos $ sin t, (6b)

sin z cos A = —sin 8 cos 9 + cos 8 sin 9 cos (s — <x) (6c)

dod iespēju aprēķināt spīdekļa 2 zenitattālumu un azimutu, ja dotas

tā koordinātas a un 8, vietas ģeogrāfiskais platums un vietējais
zvaigžņu laiks.

Formula (6a) noder arī divu praktiskās astronomijas uzdevumu

atrisināšanai: 1) pēc dotajiem a, 8, 9 un z atrast s; 2) pēc dotajiem

a, 8, s un z atrast 9. Pirmā uzdevuma atrisināšanai no formulas

(6a) dabūjam:

, v cos ; — sin 9 sin $
cos (s — a) — 2—r (7)

v
cos 9 cos 8 v 7

Otrā uzdevuma atrisinājums nav tik vienkāršs; mēs to parādīsim
nākošajā paragrāfā sakarā ar palīglielumu ievešanu, kuri noderīgi
arī citos gadījumos.

Ja spīdeklis 2 atrodas debess sfēras austrumu pusē, tad paralak-

tiskajā trijstūrī ZP2 malu nozīmes paliek tās pašas kā tajā gadī-
jumā, kad spīdeklis atrodas sfēras rietumu pusē, taču leņķu nozīmes

ir citas, un proti: leņķis pie P ir 360° — t vai, kā viegli' redzēt no

attiecīgā zīmējuma, šis leņķis ir <x — 5, bet leņķis pie z ir A — 180°;
līdzīgā kārtā dabūjam no formulām (6):

cos 3=cos(9o°—B) cos(9o°—9)+sin'(9o°—S)sin (90°—9) cos(360
c

—/),

sin z sin (A — 180°) = sin (90° — 8) sin (360° — t),
sin z cos(A — 180°) = cos (90° — 8) sin (90° — 9) —

— sin (90° — 8) cos (90° — 9) cos (360° — t),

no kurienes dabūjam:
cos z

— sin 9 sin 8 -f- cos 9 cos 8 cos (s — a),
sin z sin Acos =cos 8 sin t,

sin x cos A =
— sin 8 cos 9 -f cos 8 sin 9 cos (s — a).

Tātad formulas (6) ir spēkā visos gadījumos.

100. §. Nedaudz par aprēķinu techniku. Formulām, pēc kurām izdara

vienalga Kauus apreĶinus, jaaoa iespēja vajadzīgos lielumus aprēķinā
pilnīgi viennozīmīgi. No šā redzes viedokļa formula (6a) noteic z vien

nozīmīgi, tāpēc ka z vienmēr ieslēgts robežās starp 0° un 180°; ja z> 90°

tad tas nozīmē, ka spīdeklis atrodas zem horizonta un nav redzams. Ja *

ir aprēķināts, tad formula (6b) noteic leņķi A, taču ne viennozīmīgi, tāpēt
ka A var atrasties jebkurā no četriem kvadrantiem un pēc leņķa A sinusa
nevar noteikt leņķi A viennozīmīgi, bet formulas (6b) un (6c) noteic leņķi A

pilnīgi viennozīmīgi. Tiešām, sin z ir vienmēr lielāks par 0, tas nozīmē', ka

formulas (6b) labās puses zīme ir vienmēr tāda, kāda ir sin A zīme, bet

formulas (6c) labās puses zīme ir cos A zīme. Tādā kārtā ir noteikts kvad

rants, kurā atrodas leņķa A nozīme. Ērtākai leņķa A noteikšanai ieteicams
aprēķināt to pēc tangensa; dalot otro no formulām (6) ar trešo, iegūstam

cos 8 sin t

— sin 8 cos v -i- cos 8 sin cp cos t'
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Kad A atrasts, tad no formulām (6b) un (6c) neatkarīgi atrodam sin z

vai, Ja aprēķinus izdara ar logaritmiem, Ig sin z. Pie tam nepieciešams,
lai no formulas(6b) un no formulas (6c) tiktu iegūti vienādi sin z vai lg sin z

lielumi. Tā ir aprēķinu kontrole. Pie tam nepieciešams, lai tādā kārtā iegū-
tais sin z dotu to pašu leņķi z, kādu iegūst no cos z formulas. Ja jau iepriekš
ir zināms, ka spīdeklis atrodas virs horizonta, un ir zināms tā augstums un

azimuts, tad var lietot tikai formulas (6b) un (6c).
Ja aprēķiniem lieto rēķinmašinu-aritmometru, tad nepieciešamas sinusu,

kosinusu, tangensu un kotangensu naturālo lielumu tabulas. Ja lieto lo-

garitmus, tad formulām (6a) un (6c) izdevīgi lietot tā saucamās sumu un

starpību logaritmu tabulas; pēc šīm tabulām, ja dotiskaitļu a un b logaritmi,
ļoti viegli dabūjami lg (a + b) un lg (o — b).

Ja tādu tabulu nav, tad var ~reducēt uz logaritmējamu veidu". To

dara. piemēram, tā. levedīsim tādus palīglielumus m un M, ka m> 0 un

m sin M = sin 8, ļ
m cos M = cos 8 cos (s — a). J

No šejienes m un M nosaka viennozīmīgi, ja doti 8. s un a. Tad formulas (6)

pārvēršas šādās:

cos z= m sin M sin 9-f m cos M cos 9= m cos (9 — M), \

sin z sin Acos —cos 8 sin (s — a), ļ (9)

sin z cos A= — m sin M cos 9-f m cos M sin <p = m sin (9 — Af), )

kurām var lietot parastos logaritmus.

Lai aprēķinātu (s — a), formulas (7) abas puses atskaitām no 1:

cos <p cos 8 + sin 9 sin 8 — cos z

! _cos (,-«)
cos 9 cos 8 •

No šejienes, lietojot parastās trigonometrijas formulas, dabūjam:
1 1

J_
_

cos (9 -6) -cos z
2sin T<z + ?-») «m

T (»-?+»)
2 2(< a) -

cog cos 8 cos 9 cos 8

no kurienes atrodam:

1 1 1

sin2 Tj-(s —*) ■= sin-j (z -f 9— 8) sin (z —9-f 6) sec 9 sec 8.

Lai aprēķinātu 9 pēc dotajiem «. 8. « un z. piemērojam formulai (6a) pār-
veidojumus (8) un dabūjam:

cos z — m sin M sin 9 -f m cos M cos 9 = m cos (9 — M)

vai arī = m cos (M — 9).

Īstenībā vienmēr var izšķirt, vai jāizvēlas 9 — M vai M —

9, kā mēs to

redzēsim, iztirzājot attiecīgo praktiskās astronomijas uzdevumu.

101. §. Spīdekļu lēkta un rieta laiku aprēkināšana. Refrak-

cijas, spīdekļa rādiusa un paralakses ietekme. Spīdekļu lēkta un rieta

laiKu apreĶinasanu izaara, izejot no īepneKsējā paragrāfā izvestām

formulām (6a). Ja spīdeklis lec vai riet, t. i., atrodas uz horizonta

līnijas, tad z = 90°, cos z = 0, un tāpēc, apzīmējot attiecīgo stundu

leņķi ar burtu t, dabūjam:

0 == sin 9 sin 8 -f cos 9 cos 8 cos t.

No šejienes atrodam:
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Skaidrs, ka no šās formulas dabūsim divas t nozīmes; tā no t no-

zīmēm, kura ir mazāka par 180° vai 12ft
,

attiecas uz rieta momentu,

bet tā, kura lielāka par 180° vai 12A
,
—uz lēkta momentu; apzīmē-

sim pirmo ar t
w ,

bet otru ar /, .

Tad spīdekļa lēkta moments pēc

vietējā zvaigžņu laika ir a-f t, ,
bet rieta <x +tw ; šos zvaigžņu laikus

var pārvērst vietējos civilos laikos pēc iepriekš iztirzātajiem notei-

kumiem.

Spīdekļa rektascensiju a un deklināciju S lēkta un rieta mo-

mentiem jāņem no astronomiskās gada grāmatas.
Ja aprēķina Saules lēkta un rieta momentus, tad jāņem vērā, ka

aprēķins dod patiesās Saules centra stundu leņķus lēktam un rietam,
t. i., šo momentu patieso Saules laiku. Lai dabūtu vidējo laiku, tiem

jāpieskaita laika vienādojums tādā nozīmē: vidējais laiks minus

patiesais laiks ir laika vienādojums, un nav jāpāriet uz zvaigžņu
laiku un Saules rektascensiju.

Tomēr, ja mēs salīdzināsim pēc šās formulas aprēķinātos kādas

zvaigznes vai Saules lēkta vai rieta momentus ar īstenību (lai to

varētu izdarīt, ir jābūt pareizam pulkstenim), tad atradīsim ne-

saskaņu. Tas notiek ar zvaigzni vai Sauli tāpēc, ka lēkta

vai rieta laiku ietekmē staru laušana Zemes atmosfērā vai tā sau-

camā refrakcija (no latiņu vārda ~refracto" — laužu), bet gadījumā
ar Sauli mēs bez tam par lēkta momentu apzīmējam to momentu,

kad virs horizonta parādās Saules augšējā mala, bet nevis tās

centrs, kuram a un 8 atrodamas astronomiskajās gada grāmatās.
Kas attiecas uz refrakciju, tad novērojumi un teorija rāda,

ka tās dēļ redzamie zenitattālumi mēdz būt mazāki nekā tad, ja

refrakcijas nebūtu; tas nozīmē, ja novērojamo zenitattālumu ap-

zīmētu ar burtu C, refrakciju ar burtu p, bet zenitattālumu, kas

atbrīvots no refrakcijas ietekmes, ar burtu z, tad z = £ + p. Re-

frakcijas aptuvena izteiksme ir p = 60" tg C- bez lielas kļūdas

var uzskatīt, ka p = 60" tg z. Taču šī vienkāršā izteiksme ir pareiza

tikai tad, ja z nesasniedz 90°. Jo C tuvāk 90°, jo lielāka šās aptuvenās

izteiksmes kļūda. Refrakcija ir atkarīga no temperatūras un at-

mosfēras spiediena. Pie paša horizonta refrakcija ir apmēram
35' liela.

Tādā kārtā, lai ņemtu vērā refrakcijas ietekmi, jāuzskata, ka

spīdekļa rietēšanas brīdī £ = 90°, bet z = 90c

+ 35', un formula

(6a) zvaigžņu gadījumā būs jāraksta tā:

cos 90c3s' = sin 9 sin 8 + cos 9 cos 8 cos t,

no kurienes dabūjam:
cos 90c3s' — sin 9 sin $

cos i =s -

cos 9 cos 6

Gadījumā ar Sauli jāņem vēl vērā, ka, ja uz horizonta atrodas

Saules diska augšējā mala, tad tās centrs atrodas zem horizonta.

10 Vispārīgās astronomijas kurss
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Saules angularo rādiusu var pieņemt vienlīdzīgu ar 16'; kaut arī tas

mainās sakarā ar Zemes un Saules savstarpējā attāluma maiņu,

tāpēc ka Zemes kustība notiek pa elipsi, taču šīs izmaiņas ± -r

robežās var šeit neievērot. Tāpēc Saules centra zenitattālums,

lecot vai rietot Saules augšējai malai, būs 90° + 35+ 16', un

Saulei formula kļūst šāda:

cos 90
c
5l — sin 9 sin 8

cos t = r
cos 9 cos 0

Ja aprēķina Mēness lektu un rietu, tad var pieņemt, stingri

pieejot, ka Mēness rādiuss vidēji ir 15,5 (tas mainās robežās ±0,8).

67. att. Paralakses ietekme uz

spīdekļa zenitattālumu.

Tomēr, ja aprēķināsim Mēness

lēktu un rietu pēc šīm formulām,
tad atkal konstatēsim nesaskaņu ar

īstenību. Cēlonis kļūst skaidrs no

67. attēla. Šajā attēlā C ir Zemes

centrs, kuru pieņemam par lodi,

M — novērotāja vieta, z — zenits,

L — Mēness centrs, kurš atrodas uz

novērotāja horizonta, un tāpēc leņ-

ķis ZML ±± 90°. Bet Mēness a un 8

gada grāmatās tiek dots attiecībā

pret Zemes centru, bet tajā pašā

laikā, kā redzams 67. attēlā, horizontālā plakne, kura iet caur

Zemes centru un kura ir perpendikulāra caur punktu M ejošai
svērteniskai līnijai, atrodas zemāk par to horizontālo plakni,
kas iet caur punktu M, un tāpēc Mēness L, kas atrodas uz

vietas M horizonta, atrodas virs Zemes centra horizonta un pie
tam leņķa MF.C augstumā. Virzienu atšķirību, kādos redzams

kāds priekšmets no diviem dažādiem redzes punktiem, vispārīgi
sauc par paralaktisko novirzi vai, vienkāršāk, par paralaksi. Tāpēc
arī mūsu gadījumā leņķis MLC ir paralakse. Ja to apzīmē ar burtu p,
tad ģeocentriskais zenitattālums (t. i., iedomājoties novērotāju

Zemes centrā, kad Mēness lec vai riet vietā M) ir 90° -f35' 4-15,5 —

p.

Paralakse, kā mēdz teikt, spīdekļus padara zemākus (jāsaprot, ka

salīdzinājumā ar to stāvokli, kad novērotājs atrodas Zemes centrā),
kamēr refrakcija tos pacel augstāk. Lai ņemtu vērā paralakses
ietekmi uz lēkta un rieta momentiem, formulā jāņem z = 90°-f
+35' 15,5 —p. Stingri ņemot, šis apsvērums ir piemērojams
gan Saulei, gan arī zvaigznēm, bet Saulei šī paralaktiskā novirze

ir mazāka par 9", planētām mazāka par !', bet zvaigznēm mazāka

par sekundes tūkstošdaļu. Mēnesim turpretim tā vidēji ir 57', tāpēc
arī tikai Mēnesim šajā jautājumā tā ir ņemama vērā.

Paralaksei ir milzīga nozīme astronomijā. Visus attālumus
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dlanetu sistēmā mērī, pamatojoties uz paralakses mērījumiem.
Tāpēc mēs vēlāk vēl atgriezīsimies pie šā jēdziena un ar to saistī-

tiem jautājumiem, pagaidām ar sacīto pietiek.
Tādā kārtā Mēness lēkta un rieta aprēķināšana jāizdara pēc for-

mulas

cos(90
c
3s'

t
15 ,5 — 57') — sin o sin 8

COS / -

1 ■ ■ =

cos 9 cos 6

_

cos 89 54' — sin 9 sin 8

cos 9 cos 3

lepriekšējos spriedumos tika pie-

ņemts, ka novērotāja acs atrodas uz

geoida (jūras) līmeņa. Ja tā atrodas

augstumā h virs jūras līmeņa (uz kuģa

klāja, lidmašinā, kalna virsotnē), tad

notiek tā saucamā apvāršņa noliecc

(68. attēls). Taisne, kas iet no novēro-

tāja M acs un pieskaras punktā // pie
geoida virsmas, kuru pieņemam par
lodi, veido ar svērtenisku līniju MZ

leņķi, lielāku par 90°, proti, 90° -f d.

Ja 0 ir Zemes centrs, bet H tās rā-

diuss, tad (90° + //) cosrf *= R; no

šejienes dabūjam:

68. att. Novērotāja aug-
stuma ietekme uz apvāršņa

nolieci.

■- i i / I' \
2 2Hh +A"

aptuveni

sin d*y~'
Horizonta attālums MH = (R + /*) sin rf « \'2Rh.
Lai aprēķinātu punktam M lēkta vai rieta stundu leņķi, iepriek-

šējās formulās 90° vietā jāņem 90° +d. Stingri izsakoties, jāņem
vēl vērā gaismas stara izliekšanās no H līdz M refrakcijas dēļ, bet

tā nav liela. To neievērojot, dabūjam sekojošu tabulu:

h (metros) 5 50 500 2000 8000

MH (kilometros) ...

8.0 25 80 159 319

d 4.3 14' 43' 86' 172'

Visos minētajos aprēķinos jāņem no astronomiskās gada grāmatas

spīdekļa ģeocentriskie a un 8 tieši lēkta un rieta momentiem. Saulei un

planētām, bet jo sevišķi Mēnesim šīs koordinātas, kā arī paralakse, mainās

ļoti ātri, tāpēc t jāaprēķina divas reizes: sākumā jāņem a un 8 spīdekļa aug-
šējās kulminācijas momentam tai vietai uz Zemes, kurai izdara aprēķinus,
un jāaprēķina aptuveni lēkta un rieta momenti, bet pēc tam no astronomis-

kās gada grāmatas jāņem <x un 8 atsevišķi lēkta momentam un atsevišķi
rieta momentam un jāatkārto aprēķini.

1(1*
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Par krēslu, sauc Zemes virsmas apgaismojumu pēc Saules rieta

un pirms lēkta ar Zemes atmosfērā atstarotu Saules gaismu, kā

ari laika starpbrīdi starp Saules rietu un laiku, kad jāpāriet uz

mākslīgu apgaismojumu (vakara krēsla), un attiecīgi — starp debess

krēslošanos un Saules lēktu (rīta krēsla). Vakara krēslas beigas un

rīta krēslas sākums nav saistīts ar kaut kādu reālu astronomisku

parādību līdzīgi Saules rietam; ar norunu ir pieņemts, ka tas ir mo-

ments, kad Saules centra zenitattālums ir 95° (dažreiz pieņem
96/2° vai 97°). Tā ir tā saucamā civilā krēsla. Attiecīgā Saules

stundu leņķa aprēķināšanai lieto formulu

cos 96 — sin 9 sin 8
COS t —

2-r
COS 9 COS d

Ja 9
= 6072°, tad vasaras saulstāvju dienā vakara civilās krēslas

beigas sakrīt ar rīta sākuma (blāzma turpinās visu nakti). Uz zie-

meļpola civilā krēsla turpinās tik ilgi, cik nepieciešams, lai Saules

centra deklinācija izmainītos no—6° līdz—3/4
° vai no —līdz —6C

.

Par astronomiskās vakara krēslas beigām un rīta krēslas sākumu

ir pieņemts moments, kad Saules centrs atrodas 18° zem horizonta;
astronomiskās vakara krēslas beigās izzūd pēdējās vakara blāzmas

pēdas.

102. §. Papildinājumi jēdzieniem par Saules lēktiem un rietiem. No

ieprieKstja paragraia ir sKaiurs, Ka, ja par datnes īeKtu un rietu uzskata

Saules augšējās malas parādīšanos virs horizonta un pazušanu aiz horizonta

un pie tam ņem vērā refrakcijas ietekmi, tad lēkta brīdis iestājas agrāk,
bet rieta brīdis vēlāk nekā tad, ja neievēro spīdekļa rādiusu un refrakciju.
Tāpēc visās vietās uz Zemes un visās gada dienās dienas garums ir lielāks,

nekā tas būtu bez šiem cēloņiem. Tāpēc tas, kas bija teikts 79. paragraff
par dienas un nakts garumiem dažādās vietās uz Zemes un dažādos gada
laikos, ir jāgroza, ja gribam būt precizi. Uz ekvatora diena ir garāka par
nakti; uzaicinu lasītāju padomāt, par cik īsti minūtēm pavasara un rudens

sākuma dienās. Uz pola Saule lec agrāk par pavasara sākuma dienu un

noriet vēlāk par rudens sākuma dienu; tās lēkts un riets notiek tad, kad
Saules centra dienvidu deklinācija pēc absolūtās vērtības sasniedz tās

rādiusa un refrakcijas sumu, t. i., 16' + 35. Jāievēro tikai tas, ka refrak-

cijas lielums atkarājas no temperatūras un no atmosfēras spiediena. Refrak

ci ja aug līdz ar temperatūras pazemināšanos un spiediena pieaugšanu. Bez

tam Ledus okeānā horizonta tuvumā iespējamas pilnīgi neparastas refrak

cijas vērtības, kas sasniedz pat 2°.

C. ASTRONOMISKIE INSTRUMENTI

To astronomisko novērojumu mērķis, par kuriem mums šeit īsi

jāpastāsta, pieskaroties katrā jautājumā tikai galvenajam, ir spī-

dekļu sfērisko koordinātu mērīšana. Lai veiktu šos novērojumus,
ir nepieciešami leņķu mērījamie instrumenti un pulkstenis ikviena

novērojuma momenta atzīmēšanai, tāpēc ka spīdekļu koordinātas

mainās, dažreiz pat ātri. Dažos gadījumos pats pulkstenis noder

koordinātu mērīšanai. Tādā kārtā mums jāapskata vispirms šie
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instrumenti pamatvilcienos. Mēs apskatīsim divus no tiem: meri-

diānriņķi un universalinstrumentu. Ikvienam instrumentam mūsu

laikos kā neatņemama sastāvdaļa ir astronomiskais tālskatis, tāpēc

jāsāk ar to.

103. §. Astronomiskā tālskata uzbūve un darbība. Tālskata

galvenās sastāvdaļas ir aivas stiKia ieeas, Kas novietotas tā galos.
Lielākā no tām ir pagriezta pret objektu, un to sauc par objektīvu;

69. att. Staru iziešana caur abpusēji izliektu lēcu.

otrā skatās novērotāja acs, to sauc par okulāru (no latiņu vārda

~oculus", kas nozīmē ~acs"). Vienkāršākā gadījumā (69. att.)

objektivs ir abpusēji izliekta lēca, t. i., stikla gabals, ierobežots

no pretējām pusēm ar sfēriskām virsmām; vidū tas ir biezāks nekā

pie malām. Taisni, kas savieno lēcu virsmu centrus, sauc par lēcas

optisko asi. Šādai lēcai ir šāda īpašība: ja uz optiskās ass ne visai

tuvu pie lēcas atrodas gaismas punkts, tad gaismas stari, kas no tā

krīt uz lēcu, tai izejot cauri, lūst un savācas apmēram vienā punktā

arī uz optiskās ass. Šo punktu sauc par gaismas punkta attēlu.

Staru savākšanās punkta attālums no lēcas atkarājas no gaismas

punkta attāluma.

Ja pēdējo arvien vairāk un vairāk attālina no lēcas, tad tā attēla

vieta arvien vairāk tuvojas lēcai, tiekdamās uz kādu robežstāvokli.

Kad spīdošais punkts atrodas ļoti tālu (teorētiski bezgala tālu), tad

attēls atrodas lēcas tā saucamajā galvenā fokusā (vai vienkārši

fokusā): tā attālumu no lēcas sauc par fokusa attālumu.

Ja gaismas punkts atrodas ārpus optiskās ass, tad stari, kas no

tā krīt uz lēcu, arī savācas vienā punktā ārpus optiskās ass; pie tam,

kā tas redzams 69. attēlā, ja gaismas punkts atrodas zemāk par

optisko asi, tad tā attēlu dabū augstāk par asi. Ja neievēro lēcas

biezumu, tad lēcas krustpunktu ar optisko asi var nosaukt par lēcas

centru. Tādā gadījumā var teikt, ka gaismas punkts, lēcas centrs

un gaismas punktu attēls gul uz vienas taisnes. Ja ir vairāki gaismas

punkti vienā plaknē, kas ir perpendikulāra pret optisko asi, tad to

attēli arī novietosies vienā plaknē, kas ir perpendikulāra pret optisko

asi. Priekšmeta punktu un to attēlu savstarpējais sakārtojums lī-

dzinās cits citam, tikai attēls ir apgriezts, t. i., priekšmeta augšējais

punkts nonāk apakšā, bet labais — pa kreisi.

Ja priekšmeta attālums ir ļoti liels, kā, piemēram, debess spīdekļu



150 VSTKOMKTKIJAS PAMATI

attālums, tad tā attēls atrodas fokalā plaknē un attēla lielums at-

karājas no priekšmeta leņķiskā lieluma, t. i., no leņķa starp stariem,

kas iziet no objektiva uz priekšmeta pretgulošo malu punktiem, un

no lēcas fokusa attāluma. Piemēram (70. attēlā), Mēness leņķiskais
diametrs ir 31. Ja lēcas attālums ir F cm un attēla centrs atrodas

uz optiskās ass, tad pēc zīmējuma leņķis COL — 15'//; OC = F cm.

Tātad 15'/./. At-

70. att. Ar lēcu iegūts bezgalīgi tāla

priekšmeta attēls.

tēla diametrs būs 2F tg 151 .'

vai ar pietiekamu precizi-
tāti F tg 31', vai F: 111,

t. i., 111 reižu mazāks par

lēcas fokusa attālumu.

Vispār debess spīdekļa
attēla lielums ir proporci-
onāls objektīva fokusa attā-

lumam.

Ar tālskata objektivu iegūst debess spīdekļu reālus attēlus ob-

jektiva fokusā. Objektivu fokusu attālumi astronomiskajos tāl-

skatos mēdz būt no dažiem decimetriem līdz divdesmit metriem (un
dažreiz arī vairāk).

Okulārs darbojas kā palielināmais stids jeb lupa, ar ko debess

spīdekļa attēlu objektiva fokusā apskata tāpat, kā, piemēram, ar

lupas palīdzību apskata sīkus kukaiņus vai augus. Okulārs vien-

kāršākā gadījumā arī ir abpusēji izliekta lēca, tikai ar mazu fokusa

attālumu — dažus centimetrus (no 1 2 cm līdz apm. 5 cm). Okulā-

ram jābūt ievietotam tālskatī tā, lai tā optiskā ass pēc iespējas
sakristu ar objektiva optisko asi. Jo mazāks okulāra fokusaattālums,

jo lielāks ir palielinājums, ko tas dod. Tālredzīgai novērotāja acij

nepieciešams, lai okulāra fokuss sakristu ar objektiva fokusu. Tuv-

redzīgai acij nepieciešams drusku piebīdīt objektivam tuvāk okulāru.

Tāpēc okulāru vienmēr ievieto tievā caurulītē, ko var tuvināt ob-

jektivam vai attālināt no tā, kad novērotājs, kā mēdz teikt,,,iestāda
okulāru pēc savas acs".

Staru gaita tālskatī attēlota 71. attēlā. Jāievēro tas, ka stari,

kas iziet caur objektivu un pēc tam savirzās fokusā, turpmāk, pro-

tams, izklīst un krīt uz okulāra lēcu. Pie tam stari no punkta, kas

gul uz objektiva optiskās ass, pēc savirzīšanās attēla punktā A

iziet caur okulāra vidu un turpina iet aiz okulāra, nemainot savu

virzienu, bet izveidojot paralēlu vai gandrīz paralēlu staru kūlīti,

tāpēc ka okulāra fokuss sakrīt vai tikpat kā sakrīt ar objektiva
fokusu. Turpretim stari, kas nāk no ārpus optiskās ass gulošā punkta,
savirzīdamies attēla punktā B, tālāk krīt kā izklīdušu staru kūlītis

uz okulāra malu, lūzdams tajā apmēram tāpat kā prizmā, turpina
iet slīpi pret optisko asi un krusto to kādā punktā C. Šā punkta
tuvumā savirzās visi stari, kas nākuši no objektiva un kas izgājuši



ASTRONOMISKĀ TĀLSKATA UZBŪVE UN DARBĪBA 151

caur okulāru, un tiek iegūts objektiva attēls. Par to var pārliecinā-
ties, ja novieto šajā vietā matēta stikla vai pauspapīra gabaliņu,
iepriekš tālskati pagriežot pret gaišu fonu, piemēram, pret debesīm.

Tādā kārtā leņķis starp stariem, kuri krīt uz objektivu no diviem

priekšmeta punktiem un izveido savā starpā leņķi a, tālskata darbī-

bas dēļ pārvēršas par leņķi [3, lielāku par a. Šai apstāklī tad arī

izteicas tālskata darbība, kuras dēļ priekšmeti tā.skatī liekas lielāki.

71. att. Staru ceļa schema astronomiskā tālskatī.

Tiešām, neapbruņota acs, kā parasti mēdz teikt, redz attālumu starp
priekšmeta diviem punktiem zem leņķa a, bet, apbruņota ar tāl-

skati, redz to pašu attālumu zem leņķa % Tāpēc priekšmeta attēls

uz acs tīklenes, skatoties tālskatī, ir lielāks nekā bez tālskata. Ir

pieņemts attiecību tg 3 : tg a saukt par tālskata palielinājumu,

un var pierādīt, ka tālskata palielinājums ir objektiva fokusa aitū-

luma attiecība pret okulāra fokusa attālumu.

Otra tālskata īpašība ir tā, ka, ja acs ir novietota tā, ka redzoklis

sakrīt ar objektiva attēlu C un šis attēls ir mazāks par redzokli, tad

acī nonāk visa gaisma, kura iziet caur objektivu. Bet, tā kā objektiva
caurmērs mēdz būt daudz lielāks nekā redzokļa caurmērs, tad,
skatoties tālskatī, acs no ikviena gaismas punkta iegūst daudz

vairāk gaismas nekā bez tālskata. Tāpēc tālskatī redzamas daudz

vājākas zvaigznes nekā ar neapbruņotu aci, bet tas notiek vienīgi

tāpēc, ka zvaigznes pie jebkura palielinājuma izskatās kā punkti.

Ja aplūko priekšmetu ar dimensijām, t. i., kurām ir ievērojami

leņķiskie izmēri, piemēram. Mēnesi, tad tā šķietamais palielinājums

pārsniedz gaismas palielinājuma daudzumu, kas caur tālskati nonāk

acī, un šāds priekšmets ar dimensijām, protams, tālskatī redzams

lielāks, taču tumšāks nekā ar neapbruņotu aci; tas ir jo tumšāks,

jo lielāks palielinājums. Tāpat arī debess fons, t. i., mūsu gaiss,
kuru apspīd Saule, tālskatī redzams tumšāks nekā bez tālskata; šā

iemesla dēļ dienā ir iespējams tālskatī redzēt zvaigznes.

Ja tālskatis ir vērsts pret Mēnesi, tad novērotājs redz vai nu

visu Mēnesi, kā to redz neapbruņota acs, vai arī tikai Mēness diska

vienu daļu, skatoties pēc palielinājuma. Tas atkarājas no okulāra

uzbūves: jo tas ir lielāks pēc izmēriem, jo lielāka ir tā fokalā attēla

daļa, kuru var redzēt caur okulāru, bet par to jo lielāks ir okulāra

fokusa attālums un tātad jo mazāks ir palielinājums. Gluži tas
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pats ir, ja tālskatis vērsts uz zvaigzni, — tad tālskatī ir redzama

ne tikai šī zvaigzne, bet arī neliela daļa debess ap to un citas zvaigznes,
kuras atrodas tai tuvu pie debess sfēras. Šā redzes lauka lielums at-

karājas, kā to tikko pastāstījām, no okulāra īpašībām.

Ja tālskati lieto instrumentos, ar kuriem mērī leņķus, tad reizē

ar objektivu un okulāru tā nepieciešama sastāvdaļa vēl ir tīkliņš vai

vismaz krusts no zirnekļu pavedieniem, kuri uzvilkti uz rāmīša,
vai tievu, melnu pavedienu krusts, kas uzzīmēts uz stikla plates;

72. att. Vienkāršas lēcas

sfēriskā aberacija.

šo krustu vai plati novieto objek-
tiva fokalajā plaknē, kur dabū

debess spīdekļu attēlus. Viens pave-
diens ir horizontāls, otrs vertikāls.

Ja saka, ka tālskatis ir iestādīts

uz kādu zvaigzni vai uz kādu

Mēness punktu, piemēram, uz tā

augšējo malu, tad tas nozīmē, ka

šās zvaigznes attēls vai Mēness

punkts atrodas uz pavedienu krusta krustpunkta.
Taisni, kura savieno objektiva centru ar pavedienu krusta

krustpunktu, sauc par skata līniju. Ja zvaigznes attēls atrodas

pavedienu krustā, tad skata līnijai ir tieši tas virziens, kādā nāk

stari no novērojamā spīdekļa uz novērotāju. Tā ir visa lietas būtība.

104. §. Achromatiskie objektivi un okulari. Vienkāršas lēcas

objektīvus, kādus aprakstījām iepriekšējā paragrāfā, lietoja XVII

un XVIII gadsimtā. Tie ir nepilnīgi divējādā ziņā.

Pieņemsim, ka gaismas punkts atrodas uz optiskās ass. Izrādās,
ka gaismas stari, izgājuši caur objektivu, tikai apmēram savirzās

vienā punktā: īstenībā, jo tālāk no objektiva centra iziet stars caur

objektivu, jo tuvāk objektivam tas krusto optisko asi (72. attēls).
Tādā kārtā staru savirzīšanās vienā punktā izrādās nepilnīga

pat tad, ja gaismas punkts atrodas uz optiskās ass. Ja tas atrodas

ārpus optiskās ass, tad staru savirzīšanās mēdz būt vēl sliktāka un

pie tam, jo sliktāka, jo tālāk no optiskās ass tiek iegūts punkta attēls

un jo lielāka ir objektiva caurmēra attiecība pret tā fokusa attālumu.

Tā ir tā saucamā objektiva sfēriskā aberacija.
Bez tam, ejot cauri objektivam, gaismas stari ne tikai lūst, bet

arī sadalās krāsās, tāpēc ka, ja gaisma iet cauri objektiva vienai

daļai, tad tas ir pilnīgi tas pats, kā kad ja gaisma ietu cauri prizma

ar mazu laušanas leņķi. Tāpēc stari ar mazāku viļņa garumu, pie

mēram, violetie, lūst stiprāk nekā stari ar lielāku viļņa garumu

piemēram, sarkanie. Šā iemesla dēļ violetie stari krusto optisko as

tuvāk lēcai nekā sarkanie stari un priekšmeta attēls izrādās krā

sams. Tā ir tā saucamā objektiva chromatiskā (t. i., krāsainā

aberacija.
Sākot ar XVIII gs. beigām un sevišķi ar XIX gs. sākumu, op



MERIDIANRI.Ņ ĶIS 153

tiki jau bija iemācījušies ievērojamā mērā pavājināt šos objektiva
trūkumus. Šim nolūkam objektivu izgatavo saliktu — no divām

lēcām, kuras izgatavotas no divām dažādām optiskā stikla šķirnēm:
kronstikla un flintstikla. Šīm stikla šķirnēm ir gandrīz vienādi

vidējie laušanas koeficienti (kronstikiam —1,5, flintstiklam —1,6),
bet flintstiklam atšķirība starp violeto un sarkano staru laušanas

koeficentiem ir gandrīz divreiz lielāka nekā kronstikiam.

Tad iznāk, ka, ja saliek abpusēji izliektu lēcu no

kronstikla ar plakani ieliektu no flintstikla, kā tas

parādīts 73. attēlā, tad flintstikla lēca ikvienā objektiva
vietā samazina apmēram divkārt staru novirzi, bet

šādā kārtā var panākt jebkuru divu krāsu staru savir-

zīšanos.

Taisnība, līdz šim laikam nav dabūtas tādas divas

stikla šķirnes, lai va-

rētu sakopot vienā

punktā visu krāsu

starus, taču priekš-
meta attēls, kurš

73. att.

Achro-

matisks

objektivs.

dabūts ar tādu komplicētu lēcu
r

ir daudz mazāk krāsains nekā

ar parasto lēcu. Tādus objek-
tivus sauc par achromatiskiem,

t. i., tādiem; kuri nedod krā-

sainus attēlus.

Var sasniegt vēl labāku krā-

saino staru savienošanos vienā

punktā ar trīs lēcu objektivu.
Divu vai trīs lēcu objektiviem
stiprā mērā (gandrīz pilnīgi)
var samazināt sfērisko abera-

ciju. Tagad astronomisko tāl-

skatu objektiviem lieto vienīgi
achromatiskus objektivus. Lī-

dzīgā kārtā okulāri sastāv ne

no abpusēji izliektas lēcas, bet

no divu vai vairāku lēcu kom-

binācijas, kālab iegūst asākus

attēlus un pie tam uz lielāka

redzes lauka.
74. att. Meridiānriņķis. 105. §. Meridiānriņķis. Jē-

dziens par instrumenta kļūdām.

Meridiānriņķis (74. att.) sastāv no astronomiskā tālskata, kas var

griezties ap vienīgo asi, kura vērsta tieši no austrumiem uz rietumiem.

Abas tālskata puses un abas ass puses piestiprinātas pie kuba m
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strunienta centrā. Ass gali ir izveidoti kā vienāda diametra apaļ-

cilindri; viena ass ir otras turpinājums, ass gali atbalstās uz taisns

leņķa izgriezumiem, kuri ir labi piestiprināti pie ķieģeļu vai akmeni

stabiem (75. attēls), kas atbalstās uz zemē uzmūrētiem solīdiem

pamatiem, lai nodrošinātu instrumentam iespējami lielāku stabili-

tāti. Tālskatis piestiprināts asij tā, ka skata linija (skat. 103. §) ir

tieši perpendikulāra griešanās asij. Perpendikulāri griešanās asij

uz tās piestiprināts riņķis, kas precizi iedalīts grādos un grādu daļās
līdz 5' vai līdz 2. Tā centram jāsakrīt ar griešanās asi. Pie staba

75. att. Meridiānriņķa scheina (skats no austrumiem un dienvidiem)

piestiprināts rādītājs, ar kuru izdara riņķa nolasījumu, t. i., uz

riņķa tiek nolasīts tas grādu un grādu daļu skaits, kāds atbilst

rādītāja svītras turpinājumam. īstenībā netiek lietoti vienkārši

rādītāji., bet komplicēti mikroskopi, ar kuriem iespējams nolasīt

riņķus ar precizitāti līdz loka sekundes desmitdaļai.

Ja griešanās ass ir vērsta tieši no austrumu punkta uz rietumu

punktu, tālskata skata līnija ir perpendikulāra griešanās asij un

viens no krusta pavedieniem ir horizontāls, bet otrs tam perpendi-

kulārs, tad šis otrs pavediens pastāvīgi gul meridiāna plaknē, tāpēc
ka meridiāna plakne ir perpendikulāra taisnei, kura iet no austrumu

punkta uz rietumu punktu. Tāpēc zvaigznes attēla cauriešanas mo-

ments krusta vertikālajam pavedienam reizē ir arī pašas zvaigznes
cauriešanas moments novērotāja meridiānam.

Šai novērojumā tālskati iestāda tā, lai zvaigznes attēls debess

sfēras diennakts griešanās dēļ (vai, precizāk sakot, Zemes) kustētos

pa horizontālo pavedienu. Kad tālskatis tā ir iestādīts, tad novēro-

tājs nolasa to grādu un grādu daļu skaitu, kāds šai tālskata stāvoklī

atrodas uz riņķa pret rādītāja svītru. Izdarot zināmas darbības,

iespējams šo rādītāju iestādīt tā, lai nolasījums būtu 0°0'0" tajā
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gadījumā, kad skata līnija ir vertikāla. Ja tas ir sasniegts, tad,
iestādot tālskati norādītā veidā uz zvaigzni, nolasījums dod tieši

zvaigznes zenitattālumu vai zenitattāluma papildinājumu līdz 360.

No aprakstītajām īpašībām instruments arī dabūjis savu nosaukumu

mv: meridianriņ ķis.
Tūlīt gan jāaizrāda un vienmēr tas jāievēro, ka nav meridiān-

riņķa, kas būtu izgatavots un uzstādīts pilnīgi precizi. Tam, tāpat
kā ikvienam instrumentam pasaulē, ir savas kļūdas: tā griešanās
ass nav vērsta tieši no austrumu punkta uz rietumu punktu, tā skata

līnija nav pilnīgi perpendikulāra griešanās asij, nostādot skata lī-

niju vertikāli, nolasījums uz riņķa nav tieši nulle. Taisnība, šīs,

kā arī citas instrumenta kļūdas var padarīt ļoti mazas, tomēr astro-

nomi nekādā gadījumā tās neignorē. Tieši otrādi, ir līdzekļi, ar kuru

palīdzību no novērojumiem iespējams noteikt instrumenta katras

kļūdas lielumu un pēc tam aprēķināt tās ietekmi uz novērojumu
rezultātiem. Tādā kārtā novērojumus izlabo par instrumenta kļū-
dām un iegūst tādus lielumus, kādus dabūtu, ja instruments būtu

bez kļūdām. To astronomijas nozari, kura iztirzā novērošanas

metodes ar dažādiem instrumentiem, instrumentu kļūdu noteik-

šanas metodes un jautājumu, kā atbrīvot novērojumus no šīm

kļūdām, sauc par praktisko astronomiju. Šajā kursā mēs nevaram

iedziļināties tādos sīkumos un aprakstīsim novērojumus tā, it kā

instrumenti būtu bez kļūdām.

Meridiānriņķu izmēri mēdz būt šādi: tālskata garums parasti ir

no 1> '2 līdz 3 m, objektiva caurmērs no 10—20 cm, iedaļu riņķa
caurmērs no 1 2

līdz 1 ///. No apraksta ir skaidrs, ka instrumentam

nepieciešams solids, stingrs pamats; tas ir viens no galvenajiem
instrumentiem gandrīz katrā astronomiskā observatorijā.

Instrumentu, kuram pilnīgi tāda pati uzbūve kā meridiānriņ-

ķim, bet kuram uz ass nav precizā iedaļu riņķa un ar kuru novēro

vienīgi spīdekļu cauriešanas momentus novērotāja meridiānam,

sauc par pasažinsirumentu.
106. §. Universalinstruments. Astronomiskie novērojumi pla

tumu, garumu un azimutu noteikšanai jāizdara dažādās vietās uz

Zemes. Šai vajadzībai kalpo pārnesamie instrumenti. No tiem mēs

aprakstīsim tā saucamo universaUnstrameiitu, kuru, kā pats nosauku

kurris rāda, ir iespējams ļoti plaši pielietot. Universalinstrument>

sastāv no astronomiskā tālskata, kurš var griezties ap horizontah

un ap vertikālo asi, pie kam tā pagrieziena leņķus ap vienu va

otru no asīm var nolasīt uz diviem riņķiem, viens no tiem — no

lasījumiem vertikālajā plaknē — tas savienots ar horizontālo asi

bet otrs — nolasījumiem horizontālajā plaknē — tas savienots a

vertikālo asi.

ledomāsimies astronomisko tālskati (76. att.), kas piestiprināts
horizontālās ass vienā galā, bet otrā galā novietots vertikālais iedaļu
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riņķis tāpat kā meridiānriņķim, tikai ievērojami mazāks. Hori-

zontālās ass gali, kuriem apaļu cilindru veids, gul taisnleņķa izgrie-
zumos, kuri novietoti platas dakšas veida atbalsta augšējos galos.
No šīs dakšas uz leju iet koniska caurule, kura uzmaukta uz verti-
kālās ass. No šās ass apakšas staru veidā iziet trīs stieņi, cits no cita

120° attālumā, kuru galos ieskrūvētas vertikālas balsta skrūves ar

galvām; ar šīm skrūvēm instruments atbalstās uz ķieģeļu vai iztu-

rīga koka staba vai uz stativa. Vertikālo iedaļu riņķi var nolasīt

ar diviem rādītājiem, kuri pie-

stiprināti pie dakšas. Uz vertikā-

lās ass uzstiprināts horizontālais

iedaļu riņķis, kuru var nolasīt ar

diviem rādītājiem, kas arī pie-

stiprināti minētai dakšai.Mūsdienu

instrumentiem vienkāršu rādītāju
vietā lieto tā saucamos nonijus,
ar kuriem iespējams nolasīt riņķus
ar precizitāti līdz 30", 20",' 10"

vai 5", skatoties pēc nonija uzbū-

ves, vai arī komplicētus mikrosko-

pus, kā meridiānriņķim, ar kuriem

iespējams nolasīt riņķus ar pre-

cizitāti līdz 1" vai 0,2".
Ideālam instrumentam, t. i.,

tādam, kurš ir bez kļūdām, ver-

tikālai un horizontālai asij jābūt

savstarpēji perpendikulārām,skata

līnijai perpendikulārai pret hori-

zontālo asi, instrumenta asīm

jāiet tieši caur iedaļu riņķu
centriem. Kad šādu instrumentu

76. att. Universalinstruments.

uzstāda novērošanai, tad ar līmeņrāža palīdzību to nostāda tā, lai

tā vertikālā ass būtu tieši vertikāla: tad horizontālā ass pati par
sevi jau kļūst tieši horizontāla. Taču, kā jau teikts, pilnīgi precizu
instrumentu nav, un praktiskā astronomija apskata metodes,
kā noteikt visas instrumenta kļūdas un kāda ir šo kļūdu ietekme

uz mērītiem lielumiem, bet še mēs apskatīsim instrumentus kā

pilnīgi precizus.
107. §. Zemes un debess oriekšmetu zēni zenitattālumu mērījumi.

Ja universalinstruments ir pilnīg
precīzs, taa, griežot taisKati ap horizontālo asi, skata līnija, būdama

perpendikulāra šai asij, apraksta kaut kādu vertikālu plakni. Kaut

kādā tālskata un vertikālā riņķa stāvoklī skata līnija būs vērsta

tieši svērteniskā virzienā. To ievērojot, iedomāsimies šādas operā-

cijas. lestādīsim tālskati uz kaut kādu tālu Zemes priekšmetu
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kura zenitattālums ir z. Pieņemsim, ka šajā gadījumā instruments

ir tādā stāvoklī, ka vertikālais riņķis atrodas pa labi (bet tālskatis

pa kreisi) no novērotāja; nolasījums uz vertikālā riņķa šajā
gadījumā ir L (77. att. a). Tādu instrumenta stāvokli apzīmē ar

~riņķis pa labi" (RL). Pēc tam pagriezīsim instrumenta augšējo
daļu ap vertikālo asi par 180°. Tā kā griešana notiek ap svērte-

nisku līniju (tāpēc ka uzskatām instrumentu par ideāli precizu),
tad arī pēc pagriešanas skata līnijas virziens veido ar svērtenisko

līniju to pašu leņķi z, kuru dabūjām, iestādot tālskati uz Zemes

priekšmetu (77.att.b).
Pēc tam griežam tāl-

skati ap horizontālo

asī tā, lai, tālskatim

izejot caur svērte-

nisku stāvokli, objek-
tivs būtu vērsts pret
zenitu (tas nozīmē —

pagriežam par leņķi z),

pēc tam turpinām

griezt tālāk un atkal

iestādām uz priekš-

77. att. Zenitattālumu noteikšanas schema ar

universalinstrumentu.

metu; tas nozīmē, ka esam vēlreiz pagriezuši tālskati līdz ar skata

līniju un vertikālo riņķi par to pašu leņķi z un iepriekšējā virzienā

(75. att. c). Tagad novērotājam, kas skatās tālskatī, riņķis būs pa

kreisi un instrumenta stāvoklis ~riņķis pa kreisi" (RK). Apzīmēsim
vertikālā riņķa nolasījumu šajā instrumenta stāvoklī ar burtu A.

Jāsaprot, ka šādā operācijā no pirmās tālskata iestādīšanas uz

priekšmetu M līdz otrai vertikālais riņķis būs pagriezts tieši

par dubultu zenitattālumu, t. i., par leņķi 2z. No otras puses,

tā pagriešanas leņķis ir nolasījumu L un X starpība. Tāpēc

2z '= L— X vai 2z =X—L,

skatoties pēc tā, kas lielāks: L vai X, un tātad

z = ±-Ļ
Bez tam mēs varam tūlīt aprēķināt to riņķa nolasījumu, kāds

atbilst skata līnijas virzienam uz zenitu, jeb tā saucamo zenitpunktu

uz vertikālā riņķa. Ja to apzīmējam ar burtu Z, tad dabūjam

vai nu Z—K — z un Z=L + z,

vai arī Z=K+ i un Z—L —z.

Abos gadījumos mums būs:
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Tādā kārtā ar universalinstrumentu izmēri nekustīga Zemes

priekšmeta zenitattālumu un noteic instrumenta zenitpunktu.

Ja jāmērī debess spīdekļa zenitattālums, tad nevar rīkoties

tā kā gadījumā ar Zemes priekšmetu, tāpēc ka debess spīdekļa zenit-

attālums mainās. Taču pietiek iestādīt tālskati uz debess spīdekli
vienā stāvoklī, piemēram, ~riņķis pa kreisi", un iegūt uz vertikālā

riņķa nolasījumu K. Tā kā zenitpunkts mums zināms no Zemes

priekšmeta novērojumiem, tad debess spīdekļa zenitdistanci dabūsim

kā divu nolasījumu 7v un Z diferenci. Var iedomāties, ka, griežot

vertikālo riņķi ap asi, ir panākts tāds stāvoklis, ka / -0. Tad,
iestādot tālskati uz jebkuru priekšmetu, tūlīt iegūstam zenitat-

tālumu. Tomēr nav iespējams to izdarīt ar precizitāti līdz 1", un

tāpēc tur, kur nepieciešama augsta precizitāte, parasti lieto aprakstī-
to zenitattālumu noteikšanas metodi, novērojot divos instrumenta

stāvokļos: ~riņķis pa labi" un ~riņķis pa kreisi".

Pieņemot, ka instruments ir bez kļūdām, ir jāsaprot, ka, iestādot

tālskati uz kaut kādu priekšmetu tā, lai priekšmeta attēls atrastos

pavedienu krusta krustpunktā, nolasījums uz horizontālā riņķi
rādīs šā priekšmeta vertikālo stāvokli. Tāpēc, iestādot tādā pašā
kārtā tālskati uz otru priekšmetu un iegūstot tam atbilstošo hori-

zontālā riņķa nolasījumu, mēs pēc tam aprēķināsim šo divu priekš-
metu azimutu starpību, vienkārši atņemot no viena nolasījuma
otru. Jautājumu par azimuta un ne tikai par azimutu starpības
noteikšanu mēs apskatīsim 115. paragrāfā.

Ja unviversalinstrumentam iespējams precizi nolasīt vertikālo

riņķi, bet horizontālo tikai aptuveni, piemēram, līdz I', tad tādu

instrumentu sauc par augstuma riņķi. Turpretim, ja precizi nolasāms

ir horizontālais riņķis, bet vertikālais aptuveni, tad instrumentu

sauc par teodolitu. Teodolitus lieto ģeodēziskos darbos triangula-
cijas tīkla horizontālo leņķu mērīšanai (sk. 67. §). Pārnesamo uni-

versalinstrumentu izmēri mēdz būt ļoti dažādi: sākot ar maziem,
kuru iedaļu riņķiem diametrs ir ap B—lo8 —10 cm un tālskata fokusa

attālums 10—15 cm, beidzot ar instrumentiem, kuru iedaļu riņķu
caurmērs ir 30 cm un vairāk, bet tālskata fokusa attālums 50 cm

un vairāk.

108. §. Refrakcija jeb gaismas staru laušana Zemes atmosfērā.

Zenitattālumi, kurus izmērī ar meridiānriņķi vai universalinstru-

mentu, nedod patiesos to līniju virzienus, pa kuriem gaisma nāk no

novērojamiem spīdekļiem uz novērotāja vietu, tāpēc ka gaismas
stari tiek lauzti Zemes atmosfērā.

Vienkāršības dēļ pieņemsim, ka Zemes virsma un atmosfēras

kārtas ar vienādu laušanas koeficientu ir horizontālas plāksnes.
Domās sadalīsim atmosfēru ļoti daudzās šādās kārtās (76. att.) un

apzīmēsim gaisa laušanas koeficientu n-tā kārtā ar p.n ; normales
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pret kārtu robežām ir savstarpēji paralēlas. Pārejot no (n -f 1)
kārtas (n) kārtā un apzīmējot krišanas leņķi ar in+u bet laušanas

leņķi ar m,r
n,

mēs pēc Dekarta-Sneliusa likuma varam rakstīt

sin m
. i : sin r„ —

\i„ :u„ ~

bet no 78. att. redzams, ka mr
n

= i„; tāpēc

sin m f. j : sin i„ = u„ : ji„ ~

No atmosfēras augšējās ro-

bežas līdz Zemes virsmai mums

ir šādu vienādojumu rinda:

sin/„ i : sin /„ = \i„ : |t„ ~

sin/ : sin tß—\ = p.„_, : |i„ ,

sin : sin i
ß_2 = —a •

sin i 2•
sin t'i — |ij : p2,

sin /, : sin /0 =*= jio :

Apzīmējumi / 0 un \io attiecas

uz kārtu, kas tieši piegul Zemes

78. att. Refrakcija plakanas
atmosfēras gadījumā.

virsmai; i 0 nav nekas cits kā spīdekļa redzamais zenitattālums Z.

Turpretim uz atmosfēras augšējās robežas /
x

ir patiesais zenitat-

tālums 3, ko nav izkropļojusi refrakcija, bet = 1, jo aiz at-

mosfēras augšējās robežas ir tukšums. Sareizinājuši savā starpā
visus šos vienādojumus un pēc tam saīsinājuši tos, dabūjam šādu

sakarību:

sin z : sin J = ji0 : 1,

no kurienes dabūjam:
sin z — po sin Z.

Starpība z — Z ir refrakcija p, un tāpēc

sin (C -f- p) — p-o sin

Tā kā p ir mazs, tad ar pietiekamu precizitāti var pieņemt, ka

cos p = 1, un tad varam rakstīt:

sin (£ + p) = sin £ cos p -f sin p cos £ = sin £ + sin p cos £.

No šejienes izriet, ka

sin C -f- sin p cos t= ļi<j sin £,

no kurienes dabūjam:

sin p = (po — 0 tg
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No sacītā ir skaidrs, ka šī formula ir pareiza pie jebkura kārtu

skaita. Tas nozīmē, ka, pārejot uz robežu, kur ikviena kārta var

kļūt pēc patikas plāna, atradīsim, ka tā arī ir pareiza laušanas

79. att. Tiho Brahes ekvatoriālā

armilarā sfēra.

koeficienta v, nepārtrauktas

maiņas gadījumā.
No mēģinājumiem fizi-

kālās laboratorijās ir at-

rasts, ka (|l0 —1) ir pro-

porcionāls gaisa blīvumam,

t. i.,

-

B 273

,A° ~ C
760

'

273 + t

pēc Boila-Mariota un Ge-

Lisaka likuma, kur B ir

dzīvsudraba staba augstums
milimetros barometrā instru-

menta tuvumā, bet / —gaisa

temperatūra Celsija grādos.
Tā kā p ir mazs, tad var

pieņemt, ka

/ 1

P
sin o —

—5 >V
206 265"

kur 206265" — sekundu

skaits radianā. Tāpēc mēs

varam rakstīt:

p" = 206 265" c -JĻ
r 760

273
-

273 + t
gĻ'

Astronomiskie novērojumi ir pierādījuši, ka 206 265" c ir 60",3.

Iznāk, ka refrakcija atkarājas tikai no laušanas koeficienta pie
Zemes virsmas, bet ne no laušanas koeficienta samazināšanās līdz

ar augstuma pieaugumu.

Tomēr, apskatot jautājumu precizāk un uzskatot vienāda blī-

vuma gaisa kārtas par sfēriskām, atklājas zināmarefrakcijas atkarība

arī no gaisa blīvuma sadalījuma likuma atmosfērā un refrakcijas
formula kļūst sarežģītāka par izvesto.

Jāpiezīmē, ka Zemes atmosfēra ne tikai noliec no spīdekļiem nā-

košo staru ceļu, bet pa daļai arī absorbē šos starus; pie tam, jo
lielāks ir spīdekļa zenitattālums, jo lielāku ceļu šie stari noiet at-

mosfērā un jo vairāk tā tos absorbē. Absorbcijas pakāpe ir atka-
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Rīga arī vēl no staru krāsas: sarkanie stari tiek absorbēti vājāk par

citiem, violetie stiprāk (no krāsām, kuras sajūt acs). Tāpēc, kad

Saule ir pie paša horizonta (sevišķi pie jūras), mēs varam, gandrīz
nekaitējot redzei, skatīties tajā un redzam to sarkanu tāpat kā

Mēnesi.

109. §. Senlaiku leņķu
mērījamie instrumenti.

nāmu priekšstatu par tiem

dod 79. un 80. attēls, kuri

attēlo Ticho Brahes instru-

mentus. 79. attēls attēlo

ekvatora armilaro sfēru.

Ārējo gredzenu novieto no-

vērotāja meridiāna plaknē,

un tajā ir divi atbalsta

punkti asij, kura vērsta

pasaules ass virzienā. Ass

atbalsta vietas uz ārējā
gredzena atbilst 90° ieda-

ļām. Svērtenis rāda nola-

sījumu 56° — novērotāja
vietas ģeogrāfisko platumu.
Ar asi sastiprināts gredzens
bez grādu dalījumiem, bet

ar to — gredzens ar dalī-

jumiem perpendikulārs
asij; tas attēlo ekvatoru.

Ap šo pašu asi griežas vēl

viens gredzens, mazākais

no visiem, tā plakne ir pa-

ralēla asij; tas attēlo me-

ridiānu. Uz gredzeniem
atrodas dioptri, bet centrā

stabiņš; pārvietojot di-

optrus un skatoties caur

80. att. Ticho Brahes kvadrants.

tiem gar stabiņu, novērotājs iestādīja skata līniju uz spīdekli un

no riņķu nolasījumiem varēja dabūt deklināciju un stundu leņķi,
tomēr ar mazu precizitāti. 80. attēls rāda Ticho Brahes vertikālo

kvadrantu, kuru tas galvenokārt lietoja savos novērojumos. Ar šo

instrumentu varēja izmērīt zvaigžņu zenitattālumus ar precizitāti
līdz I. 81. attēls rāda dāņu astronoma Oles Remera instrumentu,
kurš pirmais ieteica lietot astronomiskajos novērojumos pasažin-
strumentu un meridiānriņķi

110. §. Instrumenti laika mērīšanai. Pulkstenis. Laika mērī-

šanai astronomijā lieto divējāda veida instrumentus: vieni pēc

11 Vispārīgās astronomijas kurss
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uzbūves līdzīgi parastajam sienas pulkstenim ar svārstu — tos

arī sauc par pulksteņiem: otri pēc uzbūves līdzīgi kabatas pulkste-

ņiem, tikai ievērojami lielāki par to — tos sauc par chronometriem

(~chronometrs" ir grieķu vārds un nozīmē ~laika mērītājs").
Spēks, kas liek pulksteņa (82. att.)

mechanismam kustēties, ir kāda

atsvara smaguma spēks, kuru,

pulksteni uzvelkot, šādā vai tādā

kārtā paceļ augšā; pulksteņa rādī-

tāju kustības regulē svārsts. Tā kā

svārsta svārstību periods atkarājas
no tā garuma, bet ikviena ķermeņa
garums mainās atkarībā no tem-

peratūras maiņas, tad, lai astro-

nomiskā pulksteņa svārsta svārstību

periods nemainītos atkarībā no

82. att. Riflera pulkstenis.81. att. Remera pasažinsitruments.

temperatūras, svārstus izveido vairāk vai mazāk komplicētus.
Tomēr tādā kārtā temperatūras ietekmi pilnīgi novērst neizdo-

das, un tāpēc tur, kur cenšas sasniegt vislielāko precizitāti,
pulksteņus novieto dziīos pagrabos, kur temperatūra nemainās



INSTRUMENTI LAIKA MĒRĪŠANAI 163

vismaz diennakts laikā, bet, ja iespējams, arī gada laikā. Svārstus

astronomiskiem pulksteņiem izgatavo sekundīgus, t. i., tādus, kas iz-

daravienusvārstību no kreisās puses uz labo vai no labās uz kreiso pusi
vienas sekundes laikā: tāda svārsta garums ir apmēram viens metrs.

Ciparnīcai ir stundu, minušu un sekundu rādītāji, pie kam mecha-

nisms uzbūvēts tā, ka katru svārsta svārstību pavada ass, skaidrs

sitiens, ko var skaidri sadzirdēt vairāku metru attālumā. Tāpēc
ir iespējams skaitīt sekundes pēc pulksteņa sitieniem, nemaz neska-

toties uz pulksteni, bet skatīties tālskatī, un atzīmēt vajadzīgo mo-

mentu, piemēram, zvaigznes cauriešanas momentu kādam pavedie-
nam ar precizitāti līdz sekundes desmitdaļai,

Ja, kā iepriekš teikts, pulkstenis novietots pagrabā ar pastāvīgu
temperatūru, tad tā sitienus pie instrumenta, saprotams, dzirdēt

nevar; šajā gadījumā pulkstenī iebūvē sevišķu palīgierīci, tā saucamo

kontaktu, ar kuru panāk to, ka elektriskajā ķēdē, kuru baro vai

nu kāda galvaniska baterija, vai akmulātors, vienu sekundi strāva

ir, bet nākošā sekundē strāvas nav saskaņā ar pulksteņa svārsta

kustībām. Šo pārtraukto strāvu ievada sevišķā pulkstenim līdzīgā

aparātā, kam arī ir stundu, minušu un sekundu rādītāji, un liek

tā saucamajam palīga pulkstenim iet pilnīgi tāpat, kā iet pulkstenis
pagrabā (šādi palīga pulksteņi, kurus elektriskā strāva iedarbina

tikai reizi minūtē un ne katru sekundi, atrodas Maskavas, Ļeņin-
gradas un Rīgas ielās un bieži vien ir uzstādīti vienas un tās pašas
iestādes dažādās telpās). Pēc šāda palīga pulksteņa sekundu sitie-

niem var novērojumus izdarīt tāpat kā pēc svārsta pulksteņa se-

kundu sitieniem.

Atkarībā no svārsta garuma pulkstenis iet pēc vidējā Saules

laika, t. i., tā rādītājiem vidējās diennakts laikā jāpagriežas par

24ft0wo'? (tā saucamais vidējā laika pulkstenis) vai pēc zvaigžņu
laika, t. i., rādītājiem jāpagriežas zvaigžņu diennakts laikā par

24A0m0s (tā saucamais zvaigžņu laika pulkstenis). Tomēr neiespē-

jami panākt, lai pulkstenis ietu pilnīgi precizi, t. i., lai šīs prasības

par rādītāju kustību tiktu stingri izpildītas. Ikviens pulkstenis
diennakts laikā vai nu atpaliek, vai arī aizsteidzas priekšā. Taisnība,

precizs pulkstenis atpaliek vai aizsteidzas priekšā nedaudz, tikai

dažas sekundes tūkstošdaļas, bet, lai arī cik tas būtu, visi pulksteņi
uz Zemes iet neprecizi un tātad neprecizi rāda laiku. To minušu

sekundu un sekundu daļu skaitu, pozitivu vai negativu, kas kādā

momentā algebriski jāpieskaita pulksteņa rādījumam, lai zinātu

precizu laiku šajā momentā, sauc par pulksteņa korekciju šajā

momentā. Pulksteņa korekcija ar laiku mainās. Tās izmaiņu vienas

diennakts laikā, saprotot ar to: korekcija šodien minus korekcija

vakar, cauc par pulksteņa diennakts gājienu. Laba, pirmās šķiras

pulksteņa pazīme ir nevis tā mazs diennakts gājiens, bet gan tā

gājiena pastāvlgums ilgā laika sprīdī. levērojot gājienu, mēs varam

11*
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zināt pulksteņa korekciju jebkurā momentā, bet tas ir tas pats, kas

zināt precizu' laiku. Taču laiku pa laikam ir nepieciešams noteikt

83. att. Chronografs

pulksteņa korekciju. To panāk, novērojot debess sfēras diennakts

griešanās parādību, kā tas parādīts t&lāk 113. un 114. §.
Beidzot, lai palielinātu reģistrējamo momentu precizitāti tām

parādībām, kuras novērojamas tālskat', lieto tā saucamos c/irono-

grafiis (83. att). Tie ir līdzīgi telegrāfa aparātiem, kuros nepār-
traukti tek papīra
sloksne: uz tās viena

spalva atzīmē pulk-

steņa sekundes ar elek-

triskās strāvas palī-

dzību, kuru ik sekundes

pārtrauc kontakts

pulkstenī, bet ar otru

spalvu novērotājs at-

zīmē izdarītā novēro-

juma momentu, no-

spiežot tasteri un tā

84. att. Chronografa lente.

ieslēdzot baterijas elektrisko strāvu, tādā kārtā uz lentes dabū kā

pulksteņa sekundu atzīmes, tā novērojumu momentu atzīmes

(84. att.).

111. §. Chronometri. Chronomeiriem (85. att.), tāpat kā kabatas

pulksteņiem un modinātājiem, dzinējspēks ir spēcīgas spirālveida
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atsperes elastības spēks, bet rādītāju kustības regulators ir tā sau-

camais balanss, kas svārstās te uz vienu, te uz otru pusi vājas spi-
rālveida atsperītes iedarbībā (kabatas pulksteņiem tā saucamais

matiņš). Ar to chronometri līdzinās kabatas pulksteņiem, bet tie

atšķiras ar lielākiem izmēriem un ar lielāku mechanisma precizi-
tāti un tāpēc arī ar lielāku diennakts gājiena pastāvīgumu. Chro-

nometru ciparnīcas lielums mēdz būt ap 10 cm. Uz tās mēdz būt

stundu, minušu un sekundu rādītāji, kas

sakārtoti tāpat kā kabatas pulkstenim.
Mechanisms uzbūvēts tā, ka sekundu

rādītājs ikkatru pussekundi asi pārlec un

šo lēcienu pavada ass sitiena troksnis, ko

var sadzirdēt vairāku metru attālumā.

Tāpēc ir iespējams skaitīt chronometra

sitienus, skatoties tālskatī, un atzīmēt

novērojamās parādības momentus ar

precizitāti līdz sekundes desmitdaļai.
Balansa svārstību periodu ietekmē

temperatūra. Chronometra balansus izga-
tavo komplicētākus nekā vienkāršos ka-

batas pulksteņos tāpēc, lai chronometriem

būtu vienāds diennakts gājiens pie da-

žādām temperatūrām. Tomēr chrono-

metram nav iespējams iegūt tik pastā-
vīgu gājienu kā pulkstenim. Līdzīgi

pulksteņiem chronometri ir vidējā un

zvaigžņu laika.

Chronometru var pārnēsāt un pār-
vadāt no vietas uz vietu, netraucējot
tā gājienu. Šī ir chronometra priekšrocība
attiecībā pret pulksteni. Tāpēc chrono-

metrs ir nepieciešams instruments gandrīz

85. att. Chronometrs.

katrā ekspedīcijā, un tas katrā ziņā nepieciešams uz katra kuģa, kas

dodas tālos jūras braucienos, tāpēc ka vienīgi ar chronometru iespē-

jams pietiekami precizi noteikt kuģa vietu okeānā. Viss iepriekšējā

paragrāfā teiktais par pulksteņa korekciju un diennakts gājienu
attiecas arī uz chronometriem. Chronometru tomēr nav iespējams
izgatavot ar tik mazu diennakts gājienu un tik mazu gājiena svārstī-

bu, kāds tas ir pirmās šķiras pulksteņiem. Chronometrs ir labs, ja
tā diennakts svārstības nepārsniedz 0,2—0,3 sekundes.

D. ASTROMETRIJAS UZDEVUMI

112. §. Astrometrijas galvenie uzdevumi, kas atrisināmi ar ap-
idKsiuu insirumemu panuziuu, saučuaim uivās grupās.
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Pirmo grupu sastāda: vietas ģeogrāfiskā platuma noteikšana,

pulksteņa korekcijas jeb, kā dažreiz saka, laika noteikšana, vietas

ģeogrāfiskā garuma noteikšana un kāda Zemes priekšmeta azimuta

noteikšana. Šo uzdevumu veikšanai jāzina novērojamo spīdekļu
rektascensijas un deklinācijas novērošanas momentā. Visbiežāk

šim nolūkam novēro spožas zvaigznes ap Sauli, retāk planētas un

vēl retāk — Mēnesi. Šīm vajadzībām katram gadam tiek izdotas

astronomiskās gada grāmatas, kurās ievieto Saules, planētu un Mē-

ness rektascensijas un deklinācijas katrai dienai un izvēlētām spo-

žām zvaigznēm katrai desmitai dienai.

Astrometrijas uzdevumu otru grupu sastāda debess spīdekļu
un pirmām kārtām zvaigžņu rektascensiju un deklināciju noteik-

šana. Nepietiek noteikt šīs koordinātas katrai zvaigznei vienu reizi,

tāpēc ka tās mainās, kaut arī ļoti lēni. Bez tam noteikt, kā tās mainās

laikā, t. i., noteikt zvaigžņu īpatnējās kustības, ir svarīgi Visuma

uzbūves pētīšanai. Nepieciešams arī atkārtot Saules, planētu un

Mēness novērojumus, lai precizāk nekā agrāk izpētītu to kustību

īpašības un pēc tām spēkus, kuri vada to kustības, un lai papildinātu
šo spīdekļu kustības teoriju. Tikai pamatojoties uz šādas teorijas,
iespējams vairākiem gadiem uz priekšu aprēķināt šo spīdekļu stā-

vokļus pie debess sfēras, to koordinātas, lai ievietotu tās astronomis-

kajās gada grāmatās.
Mēs visumā apskatīsim metodes, kā ar aprakstītajiem instru-

mentiem atrisināt abu šo grupu uzdevumus. Kā jau teikts, mēs

uzskatīsim, ka mūsu instrumenti ir bez kļūdām. Metožu iztirzājums,
kā atbrīvot novērojumu rezultātus no instrumentu kļūdām, ietilpst
praktiskās astronomijas priekšmetā.

113. §. Ģeogrāfiskā platuma un pulksteņa korekcijas noteik-

šana ar meridiānriņķi. 105. paragrāfā mēs iepazināmies, kā ar

meridiānriņķi var izmērīt spīdekļa zenitattālumu tā cauriešanas

momentā novērotāja meridiānam, ja vien ir zināms riņķa nolasījums,
kas atbilst skata līnijas vertikālam stāvoklim. Ja bez tam zināma

novērojamās zvaigznes deklinācija, tad viegli aprēķināt novērotāja
vietas ģeogrāfisko platumu, t. i., leņķi starp svērtenisku līniji

dotajā vietā un Zemes ekvatora plakni. Tiešām, Zemes ekvatora

plakne ir paralēla debess ekvatora plaknei, jo pirmā ir perpendi
kulara Zemes griešanās asij, bet otra — debess asij novērotāja vietā

bet debess ass jebkurā novērotāja vietā uz Zemes ir paralēla Zeme

griešanās asij. Tāpēc, ja 86. att. riņķis attēlo debess sfēras novēro

tāja meridiānu, Z — zenitu, P — debess ziemeļpolu, A un A' —

debess ekvatora punktus augšējā un apakšējā kulminācijā, N un

S — ziemeļ- un dienvidpunktu, tad leņķis ZOA ir vietas ģeogra
fiskais platums 9; leņķis PON, t. i., pola augstums virs horizonta

arī ir 9, bet leņķis ŽOP = 90° — 9.

Pieņemsim, ka S ir novērojamā zvaigzne un S — tās deklin;
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cija, bet C — šās zvaigznes novērojamais zenitattālums meridiānā,

p — refrakcija, bet tas nozīmē, ka £ -f p — z ir šās zvaigznes patie-
sais zenitattālums. Tad 86. attēlā viegli ieraudzīt, ka,

1) ja zvaigzne kulminē starp Z un S, tad 9 = 8 -f z (ja zvaigzne
kulminē zemāk par punktu A, tad z>cp, bet 8 ir negativs);

2) ja zvaigzne kulminē starp Z un /\ tad 9 = 8— z\

3) ja zvaigzne kulminē starp P un N, tad9=/W = PT, + S./V=

= (90° — 8) + (90° — z) = 180° — 8 — 3.

Tādā kārtā tiek izmērīts ģeogrāfiskais platums 9.
No otras puses, pieņemsim,

ka novērotājs pēc sava zvaigžņu
laika pulksteņa novērojis zvaigznes
cauriešanas momentu pavedienu
krusta vertikālajam pavedienam
un šis moments pēc viņa pulk-
steņa ir T stundas, minūtes un se-

kundes. Apzīmēsim ar v pulksteņa
korekciju šajā momentā. Tas

nozīmē,ka (Tu)+ u) ir zvaigžņu laiks

* šajā pašā momentā. Ja <x ir šās

zvaigznes rektascensija, tad sa-

skaņā ar 84. paragrāfā teikto a ir

zvaigžņu laiks s šās zvaigznes
augšējās kulminācijas momentā.

Tāpēc T+ v = a un, ja a ir

zināms, tad v = a— T, t. i.,

pulksteņa korekcija ir starpība

86. att. Spīdekļu zenitattālumi

novērotāja meridiānā.

starp zvaigznes rektascensiju un zvaigznes cauriešanas momentu 7

pēc pulksteņa novērotāja meridiānam.

114. §. Vietas ģeogrāfiskā platuma un pulksteņa korekcijas
noteikšana pēc spīdekļu zenitattālumu mērījumiem ar universal-

instrumentu. So divu praktiskās astronomijas uzdevumu atrisi-

nāšana pamatojas uz paralaktiskā trijstūra pamatformulas (66. att.;

98. § 4b formula) pielietošanu:

cos Z2—cos PZ cos PE-fsin PZ sin cos Z/>2.

Šeit ZS ir z — spīdekļa zenitattālums, izmērītais un izlabotais

par refrakcijas ietekmi, PŽ = 90° —9, = 90° —8, kur 9 vietas

ģeogrāfiskais platums, 8 — spīdekļa deklinācija un, beidzot, leņķis
ZPS ir stundu leņķis t=s—a= Tu + u — a, ja s ir zvaigžņu
laiks novērošanas momentā, T — chronometra rādījums šajā
momentā, v — chronometra korekcija šajā momentā un a — spī-

dekļa rektascensija. levedot šādus parastus apzīmējumus, formula

izskatīsies tā:

cos z —
sin

9
sin & -f cos 9 cos 8 cos (Tu + u — a).
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Pieņem, ka a un 8 mums ir zināmi, tāpēc ka tie ir ņemti no

astronomiskās gada grāmatas novērošanas momentam; z ir zināms,
tāpēc ka tas ir izmērīts; T ir zināms, tāpēc ka, novērojot ar chro-

nometru vai pulksteni, ir atzīmēts tālskata iestādīšanas moments

uz spīdekli. Tātad formulā paliek nezināmi 9 un v, un tāpēc, ja kaut

kādā ceļā var uzzināt vienu no šiem lielumiem, tad var aprēķināt
otru.

1. Pieņemsim, ka zināms vietas ģeogrāfiskais platums 9; tad

no pēdējās formulas izvedam:

,™ .
,

cos z — sin 9 sin S
cos (Tu + u — 7.) = cos t = 3-r

,

cos <p cos 8

no kurienes aprēķinām / ar logaritmu vai aritmometra palīdzību.
Lai dabūtu formulu, kas ērta logaritmiskiem aprēķiniem, pār-

veidojam šo formulu līdzīgi tam kā 100. § un tad dabūjam:

sin2
-~ = sin — (z + 9— 8) sin ~ (z — 9 + S) sec 9 sec S.

Kad t ir aprēķināts, tad no formulas t = T -f a — a atrodam mek-

lēto 11 — t— T -f- a. v izdevīgi noteikt, izmērījot to spīdekļu zenit-

attālutnus, kuru azimuts ir tuvu 90° vai 270*.

2. Pieņemsim, ka zināms v un jāatrod 9. Šādā gadījumā, t. i.,
vietas ģeogrāfiskā platuma noteikšanai, izdevīgāk mērīt spīdekļu
zenitattālumus tuvu novērotāja meridiānam, t. i., tuvu to augšējai
kulminācijai, kad stundu leņķis / ir mazs, vai tuvu apakšējai kulmi-

nācijai, kad t ir tuvu 180°. Iztirzāsim kulminācijas gadījumu.
100. paragrāfā bija parādīts, kā šo uzdevumu atrisina. levedām

palīga lielumus: m (vienmēr pozitivs) un M — tādus, ka

m sin 1/ sin § un m cos M = cos 8 cos t.

Ja / ir mazs, tad cos i ir tuvu 1, un tāpēc .1/ tuvu 8, bet m tuvu 1.

Tālāk mēs varam uzrakstīt (sk. 100. §)

cos z = m cos (9 — M) vai cos z = M cos (,¥ — 9).

Tā kā m ir zināms, tad varam aprēķināt tādu leņķi V pirmajā
ceturksnī, ka cos = cos z:m;tā kā m tuvu 1, tad leņķis N maz

atšķiras no z, šis leņķis N ir vienāds ar 9 — M vai M — 9, un, tā

kā M ir tuvu 8, bet no pašiem novērojumiem ir redzams, vai zvaigzne
ir novērota uz ziemeļiem vai dienvidiem no zenita, tad ir saprotams,
ka:

1) ja zvaigzne ir novērota uz dienvidiem no zenita, tad B<9;

tāpēc N —

9 — Mun 9 = M + N, bet M un V ir zināmi no iepriek-
šējiem aprēķiniem;

2) ja turpretim zvaigzne ir novērota uz ziemeļiem 110 zenita

augšējā kulminācijā, tad 8 > 9; tāpēc .V = M — 9, bet 9 = M — N.
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115. §. Zemes priekšmeta azimuta noteikšana. 107. paragrāfā
mēs redzējām, kā ar universalinstrumenta nonzontalā riņķa nola-

sījumiem var noteikt divu priekšmetu azimutu starpību. Ja jānoteic
Zemes priekšmeta pats azimuts, tad katrā ziņā jāiestāda tālskatis

uz tādu priekšmetu, kura azimutu var aprēķināt, un jānolasa ar

horizontālo riņķi. Tāds priekšmets var būt tikai debess spīdeklis.
Lai aprēķinātu azimutu, jāzina spīdekļa koordinātas a un h, novē-

rotāja vietas ģeogrāfiskais platums ? un bez tam vai nu izmērīts

un, protams, atbrīvots no refrakcijas ietekmes zenitattālums z, va

arī spīdekļa stundu leņķis, t. i., novērošanas moments pēc zvaigžņu
laika s, vai arī, kas ir tas pats, chronometra rādījums T spīdekļa
novērošanas momentā un chronometra korekcija //, tāpēc ka

Tu + u = s un Iztirzāsim abus gadījumus.

1) Ja ir izmērīts z, tad no paralaktiskā trijstūra PZS (sk.
66. att.), lietojot formulu (4b), 98. paragrāfā, atrodam:

cos = cos PZ cos Z2 4- sin />Z sin ZS cos (180° — .4)
vai

cos (90° —8) = cos (90° —9) cos z — sin (9()
r

—9) sin 2 cos I,
no kurienes dabūjam:

sin 9 cos z — sin 8
cos A == -

cos 9 sin z

Tā kā pēc novērojumiem vienmēr ir zināms (un ir jābūt novē-

rojumu laikā atzīmētam), kurā debess pusē atrodas novērojamais
spīdeklis, uz austrumiem vai rietumiem, tad ar šo vienu formulu

pietiek leņķi A viennozīmīgai aprēķināšanai. Šai azimuta mērī-

šanas metodei nemaz nav vajadzīgs pulkstenis.
2) Ja turpretim ir atzīmēts laiks T pēc chronometra un aprēķi-

nāts stundu leņķis t, kā tas jau paskaidrots, tad azimuta A aprēķi-
nāšanai lietojam sekojošu fomulu, kura iegūta 100. paragrāfā:

cos 8 sin t

tg A —

: 5 ■ s—:
*

—sin 9 cos 9 -f- cos 6 sin 9 cos /

Tā kā pēc leņķa / vienmēr ir zināms, kurā debess pusē —austrumu

vai rietumu — ir spīdeklis novērots, tad ar šo vienu formulu pietiek

viennozīmīgai leņķa A aprēķināšanai.
Kad šādā kārtā no novērojumiem ir aprēķināts debess spīdekļa

azimuts A un iegūts novērojumu ceļā nolasījums uz horizontālā

riņķa, piemēram Ā, tad nav grūti saprast, kāds ir horizontālā riņķa

nolasījums A 0 tad, kad skata līnija griežas novērotāja meridiāna

plaknē. Ja nolasījums uz riņķa, kā tas parasti mēdz būt, aug,
instrumenta augšējai daļai griežoties pulksteņa rādītāja kustības

virzienā, tad no nolasījuma A jāatskaita A, lai dabūtu nolasījumu

1,) tādam tālskata stāvoklim, kurā skata līnija atrodas novērotāja

meridiāna plaknē.
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Ja tālskati iestāda uz kādu citu priekšmetu, tad dabū nolasījumu
1' un tad tā azimuts ir A' — A

O .

Tā nosaka Zemes priekšmetu azimutus.

116. §. Vietas ģeogrāfiskā garuma noteikšana ar radio palīdzību.

Laika dienests. 113. un 114. paragrāfā tika izskaidrots, kādā kārtā,
izdarot novērojumus ar meridiānriņķi vai ar universalinstrumentu,
dabū pulksteņa (vai chronometra) korekciju, t. i., salīdzina tā rā-

dījumu ar precizu vietējo, pieņemsim, zvaigžņu laiku. Ar to cieši

saistīta ģeogrāfiskā garuma noteikšana. Tiešām, ar aprakstītajiem
novērojumiem var noteikt vietā M pulksteņa korekciju uu

kura

attiecas uz kaut kādu dienas vai nakts momentu Tx,
bet, ja mums ir

korekcijas citām dienām, tad var aprēķināt pulksteņa diennakts

gājienu w, un stundas gājienu «i : 24.

Tātad ir iespējams zināt korekciju jebkurā stundā T; saskaņā ar

pulksteņa gājiena definīciju to var izteikt ar formulu

v ~ +
~ĪĶ (7

'

— 7'i)-

Še T un 7'i izteikti stundās un stundu daļās, un tāpēc precizs

zvaigzņu laiks šajā momentā, kad pulkstenis rāda T stundas, minūtes

un sekundes, būs:

s== T+u, = T+iii + (7-7-,).

Gluži tāpat citā vietā M
2, pamatojoties uz tādiem pašiem novē-

rojumiem, var noteikt šajā vietā pulksteņa momenta T
2 pulksteņa

korekciju u2,
diennakts gājienu w 2,

stundas gājienu v>2
:24 un tātad

arī korekciju pulksteņa momentā T vietā M 2, un tas ir

"2 + |f (>*-r2)

un šā momenta precizo laiku

s = Tu +u.2 + || (T-T2)

Pēc 86. § sacītā vienā un tajā pašā fiziskajā momentā precizais
zvaigžņu laiks vietā Mx un vietā M 2atšķiras viens no otra tieši

par garumu starpību X. Tāpēc, ja būtu bijis iespējams zināt, kādi ir

viena un tā paša pulksteņa rādījumi abās vietās, piemēram, zināt,
ka tad, kad vietā M\ pulkstenis rāda T stundas, minūtes un sekun-

des, tad vietā M 2šajā pašā momentā pulkstenis rāda T' stundas

minūtes un sekundes, tad, pamatojoties uz iepriekš apskatīto, mēs

atrastu, ka precizs laiks šajā momentā vietā M
x

ir

T+ w» +
24

( 7 —
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precizs laiks šajā momentā vietā M 2ir

T'+ U2 + 2),

un tātad šo izteiksmju starpība ir garuma starpība

>. =[r +«, + (T - r,)j-[r +«2+% <r - r
2)].

Ja iznāk, ka X>o, tad vietas M
x

meridiāns atrodas uz austrumiem

no meridiāna M
2.

Lai zinātu vienlaicīgus abu vietu M\ un M 2pulksteņu rādījumus,
labākais paņēmiens ir laika signālu uztveršana pa radio. Tagad
daudzās valstīs, to skaitā arī PSRS, ir organizēti tā saucamie

laika dienesti. Tas nozīmē, ka observatorijās (piemēram, Pulkovas,
Maskavas, Parizes, Grinvičas v. c.) atrodas vairāki labi pulksteņi,
kuru korekcijas iegūst astronomisku novērojumu ceļā, un iepriekš
noteiktos momentos pēc Grinvičas laika observatorija pārraida pa
vadiem uz radiotelegrafa laboratoriju īsus strāvas impulsus, kurus

pēc tam spēcīgas radiostacijas pārraida ēterā un kurus uztver speciāli
radiouztvērēji kā īsu skaņu impulsus, kuri atgādina pulksteņa
svārsta sitienus. Uztverot šos precizā laika signālus ar radiouztvē-

rējiem un atzīmējot to momentus pēc sava pulksteņa, novērotāji
vietā M x un vietā M 2dabū vienlaicīgus savu pulksteņu T un T

rādījumus. Pēc tam visi lielumi formulas labajā pusē būs zināmi,
un tas nozīmē, ka būs zināma arī garuma starpība X.

Ja viena no vietām M
x

un M 2ir Grinviča, tad tiek iegūts otrs

vietas garums, skaitot no Grinvičas. Ja vispār vienai no tām garums,
skaitot no Grinvičas, ir zināms, tad otras vietas garums pēc šiem

novērojumiem arī būs zināms.

Aprakstītajā metodē nav svarīgi, kad īsti pēc Grinvičas laika

noraidīts jebkurš laika signāls. Tomēr praksē cenšas panākt, lai

ikviens signāls tiktu noraidīts ēterā precizi, iepriekš noteiktā stundā,
minūtē, sekundē un sekundes daļā pēc Grinvičas laika. Pilnīgi
precizi to izdarīt tomēr nav iespējams, taču kļūda parasti ir mazāka

par sekundes desmitdaļu. Laika dienesti tomēr ne tikai noraida

laika signālus, bet arī uztver citu laika dienestu noraidītos laika

signālus un noteic noraidīto signālu korekcijas. Pēc tam no visām

šīm korekcijām Starptautiskais precizā laika birojs Parizē, bet pie
mums Centrālais zinātniski pētnieciskais vienoto laika dienestu

birojs Maskavā aprēķina katra signāla galīgās korekcijas; šīs

galīgās korekcijas publicē. Tāpēc, ja kādā vietā Mx ir uztverti

kaut kādas stacijas signāli un salīdzināti ar šās vietas

l/i pulksteni, tad vēlāk pēc šo signālu korekciju publicēšanas var

teikt, tieši uz kuru momentu pēc Grinvičas laika attiecas katrs

signāls, un tad jau bez novērojumiem otrajā stacijā 4/2 var noteikt

vietas ģeogrāfisko garumu, skaitot no Grinvičas.
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Tiešām, ja signāls uztverts stacijā M\ momentā T pec šās stacijas
pulksteņa, tad vietējais zvaigžņu laiks, kā tas iepriekš paskaidrots,

šajā momentā ir .<? =T-fu, -f (7
1
— 7

1

,), kur uu (d, un 7! ir

lielumi, kas zināmi no šajā stacijā izdarītiem novērojumiem, un, ja
pēc laika dienesta ziņām šim signālam atbilst Grinvičas zvaigžņu
laiks sO,

tad vietas l/i austrumu garums no Grinvičas ir

X= s — so, vai X = [r+ v, + (T — 7*,)] — %

Ja garumu X šādā veidā dabū negativu, tad tas nozīmē, ka vieta

M\ neatrodas uz austrumiem, bet uz rietumiem no Grinvičas.

Šādā kārtā noteiktajā ģeogrāfisko garumu starpībā paliek ne-

izslēgta tā saucamā novērotāja personīgā kļūda, t. i., tā kļūda, kuru

katrs novērotājs izdara saskaņā ar savām personīgajām īpašībām,
noteicot pulksteņa korekciju, kā arī kļūda, kura atkarājas no radio-

aparatūras. Sarežģītu darbību rezultātā ir iespējams šīs kļūdas

izslēgt.

117. §. Kopēja vietas ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšana.

Mēs 74. paragrāfā redzējām, ka vietas ģeogrāfiskā platuma un garuma
noteikšana nepieciešama kāda apgabala vai valsts kartes sastādīšanai. Ja
atsevišķus punktus uz Zemes virsmas saista savā starpā ģeodēziski trij-
stūri, tad, lai sasniegtu lielu precizitāti kartē, nepieciešama arī liela preci-
zitāte ģeodēziskajā uzņemšanā izvēlēto punktu ģeogrāfiskā platuma un ga-
ruma noteikšanā. Aptuvenas ģeogrāfiskā platuma un garuma nozīmes tādā

gadījumā jau mēdz būt zināmas, un tāpēc aplūkoto vietas ģeogrāfiskā pla-
tuma un pulksteņu korekcijas noteikšanas metožu īpatnības, kuras izteicas

ar to, ka ģeogrāfiskā platuma noteikšanai jāzina aptuvena pulksteņa ko-

rekcija, t. i., garums, bet pulksteņa korekcijas noteikšanai jāzina aptuvens

ģeogrāfiskais platums, praksē nerada grūtības.
Ja turpretim ģeogrāfisko koordinātu noteikšana notiek apvidū, kuram

nav nekādu karšu, piemēram, ceļojot pa neizpētītām zemēm, tad pirmajā
reizē še nepavisam nav nepieciešama liela precizitāte, pie tam tā arī nemaz

nav sasniedzama ar tiem vieglajiem, nelielajiem un mazas precizitātes
instrumentiem, ar kādiem parasti mēdz būt apgādāti ceļotāji. Ģeogrāfiskā
platuma un garuma noteikšanas mērķis šajā gadījumā ir noteikt ekspedī-

cijas ceļu blakus tām ziņām, kuras iegūst no maršruta, t. i., nosakot kustības

virzienu pēc kompasa un kaut kādā ceļā pārvietošanās ātrumu. Maršruta

papildināšana ar atsevišķu punktu ģeogrāfiskā platuma un garuma noteik-

šanu ir pilnīgi nepieciešama, jo maršrutu sastādīšanu var veikt tikai ne-

lieliem attālumiem.

Šajā gadījumā, pat ja ģeogrāfiskais platums un garums ir pilnīgi ne-

zināmi, bet, pieņemsim, ir radiouztvērējs, tad ir iespējams uzzināt precizu
Grinvičas zvaigžņu laiku. Tad pēc Polārzvaigznes stāvokļa var aptuveni
noteikt novērotāja meridiāna stāvokli, bet pēc zvaigžņu sakārtojuma virs

horizonta var aptuveni, kaut vai ar precizitāti līdz pusstundai, uzzināt

vietējo zvaigžņu laiku. Tāpēc no kādas zvaigznes zenitattāluma mērīju-
miem novērotāja meridiāna tuvumā var aptuveni aprēķināt vietas ģeo-
grāfisko platumu. Tad pēc zvaigznes zenitattālumumērījumiem uz austru-

miem vai rietumiem iespējams precizāk noteikt pulksteņa korekciju un.

zinot to, par jaunu pārrēķināt (tā saucamais otrais tuvinājums) iepriekšējos
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zvaigžņu novērojumus ģeogrāfiskā platuma noteikšanai, precizāk nekā

iepriekš aprēķināt pēc tiem ģeogrāfisko platumu un tad par jaunu pārrē-
ķināt zvaigžņu novērojumus uz austrumiem vai rietumiem, lai iegūtu
precīzāku pulksteņa korekciju. Ja tā pietiekoši maz atšķiras no pirmā tu-

vinājuma, tad pie otra tuvinājuma var palikt, pretējā gr.dījumā jāizdara
trešais tuvinājums.

Bez šīm ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšanas metodēm ir arī

citas, dažreiz daudz ērtākas un daudz precizākas. Par vienu no tām, kuru

lieto speciāli jūras braucienos un gaisa kuģniecībā un kuru var lietot arī uz

sauszemes — par tā saucamo Somnera līniju metodi, būs pastāstus 120.§.

E. ASTRONOMIJAS LIETOŠANA JŪRAS KUĢNIECĪBĀ,

AERONAVIGACIJĀ UN ARKTIKAS APGŪŠANĀ

118. §. Jautājuma nostādne. Kuģa stāvokļa noteikšanai, t. i.

tā geogratiska platuma un garuma noteikšanai atklātā jūrā tālu

no krastiem ir milzīga nozīme jūras kuģniecībā; bez tā jūras kuģ-
niecība kļūst nedroša. Kuģa ceļu, neraugoties uz to, ka tā ~kursam'

pastāvīgi seko, t. i., seko tā kustības virzienam pēc kompasa un

tiek mērīts tā ātrums, nevar noteikt ar vajadzīgo precizitāti, bet

vētras laikā visi aprēķini zaudē savu nozīmi un kuģa vietu nav iespē-
jams atzīmēt kartē. Tāpēc pilnīgi nepieciešams ķerties pie kuģa
ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšanas pēc astronomiska-

jiem novērojumiem. Tas arī tiek ik dienas darīts, ja laika apstākļ
to atļauj.

Vietas ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšanai vajadzīgs

instruments, ar kuru var izmērīt debess spīdekļu zenitattālumus

vai augstumus, un chronometrs, kuru brauciena sākumā iestāda

pēc Grinvičas laika. Ideālā gadījumā tam jārāda precizs Grinvi-

čas zvaigžņu laiks (vai arī vidējais, kuru var pārvērst zvaigžņu

laikā), bet, tā kā tas nav iespējams, tad jāprot pāriet no kuģa chro-

nometra rādījuma uz Grinvičas zvaigžņu laiku.

Tagad šo uzdevumu veic, uztverot precizā laika signālus
(sk. 116. §), un mums jāapskata tikai metode, kā izmērīt uz kuģa
debess spīdekļu augstumus. Taču agrākos laikos, kad radio nebija,

precizā Grinvičas laika noteikšana uz kuģa bija galvenais apgrūti-

nājums jūras kuģniecībā.
119. §. Sekstants. Lietot uz kuģa universalinstrumentu, kura

vienai asij ir jaDut vertikālai, ir neiespējami; par šķērsli tam ir kuģa
nenovēršamā šūpošanās. Tāpēc uz jūras spīdekļu augstumu mērī-

šanai virs horizonta lieto īpašu instrumentu, tā saucamo sekstantu,
kura ideju devis Ņūtons, bet praktiski izstrādājis Hedlijs, angļu
mechaniķis XVIII gs. sākumā. Ar sekstantu var izmērīt spīdekļu
augstumus, turot to rokā bez stativa.

Sekstanta uzbūve ir parādīta 87. un 88. attēlā. Pieņemsim, ka

mums ir divi spoguļi: viens S
2,

tā saucamais mazais, nekustīgs;
tam attiecībā pret instrumentu augšējā puse (lasītājam tuvākā)
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ir bez amalgamas, kura atstaro gaismu; otrs spogulis St, tā sauca-

mais lielais, var griezties ap asi 0, kura ir perpendikulāra zīmējuma
plaknei. Normales pret abiem spoguļiem ir paralēlas zīmējuma

87. att. Staru gaita sekstantā.

plaknei. Spogulis S
2

un tālskatis O'O" nostādīti tā, ka, ja gaismas
stars iet no Oun C, tad pēc atstarošanās no spoguļa S2 tas iet

pa tālskata asi O' 0", kura arī ir paralēla zīmējuma plaknei.
Pieņemsim, ka instruments ir

pagriezts tā, ka tālskata ass ir

vērsta uz priekšmetu A, kas at-

rodas zīmējuma plaknē, un tādā

kārtā novērotājs caur spoguļa S
2

augšējo pusi redz šo priekšmetu
tālskata redzes lauka vidū. Mums

jāsaprot, ka, griežot spoguli S
u

ir iespējams to nostādīt tā, ka

gaismas stars, kas nāk no priekš-
meta A un krīt uz spoguli S }

punktā 0, atstarojas virzienā OC

un tādā kārtā pēc atstarošanās no

£2 nonāk tālskatī pa virzienu

CO' O". Tad novērotājs ieraudzīs

sakrītam divus priekšmeta A

88. att. Sekstanta schema.

attēlus: vienu, kuru redzēs tieši caur £2, un otru pēc divkāršas

atstarošanās. Normale ON pret spoguli 5, dala leņķi AOC uz

pusēm.
Novērotājs var pagriezt spoguli Sļ arī tā, ka stari no otra priekš-

meta B atstarojas no spoguļa Sx atkal virzienā OC. Tad tie ies
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taisnes CO'O" virzienā, un arī šajā gadījumā novērotājs, turēdams

tālskati agrākajā stāvoklī, ieraudzīs sakrītam tieši redzamā priekš-
meta A attēlu un priekšmeta attēlu B pēc divkāršas staru atstaro-

šanās no spoguļiem. Normālo ON' pret spoguli S dala šajā gadījumā
leņķi BOC uz pusēm. Tātad

leņķis AOC = AON + NOC =2 NOC,

leņķis BOC =BON'+ N'OC=2N'OC.

Atskaitot no pirmā vienādojuma otro, dabūjam:

leņķis AOB =2 N'ON.

Bet leņķis N'ON starp normalēm ir spoguļa pagriešanās leņķis no

viena aplūkojamā stāvokļa līdz otram. Tāpēc leņķis starp virzie-

niem uz priekšmetiem A un B, t. i., leņķis AOB, ir divreiz lielāks par

spoguļa pagriešanās leņķi. Tāpēc, ja prot izmērīt leņķi N'ON, tad arī

AOB būs zināms.

Lai izmērītu leņķi N'ON (88. att.), spoguļa griešanās asi novieto

riņķa loka centrā, kurš sadalīts grādos un grādu daļās, bet ar spoguli
Sļ saistīta listīte (alidade), kura iet riņķa rādiusa virzienā ar rādītāju
tās galā, ar šo rādītāju izdara nolasījumus uz riņķa. īstenībā novē-

rojamie priekšmeti mēdz būt tik tālu no instrumenta, salīdzinot ar

garumu OC, ka priekšmeta A abu attēlu sakrišanas gadījumā spo-

gulis S
{

ir gandrīz paralēls spogulim S
2

un nolasījums praktiski ne-

atkarājas no attāluma OA, un var izdarīt tā, lai rādītājs tādā gadīju-
mā rādītu 0°0'0". Riņķa loks parasti ir riņķa līnijas sestā daļa; no

šejienes cēlies arī instrumenta nosaukums sekstants (~sex" latiniski

nozīmē ~seši").
Lai katru reizi nebūtu jādivkāršo spoguļa 5, pagriešanās leņķis,

pašā instrumentā iedaļas apzīmētas ar divreiz lielākiem skaitļiem,
tādā kārtā 60 grādu liela loka vienā galā stāv nulle, bet otrā — 120 .

Lai izmērītu spīdekļa augstumu virs horizonta, novērotājs,
kas atrodas uz kuģa, tur instrumentu aiz roktura tā, lai riņķa plakne
būtu vertikāla, un iestāda tā, lai, tieši skatoties caur mazā spoguļa

caurspīdīgo daļu, tālskata redzes lauka vidū redzētu redzamā ho-

rizonta svītru, t i., līniju, kura atdala ūdens virsmu no gaisa, bet

ar otru roku griež alidadi un tai līdzi lielo spoguli, līdz kamēr redzes

laukā parādās debess spīdekļa attēls. Ja novēro Sauli,
tās stariem ceļā novieto krāsainu plakanparalelu stiklu. Jāpanāk, lai

Saules attēla augšējā vai apakšējā mala saskaras ar horizonta līni-

jas attēlu. Tas ir jāizdara ar Saules vertikāli, kas iet caur Saules

centru, proti, tā, lai attālums starp Saules centru un horizontu ir

vismazākais.

Kad tas ir panākts, tad nolasījums uz sekstanta loka dod Saules

malas augstumu. Līdzīgā kārtā mērī planētas vai spožas zvaigznes
augstumu. Šie augstumu mērījumi vēl jāatbrīvo no refrakcijas ietek-

mēsim no tā, ka novērotājs atrodas zināmā augstumā virs jūras
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limeņa un horizonta līnija viņam šķiet zemāka nekā tajā gadījuma,
ja novērotāja acs atrastos uz jūras līmeņa (tā saucamā apvāršņa

noliece) (sk. 101. §).

120. §. Kuģa ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšana.■

augstumu mērījumus kuģa stāvokļa noteikšanai izmanto dažādās

metodēs. Mēs apskatīsim: 1) visvienkāršāko metodi, kura dod

tikai aptuvenas ģeogrāfiskā platuma un garuma nozīmes, un 2) jau

precizākas metodes pamatus.

a) Saules tuvmeridionalo augstumu metode.

Izmērijot Saules augstumus tuvu patiesai pusdienai un atzīmējot

pēc chronometra novērojumu momentus, novērotājs pēc tam var

atrast meridionalo (vislielāko) augstumu h0 un tam atbilstošo mo-

mentu pēc chronometra, t. i., vietējās patiesās pusdienas momentu;

pieliekot laika vienādojumu, viņš dabūs vidējā laika T un civilā

laika T + \2h momentu, bet bez tam pēc radiosignāliem viņam ir

iespējams sava chronometra rādījumus salīdzināt ar Grinvičas laiku;
tas nozīmē, ka viņš var aprēķināt Grinvičas civilo laiku tam pašam
momentam TO. Starpība (T -j- \2h) —T0 ir kuģa ģeogrāfiskais ga-

rums no Grinvičas.

Tālāk, zinot novērošanas momentu pēc Grinvičas laika, novē-

rotājs astronomiskajā gada grāmatā atrod Saules deklināciju $
0

šim momentam un no šejienes dabū platumu 9 pēc formulas:

9 =z + B0
= 90

c
—h + SO.

b) Somnera līniju metode. Ja jādabū kuģa stā-

voklis ar lielāku precizitāti, tad jāizmērī divu spīdekļu augstumi

un pie tam tādu, lai to azimutu starpība nebūtu maza (vislabāk

ap 90°). Lai iztirzātu tikai šās metodes būtību, mēs pieņemsim, ka

abi novērojumi ir izdarīti vienā laikā. īstenībā, protams, tas nav

iespējams, taču pastāv iespēja izmantot dažādos laikos izdarītos

mērījumus tā, it kā tie būtu izdarīti vienā laikā. To panāk, ievērojot

kuģa gājienu starp diviem novērojumiem.
Pieņemsim, ka momentā T pēc chronometra iegūti mērījumi:

spīdekļa £1 augstums h
x un spīdekļa Z

2 augstums h
2.

Pēc precizā
laika radiosignāliem ir iespējams chronometra rādījumus salīdzināt

ar Grinvičas laiku; tas nozīmē, ka novērošanas momentā T ir zināms

Grinvičas zvaigžņu laiks S. Šim brīdim ir zināmas spīdekļa 2, koordi-

nātas, proti a, un 8
U un spīdekļa X 2koordinātas <x 2 un S

2.

Tad sprie-
žam tā: kurā Zemes punktā novērošanas momentā, t. i., Grinvi-

čas zvaigžņu laikā S, spīdeklis Si būs zenitā? Jāsaprot, ka tādas

vietas ģeogrāfiskais platums ir vienāds ar spīdekļa deklināciju, t. i.,

<Pi =81 (atcerēsimies, ka zenita deklinācija ir vietas ģeogrāfiskais
platums), bet ģeogrāfiskais garums, skaitot uz rietumiem no Grin-

vičas, ir spīdekļa stundu leņķis Grinvičā, t. i., X, = <S— ai; tas no-

zīmē, ka 91 un X, mums ir zināmi, tāpēc ka zināmi S, at
un S

u
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Tagad jāsaprot sekojošais: ja uz Zemes kaut kādā vietā M

svērteniska līnija veido leņķi z, ar vietas S x svērtenisko līniju, tad

vietā M tajā pašā momentā S pēc Grinvičas zvaigžņu laika spīdeklis

Si atrodas zenitattālumā zit ja pieņem, ka visi stari, kas iet no spī-

dekļa uz visiem Zemes punktiem, ir paralēli. Ja pieņem Zemi par

lodi un svērteniskās taisnes sakrītam ar radiusvektoriem, vilktiem

no Zemes centra uz tās virsmas punktiem, tad tas nozīmē, ka visas

vietas, no kurām spīdeklim Sj zenitattālums ir zu atrodas uz mazā

riņķa, kura centrs atrodas punktā
S

x (sk. augstāk), bet sfēriskais

rādiuss ir z,. Kuģis pēc augstāk
minētiem datiem atrodas tādā

vietā, ka spīdekļa 2, zenitattālums

momentā S bija 90°—; tātad

kuģa vieta atrodas kaut kur uz

mazā riņķa līnijas, kas apvilkts
uz Zemes lodes (vai uz Zemes

globusa) ap punktu S
x (<p, = 8,,

X, —S —a,) ar rādiusu 90° — hx
(89. att.).

Taču pēc novērojumu datiem

šī vieta atrodas arī uz otra mazā

riņķa, un proti: tā centrs atrodas

punktā S2l
kur spīdeklis 22

atrodas

zenitā, t. i., 92-S2» A2 —$ — <*-2,

bet tā sfēriskais rādiuss ir 90° — h
2.

89. att. Somnera līniju metode.

Tātad kuģa vieta atrodas abu mazo riņķu krustošanās punktā.

Taisnība, tādi punkti ir divi, bet var izvēlēties to, kurš atbilst īs-

tenībai, ievērojot, kādi apmēram bija novēroto spīdekļu un 2
2

azimuti. Tāpēc, ja uz Zemes globusa uzzīmētu šos divus mazos riņķus,
tad vienā krustošanās punktā atradīsies kuģa vieta. Tādā kārtā

vienlaicīgi tiek noteikts kuģa ģeogrāfiskais platums un garums.
Praksē aprēķinus izdara drusku savādāk. Lieto nevis globusu,

bet jūras kartes, un neizzīmē vis pilnus riņķus, bet tikai mazas to

daļas, kuras atrodas tuvu kuģa patiesajam stāvoklim, taisnu līniju
veidā; to krustošanās punkts kartē norāda kuģa vietu novērošanas

brīdī. Šīs taisnās līnijas sauc par Somnera līnijām pēc
kapteiņa Somnera vārda, kurš tās ieteica lietot jūras kuģniecībā.

121. §. Astronomijas pielietošana aeronavigacijā. Ģeogrāfiskā
platuma un garuma noteikšanu pec astronomisKiem novērojumiem
jāizdara arī aeronavigacijā, ja lidmašina kaut kādu iemeslu dē

zaudējusi orientēšanos, piemēram, lidojumā virs mākoņiem vai ar

virs okeāna tālu no krastiem. Būtībā še lieto tās pašas metodes kā

jūras kuģniecībā, tikai sekstants uzbūvēts savādāk, jo lidojuma laikā

apvāršņa līnija parasti nav redzama, kā tas ir no kuģa. Tāpēc

12 Via >ārīgās astronomijas kurss
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sekstantā iebūvēts līmeņrādis, kura dēj instrumentu novērojuma
laikā iespējams noturēt noteiktā stāvoklī attieksmē pret svērtenisku

līniju. Novērojumus izdarīt ir daudz grūtāk, un tie nav tik precizi
kā jūras kuģniecībā, bet, ievērojot lidmašinas pārvietošanās ātrumu,

tāda precizitāte arī nav vajadzīga. Bet tāpēc atkal nepieciešams
ātrums aprēķinos; to panāk ar piemērotām tabulām.

122. §. Astronomijas pielietošana Arktikas apgūšanā. Ģeogra-

fiskā garuma un platuma noteikšanu ar astronomiskām metodēm

pielieto arī Arktikas apgūšanas problēmā. Ne vien polāro staciju

izkārtojums uz Zemes virsmas pamatojas uz to ģeogrāfisko platumu
un garumu noteikšanu, bet arī dreifējošo staciju ceļus, kā, piemēram,
uz papaņiniešu ledus gabala vai ledlauža ~G. Sedovs", noteic ar jūras

astronomijas metodēm. Tomēr, tā kā ledus gabals nešūpojas, uz tā

ir iespējams lietot universalinstrumentu, bet, tā kā horizonts ir reti

saredzams, tad jūras sekstanta lietošana ir apgrūtināta. Lūk, kāpēc

J. Fjodorovs mērīja ar universalinstrumentu spīdekļu zenitattālu-

mus, bet lietoja Somnera metodi kā ērtāku par zenitattālumu mē-

rījumiem novērotāja meridiāna tuvumā un 90° attālumā no tā. Šīs

pēdējās metodes nevarēja lietot vēl arī tāpēc, ka, lai gan lielais ledus

gabals nešūpojās, taču tā griešanās bija novērojama, un vismaz

vienu reizi tā bija tik stipra, ka debess sfēra šķita griežamies pretī
tās normālajam griešanās virzienam. Tas nozīmē, ka ledus gabals
griezās pretī Zemes griešanās virzienam un ātrāk par Zemes grie-
šanos.

F. REKTASCENSIJU UN DEKLINĀCIJU NOTEIKŠANA

123. §. Spīdekļu absolūto rektascensiju un deklināciju noteik-

šana ar meridiānriņķi. Visos iepriekš apskatītos astrometrijas
jautājumos tiKa pieņemts, ka spīdekļu rektascensijas un deklinācijas
mums ir zināmas. Tagad mums jāiepazīstas, kādā kārtā šīs koordi-

nātas noteic.

Ir divas to noteikšanas metodes. Viena metode iziet no tā, ka vai-

rākiem desmitiem vai simtiem zvaigžņu to rektascensijas un deklinā-

cijas jau ir zināmas, un, pamatojoties uz tām, dabū daudzu simtu un

tūkstošu zvaigžņu koordinātas. Otrajā metodē nekas nav iepriekš zi-

nāms; pēdējo metodi sauc par rektascensiju un deklināciju noteik-

šanas absolūto metodi, turpretim pirmo — par rektascensiju un dek-

lināciju noteikšanas relatīvo metodi. Apskatīsim sākumā absolūto

metodi.

a) Absolūto deklināciju mērījumi. Izvēlēsi-

mies kādu zvaigzni tuvu debess polam, kurai ne tikai augšējā, bet

arī apakšējā kulminācija notiek virs horizonta, piemēram, Mazā

Lāča a. Kad tā atradīsies augšējā kulminācijā, ar meridiānriņķi
izmērīsim tās zenitattālumu: pieņemsim, ka, atbrīvota no refrak-
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cijas ietekmes, tā ir z
t.

Pēc zvaigžņu laika 12 stundām izmērīsim

tās pašas zvaigznes zenitattālumu apakšējā kulminācijā un pieņem-
sim, ka tā, arī bez refrakcijas ietekmes, ir z2. Pieņemsim, ka

'

pir
zvaigznes attālums no pola, 8 — tās deklinācija, bet 9

— vietas

astronomiskais platums. Tad mums ir:

z\ =8— 9 un z2
= 180° —9— o\

Paņēmuši pusstarpību un pussumu no z x un z2,
mēs dabūjam:

-i-(z
2 —z.) =90C -S un

-j (z2 + z,) -90c

—9.

No šejienes atrodam:

S=90c

j(z2 + zx) un 9 = 90
c
—

y (z2 + zt ).

Tādā kārtā, nezinādami zvaigznei nevienu koordinātu, mēs iz-

mērījām vietas astronomisko platumu 9 un pola zvaigznes dekli-

nāciju 8.

Šeit pieņem, ka refrakcijas lielums mums ir zināms. Taču vienkārši

papildu apsvērumi ļauj noteikt ari refrakciju. Jāzina tikai, ka teorētisku

iztirzājumu ceļā var izvest refrakcijas formulu(sk. 108. §) šādā izskatā:

P = kA, kur A ir ikvienam novērojumam zināma novērojamā spīdekļa
zenitattāluma, temperatūras un atmosfēras spiediena funkcija, bet k —

nezināmais koeficients, kas jānoteic no novērojumiem. Apskatīsim nevis

vienu, kā iepriekš, bet divas pola zvaigznes un apzīmēsim novērojamos
zenitattālumus, t. i., vēl neatbrīvotos no refrakcijas ietekmes, ar burtu

£ ar indeksiem.

Tad pirmās zvaigznes gadījumā dabūsim

z\ —Ci + *A\ "n z2 —C + kA 2,

bet otrai zvaigznei

*i =Ci + un 4 Ci •

Pamatojoties uz iepriekš teikto.

<p Ļ 90° -

1
(C, + £2) - *

y
Mi +

T = 90° -i(c; * & -

Šajos divos vienādojumos nezināmi mums ir 9 un k, turpretim zenit-

attālumi £ zināmi no mērījumiem, bet lielums A — no refrakcijas teo-

rijas. Tāpēc no šiem diviem vienādojumiem atradīsim --f un k.

Pēc tam kad vietas ģeogrāfiskais platums ir daudzkārtaprēķināts
no pola zvaigžņu novērojumiem abās kulminacijās, vidējais arit-

mētiskais no visām iegūtām nozīmēm dos mums jau īstenībai diez-

gan tuvu tā nozīmi 90.

Pēc tam, ieguvuši kaut kādas zvaigznes
zenitattālumu £ tās kulminācijas laikā, izlabojam to par refrak-

cijas p ietekmi un dabūjam z=C + p. Tad tās deklināciju var

aprēķināt pēc vienas no sekojošām formulām:

12*
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8 =9o— z, ja zvaigzni novēro starp zenitu un dienvidpunktu;
8 =9o + z, ja zvaigzni novēro starp zenitu un polu;
B=lBo° — cpo —*> ja zvaigzni novēro apakšējā kulminācijā.
Tā mērī zvaigžņu absolūtās deklinācijas.

b) Absolūto rektascensiju mērījumi. Šā uz-

devuma veikšanai nepieciešams pulkstenis; jo pareizāk tas iet, \6
labāk. Pieņemsim, ka mums ir labs pulkstenis, kurš novietots pa-

grabā, kur temperatūra diennakts laikā manāmi nemainās, her-

mētiski noslēgtā cilindrā, tā ka pulksteņa gājienu diennakts laikā

var pieņemt par pastāvīgu. Tā kā mums sākumā nevienam spīdek-
lim nav zināma rektascensija, tad mēs nevaram tādā kārtā, kā tas

ir teikts 113. paragrāfā, noteikt mūsu pulksteņa korekciju. Bet mēs

varam, novērojot vienu zvaigzni pēc otras, noteikt ikvienai no tām

cauriešanas momentus novērotāja meridiānam pēc mūsu pulksteņa.
Mēs izvēlēsimies vairākas, piemēram, 30 zvaigznes, kas atrodas

ekvatora un ekliptikas tuvumā, tik spožas, lai ikvienu no tām var

novērot dienā jebkurā dienas laikā. Pieņemsim, ka šo zvaigžņu
cauriešanas momenti novērotāja meridiānam, pēc mūsu pulksteņa

izteikti stundās, minūtēs un sekundēs, ir T
u T2,

T
3, ... T29, T»o.

Kad paies viena zvaigžņu diennakts, tad pirmā zvaigzne atkal

izies caur novērotāja meridiānu, un, ja mūsu pulkstenis iet pilnīgi

precizi, tad tās cauriešanas moments atkal būs iepriekšējais, t. i.,

Tu taču, vispārīgi runājot, tas ir neiespējami, pulkstenis aizies vai

nu priekšā, vai atpaliks, un pirmās zvaigznes cauriešanas moments

būs f'
v

otras T
%
utt. Starpības f\ ~Tu

T'
2
~f2 utt. izteic pulk-

steņa diennakts gājienu w. Tas nozīmē, ka mēs to dabūsim zināt,
kaut arī pulksteņa korekcija ne brīdi mums nav zināma. Apzīmē-

sim pulksteņa korekciju momentos Tu T2, ...
ar u2,

u
s,

U29, uso, v'
v

v'
2

utt. Tad, ja a,, a2, a3, ..., a-29, aso ir meklējamās

rektascensijas, mums ir:

a2
=T

2 + ?i2 ,
a2 =fļ -f «g,

03
=T

3 + w 3, a3
= 71, -f- m'

v

Pie tam

«i
= +«<= Vi f»J

(mēs šeit neievērojam zvaigžņu rektascensiju izmaiņu diennakts

laikā).
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Tātad »J — u
t =Ti— T. ir pulksteņu korekcijas maiņa

vienas diennakts laikā, t. i., pulksteņa diennakts gājiens w. Pie-

ņemot, ka tas ir konstants diennakts laikā, mēs atradīsim gājienu
vienas stundas laikā — to :24 un varēsim izteikt ikvienu korek-

ciju ar pirmo no tām w, un stundas gājienu. Tiešām ir jāsaprot, ka

u2
= u x -f (T2

— u
z
« B| + (T3

— Ti)

un vispār

«% ="1 + -|j — fijr.

levietojot šīs izteiksmes iepriekš uzrakstītajos vienādojumos un

apzīmējot vispār T
i
+ ~ (7^ — 7

1,) ar zīmi 7\., mēs dabūsim:

OC, ass T\ + «1 = T
x + Ufl

=7a + w2 =T2 -f Hi,

«3 = +"3 = + H|,

a29 s=s 7Vj + U>29 =7
,

29 + "l>

aso —Tso + «30 = Tao H~ «i,

kur visi T lielumi mums ir zināmi, bet u x — nezināms. Tāpēc mēs

nevaram noteikt nevienu a, bet mēs varam noteikt jebkuru divu a

starpību: piemēram, OC29 — a2 =7\>9 — T
2,

tāpēc ka w, izslēdzas.

Tagad ir skaidrs, ka tādēļ, lai būtu iespējams noteikt kaut kuru a,

mums ir jāzina kaut tikai viena jebkura spīdekļa rektascensija, un

tūlīt mēs atradīsim ux
līdz ar to visu pārējo spīdekļu rektascensijas a.

Tāds spīdeklis, kuram mēs varam aprēķināt a pavisam īpatnējā
kārtā, ir mūsu Saule. Ir nepieciešams, novērojot 30 izvēlētās zvaig-
znes, novērot arī Sauli tās cauriešanas brīdī novērotāja meridiānam

un pie tam noteikt Saules centra cauriešanas momentu novērotāja
meridiānam un Saules centra deklināciju. Šajā nolūkā: 1) mērī

Saules augšējo un apakšējo malu zenitattālumus; vidējais no tiem

ir tās centra zenitattālums zq, un 2) noteic Saules rietumu un austru-

mu malu cauriešanas momentus novērotāja meridiānam; vidējais

no tiem T0 ir tās centra cauriešanas moments. Zinot meridionalo

zenitattālumu, var aprēķināt Saules deklināciju 8
0 =<p— z0

tās

novērošanas momentā, bet tās rektascensijai, ievērojot iepriekš
teikto, dabū izteiksmi

«o =T0 + ti, f (fi ~ ™ + M >-
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Tagad pārejam uz visa iztirzājuma būtisko daļu, uz to, kā aprē-
ķināt Saules centra rektascensiju aO. Pieņemsim, ka 90. attēlā AA'

ir debess ekvators, EE' — ekliptika, T —pavasara punkts, S —

Saules centra stāvoklis novērojuma dienā momentā T0 pēc mūsu

pulksteņa, kad Saules centrs iziet caur novērotāja meridiānu.

Novilksim Saules meridiānu SD. Sfēriskajā trijstūrī SD T loks SD

ir Saules centra deklinācija; tā mums ir zināma pēc augstāk ap-

rakstītajiem novērojumiem un ir vienlīdzīga BQ.8Q . T D ir meklētā

90. att. Saules rektascensijas
noteikšana.

Saules centra rektascen-

sija oq. Leņķis StD ir leņķis
starp ekvatora un ekliptikas
plaknēm; apzīmēsim to ar

burtu c. No šā trijstūra ar

taisno leņķi pie virsotnes 1)

dabūjam:

tg 80 =sin oco tg s.

Tātad, zinot oq no novē-

rojuma, mēs varētu aprēķi-
nāt vajadzīgo ao, ja zinātu t.

Mēģināsim saprast sekojošo:
ja mēs dienu no dienas

izdarīsim aprakstītos novērojumus, tad atradīsim, ka Saules dekli-

nācija mainās ik dienas: tā turpinās augt līdz vasaras saulstāvju
dienai un sāks samazināties pēc šās dienas, bet šajā dienā tā būs

vislielākā un būs tieši vienlīdzīga ar leņķi c (mēģiniet saprast to no

90. attēla). Tātad, ieguvuši no mūsu novērojumiem vislielāko Saules

deklināciju, mēs to pielīdzinām c un tad no iepriekšējā vienādojuma
katrai novērojumu dienai atradīsim atbilstošo a0 patiesās pusdienas
momentam pēc formulas

sin oo =tg S
0 : tg c.

Bet, ja oo novērojumu dienai ir zināms, tad no vienādojuma oq =

=T
0 -f «atrodam v, =a0

— T
O,

bet, zinot uu atrodam pēc 181. lpp.
izvestiem vienādojumiem visu mūsu zvaigžņu rektascensijas.

Tādā kārtā zvaigžņu rektascensijas varēs noteikt ikvienai tādai

dienai, kad blakus zvaigžņu novērojumiem ir mērīta Saules dekli-

nācija un tās cauriešanas moments novērotāja meridiānam. Tomēr

speciāli pētījumi rāda, ka izdevigāki, tāpēc ka precizāki, ir tādi

Saules rektascensiju mērījumi, bet tas nozīmē, arī zvaigžņu, kuras

izdara laikā, kad Saules deklinācija pēc absolūtās vērtības nav liela,

t. i., ap martu un septembri; turpretim no novērojumiem jūnijā
un decembrī izdevīgi aprēķināt ekvatora slīpumu pret ekliptiku.

Šajā paragrāfā iztirzātais satur zvaigžņu deklināciju un rektas-

censiju noteikšanas absolūtās metodes būtību. Kā redzējām, tādā
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kārtā vispirms tiek iegūtas no dienas un nakts novērojumiem šīs

koordinātas kādām trīsdesmit zvaigznēm; šīs zvaigznes tāpēc arī

sauc par galvenajām zvaigznēm. Kad to koordinātas ir zināmas,

tad, balstoties uz tām, nakts novērojumos ar to pašu instrumentu

noteic koordinātas vairākiem simtiem un jau vājākām zvaigznēm,
kuras tālskatī var redzēt tikai naktī, bet ne dienā.

Šajā gadījumā šo zvaigžņu deklinācijas iegūst tādā pašā kārtā,

kā jau aprakstīts šajā paragrāfā, bet to rektascensijas dabū tāpēc,
ka no katras galvenās zvaigznes novērojumiem tiek iegūta pulksteņa
korekcija v šās zvaigznes cauriešanas momentam caur novērotāja
meridiānu, bet no šīm korekcijām var dabūt pulksteņu korekciju //

jebkuram momentam, kad vāja zvaigzne iet caur novērotāja meri-

diānu.

Pēc tam ja kādas vājas zvaigznes cauriešanas moments novēro-

tāja meridiānam ir T, bet pulksteņa korekcija šim momentam v,

tad tas nozīmē, ka vietējais zvaigžņu laiks šajā momentā ir

~s — T-\-u, un tas ir vienāds ar šajā momentā kulminējošas zvaigznes
rektascensiju: <x — T+u.

Pamatojoties uz šādiem novērojumiem, tiek sastādīti precizo

stāvokļu katalogi, parasti spožākām zvaigznēm, kuras sadalās pa

visu debesi. Katalogos tiek dotas zvaigžņu rektascensijas un dekli-

nācijas kādam izvēlētam brīdim un to izmaiņas laika plūsmā. No

vairākiem šādiem katalogiem laiku pa laikam tiek sastādīti kop-
savilkuma — tā saucamie fundamentālie katalogi, kurus ņem par

pamatu, noteicot zvaigžņu relativās jeb diferenciālās rektascensijas
un deklinācijas. Tādus novērojumus jau sen izdara lielās observa-

torijās. No novērojumiem XVIII gs. sevišķi vērtīgi ir Bredlija
novērojumi Grinvičas observatorijā. XIX un XX gs. sevišķi vērtīgi

novērojumi to augstās precizitātes dēļ tika iegūti Pulkovas observa-

torijā. No pašas dibināšanas observatorijas galvenais mērķis bija
absolūto katalogu sastādīšana. Šie darbi padarīja observatoriju

slavenu, un to dēļ astronoms S. Ņukombs dēvēja Pulkovu par

~visas pasaules astronomijas rezidenci". Pašreiz padomju obser-

vatorijas kopējiem spēkiem strādā pie liela ~vājo zvaigžņu kataloga"
sastādīšanas.

124. 8. Zvaigžņu rektascensiju un deklinaciju relativā noteik-

šana. Sajā gadījumā aprēķiniem pamatā ņem to zvaigžņu vietas,

t. i., rektascensijas un deklinācijas, kuras satur fundamentālie

katalogi.
Ar meridiānriņķi citu pēc citas novēro gan tās zvaigznes, kurām

jānoteic rektascensijas un deklinācijas, gan arī tās, kuras satur

fundamentālais katalogs un kuru koordinātas ir zināmas. Ikvienai

zvaigznei dabū cauriešanas momentu novērotāja meridiānam T

pēc pulksteņa un nolasījumu uz riņķa D. (Novērošanas brīdī tālskatis

tiek iestādīts tā, lai zvaigznes attēls kustētos tieši pa instrumenta
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horizontālo pavedienu.) Tā kā fundamentālā katalogā zvaigžņu
rektascensijas ir zināmas, tad no ikvienas šādas zvaigznes novēro-

jumiem tiek iegūta pulksteņa korekcija v no vienādojuma:

a
< =si

= +v-

Tad tādai zvaigznei, kurai a vēl jānoteic, ņem tās cauriešanas

momentu novērotāja meridiānam T un pulksteņa korekciju v, kura

noteikta pēc fundamentālām zvaigznēm; dabūjam <x =T+ v.

No otras puses, nolasījumus D uz vertikālā riņķa izmanto šādā

kārtā. Pieņemsim, ka precizi iedalīts riņķis uzstiprināts uz instru-

menta ass tā, ka nolasījumi D pieaug, pieaugot zvaigznes deklinā-

cijai 8, kuru iestāda uz horizontālo pavedienu. Mums jāaprēķina
tas nolasījums E uz riņķa, kuru mēs būtu dabūjuši, ja uz horizontālā

pavediena būtu iestādījuši ekvatora punktu, t. i., tādu sfēras punktu,
kuram deklinācija ir 0° 0' 0". Viegli saprast, ka E =D—B. No-

lasījumu E dabū, novērojot ikvienu fundamentālākataloga zvaigzni;
tas nozīmē, ka E ir zināms. Ikvienas citas zvaigznes novērojumi
dod šai zvaigznei rinka nolasījumu D. Tāpēc tās deklinācija
8 =D —E.

Pie tam vēl ir jāievēro refrakcijas ietekme, bet pie tās mēs ne-

kavēsimies.

Tā dabū šo zvaigžņu a un 8, pie tam to koordinātas, tā sakot,

pamatojas uz fundamentālā kataloga zvaigžņu koordinātam. Tāpēc
šīs pēdējās zvaigznes sauc arī par pamatzvaigznēm, bet noteicamās

a un 8 par relativām, jo to precizitāte atkarājas bez novērošanas

precizitātes arī vēl no zvaigžņu koordinātu precizitātes fundamentā-

lajā katalogā. Zvaigžņu skaits fundamentālajos katalogos XIX un

XX gs. bija no 1 līdz 6 tūkstošiem, bet pēdējā, Bosa fundamentālajā
katalogā to skaits sasniedz 33 tūkstošus. Zvaigžņu skaits, kuru stā-

vokļi noteikti diferenciālā ceļā, sasniedz mūsu dienās 100000. Di-

ferenciālā zvaigžņu koordinātu noteikšana un zvaigžņu katalogu
sastādīšana notiek visās observatorijās, kur ir meridiānriņķi. PSRS

šis darbs ir sācis sevišķi attīstīties pēc Lielās Oktobra sociālistiskās

revolūcijas; sastādīšanas darbā tika ievests plānveidības princips.
No katalogiem sevišķi jāatzīmē ~ģeodēzisko zvaigžņu katalogs",
kurš sastādīts, izdarot novērojumus piecās observatorijās pēc

kopēja plāna, kuru izstrādāja N. Cimermanis Pulkovā.

Pēc tādas pašas relativās jeb diferenciālās metodes noteic ar

meridiānriņķi arī spožo planētu koordinātas. Turpretim vājo pla-
nētu un komētu koordinātas noteic lielos tālskatos (ekvatoriālos)
ar mikrometru (sk. 139. §).

125. §. Zvaigžņu rektascensiju un deklinaciju maina prece-

sijas un nutacijas dēļ. Aberacija. Zvaigzņu īpatnējās kustības.

zvaigzņu rektascensijas un deklinācijas ar laiku mainās. levēro-

jama šīs maiņas daļa nav atkarīga no zvaigznes kustības, bet no
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citiem cēloņiem, kuri saistīti ar novērošanas nosacījumiem: no

precesijas un aberacijas. Mēs jau redzējām (80. §), ka Zemes

griešanās ass virziens nepaliek pastāvīgs telpā. Tāpēc debess ziemeļ-
pola (un dienvidpola) vieta nepaliek nemainīga; pirmkārt, tā

saucamais vidējais pols apraksta pie debess sfēras mazo riņķi, kura

centrā atrodas ekliptikas pols un kura rādiuss ir apmēram 23»/2
C

liels, un kurš ļoti lēni mainās ar laiku (precesija), un, otrkārt, patie-
sais pols apraksta 18,6 gados nelielu elipsi (tās lielā pusass ir 9")

ap vidējo polu (nutacija). Ja mainās pola vieta pie debess sfēras,
tad tas nozīmē, ka mainās arī ekvatora

stāvoklis un pavasara punkta vieta. Bez

tam no planētu traucējošās darbības

lēni mainās arī ekliptikas stāvoklis pie

debess, kaut arī daudz lēnāk par ekva-

tora pārvietošanos. No tā mainās visu

zvaigžņu <x un 8, gluži līdzīgi tam, kā

uz plaknes mainās visu punktu taisnlīniju
koordinātas tajā gadījumā, ja pārvietojas
koordinātu sistēma, t. i., tās sākums

un asu virziens.

Bez tam notiek vēl tāda zvaigžņu a

un 8 izmaiņa, kura ir atkarīga no Zemes

kustības ātruma pa savu orbitu: jau
57. paragrāfā pieminētā aberacija. Lūk,
šīs parādības būtība. Pieņemsim, ka TA

91. attēlā ir novērotāja kustības virziens

novērošanas momentā; ST ir staru vir-

ziens no zvaigznes S uz punktu T, kur

91. att. Aberacija.

atrodas šajā brīdī novērotājs. Pieņemsim, ka mūsu tālskatis vērsts

tā, ka punktā O uz taisnes ST atrodas objektiva vidus, bet punktā
T — zirnekļa pavedienu krustpunkts X(atcerēsimies instrumenta ap-

rakstu 103. §). Novērotājs ieraudzīs zvaigznes Sattēlu nevis pavedienu

krustpunktā X, bet sāņus no tā, tāpēc ka, kamēr gaisma pārvietosies
tālskata iekšienē no Ouz 7

1/

,pats tālskatis, bet tam līdzi arī pavedienu

krusts, pārvietosies drusku pa labi, stāvoklī O'K', bet zvaigznes attēlu

iegūsim punktā T, gaismas kustības virzienā no S caur O uz T. Tā-

tad, lai zvaigznes attēls būtu uz pavedienu krusta, skata līnija OK

ir jāiestāda nevis virzienā no zvaigznes S uz novērotāju T, bet

slīpi šim virzienam, un proti, tā, lai tad, kad objektivs atrodas

punktā 0, pavedienu krusts atrastos tādā punktā K
ot

ka tajā laikā,
kamēr gaisma ar ātrumu c noies attālumu OT, pavedienu krusts

kopā ar Zemi ar ātrumu v noietu attālumu K
O T; tad zvaigznes at-

tēls sakritīs ar pavedienu krustpunktā T. Tātad skata līnijas

leņķim ar Zemes kustības ātruma virzienu jābūt nevis OTA =<ļ»,
bet' mazākam — OK

0
A = 'V. Leņķis <J> kā trijstūra OKQT ārējais
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leņķis ir vienāds ar <■/ un leņķa K
OOT sumu. Tas nozīmē, ka leņķis

K
O
OT vienlīdzīgs <Ļ — 9' starpībai starp patieso virzienu no Zemes

uz zvaigzni un šķietamo, kuru sagrozījusi tikko aprakstītā parādība;
šo parādību, kā arī pašu starpību 9—9', sauc par spīdekļa aberaciju.

Nav grūti atrast šās starpības lielumu kā gaismas ātruma c,
Zemes kustības ātruma v un leņķa 9 funkciju. No trijstūra OK

0T

dabūjam: OT : K
O
T =sin 9' : sin (9 — 9'). Apzīmējot ar burtu t

ļoti mazu laika starpbrīdi, kurā gaisma noiet attālumu OT, bet

Zeme attālumu K
OT, atrodam OT =cx un KOT = pt. Tāpēc

no iepriekšējā vienādojuma dabūsim

sin («L —<Ļ ) =*=
_._

sin <ļ* = — sin <L = — sin 6 .
OT rr

T
c

Mēs drīz iepazīsimies, kā iespējams noteikt Zemes vidējo attālumu

no Saules kilometros; šis attālums ir 149 500000 km; zinot to un

sideriskā gada garumu, ir iespējams aprēķināt Zemes vidējo ātrumu

uz tās orbitas v =30 kmļsek. (precizāk 29,77 km/sek.). No otras

puses, no fizikāliem mēģinājumiem un astronomiskiem novēroju-
miem mums ir zināms, ka gaismas ātrums nw 300000 km'sek.

(precizāk 299 773 kmjsek.). Tātad

29 77
sin (4_ f)=__ si„ V.

Tātad leņķis (9 — <]/) vienmēr ir ļoti mazs; tāpēc ir iespējams, pie-
laižot niecīgu kļūdu, pieņemt, ka sin (9 —<ļ/) =9 —9' Še leņķis
(9 — 9') izteikts radianos; lai to izteiktu loka sekundēs

, tas jā-

,l
L a~ v v a-

-

,
■ 360 -60-60

pareizina ar loka sekundu skaitu radiana, t. 1., ar =

2 TC

= 206265". Tad dabūsim:

>b — >y =20",5 sin y'.

Punktu A pie debess, uz kuru ir vērsts Zemes kustības ātrums,

sauc par apeksu. Tas kustas pa ekliptiku, un tā garums vienmēr

gandrīz tieši par 90
c

mazāks nekā Saules garums. Ikvienai zvaigznei
ar astronomisko platumu (3 leņķis 9 starp zvaigzni un apeksu gada
laikā mainās starp p un 180 — p un divas reizes gadā mēdz būt 90c

.

Tāpēc katrai zvaigznei tās redzamā vieta pie debess, t. i., aberacijas

dēļ mainījusies vieta, var atšķirties no patiesās līdz 20",5.

Precesijas dēļ ikvienas zvaigznes koordinātas mainās sistemā-

tiski uz vienu pusi, t. i., vai nu samazinās, vai arī palielinās ik ga-

dus par dažām loka sekundēm atkarībā no zvaigznes stāvokļa pie
debess sfēras, t. i., no tās koordinātām. Nutacijas dēļ ikvienas zvaig-
znes vieta svārstās 18,6 gadu laikā par dažām loka sekundēm uz

vienu vai otru pusi. Aberacijas dēļ ikvienas zvaigznes vieta svārstās

līdz ±20" gada laikā. Tādēļ, lai noteiktu, vai zvaigznes koordinātas
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mainās līdz ar laiku pašas no sevis, t. i., vai zvaigznei ir īpatnējā
kustība, nevar vienkārši salīdzināt tās koordinātas, kas ir iegūtas
ar meridiānriņķi momentos, kurus atdala vairāki gadi vai gadu
desmiti, bet iepriekš ir jāņem vērā precesijas, nutacijas un abera-

cijas ietekme uz šīm koodinatām.

Tādā kārtā zvaigznes īpatnējā kustība ir zvaigznes pārvietošanās
pie debess sfēras vai arī tās rektascensijas un deklinācijas maiņa,
kura neatkarājas no precesijas, nutacijas, aberacijas un paralakses
ietekmes (sk. 131. §). Spriežot pēc novērojumiem līdz mūsu lai-

kam, ikvienas zvaigznes īpatnējā kustība notiek ar pastāvīgu ātru-

mu pa lielā riņķa loku. Protams, neierobežoti ilgi tas turpināties
nevar, taču kustības virziena un gada ātruma maiņa notiek ļoti
lēni (izņēmumu sk. 237. §).

Piemēra dēļ iepazīsimies ar deklinācijas maiņu Arkturam

(Boota a). Tā aptuvenas koordinātas 1941. gadam ir tādas: a =

= 14A 13W

,
8= -f 19°20'. Precesijas dēļ deklinācija viena gada

laikā samazinās par 16". Nutacijas dēļ 18,6 gados deklinācija
svārstās līdz +8". Aberacijas dēļ katra gada laikā deklinācija
svārstās līdz ±8",5; tā mēdz būt vismazākā marta sākumā un

vislielākā augusta sākumā. Arktura īpatnējā kustība pa deklinā-

ciju ir tikai — 2",00 gadā, un jāņem vērā, ka tā pie tam vēl ir sa-

mērā liela īpatnējā kustība. Lielam vairumam zvaigžņu, pat tuvām

mūsu Saules sistēmai, īpatnējās kustības (vienmēr jāsaprot gada
laikā) ir mazākas par loka sekundi un pat loka sekundes desmit-

daļu. Vislielākā tagad zināmā zvaigznes īpatnējā kustība ir tikai

10" gadā.

G. DEBESS ĶERMEŅU ATTĀLUMA MĒRĪJUMI NO ZEMES VAI

NO SAULES. TO LIELUMU MĒRĪJUMI

126. §. Paralaktiskā novirze pa zenitattālumu. Diennakts para-

lakse. DeDess spīdekļu attālumu mensana no zemes vai no Saules

pamatojas uz to vienkāršo apsvērumu (92. att.),
ka, ja mēs novērojam kādu priekšmetu c no

diviem dažādiem punktiem A un B, tad, vis-

pārīgi runājot, mēs redzam to dažādos virzienos

\( unBC, un atšķirība šajos virzienos, t. i.,

leņķis ACB, atkarājas no attālumiem AC un AB;

jo šis leņķis mazāks, jo attālums lielāks; tātad

pēc leņķa lieluma var spriest par attālumu.

Tikai šo vispārējo domu jāietver precizā mate-

mātiskā formā. Tāpēc saskaņā ar mūsu uz-

devumu astronomijā ievests jēdziens par

paralaktisko novirzi ACB un paralaksi.

Iztirzājuma vienkāršības dēļ pieņemsim,
92. att. Paralak-

tiskā novirze.
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ka (93. att.) Zeme ir lode, C — tās centrs, M — novērotāja
vieta uz tās virsmas, S — novērojamais spīdeklis. Novērotājs no

vietas M to redz virzienā MS, bet iedomātais novērotājs centrā C —

virzienā CS. Taisnei CM, ievērojot mūsu pieņēmumu, ir svēr-

teniskās līnijas virziens, un tā ir vērsta uz zenitu Z. Leņķi
ZMS == z un ZCS = z' ir spīdekļa S zenitattālumi punktos M un C.

93. att. Paralakse lodveidīgas
Zemes gadījumā.

Tie, vispārīgi runājot, nav vie-

nādi; atradīsim to starpību, t. i.,

leņķi MSC = z — z'. Apzīmēsim
Zemes rādiusu ar burtu R, bet S

attālumu no Zemes centra CS ar

burtu A. Tad no trijstūra MCS

dabūjam:

R_ sin MSC

A
~

sin SMC
~~

sin (z — z') sin (z — z)
=

sin (180° —z)
~

sin z
'

no kurienes atrodam:

sin (z — z) —

sin &

No šejienes redzams, ka paralaktiskā novirze pa zenitattālumu

pārvēršas nullē, kad z = 0, un sasniedz vislielāko nozīmi, kad

z =a 90°, t. i., kad spīdeklis atrodas uz novērotāja M horizonta.

Šo paralaktiskās novirzes maksimālo lielumu sauc par horizontālo

paralaksi.
Tādā kārtā spīdekļa horizontālā paralakse ir leņķis ar virsotni

spīdekļa centrā un ar malām, kas vērstas: viena — uz Zemes centru,

bet otra — pa Zemes lodes virsmas pieskari.

Apzīmēsim horizontālo paralaksi ar burtu p. Tad sin p =
-r- ,

R
no kurienes dabūjam A= —: . Tātad, ja mēs vēlamies izmērīt

sin p
'

A un izteikt to Zemes rādiusos R, tad jāatrod p. Tāda tieši arī ir

jautājuma nostādne astronomijā: cenšas atrast leņķi p un tad pēc

pēdējās formulas aprēķina A. lepriekšējā formula pārvēršas tagad
šādā:

sin (z — z') =s sin p. sin z.

Ja lielākas precizitātes dēļ aplūkojam saplakušu Zemi (94. att.),

tad zenita Z vietā jāieved debess sfēras punkts Z, kas rodas, Zemes

rādiusa CM turpinājumam krustojoties ar debess sfēru: to var

nosaukt par ģeocentrisko zenitu. Pieņemsim, ka S atrodas novē-

rotāja meridiānā un zīmējums ir tā plakne. Apzīmējot, tāpat kā
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iepriekš, leņķi ZMS ar burtu z, atrodam, ka sin CSM = sin z,

kur /? ir rādiuss CM, t. i., ne vairs konstants lielums. Pareizinot

un izdalot labo pusi ar a, kur a ir Zemes ekvatora rādiuss, dabūjam:

sin CSM = -4- • ~sin z.
A a

Leņķa CSM maksimālo lielumu dabū tajā gadījumā, kad z = 90°,
t. i., spīdeklis atrodas uz vietas M horizonta, un kad R = a, t. i.,
ja vieta M atrodas uz Zemes ekvatora. Apzīmējot šo paralaktiskās

novirzes maksimālo lielumu ar pO,
dabūjam sin p0 = Šajā

gadījumā p0 sauc par horizontālo ekvatoriālo paralaksi.
Tādā kārtā spīdekļa horizon-

tālā ekvatoriālā paralakse ir leņķis
ar virsotnispīdekļa centrā un ar

malām, kas vērstas: viena uz

Zemes centru, bet otra pa pieskari
uz Zemes sferoida ekvatorapunktu.

Vai arī: spīdekļa horizontālā

ekvatoriālā paralakse ir taisnleņķa
trijstūra šaurais leņķis, kura hi-

potenūza ir attālums no spīdekļa
centra līdz Zemes centram, bet

mazā katete — Zemes ekvatora

rādiuss.

94. att. Paralakse saspiestas
Zemes gadījumā.

Paralaktiskās novirzes formula pārvēršas par šādu

sin CSM = sin (z — z') — sin p0 • — sin z.
v ' r

a

Aplūkotās paralaktiskās novirzes ir atkarīgas no z un mainās

diennakts laikā ar diennakts maiņas periodu, tāpēc tās un arī at-

bilstošās paralakses sauc par diennakts paralaksēm. Tā kā Saules

sistēmas ķermeņu it visas paralakses ir mazākas par vienu loka

minūti, izņemot Mēnesi, kam p0
— 57', tad iepriekšējās formulas

var uzrakstīt vienkāršāk, aizvietojot mazo loku sinusus ar pašiem
lokiem.

Mēs dabūjam:

p0 = ja />0
izteikts radianos,

p0
= ~■ 206 265", ja p0

izteikts loka sekundēs.
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Tādējādi, ja zināma horizontālā ekvatoriālā paralakse, tad spī-
dekļa attālums no Zemes centra ir

sm p0

kur a ir Zemes ekvatora rādiuss, kas vienlīdzīgs 6378 km.

Tādēļ, lai izteiktu attālumu A kilometros, mums ir formula

A = 6378 : sin pO.
Viegli atrast, ka divu kaut kādu spīdekļu ģeocentriskie attālumi

ir pretēji proporcionāli to horizontālo paralakšu sinusiem vai,
ja paralakses ir mazas, tad pašām paralaksēm, un proti,
Ai : A

2 = sin p2 : sin p, «p2 : pt .

127. §. Diennakts paralakses mērīšana. Visvienkāršākā dien-

nakts paralakses noteikšanas metode no novērojumiem ir tā, kad

spīdekli novēro no divām vietām, kuras atrodas uz viena un tā

95. att. Spīdekļa diennakts paralakses noteikšana.

paša Zemes meridiāna, vienā un tajā pašā momentā, proti, caurie-

šanas momentā šā meridiāna plaknei (vai, precizāk izsakoties,

momentā, kad šī meridiāna plakne iziet caur spīdekli). Apska-
tīsim šo visvienkāršāko gadījumu un pieņemsim, ka Zeme ir lode

ar rādiusu R. Tad mēs varam uzzīmēt plaknes figūru (95. att.),
kurā Cir Zemes centrs, M

x un M2— divas vietas uz viena meridiāna,
Z, un Z

2
— zeniti, zt un z2

— zenitattālumi Z
X
M

X
S un Z

2
M

2S\ ar

pārtrauktām līnijām novilktas taisnes, kuras veidojas, novērotāja
meridiāna plaknei krustojoties ar debess ekvatoru plaknēm punktos
M

v Cun C
2. Apzīmēsim leņķi M

X
SC ar pu

bet leņķi M2SC ar p2;

skaidrs, ka p, un p2
atbilst iepriekšējā paragrāfa leņķim (z — z').
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Pieņemsim, ka novērotāji punktos M x un M 2spīdekļa caurie-

šanas momentā novērotāja meridiānam ir izmērījuši tā deklināciju,
t. i., novērotājs punktā M\ ir izmērījis leņķi AKM

X
S = bet no-

vērotājs punktā M 2leņķi A
2
M

2
S — S

2. Apzīmēsim spīdekļa ģeo-
centrisko deklināciju, t. i., leņķi ACS ar burtu 8. Nozīmes 8

X un 82

ir dažādas, un to atšķirībā ir visas lietas būtība. Apzīmēsim ar burtu

B taišņu A
K
M

2
un M

2
S krustpunktu, bet ar burtu D — taišņu A K MX

un CS krustpunktu. Tad pēc paralēlu taišņu īpašībām, kuras krusto

trešā, mēs varam rakstīt 2Ļ SBA
X

— SM
2
A

2
=8

2 un SDA
X

==

— SCA =8, bet pēc trijstūra ārējā leņķa īpašības no trijstūriem
SBD un SDM\ dabūjam':

SBA
X =* SDR + BSD vai S

2
=-- 8+ p2

un

&£M, SM X
D + vai 5- 8, -f- p„

bet pēc iepriekšējā paragrāfa formulām atrodam:

sin p x — sin p • sin zx un sin p2
= sin p • sin r.

2,

kur p nozīmē meklējamo spīdekļa horizontālo paralaksi tā novē-

rošanas momentā. Pieņemot, ka leņķis p ir mazs un tātād ka mazi

ir arī leņķi px un p2, rakstām:

Pi =p • sin Z| un p2 p ■ sin z
2;

Bet, apzīmējot novērošanas vietu ģeogrāfiskos platumus ar burtiem

cp, un cp2 un atceroties, ka vietas ģeogrāfiskais platums pēc lieluma

un pēc zīmes ir vienāds ar zenita deklināciju, mēs varam rakstīt:

Z\ —?i
— &ī un z2 —S2

—

cp2,

un tāpēc
= + p sin (9, — 8,),

*2 = + P sin (82
—

92 ),

no kurienes dabūjam:

p [sin (9, — £,) + sin (82
— 92)] =S2 —

un beidzot atrodam:

=

*z — 3.
P

sin (9, — 8,) + sin (S2 —92)

Ja aplūko Zemi kā sferoidu, tad, apzīmējot šajā gadījumā ar

burtu z leņķi SMZ, kā 94. attēlā, rādiusus CM
X

un CM
2

ar burtiem

Rx un #2, bet Zemes ekvatora rādiusu ar burtu o, mēs dabūjam
šādas formulas, kuras tika izvestas iepriekšējā paragrāfā:

R R
sin p x

=—- sin p0 sin zx un sin p2 ——- • sin p0 • sin z2
.

a a

Leņķi z x un z2 šajā gadījumā jāskaita no ģeocentriskā zenita, un

tāpēc jāieved ģeocentriskais platums un <p'
r
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Mums ir:

Zļ = —S,unz2 = 8 — <p'ļ(

un līdzīgi formulai, kuru izvedām lodveidīgas Zemes gadījumam,

dabūjam:
$2 — 8,

Po --

d B

+ 2
- 9;)

R
Lielumus ~, 9i un 92 aprēķina pēc dotajiem ģeogrāfiskajiem

platumiem un pēc Zemes sferoida ekscentricitates, 82
— 81 izmēri,

kā teikts, un pēc šās formulas aprēķina paralaksi pO.

Nav tomēr divu observatoriju, kas atrastos uz viena meridiāna.

Taču šo trūkumu iztirzājumu ceļā viegli novērst. Pēc spīdekļa no-

vērojumiem iepriekšējās un nākošās dienās ir iespējams aprēķināt
tā deklinācijas maiņas ātrumu paralakses noteikšanas momentā.

Pieņemsim, ka deklinācijas maiņa stundā ir A$ un ka divu observa-

toriju ģeogrāfiskā garuma starpība stundas daļās ir t un ka otra

atrodas uz rietumiem no pirmās. Tas nozīmē, ja pirmajā observa-

torijā novērošanas momentāspīdekļa ģeocentriskā deklinācija bija S,
tad otrā observatorijā novērošanas momentā tā bija 8 -f- A8 • t, un

tāpēc iepriekšējo formulu sistēmu šajā gadījumā varēs uzrakstīt tā:

8 = *, + pit

8
2
= 8 + A 8 • t + p2.

lepriekšējais iztirzājums paliek tāds pats kā iepriekš, un galīgā
mula būs šāda:

&2 &ļ A& • T

PO — "/> 73

-^sin(9
'

1
-8

I)+ (82 -cp
2
)

Galvenais, no kā atkarājas rezultāta precizitāte, ir deklināciju
starpības 8

2
— B

u
kura ieiet skaitītājā, precizā izmērīšana; pašas

deklinācijas 8, un 8
2,

kuras ieiet saucējā, var nebūt tik precizas.

Tāpēc ikviens paņēmiens, ar kuru iespējams precizi izmērīt spīdekļa

deklināciju starpību, uzlabo paralakses mērījumu. Tāds paņēmiens

tagad, piemēram, ir fotogrāfija.
Bez tam starpība 82 —81 nedrīkst būt maza. Citādi neizbēga-

mās kļūdas mērījumos sastādīs ievērojamu diferences daļu. Tāpēc
vietas M1un M 2nedrīkst atrasties tuvu vienaotrai; labāk, piemēram,
ja tās atrodas dažādās Zemes puslodēs.

128. §. Saules paralakses noteikšana. Aprakstītais spīdekļu
mērīšanas paņēmiens neaer savies paralakses mērīšanai, tāpēc ka

šī paralakse ir ļoti maza (9") un tāpēc ka Saulei deklināciju izmērīt
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ir nesalīdzināmi grūtāk nekā kādam citam spīdeklim, jo novērojumi
jāizdara dienā, kad gaisa strāvas atmosfēra stipri izkropļo debess spī-

dekļu attēlus astronomiskajā tālskatī un bez tam Saules stari sa-

silda instrumentu un padara to neprecīzāku nekā naktī, kad visām

tā daļām ir gandrīz vienāda temperatūra. Tāpēc Saules paralakses
noteikšanai izvēlas šādu apkārtceļu.

Novērojot planētu stāvokļus pie debess, ir iespējams noteikt to

ceļus ap Sauli, pie tam ievērojot visus tos traucējumus, kurus planē-
tas izdara cita uz citu ar savstarpējo pievilkšanos. Novērojumu un

teorijas rezultātā iespējams sastādīt katras planētas kustības tabulas,

pēc kurām var ikvienam laika momentam aprēķināt planētas ģeo-
centrisko stāvokli pie debess un, kas šajā gadījumā ir būtiski sva-

rīgi, iespējams ikvienam momentam aprēķināt planētas attālumu no

Zemes centra, pie kam par mēra vienību pieņem astronomisko at-

tāluma vienību, t. i., Zemes orbitas lielās ass pusi, tā saucamo Zemes

vidējo attālumu noSaules. Ir jāsaprot ka, ja, no vienas puses, kādam

momentam izmērītu pēc izskaidrotās metodes paralaksi un pēc pa-

ralakses aprēķinātu tās attālumu no Zemes centra Zemes ekvatora

rādiusos vai kilometros, bet, no otras puses, tam pašam momentam

pēc tabulām aprēķinātu to pašu attālumu astronomiskajās vienībās,
tad, pielīdzinot tos vienu otram, iespējams noteikt, cik kilometru

satur astronomiskā vienība. Vai arī, citiem vārdiem sakot, pēc ta-

bulām iespējams jebkuram momentam noteikt planētas ģeocentrisko
attālumu A astronomiskajās vienības, bet no novērojumiem var pēc

aprakstītās metodes atrast paralaksi p, kura atbilst attālumam A;
tad no proporcijas A : 1 =p0 : p (attālumi ir pretēji proporcionāli

paralaksēm) ir iespējams aprēķināt paralaksi kura atbilst vienai

astronomiskai vienībai, t. i., vidējam Zemes attālumam no Saules,

jeb vidējo Saules paralaksi.
Šo ideju jo izdevīgāk pielietot praksē, jo mazāks ir A, t. i., jo

lielāks ir p, tāpēc ka, jo lielāks ir p, jo ar lielāku precizitāti tas da-

būjams no novērojumiem. Tāpēc šim Saules paralakses p0
noteik-

šanas apkārtceļam izmanto tās planētas, kuras tuvāk par citām

pienāk Zemei un tiek novērotas naktī, kad novērojumi vispār iznāk

precizāki nekā dienā. Šim mērķim tika izmantots Marss un jo

sevišķi mazās planētas, bet no tām tās, kuras sevišķi tuvu pienāk

Zemei, kā, piemēram, Erots. Mazās planētas ērtākas par Marsu vēl

tajā ziņā, ka tālskatī tās izskatās kā zvaigznes, un to stāvoklis pie
debess, to deklinācijas, kuras nepieciešamas paralakses noteikšanai,

iegūstamas sevišķi precizi. Tā kā mērīt p ir izdevīgi tad, kad A ir

mazs, tad novērošanai izvēlas mēnesi, kad planēta atrodas opozicijā.

Pilnīgi nevajadzīgi izvēlēties tieši opozicijas dienu, tāpēc ka planētu

attālumi no Zemes ap šo laiku, kā ikviena funkcija pie tās mini-

muma, mainās lēni un opozicijas dienai pret kaimiņu dienām ne-

kādas sevišķas priekšrocības nav.

i ! Vispārīgās astronomijas kurss
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Šo metodi pirmo reizi lietoja Saules paralakses noteikšanai

pēc Marsa novērojumiem 1672. gadā, pie kam Parizē novēroja
D. Kasini, bet Kaienā — Rišē; Saules paralaksei tika iegūtas 9",5.

Marss visizdevīgākās opozicijas laikā, kas atkārtojas ik pēc
15—16 gadiem, tuvojas Zemei 0,38 astronomisko vienību attālumā;

tas nozīmē, ka tā paralakse šajā laikā mēdz būt ap 2l ļ2 reižu lielāka

par Saules paralaksi. Erots sevišķi izdevīgas opozicijas laikā tuvojas

_

Zemei līdz »/7 astronomiskas

96. att. Spīdekļa diennakts paralakses
noteikšana pēc novērojumiem no vienas

vietas.

vienības attālumā, un tādā

kārtā tā paralakse ir 7 rei-

zes lielāka par Saules para-

laksi. Tā ir šim mērķim
visizdevīgākā planēta.

lepriekš tika izskaidrota

ģeometriskas domas un algeb-
risku formulu ziņā visvienkāršā-

kā diennakts paralakses noteik-

šanas metode. Vispārīgi runājot,
nav nepieciešami ne vienlaicīgi
novērojumi, ne novērojumi,
kuri katrā ziņā izdarīti novēro-

tāja meridiānā. Ir iespējams
īoteiKt paralaksi no novēroju-

miem, kuri izdarīti ne vienā

laikā un ne novērotāja meri-

diānā, bet no divām (vai

vairākām) pēc iespējas tālākām

vietām, lai novērotās spīdekļa
5" deklinācijas (vai arī rektas-

censijas) pēc iespējas vairāk atšķirtos viena no otras. Tomēr vispārīgā
gadījumā gan ģeometriskie jēdzieni, gan formulas ir daudz sarežģītākas
par aplūkotām.

Ja divās savstarpēji tālās novērošanas vietās Af, un M 2ir iegūtas
zvaigžņotās debess divas fotogrāfijas ar spīdekļa S attēlu, tad zvaigžņu
savstarpējais sakārtojums uz abiem negativiem ir pilnīgi vienāds sakarā ar

zvaigžņu milzīgo attālumu no Zemes, bet planētas S attēls tiek iegūts divā*

dažādās vietās uz dažādām fotogrāfijām starp zvaigznēm paralakses ietek-

mes dēļ (un pa daļai arī īpatnējās kustības dēļ, ja foto uzņēmumi nav izdarīt

vienā laikā). Pēc šīm fotogrāfijām iespējams precizi izmērīt abu spīdekļu
attēlu deklināciju un rektascensiju starpību un uz šās starpības pamatot

paralakses noteikšrnu.

Beidzot, ir iespējams paralakses noteikšanai izmantot pat tādus no

vērojumus, kuri izdarīti tikai vienā vietā uz Zemes, pamatojoties uz domas

kuru paskaidro 96. attēls. Novērotājs, kurš atrodas uz Zemes punktā M

noteic planētas stāvokli trīs momentos: 1) drīz pēc planētas lēkta (96. att. a)
2) pirms tās rieta (96. att. b) un 3) nākošā dienā drīz pēc tās lēkta (96. att. c)
Planētas redzamais stāvoklis mainās no pārvietošanās starp zvaigznēm un

paralakses. Pārvietošanās ātrumu starp zvaigznēm noteic, salīdzinot pirmo

un trešo novērojumu, jo tajos paralakses ietekme ir vienāda; un tad para
laksi noteic, salīdzinot otro stāvokli ar vidējo aritmētisko no pirmā un trešā

stāvokļa. Formulas ir pārāk sarežģītas, lai tās varētu šeit aplūkot.
Ir arī citas, ne ģeometriskas Saules paralakses noteikšanas metodes
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no tām še norādīsim vienīgi uz metodi, kura izmanto aberaciju. Mēs redzē-

jām, ka aberacijas koeficients (20",47) atkarājas no gaismas ātruma un

Zemes kus īb.'.s ātruma pa tās ceļu ap Sauli attiecības. Šo koeficientu no-

teic no astronomisl- iem novērojumiem. Gaismas ātrums ir zināms diezgan
precizi. Pēc šiem diviem lielun iem var aprēķināt Zemes vidējo ātrumu tās

orbitā; pēdējais atkarājas no g.'.da garuma, kurš zināms ar lielu precizitāti,
un no Zemes attāluma no Saules 1 ibmetros, kuru no šejienes tadarī noteic.

Citas Saules paralakses noteikšanas metodes, kuras pamatojas uz debess

mechanikas metodēm, ir pārāk sarežģītas, lai tās apskatītu šajā kursā.

129. §. Saules un Mēness paralaksu lielumi: to vidēiie attālumi

no Zemes. Lietojot dažādas metodes, galvenā kārtā ģeometriskās,
iyju. gaaā Saules paralakses lielumam tika iegūts šāds skaitlis:

8",803, pie kam kļūdas robežas bija ±0",003, t. i., 0,03%. Tā kā

Zemes ekvatora rādiuss ir 6378 km, tad Zemes centra vidējais
attālums no Saules centra ir 149 500 000 km. Pēc starptau-
tiskas vienošanās astronomiskajās gada grāmatās pieņemts skaitīt

p0 =8",80 un tāpēc a= 149500 000 km. Taču Erota daudzo

pozicijas novērojumu apstrādāšana 1930.—31. gadā deva negaidītu
Saules paralakses vērtību, un proti, 8",790 ar varbūtējo kļūdi
±0",001.

Tāds ir šā astronomiskā garuma pamatvienības lielums, iz-

teikts Zemes mēros. Šis skaitlis ir tik liels, ka, bez šaubām, mērīt

attālumus starp debess ķermeņiem kilometros ir tikpat neērti kā

mērīt uz Zemes attālumus starp pilsētām decimetros. Tāpēc arī

attālumu mērīšanai Saules sistēmā ir pieņemts Zemes vidējais at-

tālums no Saules, bet attālumiem starp zvaigznēm, kā mēs vēlāk

redzēsim, vēl lielāka garuma vienība. Tomēr, lai aprēķinātu debess

spīdekļu lielumus kilometros, nepieciešams zināt to attālumus no

Zemes kilometros.

Runājot par Mēnesi, jāsaka, ka, lietojot aplūkoto metodi, Mē-

nesim paralaksi noteic mērīšanas momentā. Saprotams, ka para-
lakse mainās līdz ar laiku, tāpēc ka Mēness kustas ap Zemi pa

sarežģītu līkni, līdzīgu elipsei, bet ne pa riņķi. Bet pēc teorijas un pēc
Mēness kustības tabulām ir zināma ikkatrā momentā tā at-

tāluma attiecība pret vidējo attālumu no Zemes. Tāpēc, ja ir

izmērīts attālums (vai paralakse) noteiktā momentā, tad iespē-
jams aprēķināt arī vidējā attāluma paralaksi un arī pašu
vidējo attālumu. Daudzkārtīgu mērījumu rezultātā, lietojot norā-

dīto un citas metodes, iegūta Mēness horizontālās ekvatoriālās

paralakses vērtība stāvoklim, kad tas atrodas vidējā attālumā

no Zemes, 3422" = 572". Tāpēc Mēness centra vidējais attālums

no Zemes centra ir 384 400 km.

130. §. Debess spīdekļu lielumu noteikšana. Parasti debess

spiaeKji reazami nņĶu vai elipšu veida, las notiek tāpēc, ka īste-

nībā tiem ir lodes vai rotācijas ķermeņu, piemēram, elipsoidu,
veids — vairāk vai mazāk saspiests nekā mūsu Zemei. To formu

13*
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iespējams izpētīt, izmērījot to dažādos diametrus loka minūtēs un

sekundēs ar sevišķa aparāta — mikrometra palīdzību (sk. 139.§).
Lai aprēķinātu patiesos lielumus kilometros, jānoteic spīdekļu
attālumi kilometros un to leņķiskie lielumi.

97. att. Spīdekļu lineāro

diametru noteikšana.

Leņķiskais attālums starp kaut kādiem

diviem punktiem ir leņķis ar virsotni

novērotāja vietā un ar malām, vērstām

uz šiem diviem punktiem. Spīdekļa leņ-
ķiskais diametrs ir leņķis ar virsotni

novērotāja vietā un ar malām, kas vērstas

uz pretējiem tā figūras punktiem. Ja
figūra ir saplakusi, tad dabiski izšķir
ekvatoriālo un polāro leņķisko diametru,

zinot (vai pieņemot), ka spīdeklis griežas līdzīgi Zemei ap savu

īso diametru.

Pieņemsim, ka mums ir zināms kādā momentā attālums kilo-

metros no kāda spīdekļa centra C līdz novērotājam M un spīdekļa
leņķiskais diametrs p. Tad no 97. attēla atrodam: MC =A; re-

dzamā diametra pretgulošie punkti ir A un A'\ 2ĻAMA' =p;

2Ļ AMC =2Ļ CMA' = »/2 p. No trijstūra AMC (vai A'MC)
ar taisno leņķi punktā A (vai A') dabūjam: spīdekļa rādiuss AC =

= A'C — MCsm AMC = A sin x\2 p. Ja A izteikts kilometros,
tad arī rādiusu dabūsim kilometros.

Pēc spīdekļa kustības novērojumiem šādā vai tādā kārtā tiek

noteikta tā orbita, un tad jebkuram momentam, tas nozīmē arī

leņķiskā diametra mērīšanas momentam, var aprēķināt spīdekļa
attālumu no Zemes A, pie kam sākumā šo attālumu vienmēr izteic

astronomiskās vienībās, lai nebūtu jārīkojas ar lieliem skaitļiem.
Ja šis attālums jāzina kilometros, to dabū, pareizinot skaitli, kas

izsaka attālumu astronomiskās vienībās, ar 149 500 000 km.

Šādā kārtā atrasts, piemēram, ka Saules diametrs ir 1 390 000 km

(leņķiskais diametrs mainās ekscentricitates dēļ starp 3127",2 un

32'3i",4, bet vidēji tas ir 3159",3). Tātad Saules caurmērs ir 109,1
reizi lielāks par Zemes ekvatoriālo diametru, bet tās tilpums 1 300 000

reižu lielāks par Zemes tilpumu.
Mēness leņķiskais diametrs mainās starp 2923" un 3247",

bet vidēji tas ir 31 '5" liels. Tāpēc Mēness diametrs ir 3476 km,

tā caurmērs ir 0,273 no Zemes caurmēra; Mēness tilpums ir 0,0203
no Zemes tilpuma.

131. §. Princips attālumu noteikšanai no Saules līdz zvaigznēm.

Gada paralakse. Zvaigžņu attālumi no Saules ir tik lieli un to

diennakts paralakses tik mazas, ka tās nemaz nevar izmērīt. La

noteiktu zvaigžņu attālumu līdz Saulei, izmērī paralaktisko no-

virzi, kuru izsauc tas, ka katra zvaigzne dažādās gada dienās redzama

dažādos virzienos. Pie tam novērotāja vieta mainās nevis par
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dažiem tūkstošiem kilometru kā tajā gadījumā, kad novērotājs
atrodas dažādās vietās uz Zemes, bet līdz trīssimt miljoniem kilo-

metru kā atstatumi starp dažādiem Zemes orbitas punktiem. Dien-

nakts paralakses vietā tiek ievests jēdziens gada paralakse. Pie-

ņemsim, ka 98. attēlā S ir Saule, TABC — Zemes riņķveidīgā
orbita apkārt Saulei, 2— zvaigzne. Dažādās gada dienās novēro-

tājs uz Zemes redz zvaigzni 2 dažādos virzienos, kuri ir slīpa konusa

veidotājas ar virsotni punktā 2, šis konuss balstās uz Zemes orbitas;

konuss ieslīps, t. i., tā šķēlums ar plakni, kas perpendikulāra tā

asij, ir nevis riņķis, bet elipse. ledomā-

simies debess sfēras centru O un taisnes,
kas paralēlas šā konusa veidotājām;
tad dabūsim slīpu konusu ar virsotni

punktā 0, gluži tādu pašu kā slīpais
konuss ar virsotni punktā 2. Tas krusto

debess sfēru pa elipsi. Tas nozīmē, un tas

ir labi jāsaprot, ka sakarā ar zvaigznes
paralaktisko novirzi Zemes kustības dēļ
ap Sauli novērotājam uz Zemes izliekas,
ka zvaigzne 2 gada laikā pie debess

sfēras apraksta elipsi ap to sfēras punktu

2', uz kuru projicējas zvaigzne S, ja to

apskata no Saules. Ja 2 atrodas eklip-

98. att. Gada paralakse.

tikas polā, tad elipse pārvēršas par riņķi. Ja zvaigzne atrodas

uz ekliptikas, tad visas paralaktiskās novirzes notiek ekliptikas
plaknē un elipse pārvēršas par taisnes nogriezni, precizāk sakot,
par nelielu ekliptikas loku. Elipses lielā ass vienmēr ir per-

pendikulāra pret zvaigznes platuma riņķi. Apzīmēsim S2

ar burtu A, bet Zemes orbitas rādiusu ar burtu a. Ja Zeme atrodas

punktā T, tad paralaktiskā novirze, salīdzinot ar novērotāju Saules

centrā S, ir leņķis T2.S; redzamā zvaigznes 2 novirze no punkta 2'

uz sfēras ir vienlīdzīga šim leņķim, un tā vērsta no zvaigznes uz

Sauli.

No trijstūra TSJu dabūjam:
sin STT: sin STT =ST: ST a: A,

no kurienes atrodam:

sin SZT == ~sin ST2
A

Novērotājam T atrodoties dažādos stāvokļos uz orbitas, leņķis
ST2, var būt gan šaurs, gan plats, bet tas nozīmē, ka divos punktos
(kā to lasītājs sapratīs) tas būs taisns leņķis. Tad paralaktiskā no-

virze būs vislielākā un, ja to apzīmētu ar tt, tad sin n= a :A.

Tā kā zvaigžņu attālumi ir milzīgi, salīdzinot ar Zemes orbitas

lielumu, tad šie divi punkti būs Zemes orbitas divi diametrāli pre-
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tēji punkti un tiem atbilstošie punkti tajā elipsē, kuru gada laikā

zvaigzne apraksta pie debess, būs elipses lielās ass gala punkti,
kamēr punkts E' atradīsies elipses centrā. Leņķi n sauc par zvaig-
znes gada paralaksi.

Tādā kārtā zvaigznes gada paralakse ir leņķis ar virsotni zvaig-
znes centrā un ar malām, kas vērstas: viena uz Saules centru, bet

otra uz Zemes centru, kad Zeme atrodas tādā stāvoklī uz orbitas,
ka šī mala ir perpendikulāra pret rādiusu, kas iet no Saules uz Zemi.

Vai arī citādi: zvaigžņu gada paralakse ir mazais leņķis taisn-

leņķa trijstūrī, kurā hipotenūza ir attālums no Saules līdz zvaigznei,
bet mazā katete ir Saules attālums no Zemes.

(Definicija ~gada paralakse ir leņķis, zem kura redzams Zemes

orbitas rādiuss" nav pilnīga, jo tajā nav raksturots šā rādiusa stā-

voklis attiecībā pret skata līniju, un tāpēc šī definicija nav precizā.)
No iepriekšējā ir skaidrs, ka attāluma A noteikšanai nepie-

ciešams atrast elipses lielo pusasi, ko gada laikā apraksta zvaigzne
savas paralaktiskās novirzes dēļ. Šī pusass ir te — zvaigznes gada
paralakse. Tad attālums A = a : sin *t.

Tā kā visas zvaigžņu paralakses ir mazākas par 1", tad sin -k

vietā var ņemt n, izteiktu radianos, vai arī it" : 206 265", kur tz"

nozīmē loka sekundu skaitu leņķī «, bet 206 265" ir loka sekundu

skaits radianā.

Ja vēlas ievērot Zemes orbitas eliptiskumu, tad iepriekšējo for-

mulu vietā jālieto sekojošā:

s\nSTT =~ sin STZ = -Ļ- ■
— • sin

A A a

kur H ir Zemes radiusvektors novērošanas momentā, bet a — Zemes

orbitas lielā pusass. Tad par gada paralaksi sauc mazo leņķi taisn-

leņķa trijstūrī, kura hipotenūza ir attālums no Saules līdz zvaigznei,
bet mazā katete ir Zemes orbitas lielā pusass a. Jāpiezīmē, ka, tā kā

Zemes orbitas ekscentricitate un zvaigžņu paralakses ir mazas, tad

šādam precizējumam nav praktiskas nozīmes un, izņemot kādus

desmit gadījumus, Zemes orbitu var uzskatīt par riņķi.
132. §. Zvaigžņu paralakšu mērījumi. Jau Koperniks skaidr

apzinājās, cik svarīgi ir atklāt no novērojumiem zvaigžņu paralak
tisko novirzi ar gada periodu, jo tas būtu bijis visuzskatāmākais

pierādījums Zemes kustībai ap Sauli. Tāpēc arī kā viņa mācības

piekritēji, tā pretinieki centās ar novērojumiem vai nu apstiprināt
vai noraidīt tādas paralaktiskās novirzes esamību. Šajā nolūkā

daudzi astronomi dažādās gada dienās izdarīja platumu un deklina

ciju, kā arī dažādu zvaigžņu rektascensiju mērījumus cerībā pamani

tajos paralaktiskās novirzes, taču visiem šiem mēģinājumiem XVI

un XVIII gs. nebija panākumu.
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Tomēr tie nepalika bez nozīmes astronomijā. 1725. gadā angļu
astronoms Moline uzsāka zvaigznes Pūķa y zenitattālumu novēro-

jumus. Šos novērojumus turpināja Džemss Bredlijs, un viņš 1726.—

1727. gadā pilnīgi pārliecinājās, ka pastāv šās zvaigznes zenit-

attāluma gada svārstības: šī svārstība aizgāja līdz 20" no vidējās
vērtības, bet tā sekoja citam likumam, kas bija citādāks neka para-
laktiskās novirzes likums. 1728. gadā Bredlijs izskaidroja šīs novirzes

ar Zemes kustību ap Sauli un ar to, ka gaismas izplatīšanās ātrums

ir galīgs, kas tajā laikā jau bija noteikts. Tādā kārtā Bredlijs, meklē-

dams zvaigžņu paralaksi, atklāja aberaciju. Turpmākie tās pašas
Pūķa y un c' tu zvaigžņu novēro-

jumi viņu noveda pie nutacijas
atklāšanas.

Pamazām visi mēģinājumi atklāt

zvaigžņu paralakses noveda astro-

nomus pie pārliecības, ka šīs paralak-
ses ir tik mazas, ka tās, tā sakot,

nogrimst neizbēgamajās kļūdās, kas

rodas pie koordinātu mērījumiem.
Neveiksme Pūķa y un citu zvaigžņu
paralakses noteikšanā noveda Bred-

liju pie secinājuma, ka šīs paralakses
droši vien nepārsniedz 0",5 un tādā

kārtā zvaigžņu attālumi no Saules

ir lielāki par 400000 astronomiskām

vienībām.

Tad pievērsās tai zvaigžņu para-
lakšu mērīšanas metodei, uz kuru

99. att. Relativā gada

paralakse.

jau bija aizrādījis Galilejs, un proti, relatīvo paralakšu noteikšanas

metodei. Lūk, kas tā ir.

Pieņemsim, ka 99. attēlā 7\ T
2

7'
3

ir Zemes orbita ap Sauli S,

A — Saulei tuva zvaigzne, bet a, b, c, .. .

—no Saules ievērojami
tālākas zvaigznes. Paralakses dēļ visas zvaigznes gada laikā aprak-
stīs gandrīz vienādaveida elipses, tāpēc ka tās atrodas tuvu cita citai

pie debess, taču tuvākai zvaigznei A elipse būs lielāka nekā tālāka-

jām zvaigznēm a, b, c, ... Tāpēc, ja mēs zvaigznes A absolūto

koordinātu vietā visu gadu mērītu tikai zvaigznes A redzamo novie-

tojumu starp zvaigznēm a, b, c, ..., tad mēs atrastu, ka tā attiecībā

pret šīm zvaigznēm aprakstīs tāda paša veida elipsi kā tās paralak-
tiskā elipse, bet tās lielā ass līdzināsies paralaktiskās elipses un šo

tālo zvaigžņu daudz mazākās elipses starpībai. Prakse rāda, ka daudz

vieglāk ar piemērotiem instrumentiem, lietojot mikrometru, bet

pēdējā laikā lietojot fotogrāfiju, izmērīt šādas izmaiņas zvaigžņu
savstarpējā sakārtojumā nekā pamanīt izmaiņas zvaigznes A abso-

lūtajās koordinātās. Tāpēc pēdējos simt gados zvaigžņu paralakšu
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mērīšanai lieto tikai tādu diferenciālu, relatīvu metodi. Protams,
šādā kārtā zvaigznes ,4 paralakse tiek dabūta mazāka par patieso,

jo tiek mērīta zvaigznes A un vēl daudz mazāku zvaigžņu a, b, c, ...

paralakšu starpība, bet šo trūkumu iespējams pa daļai ievērot.

Tomēr rodas jautājums, kā izvēlēties paralakses mērīšanai

zvaigzni A, tuvāku par tām zvaigznēm, kas ir ievērojami tālākas

nekā A. Droši to pateikt nevar, taču ir divas tuvāko zvaigžņu pa-

zīmes. Mēs tagad zinām, ka zvaigznēm īstenībā ir ļoti dažāds spo-

žums; šķietamais zvaigznes spožums atkarājas no tās patiesā spo-

žuma un no tās attāluma no mums, tomēr, protams, var uzskatīt,

100. att. Zvaigznes A gada
paralakses un īpatnējās kustī-

bas mērīšana attieksmē pret
zvaigzni a.

ka spožās zvaigznes, kuras redzamas

ar neapbruņotu aci, ir mums tuvākas

par vājām zvaigznītēm, kuras re-

dzamas tālskatī vienas vai otras

spožas zvaigznes tuvumā; tomēr šī

pazīme, kā mēs tagad zinām pēc

simtgadu pieredzes, nav visai droša;

ir vājas zvaigznes, kas atrodas mums

tuvāk par spožajām.
Otra pazīme pamatojas uz

zvaigžņu redzamajām īpatnējām kus-

tībām. Visas zvaigznes kustas debess

telpā un pie tam ar dažādiem ātru-

miem, tomēr zvaigznēm, kas atrodas

mums tuvāk, šķietamais kustības

ātrums ir lielāks nekā tālākajām
zvaigznēm. Tāpēc, ja zvaigznei ir

konstatēta liela īpatnējā kustība, tad var jau domāt, ka tā ir

mums tuvāk nekā tās zvaigznes, kam īpatnējā kustība nav kon-

statēta. Arī šī pazīme nav pilnīgi pareiza visos gadījumos, tāpēc
ka zvaigžņu patiesās kustības telpā tomēr ir ļoti dažādas.

Izejot no šīm divām pazīmēm, pirms simt gadiem Beselis izvēlē-

jās paralakses mērīšanai zvaigzni Gulbja 61 tās lielās īpatnējās kus-

tības dēļ (5",2 gadā), bet V. Struve izvēlējās Liras <x tās lielā spo-
žuma dēļ.

Lai būtu iegūts precizs ģeometrisks spriedums un pareizi aprak-
stīta astronomiskā prakse, nepieciešams pieminēt, ka kādas zvaig-
znes gada paralakses mērīšanu nevar atdalīt no īpatnējās kustības

noteikšanas. Lai to paskaidrotu, izvēlēsimies visvienkāršāko pie-

mēru, un tas ir tāds: zvaigznei A īpatnējā kustība ir perpendikulāra

pret platuma riņķi, un tās lielums ir p loka sekundes gadā, to no-

vēro ik pēc pusgada, lielākās paralaktiskās novirzes epochā, t. i.,

tad, kad tā atrodas paralaktiskās elipses lielās ass galos; pieņemsim,
ka tiek mērīts tās leņķiskais attālums no vājās zvaigznes a, kura

atrodas tajā pašā platumā (100. att.). Pieņemsim, ka pirmajā
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epochā novērotājam, kas atrodas uz Saules, attālums no a līdz A
x

ir d; ja ņem vērā tikai īpatnējo kustību p, tad pēc pusgada aA2

būs d -f- 1/2 p; vēl pēc pusgada ayl
3
= +P- (100. att. 0. rinda).

Novērotājam uz Zemes vēl jāievēro arī paralakses 7r ietekme; tāpēc
(100. att. 1. rinda) pirmajā epochā aA

x
—d—n; pēc pusgada

(2. rinda) aA2
= d + >/ 2 p. + w; vēl pēc pusgada (3. rinda) a^4 3 =

= d-ļ- v. — 7i. Novērotājs tieši mērī šos trīs attālumus dx — aA v

dx — aA 2 un d3— aA
3

loka sekundēs un sastāda trīs vienādojumus:

d—7t = dļ, d + l/2 prf7T =d
2,

d -f- p—7r —d
3,

no kurienes dabū

47r = 2rf
2
— rfi — un p, =d3— etV

101. att. Zvaigznes novirze pie debess sfēras aberacijas
un paralakses dēļ.

No šejienes redzams, ka n noteikšanai nevar ierobežoties ar diviem

mērījumiem, kuri izdarīti pusgadu viens pēc otra; tam nepieciešami
vismaz trīs novērojumi, kurus atdala pusgadu gari laika intervāli.

Pēdējos gados paralakšu noteikšanai lieto vienīgi fotogrāfiju.
Tiek iegūtas vairākas pētījamās zvaigznes un tām apkārtesošo vājo
zvaigžņu fotogrāfijas, vismaz trīs epochās, kā teikts, pusgadu viena

pēc otras, uz šīm fotogrāfijām tiek izdarīti mērījumi, līdzīgi no-

rādītajiem, ar sevišķi preciziem mērinstrumentiem.

Zvaigžņu paralakses, kuras iegūst šādā ceļā, sauc par trigono-

metriskām paralaksēm atšķirībā no tām, kuras dabū pēc citas me-

todes, ar kuru mēs iepazīsimies XII nodaļā.

Derīgi ir salīdzināt zvaigžņu" vietu maiņu pie debess sfēras:

1) aberacijas dēļ — novirze uz to sfēras punktu pie debess, uz

kuru vērsts Zemes gada kustības ātrums, un 2) gada paralakses

dēļ — novirze pie debess sfēras uz Saules atrašanās vietu. Tas

parādīts 101. attēlā. 101. attēlā uzzīmēta — vienkāršības dēļ riņķ-

veidīga — Zemes orbita un uz tās četri Zemes un tās ātruma stā-

vokļi; 101. attēls b rāda ekliptikas ziemeļpolā atrodošās zvaigznes
heliocentriskās vietas 2 novirzi aberacijas dēļ (pārtrauktās līnijas)
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un paralakses dēļ (nepārtrauktā līnija; zīmējuma skaidrības dēļ

pieņemta īstenībā neesoša paralakse 5"); skaitļi attiecas uz tiem

pašiem laika momentiemkā 101. attēlā a, debess sfēra tiek aplūkota
no ārpuses. 101. attēls c rāda novirzi zvaigznei, kurai X = 180°,

P = 30°.

133. §. Mums tuvākās zvaigznes. Līdz mūsu dienām, lietojot
šādu metodi, izmērītas paralakses apmēram 8000 zvaigznēm. Tagad
tās mērī ar kļūdu ap ±0",01, tā kā, ja aprēķini dod paralaksi 0",01,
tad tā īstenībā atrodas robežās starp 0",00 un 0",02.

Mēs vēlāk redzēsim, ka ir arī citas paralakses mērīšanas metodes

(sk. XII nodaļu), bet tās, izņemot vienu (sk. 262. §), pieņem, ka

vismaz dažas desmit paralakses ir izmērītas pēc tikko izskaidrotās

ģeometriskās metodes. Tāpēc šī metode ir pamatmetode zvaigžņu
attālumu mērījumos no Saules.

Sekojošā tabulā ir sakopotas zvaigznes, kurām ir vislielākās

zināmās paralakses.

Pirmajā kolonā dotie zvaigžņu nosaukumi: ~Bernarda, Volfa

zvaigzne" utt. nozīmē, ka tās lielo īpatnējo kustību atklājuši šie

zinātnieki; ~Lalanda Nr. 21185" nozīmē, ka zvaigžņu katalogā,
kuru sastādījis astronoms Lalands, šai zvaigznei ir numurs 21185.

134. §. Attālumumēri zvaigžņu attālumu mērīšanai. Kā redzams

iepriekšēja paragrara taDuia, zvaigzņu attālumi no saules izsakām

ar simtiem, tūkstošiem un miljoniem astronomisko vienību. I

neērti tās lietot milzīgo skaitļu dēļ, kā arī tāpēc, ka ikviens skaitli

ir neizbēgami kļūdains vismaz par 1%. Tāpēc zvaigžņu attālumi

mērīšanai ievestas citas garuma vienības, daudz lielākas par vidējo
attālumu no Zemes līdz Saulei, bet šī vienība saglabāta, lai izteikti

Zvaigžņu nosaukumi

Paralak-

ses

Attālumi

astrono-

miskajās

vienībās

īpatnējās
kustības

Attā-

lumi

par-

sekos

Attā-

lumi

gais-
mas

gados

7T

Centaura Proksima.

Centaura a
. . .

.

Bernarda zvaigzne .
Volfa 359 zvaigzne.
Lalanda Nr. 21185.

Siriuss

Rosa 154 zvaigzne
Ineša zvaigzne. . .

Rosa 248 zvaigzne
Eridana e

....

Valzivs t

Gulbja 61
....

Procions

0",76
0",76
0",55
0",40

0",39

0",37

0"36
0".34

0".31
0" 30

0" 30

0" 30

0",29

271 000

271 000

375 000

515 000

529 000

557 000

570 000

610 000

660 000

690 000

690 000

690 000

710 000

3",85
3",68

10",25

4",84
4",78

1",32
0",68
2",69
1",82
0",97
1",92
5" 20

l".24

1,31

1,31

1,82

2,50

2,56
2,7

2,8

2,9

3,2
3 3

3,3

3 3

3,4

4,3

4,3
5,9

8,1
8,3

8,8

9,1
9,5

10,4

10,8
10,8

10,8

10,9
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visus attālumus Saules sistēmā. Zvaigžņu attālumiem parasti
lieto vienu no divām attālumu vienībām. Viena ir parseks; šis vārds

sastāv no divu vārdu pirmajām daļām: paralakse" un sekunde".

Parseks ir tāds attālums, kam atbilst vienu loka sekundi liela gada
paralakse. Tāpēc, ja apzīmētu parseku ar burtiem ps, tad pēc vis-

pārējās formulas, kura saista paralaksi, attālumu un Zemes vidējo
attālumu no Saules a, mēs dabūjam: a =ps • sin 1" un, apmainot
sin 1" ar tā skaitlisko izteiksmi, atrodam ps = 206 265a. Saskaņā ar

to iepriekšējā paragrāfa tabulas piektajā kolonā zvaigžņu attālumi

izteikti parsekos. Ja kādas zvaigznes attālumu apzīmēsim ar burtu

A, bet tās paralaksi sekundēs ar burtu te, tad pēc vispārējās formulas

sin \ "

a= A sin te, bet tā kā a—ps • sin 1", tad A= — ps. Tā kā
r

sin n
r

te ir ļoti mazs, tad ar pietiekošu precizitāti var pieņemt, ka

1"
sin 1" : sin 7t = 1" :tc . Tāpēc A == —77- ps, t. i., parseku skaits

ļ
// TC

attālumā Air
——,

kur te" ir loka sekundu skaits paralaksē te.

TC

Otru vienību zvaigžņu attālumu mērīšanai sauc par gaismas
gadu. Tas ir tas attālums, kuru gaisma noskrien gada laikā. Gadā

ir 31,56 miljoni sekundu, bet vidējo attālumu no Saules līdz Zemei

gaisma noskrien 498,7 sekundēs. Tātad viena gada laikā gaisma
noskrien 31,56 X 106

: 498,7, t. i., 63280 Saules attālumus no

Zemes. Tāpēc gaismas gadā ir 63280 a. Parseks ir lielāks par gaismas

gadu 206 265 :63 280, t. i., 3,26 reizes. Tāpēc, ja atstatums A ir

n parseku, tad tas reizē ir 3,26 n gaismas gadu liels.

135. §. Zvaigžņu lielumi. Lai noteiktu zvaigzņu lineāro lielumu

(diametru) pec metodes, kas aprakstīta 130. §, jāzina tās attālums

un leņķiskais diametrs. Attālumus daudzām zvaigznēm var no-

teikt pēc metodes, kas aprakstīta 132. §, un citām metodēm, ar

kurām mēs iepazīsimies vēlāk, bet zvaigžņu leņķiskie diametr

ir tik mazi, ka milzīgam zvaigžņu vairumam tos nemaz nevar iz

mērīt. Tikai vislielākos, izrādījās, varēja izmērīt XX gs. ar tā sau

camo zvaigžņu interferometru, kas pamatots uz gaismas interferen

ces pielietošanu. Atrastie leņķiskie diametri ir tikai dažas simtdaļa
loka sekundes lieli. Sekojošā tabulā parādīts iegūtās paralakses n

leņķiskie diametri d un dažu zvaigžņu lineārie rādiusi R, pie kan

par R vienību pieņemts Saules rādiuss.

n d R

Boota « 0" 080 0",020 27

Vērša a 0",057 0",020 38

Oriona a 0",017 0",047 300

Skorpiona a 0",010 0",040 430

Pegaza 0 0".016 0",021 140

Herkulesa * 0",008 0" 030 400

Valzivs g 0".020 0".056 300
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Ir jāsaprot, ka leņķiskā rādiusa attiecība pret paralaksi ir vienāda

zvaigznes lineārā rādiusa attiecībai pret vidējo Zemes attālumu

no Saules, bet šis pēdējais ir vienāds ar 215 Saules rādiusiem.

Tas nozīmē, ka ir saules, kurās caurmērs ir simtiem reižu lie-

lāks nekā mūsu Saulei. Piemēram, Oriona a un Valzivs o diametri

ir gandrīz vienādi ar Marsa orbitu, bet Skorpiona a diametrs divas

reizes lielāks par Zemes orbitas diametru.

Tomēr lielajam vairumam zvaigžņu leņķiskie diametri ir neiz-

mērojami mazi un lineāros rādiusus aprēķina citādi, pamatojoties
uz zvaigznes fiziskajām charakteristikām (sk. 229. §). Tā tika at-

rasts, ka ir zvaigznes, kuru caurmēri ir arī mazāki par Saules caur-

mēru.

UZDEVUMI

1. Kāds novērotājs pamanīja, ka viņa novērošanas vietā ik dienas

gadā vienā un tajā pašā momentā pēc vietējā zvaigžņu laika Saule atrodas

uz horizonta un vai nu lec, vai riet. Kur uz Zemes atrodas šī vieta un kāds

šajā momentā zvaigžņu laiks?

2. Kāds novērotājs, novērojot ik dienas Sauli vienā un tajā pašā
momentā pēc vietējā zvaigžņu laika, pamanīja, ka Saules azimuts visās

gada dienās ir viens un tas pats. bet zenitattālums mainās. Kur uz Zemes

atradās novērotājs?
3. Vai ir iespējams, ka kāda zvaigzne riet vienā un tajā pašā momentā

pēc vietējā zvaigžņu laika Ļeņingradā un Taškentā? Ja tas var būt. tad

kā saistīts rietēšanas laiks ar tās rektascensiju un deklināciju?
4. Kāds cilvēks starp Maskavas un Sevastopoles stacijām novēroja

zvaigznes Oriona 8 (a = 5h28m
,

8 = —0°30) rietu ap pulksten 22 pēc
šās stacijas civilā laika, bet minūtes netika precizi ievērotas, tas bija starp
21 A55m un 22h5m

.
Kurā gada dienā tas notika un kā sauca staciju?

5. Aprēķināt leņķisko attālumu starp Lielā Lāča a (a - 11''CM;
8 = + 62°4')' un Lielā Lāča i\ (cc = 13A45»",2; 8 == + 49°36').

6. Maskavā (qp — +55°45',3) momentā 14/,45w,29s pēc zvaigžņu laika

chronometra izmērīts zvaigznes Liras a (a = 187134>"58s
; 8 = -f-35°43',6)

zenitattālums z = 41°31',1. Aprēķināt chronometra korekciju.
7. Kurā momentā pēc zvaigžņu laika ekliptika iziet caur austrumu

un rietumu punktu? Cik reižu gadā tas notiek?

8. Kāds ir vietējais zvaigžņu laiks, ja ekliptika sakrīt ar pirmo vertikāli ?

9. Vai iespējams,ka kādazvaigzne lec divas reizes vienasdiennaktslaikā?

10. Ja Maskavai (?=55°45'; tgcp =1,47) aprēķina Liras >(5 +38°44';
tgB — 0,80) stundu leņķi norietot, tad pēc tekstā minētās formulas iznāk,
ka cos t = — 1,18, bet tāda cosinusa nevar būt. Ko gan tas nozīmē?

11. Aprēķināt leņķisko un lineāro attālumu starp Maskavu

(qp = +55°,45'; X = un Taškentu (? = +41°20'; X = 4*37"»,2),
kā arī azimutu virzienam no Maskavas uz Taškentu (tādus uzdevumus

var atrisināt ar virziena radio antenu). Aizrādījums: leņķiskā attāluma

noskaidrošanai leņķa virsotne jānovieto Zemes centrā,' bet, aprēķinot
lineāro attālumu, Zeme jāpieņem par lodi ar rādiusu 6370 km.

12. Aprēķināt Saules lēkta un rieta punktu azimutus Maskavā

(? = + 55°45') vasaras un ziemas saulstāvju dienās. Spīdekļa lēkta un rieta

azimuta punktiem izvest formulu cos A = — sin 8 • sec 9.

13. Meteoroloģiskajām radiostacijām Ziemeļu Ledus okeānā ir šādi

ģeogrāfiskie platumi: Diksona salai +73°,5; Matočkin-Šaram -73°,8.
Vai no šīm stacijām var redzēt Siriusu (8 — — 16°38')?
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Septītā nodaļa

ASTROFIZIKALO PĒTĪJUMU INSTRUMENTI

UN METODES

Debess ķermeņu fizikālo īpašību pētījumi pamatojas uz

1) spīdekļu izskatu, lielumu un to parādību pētījumiem, kuras

notiek uz tiem un kuras var novērot teleskopā ar aci vai fotografējot;
2) spīdekļu spektru un spīdekļu spektru atsevišķu daļu pētī-

jumiem;

3) visa spīdekļa spožuma pētījumiem vai tā daļu spožuma

pētījumiem.
Šajā nodaļā mēs īsumā iepazīsimies ar minēto astrofizikalo

pētījumu metodēm.

A. ASTRONOMISKAIS TĀLSKATIS. DEBESS ĶERMEŅU NOVĒROŠANA

VIZUĀLI UN AR FOTOGRĀFIJAS PALĪDZĪBU

136. §. Paralaktiskais montējums. Ekvatoriāls. Kupols. VI no-

daļa iepazināmies ar astronomiskiem novērojumiem, kuru mērķis
ir koordinātu noteikšana kādai vietai uz Zemes vai debess spīdekļi
koordinātu noteikšana; šie novērojumi attiecas uz astrometriju

Pārējos astronomiskos novērojumus, kas attiecināmi uz debess

ķermeņu fiziskās dabas pētīšanu jeb uz astrofiziku, nevar izdarī

ar tiem instrumentiem, kas aprakstīti VI nodaļā. Turklāt arī dažos

gadījumos debess ķermeņu koordinātu noteikšana, kad nepiecie-
šami lieli tālskati vai novērojumi ārpus meridiāna, ar aprakstītien
instrumentiem nav iespējama. Kā vienā, tā otrā gadījumā tālskat

jānovieto uz īpašiem stativiem, kas uzbūvēti tā, ka tālskati var ne

tikai ikkurā brīdī iestādīt uz jebkuru spīdekli, kas atrodas virs no-

vērotāja horizonta, bet ļoti vienkārši var arī sekot šim spīdeklin
tā diennakts kustībā.

Tādu tālskata montējumu sauc par paralaktisko montējumu,
bet tālskati, kas apgādāts ar paralaktisku stativu, sauc par ekva-

toriālu. Tieši ekvatoriāla veidā tiek montēti milzīgie mūsdienu

teleskopi.
Paralaktiskā montējuma pamatā ir ideja, ka tālskatis var griez-

ties ap divām savstarpēji perpendikulārām asīm kā universalinstru-

mentā un viena no asīm vērsta pasaules ass virzienā novērošanas

vietā. Jāsaprot, ka šādā gadījumā, lai ar tālskati varētu sekot

aplūkojamam spīdeklim tā diennakts kustībā, pietiek griezt tālskati

tikai ap šo asi, kas vērsta uz polu. Ikvienā citā asu montējumā

šajā nolūkā vajadzētu grozīt tālskati ap abām asīm.
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102. attēls a attēlo paralaktiskā stativa visvairāk izplatīto

(tā saucamo vācu) formu. DC — ass, kas vērsta uz polu, polārā

uz stingra pamata; P —

pretsvars, kas teleskopu līdz-

svaro attiecībā pret asi DC;
ii — riņķis, uz kura iestāda

tā spīdekļa deklināciju, uz

kuru jāvērš tālskatis; kk —

riņķis, uz kura iestāda šā spī-
dekļa stundu leņķi. Saskaņā
ar šo riņķu uzdevumu nola-

sījumus uz tiem var izdarīt

tikai ar precizitāti līdz I.

Tāpēc arī mērījumus ar tiem

var izdarīt tikai aptuvenus,
bet šie riņķi preciziem mērī-

jumiem arī nav domāti.

Skaidrs, ka, lai ar tālskati

sekotu spīdeklim, uz kuru

tas iestādīts, tā diennakts

ass; AB — tai perpendikulārā
deklināciju ass; E — kolonas augš-

gals, lielajiem instrumentiem pa-

gatavots no čuguna, kas ar savu

apakšējo paplašināto daļu balstās

102. att. Paralaktiskais montējums:
a) vācu tips; b) angļu tips; c) dakšveida

montējums.

kustībā tālskatis jāgriež tikai ap asi DC. Labiem ekvatoriāliem šo

kustību izdara pulksteņa mechanisms, kas griež bezgalīgu skrūvi,
kuras vītnes ieiet zobriteņa zobos, kas nostiprināts uz ass CD, kuru

var vai nu sajūgt ar riņķi, vai atbrīvot no tā. Pulksteņa mecha-
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nisma ātrumu var noregulēt tā, lai teleskops grieztos ap asi DC ar

tādu pašu leņķa ātruuu kā Zeme ap asi. 102. attēls b attēlo ekva-

toriāla, t. s. angļu montējumu; tālskati ar asi AB ievieto garā rāmī,

pret kuru tas balstās ar capfēm C un D; atbalsta stabi atrodas

novērošanas torņa, kurā novietots instruments, pretējās malās;
še nav kolonas, kas vācu montējumā reizēm apgrūtina teleskopa

kustību, un nav pretsvara (lieks svars), bet teleskopu nevar iestādīt

uz pola zvaigznēm; montējums mazliet smagnējs.
Nelielu ekvatoriālu novieto paviljonā ar četrām sienām, kura

jumtu pa sliedēm var atbīdīt sāņus, tā ka pa radušos spraugu var

novērot debesi, bet pēc novērojumu beigām jumtu var uzbīdīt

virsū, tādā kārtā pasargājot instrumentu no slikta laika apstākļiem.
Lielu ekvatoriālu novieto cilindrveidīgā tornī, kas pārsegts ar

puslodes vai citāda veida kupolu. Kupola apakšējam riņķim ir ri-

tenīši, kas balstās uz gredzenveida sliedes, kura nostiprināta uz

torņa cilindriskās sienas augšējās malas. Tādā kārtā kupols var

griezties pa šo sliedi. Kupolā ierīko platu (apmēram trešdaļu no tā

rādiusa) spraugu (lūku), kas sniedzas no kupola apakšas līdz augšai.
Kad laiks ir apmācies, to aizklāj ar slēģiem; uzsākot novērojumus,
šos slēģus atver, un tad no kupola iekšienes teleskopā var novērot

to debess daļu, kas redzama pa šo lūku, bet, grozot kupolu, var

apskatīt visu debesi.

Novērojumos nepieciešams, lai temperatūra instrumenta tuvumā

būtu tāda pati kā ārpus torņa. Pretējā gadījumā radīsies gaisa

plūsmas, kuru iedarbībā stari, kas ienāk no spīdekļa teleskopā,
tiks nevienādi lauzti un spīdekļa attēls teleskopā nebūs mierīgs.
Attēls nav mierīgs jau gaisa strāvu dēļ, kuras sastopamas Zemes

atmosfērā, bet ar silta gaisa izplūšanu no torņa un auksta gaisa
ieplūšanu nav jāpastiprina tā kustēšanās. Tāpēc pirms novēro-

jumiem torni izvēdina.

137.§. Astronomiskā tālskata attīstības īsa vēsture. 103. un 104

paragrara mes jau iepazināmies ar astronomiska taiskata uzbūv

un darbību. Tā darbība pamatojas uz gaismas laušanas īpašībān

stiklā, tāpēc šādas uzbūves tālskatus sauc par refraktoriem no la

tinu vārda ~refringo", kas nozīmē ~lau&u"; ir vēl citādi astronomis

kie tālskati, kuru objektivos ārējo priekšmetu attēlus iegūst gaismas
atstarošanas rezultātā no ieliektiem spoguļiem; tos sauc par re-

flektoriem no latiņu vārda ~reflecto", kas nozīmē

(sk. 141. §).

Jāpiebilst, ka pašā pirmajā, Galileja tālskatī okulārs bija ab-

pusēji ieliekta lēca kā tagadējos parastajos (ne prizmatiskajos
teātru tālskatos. Keplers abpusēji ieliektas lēcas vietā ieteica

lietot abpusēji izliektu, un no tās ir attīstījušies mūsdienu sarežģī-
tākie okulāri. XVII un XVIII gs. pirmajā pusē par objektivu lietoja
vienkāršu, neachromatisku lēcu. Pieredze rādīja, ka, lai iegūtu
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stiprus palielinājumus, derīgāk ir lietot ne pārāk īsfokalas lēcas

okulāram, bet gan ļoti garfokalas lēcas objektivam. Tāpēc tajā
laikā par objektiviem lietoja lēcas, kuru fokusa attālums bija daudz

metru. Tālskata caurules, vārda tiešājā nozīmē, nebija. Objektivu
un okulāru novietoja gara dēļa galos, bet starp tiem salika dēlīšus

ar caurumiem vidū, lai neļautu nevajadzīgai gaismai iekļūt okulārā.

Dažreiz lietoja nevis dēli, bet vienkārši auklu, kuras augšējo galu

103. att. Hevelija tāiskatis XVII gs.

Tālskata garums 49 m, masta augstums 29 m

piestiprināja objektiva ietverei, bet to savukārt pagatavoja tā, lai

tad, kad virve ir izstiepta, lēcas optiskā ass būtu paralēla auklai.

Auklas apakšējā galā piestiprināja okulāru. Tādus ~tālskatus"
sauca par gaisa tālskatiem (103. att.).

Pirmos achromatiskos objektivus pārdošanai sāka izgatavot

angļu optiķis Dolonds XVIII gs. vidū. Ar tiem varēja iegūt daudz

labāku attēlu nekā ar vienkāršajām lēcām, un nebija vajadzības iz-
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gatavot tās ar ļoti lielu fokusa attālumu; lielus palielinājumus ieguva
jau ar isfokalo okulāru palīdzību.

Achromatiskcs objektīvus sevišķi uzlaboja XIX gs. sākumā vācu

optiķis Jozefs Fraunhofers; viņš arī ieveda astronomijas praksē

104. att. Jerksas observatorijas 40-collu refraktors.

paralaktisko montējumu, kaut arī atsevišķos gadījumos tas tika

lietots jau XVII gs. Fraunhofera izcils sasniegums savā laikā bija
9-collu refraktors (t. i., ar objektiva caurmēru 9 collas), kuru viņš
1824. gadā izgatavoja Tērbatas observatorijai. Fraunhofera pēc-
teči 1840. gadā izgatavoja 15-collu refraktoru Pulkovas observato-

rijai.
Visa XIX gs. laikā dažādi optiķi un mechaniķi turpināja attīstīt

14 Vispārīgās astronomijas kurss
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šo technikas nozari, pakāpeniski palielinot objektivu izmērus.

Tas galvenokārt bija atkarīgs no optiskās rūpniecības, jo izgatavot
optiski labu un lielu stiklu ir ļoti grūti: stikla visām vietām jābūt
ar vienādu laušanas koeficientu. Vislielākais refraktora objektivs,
kāds ir patlaban, izgatavots amerikāņa Alvana Klarka darbnīcā

no stikla, kas izgatavots Para-Mantua rūpnīcā Francijā. Objekti-
vam ir 40 collu caurmērs; tā fokusa attālums 19 metru. 104. attēlā

parādīts šī mūsdienu vislielākā refraktora torņa iekšējais skats. Lai,
okulāram atrodoties dažādā augstumā, novērotājs atrastos pie tā

ērtā stāvoklī, grīda tornī ierīkota paceļama tā, ka, nostādījis to va-

jadzīgā augstumā, novērotājs skatās tālskatī, sēdēdams parastajā
krēslā. Šis refraktors atrodas Čikāgas universitātes observatorijā.

Tagad atzīts, ka vēl lielāki refraktori diezin vai tiks gatavoti;
to izgatavošana ir ļoti grūta. Lielāki ekvatoriāli par refraktoriem

mūsdienās ir reflektori (sk. 141. §).
Lielos reflektorus lieto astrofizikaliem pētījumiem un pa daļai

astronomiskiem pētījumiem.
Refraktorus visbiežāk lieto debess spīdekļu aplūkošanai lielā

palielinājumā. Mēs redzējām, ka tālskata palielinājums vienlīdzīgs

objektiva un okulāra fokusa attāluma attiecībai; katram tālskatim

ir vairāki okulāri ar fokusa attālumiem apmēram no 50 mm līdz

5—6 mm. Tāpēc, piemēram, ja objektiva fokusa attālums ir 5 m,

var iegūt palielinājumu no 100 līdz 1000. Tomēr ļoti stiprus palieli-

nājumus var lietot tikai retos gadījumos, kad Zemes atmosfēra ir

tik mierīga, ka spīdekļa attēls objektiva fokusā netrīc un neizplūst.

Ja Zemes atmosfēra ir nemierīga, tad nav nozīmes ņemt lielāku

palielinājumu. Turklāt lielos palielinājumos novērojamā spīdekļa

(ne zvaigznes) spožums pavājinās. Tāpēc, piemēram, aplūkojot
planētas vai komētas, parasti lieto palielinājumus no 200 līdz

500—600.

138. §. Objektiva difrakcija. Jāpiebilst vēl, ka, to rāda fizikas teorija

pilna sasKaņa ar praicsi, oojeicrivs, pat ja to pilnīgi neietekmē sfēriskā un

chromatiskā aberacija, nevar visus starus, kas krīt uz to no tāla spīdoša
punkta, sakopot vienā punktā. Objektivam cauri ejošo staru interferences

dēļ dabū nevis punktu, bet šādu tā ~difrakcijas" attēlu: vidū neliels riņķītis
tā vislielākais spožums ir centrā, uz malām tas pakāpeniski pavājinās līdz

nullei, tā kā to ietver melns gredzens un tālāk tam apkārt ir vesela virkne

gaišu gredzenu un melnu gredzenu. Gredzenu leņķiskos rādiusus izteic

ar formulu: \
y = m . 4-p 206 265,

D

kur fc" — gredzena rādiuss loka sekundēs, X
— gaismas viļņa garums

D — objektiva diametrs, m
— koeficients, kuram šādas vērtības: pirmais

melnais gredzens m = 1,22; pirmais gaišais gredzens m = 1,64, otrs melnais

gredzens 2,23; otrs gaišais gredzens 2,69, trešais melnais gredzens 3.72 utt

Piemēram, zaļai krāsai (X = 0,000500 mm) dabūjam:

~//
103

.V = m ■ — •
Dmm
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Ja, piemēram, D = 100 mm, tad iekšējā riņķīša rādiuss ir 1 ",25. Tāpēc
divas zvaigznes, kuras ir vienādi spožas un' starp kurām leņķiskais attā-
lums ir 1",25, izskatās kā divi riņķīši. pie kam katras centrs atrodas uz

otras riņķa līnijas; tāpēc tās tikko saredzamas kā divas zvaigznes. Ja
turpretim objektiva diametrs ir lielāks par 100 mm, tad tās pašas divas
zvaigznes jau viegli izšķirt — kā saka, tālskatis ar objektivu. lielāku par
10 Cm, tās atdala.

Piebildīsim, ka šos difrakcijas gredzenus redz tikai tad, ja ir labs ob-
jektivs un attēls mierīgs. Tāpēc, ja tie viegli saskatāmi, tas raksturo ir

objektiva kvalitāti, ir attēlu mierīguma pakāpi novērošanas brīdī.

139. §. Spīdekļu koordinātu diferences noteikšana ar mikro-

metra palīdzību. īsumā aplūkosim, kā ekvatoriālus pielieto astro-

metnja. To izdara ar īpašu palīgierīču — mikrometru — palīdzību.

105. att. Pavedienu mikrometrs (pa kreisi —schema, pa labi — kopskats)

No tiem aplūkosim visvairāk izplatīto — pavediena mikrometru.

Schematiski tas parādīts 105. attēlā. Tajā rāmītis A pārvietojas
kārbiņā B, kurai nav dibena, ar precizu skrūvi C, pie kam tā pār-
vietošanos no viena stāvokļa otrā mērī ar skrūves apgriezienu skaitu

un apgrieziena daļām, kuras nolasa ar rādītāja palīdzību. Rāmī-
tim A pārvilkts zirnekļa pavediens a, kas perpendikulārs tā kustības

virzienam, bet kārbiņā B ievilkti divi pavedieni — viens (b) paralēls
pārbīdāmam pavedienam, otrs perpendikulārs tam (c). Kārbiņa
B saistīta ar apaļu plāksnīti DD, kuras malā ierīkots rādītājs D.

Plāksnīte DD var griezties gredzenā E, kas sadalīts grādos, pēc
kuriem var nolasīt plāksnītes D stāvokli gredzenā E. Mikrometra

gredzenu E pievieno tālskatim, un to ieregulē tā, lai pavediena

plakne sakristu ar objektiva fokusa plakni, kur dabū debess spī-
dekļu attēlus. No ārpuses priekšā novieto okulāru tā, ka tanī vienā

laikā redzami ir pavedieni, ir debess spīdeklis. Lai pavedienus varētu

saredzēt naktī, redzes lauku viegli apgaismo ar mazu elektrisku

11*
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spuldzīti, kas ievietota tālskata iekšienē; vai arī var ar slīpu gaismas
kūlīti apgaismot tikai pavedienus, atstājot tālskata redzes lauku

tumšu.

Mūsu dienās mikrometru lieto mazo planētu un komētu rektas-

censiju un deklināciju noteikšanai, spīdekļu leņķisko diametru

mērīšanai un tā saucamo dubultzvaigžņu (sk. 232. §) savstarpējā
attāluma mērīšanai.

Planētas (vai komētas) stāvokļa noteikšanai astronoms izvēlas

pie debess planētas tuvumā tādu zvaigzni, kurai aun 8 jau atrodas

kādā katalogā un kuras deklinācija maz atšķiras no planētas dekli-

nācijas. Pēc tam tālskati iestāda tā, lai Zemes diennakts griešanās
laikā vispirms, teiksim, planēta un pēc tam zvaigzne ietu cauri

nekustīgā tālskata redzes laukam. Mikrometru gredzenā-t1 pagriež
tā, lai pavediens c atrastos meridiānā. Astronoms pēc pulksteņa
atzīmē tos momentus, kad caur pavedienu iet planēta un zvaigzne;
šo momentu starpība ir rektascensiju starpība. Ar skrūvi C viņš
sākumā nostāda pavedienu a uz planētu, tad uz zvaigzni, kad tā

iet cauri redzes laukam. Skrūves nolasījumu starpība dod deklinā-

ciju starpību, izteiktu mikrometra skrūves apgriezienos. Turpretim,

ja šādā pašā kārtā skrūves apgriezienu vērtībās izmēri" divu zvaigžņu

deklināciju starpību, kurām tā izmērīta ar meridiānriņķi, tad var

uzzināt, cik loka sekundēm atbilst viens skrūves apgrieziens; un

tad planētas un zvaigznes deklināciju starpību, kas izteikta skrūves

apgriezienos, var izteikt loka sekundēs. Bet, kā jau teikts, zvaigzne

jāizvēlas tāda, kurai rektascensija un deklinācija jau zināma; tas

nozīmē, ka dabū planētas (vai komētas) rektascensiju un deklināciju
novērošanas brīdī.

Tādu mazo planētu un komētu koordinātu noteikšanas metodi

astronomijā lieto pastāvīgi. Tā ļauj noteikt šīs koordinātas ik-

kurā debess daļā un ne tikai spīdekļa kulminācijas brīdī kā ar

meridiānriņķi, un, no otras puses, lielos refraktoros tādā veidā var

noteikt koordinātas tik vājiem spīdekļiem, ka tos nemaz nevar

redzēt meridiānriņķu samērā mazajos tālskatos.

XIX gs. mikrometru sāka lietot arī zvaigžņu paralakšu mērī-

šanai pēc metodes, kas izskaidrota 132. §, bet mūsu dienās tādus

mērījumus izdara ar lielāku precizitāti, lietojot fotogrāfiju.

140. §. Fotogrāfijas nozīme astronomijā. Astrografi. Musu

dienās fotogrāfija tiek plaši lietota astronomiskajos novērojumos
Lai nofotografētu debess ķermeņus, fotoplati ievieto objektiva
fokusā. Fotografējot Sauli, tās lielā spožuma dēļ ieskata par liet

derīgu vēl palielināt Saules attēlu objektiva fokusā, lietojot papildi
palielināmo lēcu. Tomēr objektivi, kas domāti novērošanai ar ac

(tā saucamie vizuālie), fotografēšanai neder. Mēs redzējām, ka nav

iespējams pilnīgi novērst objetiva chromatisko aberaciju un nevar

sakopot vienā punktā visu krāsu starus, kas krīt no spīdošā punkta
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106. att. Maskavas observatorijas 15-collu astrografs.

uz objektivu, praktiski no ikkuras zvaigznes. Pie tam acs un foto-

plate pret dažādām krāsām dažādi jutīgas: acs visjutīgākā pret
salkano, dzelteno un zaļo, fotoplate — pret gaišzilo, zilo un violeto.
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107. att. Alma-Atas observatorijas teleskops

(D. Maksutova sistema).
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Tāpēc objektivus taisa tā, lai objektivos, kas domāti skatīšanai

ar aci, t. i., vizuālos objektivos, pēc iespējas labāk vienā punktā

sakopotos dzeltenie, sarkanie un zaļie stari, bet objektivos, kurus

lietos fotografēšanai, t. i., fotogrāfiskajos objektivos — zilie,

gaišzilie un violetie stari. Kā vienus, tā otrus objektivus pagatavo
no vienas un tās pašas šķirnes stikla, bet tie atšķiras viens no otra

ar objektiva lēcu sfēriskās virsmas liekumu. Divlēcu objektivi
dod nelielu lauku ar asu attēlu; tas pilnīgi pietiekami vizuālai no-

vērošanai; fotografēšanai tas sasniedz 2 — 3 grādus diametrā.

Zvaigžņotās debess lielu laukumu fotografēšanai lieto komplicētā-
kus objektivus ar trim, četrām un vairākām lēcām, kuri pēc savas

uzbūves līdzīgi tiem objektiviem, ko lieto fotografēšanai uz zemes.

Ar tiem var fotografēt zvaigžņotās debess laukumus no 100—500

kvadratgradiern, t. i., veselus zvaigznājus.
Debess spīdekļus, izņemot Sauli un Mēnesi, fotografē ilgu laiku —

vairākas minūtes, stundas un pat desmitiem stundu (vairākas

naktis). Nepieciešams, lai visu šo laiku tālskatis būtu precizi vērsts

uz vienu punktu pie debess, lai spīdekļa attēls nenovirzītos no tās

vietas fotoplatē, kurā tas atradās fotografēšanas pirmajā sekundē.

Šajā nolūkā fotogrāfisko tālskati, protams, vienmēr uzmontē uz

paralaktiskā stativa, kuram labs pulksteņa mechanisms, un bez tam

to cieši piestiprina vizuālam tālskatim, kas noder tālskata kustības

kontrolei. Šajā nolūkā kontroltālskata fokusā ievieto zirnekļa pa-

vedienu krustu (vai vairākus krustus); pirms fotografēšanas novēro-

tājs iestāda pavedienu krustojumā izvēlēto zvaigzni vai spīdekļa
punktu (piemēram, komētas kodolu) un visā fotografēšanas laikā

raugās, lai tā paliktu pavedienu krustojumā, grozīdams tālskati

ar īpašām skrūvēm gan ap vienu, gan otru instrumenta asi, ja iz-

raudzītais punkts kaut mazliet novirzās no pavedienu krusta.

Fotoplates vērtīgās īpašības var, kā to izdarīja prof. V. Ceraskis,

izteikt četriem vārdiem: 1) momentalitate, 2) integritāte, 3) deta-

litate, 4) dokumentalitate.

1) Ja gaisma ir pietiekami stipra, piemēram, fotografējot Sauli,

uzņēmumus var iegūt pat ar tā saucamo momenta ekspozīciju; to-

mēr pat ar visjutīgākiem fotoaparātiem uz visjutīgākajām platēm

nevar nofotografēt tādus vājus meteorus vai krītošas zvaigznes,
kādas viegli saskata mūsu acs.

2) Ārkārtīgi svarīga ir fotoplates īpašība sumēt gaismas iedarbību

(integritāte) tā, ka, jo ilgāka ekspozīcija, jo vājāki priekšmeti, vā-

jākās zvaigznes iezīmējas uz plates. Tāpēc, turpinot ekspoziciju pus-

stundu, stundu, divas un vairāk stundu, iegūstam uz plates tādas

vājas zvaigznes, kas nemaz nav redzamas teleskopā ar tāda diametra

objektivu, kādu lieto fotogrāfiskais objektivs. Šis apstāklis līdz ar

fotoplašu arvien lielāko jutību ļauj veikt visai vērtīgus astrono-

miskus darbus ar maza izmēra instrumentiem, kas tātād nav dārgi.
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3) Fotografējamais priekšmets visās plates daļās iezīmējas ar

vissīkākajām detaļām, kādas ir, ievērojot objektiva īpašības, debess

spīdekļa attēlam fokusā. Tas sakāms ne vien par attēla zīmējuma
precizitāti, bet arī par tā atsevišķo daļu relativo spožumu: spožākās
daļas iznāk melnākas, vājākās — mazāk melnas. Tādā kārtā uz foto-

grāfijām var izdarīt: 1) atsevišķu zvaigžņu vai lielu spīdekļu, pie-
mēram, Mēness, atsevišķu punktu savstarpējo stāvokļu mērījumus,
2) pētīt nofotografētu priekšmetu relativo spožumu. Tāpēc fotogrā-
fija dod lielu ieguvumu zvaigžņu paralakšu mērīšanā (sk. 132. §)
un zvaigžņu relatīvā spožuma noteikšanā (sk. 222. §).

108. att. leliekta spoguļa
atstarotu staru ceļš.

4) Astronomiskais negativs, ja
tas iegūts saskaņā ar visiem foto-

grāfijas mākslas likumiem, ir doku-

ments, ko var saglabāt neaprobežoti
ilgu laiku (vismaz simt gadu). Va-

jadzības gadījumā visus pētījumus
uz tā var atkārtot, proti, izmērīt

attālumus starp spīdekļiem, izmērīt

to spožumus nolūkā noskaidrot kā-

dus pārpratumus.
Jāpiebilst, ka visus pētījumus

izdara ar oriģinalnegativiem, jo
ikviena kopija var kaut kādā veidā

izkropļot oriģināla negativu. Tikai retos gadījumos astronomi

atkāpjas no šā likuma.

Piezīmēsim, ka Krievijā pionieri fotogrāfijas pielietošanā astro-

nomijas vajadzībām bija: V. Ceraskis, A. Belopoļskis, S. Kostonskis
r

P. Šternbergs.
141. §. Reflektori. Tālskatus, kas apgādāti ar ieliektiem spo

guļiem, sauc par reflektoriem. Ja ieliekta spoguļa virsmai (108. att.

ir sfēriska forma, tad staru sakopošanās, nākot no spīdoša punkta

pēc atstarošanās no spoguļa, nav pilnīga; pastāv sfēriskā aberacija

Turpretim, ja spogulim ir rotācijas paraboloida forma un spīdošai
punkts atrodas bezgalīgi tālu un pie tam uz paraboloida ass, tad pēc

optikas likumiem (stara krišanas leņķis vienlīdzīgs ar tā atstaro

šanās leņķi) un pēc parabolas īpašības (ikvienā tās punktā taisne

kas paralēla asij, un taisne, kas virzīta uz fokusu, veido vienādu

leņķus ar šā punkta pieskari) gaismas stari saiet taisni vienā punkta
— paraboloida fokusā. Tā kā, gaismai atstarojoties, tā nesadalā

krāsās, kā tas ir staru laušanas gadījumā, tad šājā gadījumā ne

notiek ne sfēriskā, ne chromatiskā aberacija. Tomēr, ja spīdošai
punkts atrodas ārpus parabolas ass, tad novērojama sfēriskā aberacija
un pie tam ļoti jūtama; tā ir jo mazāka, jo mazāka ir ieliektā spo

guļa diametra attiecība pret tā fokusa attālumu (kas ir vienlīdzīg
ar spoguļa liekuma rādiusa pusi). Chromatiskās aberacijas trūkums
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un nelielā sfēriskā aberacija (pat ja spogulis ir nevis parabolisks, bet

sfērisks) pamudināja Ņūtonu 1671. gadā izgatavot pirmo reflektoru.
Okulāra ērtākai novietošanai Ņūtons tālskatī galvenā spoguļa fo-

kusa priekšā ievietoja plakanu spoguli, kas atstaro starus sānis,

pirms tie saiet kopā, tāka debess spīdekļa attēlu iegūst ārpus tālskata,
kur to arī apskata caur okulāru (109. att. a).

Gregorijs ieteica aiz fokusa novietot nevis plakanu, bet ieliektu

eliptisku spoguli; pēc atstarošanās no tā gaismas stari dod palieli-
nātu priekšmeta attēlu salī-

dzinājumā ar galvenā fokusa

priekšmeta attēlu; lai to

redzētu, lielā spoguļa vidū

izurbj caurumu, pa kuru

iet gaismas stari. Kasegrens
ieteica pirms staru sakopo-
šanās fokusā novietot iz-

liektu hiperbolisku spoguli

(109. att. b). No tā atstarotie

stari arī dod palielinātu
priekšmeta attēlu ārpus iz-

urbtā galvenā spoguļa. Ka-

segrena sistēma labāka par

Gregorija sistēmu, jo tāl-

skatis iznāk īsāks. Var arī

spoguli neizurbt, bet ar otru

plakanu spoguli novirzīt sta-

rus sānis (109. att. c). M. Lo-

monosovs 1762. gadā un

V. Heršels 1789. gadā lietoja
spoguļa slīpu stāvokli, kā

parādīts 109. attēlā d; tomēr

šajā gadījumā spīdekļa at-

tēlu nedabū uz spoguļa op-
tiskās ass, un tāpēc tas nav

pilnīgs.

109. att. Galveno reflektoru schemas.

Reflektoru spoguļus sākumā izgatavoja no metāla, no īpaša

sakausējuma, kas stipri atstaro gaismas starus. Tādi bija V. Heršela

reflektori. XIX gs. vidū franču fiziķis Fuko ieteica gatavot spoguļus
no stikla un priekšējo virsmu apsudrabot. Sastādīja tādai sudra-

bošanai receptes; bet sudrabs neizbēgami kļūst blāvs, un vienu vai

divas reizes gadā spogulis jāsudrabo par jaunu. Pēdējos gados

spoguļus sāk pārklāt ar alun miju. Šis process daudz sarežģītāks
nekā sudrabošana. Taču aluminija kārta atstaro vairāk violeto

staru nekā sudrabs un turas uz stikla stiprāk par sudrabu.

Tomēr līdz XIX gs. beigām reflektori bija maz izplatīti. Bet
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pēdējos 50 gados astronomijā tos lieto arvien vairāk un tieši debess

spīdekļu vai to spektru fotografēšanai. Reflektoriem nav chroma-

110. att. 100-collu (2 1/2 metra) reflektors.

tiskās aberacijas un attieksmē pret refraktoriem ir vēl tā priekš-

rocība, ka bez sevišķām grūtībām var palielināt spoguļa caurmēra

attiecību pret tā fokusa attālumu, dabūjot pilnīgi asus spīdekļu
attēlus galvenajā fokusā, tiesa gan, uz jo mazāka laukuma, jo lie-

lāka ir šī attiecība. Pēdējā laikā lielajos reflektoros tā sasniedz 1/3.
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No šāda objektiva gaismas spējas palielinājuma zvaigžņu novēro-

jumos ir tas labums, ka pie objektiva dotā laukuma nav vajadzības
tālskati taisīt ļoti garu, ja, kā tas ir astrofizikā, vajadzīgs tikai spo-
žuma palielinājums, nevis attēla izmēra palielinājums. Fotografējot
tādus spīdekļus, kuri ir ar dimensijām, kā, piemēram, miglājus,

111. att. Šmita reflektoru schema.

šis fokusa atstatuma saīsinājums un attēla izmēra pamazinājums
ir par cēloni tā spožuma palielinājumam. Šo iemeslu dēļ reflektorus

tagad lieto lielāko tiesu astrofizikaliem pētījumiem.
Reflektorus montē uz paralaktiskā stativa līdzīgi refraktoriem.

Lieto arī cita veida paralaktiskos stativus, kas iespējams tāpēc, ka

reflektoram tālskata

smaguma centrs at-

rodas daudz tuvāk

spogulim nekā otram

tālskata galam. Tāds,

piemēram, ir dakšas

veids (102. att. c).
Reflektori ir astro-

nomu-amatieru iecie-

nīts tālskata veids,
112.att.Maksutova reflektoru schema.

jo, reflektoru izgata-

vojot, jāslīpē tikai viena virsma un pie tam, ja necenšas pēc
lielas gaismasspējas, spoguļa virsmu var izgatavot arī sfērisku,
nevis paraboloida veidā.

Mūsu gadsimtā lietošanā ieviesušies Šmita reflektori (111. att.).

Tajos spogulis ir sfērisks, un šāds apstāklis jo sevišķi atvieglina tā

izgatavošanu, bet plāksnē, kurā atrodas spoguļa liekuma centrs,

tiek ievietota ļoti sarežģītas formas stikla plāksnīte, ko grūti izgata-

vot. Šī plāksnīte padara zvaigžņu attēlus asus uz liela redzes lauka.

Fotoplati ievieto spoguļa galvenajā fokusā, t. i., tālskata vidū.

Pēdējos gados D. Maksutovs izgudroja lielisku paņēmienu,
kā novērst sfēriskā spoguļa trūkumus ar to, ka staru ceļā novieto

stikla menisku, t. i., izliekti ieliektu stiklu ar noteikta liekuma



220 ASTROFIZIKAS INSTRUMENTI UN METODES

Sfēriskām virsmām (112. att.). D. Maksutova teleskopos novērsta

atspoguļojošā spoguļa aberacija un attēla chromatisms. Šos tele-

skopus var lietot ir fotogrāfiskiem, ir vizuāliem novērojumiem.
Meniska iekšējās (spogulim pievērstās) virsmas vidus var kalpot
par atspoguļojošo spoguli kā Kasegrena sistēmā. Tā kā visas vir-

smas ir sfēriskas, tās viegli izgatavojamas un ir techniski pilnīgas.

B. DEBESS SPĪDEKĻU SPEKTRALĀ ANALIZĒ

142. §. Spektrs. Spektralie aparāti. Debess ķermeņu ķimiskā
sastāva un nzisKa stāvokļa pētījumos milzīga nozīme ir tās gaismas

pētīšanai, kura no tiem atnāk, sadalot šo gaismu atsevišķās krāsās.

Tāda sadalīšanās notiek, gaismai ejot caur vienu vai vairākām

prizmām, kā arī ja gaisma iet cauri garai, uz stikla savilktai svītriņu
rindai, kuras savilktas vairāk simtu vienā milimetrā, vai gaismai

atstarojoties uz pulētas, atspoguļojošas virsmas, uz kuras savilkta

tādu taisnu svītriņu rinda; šādu taisnu svītriņu rindu sauc par

difrakcijas režģi.
Krāsaino ainu, ko dabū, gaismai šādi sadaloties, vispār sauc

par spektru, bet, lai pētītu gaismu, spektru iegūstot, jāievēro zināmi

noteikumi, par kuriem šeit runāsim. Ar spektra palīdzību dažreiz

izdodas uzzināt spīdošās vielas ķimisko sastāvu, t. i., izdarīt tās

analizi; sakarā ar to cēlies nosaukums spektrālanalīze.
Dažreiz pēc spektra var uzzināt fizikālos apstākļus, kādos spī-

pošā viela atrodas, piemēram, tās temperatūru. Visbeidzot, pēc
spektra var uzzināt spīdošās vielas kustības ātrumu tās līnijas

virzienā, kura ved no spīdekļa uz novērotāju, t. i., to savstarpējās
tuvošanās vai attālināšanās ātrumu, vai tā saucamo radiālo (gaismas
stara virzienā) ātrumu vienam attiecībā pret otru.

Pamata eksperiments, kas paskaidro spektralo aparātu uzbūvi,
ir šāds. Projekcijas aparātā diapozitiva vietā ieliksim necaurspī-

dīgu plāksnīti ar šauru, horizontālu spraugu un ar aparāta objektiva
palīdzību iegūsim uz ekrāna šās spraugas asu attēlu. Pēc tam

objektiva priekšā tajā vietā, kur tam cauri ejošie gaismas stari sa-

kopojas šaurā kūlītī, novietosim trīsplākšņu prizmu tā, lai prizmas

šķautnes atrastos horizontāli. Tad uz ekrāna pēc zināma prizmas

pagrieziena spraugas attēla vietā dabūsim krāsainu joslu — spektru.
Tas attiecībā pret spraugas attēlu ir novirzījies uz prizmas plato

galu, uz tās pamatu.
Ja sprauga ir pietiekami šaura, tad spektrā var atšķirt krāsas,

kas nepārtraukti pāriet cita citā bez krasām robežām starp tām;

sarkana, oranža, dzeltena, zaļa, gai;vi zila, zila, violeta. Sarkanā

krāsa atrodas tuvāk spraugas attēla tai vietai, kur tas atrastos, ja
nebūtu prizmas, violetā — tālāk no tās. Ja sprauga ir pietiekami



plata, spektrs izstiepjas garumā, tā vidū izveidojas balts plankums,
vienā galā dzelteni sarkana maliņa, otrā — zili violeta. Cēlonis
tādai atšķirībai starp abiem spektriem ir viegli izskaidrojams.

Pieņemsim, ka 113. attēlā A attēlo šauro spraugu, bet B —

plato; to var iedomāties sastāvošu no zināma skaita šauru spraugu,
tik platu kā A, kuras novietotas viena zem otras uz leju; no spraugas
A dabū spektru A'\ no katras B spraugas daļas, kas tikpat plata

113. att. Spektra izveidošanās no šauras un platas spraugas.

kā A, dabū.tādu pašu spektru A\ bet šie spektri sabīdīti no augšas
uz leju. Tad iznāk, ka, sākot no zināmas vietas uz ekrāna, uz to

krīt violetā krāsa no platās spraugas augšējās šaurās daļas, zila

krāsa — no blakus, bet zemāk novietotās daļas, gaiši zilā krāsa —

no nākamās zemāk esošās un visas pārējās krāsas no vēl zemāk

esošajām platās spraugas šaurajām daļām, un, beidzot, sarkanā

krāsa — no viszemākās daļas. Tādējādi, ja sprauga B ir platāka
par spektra A' garumu, tad vienā vietā sanāk visas krāsas un sumā

dod saliktu gaismas avotu dabisko krāsu — vairāk vai mazāk baltu.

Citās vietās dabū daļēju krāsu salikumu; spektru, kā mēdz teikt,

neiegūst tīru, bet ar jauktām krāsām.

Taču tādu pašu iztirzājumu var piemērot arī šaurai spraugai;
arī šajā gadījumā iegūst zināmu, kaut nelielu krāsu sajaukumu.
Spektru var iegūt vēl tīrāku, ja spraugu vēl vairāk sašaurina. Bet

sašaurinot mēs iegūstam mazāk gaismas un spektra spožums pa-

mazinās. Praksē arī jālieto vienmēr kompromisa apstākļi: sprauga

jāņem pēc iespējas šaura, bet tomēr tik plata, lai spektrs nebūtu

pārāk vājš.
Mūsu eksperiments schematiski attēlots 114. attēlā o, kur A —

sprauga, 0 — objektivs, P — prizma, B — ekrāns, C — spe/ctrs
uz ekrāna. Eksperimentu var pārkārtot un pārmainīt vietām ob-

jektivu un prizmu kā 114. attēlā b. Bet objektivs ar ekrānu veido
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fotokameru; un, no otras puses, mūsu acij arī ir fotokameras veids;

tāpēc 114. attēlā a, kur OB attēlo kameru, un 114. attēlā d, kur

114. att. Spektralo aparatu
schemas.

OB attēlo aci, arī ir spektralo apa-

rātu veidi. Tomēr teorija par

izklīstošo staru iziešanu caur prizmu
un pieredze rāda, ka šāda spek-
tralā aparāta konstrukcija nav pil-

nīgi apmierinoša, tāpēc ka stari,

kas izklīst no viena punkta (tā
saucamie homocentriskie) pēc izieša-

nas cauri prizmai vairs neizskatās

izejam no viena punkta, un spektra
attēls nevar būt pilnīgi ass. Gaismas

kūliša homocentritate netiek trau-

cēta, ja stari veido paralēlu kūlīti.

Tāpēc attiecīgi iekārtotos spek-

tralaparatos starp spraugu un

prizmu novieto (114. attēls c) lēcu 0'

tā, lai sprauga A atrastos tās galve-

najā fokusā; lēca O' kopā ar spraugu

veido tā saucamo kolimatoru. Tad

stari, nākdami no katra spraugas

punkta un izejot cauri lēcai, veido

paralēlu staru kūlīti; šis kūlītis,
izejot cauri prizmai, sadalās veselā

paralēlu kūlīšu vēdeklī, tikai dažā-

dās krāsās. Katrs no tiem, izejot
caur objektivu 0, dod objektiva
fokusā tā spraugas punkta attēlu,
no kura tas nācis, pie tam savā

krāsā, un kopsumā objektiva O gal-
venajā fokalajā plaknē dabū sprau-

gas attēlus visās tajās krāsās, kādās

prizma sadala tai cauri ejošo gaismu,
t. i., dabū spektru. Šo spektru

aplūko vai nu ar aci caur okulāru,
vai fotografē, kādam nolūkam vietā,
kur attēlojas spektrs, ieliek foto-

plati; pirmajā gadījumā dabū

spektroskopu (no grieķu vārda

~scopeo" — skatos), bet otrā gadījumā — spektrografu (no grieķu
vārda ~grafo" — rakstu). Gadās, ka spektru un pie tam gluži tīru

var iegūt bez spraugas; tad spektralais aparāts sastāv no tālskata

ar prizmu, kas ievietota objektiva priekšā (objektiva prizma) vai

okulāra priekšā (okulāra prizma). Ja prizma atrodas fotokameras
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objektiva priekšā, tad dabū tā saucamo prizmas kameru. Okulāra

prizmai lieto nevis parasto trijplakņu prizmu, jo tā noliec gaismas
starus un tāpēc nav ērta lietošanai, bet ņem tā saucamo taisna

skata prizmu (115. att.), kas sastāv no trijām vai vairākām prizmām
tā, ka gaisma sadalās krāsās, bet zināmas vidējās krāsas stari, pie-
mēram, zaļās, netiek noliekti.

Par bezspraugas spektralā aparāta lietošanu sk. 169. un 226. §.
Gaisma sadalās krāsās, ne tikai ejot cauri prizmai, bet arī ejot

caur difrakcijas režģi. Šis difrakcijas spektrs atšķiras no prizmas

spektra ar to, ka 1) tiek

iegūti vairāki difrakcijas spek-
tri (tāpēc pat visspožākais
no tiem izrādās vājāks par

prizmas spektru, kura veido-

šanai patērējas visa gaisma),

2) pārejot no spektra vidus

uz violeto galu, krāsu sada-

115. att. Okularprizmas schema.

līšanās pakāpe jeb tā saucamā dispersija pamazinās, bet, pārejot
uz sarkano galu krāsu, palielinās, salīdzinot ar prizmas spektru.

Difrakcijas spektrā dispersija atkarīga tikai no attāluma starp
režģa svītiiņām, bet prizmas spektrā — no prizmas vielas un tās

laušanas leņķa. Tāpēc difrakcijas spektrus lieto gaismas viļņu ga-

ruma mērīšanai (sk. fizikas kursu). Astronomijā vienmēr jāsa-
duras ar mazu gaismas daudzumu, kas atnāk līdz mums no spī-
dekļiem (izņemot Sauli). Tāpēc gandrīz vienmēr lieto prizmu vai

vairākas prizmas, kas atrodas cita aiz citas.

Debess spīdekļa spektra pētīšanas nolūkā spektralo aparātu ar

spraugu piestiprina astronomiskiem tālskatiem tā, lai sprauga at-

rastos tieši objektiva fokalajā plaknē, un tālskati novieto tā, lai

spraugā būtu tās zvaigznes attēls, kuras spektru vēlas novērot ar

aci vai fotografēt, vai arī izraudzīta vieta uz Saules, planētas, ko-

mētas, kuras attēlu iegūst objektiva fokusā.

Fotografējot debess spīdekļu, it sevišķi vājo, spektrus, ekspozi-

cija ilgst vairākas minūtes vai stundas, un ir vajadzīgs, lai visā

šajā laikā izraudzītā objekta attēls nenovirzītos no spraugas; šajā
nolūkā lieto vēl dažas papildierīces pie spektrografa, ar kuru palīdzību

novērotājs var redzēt, vai spīdekļa vajadzīgā vieta atrodas uz

spraugas, un ar mikrometriskām skrūvēm labot virzienu tālskatim,
ko kustina pulksteņa mechanisms; vai arī pie tālskata piestiprina
kontroles tālskati, ar kura palīdzību novērotājs vajadzīgā veidā

vada visu instrumentu.

143. §. Trīs spektru tipi. Spektrālanalīzes likumi. Kopējos eks-

perimetros aia gs. piecdesmitajos gados Kirchhofs un Bunzens

konstatēja trejādus spektru tipus: nepārtrauktais spektrs, emisijas

spektrs ar gaišām līnijām uz tumša fona un absorbcijas spektrs ar
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tumšām līnijām uz nepārtrauktā spektra fona. Kirchhofs izpētīja,
kādos apstākļos rodas katrs no šiem spektriem un kā var izmantot

to īpašības, lai, izpētījot to spektrus, noteiktu ķimiskos elementus.

Tāpēc spektrālanalīzes pamatlikumus bieži sauc par Kirchhofa

likumiem. Aplūkosim tos saskaņā ar to pielietošanu astrofizikas va-

jadzībām.
/. Nepārtrauktais spektrs izskatās kā krāsaina josla, pie

kam krāsas vienmērīgi pāriet cita citā bez kādiem pārtraukumiem.
Acs izšķir septiņas krāsas: sarkano (ar vislielāko viļņa garumu),
oranžo, dzelteno, gaiši zilo, zilo un violeto (ar vismazāko viļņa ga-

rumu). Bet līdz ar tiem spektrā ir stari ar vēl lielāku viļņu garumu

nekā sarkanie (infrasarkanie) un ar mazāku viļņu garumu nekā

violetie (ultravioletie).
Infrasarkanos starus var konstatēt ar jutīgiem termometriem

no kuriem visjutīgākais ir tā sauktais bolometrs. Tas sastāv no

Vitstona tiltiņa (sk. fizikas kursu), kurā par vienu pretestību noder

smalks, nomelnināts platina pavediens vai šaura, plāna kārtiņa
melnā platina, kas uztriepts stiklam. Atkarībā no temperatūras

platins stipri maina savu elektrības vadītspēju. Tāpēc, ja šo pave-
dienu novieto šķērsām spektram un lēnām virza visgarām pa to no

vienas krāsas uz otru, tad strāvas stiprums galvanometrā mainī-

sies saskaņā ar staru enerģijas daudzumu dažādajās spektra daļās.
Ar bolometru ne vien var noteikt staru enerģijas esamību spektra
infrasarkanajā daļā, bet arī izpētīt staru enerģijas sadalījumu visā

spektrā. Tā kā bolometra pavedienu izgatavo melnu, tad pie-

ņem, ka tas absorbē visu garumu viļņu staru enerģiju vienādi, nevis

tā kā acs tīklene, kura ir visjutīgākā pret spektru zaļo daļu, bet

infrasarkanos un ultravioletos starus nejūt nemaz. Ultravioletos

starus vislabāk var konstatēt ar fotoplati.

Eksperimenti rāda, ka nepārtraukto spektru dabū no cietām

un šķidrām vielām, kuras sakarsētas līdz spīdēšanai, kā arī no gā-
zēm, ja tām liels blīvums. Teorētiski spriežot, gāzes var dot nepār-
trauktu spektru arī tad, ja to blīvums mazs, bet temperatūra ļoti
augsta (sk. 145. §).

Pēc nepārtrauktā spektra nevar atšķirt, kāds tieši ķermenis

(izkausēta dzelzs, šķidrs stikls vai kas cits) izstaro gaismu. Bet pēc
enerģijas sadalījuma nepārtrauktajā spektrā var spriest par staro-

juma enerģijas avota temperatūru; pie šā jautājuma mēs atgriezī-
simies 144. §.

//. Emisijas līniju spektrs izskatās šāds: uz melna

fona gaišas krāsu līnijas dažādās spektra vietās.

Tādā spektrā vislabāk noskaidrojās, ka spektrs vispār ir sprau-

gas attēlu sakopojums visās tajās krāsās, kurās prizma sadala tai

cauri ejošo gaismu. Patiesi, gaišajām līnijām emisijas spektrā ir

spraugas veids: tās ir platas, ja sprauga ir plata, un šauras, ja tā
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ir šaura. Dažos spektros ir ļoti tuvas līnijas; tās redzamas tikai

tad, ja sprauga ļoti šaura. Ja sprauga plata, tuvās līnijas saplūst
vienā un nav redzamas. Tāpēc ir svarīgi, lai sprauga būtu pēc
iespējas šaurāka, cik to atjauj gaismas avota spožums. Visasākais
attēls šīm gaišajām līnijām ir tad, kad spektralajā aparātā ir koli-

mators (sk. 142. §).
Emisijas līniju spektru dabū tad, kad enerģijas avots ir gāze,

kas sākusi spīdēt. Ikvienai gāzei ir savs spektrs. Tāpēc pēc spektra
var uzzināt, no kādas gāzes nāk enerģija spektralā aparāta spraugā.
Šajā nolūkā fizikas laboratorijās par jaunu jāizpētī dažādu spīdošu
gāzu spektri, jāsastāda katrai gāzei spektra gaišo līniju viļņu garuma
tabulas un pēc šīm tabulām, bet vēl labāk pēc iegūtajām spektra
fotogrāfijām, salīdzinot tās ar esošiem spektriem, var noteikt, vai

tajā ir dotās gāzes spektra līnijas vai nav.

Izrādās, ka, lai gan katrai gāzei ir savs īpašs spektrs, tomēr

gāzei var būt vairāki spektri atkarībā no cēloņiem, kāpēc gāze
sākusi spīdēt.

Spīdēšanu var panākt, lietojot dažādas metodes: 1) ja uz stieples

galiņa deggāzes vai spirta liesmā ieliek gabaliņu vārāmās sāls (chlornatriju),
tad liesma virs šā galiņa nokrāsosies no nātrija tvaikiem dzeltenā krāsā un

spektrā būs redzamas divas ļoti tuvas dzeltenas līnijas tajā gadījumā, ja
sprauga pietiekami šaura un spektroskopa krāsu izkliede pieliekami liela;

ja dispersija maza vai sprauga liela, abas līnijas saplūst vienā; 2) Volta

loka liesmā var ielikt gabaliņu metāla, piemēram, dzelzi, kas pārvēršas

tvaikos; izpētījot dabūto spektru, dzelzs spektrā atrodam daudz simtu

līniju visās spektra krāsās; 3) var ņemt Rumkorfa spirāli (induktoru) un

sekundārā ķēdē elektrodu uzgaļus izgatavot no dzeizs, starp kuriem pārlēks
dzirkstele; tās spektrs satur, pirmkārt, gaisa līnijas, otrkārt, dzelzs līnijas;
ja šo spektru nofotografē un salīdzina ar spektru, kuru dabū no elektrodu

vara uzgaļiem, tad abu spektru kopējās līnijas būs gaisa spektra līnijas, bet

atšķirīgās līnijas būs dzelzs un vara spektra līnijas; 4) gāzu spīdēšanas
izpētīšanai sevišķi izdevīgi lietot stikla caurulīti, kas piepildīta tikai ar

vienu gāzi vai arī ar gāzu maisījumu; šajā caurulītē divās vietās ielodēti

divi elektrodi, kuriem pievieno vadus no Rumkorfa spoies sekundārās

ķēdes. Strāvas plūšanu pavada gāzes spīdēšana, tās spektrs atkarīgs no

gāzes dabas, bet bez tam arī no fizikāliem apstākļiem — no gāzes blīvuma

un strāvas stipruma. Gāzu maisījuma spektrā ne vienmēr redzami visu

to gāzu spektri, kuras atrodas caurulītē.

Mūsu dienās izpētīti ļoti daudzu gāzu spektri gan ķimiskiem
elementiem, gan ķimiskiem savienojumiem, bet vēl ne tuvu nav

noskaidroti katras gāzes iespējamie spektri, ievērojot to dažādos

spīdēšanas apstākļus.

111. Absorbcijas līniju spektrs izskatās šāds: uz nepār-
traukta spektra fona tumšas absorbcijas līnijas. Tas rodas tādā gadī-

jumā, ja gaisma no gaismas avota ar nepārtrauktu spektru ceļā uz

spektralā aparāta spraugu iziet caur gāzes slāni: pie tam, ja gāze
ir spīdoša un tai ir zemāka temperatūra nekā gaismas avotam ar

nepārtraukto spektru, tad tumšās līnijas rodas tieši tajās spektra

15 Vispārīgās astronomijas kurss
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vietās, kur pašas spīdošās gāzes spektrā atrodas gaišās līnijas:
spīdošā gāze absorbē Jāda paša viļņu garuma gaismu, kādu tā

pati izstaro.

Svarīgi ir novērot sekojošo: ja tumšās līnijas redzamas, tad ab-

sorbējošā gāze eksistē. Otrādi ne vienmēr būs pareizi: absorbējošā

gāze var būt, bet tumšo līniju var arī nebūt.

Gaismas absorbcijas parādība vispār ir ļoti sarežģīta, un mēs

šeit nevaram visos sīkumos aplūkot šās parādības fizikālo teoriju;
jāievēro tikai tas, ka še, no vienas puses, notiek nepārtrauktā spektra

spožuma pavājināšanās noteiktā vietā (uz noteikta viļņu garuma)
un, no otras puses, nepārtrauktā spektra pavājinātam spožumam
pievienojas gaismas spožums no pašas absorbējošās, bet spīdošās

gāzes. Rezultāts atkarīgs no tā, kas ir lielāks: nepārtrauktā spektra

spožuma pavājināšanās vai spožuma papildinājums no gāzes
Dažādos gadījumos rezultāts ir dažāds. Mēdz būt arī tā, ka, gaismai

ejot cauri spīdoša ūdeņraža kārtai, vienas tā līnijas dabū tumšas,
citas gaišas uz gaiša fona, bet trešās nepamanāmas (tas nozīmē, ka

absorbciju kompensē gāzes izstarošana).

Zvaigžņu spektri vairumā gadījumu ir absorbcijas līniju spektri;
daudzos no tiem, piemēram, Saules spektrā, tumšo līniju skaits

sasniedz vairākus tūkstošus.

Saulei šīs līnijas sauc par Fraunhofera līnijām — pēc fiziķa
Fraunhofera vārda, kurš pirmais tās izpētījis (kaut gan pirmais
tās neatklāja) un noteicis svarīgākajām no tām viļņu garumus. Šīs

līnijas lielāko tiesu rodas no tā, ka gaismu absorbē Saules atmosfēras

spīdošās gāzes; mazākā mērā arī no tā, ka gaismu absorbē aukstās

gāzes Zemes atmosfērā; šīs pēdējās līnijas sauc par teluriskām (no

latiņu vārda Tellus — Zeme) vai atmosferiskām.
Zemāk tabulā norādīti viļņu garumi svarīgākajām Fraunhofera

līnijām, to burtu apzīmējumi (pēc Fraunhofera), ķimiskie elementi,

pie kuriem šīs līnijas pieder, un šo elementu atrašanās vieta.

759384 A Skābeklis Zemes atmosfēra

7184 57 a Ūdens tvaiki

6869,970 B Skābeklis

6562 835 C(Ha ) Ūdeņradis Saules atmosfēra

5895 932 D, Nātrijs
5889,975 D 2 Nātrijs „ . „

5269,551 E Dzelzs

5183,620 b Magnijs
4861,350 F (Hp ) Ūdeņradis
4340,471 f(H

V
) Ūdeņradis

3968,491 H Kalcijs

3933,680 X Kalcijs

Gaismas viļņu garumi parasti tiek izteikti: 1) milimetra mil-

jonās daļās; šo vienību sauc par milimikronu, ~mili" — nozīmē
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tūkstošā daļa, ~mikron" — miljonā daļa; ~milimikron" — nozīmē

viena tūkstošmiljonā daļa metra; tā jāapzīmē ar m\i (dažreiz to

nepareizi apzīmē ar vai 2) milimetra desmit mii jonās daļās;
šo vienību sauc par ~angstremu" pēc zviedru zinātnieka Anģstretn

t

kas šo nosaukumu ieteicis; to apzīmē ar burtu Ā.
Sarkanai krāsai viļņu garums ir ap 700 m\i vai 7000 Ā; vio-

letai —ap 400 m\i vai 4000 A. Tabulā viļņu garumi izteikti ang-
stremos un to daļās. Ūdeņraža līnijas apzīmē arī ar burtu // (Hydro-
genium — ūdeņradis), pieliekot grkķj burtu a, 13, y utt.

144. S. Starojuma enerģijas sadalīšanās likumi nepārtrauktajā

spektrā. Pēc nepārtrauktā spektra nevar noteikt spīdošā ķermeņa
ĶimisKo dabu, bet pēc tā zināmā mērā var spriest par spīdošā ķer-

meņa temperatūru.
Ja kādu ķermeni, piemēram, dzelzsgabalu, sasilda līdz sarkanai

dzeltenai un baltai kvēlei un izpētī spektru, tad izrādās, ka pie kat-

ras kvēles spektrā ir visas krāsas, tikai to relativais spožums ir da-

žāds: sarkankvēlē visspožākā ir sarkanā krāsa, dzeltenā kvēlē —

dzeltenā, baltajā — zaļā. Ja novēro nevis ar aci, bet starojuma
enerģijas daudzumu katrā spektra vietā izpētī ar bolometru va

termoelektrisko termometru, kuri atšķirībā no acs absorbē visu

garumu viļņu visu enerģiju, tad var dabūt starojuma enerģijas
sadalīšanos pa visu spektru no galējiem infrasarkanajiem līdz ga-

lējiem ultravioletajiem stariem. Šī enerģijas sadalīšanās pa spektru

pie dažādām temperatūrām dažādiem ķermeņiem (piemēram
dzelzij, platinam vai stiklam) mēdz būt līdzīga, bet ne vienāda

Kirchhofs tomēr pēc teorētiskiem pētījumiem konstatēja, ka iz-

starojums, ja tas atkarīgs tikai no temperatūras, nevis no citiem fak-

toriem, piemēram, ne no elektriskiem spēkiem, pakļauts šādam li-

kumam: pie dotās temperatūras attiecība starp izstarošanas ut

absorbcijas spēja dotajam viļņu garumam ir viena un tā pati visien

ķermeņiem. Tāpēc stiprāk par citiem enerģiju izstaro tas ķermenis
kas to visstiprāk absorbē. No šejienes radās jēdziens par absolut

melnu ķermeni, t. i., par ķermeni, kas absorbē visu enerģiju visi

garumu viļņiem un pie dotās temperatūras izstaro vislielāko enerģijas
daudzumu.

Eksperimentiem šādu ķermeni pagatavo kā tukšu, no visām

pusēm slēgtu cilindru, pagatavotu no ugunsizturīgiem māliem,
kuru apvij ar kailas stieples spirāli; pa to laiž elektrisko strāvu, no

kuras stieple un cilindrs sasilst. Temperatūru cilindra iekšienē

mērī ar termoelektrisko termometru; to var kāpināt līdz 2000°.

Cilindra pamata vidū iztaisa nelielu caurumu, pa kuru no iekšienes

nāk starojuma enerģija, kuru pētī. Ja uz šo caurumu no ārpuses
vērš kaut kādu staru kūlīti, tad cilindra iekšienē tie tiek daudzkārt

atstaroti un izkliedēti, tā ka pa caurumu laukā nekas vairs neiznāk;

ar to tad arī ir attaisnots, ka šādas kameras iekšpusi var uzlūkot

1.->*
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par absolūti melnu ķermeni. Kopējās starojuma enerģijas daudzums,
ko tāds ķermenis izstaro, kā arī šīs enerģijas sadalīšanos pa spektru

pēc viļņu garumiem, mērī ar termoelektrisko vai bolometrisko pa-

ņēmienu.
Ar šādiem novērojumiem un tāpat arī līdztekus ar teorētiskiem

pētījumiem XIX gs. beigās tika noteikti šādi izstarošanas likumi

absolūti melnam ķermenim vai absolūtam izstarotājam:
1) Stefana-Bolcmana likums, ko Stefans aptuveni

izdeva pēc parastu ķermeņu novērojumiem un teorētiski precizēja
Bolcmans: Starojuma enerģijas daudzums

,
ko vienā minūtē izstaro

absolūti melna ķermeņa viens kvadrātcentimetrs uz vienu pusi no

tā (t. i., uz pussferu, kuras centrā tas atrodas), sastāda 82 7'4 mazās

kalorijas, kur T apzīmē absolūti melnā ķermeņa absolūto tempera-
tūru grādu tūkstošos.

2) Vi n a likums: Ja ar X
m

apzīmē to viļņa garumu, kuram

atbilst vislielākais starojuma enerģijas daudzums absolūti melna

ķermeņa spektrā, un ar T apzīmējam tā temperatūru, tad reizinā-

jums X
m

T ir konstants lielums visām temperatūrām. Ja X
m

izsaka

milimikronos (milimetra miljonā daļa), bet T grādu tūkstošos (vai
X

m

— mikronos, bet T grādos), tad X
m

-7' = 2890.

3) Abi šie likumi izriet no formulas, kas rāda absolūti melna

ķermeņa starojuma enerģijas daudzuma atkarību, ja viļņa garums

ir X, no absolūtās temperatūras T. Sākumā Vins ieguva teorētiski

šo formulu šādu:

/<;ax = ——
• AK,

X5 e
r /wr

kur c ir Nepēra logaritmu bāze = 2,7183, bet C un c — kaut kādas

konstantes.

Bet, kad novērojumi rādīja, ka šī fomula nav pilnīgi precizā,
tad Planks teorētiski izveda šādu izteiksmi:

EAX = r- AK,
\*(e*jKT — 1)

kuru tagad sauc par Planka formulu un lieto fizikā un astrofizikā.

Konstante c ir saistīta ar dažādiem lielumiem, kas raksturo atoma

uzbūvi un izstarošanas procesu; ja X izteikts milimikronos, bet T

grādos, tad c = 14 350.

Šos izstarošanas likumus lieto zvaigžņu, tajā skaitā arī Saules,

temperatūru noteikšanai (172. §).

145. §. Par atoma uzbūvi. Par spektru izcelšanos. Par atomu

jonizāciju. Jautājumu par spektra izcelšanos diezgan labi izskaidroja
Nilsa Bora teorija, kas izstrādāta ap 1913. gadu. Mēs apskatīsim
būtību šai teorijai, kuru arī tagad bieži lieto, analizējot dažādus

spektrus, kaut gan mūsu dienās šā jautājuma izskaidrošanai dota
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cita teorija, kura tomēr pārāk sarežģīta, lai to izlietotu šajā vispā-
rīgā kursā.

Katras vienkāršas ķimiskas vielas, tā saucamā elementa, atoms

ir tā mazā šās vielas daļiņa, kura nemainās ķimiskās reakcijās, t. i.,
šo vielu savienojumos ar citām vielām. Ikviena ķimiska savieno-

juma vismazākās daļiņas (molekulas) sastāv no vairāku dažādu

elementu atomu savienojuma. Pēc Bora teorijas katra elementa

atoms sastāv no kodola (atoma kodola), kas lādēts ar pozitivu elek-

trību, ap kuru pa eliptiskām orbitām riņķo sīkākās daļiņas —

elektroni, kas lādēti ar negativu elektrību. Tie riņķo ap kodolu

saskaņā ar pievilkšanās spēku starp kodolu un elektronu pēc
Kulona likuma.

Atoma normālā stāvoklī visu tā elektronu lādiņu suma pēc abso-

lūtā lieluma ir vienāda ar kodola lādiņu, tā kā visumā atoms izturas

kā neitrāla daļiņa, kas nav lādēta ar elektrību. Visi elektroni ir

vienādi, bet to skaits dažādu elementu atomos ir dažāds; tas ir

vienlīdzīgs ar elementa kārtas skaitli Mendeļejeva elementu perio-
diskajā tabulā, un katra elementa ķimiskās īpašības galvenokārt
atkarīgas no elektronu skaita tā atomā. Kodoli dažādu elementu

atomos ir savstarpēji atšķirīgi.

Ap atoma kodolu elektroni var kustēties pa zināmām, pilnīgi
noteiktām orbitām; tādu orbitu skaits nav ierobežots, bet starp
blakus esošām orbitām elektrons nevar kustēties; citādi tas ir

Saules sistēmā, kur matērijas daļiņas (lielās, piemēram, planētas,
un sīkākās) var kustēties pa visdažādākajām orbitām, kā vien vēlas.

Elektronam, kas kustas pa noteiktu orbitu zināmā atomā, piemīt
noteikta enerģija. Enerģijas daudzums dažādās orbitās ir dažāds;
tas palielinās līdz ar orbitas lielās pusass palielināšanos. Kamēr

elektrons kustas pa vienu un to pašu orbitu, atoms saglabā noteiktu

enerģijas krājumu un neizstaro to. Ja kāds elektrons pārlec no

vienas iespējamās orbitas uz citu, tad līdz ar to enerģijas daudzums

atomā izmainās.

Ja elektrons pārlec uz orbitu ar mazāka pusasi, tad enerģijas
daudzums atomā pamazinās un atoms izstaro atbrīvojušos enerģiju
kā noteikta viļņa garuma X gaismu. Tā tiek iegūta viena gaiša

līnija spektrā. Izstarotās gaismas viļņa garums ir pretēji propor-

ch
cionals izstarotai enerģijai saskaņā ar formulu AE =

-j—,
kur

AE — izstarotās enerģijas daudzums, c —■ gaismas ātrums, X —

izstarotās gaismas viļņa garums, h — zināma konstante, kas vienāda

visiem atomiem visos gadījumos (tā saucamā Planka konstante).
Tā kā elektronam var būt daudz orbitu un tas var pārlēkt no vienas

uz otru, tad spektrā dabū daudz gaišu līniju ar dažādiem viļņu
garumiem, bet katram atomam piemīt tikai noteiktas līnijas
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saskaņā ar šā atoma elektronu iespējamo orbitu sakārtojumu un

enerģiju starpībām uz šīm orbitām.

No sacītā izriet, ka, izstarojot gaismu ar noteiktu viļņu garumu

X, enerģija tiek izstarota nevis nepārtraukti, bet atsevišķu porciju
veidā tikai tad, kad elektrons pārlec no vienas orbitas uz otru;
šīs enerģijas porcijas sauc par enerģijas kvantiem (jeb gaismas
kvantiem). Dotajam gaismas vilnim X kvanta lielums ir pastāvīgs
un vienāds ar A- E (sk. iepriekš), t. i., vienāds ar enerģijas starpību
atoma stāvoklī pirms elektrona pārlēciena un pēc pārlēciena. Gais-

mas kvanti pretēji proporcionāli viļņa garumam.

Ja uz atomu krīt gaismas enerģijas kvants, tieši vienlīdzīgs
enerģijas starpībai uz divām iespējamām elektrona orbitām, tad

elektrons pārlec no savas orbitas uz orbitu, kurai lielāka pusass,

un tādējādi atoms absorbē kvanta enerģiju. Tāpēc atoms var

absorbēt tikai tā viļņa garuma enerģiju, kādu tas spēj izstarot. Ja
uz atomu krīt gaismas kvants, kura lielums neatbilst divu enerģijas
līmeņu starpībai, tad tas iziet caur atomu bez sekām. Ja krītošā

kvanta enerģija ir lielāka par jebkuru enerģijas starpību starp or-

bitām, kādas piemīt dotajam atomam, t. i., ja uz atomu krīt ļoti
īsa viļņa garuma izstarojums, tad šis kvants atrauj elektronu no

atoma; tādā gadījumā patērējas daļa kvanta enerģijas un tās

pārpalikums tiek nodots atrautajam elektronam, kas tālāk kustas

patstāvīgi, tātad notiek krītošās enerģijas absorbēšana. Tādu

elektrona atraušanu no atoma sauc par atoma jonizāciju, un atomu,

kam trūkst viena, divu, triju utt. elektronu, sauc par vienkārt,

divkārt, trīskārt utt. jonizētu. Pēc jonizācijas atoms pārkārtojas
un atlikušajiem elektroniem iespējamās orbitas kļūst citādas tāpat
kā enerģijas, kas atbilst dažādām orbitām, tāpēc arī jonizētā atoma

spektrs ir pavisam citāds nekā normālā atoma spektrs un atkarīgs
no jonizācijas pakāpes (no viena, divu vai vairāku elektronu zaudē-

juma).
Katrā gāzes tilpumā dotajā momentā ne visi atomi atrodas vie-

nādā stāvoklī: vieni izstaro viena garuma viļņus, citi — citāda utt.,

un, tikai kopā ņemot, gāze izstaro visus tā garuma viļņus, kādi

novērojami tās spektrā. Tāpat arī gāzē vienmēr atrodas jonizēti
atomi, taču tas kļūst manāms tikai tad, kad to procents pietiekami
liels, kad jonizēto atomu spektra līnijas ir pietiekami spožas.

Jonizācija var notikt arī atomu sadursmes dēļ, kas notiek jo
biežāk un stiprāk, jo augstāka ir gāzes temperatūra. Zemes apstāk-

ļos jonizācijas notiek galvenokārt atomu sadursmes dēļ, bet zvaigznēs
to ārējās kārtās, starojuma enerģijai jeb gaismas kvantiem ejot
cauri atomiem.

Brīvie elektroni var kustēties ar visdažādākajiem ātrumiem,

un tāpēc tiem var būt visdažādākā enerģija.
Kad elektrons iet tuvu garām jonizētam atomam, pēdējais to
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var notvert, un tad tas nokļūst uz orbitas, kurai atbilst elektrona

enerģijas daļa. Tāpēc tā bijušās enerģijas pārpalikums izplatās
tālāk telpā gaismas veidā. Šās gaismas viļņu garumi var būt ļoti
dažādi, jo visai dažādi var būt arī notverto elektronu ātrumi, pirms
atomi tos notvēruši. Tādējādi dabū ļoti dažādus viļņa garumus,

t. i., nepārtrauktu spektru. Tas notiek tur, kur var būt brīvie elek-

troni un pie tam kur to ir daudz, t. i., kur gāzes blīvums pietiekami
liels, lai notiktu šāds process. Tādi apstākļi ir Saules un zvaigžņu
augšējās spīdošajās kārtās, fotosfērās.

Virs fotosfēras izplešas gāzu kārta ar mazāku blīvumu, tāpēc tā

var izstarot un absorbēt tikai atsevišķas spektra līnijas. Ar to arī

ir izskaidrojama tumšo līniju rašanās zvaigžņu spektros.
īstenībā zvaigžņu atmosfērā atrodas ir normālie (neitrālie), ir

jonizētie atomi, tāpēc absorbcijas spektrs ir jaukts un abi spektri

pārklāj viens otru. Ja tajā skaidri redzamas dažādu ķimisko ele-

mentu jonizēto spektru līnijas, tad tas nozīmē, ka atmosfērai ir

augsta temperatūra, un, pamatojoties uz to, vienkārši pēc zvaigznes

spektrā esošajām jonizēto atomu līnijām un pēc šo līniju skaidrības

var noteikt vai arī novērtēt zvaigznes atmosfēras temperatūru.
Zemes apstākļos gāze dod skaidri tikai atsevišķas gaišas līnijas,

bet tās nepārtrauktais spektrs ir vājš. Gadījumos ar cietām vai

šķidrām vielām pie augstas temperatūras būtībā notiek tās pašas

parādības kas gāzē, bet te tās ir sarežģītākas tāpēc, ka atomi atrodas

tuvu cits citam; cits ar citu saduras nevis atsevišķi atomi, bet ve-

selas molekulas. Rezultātā dabū nepārtrauktu spektru ar dažādu

enerģijas sadalījumu pa dažādiem viļņu garumiem (krāsām) atkarībā

no temperatūras.

146. §. Doplera-Fizo princips. 1842. gadā fiziķis Doplers

ievēroja, ka skaņu svarstiDu skaits, kuras sasniedz novērotāja aus

vienā sekundē, un tātad arī skaņas viļņa novērojamais garums at-

karīgs no novērotāja un skanošā ķermeņa savstarpējās tuvošanās

un attālināšanās. Fiziķis Fizo 1848. gadā šo likumu attiecināja ar

uz gaismas svārstībām. Tādā kārtā radās šāds Doplera-Fizo princips
Ja gaismas avota un un vērotāja savstarpējais attālums palie-

linās ar ātrumu v kilometru sekundē, tad novērotājs sajūt visus

c -f- v .
gaismas viļņus garākus šādā attiecībā —-—

,
kur cir gaismas ātrums,

izteikts kilometros sekundē.

Tātad katrai spektra līnijai viļņa garums X palielinās par

Aa = X—, un spektra līnija izrādās novirzīta uz spektra sarkano

galu, salīdzinot ar tās normālo stāvokli tajā gadījumā, kad attālums

starp gaismas avotu un novērotāju nemainās. Turpretim, ja sav-

starpējais attālums starp gaismas avotu un novērotāju pamazinās
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ar ātrumu v km/sek., tad viļņa novērojamais garums katrai līnijai

samazinās par AK == X—, un katra līnija, salīdzinot ar tās normālo

stāvokli spektrā, izrādās novirzījusies uz spektra violeto galu.

Ja vienas sekundes laikā gaisma izplatās c km, tad, ja gaismas
avots ir nekustīgs, c km garumā virzienā uz novērotāju novietojas n

c c
viļņi un viļņa garums X = —,

bet n = -=-•

Ja gaismas avots virzās prom no

novērotāja ar ātrumu v' km/sek., viļņu
skaits sekundē, ko izstaro gaismas
avots, paliek iepriekšējais — t. i., n

f

bet šis viļņu skaits n novietosies

garumā c -f- v. Patiešām, pieņemsim,
ka 116. attēlā a SA = c km; pa to

laiku, kamēr pirmais vilnis no S vienā

sekundē aizies līdz A, S pārvieto-
sies uz S', kur SS' =v' un «-tais

vilnis izrādīsies tikai izejam no S'
r

tāpēc viļņu agrākais skaitlis n novietosies garumā c-f- v'; tātad

.. v
c+ v' c-f o'

viļņa garums bus X == —-—; bet n = —t-j—. No otras puses,

saskaņā ar augšā teikto n =
~.

No tā izriet, ka
t

,

e4- V v', v'
x

A

no kurienes X' = -X; X' —X = — -X. Šādus vilnus ar
c c

garumu X' redzēs novērotājs.
No otras puses, ja novērotājs virzās prom no gaismas avota ar

ātrumu v", tad katrā sekundē to panāks nevis n viļņi, bet mazāks to

skaits. Pieņemsim tieši, ka 116. attēlā b N ir novērotājs, attālums

NA sss c km; pieņemsim, ka, ja novērotājs nekustīgs, attālumā

NA sss c novietojas n' viļņi ar viļņa garumu X' (X' n' === c); vienā

sekundē tie visi nonāks līdz novērotājam. Pieņemsim tagad, ka no-

vērotājs attālinās ar ātrumu v" km/sek. un sekundē pārvietojas
no N uz N', tā ka NN' = v" km. Tad vienā sekundē ne visi n viļņi

starp A un N sasniegs N', bet tikai viļņi starp A' un N, pie kam at-

tālums AA'
— NN', tā ka A'N' atkal ir vienāds ar c km. Tātad

līdz novērotājam, kas kustas, nonāks

n
'

~~ĀN~>
** h ' n

e

Viļņu un novērotājam šķietamais viļņa garums būs

Xn
£

—

c • v"

116. att. Pie Doplera-Fizo
principa izskaidrojuma.
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vai

tr
£ C

. f C

~nT 7=7'
= A '

7=7''

Tāpēc

X"_X' = X.—
c — p

Tātad, ja gaismas avots un novērotājs vienā laikā kustas, dabū

tādu viļņa garumu, ka

A"-X = (X"--X') + (X'-X) = X'—
V
~ +X—•

C V c

Tā kā v' un </', salīdzinot ar c, ir mazi, tad ar pietiekamu preci-
zitāti var pieņemt, ka

CC C C

kur v ir relatīvais ātrums, kādā

novērotājs un gaismas avots

attālinās viens no otra, vai

ātrums, par kādu savstarpējais
attālums r palielinās vienā se-

kundē, tā ka = -ļ-, kur r

at

izteikts kilometros, bet t se-

kundēs, pieņemot, ka arī c

izteikts kilometros sekundē.

Ja gaismas avots tuvojas

novērotājam ar ātrumu v' vai

novērotājs tuvojas gaismas
avotam ar ātrumu v", tad

analogs spriedums noved pie
formulas

117. att. Gaismas avota un novē-

rotāja relativais radialais ātrums.

X" — X = — X
—,

.kur v= c' + f"
c

Ja gaismas avots tuvojas novērotājam, bet novērotājs no tā at-

tālinās, vai otrādi, tad v = v" — v' vai v= v' — v"; katrā gadījumā
dr

v ir ātrums, kādā izmainās to savstarpējais attālums, t. i.,

Ja, kā tas arī gandrīz vienmēr notiek, gaismas avots S
r

un

novērotāja N ātrumi nav virzīti pa taisni SN, tad jāprojicē
šie ātrumi uz taisnes SN un tad ātrumu starpība kā vektoriem ir v.

117. attēls a atbilst gadījumam v = v' -f 117. att. b — gadī-
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jumam v = v' — v", bet 117. att. c — gadījumam v = v" — v.

Visiem gadījumiem kopējā formula ir šāda:

c dt

Tāda viļņa garuma maiņa manāma līniju spektros; tajos, gadī-
jumā ja gaismas avots un novērotājs attālinās viens no otra, līnijas
izrādās novirzītas uz spektra sarkano galu, bet, ja tie tuvojas, uz

spektra violeto galu.

Piemēram, ja novērotāja un gaismas avota savstarpējās tuvo-

šanās ātrums ir 60 km/sek., tad pēc iepriekš minētās formulas nāt-

rija dzeltenās līnijas 589,59 m\i viļņa garuma maiņa ir

„„,„
60 589,59

n|Q.

589'59 ■ 300000
=

5000-
= -°'188 '"'L-

118. att. Zvaigznes spektrs (paplaši-

nāts) ar salīdzinājuma spektru pie

zvaigznes un Zemes dažādiem rela-

tiviem radiāliem ātrumiem.

Nātrija abu dzelteno līniju
viļņu garumu starpība ir

0,600 m\i; tātad pēc norādītā

ātnma abas līnijas būs no-

virzītas uz spektra violeto galu
par >/5 no to kopējā attāluma.

Astronomijā mēs parasti

sastopam tieši šādas nelielas

līniju novirzes, kas atbilst ātru-

miem dažus desmitus kilometru

sekundē. Lai tās konstatētu,

tad uz tās pašas plates, uz

kuras fotografē debess ķermeņa
spektru, un tajā pašā aparāta
stāvoklī jānofotografē Zemes

gaismas avota spektrs ar gai-
šajām līnijām, kura tumšās

līnijas atrodas debess ķermeņa
spektrā. Parasti rīkojas tā, ka

pirms vai pēc šā spektra foto-

grafēšanas aizklāj ar aizbīdni

to vietu spraugā, pa kuru aparātā nokļūst gaisma no debess ķermeņa,
un gar abām pusēm šim aizbīdnim spraugā ielaiž gaismu no Zemes

gaismas avota, piemēram, no caurulītes ar spīdošu ūdeņradi, no

dzirksteles starp dzelzs un titāna uzgaļiem v. tml. Tad uz plates abās

pusēs spīdekļa šaurajam spektram dabū šā elementa līnijas (118. att.);
to attālums no atbilstošajām līnijām spīdekļa spektrā mainās mili-

metra daļās. Zinot dispersijas skalu, t. i., zinot, kāda viļņa garuma

maiņa atbilst vienam milimetram uz spektra fotogrāfijas, šo līniju
attālumu var pārveidot viļņu garumu starpībā AK, bet, tā kā Xir
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,_, ,
AK 1 dr

~.
dr Aa

zināms, tad pec formulas
—r— =—• —— dabu—r—=v =

—t— ■c.r
X c di dl X

Lai dabūtu tieši radiālo ātrumu spīdeklim v' (sk. 115. att.), nepietiek,

ja zina v, vajag prast aprēķināt novērotāja radiālo ātrumu v". Tas

ir iespējams, jo mums zināmi Zemes centra kustības apstākļi
attiecībā pret Sauli un novērotāja kustības apstākļi attiecībā pret
Zemes centru; ņemot to vērā, mēs no novērojumiem dabūjam

spīdekļa radiālo ātrumu attiecībā pret Sauli un no tā izdarām

tālākus secinājumus. .
118. attēlā parādīti trīs Važoņa a spektri, kas iegūti I — oktobrī,

II — decembrī, 111 — martā. Redzams, ka Zemes spektrā ūdeņraža

līnija lly nesakrīt ar to pašu līniju zvaigznes spektrā. Viļņu garumi

līnijām, kuras apzīmētas ar svītriņām uz rāmīša, ir vienādi: kreisajai
4326 A, labajai 4352/1; starpība 26Ā. Attālums starp tāmir 32,5 mm.

Martā//y zvaigznes spektrā ir pavirzījusies vairāk pa labi, salīdzinot

26
ar Hy Zemes spektrā, par 0,9 mm; tātad AK = ■ 0,9 =

= 0,72 A. Viļņa Hy garums —
4340 A. Tas nozīmē, ka ātrums,

ar kādu zvaigzne attālinās no Zemes,

fL
=-f . 300000 =+50 km s*k.

(It 4340

C. ASTROFOTOMETRIJA. ASTRONOMISKĀS OBSERVATORIJAS

147. §. Astrofotometrija. Novērojot zvaigžņoto debesi, pirma-

jās sekundes redzam, ka zvaigznēm ir ļoti dažādi spožumi. Pro-

tams, tās ir viņu redzamo, šķietamo spožumu dažādības. To pa-

tiesie spožumi ir citādi, tāpēc ka zvaigznes atrodas no mums dažādos

attālumos. Piemēram, ja vienu zvaigzni mēs redzam 100 reižu vā-

jāku par otru, bet pēc izmērītām paralaksēm zinām, ka pirmā atro

das desmit reižu tālāk par otru, tad varam secināt, ka īstenībā tās

pēc spožuma ir vienādas, jo spīdekļa spožums pamazinās apgriezt

proporcionāli attāluma kvadrātam starp spīdekli un novērotāju

Skaidrs, ka, lai salīdzinātu šādus zvaigžņu patiesos spožumus

jāzina ne vien to paralakses, bet jāprot arī izmērīt to šķietamie
relativie spožumi. To izdara ar speciāliem aparātiem, tā saucama

jiem astrofotometriem (zvaigžņu gaismas mērītājiem). Tādu ii

vairāki tipi; aprakstīsim visvienkāršāko: astrofotometru ar ķil

jeb ķīļa astrofotometru. Schematiski tas attēlots 119. attēlā. Spul
dzīte L apgaismo matstiklu M; D ir mazs caurumiņš necaurspīdīgā

diafragmā. Gaisma, kas izgājusi tam cauri, tālāk iet caur stikla

plāksnīti AB(kas aprakstīta zemāk) un lēcu O ar nelielu fokusa attālu

mv, aiz kuras gaismas stari saiet kopā, sastop caurspīdīga stikl;

plakanparalelu plāksnīti P, atstarojas no abām tās virsmām zem
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90° leņķa, un tādējādi rodas divi caurumiņa D attēli: viens D'f
otrs D"; tos cenšas iztaisīt pēc iespējas vairāk līdzīgus zvaigžņu
attēliem tālskatī; tos sauc par ~mākslīgām zvaigznēm". Plāksnīte

AB sastāv no ķīļa A, kas pagatavots no tumša stikla, un ķīļa B —

no caurspīdīga stikla. Ķīlis A laiž cauri jo mazāk gaismas, jo tuvāk

ķīļa resnais gals atrodas tai vietai, kur iet cauri gaisma. Caurspī-

dīgais ķīlis B pielīmēts ķīlim A tikai tajā nolūkā, lai dabūtu plakan-

paralelu plāksnīti un iznīcinātu staru laušanu, ejot cauri ķīlim A.

Ja plāksnīti AB pārbīda

gareniskā virzienā, tad

stari, kas veido mākslīgo

zvaigzni, iet cauri dažā-

dām ķīļa vietām un tā-

pēc mākslīgās zvaigznes
spožums mainās. Ķīļa
stāvokli aparātā nolasa

pēc milimetru skalas.

Ar speciāliem paņēmie-
niem ķīli kalibrē, t. i.,

noteic, cik reižu izmai-

nās mākslīgās zvaigznes
spožums, pārbīdot ķīli

119. att. Ķīļa fotometra schema.

par 1 cm, par 1 mm un vispār no kaut kāda skalas nolasījuma
līdz otram.

Tādu fotometru pieskrūvē astronomiskam tālskatim okulāra

vietā tā, lai tā vieta, kur dabū mākslīgo zvaigzni D', atrastos objek-
tiva fokusa plaknē, kur dabū arī debess zvaigznes attēlu S\ ir

vienu, ir otru aplūko okulārā.

Tālskati ar astrofotometru pēc kārtas iestāda uz zvaigznēm S
x,

S
2,

S
3, ...

utt., katru reizi ķīli nostādot tā, lai mākslīgās zvaigznes
/)' spožums būtu vienāds ar zvaigžņu S

{,
S

2,
S

3, ...
utt. spožumu,

un nolasa atbilstošus ķīļa stāvokļus uz skalas; tad var aprēķināt,
cik reižu spožums vienai no debess zvaigznēm ir lielāks vai mazāks

par citas spožumu. Tā izmērī debess zvaigžņu relativo spožumu.
Šo spožumu pieņemts izteikt tā saucamajos zvaigžņu lielumos.

Domājams, ka Hiparchs iedalījis zvaigznes, kuras redz ar neap-

bruņotu aci, pēc to spožuma sešās grupās vai lielumos: visspožākās
nosauktas par 1. lieluma zvaigznēm, visvājākās — par 6. lieluma

zvaigznēm, bet tās, kuras atrodas starp šiem lielumiem, pēc acu-

mēra iedalītas 2., 3., 4. un 5. lielumā. Ar tādu spožuma novērtējumu
zvaigznes minētas katalogā, kas ievietots Ptolemeja ~Almagestā".

Kad XIX gs. vidū bija izgudroti praktiskie astrofotometri un

ar tiem noteikti relativie spožumi tām zvaigznēm, ko redz ar neap-

bruņotu aci, tad izrādījās, ka divu blakus lielumu zvaigžņu spožumi,

piemēram, 2. un 3., attiecas viens pret otru kā 2XJ2 pret 1. Tāpēc, ja
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I., 2., 3., ..6. lieluma zvaigžņu spožumus, t. i., no tām saņemamās
gaismas daudzumus, apzīmēsim ar 1,, 12,I 2,

13,I
3, ..., 16,I

6,
tad varam rakstīt:

77-77-
•••

-77-
2/2 '

un vispār

*m «
, 7* * (2V2)m-w

, ~ (m-n) lg2'/2.

Tādā kārtā, ja ar astrofotometru izmērīta divu zvaigžņu spožuma

attiecība /„ : I
m ,

tad, lai noteiktu to lielumu starpību, vajag lg ~-

■*
m

izdalīt ar lg 2"/2
= 0,39794.

Lai vienkāršotu šos aprēķinus, ir pieņemts šā logaritma vietā

ņemt vienkārši 0,40000 un tātad 2/2 vietā ņemt 2,5119. Tāpēc uz-

rakstīto formulu vietā pēc starptautiskas vienošanās lieto šādas:

lg lf- = (m -n) 0,4, t. i., (m -n) = 2,5 lg ķ,
7, = 7

2 x 2,5 12 = 7
3 X (2,5 1 2) 2

= 7
4 x (2,5 1 2)3 = 7

5
x (2,5 1 2)* =

= 7
6 x (2,512) 5

= 7
6 x 100.

Šīs savstarpējās sakarības attiecināmas arī uz teleskopiskām zvaig-
znēm, tā ka, piemēram,

/,==/,. 100 «/„ . 10000 = 7i G • 1 000000 = 121I
21 • 108.

21. lieluma zvaigznes ir visvājākās līdz šim nofotografētās
zvaigznes; tās ir simt miljonu reižu vājākas par 1. lieluma zvaig-
znēm. 16. lieluma zvaigznes redzamas tālskatī ar objektivu ap 50 cm,

11. lieluma zvaigznes — tālskatī ar objektivu ap 6 cm.

Cieši jāiegaumē, ka zvaigžņu lieluma jēdziens attiecas uz zvaigžņu
spožumiem, bet nekādā ziņā neattiecas uz to izmēriem.

148. §. Astronomiskās observatorijas. Paviljonu sakopojums
Kuros astronomiskie instrumenti novietoti ar lielāku vai mazāku

ērtibu novērojumu veikšanai, veido astronomisko observatoriju
Pat vienu paviljonu ar instrumentu, kas uzstādīts pastāvīgan

darbam, var saukt par observatoriju, bet parasti observatorijai ir

vairāki instrumenti: vieni noder spīdekļu koordinātu noteikšana

un veido astrometrijas nodaļu, citi kalpo spīdekļu fizikālo īpašībi

pētīšanai un veido astrofizikas nodaļu. Tomēr novilkt pilnīgi skaidru

robežu starp abām nodaļām un instrumentiem nav iespējams.
Dažas observatorijas ir pilnīgi patstāvīgi zinātniski institūti

kamēr citas pastāv pie universitātēm; tomēr arī pirmās pa daļai
tiek izlietotas mācību nolūkos un otrās parasti ir zinātniskas iestādes.

Universitātes observatorija, protams, nedrīkst atrasties tālu no

universitātes, un tāpēc to būvē pilsētas nomalē; patstāvīgās obser

vatorijas neskar šis noteikums, un tās jāceļ tādā vietā, kas atbilst
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astronomisko novērojumu prasībām. Šīs prasības ir šādas: gadā
liels skaits dienu un nakšu ar vienmēr skaidrām debesīm; labs gaisa

dzidrums; spīdekļu attēlu mierīgums astronomiskajā tālskatī; tumša

debess naktī. Visas šīs prasības kopā nekad nevar apmierināt pil-

nīgi un praksē vienmēr jāievēro kompromiss, izvēloties vietu obser-

vatorijai. Katrā gadījumā šīs prasības biežāk var apmierināt aug-

stākās vietās nekā zemienēs un vietās, kas atrodas vairāk dienvidos

(Zemes ziemeļu puslodē) nekā ziemeļos. Tāpēc it īpaši pēdējā laikā,
kad observatorijas atrašanās vietai pievērš lielāku uzmanību nekā

agrāk, observatorijas cenšas būvēt augstākās vietās; kalna virsotne

ne vienmēr atbilst norādītām prasībām.
Agrāk dažādos paviljonus apvienoja vienā architekturas an-

samblī kopā ar observatorijas apkurināmām telpām: bibliotēku,

aprēķinu kabinetiem utt.; kopš XIX gs. beigām priekšroku dod at-

sevišķi būvētiem paviljoniem; tas labāk nodrošina vienādu tempera-
tūru paviljona iekšpusē un ārpusē, kas ir ļoti svarīgi, lai astrono-

miskajā tālskatī iegūtu mierīgus attēlus.

Galvenās no esošajām observatorijām: Grinvičas, Londonas

priekšpilsētā Grinvičā, nodibināta 1675. gadā; Parīzes, nodibināta

1667. gadā; Pulkovas, nodibināta 1839. gadā; Vašingtonas; Kapās

(uz Labās Cerības raga); Likās; Jerksas (nosauktas to dibinātāju —

amerikāņu miljardieru Lika un Jerksa vārdos) un observatorija
Vilsona kalnā. Eiropas observatorijas ar nedaudz izņēmumiem
uzbūvētas par valsts līdzekļiem. Amerikas Savienotajās Valstīs

tikai Vašingtonas observatorija uzcelta uz valsts rēķina, pārējās
par privātiem līdzekļiem. Instrumentu lieluma ziņā Amerikas

observatorijas ir ievērojami pārākas par Eiropas observatorijām.
Vislielākais refraktors (ar objektiva caurmēru 40 collas) atrodas

Jerksas observatorijā. Vislielākie reflektori arī ir amerikāņiem: ar

spoguļa caurmēru 2,5 metri Vilsona kalna observatorijā un ar spo-

guļa caurmēru 5 metri Polomara kalnā.

149. §. Astronomija Padomju Savienībā. PSR Savienībā galvena

observatorija atrodas Fulkovā, Leņingradas tuvumā; tai ir filiāle

Simeizā un Nikolajevā. 1943. gadā fašistiskie barbari tās izpostīja
bet tagad tās tiek atjaunotas. Tās atrodas PSRS Zinātņu Akade

mijas pārziņā. Tā ceļ arī lielu astrofizikas observatoriju Krimā

Bachčisarajas rajonā Partizanovkas tuvumā. Ukrainas Zinātni

akadēmijai ir gravimetriska observatorija Poltavā, un tā ceļ lieli

observatoriju Kijevas apkaimē. Mums ir arī divas observatorija

augstu kalnos: Gruzijas Zinātņu akadēmijas observatorija Abas

tumanā un Armēnijas Zinātņu akadēmijas observatorija Bjurakanā

Vidusāzijā observatorijas ir Taškentā un Alma-Atā. Observato

rijas pastāv pie universitātēm: Maskavā, Ļeņingradā, Kazaņa

(divas, viena aiz pilsētas — nosaukta V. P. Engelharda vārdā)

Charkovā, Kijevā, Odesā, Ļvovā, Rīgā, Tartū.
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Ļeņingradā PSRS Zinātņu akadēmijas pārziņā atrodas Teorē-

tiskās astronomijas institūts; tas sastāda PSRS astronomisko gada

grāmatu ~ActpohoMHMecKHM e>KeroAHHK CCCP" un jūras un aviā-

cijas astronomiskās gada grāmatas.
Līdz Lielajai Oktobra sociālistiskajai revolūcijai visus astro-

nomiskos instrumentus Krievija ieveda no ārzemēm; tikai nelielus

universalinstrumentus ar nolasījumu precizitāti līdz 30" nelielā

skaitā izgatavoja valsts iekšienē. Pēc revolūcijas Padomju Savienībā

sāka pakāpeniski apgūt optiskā stikla izgatavošanu, foto objektivu
konstruēšanu un masveida izgatavošanu, precizu pārnesamo instru-

mentu izgatavošanu ar pašizgatavotu optiku un riņķu dalījumiem,
ar mikrometra mikroskopiem; tika izgatavots 13 collu reflektors, ko

uzstādīja Abastumanas observatorijā, un N. Ponomareva Saules

teleskops Pulkovai. Karš apturēja Padomju Savienībā sekmīgi

uzplaukstošo astronomisko instrumentu būvēšanu, bet patlaban

jau tiek organizēta speciālas rūpnīcas celtniecība, kas izgatavos
astronomiskos instrumentus D. Maksutova vadībā. Bez tam dažādo

observatoriju darbnīcās uzsākta palīginstrumentu ražošana astro-

nomiskajiem novērojumiem.
Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas astronomisko

darbu organizēšanā PSR Savienībā lielā mērā tika ieviesta plāno-
šana. Atsevišķo astronomisko iestāžu darbu plāni tiek apspriesti
un saskaņoti Astronomiskajā padomē, kas pastāv pie PSRS Zinātņu

akadēmijas. Sīkāks darbs saskaņoto pētījumu un novērojumu

organizēšanā atsevišķās astronomijas nozarēs tiek veikts speciālās

komisijās pie Astronomiskās padomes: Maiņzvaigžņu pētīšanas

komisijā, Astrometrijas, Saules pētīšanas komisijā un Komētu un

meteoru pētīšanas komisijā. Pēdējos gados Astrometrijas komisija

organizē lielu kolektivu darbu vājo zvaigžņu kataloga sastādīšanai,
kam piesaistīti visi meridiānriņķi, kas atrodas PSRS, un daži astro-

grafi,

Astotā nodaļa

MĒNESS UN SAULES APTUMSUMI

A. MĒNESS

11, 111 un IV nodaļā mēs iepazināmies ar Mēness redzamo kus-

tību pie debess un tā patieso kustību Saules sistēmā — ap Zemi

un kopā ar Zemi ap Sauli. Tāpat mēs redzējām, kā īsti Ņūtons
ar Mēness palīdzību pieradīja, ka vispasaules gravitācijas spēks
ir Zemes smaguma spēks. Mēs uzzinājām Mēness attālumu no

Zemes un tā lielumu, kā arī to, kā to noteikt no novērojumiem.
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Šajā nodaļā mēs sīkāk aplūkosim svarīgāko, kas mums zināms

par Mēnesi.

150. §. Mēness fazes. Pelnu krāsas gaisma. Par Mēness ietekmi

uz iaiKa apstākļiem, jau II nodaļā bija aprakstītas Mēness fāzes,

t. i., tās pastāvīgi mainošās figūras, kādā formā mēs Mēnesi redzam

mēneša laikā. Ja novērojumi tiek izdarīti Zemes ziemeļu puslodē,
tad (120. att.), sākot no šaurā sirpja, kura izliektā puse vērsta

pa labi, pret Sauli, un kurš vakaros redzams debess rietumu pusē
nedaudz virs horizonta, mēs novērojam, ka sirpis ik dienas kļūst

120. att. Mēness fāzes, kādas tās redzamas pie debess

attieksmē pret Sauli.

platāks un pēc dažām dienām izskatās kā pusriņķis (kura izliektā

puse visu laiku vērsta pret Sauli); tas ir pirmais ceturksnis. Pēc

tam pusloka diametrs izliecas pa kreisi, un 7 dienas pēc pirmā

ceturkšņa Mēness iegūst pilna riņķa izskatu; iestājas pilns Mēness.

Tad no labās puses sākas samazināšanās un fāzes tāpat kā spoguļa
attēlā atkārtojas; 7 dienas pēc pilna Mēness fāzes Mēness izskatās

kā pusriņķis, bet izliektā puse vērsta pa kreisi; tas ir pēdējais jeb
trešais ceturksnis. Pēc tam Mēness izveidojas sirpja izskatā, kļūdams
ik dienas šaurāks, bet visu laiku vērsts ar izliekto pusi pa kreisi;
tādā fazē Mēness redzams pirms Saules lēkta debess austrumu pusē.
Beidzot, pēc 6 dienām pēc pēdējā ceturkšņa pienāk divas trīs

dienas, kad Mēness pie debess nemaz nav redzams — tad ir jauns
Mēness. Kad tas paiet, Mēness atkal kļūst redzams kā šaurs sirpis
rietumos drīz pēc Saules rieta. Tādi ir novērotie fakti.

Lai saprastu cēloni, kāpēc Mēness fāzes mainās, jāvērš uzmanība

uz to, kāds ir Mēness un Saules savstarpējais sakārtojums pie debess

dažādu fāžu laikā. Izsekojot parādībai no šās puses, izrādās, ka

jauna Mēness laikā Mēness atrodas tajā pašā vietā pie debess, kur

Saule, pēc tam atvirzās no tās uz austrumiem, sirpjveidīgajā fazē

atrodas no tās pa kreisi par leņķi, kas mazāks nekā 90°, pirmajā
ceturksnī šis leņķis ir 90°, pilnā Mēnesī tas sasniedz 180°, tādā kārtā

pilnas Mēness fāzes laikā Mēness atrodas pie debess uz pretējo pusi
no Saules; pēdējā ceturksnī Saule atrodas pa kreisi (uz austrumiem)
no Mēness par 90°, pēc tam leņķiskais attālums starp tiem pie debess

arvien samazinās, un jauna mēness laikā Mēness atkal izrādās pie
debess tajā pašā vietā (tajā pašā zvaigznājā), kur Saule. Šāda fāzes
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atkarība no leņķiskā attāluma starp Mēnesi un Sauli liek domāt,
ka Mēness fāzes ceļas no tā, ka Mēnesim pašam nav gaismas (citādi
kādēļ gan vajadzētu mainīties tā figūrai?) un ka tas spīd tāpēc, ka

Saule to apgaismo (vienmēr taču redzama tā Mēness puse, kas vērsta

pret Sauli); beidzot, jāsaprot, ka tieši tādas figūras, kādas mēs

novērojam, var rasties tikai tajā gadījumā, ka Mēnesim ir lodes

veids (bet nevis, pie-

mēram, kuba vai

apaļa, plakana diska

— tad figūras būtu

citādas).

Patiešām, pie-

ņemsim, ka 121. att.

riņķis attēlo Mēness

ceļu ap Sauli; centrā

atrodas Zeme, bet

uz riņķa līnijas —

astoņi Mēness stā-

vokļi. Pieņemsim,
ka Saule atrodas

tajā pašā plaknē un

ka tās lielā tāluma

dēļ visus tās starus

var uzlūkot kā pa-
ralēlus. Tad katrā

Mēness stāvoklī zī-

mējumā tā augšējo
pusi (t. i., to, kas

vērsta pret Sauli)
apgaismo Saule, bet

apakšējā ir tumša

121. att. Mēness fāžu un pelnu krāsas

izskaidrojums.

un tāpēc nav redzama. No otras puses, katrā Mēness stāvoklī

tā puse, kas vērsta pret Zemi un tātad var būt redzama no-

vērotājam uz Zemes, atdalīta no otras puses (ko nevar no

Zemes redzēt) ar plakni, kas iet caur Mēness centru perpen-

dikulāri taisnei, kas savieno Zemes un Mēness centrus. Tas

pilnīgi tā ir, ja iedomātais novērotājs atrodas Zemes centrā un

ja pieņem, ka salīdzinājumā ar Mēness lielumu attālums no Zemes

līdz Mēnesim ir ļoti liels. Skaidrs, ka katru reizi no Zemes Mēnesim

redzama tikai tā daļa, kas ietilpst pret Zemi vērstajā Mēness puslodē.

ledomāsimies, ka 121. attēlā parādīta Mēness orbita, skatoties no

ekliptikas ziemeļpola (tāpēc Mēness kustība norisinās pa orbitu

pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam). ledomāsimies, ka

Zemes vietā stāv novērotājs, kura galva vērsta pret lasītāju. Jāsa-
prot, ka ikvienā Mēness stāvoklī viņš redzēs to pakāpeniski tādā

10 Vispārīgās astronomijas kurss



fazē, kā tas attēlots 120. attēlā; Mēness fāžu un stāvokļu numuri

šajos attēlos atbilst cits citam; 122. attēlā 121. zīmējums parādīts
perspektivā.

Jauna Mēness un citu Mēness fāžu laikus precizi noteic šādi:

jauns Mēness iestājas tad, kad Mēness un Saules garumi ir

vienādi; bet pirmais ceturksnis, pilns Mēness un pēdējais ceturksnis

ir tad, kad Mēness garums ir lielāks par Saules garumu attiecīgi

par 90°, 180° un 270°.

Jāņem vērā, ka Mēness virsma atstaro, izkliedē Saules starus

tāpat kā Zemes virsma, nami, mākoņi, gaiss, bet ne kā spogulis.

122. att. Mēness fāžu perspektivais attēls

Salīdzinot Saules spožumu ar Mēness spožumu noteiktās fāzēs, var

secināt, ka Mēness virsma vidēji atstaro »/m no saņemtās Saules

gaismas. Apmēram tikpat daudz atstaro pelēka papīra virsma vai

pelēkas augsnes virsma (ne baltas smiltis un ne melnzeme).

Ja tuvāk aplūko Mēnesi, kad tam ir sirpja veids, tad ar labu re-

dzi binoklī vai tālskatī var pamanīt, ka arī tā Saules neapspīdētā
Mēness puslodes daļa, kas pagriezta pret Zemi, nav pilnīgi tumša; tā

ir tā saucamā Mēness pelnu krasas gaisma. Šī parādība izskaidrojama
tā, ka Saules apgaismotā Zemes puse spīd, izkliedēdama Saules

starus, un apgaismo Mēnesi. No 121. attēla redzams, ka šis apgaismo-
jums kļūst vājāks no jauna Mēness līdz pirmajam un trešajam ce-

turksnim, jo līdz ar to pamazinās tā Saules apgaismotā Zemes puse,
kas vērsta pret Mēnesi un to apgaismo; bet reizē ar to, pārejot no

jauna Mēness uz citām fāzēm, Mēness apgaismotais Zemes gaiss,
caur kuru mēs redzam pelnu krāsas gaismu, kļūst gaišāks; tāpēc
pelnu krāsas gaisma labi redzama tikai sirpjveida Mēnesim.

Diezgan plaši ieviesies uzskats, ka Mēness ietekmē laika apstākjus, uz

ko norāda dažādi tautas novērojumi; piemēram, dažos apvidos saka ka

242 MKNK.vs i \ s\l LES APTUMSUMI
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drīz pēc jauna Mēness (līdz pirmajam ceturksnim) katrā ziņā jābūt lietum;
sak'. ..jaunulim (t. i., jaunajam Mēnesim) jānomazgājas". Rūpīgs laika

apstākļu un Mēness fāžu statistisks salīdzinājums, kas vairākkārt ir

izdarīts, nav atklājis tādu sakarību. Tāpēc visādas iedomas par Mēnees

ietekmi uz laika apstākļiem jāuzskata par māņticību.

151. §. Sinodiskais un sideriskais mēnesis. Novērojumi rāda,

ka Mēness tazu maiņas periods ir zy*/2 diennaktis; tas ir tā sauca-

mais sinodiskais mēnesis. Laiks, kurā Mēness apceļo Zemi un atgrie-
žas attiecībā pret zvaigznēm iepriekšējā vietā, ir 27'

3
diennaktis;

tas ir tā saucamais sideriskais mēnesis.

Šo starpību cēloņus abu starpā izskaidro

123. attēls. Pieņemsim, ka S — Saule,
T — Zeme, L — Mēness jauna Mēness

fazē, kad tā garums vienāds ar Saules

garumu. Pēc 27'
3

dienām Mēness atgrie-
zīsies agrākā vietā attiecībā pret
zvaigznēm, bet tā astronomiskais garums

sasniegs iepriekšējo vērtību. Bet pa šo

laiku Zeme būs pārvietojusies vietā Tx

un L
x arī neatradīsies jauna

Mēness fāze; tā astronomiskais garums

būs mazāks par Saules astronomisko

garumu. Un jāpaiet vēl kādam laikam,

kamēr Zeme sasniegs punktu T2
un

Mēness — punktu L
2,

lai atkal Mēness

astronomiskais garums kļūtu vienlīdzīgs

123. att. Starpība starp

siderisko un sinodisko

mēnesi.

ar Saules astronomisko garumu. Pieļaujot, ka Saules un Mēness ga-

rumi ar laiku vienmērīgi pieaug, nav grūti noteikt sakarību starp
sinodiskā mēneša Sn un sideriskā mēneša Sd ilgumu. Pieņemsim, ka

sideriskais gads ir T diennaktis ilgs. Tad vienā diennaktī Mēness ga-

-360°
v, c ,

360°
. .

rums palielināsies par—r—; bet Saules garums par—; tapec
ijd i

Mēness vienas diennakts laikā aiziet Saulei priekšā par astronomisko

360
c

360°
0 A . . - ... . c

garumu —r- —— •Sn diennaktis tas attiecība pret Sauh

aizies priekšā par 360°, jo šajā laika intervālā atjaunojas tā pati
abu garumu starpība, tā pati Mēness fāze; tāpēc

/ 360° 360c \
Q _ne

.1 1 I

Ja šajā vienlīdzībā T vietā ieliek 365'/4 diennaktis, Sd vietā

27'/3 diennaktis, tad Sn būs 29"/2 diennaktis. īstenībā sinodiskais

mēnesis nav vienmēr vienāda garuma. Kāpēc? Vai vienmēr ga-

ruma starpību no L
t

līdz L 2Mēness noiet vienādā laikā? Sinodiskā

mēneša precizā vērtība ir Sn = 29,530588 vidējās diennaktis. Viegli

1«»
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redzams, ka 235 sinodiskie mēneši gandrīz pilnīgi vienādi 19 tropis-

kajiem gadiem. Tiešām, 235 sin. mēn. == 6939,388 vid. diennak-

tīm, 19 trop. gadi = 6939,602 vid. diennaktīm. Tāpēc pēc 19 ga-

diem Mēness fāzes atkal iekrīt gandrīz, tieši tajos pašos mēneša da-

tumos. Uz šo sakarību aizrādīja (protams, ar mazāku precizitāti)

grieķu astronoms Metons jau V gs. pirms mūsu eras. To sauc par

Metona ciklu jeb periodu.

152. §. Mēness kustība. Jau Hiparchs bija ievērojis, ka Mēness

redzamas Kustinās leņKa ātrums nav pastāvīgs. Viņš izskaidroja
šo parādību ar Mēness kustību pa ekscentrisku riņķi vai pa epiciklu.

Ptolemejs atklāja, ka Mēness kustība ir vēl sarežģītāka. Bija ar

zināms, ka Mēness orbitas plakne atrodas apm. 5° slīpumā pret

ekliptikas plakni. Turpmākie Abul-Vefa un Ticho Brahes novēro-

jumi rādīja, ka šī kustība ir vēl vairāk sarežģīta.

Ap Ņūtona laiku kļuva zināms, ka Mēness redzamā vieta pie
debess (tā astronomiskais garums) var par 2° atšķirties no tās, kāda

būtu, ja Mēness kustētos precīzi pēc Keplera likumiem. Šī novirzī

šanās no eliptiskās kustības notiek tāpēc, ka Mēness kustas ne tika

Zemes pievilkšanas spēka, bet arī Saules pievilkšanas spēka iedarbībā

Vispirms atzīmēsim, ka Saule Mēnesi pievelk stiprāk nekā Zeme

To var aprēķināt, balstoties uz jau zināmiem datiem. Saules masa

333000 reižu lielāka par Zemes masu, Zemes vidējais attālums no

Mēness ir 384000 km, Saules vidējo attālumu no Mēness var pieņem

149 500000 km, tāpat kā līdz Zemei, t. i., *^3^4 va' 389 reizes

lielāku par Zemes attālumu no Mēness; tātad paātrinājums, ko

Mēness dabū no Saules, ir lielāks par to paātrinājumu, ko tas saņen

333 000
no Zemes pievilkšanas spēka, ——vai 2,21 reizi. Tāpēc Mēnes

orbita vienmēr vērsta pret Sauli ar savu ieliekto pusi, un Ze

mes pievilkšanas spēks padara šo orbitu tikai vairāk vai mazā

ieliektu, bet nekad ne izliektu pret Sauli. Tāpēc Mēnesi var uzlūko

par planētu, kas riņķo ap Sauli līdzīgi Zemei, bet vienmēr atroda

ļoti tuvu pēdējai. Taču, lai izpētītu Mēness sarežģīto kustību, tomē

ērtāk ir uzskatīt, ka tas kustas ap Zemi, bet tā kustību trauc

atšķirība paātrinājumos, kādus Mēness un Zeme saņem no Saules

Šo traucējumu būtību paskaidro 124. attēls, kur S apzīmē Sauli (jā-

iedomājas, ka tā atrodas tālu pa I".bi), T — Zemi, bet L — Mēnesi; ar

bultiņām norādīti paātrinājumu virzieni un lielumi, kādus Saule piešķir
Zemei un Mēnesim, tikai to starpība skaidrības labad stipri pārspīlēta, un

Mēness orbita vienkāršības dēj attēlota kā riņķis. Lai saprastu Saules

ietekmi uz Mēness kustību ap Zemi, katrā Mēness stāvoklī Zemei un Mēnesim

jāpieliek Zemes paātrinājums no Saules ar pretēju zīmi; tad Zeme tiks it kā

apturēta, bet Mēness paātrinājumu rezultante rādīs Saules ietekmi. Piemē-

ram, ja Mēness atrodas stāvoklī />, (jauns Mēness), tad Mēness paātrinājums
lielāks par Zemes paātrinājumu, tāpēc ka Mēness Saulei tuvāk nekā Zeme^
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Tapec rezultante virzīta no Zemes puses, t. i., Saule iedarbojas, it kā sama-
zinādama Zemes pievilkšanas spēku; tas pats notiek arī pilnā MēnesīL

4.
Stāvoklī L 2 Mēness paātrinājums tomēr lielāks par Zemes paātrinājumu,
un rezultante zīmējumā vērsta palabi; sadalot to divās komponentēs, vienupa
līniju 7X

2, otru pa orbitas pieskari, redzam, ka šajā Mēness stāvoklī (starp
jauna Mēness un pirmā cc-

turkšņa fāzēm) Saules

iedarbība, pirmkārt, vājina
Zemes pievilkšanas spēku
un, otrkārt, pamazina tās

kustības ātrumu pa orbitu.

Stāvokli L 3 un L 5 (pirmais
un pēdējais ceturksnis)
Saules traucējošā iedarbība

palielina Zemes pievilkša-
nas spēku.

Tāpat, izveidojot re-

zultanti un sadalot to

divās komponentēs, var

noskaidrot, ka Saule

ietekmē Mēness kustību ap
Zemi katrā tā orbitas

punktā. Vienkāršākos ga-
dījumos nav grūti aprē-
ķināt tā paātrinājuma lie-

lumu, kurš traucē Mēness

kustību kādā noteiktā tā

124. att. No Saules cēlušies Mēness kustības

traucējumi kustībā ap Zemi (ar bultiņām
norādīti virzieni uz Sauli).

orbitas punktā; piemē-
ram, punktā Z.|, apzīmējot Saules un Zemes masas ar burtiem M

un m, ar D — attālumu TS, ar d — attālumu TL
X. paātrinājumam dabūjam

M
šādas vērtības: Zemes paātrinājums no Saules k 2 Mēness paātrinājums

no Saules k 2
———, Mēness paātrinājums no Zemes k 2 Divu pirmo
(D—d)2

ii
d 2

starpības attiecība pret trešo, t. i., traucējuma paātrinājuma attiecība

pret Zemes izsaukto Mēness paātrinājumu ir

/ ' -_L\lLd2
=

2D ~d JL#
\{D—d? D2J m (D — d)*Di m

Tā kā d, salīdzinot arZ), ir mazs (d : D = 1 : 389), tad aptuveni šī attiecība

ir 2
~

■ JL; ievietojot vērtības
—

un
— (vienlīdzīga 333000), dabfi-

D 3 m D m

jamattiecībai lielumu '/■»> tas nozīmē, ja jaunā Mēness fazē Saules trau-

cējošā iedarbība 89 reizes mazāka par paātrinājumu, kāds ir Mēnesim tā

kustībā pa riņķi ap Zemi.

Mēness kustības traucējumi izrādās ļoti sarežģīti, jo sevišķi tāpēc, ka

Mēness orbita nav elipse, negul ekliptikā un sistēmas Zeme + Mēness

smaguma centrs kustas ap Sauli ne pa riņķi. Ir divējāda veida traucējumi:
periodiskie, no kuriem katrs mainās ar īpašu, samērā īsu periodu, un sekur

larie, kuri darbojas visu laiku vienā virzienā.

Mēness astronomiskā garuma galveno periodisko traucējumu sumu,

t. i., tā novirzes no vienmērīga pieauguma ar laiku, var izteikt ar formulu:

a = I + II + 111 + IV, kurā
I — 377' sin m + 13' sin 2 m (centra vienādojumsorbitas eliptiskuma dēļ;
atklāja Hiparchs);
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II 76' sin [2 (l —L)— m] (evekcija; atklāja Ptolemejs);

Ml s* 40' sin 2 (/ —L) (variācija; atklāja Abul-Vefa un vēlāk Ticho Brahe);

IV = 11' sin M (gada vienādojums; atklāja Keplers), kur X Mēness patie-
sais astronomiskais garums, l — tā vidējais astronomiskais garums, t. i.,

garums, kas mainās proporcionāli laikam, m =i —77, kur 77 — Mēness

orbitas perihelija garums (m sauc par vidējo anomāliju),L — Saules vidējais
astronomiskais garums, bet M — vidējā Saules anomālija.

Mēness astronomiskā garuma pilna formula Brauna tabulās

satur 155 periodiskos locekļus ar koeficientiem, lielākiem par 0",1,
un vairāk nekā 500 vēl sīkākus, kuru sumu tomēr ignorēt nevar.

No sekularām Mēness kustības nevienmērībām minēsim trīs:

1) Mezglu līnijai ir pretēja kustība, tāpēc mezgla garums ik

gadus samazinājās par 19°, 35, un tādā kārtā mezgls apiet visu

ekliptiku 18,6 gados.

2) Apsidu līnija (t. i., virziens no apogeja uz perigeju) griežas
tiešā kustībā, t. i., perihelija garums pieaug un noiet 360

c

8,85 gados.
3) Vidējai kustībai pa garumu ir sekulars paātrinājums; pēc

senatnē izdarītiem Saules un Mēness aptumsumu novērojumiem tas

konstatēts 20" gadsimtā; tas nozīmē, ka no tā Mēness garums pa-
lielinās pēc formulas 10"/2

,
kur t — gadsimtu skaits no sākuma

momenta līdz aplūkojamam brīdim.

Pirmās divas sekularās nevienmērības izskaidrojamas ar tiešu

Saules traucējumu, bet trešā rodas no planētu ietekmes uz Zemes

orbitu. No planētu iedarbības šajos gadu tūkstošos Zemes vidējais
attālums no Saules palielinās (pēc 24000 gadiem tas sāks pamazi-

nāties; tas ir traucējums ar milzīgu periodu). Šī iemesla dēļ Saules

iedarbība, kas vājina Zemes pievilkšanas spēku (sk. 124. attēlu),

pamazinās; no tā Mēness kustība pa orbitu paātrinās. Bet aprēķini
dod Mēness garuma maiņai tikai 6"/2 lielu vērtību. Aprēķini nesa-

skan ar vērojumiem (ĪQ"t2 — 6"/ 2) tāpēc, ka mūsu laika mērs, t. i.,

Zemes griešanās periods ap asi, nav nemainīgs, jo Zemes griešanās
pastāvīgi palēninās (sk. 157. §).

Mēness kustības teorija bija nodarbinājusi daudzus teorētiķus,
sākot jau ar Ņūtonu. XIX gs. vidū Hansens atklāja, ka, ievērojot
visus iespējamos traucējumus kā no Saules, tā no Zemes saplakuma
un arī no planētu pievilkšanās spēka, tomēr paliek zināma nesaskaņa

ar teoriju un novērojumiem. Ņukombs XX gs. sākumā šo Han-

sena secinājumu apstiprināja. Viņa pētījumi rādīja, ka XVII gs.

vidū Mēness kustējās apmēram par 13" aiz tās vietas, kas tam bija
teorētiski aprēķināta, pēc tam tā kustība paātrinājās; ap 1785. gadu
Mēness jau kustas par 13" priekšā aprēķinātajai vietai, bet XX gs.

kustas apmēram tā, kā kustējās XVII gs. vidū. Šo lielo svārstību

pārklāj mazākas. Šo svārstību cēlonis nav pilnīgi skaidrs, bet

jādomā, ka tās ceļas no Zemes griešanās ātruma nelielas nevien-

mērības. Kad Zeme griežas lēnāk, mums liekas, ka novērojamās
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kustibas noris ātrāk, un otrādi. Mēs novērojam dabas parādības
it kā pēc nepareizi ejoša pulksteņa.

153. §. Mēness griešanās ap asi. Libracija. Novērojumi rāda, ka

uz mēness aisKa reazamie pianKumi vienmēr vienādā veidā novietoti
attiecībā pret diska vidu un malām; tas nozīmē, ka Mēness vienmēr

vērsts pret Zemi ar vienu un to pašu pusi. Tāpēc grūti būtu bijis
spriest par to, kāda forma ir šai pret mums vērstai Mēness pusei,
piemēram, vai tā pla-
kana vai izliekta, ja
nebūtu Mēness fazu.

Mēness fāzes rāda, ka

šī Mēness puse ir izliekta

kā puslode, un no še-

jienes mēs secinām, ka

Mēness līdzīgi Saulei un

planētām ir lodveidīgs.
Par periodu, kurā tas

izdara vienu apgriezienu
ap savu asi, jāsaka, ka

125. att. Mēness griešanās ap asi.

tas atkarīgs no tā, pret kādu priekšmetu šī griešanās attiecas.

125. attēls paskaidro to, ka Mēness vērsts pret Zemi ar vienu

un to pašu pusi. Ar krustiņu atzīmētā vieta uz Mēness atrodas

visos tā stāvokļos uz taisnes, kas savieno Zemi ar Mēness centru.

Tāpēc novērotājs, kas atrodas uz Zemes, šo vietu vienmēr redzēs

Mēness redzamā diska vidū. Tas nozīmē, ka attiecībā pret Zemi

Mēness negriežas ap savu asi.

Bet 125. attēlā redzams, ka pret zvaigzni X Mēness savā apceļo-
šanas laikā ap Zemi ir pagriezies ar dažādām pusēm un ka Mēness

lodes stāvoklis attieksmē pret zvaigzni atkārtojas ik pēc sideriskā

apceļošanas perioda, kas ir 27'
3

dienas garš; tas ir zvaigžņu dien-

nakts garums uz Mēness. Runājot par Sauli S, ap kuru riņķo Zeme

ar Mēnesi (vai kuru var uzskatīt, ka tāriņķo ap Zemi kopā ar Mēnesi),
Mēness lode atjaunos savu stāvokli pēc sinodiskā apceļošanas pe-

rioda, kas ir 29',2 dienas garš. Tātad attieksmē pret Sauli Mēness

griežas ap savu asi un Saules diennakts uz Mēness līdzinās 291
mūsu diennaktīm. Mēness griešanās ass ir gandrīz perpendikulāra

ekliptikai, tā kā visās vietās uz Mēness ir apmēram 15 diennaktis

gara diena un 15 diennaktis gara nakts.

Rūpīgāki novērojumi rāda, ka Mēness pret Zemi ir pagriezts ne

gluži ar vienu pusi, bet it kā šūpojas Zemes priekšā. Šo parādību
sauc par Mēness libraciju, un tā rodas tāpēc, ka radiusvektors, kas

savieno Zemes centru ar Mēness centru, griežas ap Zemi nevienmē-

rīgi, pēc Keplera otrā likuma, turpretim Mēness griešanās ap asi

notiek vienmērīgi. 126. zīm. attēloti četri Mēness stāvokļi uz pār-
spīlēti izstieptas orbitas ik pēc '/ 4

no sideriskā mēneša 27'
3

dienām;
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ar krustiņu apzīmēta viena un tā pati vieta uz Mēness virsmas. No

zīmējuma redzams, ka novērotājs, skatoties no Zemes, perigejā
un apogejā (punkti 1 un 3) šo plankumu redzēs Mēness diska vidū,
bet stāvoklī 2 tas būs mazliet aizvirzījies pa kreisi un stāvoklī 4 —

mazliet pa labi no vidus. Bez šīs optiskās libracijas pēc garuma ir

vēl arī libracija pēc platuma,
kuras cēlonis ir tas, ka Mēness

griešanās ass nav perpendikulāra

pret Mēness orbitu (sk. 122. att.).

154.§. Mēness lielums un masa.

Mēness vidējais blīvums. Smaguma

spēks uz Mēness. Mēs jau redzē-

jām, kā noteic Mēness attālumu

no Zemes(kas vidēji ir 384 400 km)
un kā, izmērījot Mēness redzamo

diametru (kas vidēji ir 31'), tiek

aprēķināts tā lineārais rādiuss,
kas ir vienāds ar 0,273 daļām
Zemes rādiusa, t. i., 1740 km.

Mēness masu noteic šādā kārtā.

Sistēmas Zeme + Mēness sma-

126. att. Libracija pa garumu.

gurna centrs apraksta ap Saules centru Keplera elipsi ar traucē-

jumiem jeb perturbācijām no planētām. ledomātajam novērotājam,
kas atrodas šajā smaguma centrā, Saules centrs kustētos pie debess

sfēras pēc Keplera likumiem un kustība būtu perturbēta. Mēneša

laikā Zemes centrs apraksta ap šo smaguma centru elipsi Mēness

orbitas plaknē, un tāpēc visu spīdekļu garumi, novērojot tos no

Zemes, svārstās ar viena mēneša periodu. Šīs svārstības leņķiskais
lielums, ko iegūst no novērojumiem, ir atkarīgs: 1) no attāluma

starp Zemi un novērojamo spīdekli, pie kam šis attālums zināms no

spīdekļa kustības; 2) no attāluma starp Zemi un smaguma centru

sistēmā Zeme -f Mēness; tāpēc šo pēdējo var atrast. Bet tā attiecība

pret attālumu starp Zemi un Mēnesi, kā tas viegli saprotams, ir

m
vienāda ar attiecību -

T7
—l , kur M — Zemes masa, bet m —

Mēness masa. Tādā ceļā tika atrasts, ka M : m = 81,5; no šejienes,
zinot M (sk. 77. §), viegli atrast m; Mēness masa ir 7 • 33 • 1025

g.
Attālums starp Zemes un Mēness centriem apmēram vienlīdzīgs

60,27 Zemes rādiusiem. Tātad sistēmas Zeme + Mēness smaguma

centrs atrodas Zemes iekšienē, 60,27 : 82,5 = 0,730 Zemes rādiusa

attālumā no tās centra.

Zinot Mēness lielumu un masu, viegli atrast, ka Mēness vidējais
blīvums ir 3,3 ūdens blīvuma. Kā redzams, tas ir daudz mazāks par

Zemes vidējo blīvumu, kas ir 5,5. Zemes virsējo iežu blīvums ir
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2—3; tātad Zemes iekšienē ir daudz blīvāks kodols, domājams
ar blīvumu 7—B, droši vien no dzelzs; turpretim Mēnesim, jādomā,
tāda dzelzs kodola nav vai arī tas ir ļoti mazs.

Zinot Mēness lielumu un masu, var aprēķināt smaguma spēka
intensitāti uz Mēness virsmas salīdzinājumā' ar Zemi. Smaguma

spēka paātrinājums uz Mēness g' == g ..-jj, kur g— Zemes smaguma

spēka paātrinājums, m un r — Mēness masa un rādiuss, izteikts
Zemes masas un rādiusa daļās.

Tātad

8~ 8 '

81,5 (0 273) 2 =8 ' 6~ī
=

ITĪ~
cmlsek *

= 161 cmlsek. 2
f

t. i., uz Mēness virsmas smaguma spēka paātrinājums ir 6 reizes

mazāks nekā uz Zemes.

155. §. Mēness virsmas uzbūve.■ Mēness virsmas reljefu no-

teic pec enu novērojumiem, kas rodas no augstienēm un ieplakām,

127. att. Griezums pa Mēness tipiskā gredzenveidīga kalna diametru.

kad tās apgaismo Saule, it sevišķi, kad tā atrodas ne visai augstu
virs novērojamās Mēness vietas horizonta.

Uz Mēness visvairāk sastopamā reljefa forma ir gredzenveida
kalni. To vispārējais izskats šāds: visapkārt apaļam līdzenumam

izvietojas gredzenveida valnis, kas uz gredzena iekšpusi, uz līdze-

numu nolaižas vairāk vai mazāk stāvus, bet uz ārpusi — lēzeni;
līdzenuma dibens parasti atrodas zemāk par apkārtējo apvidu;
līdzenuma vidū nereti paceļas centrālais kalns un viens vai vairāki

mazāki gredzenveida kalni. Vaļņu caurmēri ir visdažādākā lieluma:

no 200—300 km līdz tikko samanāmiem, kuri mazāki par 1 km;

vaļņa augstums ir 7—5 km līdz tikko samanāmam augstumam;

vispār jāsaka, jo lielāks līdzenuma rādiuss, jo augstāks valnis; to-

mēr stingras proporcionalitātes še nav. Vispār Mēness gredzenveida
kalni ir ļoti plakana veidojuma. 127. attēlā šķērsgriezumā parādīts

tipisks gredzenveida kalns, tā ieleja, centrālais kalns un otrs gredzen-
veida kalns. Tādā kārtā Mēness gredzenveida kalni pēc sava izskata

nemaz nelīdzinās Zemes vulkānu krāteriem, kaut gan tos dažreiz

sauc par krāteriem. Mēness gredzenveida kalns visumā atgādina
šķīvi, un pat ne dziļo, bet seklo šķīvi, taču nekādā ziņā piltuvi.

Gredzenveida kalni sablīvējušies Mēness diska dienvidu pusē.

Ziemeļu pusē, kur atrodas tumši plankumi, tā saucamās jūras.



250 MĒNESS ("X .ŠALLES APTUMSUMI

gredzenveida kalnu ir daudz mazāk (128. att.). Gredzenveida

kalni nosaukti zinātnieku vārdos: to vidū ir Archimeds, Koperniks,

128. a. att. Mēness dienviddaļa pēdējā
ceturksnī.

Ticho, Keplers, Platons,

Aristarchs, Aristils,
Gauss, Aristotelis v. c.

Mēness ~jūras" ir

līdzeni klajumi tumšā

krāsā, kuros nereti iz-

kaisīti nelieli gredzen-
veida kalni; turpretim
apkārt šiem tumšajiem
plankun iem apvidus ir

tikpat bagātīgi nosēts

gredzenveida kalniem kā

Mēness diska dienvidu

pusē. Mēness diska vidū

redzamas nedaudzas

plaisas; to platums ir ap
1 km, dziļums nav no-

sakāms. Gadās arī ne

visai augstas, zemākas

par 1 km, tādas kā dzīslas vai nelielas kalnu grēdas, bet to nav

daudz. Diska ziemeļu puses vidū atrodas veidojumi, kas nosaukti

tāpat kā kalni uz Ze-

mes: Apenini, Kaukazs,
Alpi, taču tie nemaz

nelīdzinās Zemes kal-

niem; Zemes kalni pa-
rasti veido grēdas, grē-
das mēdz sazaroties,

reizēm tās iet paralēli;
uz Mēness tās ir neskai-

tāmas klintis, kas bfi-

vējas cita pie citas, bet

neveido grēdas. Jūru
līdzenumos sastop atse-

višķi stāvošus konveida

kalnus, kas pēc sava

izskata līdzīgi tādiem

kalniem uz Zemes kā

Ararats.

Visaugstākie kalni

128. h. att. Mēness ziemeļdaļa pēdējā
ceturksnī.

uz Mēness sasniedz 9 km tāpat kā uz Zemes. Tomēr, tā kā Mēness

caurmērs ir četras reizes mazāks par Zemes caurmēru, tad, salī-

dzinot ar tā lielumu, Mēness nav tik līdzens kā Zeme. Pie tam
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arī Mēness virsas lielākā daļa klāta kalniem un mazākā ar tā

saucamajām jūrām", bet uz Zemes sauszeme sastāda 29% no

visas virsmas.

129. att. Mēness pilnā fazē (18 dienu vecs) ar gaišo staru

sistemām.

Tajās fāzēs, kas tuvāk pilnam Mēnesim, un it īpaši pilnā

Mēnesī, kad uz Mēness mūsu skatam izzūd visas ēnas, jo mēs skatā-

mies uz to tajā pašā virzienā, no kurienes spīd Saule, ir redzamas

gaišu staru sistēmas (129. att.). Sevišķi lieli stari nāk no gredzen-

veida kalniem Ticho un Koperniks (130. att.). No Ticho kalna

nākošie gaišie stari izplatās vismaz par vienu ceturto daļu no Mēness
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diska virsmas. Nav nosakāms, vai tās ir augstienes vai padziļinājumi,
jo tie ļoti maz atšķiras no apkārtējās virsmas līmeņa; tie vienādi

pārklāj ir gredzenveida kalnus, ir jūras.

130. att.Krateris koperniks un tā apkārtne.

Kā jau teikts, Mēness virsma atstaro vidēji 7% no saņemtās
Saules gaismas. Atsevišķas vietas atstaro vairāk, citas mazāk*

visgaišākās vietas ir apmēram 100 reižu gaišākas par vistumšākajām.
Mēness virsmas krāsojums ir ļoti vājš; tikai pret krāsām ļoti jutīgas
acis var saredzēt dažas vietas mazliet iezaļganas, citas brūnganas
vai izšķirt citas vājas nokrāsas.

Uz Mēness nav ne mākoņu, ne miglas. Virsmas detaļas ļoti asi
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saredzamas ir diska centrā, ir pie pašas tā malas. Mēnesim aiz-

klājot zvaigznes, pirms zvaigznes nozušanas nav novērots, ne ka tās

spožums kļūtu mazāks, ne ka tā novirzītos attieksmē pret citām

zvaigznēm. Tas viss norāda, ka uz Mēness nav kaut cik manāmas

atmosfēras. Pēc šīm negativajām pazīmēm var secināt, ka, ja arī

tur ir atmosfēra, tad tās blīvums ir kādas 500 vai 1000 reizes mazāks

par Zemes atmosfēru. Pēdējos gados padomju astronoms J. Lipskis
tiešām konstatēja tieši tāda blīvuma Mēness atmosfēru no Mēness

atstarotās Saules gaismas polarizācijas pētījumiem, pielietojot
V. Fesenkova izkopto šās parādības teoriju. lemesls tam ir tas, ka

Mēness smaguma spēks uz tā virsmas ir ļoti vājš un Mēness nespēj
noturēt pie sevis gāzes daļiņas, kas tiecas aizklīst izplatījumā, it

sevišķi tādā temperatūrā, kāda rodas uz Mēness virsmas, kad Saule

nepārtraukti silda 15 dienas no vietas no lēkta līdz rietam. Tāpēc

uz Mēness nevar būt arī ūdens. Šā paša iemesla dēļ uz Mēness ne-

varēja būt ne ūdens, ne atmosfēras jau ilgstošu laiku arī sen pagā-
jušos laikos, kad uz Mēness varbūt izdalījās gāzes no tā dzīlēm:

vājais pievilkšanas spēks nevarēja ilgu laiku tās noturēt uz Mēness,

un tās izkliedējās telpā.
156. §. Hipotēzes par Mēness reljefa formu izveidošanos.■

skaidri zināms, kā veidojusies Mēness virsma, kas tik maz līdzinās

Zemes virsmai. Šīs parādības izskaidrošanai ir bijušas vairākas

hipotēzes. Pēc vienas, piemēram, gredzenveida kalni veidojušies
tā, ka uz Mēness nokrituši lieli meteoriti, daudz lielāki, nekā parast
krīt uz Zemi. Tomēr nav skaidrs, kā pie tam varēja rasties tik

sekli veidojumi kā gredzenveida kalni, kas nemaz nelīdzinās pil-
tuvēm, kādām dabiski jārodas, krītot lielām masām. Pēc citas

hipotēzes gredzenveida kalni radušies uz Mēness, kad, tam veido-

joties, no iekšienes plūda gāzes un milzīgu burbuļu veidā pacēla
vēl nesacietējušo, bet viskozo virspusi; šajā hipotēzē nav skaidrs,

kā kohezijas spēki varēja veidot burbuļus ar 200—300 km lielu dia-

metru.

Visticamākā šķiet hipotēze, ko izteicis krievu ģeologs A. Pav-

lovs. Pēc šīs hipotēzes Mēness gredzenveida kalni ir sastingušas
lavas ezeri, kas sen pagājušajos laikos izskatījušies kā tie ezeri,
kas atrodas uz Zemes Sandviču salās Klusajā okeānā. Šie ezeri uz

Zemes pildīti ar verdošu lavu, kuras līmenis te paceļas, te nolaižas,
tā ka lava applūdina krastus un veido gredzenveida valni; laikiem

tā sastingst un veido līdzenu, vienādu virsmu, reizēm uz sastingušās
virsmas rodas lavas uzkalniņš, ko pacēlis iekšējais spiediens, vai

nelielā platībā izveidojas ieapaļš caurums, pa kuru izplūst lava un

veido gar tā malām nelielu gredzenveida valni. Tāds atdzisis ezers

visumā izskatās līdzīgs Mēness gredzenveida kalniem; uz Zemes

vislielākais lavas ezers ir 4/2 km diametrā.

Liekas dabiski, ka Zeme un Mēness atdzisuši katrs savādāk,
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tāpēc ka Zemes dzīlēs atrodas milzīgs dzelzs kodols, kas atdziestot
sarāvās ātrāk nekā virs tā esošā iežu garoza. Kodolam saraujoties,
arī garozai bija jāsaraujas un šis process nevarēja norisināties citādi,
kā izveidojot garozā krokas vai nomātus, kas stiepās lielā garumā
un bija sākums kalnu grēdām uz Zemes.

Mēnesim, kam nebija tāda dzelzs kodola, pakāpeniskā atdzi-

šana neizraisīja kroku kalnu veidošanos, bet atdzisusi virsma iz-

plūda zināmā platībā, izveidojās lavas ezers, kura krastos atdzies-

tošā lava pamazām uzkrājās gredzenveida vaļņa izskatā, un pēc
tam šis ezera līmenis nolaidās un, tam sastingstot, vaļņa iekšienē

radās līdzenums.

Vēl vairāk, no šā viedokļa rodas dabisks izskaidrojums tā sau-

camajām Mēness jūrām. Pagātnē tās tiešām bijušas lavas jūras,
kas radušās tajā vietā, kur iepriekš jau bija izveidojušies daudz

gredzenveida vaļņu. Tie visi lielā platībā tika noārdīti, un pēc tam

jūru veidojošā lava pamazām atdzisa bez satricinājumiem, un tāpēc
arī palika diezgan līdzena un gluda virsma ar nedaudziem gredzen-
veida un konusveida kalniem, kas izveidojās jau pēc tam uz atdzi-

sušās jūras virsmas. Šī hipotēze arī gluži dabiski izskaidro milzīgos
gredzenveida sablīvējumus Mēness dienvidu pusē, kā arī Mēness

jūru raksturīgās līnijas.
Uz Zemes kalni pakļauti lēnai, bet neizbēgamai sairšanai, tos

sadrupina gaisa strāvas un izskalo lietus. Uz Mēness nav gaisa,
nav ūdens lielā vairumā, un nevarēja tādu būt arī pagājušos laikos.

Tāpēc Mēness virsma nav bijusi pakļauta ne sairšanai, ne izskalošanai.

Gaišos starus, kas vēdekļa veidā sakārtojušies uz visām pusēm
no Ticho, Kopernika un dažiem citiem gredzenveida kalniem,
diezin vai citādi var izskaidrot kā ar grandioziem gaišpelēku pelnu
izvirdumiem no jau gandrīz pavisam atdzisušām Mēness dzīlēm.

Ja izvirduma spēks ir bijis ļoti stiprs, iespējams, ka pelni aizsviesti

milzīgā attālumā, jo smaguma spēks uz Mēness ir ļoti niecīgs. Tie

pārklāja plānā kārtā (varbūt pat plānākā par milimetru) jau izveido-

jušos Mēness veidojumus un palika guļot bez pārmaiņām, jo vulkā-

niskie procesi bija beigušies un nebija ne vēja, ne lietus, kas varētu

iznīcināt vai sagrozīt tās līnijas, pa kādām izvirduma spēks nogul-
dīja pelnu daļiņas uz Mēness virsmas.

157. §. Paisums un bēgums.■ Okeāna krastu apdzīvotājiem pa-
rasta parādība ir ūdens paisums un bēgums. Tie noteic ikdienas

dzīves kārtību ne mazāk kā dienas un nakts maiņa; piemēram, da-

žās ostās kuģi var piestāt krastā tikai paisuma laikā, bet nevis tad,
kad ir bēgums. Parādība norisinās tā, ka diennakts laikā ūdens

līmenis divas reizes paceļas (paisums) un divas reizes noplok (bēgums)
pie kam, ja krasts ir lēzens, tad paisuma laikā ūdens to tālu pār-
plūdina un bēguma laikā atbrīvo.

Paisumu un bēgumu var novērot tikai okeāna krastos. Noslēg-
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tās jūrās, kā Melnajā jūrā, to nav, un pat Vidusjūrā šī parādība
ir niecīga. Tāpēc senie grieķi ar to iepazinās tikai pēc Maķedonijas
Aleksandra karagājieniem, kura karaspēks, aizgājis līdz Indijas

okeānam, ar izbrīnu un bailēm vēroja šo neparasto un grandiozo

parādību.
Novērojums rāda, ka viens paisums vai bēgums seko iepriek-

šējam caurmērā pēc \2h25m

,
tā kā parādības pilns diennakts pe-

riods ir 24*51 m. Šis laiks ir tieši vidējais laika starpbrīdis starp di-

vām sekojošām Mēness augšējām kulminacijām, un šis apstāklis

jau sen norādīja, ka Mēness ir šīs parādības cēlonis, bet tikai Ņūtons

izskaidroja, kas te notiek. lemesls meklējams Mēness perturbējošā
iedarbībā uz okeāna ūdeni.

Pieņemsim, ka pilnīgi gluda Zemes lode no visām pusēm vien-

mērīgi klāta ar okeānu (131. att.). Mēness L, kas atrodas ekva-

tora plaknē, pievelk sev ikvienu cietu Zemes daļiņu un katru okeāna

ūdens pilienu un piešķir tiem paātrinājumu apgriesti proporcio-
nālu to attāluma kvadrātam, kas atrodas starp daļiņu un Mēness

centru. Paātrinājumus, ko piešķir cietām Zemes daļiņām, var

salikt rezultantē, kas iet cauri Zemes lodes centram T un ir apgriesti

proporcionāls attāluma kvadrātam no šā centra līdz Mēness centram.

ledomāsimies, ka Zeme ir pilnīgi cieta, tā ka paātrinājumu atšķirība
tās dažādos punktos nemaina tās veidu. Par ūdens pilieniem jāsaka,
ka punktā A paātrinājums lielāks nekā punktā T, tāpēc ka AL< TL\

punktā B tas ir mazāks nekā punktā T, jo BL>TL. Lai izteiktu

šo atšķirību, punktam A un B jāpieliek paātrinājums, kas vienlīdzīgs

ar paātrinājumu punktā T, bet vērsts uz pretējo pusi. Tad punktos
A un B radīsies rezultantes, kas vērstas prom no Zemes centra;
tas nozīmē, ka Mēness iedarbība šajos punktos pavājina Zemes

smaguma spēku. Punktos C un D paātrinājumi virzīti ļoti platā

leņķī pret to paātrinājumu, kas pretējs paātrinājumam punktā T.

Sakarā ar šo šeit paātrinājumu rezultante būs vērsta gandrīz uz

Zemes centru un Mēness iedarbība palielinās Zemes smaguma spēku.

Starppunktos starp A un C, C un B, B un D, D un A rezultante

virzīta uz punktu A un punktu B (sk. 131. att.); tāpēc, ja šo rezul-

tanti saliek pa rādiusu un pa pieskari, tad dabū, pirmkārt, Zemes

smaguma spēka nelielu pastiprināšanos vai pavājināšanos un,

otrkārt, kas ir sevišķi svarīgi, dabū paātrinājumu pa pieskari, vērstu

uz punktu A vienā Zemes pusē (CDA) un uz punktu B otrā Zemes

pusē (CBD). Sakarā ar visiem šiem paātrinājumiem visi okeāna

ūdens pilieni vienā Zemes pusē tieksies uz punktu A, kur Mēness

atradīsies zenitā, bet otrā pusē uz punktu B, kur Mēness atradīsies

nadirā, un, ja dots pietiekami ilgs laiks, lai ūdens nostātos, tad pa-

tiešām šajos punktos A un B ūdens būs visaugstāk, pazeminādamies

uz visām pusēm no tiem, bet uz lielā riņķa, kas perpendikulārs AB,
būs viszemāk.
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Tāpēc, ja Zemes cietā daļa lēni griežas ap asi, kas iet caur T un

ir perpendikulāra zīmējuma plaknei, tā, ka punkti A, B, C un D

atrodas uz ekvatora, tad vertikāli nolikta ūdens mērījamā līstīte

punktos A un B rādīs augstu ūdens līmeni (paisumu), bet punktos
C un D — zemu (bēgumu). Pie tam līnija AB visu laiku vērsta uz

Mēnesi; tas nozīmē, ka paisums vienmēr sakritīs ar Mēness kulmi-

nāciju, bet bēgums — ar tā lēktu un rietu. Var saprast, ka līdzīgi,

131. att. Paisumu un bēgumu izskaidrojums.

tikai mazāki paisumi un bēgumi norisināsies ne vien uz ekvatora,
bet uz ikviena platuma, kļūdami vājāki līdz ar tuvošanos poliem, pie
kam paisums sakritīs ar Mēness kulmināciju.

Novērojumi rāda, ka paisuma augstums un ūdens krišanās

bēgumā ir vislielākā, kad ir jauns Mēness un pilns Mēness, un vis-

mazākā, kad Mēness atrodas pirmā un pēdējā ceturksnī. Tas izskai-

drojams tā, ka arī Saule rada tādu pašu paisuma parādību, taču

tā ir divreiz mazāka nekā no Mēness. To var viegli aprēķināt: pa-

tiešām, lietojot tādu pašu iztirzājumu kā tad, kad aprēķinājām Sau-

les traucējošo iedarbību uz Mēness kustību ap Zemi (sk. 152. §),

atrodam, ka attiecībā pret Zemes centru ūdens piliena paātrinājums

punktā A ir g' =± k2
—

2 kur m — Mēness masa, kas

vienlīdzīga ar M : 81,5, bet M — Zemes masa; apzīmējot LT ar

burtu D, bet AT ar burtu R, dabūjam:

„' = ,r-
m \ 1 _± I

=
«_«L

.

*».
s

81,5 I(D — llf /)2 J 81,5 />3
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Zemes smaguma spēka paātrinājums ir:

tātad

2 /R \3 2

Ja ievieto /? un /J skaitliskās vērtības, tad dabūjam g'= g : 9 000 000.

Ja šo pašu formulu piemēro Saulei, tad dabūjam g" = g- 2 • 333 000-

-• sin3/?o un tad g" = g : 19 000 000; tātad g" :: g' = 9 : 19, t. i.,

g" vairāk nekā divas reizes mazāks par g'. Paātrinājumi, kas vērsti

pa Zemes virsmu, 12 vai vairāk miljonu reižu mazāki nekā Zemes

smaguma spēka paātrinājums. Vērsīsim uzmanību uz to, cik mazs

ir spēks, kas rada paisumu salīdzinājumā ar Zemes smaguma spēku:
tas ir vairāk miljonu reižu (no 6 līdz 19 milj.) mazāks par šo pēdējo.
Un tomēr šis niecīgais spēks izraisa paisuma un bēguma grandiozo

parādību.
Pilnā un jaunā Mēnesī Mēness un Saules paisumi un bēgumi

sumējas, pirmā un pēdējā ceturkšņa laikā Mēness paisumi sakrīt

ar Saules bēgumiem, bet bēgumi — ar paisumiem; tāpēc kā bēgumi,
tā paisumi mēdz būt mazāki par vidējiem.

Atklāta okeāna salās starpība starp (augsto un zemo ūdens

līmeni) paisumu un bēgumu pilnā Mēnesī un jaunā Mēnesī parasti
ir 1 m, kā tas arī izriet no teorētiskiem aprēķiniem; pie krastiem

parasti 2 m. Vietas ar 3 m amplitūdu nav daudz, bet ar amplitūdu

pāri par 6 m ļoti maz; visas šīs vietas atrodas vai nu šauros jūras

šaurumos, vai dziļu līču iekšienē. Visaugstākie paisumi notiek

Fundi līcī (9 +44°, X66° uz rietumiem no Grinvičas), no 4 m pie līča

ieejas amplitūda pieaug līdz 12—16 m līča iekšienē. Baltijas jūrā
vislielākā amplitūda ir Hoglandes salā (Somu jūras līcī) — 14 cm

(vienu reizi diennaktī), Melnajā jūrā pie Poti — 13 cm, Baltajā jūrā,
Kolas pussalas Teras krastā līdz 8,5 m, Barenca jūrā pie Murmanskas

krasta — līdz 6 m. Klusajā okeānā pie PSRS krastiem amplitūda

ir līdz 2,5 m, Ochotskas jūrā, Penžas jūras līcī, sasniedz 11 m; liekas,

ka tā ir vislielākā amplitūda Klusajā okeānā.

īstenībā paisuma un bēguma parādība un to izskaidrojums daudz

sarežģītāks par minēto un ne tikai tāpēc, ka Mēness neatrodas visu

laiku uz ekvatora, bet apraksta pie debess sfēras diezgan sarežģītu

ceļu, bet vēl arī tāpēc, ka Zeme nav viscaur pārklāta ar okeānu un

griežas ne visai lēni. Paisuma vilnis, kas principā izceļas tā, kā bija
norādīts, iedams pa okeāna virsmu, sastop savā ceļā sarežģītas
kontinenta krastu līnijas un izjūt pie tam berzi. Tāpēc teorētiski

izskaidrot visas šīs parādības detaļas nav iespējams. Tomēr, ievē-

rojot to, ka praksē ļoti svarīgi iepriekš zināt paisuma un bēguma laiku

katrai dienai dotajā ostā, šā laika noteikšanu izdara nevis tīri teore-

17 Vispārīgās astronomijas kurss
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tiski, bet kombinējot teoriju ar novērojumiem. Proti, gada laikā

vai, labāk, ilgāk nekā gadu izdara nepārtrauktus novērojumus par

ūdens augstumu dotajā ostā, lietojot automātisku pierakstītāju.
No teorijas ir zināmi to periodi (Mēness diennakts, puse no diennakts,
mēnesis utt., Saules diennakts, puse no diennakts, gads utt.), no kuru

garuma ir atkarīgs ūdens augstums, un tad ar speciāliem aprēķiniem
noteic koeficientus periodiskai rindai, kura izteic ūdens augstumu
atkarībā no Mēness un Saules koordinātām. Pēc šās rindas var ap-

rēķināt paisuma un bēguma laiku šajā ostā (bet tikai tajā) arī turp-
mākam laikam.

Parasti sakarā ar norādītajiem cēloņiem, kas sarežģī šo parādību,

paisuma brīdis nesakrīt ar Mēness kulminācijas brīdi dotajā ostā,

bet novēlojas dažādās dienās apmēram (taču ne pilnīgi) par vienu

un to pašu stundu skaitu, kas dažreiz sniedzas līdz 6 stundām, tā kā

Mēness kulminācijas brīdī notiek nevis paisums, bet bēgums; šo

stundu skaitu sauc par ostas laiku.

Paisuma viļņa berze gar Zemes cietajām daļām rada tās griešanās
kustības sistemātisku pagausināšanos, par kuru bija runa 152. §
sakarā ar sekularo paātrinājumu Mēness kustībā. Pēc aprēķiniem
šīs palēnināšanās dēļ diennaktis kļūst garākas apmēram par vienu

tūkstošdaļu sekundes vienā gadsimtā.

158. §. Cietās Zemes deformācija. Paātrinājumi, ko Mēness pi; šķir
Zemes cietas uajas uajinām, arī nav visos Zemes punktos
vienādi; no tā rodas Zemes ķermenī stiepes spēki, kuri cenšas izmainīi

Zemes formu. Mēs uzskatījām, ka Zeme pēc savas cietības pilnīgi spē

pretoties Šiem stiepes spēkiem. Tomēr tas nav gluži pareizi; zināmā mēra

Zeme padodas to iedarbībai, un tās forma mainās saskaņā ar Mēness dien-

nakts kustību apkārt Zemei. Mēness radītie paātrinājumi punktos starp A

un C un starp C un B utt. novirza vertikālo līniju no tās normālā stāvokļa.
Šo novirzīšanos nav grūti aprēķināt; piemēram, vidū starp A un C rezultē-

iošā paātrinājuma horizontālā komponente ir 1
no Zemes smagu-

J v 1 X
12 000 000

ma spēka; tā arī ir svērtenisķās līnijas novirzīšanās no normālāstāvokļa,
kas izteikta radianos; tā ir 0".'0173 loka sekundes. No šā leņķa tad arī

ceļas tie paātrinājumi pa pieskari pret Zemes virsmu okeāna ūdens pilienu

kustībā, kuri izsauc paisuma un bēguma parādību.
Lai arī cik mazs šāds leņķis, tomēr ar jutīgiem instrumentiem (tā

saucamajiem horizontāliem svārstiem) ir izdevies to izmērīt un parādīt,

ka patiesā novirzīšanās no vertikālās līnijas ir apmēram 2/3 no teorētiskā

lieluma. Lai būtu skaidra šās parādības nozīme, jāpatur prātā, ka šie

instrumenti rāda svērtenisķās līnijas novirzīšanos attiecībā pret Zemes

virsmu. Ja Zemes virsma nemaz nemainītos un paliktu vienmēr absolut

cieta, tad instrumenti uzrādītu svērtenisķās līnijas novirzīšanos pilnīgi;
turpretim, ja visa Zeme pakļautos tām formas maiņām (deformācijām)
kādām jānotiek no šā svērtenisķās līnijas virziena maiņas, tad tās virsma

būtu tā jāizmainās, lai tā būtu vienmēr normālaattieksmē pret svērtenisķās

līnijas virzienu, un tad ar minētiem instrumentiem tās novirzīšanos nemaz

nevarētu konstatēt. Bet tad arī okeānā nenorisinātos nekādi paisumi

ne bēgumi.
īstenībā nenotiek ne viens, ne otrs. Svērtenisķās līnijas novirzīšanās
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Saules un Mēness iedarbībā gan tiek novērotas, bet ne tik stipri kā gadījumā
ar absolūti cietu Zemi, Tas rāda, ka Zemes cietā da|a pakļaujas deformē-

jošai ietekmei, taču ne pilnīgi, ka Zeme ir elastīga. Ar teorētiskiem pētīju-
miem parādīts, ka tās elastība līdzīga tērauda elastībai: Zeme maina savu

formu tikpat daudz, kā tas notiktu ar tikpat lielu

tērauda lodi.
Viens no pirmajiem zinātniekiem, kas pilnīgi

droši konstatēja svērtenisķās līnijas svārstības Mēness

un Saules iedarbībā, bija krievu astronoms A. Orlovs.

Horizontālais svārsts pēc savas uzbūves līdzīgs
slikti iekārtām durvīm, kurām griešanās ass nav ver-

tikāla; tās nevar karāties mierīgi jebkurā stāvoklī,
bet tiecas nostāties vertikālā plaknē, kas iet caur

griešanās asi. Horizontālais svārsts (132. att.) sastāv

no stieņa ABE, kas vienā galā iekarināts divās cil-

pās A un B, no kurām tievas stieplītes iet uz C un D.

kur tās piestiprinātas pie smaga paliktņa, kas zī-

mējumā nav parādīts. lerīce tiek nostādīta tā, lai

griešanās ass CD ar svērtenisku taisni CZ veidotu

ļoti mazu leņķi; šajā nolūkā stienis novietots vertikā-

lajā plaknē DCZ, bet tikko svērtenisķās līnijas CZ

virziens mainās perpendikulāri šai plaknei, stienis

pagriežas par nelielu leņķi, un šo pagriezienu reģistrē
spoguļu skala (kā precizos spoguļgalvanometros). Spo-

gulis piestiprināts pie stieņa. Reģistrācija notiek ne-

pārtraukti, fotografējot ~zaķīti" uz bromēta papīra,
kuru maina reizi nedēļā. Lai reģistrētu svērtenisķās līnijas novirzes, kas

notiek perpendikulārā virzienā, vajadzīgs otrs horizontālais svārsts, kura

ass CD (un tātad arī stienis) atvirzīta no CZ taisnā leņķī pret pirmo svārstu

Aparātu novieto dziļā pagrabā, lai masu pārvietošanās virs Zemes neietek-

mētu stieņa stāvokli.

132. att. Hori-

zontālā svārsta

schema.

B. MĒNESS UN SAULES APTUMSUMI

159. §. Aptumsumu būtība un to cēlonis. Kopš seniem laikiem

bija zināms, Ka aazreiz Mēness puna laze sāk no austrumu puses

satumst un vai nu kādu laiku nav redzams, vai, ja redzams, tad

kļūst sarkans un pēc tam atkal pieņem savu parasto izskatu, kāds

tam ir pilnā fazē; dažreiz turpretim notiek tikai daļējs aptumsums

aptumsuma maksimālajā fazē tikai daļa Mēness kļūst neredzama —

nevis viss Mēness. Tāpat jau kopš seniem laikiem bija pazīstam
Saules aptumsumi, kuros Saules diskam no rietumu puses uzvirzās

apaļš, melns disks un, pakāpeniski virzīdamies uz austrumiem, va

nu neilgu laiku (uz dažām minūtēm) aizklāj visu Sauli (tas ir pilns

aptumsums) un pēc tam noiet no tās nost vai aizklāj tikai — lielākais

— daļu no Saules diska (tas ir daļējs aptumsums); Saules aptumsumi
notiek tikai jauna Mēness fazē.

Tautām, kas atrodas zemā kultūras līmenī, aptumsumi vienmē

izraisīja bailes un bažas par to, ka kāds briesmonis, pūķis apri

spīdekli, un viņas ar dažādiem paņēmieniem (piemēram, negantu

troksni) centās' palīdzēt spīdeklim izglābties no bojā ejas. Senie

17 *
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grieķi tomēr labi pazina šo parādību cēloni: Mēness aptumsumi
notiek tāpēc, ka Mēness, riņķodams ap Zemi, dažreiz ieiet Zemes

133. att. Saules un Mēness aptumsumi.

ēnā (tātad, protams, pilna Mēness fazē), bet Saules aptumsumi no

tā, ka Mēness jaunā fazē, iedams starp Sauli un Zemi, dažreiz uz

laiku aizklāj Sauli Zemes novērotājiem (133. att.).

160. §. Mēness aptumsumi. 134. attēlā parādīta Mēness aptum-
suma scnema. runKti •>', i un L apzīmē Saules, Zemes un Mēness

134. att. Zemes ēnas rādiusa aprēķināšana
Mēness attālumā.

centrus. Saules un

Zemes disku ārējās
tangentes veido apa-

ļu konusu ar asi

STC, kura iekšienē

(zīmējumā pa labi

no Zemes) nenonāk

gaisma ne no viena

Saules punkta; tas

nozīmē, ka tā iek-

šienē ir pilnēna. Ār-

pus tāatrodas telpa,
ko apgaismo ne visi

Saules punkti, tā ir tā saucamā pusēna; tās robeža ir konusa

virsma, kuru veido ložu S un T iekšējās tangentes (konusa virsotne

atrodas starp Sauli un Zemi). Pusēnā blakus pilnēnas konusam
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apgaismojums ir joti vājš; tas pastiprinās virzienā uz pusēnas
ārējām robežām.

Kustēdamies apkārt Zemei (pretēji pulksteņa rādītāja kustības

virzienam, ja skatās no ekliptikas ziemeļpola), Mēness sākumā

ieiet pusēnā, tad pilnēnā un pēc tam atkal Zemes pusēnā.
Skaidrs, ka Mēness aptumsums sākas (un arī beidzas) vienā

un tajā pašā momentā visai Zemei un ka ikviena tā fāze vienā

laikā redzama no visas

tās Zemes puslodes, kur

Mēness šai laikā atrodas

virs horizonta.

Pieņemsim, ka LCU

attēlo Mēness ceļu ap
Zemi. Noteiksim ēnas

leņķisko rādiusu novē-

rotājam, kas atrodas Ze-

mes centrā, t. i., leņķi
CTU. Novilksi m pieskari
TS' no Tuz Sauli; apzīmē-

135. att. Zemes ēnas centra galējais attālums

no mezgla Mēness aptumsumu laikā.

sim ar T' augšējo tangentes pieskaršanās punktu Zemei. Stingri ņemot,
Zemes un Saules kopējā pieskare un pieskare, kas novilkta no Zemes

centra uz Sauli, pieskaras Saules virsmai divos dažādos, bet tuvu

stāvošos punktos; mēs tos uzskatīsim par vienu punktu. Tad

T'S'T ir Saules paralakse /?©, bet TUT— Mēness paralakse pQ. No

trijstūra UTS' dabūjam pQ -f pQ -f UTS' = 180°. Tālāk, S'TS —

ir Saules rādiuss /?©, UTC — meklējamais ēnas leņķiskais rādiuss x.

Trīs leņķi pie punkta T sumā dod 180°; Rq +x + UTS' 180°.

No dabūtajiem diviem vienādojumiem izvedam: /?© -f x =

— PO + PQ, no kurienes dabūjam x = /?© + pQ —/?©.
Labās puses lielumi mums jau zināmi; tātad vidējā x vērtība:

x == 9" -f 57'—16'
— 41'; tas nozīmē, ka Zemes ēnas diametrs

Mēness vidējā attālumā ir 82'; tas ir 82ļsi jeb 2a/
8

reizes lielāks

par Mēness diametru.

MOness aptumsums neiestājas ik pilnā Mēness fazē, tāpēc ka

Zemes ēnas centrs kustas pa ekliptiku, bet Mēness centrs — pa tā

orbitu, kas noliekta pret ekliptiku par s°9'. Tāpēc, lai Mēness iekļūtu
Zemes ēnas konusā, pilna Mēness fazē tam jāatrodas tuvu eklip-

tikai, t. i., pie savas orbitas mezgla. Ja turpretim Mēness pilnā
fazē atradīsies tālu no mezgla, tad tas paies garām Zemes ēnas ko-

nusam uz ziemeļiem vai dienvidiem no tā.

Lai sīkāk noskaidrotu apstākļus, kādos var notikt Mēness ap-

tumsumi, iedomāsimies, ka 135. zīm. attēlo debess sfēras daļu, kas

aplūkojama no iekšpuses, kā mēs no Zemes skatāmies uz debesi.

EQ ir ekliptikas daļa; pa to kustas (1° diennaktī) Zemes ēnas centrs

C, kuras rādiuss 41'; LL' — daļa no Mēness orbitas, kura noliekta
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pret ekliptiku par 5 C9'; pa LL' kustas (13 c

diennaktī) Mēness centrs

L, kura rādiuss ir Is'/ 2'; si ir Mēness orbitas uzkāpjošais mezgls.
Lai notiktu Mēness aptumsums, nemaz nav vajadzīgs, lai Saules,
Zemes un Mēness centri atrastos uz vienas taisnes; tas nekad nemēdz

būt; lai iestātos aptumsums, ir nepieciešams, lai Mēness pilnā fazē

atrastos tik tuvu orbitas mezglam, ka attālums starp ēnas un Mēness

centriem būtu mazāks par 41+ 15/2. Maksimālajā attālumā no

mezgla notiks ēnas un Mēness ārējā saskaršanās, t. i., CL = 56/2;
šajā gadījumā no sfēriskā trijstūra CLsi ar taisno leņķi L ir:

sin CL = sin Csi sin C?CL,
vai

sin 56>/2
'

== sin Csism 5 C9'.

No šejienes dabūjam Csi = 10c,6. Tātad Mēness aptumsums, lai arī

ļoti mazs, ir iespējams, ja ēnas centrs atrodas no mezgla vienā vai

otrā pusē mazāk nekā par 10
c

,6. Bet Zemes ēna, pārvietodamās
diennaktī par 59', noiet šo attālumu 10,8 dienās, bet divkāršu at-

tālumu — 21 '/a dienās. Mēness mēnesis ir 29/2 dienas garš. Tāpēc
var gadīties, ka viena pilna Mēness fāze iestājas tad, kad Mēness

atradīsies no mezgla tālāk par IOV20
uz austrumiem, bet nākamais —

tad, kad tas būs aizgājis tālāk par 10/2° uz rietumiem, un tātad

tajā mēnesī aptumsuma nebūs. Nākamā mēnesī tas nebūs jo vairāk,

tāpēc ka Mēness centrs izies cauri šim mezglam pēc 27,2 dienām;

bet pilns Mēness iestāsies vēl 2,3 dienas vēlāk: pa šo laiku Mēness

attālināsies no mezgla par 30° un tā centrs paies garām Zemes

ēnas centram lielākā attālumā nekā 56,5.
Nākamais aptumsums var iestāties tikai pēc pusgada pie Mēness

orbitas otra mezgla. Taču, kā mēs redzējām, šie mezgli nepaliek
vienā vietā pie debess, bet gada laikā pavirzās par 19c ,35 pretī

Saulei, tā ka Zemes ēnas centrs atgriežas pie tā paša mezgla nevis

pēc 365 dienām kā pie zvaigznes, bet pēc 346 dienām. Tāpēc periodi,
kuros iespējams Mēness aptumsums, atkārtojas pēc 173 dienām,

desmit dienas ātrāk par pusgadu. Gadās, ka tā paša iemesla dēļ

Mēness aptumsums nenotiek, un tādējādi gada 365 dienās var arī

nebūt neviens Mēness aptumsums vai, vislielākais — var būt divi

vai trīs aptumsumi. Trīs aptumsumi būs tad, kad pirmais no tiem

iestājas drīz pēc 1. janvāra, otrs — jūnija beigās, bet trešais —

decembra beigās, 354 dienas (t. i., pēc 12 sinodiskiem mēnešiem)

pēc pirmā.

Ja aptumsuma laikā Zemes ēna iet mezgliem pietiekami tuvu

garām, tad notiek pilns aptumsums, pretējā gadījumā tikai daļējs.

Apsveriet, kādā attālumā no Zemes drīkst atrasties Zemes ēnas

centrs, lai vēl būtu iespējams pilns aptumsums (iztirzājiet Mēness

diska un Zemes ēnas diska iekšējo pieskaršanās gadījumu Mēness

attālumā no Zemes). Apsveriet arī, kādu laiku ilgs visgarākais
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pilnais aptumsums, kura laikā Zemes ēnas centrs sakrīt ar Mēness

orbitas mezglu (leņķiskos rādiusus ņemiet vidējos kā iepriekš).
Mēness ieiešana pusēnā nav manāma. Gaismas pavājināšanās

Mēness austrumu malā kjūst redzama tikai tad, kad viss Mēness
disks jau iegājis pusēnā. Pusēnas dēļ pilnēna nav stingri norobežota,
un tāpēc Mēness malas ieiešanas momentus pilnēnā un iziešanas

momentus no tās, kā arī Mēness virsmas atsevišķu punktu ieiešanas

momentus pilnēnā un iziešanas momentus no tās, nav iespējams
reģistrēt ar lielu precizitāti un garuma starpības noteikšanai šo

parādību nevar izmantot, nerunājot jau par to, ka tā notiek ļoti
reti.

Tomēr neskaitāmas reizes noteicot šos momentus, tika nekļūdīgi
konstatēts, ka novērojumos iegūtais Zemes ēnas leņķiskais rādiuss

Mēness attālumā no Zemes iznāk lielāks par aprēķināto, un proti,

par "/«i daļu. Šīs nesaskaņas cēlonis ir skaidri fizioloģisks, tas ir

redzes māns; mūsu acs nevar skaidri noteikt pilnēnas un pusēnas
robežu un atbīda to vienmēr uz pusēnas pusi.

Dažreiz pilna aptumsuma laikā Mēness kļūst neredzams, tomēr

biežāk tas ir redzams, bet spīd vara sārtā krāsā un reizēm mēdz

būt arī ļoti gaišs ar liegu, raibu krāsojumu. Šās parādības cēlonis

ir tas, ka tie Saules stari, kas nāk, pieskardarnies Zemes virsmai,
un veido ēnas konusa robežas, iet gar Zemes virsmu nevis pa taisnu

līniju, bet pa liektu, jo Zemes atmosfērā tie tiek lauzti un pa daļai aiz-

pilda ģeometriskās ēnas apvidu. Pie tam, ja tajās vietās uz Zemes,
kur stari iet cauri atmosfērai (gandrīz pa lielo riņķi, perpendikulāri

līnijai, kas savieno Saules centru ar Zemes centru), ir skaidrs laiks,
tad tie iet gar pašu Zemes virsmu un stipri pavājinās violetie un zilie

spektra stari, bet mazākā mērā vājinās sarkanie (atcerēsimies, ka

Mēnesi un Sauli uzlecot un rietot redzam sarkanus); no tiem Mēne-

sim rodas sarkana krāsa. Ja turpretim tajās vietās, kur stari iet

garām Zemei un veido ēnas konusa robežas, ir apmācies, tad stari

iet pāri mākoņiem (piemēram, augstāk par s—lo km), tiek ļoti
maz lauzti un absorbēti, ēnas ģeometriskais konuss paliek tumšs

un Mēness aptumsuma laikā ir tumšs.

161. §. Saules aptumsumi. Saules aptumsuma schema attēlota

136. att. r'unKti a, i un L apzīmē Saules, Zemes un Mēness

centrus. Mēness met pilnu ēnu, ko norobežo koniska virsma, un veido

ārējās pieskares Saules un Mēness virsmām un pusēm, ko ierobežo

kons, kuru veido Saules un Mēness iekšējās pieskares. Saules un

Mēness lielumi un attālumi starp tiem jaunā Mēnesī (kaut arī ne

gluži pastāvīgi) ir tādi, ka Mēness pilnēnas garums ir vidēji
374000 km, bet pusēnas diametrs Zemes vidējā attālumā no Mēness

apmēram vienlīdzīgs Zemes lodes rādiusam.

Patiešām, apzīmēsim pilnēnas konusa virsotni ar burtu A, Saules un

Mēness ārējās pieskares pieskaršanās punktus ar burtiem S' un V. Tad
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no trijstūru ALL' un ASS' līdzības atrodam: AL :AS =LL' :

mējot Saules un Mēness rādiusus ar burtiem B un r. dabūsim: AS : AL «=

= B :r. Bet r =0.273 no Zemes rādiusa, R = 109,1 no Zemes rādiusa

un AS var pieņemt vienādu ar 149,5 • 106 km; tāpēc LA = 374 000 km.

Lai aprēķinātu pilnēnas rādiusa attālumu no Zemes līdz Mēnesim, vispirms
jāaprēķina attālums no pusēnas konusa virsotnes A' līdz Mēness centram L.

pēc tam līdz Zemes centram un tad no trijstūru A'LL' un ATT' līdzības

dabūjam, ka TT' = 1.1 no Zemes rādiusa.

Attālums no Mēness centra līdz Zemes virsmai vidēji vienlīdzīgs
384 400 — 6400 = 378 000 km, un tas mainās robežās no 356 900

136. att. Pilna Saules aptumsuma noteikumi.

līdz 399 100 km. Tātad vidējā attālumā Mēness ēnas konuss neaiz-

sniedz Zemes virsmu. Bet, ja Mēness jaunajā fazē atrodas Zemei

tuvāk nekā vidējā attālumā no tās, tad Zemes virsma šķeļ ēnas

konusu un tad uz Zemes virsmas rodas pilnēnas melnais plankums,
kura iekšienē nevar iekļūt stari ne no vienas vietas uz Saules. Šis

pilnēnas plankums virzās pa Zemes virsmu: 1) no Zemes rietumu

malas uz austrumu malu sakarā ar Mēness kustību ap Zemi (plan-
kuma ātrums apmēram vienlīdzīgs Mēness ātrumam uz tā orbitas,
t. i., 1 kmļsek.) un 2) no austrumu malas uz rietumu malu sakarā

ar Zemes griešanos ap savu asi (plankuma ātrums uz Zemes ekvatora

ir ap 0,5 kmļsek., bet citos platumos mazāks). Tāpēc rezultātā

plankums kustas pa Zemes virsmu virzienā no rietumiem uz austru-

miem, un tādējādi rodas ~pilnā aptumsuma josla". Tai gar abām

pusēm novietojas plata daļēja aptumsuma josla, bet vienmēr vēl

ārpus pusēnas paliek liela daļa Zemes dienas pusē, kur nekādi ap-

tumsumi nenotiek, jo pusēnas diametrs tikai nedaudz lielāks par

Zemes rādiusu.

Pilna aptumsuma ilgums atkarīgs no plankuma diametra un tā

kustības ātruma. Dažādos aptumsumos tas mainās no 0 sekundēm

līdz 8 minūtēm; taču pēdējais skaitlis ir teorētiski vislielākais iespē-

jamais ilgums; praksē mūsu laikam tuvākajā gadu tūkstotī tas

nepārsniedz 7 minūtes. Ja aptumsuma laikā Mēness atrodas netālu

no apogeja, tad tā ēna neaizsniedz Zemes virsmu un tad melnais

pilnēnas plankums uz Zemes nerodas, un Mēness, centrāli apklājot

Sauli, aizsniedz to gandrīz pavisam, bet gar malām izveidojas ļoti
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šaurs neaizklātas Saules virsmas gredzens, un notiek gredzenveida
Saules aptumsums tajā joslā uz Zemes virsmas, kur pa to stiepjas
ēnas konusa ass.

Lai mūsu iztirzājumus nevajadzētu pamatot, saiīdzinot ēnas konusa

garumu ar Mēness attālumu no Zemes virsmas, var jautājumu apskatīt,
izejot no Saules un Mēness redzamajiem leņķiskajiem diametriem. Saules

leņķiskais diametrs mainās Zemes orbitas ekscentricitates dēļ no 31,5
līdz 32,5. Leņķiskais diametrs Mēnesim, ko redz no Zemes centra, mainās

no 29,4 līdz 32,8, bet no Zemes virsmas redzamais —no 29.4 līdz 33,3.
Tātad aptumsuma laikā Mēness leņķiskais diametrs var būt arī lielāks

vai mazāks par Saules leņķisko diametru; pirmajā gadījumā notiks pilns

aptumsums, otrā — gredzenveida aptumsums. Reizēm notiek pat tā, ka

uz aptumsuma centrālās joslas (t. i., līnijas, kur konusa ass krusto Zemes

virsmu) vienā vietā ir pilns aptumsums, bet pārējās vietās gredzenveida
aptumsums.

Saules aptumsums
var iestāties tikai tad,
kad Mēness, būdams

jaunā fazē, atrodas

tuvu savas orbitas

mezglam. Pretējā ga-

dījumā Mēness ēna pa-
ies garām Zemei vai nu

gar ziemeļiem vai gar
dienvidiem un pilna

aptumsuma nekur uz

Zemes nebūs; bet, ja
Mēness atradīsies pie-

137. att. Mēness vislielākais atstatums no

Saules tās aptumsuma laikā.

tiekami tālu no mezgla, tad arī tā pusēna paies Zemei garām

un tad nekur uz Zemes nebūs pat daļēja aptumsuma. Nemaz

nav nepieciešams, lai Mēness atrastos tieši mezglā, un tas arī precizi
nemaz nav iespējams. Lai saprastu apstākļus, kādos aptumsums
iespējams, aplūkosim 137. attēlu, kas attēlo plakni, kura iet caur

Saules centru S, Zemes centru Tun Mēness centru L. Attēlā parādīts

līnijai TS vistuvākais Mēness stāvoklis, kurā vēl nav iespējams

pat daļējs aptumsums. Ja ģeocentriskais leņķiskais attālums starp
L un S, t. i., leņķis LTS, būs mazāks par attēlā parādīto, tad iestāsies,
kaut arī ļoti mazs, daļējs aptumsums uz Zemes punktā T. Šeit

S'L'T ir kopēja pieskare Saulei, Zemei un Mēnesim, S', L' un T ir

pieskaršanās punkti. Novilksim pieskares no T uz Sauli un Mēnesi;

to pieskaršanās punkti būs tuvu punktiem S' un L', un mēs tos

neatšķirsim no S' un L. Leņķis LTS jāizteic ar citiem leņķiem:
S'TS't. i., Saules leņķiskais rādiuss R, L'TL, t. i., Mēness leņķiskais
rādiuss r, T~S'T, t. i., Saules paralakse p® un T'L'T, t. i., Mēness

paralakse pq (aptuveni). No trijstūra TS'L' dabūjam:

2Ļ L'TS' a 180° — 2Ļ TS'L' — 2Ļ TL'S' =

= ]80
c

-pQ-(\80c
- P Q) = pQ —p&.
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Tātad meklējamais leņķis

j£LTS = r + (P Q-pO) + R.

levietojot mums jau zināmos skaitliskos lielumus, dabūjam:

2ĻLTS = 15</2
'

+ 57' —9' + 16' -88,35.

Tas nozīmē, ka, lai kaut kur uz Zemes būtu iespējams kaut vai

niecīgs Saules aptumsums, ģeocentriskajam leņķiskajam attālumam

no Mēness centra līdz Saules centram jauna Mēness fazē jābūt ma-

zākam par 88/3. Tādā pašā kārtā kā pie Mēness aptumsumiem
atradīsim, ka Saules centra vislielākais ģeocentriskais attālums

no Mēness orbitas mezgla, kurš atbilst šai leņķa LTS = 88,3 robež-

vērtībai, ir tāds, ka sin 88,3 = sin Ssi sin s°9'. No šejienes Ssi =

= 16c,6. Tādu loku Saule noiet pa ekliptiku ar vidēju ātrumu 59'

diennaktī 17 dienās, bet divreiz lielāku loku no viena galējā stāvokļa
līdz otram — 34 dienās. Tātad, lai kaut kur uz Zemes iestātos Saules

aptumsums, nepieciešams, lai tajā laikā, kad Saule pa ekliptiku
ies tieši pa šo loku, Mēness ieietu jaunā fazē. Bet 34 dienu laikā

vienreiz katrā ziņā jāiestājas jaunam Mēnesim, jo sinodiskais mēnesis

ir 29'/2 dienas; garš tas nozīmē, ka pie katra mezgla noteikti jānotiek
vienam Saules aptumsumam, un var būt arī divi, jo 34 dienās var

gadīties arī divas reizes jauns Mēness. Tāpēc katrā gadā, 365 dienās,

katrā ziņā notiek divi Saules aptumsumi, bet var arī būt četri un

pieci Saules aptumsumi. Pieci aptumsumi ir tad, kad pirmais

iestājas tūlīt pēc 1. janvāra, otrs — nākamajā jaunā Mēnesī, divi

turpmākie nedaudz agrāk nekā pēc pusgada un piektais pēc 354

dienām kopš pirmā (354 dienas ir 12 sinodiskie mēneši).

Daļējiem Saules aptumsumiem nav sevišķas zinātniskas nozīmes.

Tomēr tie ir svarīgi Mēness koordinātu noteikšanai jauna Mēness

laikā, kad Mēnesi nevar redzēt citādi kā uz Saules diska; šajā nolūkā

novēro aptumsuma sākuma un beigu momentus (Saules un Mēness

disku pirmo un pēdējo saskaršanos).
Pilnajiem Saules aptumsumiem turpretim ir milzīga nozīme

Saules fizikālās dabas pētīšanā, jo to laikā vislabāk var izpētīt Saules

atmosfēru un vainagu (sk. IX nodaļu). Tagadējā laikā pēc Saules

un Mēness kustības tabulām var iepriekš aprēķināt katra aptumsuma

apstākļus ar lielu precizitāti.

162. §. Aptumsumu skaits gadā. Saross.■ No 160. un 161. pa

ragrafā teiktā izriet, ka gadā, JbS dienas, var notikt vislielākā

7 aptumsumi, kā Saules, tā Mēness, un pie tam vai nu 2 Mēness un

5 Saules, vai 3 Mēness un 4 Saules. Pirmajā gadījumā gada sākum

notiek 2 Saules aptumsumi, starp tiem 1 Mēness aptumsums

gada vidū 2 Saules un 1 Mēness aptumsums, bet gada beigās 1 Saule

aptumsums. Otrā gadījumā gada sākumā notiek 1 Mēness un pē
tā 1 Saules aptumsums, gada vidū 2 Saules un 1 Mēness, gada beigās
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138. att. 1936. gada 19. junija Saules aptumsuma redzamības karte.

Zīmējumi ar gareniskām līnijām savienoti punkti, kuros aptumsuma fāze ir vienāda
(izofazes). Ar šķērslīnijām savienoti punkti, kuros aptumsums noticis vienā un tajā
pašā laikā (izochronas); dots pasaules laiks. Vidējā aizsvītrotā josla apzīmē vietas,

kurās bija pilns aptumsums.
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1 Saules un pēc tā trešais Mēness aptumsums. Taču tādi gadi ir

ļoti reti.

Aptumsumu secībā jau senatnē novērotāji pamanīja vienu garu

periodu, kuram paejot, aptumsumi atkārtojas gandrīz tieši agrā-

kajā kārtībā. Tas ir tā saucamais sarosa cikls, kas ilgst 6585 dienas.

Saross rodas šādā kārtā. Jāsaprot, ka pēc kāda sākuma aptumsuma
aptumsumi atkārtosies iepriekšējā kār.ībā pēc tik ilga laika, lai atkal būtu

iestājusies tā pati Mēness fāze un tas pats Mēness attālums no tā orbitas

mezgla, kā bija sākuma aptumsumā. Mēness fāzes atkārtojas caurmērā

ik pēc 29,53059 diennaktīm. Periods, kurā Mēness, iziedams no savas

orbitas mezgla, tajā atkal atgriežas, tā saucamais drakoniskais mēnesis

(nosaukums cēlies no drakona — pūķa, kas aptumsuma laikā grib aprīt
Mēnesi vai Sauli), ir īsāks par siderisko mēnesi, jo mezgli virzās Mēness kus-

tībai pretī; drakoniskais mēnesis ir 27.21222 diennaktis. Lai atrastu

27 21222
meklējamo periodu, jāizteic dala Z-l

_ nepārtrauktā daļskaitlī un ja-
'

29,53059 1
atrod aptuvenas daļas; tās izrādās šādas:

J_ H 12 35 47 223 716

1' 12' Ī3' 38' 51' 242 777'
'' '

Sestā no tām atbilst sarosām:

223 x 29,53059 = 6585,322 dienas,

242 X 27 21222 6585 357 dienas.

Tādējādi pēc 18 gadiem un 10 vai 11, vai 12 dienām (skatoties pēc
garo gadu skaita 18 gados) aptumsumi atkārtojas iepriekšējā kārtībā.

139. att. Joslas, kurās notiek piini Savies aptumsumi ar 18 gadu

starplaiku.

Tomēr, tā kā 223 sinodiskie mēneši ir par 0,035 diennaktīm īsāki

nekā 242 drakoniskie mēneši, tad pēc 6585 dienām pilns Mēness

iestāsies mazliet citādā attālumā no orbitas mezgla, nekā tas bija

pirms 18 gadiem. Tāpēc aptumsuma apstākļi gluži precizi neatkār-

tosies. Bez tam, tā kā saross ir vesels diennakšu skaits un vēl apmē-
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ram >/3 diennakšu, tad tie apvidi uz Zemes virsmas, kur notiek Saules

vai Mēness aptumsumi, ar katru periodu 18 gados pavirzās uz rie-

tumiem apmēram par 120°. 139. attēls paskaidro šo parādību; tajā
attēlotas pilno Saules aptumsumu joslas 1901., 1919., 1937., 1955.,
1973. un 1991. gadā un skaidri redzams, ka ik pēc katriem 18 gadiem
pilnā aptumsuma josla pārvietojas uz rietumiem par riņķa līnijas

trešdaļu.

Saules aptumsumi

Apzīmējumi: d — daļējs; p
— piins; g

— gredzenveida. No pilnajiem

aptumsumiem PSR Savienībā būs redzami šādi: 1952. g. 25. februārī Dien-

vidsibirijā, 1954. g. 30. jūnijā PSRS Eiropas daļā.

Mēness aptumsumi

UZDEVUMI

1. Kādā vietā Padomju Savienībā (ne Arktikā) Mēness redzams tuvu

horizontam kā šaurs sirpis, ar izliekto pusi pa labi lejup (140. att.). Jāpa-
saka, kas par laiku: vakars? rīts ? pusdiena? pusnakts ? Jādod visvienkāršā-
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kais atrisinājums. Kāds ir atrisinājums, ja novērotājs atrodas Zemes dien-

vidu mērēnā joslā ?

2. Kāda parādība mums rāda, ka pret mums pagrieztai Mēness pusei
ir puslodes veids?

3. Vai Maskavā un Ļeņingradā Mēness lec ikkatra mēneša ikvienā

datumā?

4. Vai kādā vietā uz Zemes Mēness var palikt zem horizonta ilgāk
par 24 stundām? Kādā vietā, kādos apstākļos, apmēram cik dienu?

5. Kāda var būt Mēness elongacija no Saules (t. i., ģeocentriskais
leņķiskais attālums starp Mēness un Saules centriem), kad tas atrodas:

1) jaunā Mēnesī (t. i., Mēness un Saules ga-

rumi vienādi) un 2) pilnā Mēnesi (to garumi
atšķiras par 180°)?

6. Mēness orbitas uzkāpjošā mezgla

garums uz ekliptikas mainās no 360° līdz

0°18,6 gados, bet slīpums paliek gandrīz
nemainīgs; pieņemsim, ka tas ir pavisam

pastāvīgs un līdzinās s°. Jāuzzina, kā mai-

nās Mēness orbitas uzkāpjošā mezgla rek-

tascensija uz ekvatora un tā slīpums pret
ekvatoru. Jādod visuzskatāmākais atrisi-

nājums. Norādījums: Jāatceras par lielo

riņķu poliem uz sfēras.

140. att.

7. Kāds no visiem iespējamiem ir vislielākais un vismazākais (ar
precizitāti līdz lļ4 grāda) Mēness centra augstums virs Maskavas horizonta?

8. Ja vislielākais no visiem iespējamiem mēness augstumiem Maskavā

iestājas pilnā Mēnesī, tad: 1) kurā mēnesī tas notiek? 2) kādā diennakts

laikā (apmēram kurā stundā)? un 3) kādā zvaigznājā tobrīd atrodas Mēness

orbitas uzkāpjošais mezgls?
9. Apskatiet kalendārā (astronomiskajā vai noplēšamā) Mēness lēkta

laiku un pārliecinieties, ka dažreiz lēkti blakus dienās notiek gandrīz vienā

un tajā pašā stundā (dienu no dienas tikai par dažām minūtēm vēlāk), bet

dažreiz nākošajā dienā Mēness lec vairāk nekā stundu vēlāk nekā dienu

iepriekš. Kāpēc tas tā ir? Pamēģiniet saprast arī bez kalendāra, ka tā tam

jānotiek.

10. 29% Zemes virsmas aizņem kontinenti; PSRS platība sastāda vienu

sesto daļa" no visas sauszemes; jāuzzina, kas ir lielāks: PSRS platība vai tā

Mēness virsmas daļas platība, kuru mēs redzam, un par cik procentiem lie-

lāka. Norādījums: Atrodiet aptuvenu atrisinājumu, neņemot palīgā kilo-

metrus.

11. Mēness gaišās un tumšās daļas robežai (tā saucamajam termina-

toram) ir elipses veids. Aprēķināt, pēc cik dienām pēc jauna Mēness ter-

minatora mazā ass ir vienāda ar: 1) pusi un 2) trimceturtdaļām no Mēness

rādiusa.

12. Labvēlīgos novērošanas apstākļos Mēness pēc jauna Mēness fāzes

redzams apmēram pēc l'/a dienām; cik liels ir tā sirpja biezums loka minūtēs

visresnākajā daļā, t. i., vidū?

13. Pēc 160. § formulas aprēķināt: 1) vislielāko un 2) vismazāko

no iespējamiem Mēness ēnas ģeocentriskiem leņķiskajiem diametriem.

Ņemot vērā, ka Mēness leņķa ātrums nav vienāds perigejā un apogejā (vi-
dējais ātrums ir 33' stundā; orbitas ekscentricitate ir 0,055), aprēķināt
centrālā aptumsuma ilgumu T abos gadījumos, t.i., laiku starp Mēness un

Zemes pilnēnu ārējo saskaršanos.
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Devītā nodaļa

SAULE

163. §. Saules attālums, lielums, forma, masa un vidējais blīvums.

Mēs jau zinām, ka Saules vidējais attālums no Zemesjir
149500 000 km un mainās tikai par + '/<«> no sava lieluma;
ka Saulei ir lodes veids ar diametru 1 391 000 km jeb 109,1 reizes

lielāks par Zemes diametru (sk. 130. §), pie kam saplakums tai nav

novērots; ka Saules masa 333 000 reižu lielāka par Zemes masu un

vienlīdzīga 2 • 1033
g. No sacītā izriet, ka tās vidējais blīvums 3,9

reizes mazāks par Zemes vidējo blīvumu un vienāds ar 1,4 ūdens

blīvuma. Smaguma spēka intensitāte uz Saules virsmas ir 28 reizes

lielāka par smaguma spēka intensitāti uz Zemes virsmas. (Pierādiet

to, pamatojoties uz iepriekšējiem datiem.)
No dažādajiem paņēmieniem, kā iztēloties milzīgo attālumu no

Saules līdz Zemei, šķiet, visuzskatāmākais ir šāds. Ir zināms, cik

ātri mēs atraujam roku no karsta priekšmeta, ja tam nejauši pie-
skārāmies. Pie tam apdedzināšanās sajūtai jāaiziet līdz smadzenēm

un no smadzenēm jāaiziet pavēlei uz muskuļiem, kas kustina roku.

Var izmērīt, cik ātri sajūta izplatās pa nerviem. Izrādās, ka, ja iedo-

mājas uz Zemes zīdaini ar milzīgi garu roku, ar kuru tas būtu pie-
skāries Saulei, tad viņš nodzīvos līdz sirmam vecumam un vēl ne-

sajutīs, ka apdedzinājies pie Saules; šī sajūta visā viņa dzīves laikā

nepagūs aiziet līdz viņa smadzenēm.

Gaisma noiet vidējo attālumu no Saules līdz Zemei BmlB\7.8 m 18\7.

164. §. Fotosfēra. Tumšie plankumi. Fakelas. Granulācija. Lai

novērotu paradinās uz saules virsmas, neto taisKati, Kuram oKulara

priekšā novieto tumšu stiklu, lai vājinātu Saules gaismu. Vai

arī Saules starus objektiva fokusa priekšā atstato plakana stikla

virsma un tikai pēc tam tos novada okulārā, bet arī šajā gadījumā

nevar iztikt bez tumšā stikla. Vēl vienkāršāks paņēmiens ir mazliet

izbīdīt laukā okulāru un uz baltas papīra lapas dabūt Saules attēlu,

kas būs okulāra palielināts tas attēls, ko iegūst objektiva fokusā.

Beidzot izmanto arī Saules fotografēšanu: šim nolūkam pie astro-

grafa piestiprina palielināmo kameru, kurā fokalais attēls tiek vēl

dažas reizes palielināts, tā ka iegūst Saules attēlu dažu decimetru

diametrā.

Ja saulainā dienā ar vienu vai otru paņēmienu izpētī, kas redzams

uz Saules, tad redzēsim, ka tās virsma, tā saucamā fotosfēra, nav

visās vietās vienādi spoža: spožāka tā ir diska vidū, bet uz malām

tās spožums nedaudz pavājinās. Uz tās ļoti bieži (gan ne vienmēr)

redzami tumši plankumi, dažreiz pa vienam, dažreiz tie veido vairāk

vai mazāk komplicētas grupas, bet gar malām ir gaiši plankumi,
vai nu izmētāti, vai veido ķēdes, tā saucamās fakelas (141. att.)
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Ja attēli ir labi, mierīgi, tad redzams, ka fotosfēras virsma nav

līdzena, bet graudama; tā atgādina rīsa vai mannas biezputru ar

gaišākiem graudiem un pelēkām vietām starp tiem. Šo graudainību
sauc par granulāciju, bet pašus graudus par granulām. Tā kā Saule

no Zemes atrodas milzīgi tālu, tad viena loka sekunde atbilst Saules

141. att. Saule ar plankumiem un fakelām (pēc Vilenskas

observatorijas fotogrāfijas 1870. g. 23. septembrī).

virsmas 700 km, un, tā kā attēli trīc un parastajos dienas novēro-

jumos grūti saskatīt mazāk par '/a"i tad vismazākā detaļa, ko vēl

varam atšķirt uz Saules, atbilst 200—400 km. Granulu lielums

ir no 1" līdz 2".

Tumšie plankumi mēdz būt visdažādākā lieluma. Katrs plan-
kums rodas no neliela plankumiņa (tā saucamās poras) un, pakā-
peniski pieaugdams, var sasniegt milzu izmērus līdz V, t. i., 40 000km,
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un dažreiz arī vairāk, bet var arī izzust neattīstījies. Saskaņā ar to

katra plankuma pastāvēšanas laiks svārstās no vienas dienas līdz

nedaudziem mēnešiem; ļoti reti novēro plankumus, kas pastāv ilgāk
nekā pusgadu. Izaugušam

plankumam vidū ir tumša

daļa, tā saucamais kodols,

pēc spožuma 10—20 reižu

vājāks nekā fotosfēra; ko-

dolu iekļauj šķiedrainas
struktūras pusēna, kas no-

teikti liecina, ka kaut kāda

matērija kustas uz plankuma
iekšu vai āru (142. att.).
Bieži vien lielais plankums
nav viens, bet ir divi lieli

plankumi un starp tiem vēl

sīkāki plankumi (143. att.),
kas kopā veido 3'—5' garu

grupu. Plankums izzūd tā,
ka tam pāri sāk stiepties
fotosfēras gaišās vielas mēles

(144. att.), plankums sa-

dalās 2, 4 un vairākās daļās,
kas pastāvīgi pamazinās,
līdz izzūd.

Parasti fakelas kā gaišs
gredzens apjož tumšo plan-

kumu, bet bieži tās sasto-

pamas arī atsevišķi no plan-
kumiem. lespējams, ka pirms

plankuma rašanās tajā vietā

parādās fakela.

165. §. Saules griešanās.

Ja Sauli novēro katru dienu,

kā to darīja jau Galilejs,
kad bija atklājis tumšos

plankumus uz fotosfēras

gaišās virsmas, tad var pa-

manīt, ka plankumi pa disku

pārvietojas no Saules aus-

trumu (skatoties no Zemes)
malas uz tās rietumu malu.

142. att. Fakelas ap Saules

plankumu grupu.

143. att. Divkāršs Saules plankums.

144. att. Liels Saules plankums.

Pie Saules diska malām pārvietošanās ir lēnāka, bet diska vidū

lielāka. Tas norāda, ka plankumu pārvietošanās notiek tāpēc,
ka Saules lode griežas ap kādu diametru — Saules griešanās

18 Vispārīgās astronomijas kurss



SAULE274

asi* Iznācis no austrumu malas, plankums pēc 13—14 dienām aiz-

slēpjas aiz rietumu malas, bet vēl pēc 13—14 dienām no jauna var

parādīties austrumu malā, ja vien pa šo laiku neizzūd pavisam. Pēc

plankumu stāvokļa uz Saules diska var aprēķināt Saules griešanās
ass stāvokli un tās griešanās laiku. Saules ekvatora plaknes, t. i.,
tās plaknes, kas iet caur centru perpendikulāri griešanās asij, uzkāp-

jošā mezgla garums ir 74c

,
bet ekvatora slīpums pret ekliptiku 7

C
ls'.

Uz Saules virsmas abpus ekvatoram uz ziemeļiem un dienvidiem

skaita platumus tāpat kā uz Zemes virsmas; tos sauc par helio-

grafisJdem platumiem. Garumus skaita no Saules ekvatora uzkāp-

jošā mezgla. Saules griešanās periods P', ko novēro no kustošas

Zemes, nav tās griešanās periods P attiecībā pret zvaigznēm, tāpat
kā sinodiskais mēnesis nav vienlīdzīgs ar siderisko. Tādā pašā kārtā

kā 141. paragrāfā ir viegli dabūt to pašu formulu -j- = -Ļ- ,

kur T apzīmē gada garumu (365,256 vidējās diennaktis).
XIX gs. angļu astronoms amatieris Keringtons atrada, ka Saules

griešanās periods ap asi dažādos platumos nav vienāds. Saskaņā
ar pēdējiem pētījumiem tie plankumi, kas rodas pie ekvatora, at-

griežas iepriekšējā garumā pēc 24,65 diennaktīm, bet, jo tālāk no

ekvatora uz ziemeļiem vai dienvidiem rodas plankums, jo lielāku

griešanās periodu tas uzrāda; tā, piemēram, uz platuma 35
c

grie-
šanās periods jau ir 26,63 diennaktis. Tālāk par 35° nav iespējams
pēc plankumiem izpētīt Saules griešanos, jo tālāk par 35° aiz ekvatora

plankumi gandrīz nemaz neparādās.

Atsevišķi plankumi katrā platumā uzrāda ļoti lielu novirzīšanos

no šiem vidējiem griešanās ātrumiem; atšķirības starp griešanās

periodiem, kas ņemti, novērojot dažādus plankumus vienā un tajā

pašā platumā, atšķiras cita no citas vairāk nekā vidējie griešanās

periodi maziem un lieliem platumiem. Šis apstāklis norāda uz to,

ka katram atsevišķam plankumam ir pašam sava kustība pa garumu

un daļēji arī pa platumu. Tāpēc Saules griešanās ass stāvokli un arī

tās zonu vidējo griešanās periodu dažādos platumos var noteikt

tikai, novērojot ļoti lielu plankumu skaitu.

Lai izpētītu griešanos lielākos platumos, lieto Doplera-Fizo prin-

cipu. Un proti, spektrografa spraugu var iestādīt uz Saules malu no-

teikta platuma punktā, dabūt Saules spektru un pēc tā izmērīt šā

Saules malas punkta lineāro ātrumu, ar kādu tas tuvojas Zemei vai

attālinās no Zeme~. Šajā nolūkā jāiegūst spektri no divām vietām,
kas atrodas uz Saules malas un novietotas uz viena ģeogrāfiskā

platuma; abas fotogrāfijas uzņem blakus uz vienas plates; līniju
novirzi izmērī uz abām fotogrāfijām attiecībā pret teluriskajām
līnijām, kas abos uzņēmumos patur vienu un to pašu stāvokli. Tādā

kārtā var noteikt griešanās periodu ap asi visās Saules joslās no ekva-

tora līdz poliem. Šo pētījumu rezultāti parādīti sekojošā tabulā.
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18*

Saules griešanās

Šī atšķirība ātrumos dažādos platumos rāda, ka Saule griežas
ne kā cieta lode, ne tā kā, piemēram, Zeme, un ka tās virsma var

būt vai nu šķidra, vai gāzveidīga, bet ne cieta.

166. §. Plankumu daudzuma un to izcelšanās vidējo platumu

perioditate. Dažādos gados uz Saules redzams dažāds skaits plan-
kumu, lo atklāja no 1840—1850. g. astronoms amatieris, aptiekārs
Švabe Desavā.

Der pieminēt, ka XVII un XVIII gs. pēc tam, kad Galilejs bija

atklājis uz Saules plankumus un Saules griešanos, astronomi maz no-

darbojās ar šiem nepastāvīgajiem veidojumiem. Šajos gadsimtos

viņi vairāk vērības pievērsa planētu kustības, to pavadoņu, ko-

mētu un zvaigžņotās debess novērojumiem. Tā, piemēram, De-

lambrs sāvā lielajā, plašajā astronomijas grāmatā Saules plankumu

aplūkošanai iedalījis tikai nedaudz lappušu un piebilst: ~tagad
astronomi ar tiem nenodarbojas". Mēs redzējām, ka XVIII gs
beigās tika atklāta jauna planēta Urāns, bet XIX gs. sākumā četras

jaunas planētas starp Marsu un Jupiteru. Dabiski radās jautājums
vai nav Saulei tuvākas planētas par Merkuru. Protams, tās būtu

bijis grūti ieraudzīt vakara vai rīta blāzmas gaismā, kad pat Merkurs

grūti novērojams, bet varēja cerēt ieraudzīt tās tad, kad tās virzās

pāri Saules diskam kā melns plankumiņš. Un tā Švabe apņēmās
katrā saulainā dienā uzzīmēt visu, kas redzams uz Saules diska

un pacietīgi nodarbojās ar šiem novērojumiem, 20 gadu. Nekādu

planētu viņš neatrada, bet, kad viņš saskaitīja, cik plankumu uz

Saules redzējis katru gadu, tad atklāja, ka to skaits periodiski mai-

nījies: dažos gados bija daudz plankumu, bet citos plankumi nebija
redzami katru dienu. Savu atklājumu viņš publicēja 1844. gadā

un, kaut arī sākumā pret to izturējās neticīgi, tomēr drīz visi pārlie-

cinājās, ka viņam taisnība. Kopš tā laika šiem mīklainajiem veido

jumiem sāka pievērst lielāku uzmanību.

Rūdolfs Volfs, astronomijas profesors Cirichē, ir pielicis daudz

pūļu, lai no XVIII un XIX gs. izdoto zinātnisko biedrību publi-
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cējumiem un arī no amatieru novērojumu nepublicētajiem archi-

viem iegūtu pēc iespējas vairāk datu par Saules plankumu skaitu,
kādi radušies dažādos gados. Viņam izdevās atrast šādu novērojumu
datus, sākot gandrīz jau ar XVII gs. sākumu, bet sevišķi daudz to

bija, sākot ar XVIII gs. vidu.

Saules plankumu veidošanās darbības raksturošanai viņš ieveda

īpašu skaitli, kuru kopš tā laika sauc par Volfa skaitli, un proti,

145. att. Volfa skaitļu līkne.

r = k (10 g -f /), kur r — Volfa skaitlis, g — novēroto grupu un at-

sevišķu plankumu skaits, / — plankumu kopējais skaits ir grupās,
ir atsevišķi, bet k — reizinātājs, kas atkarīgs no novērošanas apstāk-
ļiem un lietojamā instrumenta. Volfs statistikas nolūkos uzsāka

sistemātiski novērot Saules plankumus, un pamazām viņam pievie-
nojās daudz astronomu-amatieru; šis statistikas darbs turpinās
arī līdz šai dienai. Šos novērojumus ik gadus apstrādā Ciriches

observatorijā (pēc Volfa viņa sekotāji) un publicē kā indeksus par
Saules plankumu veidošanās darbību.

Sākot ar XIX gs. 70 gadiem, sākās Saules sistemātiska fotografē-
šana Grinvičā un citās vietās, tā kā kopš tā laika katrai dienai ir

vismaz viena Saules fotogrāfija. 145. attēls rāda, kā mainījušies
Volfa skaitļi laikā no 1900.—1930. gadam, bet tālāk ievietotā ta-

bulā dots plankumu minimumu un maksimumu laiks. No 145. attēla

redzams, ka šī parādība patiesi ir periodiska tajā nozīmē, ka plan-
kumu skaits regulāri gan pieaug, gan samazinās, bet pastāvīga pe-

riodastarp blakus esošiem maksimumiem nav. No tabulas redzams,
ka intervāls starp tiem svārstās no 7 līdz 17 gadiem; vidēji tas ir

11,1 gads. Tāpēc pēc kāda maksimuma nevar iepriekš paredzēt, kad

būs nākamais maksimums. Līdzīgā kārtā, plankumu skaits dažādos
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maksimumos mēdz būt diezgan dažāds; plankumiem tik bagāts

gads, kāds bija 1870., atkārtojās tikai 1917. gadā.

Nav novērota noteikta starpība starp plankumu skaitu Saules

ziemeļu un dienvidu puslodē.
Ar plankumu daudzuma perioditati saistīta vēl viena likumsa-

karība, proti, heliografiskais platums, kur tie galvenokārt izveidojas.
Kad ir plankumu maksimums, tad plankumi rodas vidējos helio-

grafiskajos platumos, vidēji ap 15°. Līdz ar plankumu skaita sama-

zināšanos to rašanās vidējais platums pamazinās un to minimuma

laikā nonāk gandrīz līdz ekvatoram. Bet tajā pašā laikā pirms mi-

nimuma iestāšanās sāk veidoties jauna plankumu sērija lielākajos
heliografiskajos platumos, ap 35° un vairāk, bet, jo vairāk to skaits

tuvojas maksimumam, jo rašanās vidējais platums samazinās

un tuvojas platumam 15°. Šo likumsakarību atklāja Šperers. Tā

skaidri redzama 146. attēlā, kur no 1874.—1903. gadam parādīti
plankumu platumi katram Saules apgriešanās periodam.

Fakelu kustību pētījumi rāda līdzīgu griešanās ātruma samazi-

nāšanos līdz ar platumu kā gadījumā ar plankumiem. Vēlāk, iepa-
zinušies ar lielāku faktu skaitu un dažādiem rezultātiem, kas iegūti
citos plankumu novērojumos, mēs aplūkosim jautājumu par to

fizikālo dabu. Pagaidām turpināsim iepazīšanos ar pārējām Saules

daļām un citām parādībām, kas uz tās notiek.

167. §. Saules vainags. Chromosfera. Protuberances. Ar foto-

sfēru, tas plankumiem un fakelām vēl nav pabeigta iepazīšanās ar
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visu Sauli, taču Saules pārējās daļas redzamas ar neapbruņotu aci

vai parastu tālskati tikai pilnu Saules aptumsumu laikā. Šajā laikā

ne vien novērotāja acs, bet, galvenais, visa Zemes atmosfēra kilo-

metriem un desmitiem kilometru apkārtnē atrodas Mēness ēnā un

tumst kā krēslā; tāpēc kļūst redzamas spožas zvaigznes, bet apkārt
Mēness tumšajam diskam sidrabaini baltā, maigā gaismā zaigo tā

saucamais Saules vainags kā gaiši staru kūļi, kas izklīst uz visām

146. att. Saules aktivitātes ciklu diagrama.

pusēm, pamazām pavājinoties (147. att.). Dažu aptumsumu laikā

ir novērojami stari, kurus var saredzēt divu — trīs un pat piecu
Saules diametru attālumā, skaitot no Mēness malas.

Ja skatāmies tālskatī, tad tajā momentā, kad Saules diska austru-

mu malā izzūd pēdējais Saules stars, visgarām austrumu malai kļūst
redzama šaura bāli rožainas krāsas josliņa, tā saucamā chromo-

sfera. Mēness, virzīdamies uz austrumiem, pamazām aizklāj šo

chromosferas daļu, bet toties atsedz otru tās daļu Saules rietumu

malā līdz tam brīdim, kad šeit parādās pirmais fotosfēras stars, kas

izbeidz pilno aptumsumu. Tādā kārtā chromosfera kā gredzens
ietver fotosfēras disku, pareizāk sakot, tā plānā kārtā apklāj lod-

veidīgo fotosfēras virsmu. Bez tās katrā aptumsumā redzamas tā
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147.

att.

Saules

vainaga

fotogrāfija.

Uzņēmis
prof.

A.

Michailovs
pilnā

aptumsuma
laikā

1936.

gada

19.

junijā

Kuibiševskā
(Tālo

Austrumu

apgabalā).
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saucamās protuberances jeb izciļņi: tāpat kā chromosfera, bāli

rožainas krāsas veidojumi koka, strūklakas, liela loka utt. izskatā,

kuri vairākās vietās paceļas virs chromosferas.

Chromosfera, protuberences un vainags ir tās Saules daļas, kuras

parastos apstākļos, skaidrā, bezmākoņainā dienā nevar ieraudzīt

parastā tālskatī tāpēc, ka uz mūsu gaisa gaišā fona, ko apspīd Saule,

nav iespējams saskatīt šos vāji spīdošos priekšmetus. Vēlāk redzē-

sim, kā ar spektroskopa palīdzību saulainā dienā var samērā labi

148. att. Horizontāls tālskatis Saules aptumsuma fotografēšanai
(Charkovas observatorijas ekspedicija pilna Saules aptumsuma

novērošanai 1936. gada 19. jūnijā).

novērot protuberances un pa daļai arī chromosferu. Pēdējos gados
izrādījies iespējams ar speciālas aparatūras palīdzību no augsta kalna

virsotnes saskatīt Saules vainaga gaišās daļas arī tad, kad nav ap-

tumsuma, bet tomēr chromosferas apakšējo daļu un visa vainaga

pētīšana līdz šim iespējama tikai pilnu Saules aptumsumu laikā.

Vainaga novērošanā vispirms ietilpst tā formas iespējami sīka

fotografēšana, bet tas nozīmē iespējami lielākā mērogā, t. i., ar gar-

fokaliem objektiviem. Iznāktu ļoti dārgi un neracionāli šiem gadī-

jumiem piemērot tos tālskatu montējumus, kādi ir ekvatoriāliem

un kādus lieto pastāvīgajās observatorijās. Tāpēc aptumsumu
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pētīšanai piemēro citus instrumentu uzstādīšanas veidus. Piemēram,
no 5—20 m garu fotogrāfisku tālskati novieto horizontāli (148. att.),
bet Saules vainaga starus ievada tajā, atstarojot tos no plakana
spoguļa, kuram liek tā kustēties, lai vainaga stariem, kuri ienāk

tālskatī, neskatoties uz Saules pārvietošanos Zemes diennakts grie-
šanās dēļ, būtu viens un tas pats virziens un vainaga attēls atrastos

149. att. Slīps tālskatis pilna Saules aptumsuma fotografēšanai.

uz fotoplates vienā un tajā pašā vietā. Citos gadījumos jau iepriekš
nostāda tālskati tādāstāvokī, lai tas būtu vērsts uz to debess punktu,
kur aptumsuma laikā spīdēs vainags (149. att.), un pēc tam vai nu

piešķir tālskatim tādu kustību zināmās robežās, lai tas visu laiku

būtu vērsts pret vainagu, vai arī atstāj objektivu un pašu tālskati

nekustīgu un piešķir tikai kasetes rāmim tādu kustību (uz to pašu

pusi un tādā pašā ātrumā), kāds ir vainaga attēlam aptumsuma
laikā.

Vainaga spožums tā dažādās daļās ir visai dažāds. Mēness diska

tuvumā vainags ir tik spožs, ka pat objektiviem, kuriem ir maza

gaismas spēja, pietiek 1 sekundi ilgas ekspozicijas, lai iegūtu iekšējās

vainaga detaļas; pie tam līdzīgā kārtā iegūst arī protuberanču attē-

lus. Lai iegūtu attēlā ārējā vainaga vāji spīdošās daļas un to staru
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kūļu galus un atsevišķus starus, no kuriem tas sastāv, lieto gaismas
spējīgas, īsfokalas kameras un eksponē visu pilnā aptumsuma
fāzes laiku. Chromosferas vienkāršai fotografēšanai sevišķas nozīmes

nav.

Sākot ar 1919. gadu, astronomi izmanto pilnos Saules aptumsu-

mus, lai astronomiski pārbaudītu Einšteina relativitātes teoriju.
Saskaņā ar šo teoriju gaismas stariem, ejot garām ķermenim ar

lielu masu, jānoliecas no taisnas līnijas virziena. Tāpēc zvaigznes

stariem, kas iet tuvu gar Saules malu, jānoliecas, un gaismas ceļam

ar tā ieliekto pusi jābūt vērstam pret Sauli. Šā iemesla dēļ zvaigznēm
Saules tuvumā, salīdzinot ar to normālajiem stāvokļiem, jāizskatās
nedaudz atbīdītām citai no citas. Katras zvaigznes novirze ir

pretēji proporcionāla tās attālumam no Saules centra, un pie pašas
Saules malas šās novirzes lielumam jābūt 1 ",75. Lai to izpētītu,

jānofotografē zvaigznes apkārt aptumšotai Saulei un pēc dažiem

mēnešiem ar to pašu aparātu un tajā pašā zenitattālumā jānofoto-
grafē tās naktī, kad tās atrodas savstarpēji normālā stāvoklī. Daudz-

kārtīgi pētījumi patiešām atklājuši šādu zvaigžņu staru novirzi,
bet novirzes lielums pastāvīgi izrādījies nedaudz lielāks par to,

kādu dod relativitātes teorija, vidēji ap 2",25. No padomju astro-

nomiem šādus pētījumus ir izdarījis A. Michailovs.

168. §. Spektralie novērojumi pilna aptumsuma laikā. Tas ap-

stāklis, ka Saules gaismas parastajā spektra atrodamas ļoti dau-

dzas tumšas līnijas, kas pieder dažādiem metāliem (nātrijam, kal-

cijam, dzelzij un daudziem citiem) gāzējādā stāvoklī, pēc Kirchhofa

atklājuma noveda pie secinājuma, ka šīm gāzēm jābūt Saules at-

mosfērā, jo Zemes atmosfērā to nav. Bet tikai 1868. gada aptumsuma
laikā franču astrofiziķis Žansens, pavēršot spektroskopu uz chro-

mosferu, atklāja, ka tā sastāv no spīdoša ūdeņraža. Viņš noteica,

ka arī protuberances sastāv no ūdeņraža.
Vēlākie rūpīgāk izdarītie novērojumi atklāja, ka pārējās gāzējā-

dās vielas, no kurām rodas tumšās līnijas Saules spektrā, atrodas

zemākajos, fotosfērai pieguļošajos chromosferas slāņos. Šis gāzu
slānis ieguvis reversijas slāņa nosaukumu.

Ir iespējams ieraudzīt paša reversijas slāņa spektru, ja tajā

mirklī, kad izzūd pēdējais Saules stars, starus, kas nāk no rever-

sijas slāņa, ar objektiva vai okulāra prizmu sadala spektrā. Šajā
spektrā spožās, gaišās līnijas redzamas visās krāsās; parādība ilgst
tikai I—21 —2 sekundes, kamēr Mēness, virzīdamies uz austrumiem

neaizklāj reversijas slāni, sākot ar tā apakšu, līdz pašai augšai
Tāpēc, ka reversijas slāņa spektrs redzams tikai ļoti īsu brīdi, te

nebija iespējams izpētīt līdz tam laikam, kamēr sāka pielietot foto-

grāfiju. Kopš 1893. gada aptumsuma pēc angļu astrofizika Nor-

mana Lokjera parauga šās parādības pētīšanai lieto prizmatisko
kameru, t. i., fotokameru ar prizmu objektiva priekšā. Lai saprastu
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kā tā darbojas, iedomāsimies (150. att.) stipri palielinātu Mēness

disku (attēlots ar nepārtrauktu līniju), kas aizklāj pamazinātu Sau-

les disku (arī attēlots ar nepārtrauktu līniju). Apkārt Saules diskam

virs fotosfēras iedomāsimies reversijas

slāņa apakšējo daļu (norobežotu ar

pārtrauktu līniju), kura satur gāzes,
kas nepaceļas augstu virs fotosfēras,
un augšējo daļu (arī norobežotu ar

pārtrauktu līniju) ar gāzēm, kas pa-

ceļas augstāk par pārējām; no apak-
šējās daļas būs redzams īss loks AB,
no augšējās— mazliet garāks loks CD.

Prizmu novieto objektiva priekšā
tā, lai spektrs ietu bultiņas virzienā.

Tad gaisma no īsā loka ĀB, kas nāks

no reversijas slāņa apakšējās daļas,
sadalīsies spektrā, kas sastāvēs no

īsiem lokiem dažādās spektra daļās
un ar savu stāvokli spektrā norādīs

uz to, no kāda ķimiska elementa

katrs loks ceļas. Bet gaisma no garā loka CD sadalīsies tādos

pašos garos lokos un arī dažādās spektra daļās. Gāzes, kas atra-

dīsies ne pārāk zemu virs fotosfēras, bet nesasniegs tomēr chro-

150. att. Prizmas kameras

lietošana uzliesmojumu
spektra iegūšanai.

251. att. Uzliesmojuma spektrs (pēc Pulkovas observatorijas ekspedicijas

fotogrāfijas, novērojot pilnu Saules aptumsumu 1936. gada 19. jūnijā).

mosferas augšējo robežu, uzrādīs fotogrāfijā savu ķimisko sastāvu

ar vidēja lieluma lokiem. Tas nozīmē, ka pēc šādas reversijas
slāņa fotogrāfijas var spriest ne tikai par to, kādas vielas gāzē-

jādā stāvoklī atrodas virs fotosfēras, bet arī par to, kādā augstumā
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virs tās ikviena gāze atrodas. Tā kā visa parādība ilgst tikai īsu

brīdi, tad šādu spektru sauc par uzliesmojuma spektru (151. zīm.).
Tieši uz šādu spektru pētījumiem ir dibināti mūsu priekšstati par

reversijas slāņa un visas chromosferas uzbūvi.

169. §. Uzliesmojuma spektrs un Saules spektrs ar Fraunho-

fera līnijām. Hēlija atklāšana. Parastā Saules spektra fotogrā-

fijās ir apmēram 20 UUU tumsu līniju —

no skaidri saredzamajām

pat vismazākajā spektroskopā līdz tikko samanāmajām labākajās

fotogrāfijās.

Uzliesmojuma spektrā gaišo līniju salīdzinājums ar Saules

parastā spektra tumšajām līnijām pierāda, ka reversijas slānī vai

vispār chromosferā atrodas tās gāzes, kuras rada vairumu tumšo

līniju Saules spektrā; šo līniju mazākā daļa ceļas no Zemes atmo-

sfēras aukstajām gāzēm (tās ir t. s. teluriskās jeb atmosferiskās lī-

nijas). Tomēr starp reversijas slāņa gaišo līniju spožumu un Saules

spektra tumšo līniju platumu jeb melnumu nav pilnīgas līdzības.

Par to nav jābrīnās; mēs jau redzējām (sk. 145. §), cik sarežģīta ir

vispār tumšo absorbcijas līniju rašanās. Daudzām vājām, tumšām

līnijām līdz šim nav nofotografētas reversijas slāņa gaišās līnijas.
Tas arī ir saprotams, ja ņem vērā, ka pēc prakses Zemes laborato-

rijās dažreiz pietiek pat 1 cm biezas gāzes kārtas, lai spektrā parādī-
tos manāma tumša līnija, un, protams, aptumsuma laikā nav cerību

nofotografēt tādu chromosferas slāni, kas atrastos fotosfērai tuvāk

par 100 km. Tas nozīmē, ka paliek vēl viens ļoti biezs gāzu slānis,
kas nav pieejams pētījumiem.

Sevišķi krasu piemēru, kad chromosferas spektrs neatbilst paras-

tajam Saules spektram, atklāja Lokjers 1868. gadā. Chromosferas

spektrā nātrija dubultlīnijas tuvumā (X = 589 m\i) viņš pamanīja

spožu, dzeltenu līniju, kurai Saules spektrā atbilstošas tumšas līnijas
nemaz nebija. Izrādījās, ka Zemes laboratorijās nebija pazīstama
tāda viela, kuras spektrā šajā vietā būtu dzeltena līnija. Tāpēc

nosprieda, ka tā pieder speciālam Saules ķimiskam elementam,

ko arī nosauca par hēliju. Tikai 1895. gadā hēliju atrada uz Zemes

minerālā kleveitā, un tad izrādījās, ka tā spektrā šī dzeltenā

līnija nav vienīgā. Dažreiz Saules atmosfēras stipri aktivās vietās

plankumu tuvumā spektrā novērojama arī hēlija tumšā līnija.
Vēlāk mēs redzēsim, ka ir vesela zvaigžņu klase ar tumšajām hēlija

līnijām to spektros. Zemāk minēti daži skaitļi par vidējiem augstu-
miem virs fotosfēras, līdz kuriem chromosferā sniedzas dažādas

gāzes.

Ca H He Sr Mg AI Mn Fe

13".3 10",0 7".5 6",0 4".4 3".2 2".4 3".2—1".4

9700 7200 5400 4300 3200 2300 1800 2300—1000 km
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170. §. Protuberances; to novērojumi jebkurā skaidrā dienā.m
150». gaaa aptumsuma laika /.ansens konstatēja, ka protuberances
sastāv no spīdoša ūdeņraža, jo to spektrā bija atrodamas šīs vielas

gaišās līnijas, viņš atstāja spektroskopa spraugu vērstu uz protu-
berences attēlu arī tad, kad aptumsums bija beidzies, un pamanīja,
ka gaišā, sarkanā līnija protuberances spektrā palikusi redzama arī

pēc aptumsuma izbeigšanās. Tātad spektroskopā varēja atklāt

152. att. Protuberanču novērošana ar spektroskopu

protuberances esamību arī bez aptumsuma. Vienā laikā ar viņu

Lokjers, balstīdamies uz teorētiskiem apsvērumiem, nonāca pie
tāda paša secinājuma un pielietoja to praksē. Ziņas par šo atklā-

jumu no Žansena un Lokjera nonāca franču Zinātņu akadēmijā
vienā un tajā pašā dienā, un par godu tam izkala medaļu ar abu

zinātnieku attēlu.

Sākot ar to laiku, sistemātiski protuberanču novērojumi tika

ietilpināti daudzu observatoriju darba programā, it īpaši Itālijā,
kur biežāk nekā citās valstīs ir saulainas dienas, dažreiz pat veselu

mēnesi no vietas.

Ir divas protuberanču novērošanas metodes ar spektrosko-

piem: 1) ar šauru spraugu, 2) ar platu spraugu. Metode ar šauro

spraugu ir šāda: iedomāsimies, ka Saules malā atrodas protuberance,
kas sastāv no spīdoša ūdeņraža; tās spektrā ir gaiša, sarkana līnija,
kas pēc savas vietas spektrā sakrīt ar Fraunhofosera līniju C (sk.
143. §). Pieņemsim, ka sprauga novietota tā, kā parādīts zīmējumā
(152. att. a); tad pa tās daļām AB un CD aparātā nokļūst tikai

mūsu Saules apgaismotā gaisa gaisma, tāpēc spektroskopā būs

redzams parastais Saules spektrs ar Fraunhofera līnijām. Bet

pa daļu BC iekļūst arī gaisma no protuberances; tāpēc līnija C iz-

skatīsies tā, kā parādīts 152. zīmējumā a: tumša, bet posmā B'C —

gaiša; ja tagad spektroskopu pārbīda no protuberances pamata
līdz virsotnei tā, lai pa spraugu iekļūtu gaisma no viens otram se-

kojošiem protuberances šķēlumiem, tad novērotājs pēc līnijas C



gaišajām daļām var spriest par tās formu un lielumu. Spraugu
var paplašināt tik platu, lai tajā ievietotos ievērojama protuberan-

ces daļa vai pat visa protuberance (152. zim. b). Spraugas papla-
šināšanas dēļ spektrs no mūsu atmosfēras gaismas kļūs stipri gaišāks,
un tāpēc to nevar pārmērīgi paplašināt, jo acs nepanes pārāk spilgtu

153. att. Protuberances izmainās

1918. gada 29. maijā:

a)lh 41m: b)2h 57m: c) 5h 32m.

gaismu; visas tumšās līnijas kļūs

platākas un vājākas, bet papla-

šinātajā līnijā C būs redzams viss

vai daļējs protuberances attēls

sarkanā krāsā, tā ka varēs nozī-

mēt tā formu un izmērīt tā lielumu

ar nelielu mikrometru, kas atro-

das pie spektroskopā okulāra.

Ar šādiem novērojumiem tika

konstatēts, ka parastās protu-
berances ir spīdošā ūdeņraža un

kalcija izvirdumi no fotosfēras

apakšas. Dažreiz Saules aptum-
sumu laikā bija novērojamas arī

nelielas protuberances ar sarežģī-
tāku sastāvu. Šie izvirdumi var

norisināties ļoti ātri — dažās

desmit minūtēs; tās ir tā sauca-

mās izvirduma (eruptivās) protu-
berances. Sākot ar mazu izcilni,

kas aug ar katru minūti, pie kam

gāzes izplatīšanās ātrums dažreiz

sasniedz vairākus simtus kilo-

metru sekundē, protuberance izaug
vairāk desmitu un pat simtu

tūkstošu kilometru augsta, bet

pēc tam tās viela izirst un tā

pakāpeniski izzūd (153. att.).
Dažreiz novērojamas protuberan-
ces loka veidā, kura gali pieska-

ras chromosferai, it kā matērija būtu izsviesta un tā atkal kristu

uz Sauli.

Mēdz būt arī citāda veida protuberances, tā saucamās — mie-

rīgās. Izvirdums acīm redzami notiek nepārtraukti, jo protuberan-
ces forma nedaudz mainās, taču visā visumā protuberance turpina

pastāvēt vienu diennakti un arī vairāk, bet retos gadījumos pat līdz

pusotriem mēnešiem (154. att.).
Protuberances novērojamas gar visu Saules diska malu. Tās

rodas arī Saules pola apvidos, kur, kā zinām, plankumi nerodas.

Protuberanču skaits dažādos «ados ir dažāds. Tas izmainās ar

286 SAULI
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laiku tāpat kā plankumu skaits. Plankumu maksimuma gados arī

protuberanču skaits un lielums ir lielāks nekā plankumu minimuma

gados.

171. §. Saules vainags* sastāv no vāji spīdošas vielas izliektiem

stariem; si viela, protams, tiek izsviesta no Saules fotosfēras. Tā kā

154. att. Dažādi protuberanču veidi

atsevišķs Saules aptumsums ir īslaicīgs, tad grūti pamanīt matērijas
kustību vainagā I—2 stundās. Pirmo reizi tādu kustību saskatīja

padomju ekspedicijas 1936. gada 19. jūnijā, Saules aptumsuma laikā.

Bet no viena aptumsuma līdz otram vainags redzami mainās. Pirmos

pētījumus par sakaru starp Saules vainaga formu un plankumu
skaitu veica A. Ganskis jau 1897. gadā. Plankumu maksimuma ga-

dos vainags mēdz būt, tā sakot, ~izspūris": greizi, plati stari nāk

no Saules malas visām vietām ir ekvatoriālos, ir polāros apvidos;
minimuma gados vainags ir, tā sakot,,,sasukāts": gari stari sakārto-

jas abpus ekvatoram, bet pie poliem novērojami tikai īsi, taisni

* Corone (latin.) — vainags.
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stari (155. att.). Starplaikā starp plankumu maksimumiem un mi-

nimumiem arī vainaga forma ir vidēja starp šiem abiem stāvok-

155. att. Saules vainaga dažādie veidi. Pa kreisi —

vainags, kad plankumu ir maz. Pa labi — vainags,
kad plankumu daudz.

ļiem. Varētu do-

māt, ka tā ir

atkarīga tieši no

plankumu skaita,

jo, ja kādā gadā
ar vidējo plan-
kumu skaitu (un
tā gadās) brīžiem

ir ļoti liels plan-
kumu skaits (kā
maksimuma ga-
dā), tad aptum-
suma laikā tieši

pēc tam Saules

vainagam ir tāda

pati forma kā

plankumu maksi-

muma gados. To-

mēr, pamatojo-
ties uz ļoti dau-

dzām vainaga
fotogrāfijām, ku-

ras ieguvušas pa-

domju ekspedici-

jas,sākot ar 1921.

gadu, E. Bugo-

slavskaja izdarīja
vainagu staru

formu klasifikā-

ciju un parādīja,
ka šie stari sais-

tīti ar protube-

rancēm, bet ne

ar plankumiem.

Vainaga vājo
ārējo daļu spektrs
ir parastais Sau-

les spektrs ar

Fraunhofera līni-

jām; tas nozīmē,

ka vainaga viela, kuras sastāvs nav zināms, vienkārši atstaro Saules

starus, piemēram, tāpat kā mūsu gaiss. Tam atbilst fakts, ka ārējā

vainaga gaismas ievērojama daļa ir polarizēta. Vainaga apakšējo
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daļu spektrs ir nepārtraukts, taču bez Fraunhofera līnijām. Šie
fakti rāda, ka, domājams, vainaga viela sastāv daļēji no gāzes,
daļēji no brīviem elektroniem, bet ārējās daļas varbūt arī no pu-

tekļiem.
Beidzot, fotosfērai piegulošā vainaga daļa dod uz nepārtrauktā

spektra fona gaišās ūdeņraža, hēlija un vēl kādas gāzes līnijas; vai-

naga līnijas spektra sarkanajā un zaļajā daļā līdz šim nav izdevies

identificēt ar līnijām, ko novēro Zemes laboratorijās, un šo vielu

nosauca par ~koroniju". Taču tā nevar būt patiesi uz Zemes nepa-
zīstama viela: tai nav vietas Mendeļejeva elementu sistēmā; pilnīgi
iespējams, ka tā ir kāda pazīstama viela, kura spīd tādas tempera-
tūras un blīvuma apstākļos, kādos tā nav novērota uz Zemes. Teo-

rētiski apsvērumi liek domāt, ka tie ir dzelzs, niķeļa un kalcija daudz-

kārt jonizētie atomi.

Vainaga blīvums ir ļoti niecīgs. Par to liecina, piemēram, šāds

fakts: 1843. gadā Lielā komēta pagāja 3—4' attālumā no fotosfēras,
t. i., tātad cauri iekšējam vainagam. Komētai atrodoties vistuvāk

Saulei, tās ātrums sasniedza 570 kmsek., un ar tādu ātrumu komēta

noskrēja ne mazāk kā 500 000 km. Taču, komētai ejot cauri vai-

nagam, tās kustībā nenotika manāma palēnināšanās.
172. §. Saules temperatūras noteikšana. Saules konstante.I Jau

tas apstāklis, ka saules reversijas siani atrodas gazveidiga stāvoklī

tik grūti kausējamas vielas kā dzelzs, rāda, ka temperatūra uz Sau-

les virsmas ir ļoti augsta. Tās noteikšanai mums ir divas metodes

1) noteicot kopējo staru enerģijas daudzumu, ko Zeme saņem no

Saules, piemēram, uz 1 cm
2 1 min. laikā, un 2) pēc enerģijas sadalī-

šanās Saules spektrā. Abos gadījumos mēs piemērojam absolut

melna ķermeņa izstarošanas likumus (sk. 144. §), it kā Saule būtu

absolūts izstarotājs; protams, tad mēs dabūjam tikai aptuvenu
Saules virsmas temperatūru.

To sauc par ~efektivo" temperatūru; tā ir tāda, kāda būtu abso-

lūti melnam ķermenim Saules lielumā, lai dabūtu tādu spektru,
kāds ir Saulei, un izstarotu tik stipri kā Saule. Mēs izlietojam Ste-

fana-Bolcmaņa likumu, Vina likumu un Planka formulu.

Staru enerģijas daudzumu, ko vienas minūtes laikā saņem 1 cm
2
,

kas atrodas Zemes attālumā no Saules un novietots perpendikulāri
Saules stariem, sauc par Saules konstanti. Jāpiezīmē tomēr, ka

nekas nenorāda uz šā lieluma patieso pastāvību. Tā noteikšanai

lieto aparātus, ko sauc par aktinometriem, ar kuriem noteic staru

enerģijas daudzumu, kas nonāk no Saules līdz Zemes virsmai, t. i.,
kas izgājis cauri Zemes atmosfērai. Aktinometri ir vairāku tipu.
Mēs aprakstīsim tikai vienkāršākos.

ledomāsimies (156. att.) cilindrisku skārda kārbiņu, kas līdz

malām piepildīta ar ūdeni; tajā ievietota termometra bumbiņa,
kuras skala sniedzas ārā. Kārbas vāciņš, kura laukums ir P cm-,

19 Vispārīgās astronomijas kurss
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nokrāsots gluži melns, un novērojot to novieto tā, lai Saules stari

skaidrā dienā kristu uz to perpendikulāri. Sākumā kārbu aizklāsim

no Saules stariem ar papi A" un, kad ūdens temperatūra nostabili-

156. att. Puljē aktino-

metraschema.

zēsies, atzīmēsim termometra rādījumu

fi °C. Pēc tam noņemsim papi un jausim
Saules stariem krist uz mūsu ierīces melno

vāciņu, teiksim, T minūtes ilgi; pēc
tam nolasīsim termometra rādījumu t

2
C.

Pieņemsim, ka visa Saules enerģija, kas

sasniegusi melno vāciņu, patērēta ūdens

sasildīšanai. Pieņemsim, ka ūdens til-

pums kārbā ir Q cm
3
. Apzīmēsim sta-

rojuma enerģijas daudzumu, kas krīt uz

mūsu ierīces 1 cm
2 vienas minūtes laikā,

ar x mazajām kalorijām un atcerēsimies,
ka mazā kalorija ir siltuma daudzums,
kas spēj sasildīt 1 cm* ūdens par ICC1

C

C

Tātad T minūtēs ierīce saņēmusi un

ūdens patērējis T • P • x mazās kalorijas;
šis siltuma daudzums sasildījis Ģ cm

3 ūdens par (t2 — d)°C; tātad

tas līdzinās 0 (t2
— /,)'inazajām kalorijām. Tāpēc dabūjam vienā-

dojumu

7- l>-x = Q (t 2
— t}),

no kurienes noteicam x

Tāds ir aparāts, ko pirms simt

gadiem ieteica franču fiziķis Puljē.
Tomēr šis aparāts ir nepilnīgs:
nekādi nevar galvot, ka visa staro-

juma enerģija, kas kritusi uz apa-

rāta vāka, patērēta ūdens sasildī-

šanai un tikai tai vien. Bija ieteikti

arī citi aparāti. Īsumā aprakstīsim

aparātu, ko pēdējos gadu desmitos

lietoja zinātnieks Abots. Virsma l\

kas uztver Saules starus, nav izlikta

ārpusē, bet paslēpta caurules M

dibenā, kura vērsta pret Sauli

(157. att.). Cauruli M ietver caurule V,

un starp tām laiž lēnu ūdensstraumi;

157. att. Abota aktinometra

schema.

ieplūstošā ūdens temperatūru izmēri ar termometru /:,
bet izplūstošā

ūdens temperatūru — ar termometru />. Ūdens daudzumu, kas

izplūst cauri novērojuma laikā, izmērī tajā traukā, kurā tas iztek

laukā no ierīces. Šis aparāts dod drošākus rezultātus nekā Puljē

aparāts.
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Bet katrā gadījumā vēl jāaprēķina, cik procentu Saules staro-

juma enerģijas absorbē Zemes atmosfēra. Šajā nolūkā aprakstītie
novērojumi jāizdara dažādos Saules zenitattālumos, kad tās stari

noiet Zemes atmosfērā ceļus, kas būtiski atšķiras (2, 3, 4 reizes)

pēc garuma un sakarā ar to tiek dažādi absorbēti.

Ar šādiem aparātiem pēdējo simt gadu laikā daudzkārt tika

noteikta Saules konstante. Tā kā tā ļoti grūti noteicama, iegūtie
lielumi bija dažādi: no 1,5 līdz 3,0 mazās kalorijas. Pēdējā laikā,

pamatojoties uz Abota pētījumiem, pieņem, ka tā ir 1,94 mazās

kalorijas.

Ja tagad, izejot no šā lieluma, gribam aprēķināt Saules virsmas

efektivo temperatūru, tad jāspriež tā: pieņemsim, ka tā ir T tūkstoš

grādu; pēc Stefana likuma (sk. 144. §) 1 cm
2 Saules virsmas izstaro

uz vienu pusi no sevis vienā minūtē 82 x 7'4 mazās kalorijas. Pie-

ņemsim, ka R apzīmē centimetru skaitu Saules rādiusā, bet a —

attālumā no Saules līdz Zemei. Tad Saules virsma vienlīdzīga
4 R2

cm
2
,

un tā izstaro uz visām pusēm 4n R2 XB2X T* mazās

kalorijas vienā minūtē. Viss šis enerģijas daudzums, noejot attālumu

no Saules līdz Zemei, sadalās pa lodes virsmu, kuras rādiuss ir a

un laukums 47t a2
,

un šeit uz 1 cm
2 1 minūtē, pēc Abota pētījumiem,

iznāk 1,94 mazās kalorijas. Pieņemot, ka pa ceļam no Saules līdz

Zemei enerģija nemaz netiek absorbēta, mēs dabūjam vienādību:

4ti R2 X 82 X 7
1*

= 4iz a
2 X 1,94,

no kurienes atrodam:

82 \R I

Bet R — a sin p, kur p ir Saules leņķiskais rādiuss, novērojot
no Zemes, t. i., p = 960" = 16. Tāpēc dabūjam

82 sin2 16"

no šejienes izriet, ka T = 6, t. i., ka Saules virsmas efektivā tempe-
ratūra ir 6000° abs.

Piezīmēsim, ka visa XIX gs. laikā dažādi zinātnieki šai tempera-
tūrai ieguva vērtības, kas svārstījās no 1500° līdz 1000000

c
tieši

tāpēc, ka tika lietotas visdažādākās formulas sakarības izteikšanai

starp ķermeņa temperatūru un šā ķermeņa izstaroto enerģiju.
Jautājumu atrisināja tikai XIX gs. beigās pēc tam, kad, saska-

ņojot mēģinājumus un teorētiskus apsvērumus, bija noteikti ab-

solūti melna ķermeņa izstarošanas likumi.

Lai aprēķinātu Saules virsmas efektivo temperatūru pēc Vina

likuma un pēc Planka formulas, ar bolometru (sk. 144. §) jāatroJ

enerģijas sadalījums Saules nepārtrauktajā spektrā, pie tam rūpīgi
jāierēķina dažāda garuma viļņu starojuma absorbcija Zemes atmos-

19*
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ferā. Līkne, kas rāda šo enerģijas sadalīšanos, vislabāk saskan ar

Planka līkni, kura atbilst 6000° temperatūrai; viļņa garums, kuram

vislielākais enerģijas daudzums, izrādās, ir 470 rau,, un no šejienes

pēc Vina formulas (sk. 144. §) Xr = 2890 dabūjam T=6/ t. i.,
Saules virsmas efektivā temperatūra atkal iznāk ap 6000c

.

Lai ik dienas noteiktu Saules enerģiju, kas sasniedz Zemi, plaši
lieto aktinometru, kuru konstruējis krievu fiziķis V. Michelsons.

Šajā aktinometrā, Saules staru sasildīta, izliecas bimetala plāksnīte,

un pēc tās izliekšanās var spriest par šās enerģijas daudzumu. Šis

aparāts tomēr nav absolūts, un tas ir jākalibrē pēc absolūtā akti-

nometrā.

173. §. Saules enerģijas izcelšanās. Atbilde uz šo jautājumu

tāpat ka uz katru jautājumu par musu zināšanām, vienmēr at-

bildusi zinātnes stāvoklim tajā momentā, kad atbilde ir dota.

Kamēr nebija zināma sakarība starp siltumu un mechanisko

enerģiju, uzskatīja, ka Saules enerģijas avots ir ķimiska reakcija.
Bet, kad eksperimentāli bija konstatēts, kādu enerģijas daudzumu

sadegot dod viens kilograms ogļu, tad varēja aprēķināt, ka, sade-

dzinot tik lielu ogļu lodi kā Saule, varētu atvietot enerģijas zudumu

tikai uz laiku, mazāku par 3000 gadiem, bet Saule spīd un silda

bez manāmas pavājināšanās, protams, jau daudz ilgāk. Tātad šāds

izskaidrojums neder.

Kad bija atklāta mechaniskās enerģijas pāriešana siltuma ener-

ģijā, tika ieteikts šāds izskaidrojums. No izplatījuma uz Sauli no-

krīt ļoti daudz dažāda lieluma meteoritu ķermeņu; ātrums, ar kādu

tie krīt uz Saules, ir ap 600 kmļsek'.; krītot to mechaniskā enerģija
pārvēršas siltuma enerģijā. lespējams aprēķināt, cik tonnām vielas

ik minūtes jānokrīt uz Saules, lai kompensētu to siltuma zudumu,
kādu novērojam. Taču tādā gadījumā Saules masai nemitīgi jāpa-
lielinās, bet no tā planētu griešanās periodiem jāsamazinās (atce-
rēsimies vispārināto Keplera trešo likumu), un izrādās, ka, lai

izskaidrotu Saules enerģijas zuduma kompensāciju, tās masai tik

stipri jāpieaug, ka atbilstošā planētu kustības paātrināšanās astro-

nomiem nevarētu palikt nepamanīta. Tātad šāds izskaidrojums
neder.

Pēc tam radās šāds izskaidrojums. Saskaņā ar gāzu kinētisko

teoriju Saulei no enerģijas zuduma jāsaraujas, bet saraujoties tās

temperatūrai jāpieaug. lespējams aprēķināt, ka saraušanās, kura

spēj uzturēt atbilstošu temperatūru novērojamai enerģijas izsta-

rošanai, ir tik maza, ka to nevar konstatēt ar novērojumiem. Bet, ja
tas tā, tad izrādās, var aprēķināt Saules vecumu; jo, ja tā saraujas,
tad tas nozīmē, ka kādreiz tās robežas izplatījušās (protams, pirms

planētu veidošanās) līdz tagadējai Neptuna orbitai. Pēc Tomsona

aprēķina izrādījās, ka, lai Saule sarautos no šās robežas līdz savam

tagadējam lielumam, vajadzējis paiet apmēram 20 milj. gadu. Bet
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tad savu vārdu teica arī ģeologi. Pēc viņu aprēķiniem iznāk, ka, pat
lai izveidotos tie noguluma ieži bijušo okeānu dibenā, kuri tagad
sastāda Zemes virsējo kārtu, ir bijis vajadzīgs vairāk laika nekā

20 milj. gadu. Tātad, kaut arī Saules saraušanās neapšaubāmi notiek

un pie tam rodas zināma daļa enerģijas, taču tā ne tuvu neatbilst

novērotās izstarošanas lielumam.

Jaunākie uzskati par matērijas uzbūvi un procesiem, kas nori-

sinās atomā, noved pie secinājuma, ka Saule; enerģija ir atbrīvo-

jusies atomu iekšējā
enerģija. Nav šaubu,

ka zem fotosfēras

temperatūra ir aug-

stāka par 6000°, un

saskaņā ar teorētis-

kiem apsvērumiem
iekšienē tā sasniedz

vairāk miljonu grā-

du. Pie tam atomi

nepaliek veseli: no-

tiek atomu sairšana

un veidošanās par

jaunu. Reizē ar to

izdalās enerģija, kas

158. att. Izskaidrojums, kāpēc Saules disks uz

malām kļūst tumšāks.

no ikvienas daļiņas Saules iekšienē tiecas izplatīties uz visām

pusēm, bet, tai izplatoties, to pa daļai absorbē apkārtējā matērija,
un tikai daļa enerģijas tiek izstarota uz āru. Tomēr visi šā pro-

cesa sīkumi arī mūsu laikos vēl nav pilnīgi skaidri. Šis jautājums
vispusīgi tiek apskatīts jaunākajā literatūrā.

174. §. Fotosfēras, granulu un fakelu fizikālā uzbūve.■ l^M
temperatūrā gandrīz visas mums pazīstamās vielas sadalās savās

sastāvdaļās un pārvēršas gāzē, un pie tam gāzē ar nelielu blīvumu

Tomēr augstās temperatūras dēļ tā ir stipri jonizēta, un tāpēc foto-

sfērai ir nepārtraukts spektrs (sk. 145. §). Jo tuvāk Saules centram

jo vairāk palielinās temperatūra un blīvums, bet viela joprojām pa-
liek gāzveidīgā stāvoklī. Tāpēc, pirmkārt, ir skaidrs, ka fotosfēra

nav ne ciets, ne šķidrs slānis, bet ka tā pat nemaz nav stingri noro-

bežots slānis; tāda tā mums tikai izliekas. Patiešām, uz Saules

smaguma spēka intensitāte ir 28 reizes stiprāka nekā uz Zemes. Tā-

pēc ikviens gāzes slānis spiež uz apakšējiem gāzes slāņiem 28 reizes

stiprāk nekā mūsu atmosfērā. Šā paša iemesla dēļ gāzes blīvums

virzienā no augšas uz leju pieaug tikpat daudz reižu ātrāk un stiprāk
nekā pie mums uz Zemes. Gaismu un vispār starojuma enerģiju,
kuru mēs it kā saņemam no slāņa, kuru saucam par fotosfēru, īste-

nībā saņemam no vairākiem gāzu slāņiem. No virsējā tā nonāk līdz

mums, absorbējoties tikai chromosferā un vainagā. Bet katra ze-
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mākā slāņa enerģiju daļēji absorbē augšējie slāņi, un, jo zemāk

atrodas slānis, jo mazāka tā enerģijas daļa iznāk ārā. Šī absorbcija
visu garumu viļņiem nav vienāda: īsos viļņus absorbē stiprāk nekā

garos. Rezultātā mēs dabūjam no dažādu temperatūru enerģijām
tādu sajaukumu, ka nav arī iespējams gaidīt, ka tās sadalīšanās pa

spektru atbilstu Planka formulai, kas domāta zināmai temperatūrai.
No tā ir arī atkarīga Saules diska satumšana virzienā uz malu.

Patiesi, ja iedomātos Saules augšējos slāņus (158. att.), tad tajā

punktā C, kuru mēs redzam diska vidū, stari, nākdami uz Zemi,
iziet cauri kārtām pa normāli, bet malējā punktā D — slīpi; tāpēc
caur punktu C Zemi sasniedz stari no dziļākajiem Saules slāņiem,
tātad karstākajiem, bet caur punktu D ievērojamā daudzumā iziet

tikai stari no augstākajiem Saules slāņiem, t. i., vēsākajiem. Tāpēc
Saules mala šķiet tumšāka, un pie tam šis tumšums, kā to rāda no-

vērojumi, īso (violeto) viļņu staros ir stiprāks nekā sarkanajos.
Bez šā iemesla malu padara tumšāku arī tas apstāklis, ka stari

iet cauri absorbcijas slāņiem un chromosferai. Saules diska malā

staru ceļi cauri šim slānim tomēr ir garāki nekā diska vidū. Tāpēc

absorbcija malas tuvumā ir stiprāka un disks vājāk redzams nekā

vidū.

Vispār šī parādība līdzīga tai, kādu novērojam Zemes atmos-

fērā, salīdzinot no spīdekļiem nākošos starus zenita tuvumā un

horizonta tuvumā; zenita tuvumā staru ceļš cauri atmosfērai ir

īsāks un gaismas absorbcija vājāka; pie horizonta turpretim absorb-

cija stiprāka, it sevišķi tas sakāms par violetajiem un zilajiem stariem.

Tāpēc mēs, gandrīz neizjūtot acīs sāpes, varam skatīties uz Sauli, kad

tā ir pie horizonta, un redzam to pie tam sarkanu tāpat kā Mēnesi.

Saules viela nekad neatrodas miera stāvoklī. Vietas ar vienādu

blīvumu, temperatūru un spožumu nesakārtojas tieši vienā līmenī;

pastāv augšupejošas un lejupejošas gāzu plūsmas. Tāpēc arī foto-

sfēru neredzam visās vietās vienādu: mēs skaidri saredzam tās

graudaino struktūru, granulas. Augšupejošo stabu virsotnes ir ar

augstāku temperatūru un lielāku spožumu un redzamas kā gaišas

granulas. Saprotams, ka nemitīgās kustības dēļ katra granula pa-

stāv tikai dažas sekundes, ko arī apstiprina novērojumi.
Fakelas ir fotosfēras augstākās daļas. Tāpēc gaisma, kas nāk no

tām, mazāk pakļauta absorbcijai chromosferas augšējos slāņos;
šā iemesla dēļ tās ir spožākas par apkārtējo fotosfēras daļu. Ir

iespējams pierādīt, ka līmeņu dažādības dēļ spožuma kontrasts

starp tām un fotosfēru ir jo lielāks jo tālāk fakela atrodas no Saules

centra un tuvāk malai; ar to izskaidrojams, kāpēc fakelas labi

redzamas tikai pie Saules malām.

175. §. Plankumu spektrs. Gāzu kustība pusēnā. Plankuma

uzbūve. Plankumu spektrs līdzīgi parastajam Saules spektram
ir nepārtraukts spektrs ar tumšām absorbcijas līnijām, tikai nepār-
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trauktā spektra spožums, dabiski, ir vājāks par fotosfēras spektra
spožumu, bet tumšās līnijas salīdzinājumā ar parastā spektra tum-

šajām līnijām lielāko tiesu daudz spēcīgākas, bet dažas, nedaudzas,

turpretim pavājinātas; bez tam ir līniju grupas, kas mazas disper-
sijas dēļ saplūst joslās, kuras nepieder elementiem, bet ķimiskiem

savienojumiem, piemēram, titāna oksidam, ūdeņraža kalcijam un

citiem. Visi šie trīs apstākļi, balstoties uz mēģinājumiem mūsu

laboratorijās, norāda uz to, ka vielas, kas veido tumšos plankumus,
ir gāzes, tāpēc arī rodas tumšās absorb-

cijas līnijas, bet tikai šo gāzu temperatūra
ir zemāka par reversijas slāņa temperatūru

ārpus plankumiem.
Pēc enerģijas sadalījuma plankumu

nepārtrauktajā spektrā A. Belopoļskis

atrada, ka plankumu temperatūra ir ievē-

rojami, I—2 tūkstoš grādu, zemāka par

fotosfēras temperatūru.
1908. gadā astrofiziķis Everšids atrada

izskaidrojumu plankumu pusēnas šķiedrvei-
dīgai struktūrai. Viņš atklāja, ka pusēnā
notiek gāzu kustība no plankuma kodola

uz tā perifēriju.
Savos pētījumos viņš fotografēja plan-

kuma spektru, novietojot spektrografa
spraugu tā, lai tā šķērsotu kodola vidu, un

159. att. Everšida parā-
dības ieskaidrojums.

vērsa uzmanību uz tumšo līniju stāvokli pusēnas spektrā. Viņš pama-

nīja, ka, plankumam atrodoties Saules diska vidū, spraugu varēja likt,

kā vien gribēja, šķērsām plankumam, tumšajām līnijām pusēnas

spektrā bija normāls stāvoklis, t. i., netika novērota nekāda novir-

zīšanās ne uz violeto, ne sarkano spektra galu, nekādas radiālas

kustības. Turpretim, ja plankums atradās tuvu diska malai (159.
att.) un sprauga atradās perpendikulāri rādiusam kā AB, tad tumšo

līniju stāvoklis bija normāls un atkal nenotika nekādas radiālas

kustības. Bet, ja sprauga bija novietota rādiusa virzienā kā CD,
tad tajā plankuma pusē, kas vērsta pret Saules malu (PO), līnijas

bija novirzītas uz sarkano galu, t. i., norādīja, ka gāzes no novēro-

tajā attālinās, bet pret Saules centru (PC) vērstajā plankuma pusē

līnijas bija novirzītas uz violeto galu, t. i., norādīja, ka gāzes virzās

uz novērotāju. Visu šo novērojumu kopums liecina to, ka plankuma

pusēnā gāzes kustība virzīta no kodola uz perifēriju. Tas ir attiecināms

uz tām gāzēm, kas novietojušās Saules atmosfēras pašā apakšējā slānī;

turpretim tādas gāzes kā ūdeņradis un kalcijs, kas izplešas līdz

atmosfēras augšējai robežai, kustas no plankuma perifērijas uz tā

vidu. Bez tam bija konstatētas arī augšupejošas gāzu plūsmas
virs plankuma kodola; to ātrums I—2 kmļsek. Šie novērojumi, ko
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apliecināja arī citi novērotāji, pastiprināja to teoriju par plankumu
fizikālo uzbūvi un veidošanos, kuru bija devis itāļu astrofiziķis
Seki jau XIX gs. vidū. Saskaņā ar šo teoriju plankumi ir pārrāvumi

fotosfērā, pa kuriem no Saules iekšienes paceļas milzīgas gāzu

masas; iemesls šai parādībai vēl līdz šim nav zināms. Paceldamās

šīs gāzes nonāk apvidos, kur ir mazāks spiediens, un tāpēc izplešas,,
bet no tā atdziest; tās izplūst no plankuma vidus uz visām pusēm

pa fotosfēras virsmu, un to plūsmas rada plankuma pusēnu.

Jautājuma sīkāka

izpētīšana pēdējos

gados noveda pie
mazliet citāda uz-

skata par plankumu
veidošanās proce-

siem. Tagad uzskata

(160. att.), ka minē-

tas augšupejošas

plūsmas pastāv zem

160. att. Saules plankumu schematisks griezums.

fotosfēras, taču gā-
zes neiznāk ārpusē, bet, nonākot līdz fotosfērai, izplūst uz

visām pusēm. Vietā ( fotosfērā rodas ieplaka, un temperatūra
šajā vietā ir zemāka par normālo temperatūru; tāpēc vietā U foto-

sfēras spožums vājāks nekā apkārtnē, un mēs redzam tumšu plan-
kumu. Gāzu kustībai zem fotosfēras atbilst novērotā gāzu kustība

virs plankuma pusēnas P: chromosferas apakšējās kārtās no kodola

uz perifēriju, augšējās — no perifērijas uz kodolu.

Tomēr daudzi sīkumi procesos, kas notiek plankumā, vēl nebūt

nav skaidri; to pētīšana pieder pie mūslaiku astronomijas aktuā-

lākajiem jautājumiem. Mēs vēl atgriezīsimies pie tiem, kad nāka-

majā paragrāfā iepazīsimies ar pētīšanas metodēm, lietojot spektro-
heliografu.

Tagad vēl piezīmēsim, ka, ja varbūt plankumu uzbūves fizi-

kālo būtību var uzskatīt par noskaidrotu, tad plankumu rašanās

galvenais cēlonis, to perioditates cēlonis, cēlonis, kāpēc Saule virzienā

uz poliem griežas lēnāk, ir problēmas, kuru atrisināšana pagaidām ir

pilnīgi neskaidra. Šīs parādības ir daudz komplicētākas nekā planētu
redzamās kustības.

176. §. Spektroheliografs.■ XIX gs. beigās vienā laikā div

fiziķi: francūzis Delandrs un amerikānis Hels, ieviesa jaunu instru-

mentu, kas ļauj izpētīt Saules atmosfēru uzbūvi uz paša Saules

diska, bet nevis ārpus Saules malas, kā to dara ar parasto spektro-

skopu. Šim jaunajam instrumentam — spektroheliografam ir šāda

uzbūve (161. att.). No garfokala objektiva iegūst pēc iespējas
lielāku Saules attēlu. Tā plaknē novieto spektralā aparāta spraugu
kas garāka par Saules diametru. Gaisma no šaurās Saules diska
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chordas iet tālāk caur kolimatoru A\ divām prizmām P
y P, kurās

notiek gaismas sadalīšanās, un pēc tam nokļūst uz spoguļa S, kas

atstaro starus kolimatoram pretējā
virzienā, tā ka vietā S/> rodas

spektrs. Otra sprauga izgriež no

tā šauru daļu jebkurā spektra daļā
atkarībā no spoguļa pagrieziena;
aiz otras spraugas noliek fotoplati.
Instrumentam darbojoties, Saules

attēls un fotoplate stāv nekustīgi.

Aparāts kustas bultas norādītajā
virzienā; tad gaisma no citas citai

sekojošām Saules attēla chordām

iziet cauri aparātam, bet pa otru

spraugu iziet tikai noteiktas krāsas

šaura gaismas svītriņa un uz foto-

grāfijas Saules attēls izveidojas no

citas citai sekojošām chordām un

no tāda viļņu garuma stariem, kādi

iziet cauri otrai spraugai. Tā iegūst
vienkrāsainu, monochromatisku Sau-

les fotogrāfiju.

Ja, pagriežot spoguli S uz otro

spraugu, iestāda to spektra vietu.

161. att. Spektroheliografa
schema.

kas atrodas starp tumšajām līnijām, tad iegūst monochro-

matisku Saules fotogrāfiju, līdzīgu tās parastai fotogrāfijai un tā-

pēc maz interesantu.

162. att. Fraunhofera N

un K līnijas.

Aparāta nozīme atklājas

tad, kad uz otro spraugu iestāda

tumšās līnijas attēlu.

Pirmos mēģinājumus izda-

rīja, iestādot uz otro spraugu

sevišķi platās Fraunhofera līni-

jas"]V un X vīotetā krāsā. To

uzbūve dažādās diska vietās

m ģcj z hl
-

ļt dažāda, kā tas parā-

dīts 162. attēlā. Lielāko tiesu

163. att. N

un Klīniju
uzbūves iz-

skaidrojums.

ka gaisma
reversijas

tās ir vienkārši platas, tumšas joslas (tās sauc .V, un A",);
dažās diska vietās katrai no tām vidū redzama gaiša

josliņa (to sauc N2 un K
2), bet nedaudzām no tām

starp Ņ2 un K
2

redzamas šauras, tumšas līnijas N
%

un A'
3.

Tik sarežģīta veida spektralās joslas izskaidrojums ir

šāds (163. att.). Kalcija tvaiku parastais slānis chro-

mosferā 1 dos plato līniju N\ un A',. Tā ir plata tāpīc,
no fotosfēras iet caur sevišķi blīvu kalcija tvaiku kārtu
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slānī. Šur tur ir kalcija tvaiku mākoņi kā slānī 2; tie spīd un varētu

arī absorbēt gaismu, bet tā jau ir absorbēta slānī 1, un tāpēc tie

spektrā dod šauru, gaišu joslu N2 uz platākās tumšās joslas N\
fona; tā ir šaura tāpēc,-ka kalcija tvaiku blīvums šajā mākonī ma-

zāks nekā reversijas slānī. Beidzot tur, kur ir vēl augstāks mākonis 3,

uz gaišās joslas N2 fona parādās šaura, tumša svītriņa .Y
3

; tas notiek

tāpēc, ka mākonis 3, kurā gāzes blīvums ir vēl mazāks nekā mā-

164. att. Spektrohciiograma kalcija (Ca) staros.

konī 2, absorbē no pēdējā nākošo gaismu. Ja ievērojam to, kas

iepriekš bija teikts par spektroheliografa darbību un par joslas
X vai A' šādas uzbūves nozīmi, tad nav grūti saprast, ka gadījumā,

ja spektroheliografa otra sprauga novietota tā, ka tajā ieiet gaisma

no \2, uz fotoplates iegūst kalcija mākoņu fotogrāfiju Saules atmo-

sfērā. 164. attēls rāda, ko īsti tad dabū. Šeit Saules disks noklāts

sīkiem, gaišiem plankumiņiem, bet, spriežot par to lielumu, jāatce-
ras, ka Saules caurmērs ir 109 reizes lielāks par Zemes caurmēru.

Šur un tur sakārtojušies lieli, gaiši plankumi; tie ir tieši tie apgabali,
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kas 163. attēlā apzīmēti ar ciparu 2. Šie gaišie plankumi, lielie un

mazie, ir nosaukti par flokulam. Lielās flokulas vienmēr apņem plan-
kumus un novietojas virs fakelām.

Pirmās spektroheliogramas vienā laikā ieguva Delandrs Medonas

observatorijā Parizes tuvumā un Hels sākumā savā paša obser-

vatorijā Čikāgā, vēlāk Jerksas observatorijā; vēlāk Vilsona kalnā

uzbūvēja observatoriju speciāli Saules pētīšanai.

165. att. Spektroheliograma ūdeņraža (H) staros.

Saules griešanās pētījumi pēc flokulu kustības deva visiem

heliografiskajiem platumiem vienu un to pašu apgriešanās periodu

bez palielināšanās polu virzienā, kā tas bija iegūts no plankumiem

un fakelām.

Pēc tam kad bija pārvarētas techniskās grūtības spektrohelio-

gramas iegūšanai N un X staros, pētnieki varēja, kaut arī ar lielām

pūlēm, iegūt spektroheliogramas arī ūdeņraža tumšās līnijas staros

(165. att.). Šīs fotogrāfijas stipri atšķiras no tām, kas uzņemtas kal-

cija staros. Tajās tumšo plankumu tuvumā nav tādu lielu, gaišu
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flokulu, bet toties atklājas šķiedrveida uzbūves ļoti smalka struktūra,

kas pavedina domāt, ka Saules atmosfērā ap plankumiem viela

atrodas virpuļveidīgā kustībā. Šo atklājumu ņēma par pamatu,

pētījot magnētisko lauku Saules plankumos (sk. 166. un 167. att.).
Bez tam ūdeņraža spektrohelio-

gramas daudz skaidrāk nekā kalcija
spektroheliogramās var dabūt tum-

šās flokulas (165. att.), krietni

lielus, izstieptus melnus plankumus,
kuru tumšums liecina, ka šajās vie-

tās ir sevišķi liels daudzums ūdeņ-
raža un kalcija. Izrādījās, ka šīs

tumšās flokulas ir protuberanču pa-

166. att. Spektroheliograma divkāršā

plankuma apvidū (Hα staros).

167. att. .Plankumu grupas
fotografija (augšā) un tā paša

apgabala spektroheliograma
kalcija staros (vidū) un ūdeņ-

raža staros (apakšā).

matnes, jo ikreizes, kad tāda flokula nonāk Saules malā (bet šo

laiku var iepriekš aprēķināt, ja seko tās kustībai pa Saules disku),

šajā malas vietā atrodas protuberance. Tādā kārtā izrādījās par

iespējamu sekot protuberancēm uz Saules diska gan tikai to pamat-

nēm, nevis to augšējām daļām.
Bet bez tam ar spektroheliografu var fotografēt protuberances

Saules malā. Tāda fotografēšana velkas ilgāk nekā Saules diska foto-

grafēšana, un tāpēc disku aizklāj ar metāla ripiņu.
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177. §. Magnētiskā lauka atklāšana Saules plankumos. Spek-

trohelioskops. Atklājums, ka ūdeņraža flokulām ap tumšajiem plan-
kumiem ir virpuļveida struktūra, noveda Helu uz sekojošām domām.

Pēc fiziķu pētījumiem ikviens spīdošs ķermenis, tātad, jādomā,
arī Saule, emitē elektronus; ja virpuļa vielā ap plankumiem ir elek-

troni, tad notiek virpuļveidīga, it kā riņķveidīga elektronu kustība;

no šādas to kustības virpuļa iekšienē

jārodas magnētiskajam laukam, kurā

atrodas plankuma kodola gāzes. Kopš
XIX gs. beigām kļuva pazīstama tā

saucamā Zemaņa parādība; šis holan-

diešu fiziķis atklāja, ka, ja spīdoša
gāze atrodas spēcīgā magnētiskā laukā,

tad gaišās līnijas tās spektrā maina

izskatu, un proti, ja skatās magnētiskā
lauka līniju virzienā, tad daudzas līni-

jas (ne visas vienādā mērā) sadalās

divās līnijās, turpretim, ja skatās

perpendikulāri lauka līnijām — tad

sadalās trīs līnijās. Tas nozīmē, ja
iegūstam plankuma kodola spektru ar

lielu dispersiju, tad var cerēt ieraudzīt

šo līniju dubultošanos to plankumu
spektros, kuri atrodas Saules diska

centra tuvumā un uz kuriem novēro-

tājs skatās magnētiskā lauka līniju
virzienā. Plankumu spektrogramās, ko

Hels ieguva Jerksas observatorijā,

nebija nekādu pazīmju par šādu du-

bultošanos.

Jau toreiz Vilsona kalna jaunajā
Saules observatorijā bija uzbūvēts ori-

ģinālas konstrukcijas teleskops, tā

saucamais torņa teleskops (168. att.).

168. att. Torņa teleskopa
schema.

Divdesmit metru augsta režģveida torņa virsotnē bija uzstādīts

objektivs, kura optiskā ass novietota vertikāli; uz to vērš

Saules starus pēc tam, kad tie atstaroti spoguļos, no kuriem

viens griežas tā, ka Saules stari visu laiku virzīti objektiva optiskās
ass virzienā. Uz Zemes virsmas rodas Saules attēls apmēram 18 cm

diametrā. Šeit atrodas spektrografa sprauga; izejot tai cauri, stari

tiek ievadīti 10 m dziļā akā; tās dibenānovieto kolimatora objektivu,
kura fokusā atrodas minētā sprauga; aiz tās difrakcijas režģis (vai

prizma), kas gaismu sadala spektrā. Gaismas stari iet atpakaļ uz

augšu caur to pašu objektivu, un pie Zemes virsmas vienā līmenī

ar spraugu dabū spektru ar milzīgu dispersiju. Bet arī ar šādu
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aparātu līniju dubultošanos plankuma spektrā nevarēja pamanīt.
Tad Hels izmantoja to apstākli, ka to līniju gaisma, kādās sadalās

spektra līnija magnētiskā laukā, nav vienkārša gaisma, bet pola-
rizēta pa riņķi vienai līnijai vienā virzienā, otrai — otrā virzienā.

Tad stariem ceļā nolika papildu optisku sistēmu, ar kuras palīdzību

pēc vēlēšanās varēja nodzēst gan vienas, gan otras līnijas gaismu
Ar šādu aparatūru uz fotoplates blakus tika iegūt
tādi plankuma spektri, ka vienā no tiem bija
nodzēsta viena līnija no šo līniju pāra, bet blakus

esošajā spektrā — otra, trešajā atkal pirmā, cetur-

tajā — atkal otra (aptuveni tas attēlots 169. zīm.)
Šādā fotogrāfijā jau varēja pamanīt vienas līnijas
vietā divas, un tādējādi Saules plankumos atklāj;

magnētisko lauku. Pēc tam tika uzbūvēts spek-
trohelioskops, aparāts, ar kura palīdzību šādus

atklājumus un plankumu magnētiskā lauka mērī

jumus varēja izdarīt ar aci, nevis ar fotografēšanu
un Vilsona kalna observatorijā tika organizēt
sistemātiski plankumu magnētisma pētījumi katri

dienu, kad laika apstākļi to atļāva. PSR Savienība

novērojumus ar spektrohelioskopu pirmais orgāni
zēja prof. N. Barabaševs Harkovā; tagad šādus novērojumus veic

arī Abastumanā un Taškentā.

69. att. Līniju
dubultošanās

plankuma
spektrā.

178. §. Plankumu magnētisms. Saules parādību 22 gadu periods.

Kad daudzu gadu laikā bija izdarīti šādi novērojumi ar aprakstīto
torņa teleskopu

un ar otru divreiz

lielāku, tad tika

atklātas šādas

likumsakarības.

Diviem lieliem

plankumiem, no

kuriem viens iet

grupas priekšga-
lā, bet otrs no-

slēdz to, polari-
tātes ir pretējas;

170. att. Saules plankumu polaritātes izmaiņa.

vienā plankumā

magnētiskā lauka līnijas vērstas no Saules iekšienes uz ārpusi,
otrā —no ārpuses uz iekšieni; tas nozīmē, ka elektronu kustība

virpuļos ap šiem plankumiem notiek dažādos virzienos; vienā

plankumā pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam,

otrā — pulksteņa rādītāja kustības virzienā, vai arī, ka vienā plan-
kumā uz āru vērsts magneta ziemeļpols, otrā — dienvidpols. Sau-

les ziemeļu un dienvidu puslodē polaritātes plankumu grupās ir
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pretēji vērstas. Ikkatrā Saules plankumu ciklā, kas sākas ar plan-
kumu rašanos lielos platumos, polaritāte paliek tā pati līdz cikla

beigām, bet nākamajā ciklā plankumu polaritāte ir pretēja. Tādē-

jādi, ja ievēro plankumu polaritāti, tad Saules darbības periods
jāskaita nevis 11 gadu, bet 22 gadus garš (170. att.). Izejot no šiem

faktiem, Helam radās par plankumiem šāda hipotēze: grupā abi

lielie plankumi novietojas virpuļa kanāla galos, kurš rodas Saules

iekšienē, un elektronu riņķošana notiek kā solenoidā, tā ka tā gali
līdzīgi elektromagnēta galiem.

179. §. Saules ietekme uz Zemi.I Gandrīz visi uz Zemes esošie

enerģijas avoti galu galā savu enerģiju parādā Saulei. Visi augi
starp citu tie. no kuriem iegūstam malku, izaug, pateicoties Saules
staru enerģijai; bez Saules gaismas — tumsā tie nevar augt. Akmeņ

ogles un nafta ir bijušo ģeoloģisko laikmetu augu atliekas, tātad

gala rezultātā tie ir Saules staru enerģijas akumularoti, kas saglabājuš
to daudzus miljonus gadu ilgi kopš tā laika, kad šie stari sasniedza

Zemi. Vējš izceļas no tā, ka dažādās vietās uz Zemes ir dažādi at-

mosfēras spiedieni, bet tas notiek tāpēc, ka Saules stari tās nesasilda

vienādi. Ūdens tek upēs un krīt ūdenskritumos tāpēc, ka Saules

enerģija liek okeānu un upju ūdeņiem iztvaikot, vējš iznēsā ūdens

tvaikus pa sauszemi, lietus veidā tie nonāk Zemē un baro strautus

un upes.

Visus šos pārveidotās Saules enerģijas veidus cilvēks izmanto

savām vajadzībām. Tikai paisumu un bēgumu enerģijas avots lie-

lākā mērā ir Mēness nekā Saules; bet cilvēks vēl vāji prot to izmantot.

Niecīgi maz tiek techniski izmantota arī tā enerģija, kas nepār-
trauktā straumē plūst uz Zemi ik pa 2 mazām kalorijām uz 1 cm

2

minūtē pie Zemes atmosfēras augšējās robežas.

Ja ņem kasti ar stikla vāku, kura iekšpusē nokrāsota melna,

ieliek to kādā lielākā kastē ar nedaudz spraišļu, lai starp to sienām

būtu gaisa kārta, kas vājinātu siltuma izstarošanu no iekšējās

kastes, apsedz arī ārējo kasti ar stiklu un izliek šo aparātu Saulē

tā, lai stikla vāks būtu vērsts perpendikulāri Saules stariem, tad

pēc kāda laika (stundas vai divām) temperatūra iekšējās kastes

iekšienē pacelsies par vairākiem desmitiem grādu un labvēlīgos ap-

stākļos ūdens katliņā sāks vārīties, tā ka tajā varēs vārīt

ēdienu.

Var pagatavot ieliektu spoguli no metāla kā puscilindru un

novietot tā asi Saules azimutā (171. att.). Tad Saules staru enerģija,
atstarojoties no ieliektās virsmas, koncentrēsies ap fokalo līniju,

un, ja šeit ievieto cauruli, kuras augšgalā ieplūst ūdens, tad pa apak-

šējo galu tas iztecēs jau vairāk vai mazāk sasilis.

Izgudroti arī citi aparāti, lai tieši izmantotu Saules staru ener-

ģiju. Līdzīga veida Saules siltuma iekārtas lieto mūsu Vidusāzijas

republikās silta ūdens piegādāšanai pirtis. Protams, ir nozīme tās



304 SAULE

lietot tikai tur, kur bieži ir skaidras, saulainas dienas, bet ne tādās

vietās kā Maskava vai Rīga.
—- .

Tomēr var un vajag censties panākt ko vairāk. Vai nevarētu

atrast tādu ķīmisku reakciju vai tādu fizikālu procesu, lai ar tā pa-

līdzību no Saules staru iedarbes stieplē rastos pietiekami stipra
elektriskā strāva? Tāds piemērs mums ir termoelektriskā parādība.
Var izgatavot, kā to jau pirms daudziem gadiem darīja prof. Cera>kis,

171. att. Saules enerģijas ierīce.

tādu termoelektrisku bateriju, kas iedarbina zvanu visu laiku, ka-

mēr uz to spīd Saule. Ja, sildot ar Saules stariem, tiktu iegūta
stipra strāva, to varētu izmantot uz vietas un novadīt uz attālumu.

Pagaidām tie ir sapņi, bet telefons, radio un televīzija taču arī ir reali-

zēti sapņi.
Bez siltuma Saulei ir arī vēl citādi siltuma iedarbības veidi uz

Zemi. Rādīdama uz ziemeļiem, magneta adata nestāv mierā; tā

izdara diennakts laikā nelielas svārstības, kuru amplitūda ir dažas

loka minūtes; šo svārstību amplitūda mainās atkarībā no plankumu
skaita uz Saules. Kad uz Saules diska redzama liela plankumu

grupa, tad dažreiz (taču ne vienmēr) šādos gadījumos uz Zemes

norisinās tā saucamās magnētiskās vētras: magneta adata izdara

neparastas svārstības, telegrāfa vados rodas strāvas, kuru cēlonis

nav uz Zemes un traucē telegramu noraidīšanu. Polārblāzmu skaits

mainās no gada uz gadu līdztekus Saules plankumu skaitam, un,

kad polārblāzma ir sevišķi stipra, tad uz Saules vienmēr mēdz būt

liela plankumu grupa. Pretējā atkarība nepastāv. Liela Saules
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plankumu grupa var būt, bet liela polārblāzma nav novērojama.
Tā Saules magnētiskās parādības ietekmē Zemi.

Šo Zemes parādību paralēlisms ar Saules procesiem izpaužas ne

tikai to 11 gadu periodā, bet arī apstāklī, ka tajās (magneta adatas

svārstību amplitūdā, polārblāzmu skaitā) novērojams 27 dienas

ilgs periods, kas atbilst Saules sinodiskās apgriešanās periodam at-

tieksmē pret Zemi. Ši sakarība starp Zemes un Saules parādībām

izskaidrojama ar to, ka no Saules virsmas, sevišķi no tām vietām,
kur attīstās vētrainie procesi (fakelu, plankumu, protuberanču vei-

došanās), notiek milzīga skaita daļiņu izvirdumi, gan lādētas ar

pozitivu vai negativu elektrību, gan neitrālas; tās apvienotas ar

vienu nosaukumu korpuskulas (t. i., mazi ķermenīši). Tās kustas

daudz lēnāk nekā gaisma, ar ātrumu 800—1000 kmļsek., tā ka,

atstājušas Sauli, tikai pēc I—2 dienām sasniedz Zemi. Zemes at-

mosfēras augšējās daļās no to iedarbības notiek gāzu spīdēšana, ko

novērojam kā polārblāzmu; un to ietekme traucē Zemes normālo

magnētisko lauku. No Saules tās izklīst nevis vienmērīgi uz visām

pusēm, bet virzītas plašos kūlīšos vai vēdeklīšos; tāpēc parasti
tās nonāk uz Zemes, bet reizēm var arī nenonākt (plankums uz

Saules redzams, bet tā iedarbība uz Zemi nav manāma). To lēnās

kustības dēļ ir novērojama Zemes efektu novēlošanās par I—2

dienām, salīdzinot ar procesiem, kas notiek uz Saules. Šo korpuskulu
iedarbību uz Zemes atmosfēru pētī arī pilno Saules aptumsumu
laikā. Mēness uz laiku aizšķērso tām ceļu, taču nedaudz

agrāk nekā gaismas stariem. Šādi pētījumi ietilpa padomju astro-

nomu 1936. gada 19. jumja un 1941. gada 21. septembra aptumsumu

novērojumu programā.
Līdz ar plašu radio izplatīšanos un ieviešanos dzīvē tika at-

klāta Saules ietekme uz elektromagnētisko viļņu izplatīšanos. Naktī

tie izplatās tālāk, labāk būtu teikt, izplatoties tie tiek mazāk vājināti
nekā dienā. Tāpēc, uzturot radiosakarus starp tālām vietām, labāk

izvēlas tādu diennakts laiku, kad viļņu ceļš starp raidstaciju un

uztvērēju iet pa Zemes nakts pusi.
Ar vētrainiem procesiem uz Saules sakrīt traucējumi radiosa-

karos. Šāda ietekme izskaidrojama ar to, ka Saules ultravioletie

stari jonizē Zemes atmosfēras gāzes. īsie radio viļņi izplatās tālāk

nekā garie. Tas ir tāpēc, ka 100 km un augstāk virs Zemes virsmas

atrodas tā saucamais Hivisaida slānis (tā zinātnieka vārdā, kurš

to atklājis), kas sastāv no gāzēm, kuras jonizētas Saules ultravioleto

staru iedarbībā; īsie radioviļņi, sasnieguši to, tiek atstaroti un

nonāk atpakaļ uz Zemes virsmas, kamēr garie iziet cauri Hivisaida

slānim un netiek vairs atstaroti; tādā kārtā īsos viļņus var uztvert

no lielāka attāluma nekā garos; bet starp raidstaciju un tām vietām,

kur nonāk atstarotie viļņi, zināmā plašumā atrodas gredzenveidīga
klusuma zona: tur nenonāk tuvu Zemes virsmai ejošie viļņi.

M Viftp&ifgtfl astronomijas kurss
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Šie fakti bez šaubām pierāda, ka Zemes magnētiskā un elektriskā

lauka anomāliju cēlonis atrodas uz Saules, bet tikai chromosferas

novērojumi ar spektrohelioskopa palīdzību ļāvuši konstatēt, ka šo

anomāliju tiešais cēlonis ir tā saucamie chromosferas izvirdumi..

Parādību novērojumi rāda, ka retumis, tomēr līdz desmit reižu

diennaktī, fakelu aizņemtās platības nelielā daļā ūdeņraža, kalcija
(un varbūt arī citu) tumšās līnijas šās daļas spektrā kļūst gaišas..
Tas nozīmē, ka norisinās chromosferas gāzu pastiprināts izvirdums.

Parādība attīstās dažu minušu laikā un atslābst līdz izzu-

šanai dažās desmit minūtēs. Tajā pašā sekundē, tiklīdz spek-

trohelioskopā novērojams izvirduma sākums, uz Zemes saceļas

magnētiska vētra un rodas traucējumi radioviļņu pārraidē, daž-

reiz pat tā tiek pilnīgi pārtraukta. Tas apstāklis, ka šīs parādības

notiek vienā laikā, rāda, ka cēlonis ir Saules ultravioletās radiācijas
krasa pastiprināšanās un nevis korpuskulas. Korpuskulas, ja tās

tajā pašā laikā pamet Sauli, rada uz Zemes efektu tikai pēc vienas

diennakts, jo to ātrums daudz mazāks par gaismas ātrumu.

Vistumšākajā naktī debess fons starp zvaigznēm nav melns;:

nakts debess spīd. Šī debess spīdēšana pa daļai notiek tāpēc, ka

zvaigžņu gaisma apgaismo debesi, taču aprēķini rāda, ka šis apgais-
mojums sastāda tikai apmēram 17% no debess gaismas; zināma

daļa piekrīt zodiakālai gaismai (sk. 180. §), bet visvairāk šī spīdē-
šana līdzīga polārblāzmai; to norāda spektrs, kas satur tās pašas

gaišās līnijas kā polārblāzmas spektrs; debess spīdēšanas cēlonis ir

Zemes atmosfēras augšējo slāņu spīdēšana, kas notiek, iedarbojoties
uz to korpuskulām, ko izsviež Saule.

Vairāk nekā priekš simt gadiem radās doma, vai tikai periodiskās
parādības, kas notiek uz Saules, pirmkārt, plankumu daudzums, ne-

ietekmē laika apstākļus uz Zemes. Neskaitāmi un daudzveidīgi
statistiski salīdzinājumi līdz šim nav devuši pilnīgi noteiktus slēdzie-

nus. Tiesa, atsevišķās vietās uz Zemes it kā būtu novērots zināms

neliels paralēlisms starp Saules plankumu skaitu un atmosfēras

spiedienu, temperatūru, ezeru līmeni, spalvu mākoņu skaitu un

citiem meteoroloģiskiem faktoriem, bet noteiktas sakarības, tādas,
kas dotu iepriekšējus paredzējumus, līdz šim nav konstatētas. Sa-

protams, ka šim jautājumam ir liela praktiska nozīme. Tas ietilpst
tā saucamajā ~problēmā Zeme — Saule" un pieder pie mūslaiku

aktuālajiem jautājumiem, pie kura atrisināšanas strādā arī padomju
zinātnieki.

180. §. Zodiakālā gaisma un pretspīdēšana. Vidējos platumos

marta un aprīļa saKuma sKaiaras nezmeness naKtīs tālu no gaismas
avotiem uz Zemes, ārpus apgaismotās pilsētas, kad nodziest vakara

blāzma, debess rietumu pusē var redzēt garenu, gaišu trijstūri
kura pamats atrodas ap to vietu, kur norietēja Saule; tā viduslī-

nija stiepjas pa zodiaka zvaigznājiem; tā spožums pavājinās virzienā
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no horizonta uz ekliptikas kulminējošo punktu, kur tas tikko ma-

nāms; tā ir tā saucamā zodiakālā gaisma. Pēc spožuma tā līdzīga
Piena ceļam. Dienvidu platumos, Krimā, Kaukāzā un Vidusāzijā,
to var redzēt arī citos mēnešos, piemēram, ziemā. Gluži tāpat tā

redzama rudenī pirms rīta ausmas austrumos. Vispār tā labi

redzama tad, kad ekliptika pēc Saules rieta vai pirms tās lēkta

stipri noliekta pret horizontu un nakts ir tumša. Labvēlīgos gadī-
jumos tā redzama gar visu ekliptiku. Tad var vēl arī pamanīt,
ka apkārt ekliptikas punktam, kas novērošanas laikā diametrāli

pretējs Saulei, ir vāji spīdošs plankums, kura caurmērs apmēram
10°, tā saucamais pretspīdums.

Šo parādību izskaidro tā, ka apkārt Saulei abās pusēs no Zemes

orbitas plaknes atrodas milzīgs mākonis, kas izskatās kā lēca vai

kabatas pulkstenis; tas sastāv no gāzes vai smalkiem putekļiem, kas

sniedzas pāri Zemes orbitai. Jo tālāk no Saules, jo vairāk samazinās

gāzes vai putekļu blīvums, un vispār šī mākoņa masa ir ļoti niecīga.
Zodiakālās gaismas spektrs daudz neatšķiras no Saules spektra, un

tās gaisma daļēji polarizēta; tas norāda, ka tā spīd ar Saules atsta-

rotu gaismu.
Zodiakālās gaismas un pretspīduma plašus un daudzveidīgus

pētījumus (novērojumus un teorētiskus apsvērumus) ir izdarījis
akadēmiķis V. Fesenkovs.

UZDEVUMI

1. Ja Saules masa būtu tāda pati kā tagad, bet tās rādiuss 150 reižu

lielāks par tagadējo un vienāda blīvuma slāņi būtu koncentriskas lodveidī-

gas virsmas ar kopēju centru Saules centrā, tad: 1) kāds būtu smaguma

spēka paātrinājums tā virspusē un 2) kā mainītos Zemes kustība ap Sauli V

2. Attiecībā pret zvaigznēm Saulei zināmas joslas griešanās periods
ir 26,00 dienas. Kāds ir šīs joslas griešanās periods attieksmē pret novēro-

tāju uz Zemes? Norādījums: Zemes orbitu uzskatīt par riņķveidīgu.
3. Pieņemot, ka Saules ekvatoriālās joslas griešanās periods 25 dienas,

aprēķināt: 1) radiālā ātruma starpību kilometros sekundē diska pretējiem
punktiem, kuri atrodas uz Saules ekvatora; 2) par kādu daļu no attāluma

starp nātrija līnijām D
x un D 2būs novirzītas Saules ekvatora pretimstāvožo

punktu spektra līnijas.
4. Ja Saules virsmas temperatūra palielināsies par 1%, par cik pro-

centiem tad palielināsies Saules konstante uz Zemes?
5. Ja iedomātais novērotājs atrodas uz Neptuna, kāds būs Saules

leņķiskais diametrs, kāda būs Saules konstante un par cik zvaigžņu lie-

lumiem Saule izskatīsies vājāka, nekā skatoties no Zemes?

Desmitā nodaļa

PLANĒTU SISTĒMA

181. §. Planētu kustības. Kustību stabilitāte. IV nodaļā iepa-
zināmies ar saules sistēmas uzduvi un ar taja ietilpstošo ķermeņi
savstarpējās pievilkšanās likumu. Tā kā Saules masa 700 reizi
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lielāka par visu planētu masu sumu, tad Saules pievilkšanas spēks
gandrīz pilnīgi nosaka planētu kustību raksturu. Planētu savstarpē-
jās perturbācijas pārāk mazas, lai varētu izsaukt lielu novirzīšanos no

Keplera likumiem. Mēs redzējām, ka planētu masas noteic pa daļai

pēc pavadoņu kustības ap tām, pa daļai pēc savstarpējām kustību

perturbācijām. Ap XX gs. sākumu saskaņa starp planētu redzamo

kustību novērojumiem un to kustību teoriju bija jau gandrīz pilnīga;

172. att. Lielo planētu orbitas.

nelielām Marsa, Zemes un Veneras kustību nesaskaņām nebija pie-
šķirama liela nozīme, un tikai Merkura kustība nebija pilnīgi skaidra.

Jau Leverjē bija atradis, ka Merkura orbitas perihelijs viena gadsimta
laikā kustas par 40" ātrāk, nekā tam vajadzētu būt saskaņā ar

citu planētu traucējošo iedarbību uz tā kustību. Dabisku izskaidro-

jumu šai kustībai dod relativitātes teorija.
Kaut arī planētu savstarpējās perturbācijas ir mazas, taču uz-

reiz nav skaidrs, vai tās nevarētu milzīgos laika sprīžos jūtami
mainīt Saules sistēmas uzbūvi, t. i., planētu orbitu savstarpējo
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slīpumu, to ekscentricitati un attālumu no Saules. XVIII un

XIX gadsimtā astronomi teorētiķi, kā Laplass, Lagranžs, Puasons,

bija nodarbināti ar šo jautājumu un nonāca pie secinājuma, ka tas

nav gaidāms; katras planētas vidējais attālums no Saules, tās or-

bitas ekscentricitate un slīpums pret ekliptikas plakni tikai svārstās

zināmās robežās, bet tām nav pastāvīgas (tā saucamās sekularās)

pamazināšanās vai palielināšanās. Tomēr jāpatur prātā, ka šis

173. att. Lielo planētu salīdzināmie lielumi.

jautājuma atrisinājums tomēr nav pilnīgi stingrs; tas rēķinās ar

planētu savstarpējo pievilkšanos, bet, tā kā dabūtie vienādojumi
matemātiski grūti atrisināmi, tad atrisinājums ir tikai aptuvens.

Galīga atrisinājuma jautājumam par kustību stabilitāti planētu
sistēmā neierobežotam laikam mums vēl nav.

182. §. Planētu fizikālo charakteristiku vispārējs apskats.

loti derīgi, iekams sāk aplūkot katras atsevišķas planētas fizisko

uzbūvi, ielūkoties lielo planētu fizikālo charakteristiku tabulā,

un proti, šādās ailēs: 1) vidējais attālums a no Saules astronomiskās

vienībās; 2) orbitas ekscentricitate c; 3) apceļošanas periods ap

Sauli P; 4) diametrs D; 5) masa M; visu to apskata salīdzinājumā
ar Zemi, izņemot, protams, ekscentricitati; 6) vidējais blīvums

attiecībā pret ūdeni; 7) apgriešanās periods ap asi; jāpiezīmē, ka

arī to var precizi aprēķināt, izņemot Zemi, tikai Marsam, jo tikai

uz tā virsmas ir plankumi, kas gadsimtu laikā nemaina savu sav-

starpējo sakārtojumu, kāpēc arī var precizi saskaitīt, cik reižu

Marss apgriežas ap asi divu novērojumu momentu starplaikā, pie-
mēram. XVII un XIX gs.; 8) albedo A; tā sauc skaitli, kas rāda.
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kādu daļu no gaismas, kas krīt uz planētas virsmas, tā atstaro;

9) smaguma spēks g uz planētas virsmas; ātrums p kmjsek., ar kādu

ķermenis jāmet no planētas virsmas, lai tas aizlidotu un neatgrieztos;
11) planētas temperatūra 7W; 12) pavadoņu skaits n.

lelūkojoties šinī tabulā, redzam, ka 8 lielās planētas pēc apmēriem
var sadalīt divos četrniekos: 4 iekšējās mazākās (diametri no 0,4
līdz 1,0), to orbitas atrodas mazo planētu gredzena iekšpusē, un

4 ārējās lielās (diametri no 4 līdz 11); šie četrinieki vēl vairāk atšķiras
ar masām: mazākajām masa ir no 0,04 līdz 1,0, bet lielajām no

15 līdz 317. Saskaņā ar to atrodam lielu starpību arī vidējos bli-

vumos: mazākajām tie gandrīz vienādi — no 3,8 līdz 5,5, bet lie-

lākajām planētām arī savstarpēji tuvi, taču stipri atšķirīgi no mazo

planētu blivumiem — no 0,71 līdz 1,58. Vērsīsim uzmanību uz to,
ka lielajām planētām tas vienlīdzīgs Saules vidējam blīvumam,
kas ir 1,41, bet Mēnesim vidējais blīvums ir 3,3, tikai nedaudz

mazāks nekā mazākajām planētām.
Pluton> ar savām charakteristikām neiekļaujas nevienā no šīm

grupām.
Lielajām planētām griešanās periodi ap asi līdzīgi cits citam

(no 10/l līdz 15*) un nemaz nelīdzinās mazo planētu griešanās perio-
diem. Bez tan Jupiteram dažādas ekvatoram paralēlās joslas
uzrāda dažādus griešanās ātrumus, kas atgādina Saules griešanos;
acīm redzot tas pats notiek arī uz Saturna.

Planētas pašas gaismu neizstaro un ir redzamas tikai tāpēc, ka

tās apspīd Saule. Tāpēc arī tām novērojamas fāzes, līdzīgas Mēness

fāzēm, sevišķi ievērojamas tās ir Venerai un Merkuram. Mēness

virsmai atstarošanas spējas ir tādas pašas kā Merkura virsmai.

Marsa virsma atstaro caurmērā vairāk. Pārējo planētu — Veneras,
Zemes un četru lielo planētu — virsmas atstaro gaismu gandrīz
vienlīdz stipri tāpat kā Zeme, tikai Venera nedaudz stiprāk. Uz

Mēness, kā zinām,"atmosfēras nav; uz tā Saules gaismu atstaro

pati Mēness cietā virsma. Tāpēc domājams, ka tas pats notiek arī

uz Merkura un Marsa, kaut arī varbūt mazākā mērā. Vēlāk redzē-

sim, ka arī teleskopiskie novērojumi pilnīgi apstiprina šos secināju-
mus. Turpretim pārējām planētām gaisma atstarojas no atmosfēras

mākoņiem, kā tas redzams arī pēc teleskopiskiem novērojumiem.
levērosim arī to, ka tur, kur ir mazas atstarošanas spējas (uz Mēness,
Merkura un Marsa), ir arī mazs pievilkšanas spēks uz planētas virs-

mas. Vēlāk uzzināsim, kāpēc tas tā.

Tādējādi jau no šiem īsajiem datiem redzams, ka pēc fizikālā

stāvokļa četras iekšējās planētas, kas līdzīgas Zemei, stipri atšķiras
no četrām ārējām, kuras stipri atšķiras no Zemes.

183. §. Planētu atmosferas. Pēc gāzu kinētiskās teorijas katras

gāzes daļiņas atrodas nepārtrauktā kustībā. To ātrumi ir dažādi,
bet vidēji tie palielinās līdz ar gāzes temperatūras celšanos. Bez
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tam katras gāzes daļiņām ir savs vidējais ātrums zināmā tempera-
tūrā. Tāpēc gāze, kas nav ieslēgta slēgtā traukā, cenšas izklīst uz

visām pusēm. Tāpēc arī mūsu atmosfēras daļiņas uz atmosfēras

robežas, kur blīvums mazs un daļiņu ceļš starp'sadursmēm nav tik

mazs kā tad, ja blīvums liels, cenšas attālināties no Zemes, un tās

neattālinās tikai tāpēc, ka Zemes smaguma spēks to neatjauj Un

ir pietiekami liels, lai noturētu šīs daļiņas pie Zemes. Pretējā gadī-
jumā ātrākās no tām (atcerēsimies, ka visām daļiņām ātrumi nav

vienādi) pakāpeniski aizlidotu no Zemes un pēc zināma laika Zeme

varētu palikt bez atmosfēras vai vismaz ar nelielu atmosfēru. Uz

Mēness smaguma spēks 6 reizes mazāks nekā uz Zemes; tāpēc Mē-

ness nevar pie sevis noturēt gāzes daļiņas, it sevišķi tādā augstā

temperatūrā, kāda tur mēdz būt ap dienas vidu, dienas, kas uz

Mēness ir 15 mūsu diennakšu gara. Tāpēc, lūk, uz Mēness patlaban
nav manāmas atmosfēras un nevarēja tādas būt arī agrāk.

Tāpēc lielas atmosfēras var sagaidīt tām planētām, kurām

smaguma spēks uz virsmas ir lielāks, jo no tā ir atkarīgs arī ātrums,

ar kādu vajadzētu mest ķermeni no planētas virsmas, lai tas aiz-

lidotu un neatgrieztos.
No šejienes izriet, ka tām planētām, kurām smaguma spēks

uz virsmas ir mazs (Merkurs un Marss), atmosfēras nevar būt visai

lielas. Saules stari tur no atmosfēras daļiņām atstarojas maz; lie-

lāko tiesu tie aiziet līdz virsmai un atstarojas mazāk no tās nekā

uz tām planētām, uz kurām gan atmosfēra, gan, jo sevišķi, mākoņi
tajā atstaro Saules gaismu: tie atstaro stiprāk nekā planētas cietā

virsma. Vēlāk redzēsim, ka šos izskaidrojumus apstiprina arī pla-
nētu virsmu teleskopiskie novērojumi.

184. §. Par temperatūrām uz planētu virsmām. Planētu fizi-

kālo cnaraKtenstiKu taouias Kolonas na un no ir planētu virsmu

aprēķinātās temperatūras, bet kolonā 11c — novērotās temperatūras

Temperatūras aprēķina, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem.

Pieņemsim, ka D astronomisko vienību attālumā no Saules atrodas

absolūti melna lodīte ar rādiusu a cm, kura absorbē visu uz to, t. i.,

uz laukuma na
2
,

krītošo Saules enerģiju un ka tā ir izsilusi cauri

sasiluši līdz visaugstākajai absolūtai temperatūrai T°, ko redzam

no tā, ka lodīte izstaro no savas virsmas 4 na
2
tikpat daudz enerģijas,

cik saņem no Saules. Ja pieņemam, ka Saules konstante Zemei ir

1,94 kal. 1 minūtē uz 1 cm
2/ tad lodīte saņems 1,94 rza

2 :D2 kal

bet izstaros vienā minūtē pēc Stefana-Bolcmaņa likuma:

Ana2 •82(T : 1000)4 vai Ana2
■ 82 • 10~12 •T* kal.

Tātad

1,94 4*ai .82 • 10-12
- l \
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no kurienes dabūjam

7'abs - 277° : 1/Z).

Bet īstenībā ar planētām tā nenotiek: planētas lode nav izsilusi

cauri, temperatūra nav visur vienāda; tajā punktā, kur Saule at-

rodas zenitā, temperatūra vislielākā; tur 1 cm
2

saņem no Saules

1,94: i)2 kal, bet izstaro 82 (7' : 1000)* kal. 1 minūtē; tāpēc

šajā punktā

Temperatūras, kas aprēķinātas pēc šīm divām formulām, dotas

kolonās 11a un 11b.

Taču šīs divas formulas temperatūras aprēķināšanai neparedz

planētas atmosfēras ietekmi, ja tāda ir. Bet atmosfēra pārvērš

planētu zināmā mērā līdzīgu lecektij. Kā zināms, stikli samēra

brīvi laiž cauri redzamos spektra starus, bet manāmi aiztur infra-

sarkanos starus. Tāpēc lecekts stikls pietiekami laiž cauri Saules

starus, kas tad sasilda lecektī augsni, bet siltuma enerģiju, kas nāk

no sasildītās augsnes un visa sastāv no infrasarkanajiem stariem,

cauri nelaiž; gluži otrādi, stikls pats no tās sasilst, un tāpēc tempera-

tūra zem lecekts stikla ir augstāka nekāblakus esošajā dobē, kas nav

apsegta ar stiklu. Tāda pati iedarbība ir arī atmosfērai uz planētas

temperatūru. Tāpēc planētas temperatūrai vispār jābūt nedaudz

augstākai nekā tai, ko aprēķina pēc minētās formulas, tomēr aprē-

ķināt šo atmosfēras ietekmi nav iespējams, jo tad ļoti precizi jāzina

atmosfēras sastāvs, bet to mēs, izņemot Zemi, nezinām nevienai

planētai. Bez tam arī pati atmosfēra, ja tā pietiekami bieza, ir ab-

sorbē, ir izstaro enerģiju. Beidzot ari pieņēmums, ka planēta atstaro

kā absolūti melns ķermenis, ir tikai aptuveni pareizs. Tāpēc aprē-

ķinātām temperatūrām nevar pilnīgi uzticēties, tās ir tikai aptu-

venas. .

Noteicot planētu temperatūras novērošanas ceļā, rīkojas tā, ka

ārkārtīgi mazu — mazāku par 1 mm
2

— ļoti jutīga termoelektriskā

pāra slāni novieto liela objektiva fokusa tajā vietā, kur atrodas

planētas attēls vai pat planētas zināmas vietas attēls, piemēram,

tās polārais vai ekvatoriālais apgabals. Termopāra jutību tukšuma

var padarīt tik augstu, ka no tik vājas termopāra sasilšanas var

konstatēt temperatūras paaugstināšanos. Pēc tam pēc dažiem

papildus novērojumiem var aptuveni aprēķināt temperatūru tai

vietai uz planētas, kuras attēls novērošanas brīdī atradās uz termo-

pāra. Tomēr šie novērojumi un to apstrādāšana ir tik grūti, ka

tabulā minētie skaitļi jāuzskata tikai par aptuveniem. Interesanti

tomēr, ka novērojumu ceļā iegūtās temperatūras ir diezgan līdzīgas

aprēķinātām, balstoties uz izklāstīto teoriju.
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185. §. Atsevišķu planētu novērošanas apstākļi uz Zemes. Ja apskatām

.apstaKjus, Kaaos no z.emes naKas noverot atsevisĶas pianetas, tad uzreiz

redzams, ka novērošanai visizdevīgākā planēta ir Marss. Tiesa, Zemei

tuvāk par visām nonāk Venera apakšējās konjunkcijas laikā, bet šajā laikā

pret Zemi vērsta tās tumšā puse. Marss Zemei pienāk gandrīz tikpat tuvu

kā Venera, bet tas ir vērsts pret Zemi ar gaišo pusi. Marsa fāze mēdz,
būt tikai neliela. Venera jānovēro rītos vai vakaros tajā laikā, kad tā pie
debess atrodas ne pārāk tuvu Saulei, vai arī, kas jau daudz grūtāk, dienā,
kad attēli astronomiskajā tālskatī nav mierīgi. Marsu visizdevīgāk novērot

opozicijā, t. i., naktī, bet naktī apstākļi novērošanai daudz labāki nekā

dienā. No pārējām planētām Jupiters jau daudz tālāk no Zemes nekā

Marss, nerunājot nemaz par tālākajām planētām. Merkurs ir visgrūtāk
novērojamā planēta, jo to var novērpt tikai dienā, vai, ja naktī, tad netālu

no horizonta. Marss ir ne tikai novērošanai visizdevīgākā planēta, bet arī

visinteresantākā novērojamo parādību dažādības ziņā. Dabiski, ka ar to

arī sākam iepazīties ar planētu fizisko uzbūvi.

186. §. Marss un tā novērošanas apstākli. Marsa griešanās

ap asi un gada laiki uz tā. Marsa kartes. Neapbruņotai acij Marss

atsĶiras no pārejam pianeiam ar sarKanu krāsu. Novērojot ar

tālskati, tas redzams kā neliels disks bālganā ķieģeļu krāsā, uz

kura cik necik labvēlīgos apstākļos redzami tumši, pelēki plankumi.
Labvēlīgi novērošanas apstākļi atkarīgi no gaisa mierīguma novē-

rošanas laikā, no Marsa augstuma virs horizonta un attāluma no

Zemes. Protams, labāk to novērot, kad tas atrodas opozicijas tu-

vumā, bet, tā kā Marsa orbitai ir jūtama ekscentricitate, attālums

opozicijas laikā mainās no 0,66 līdz 0,38 astronomiskām vienībām;
viena opozicija seko otrai vidēji pēc 2 gadiem un 53 dienām, pie
kam apmēram par 53° mainās opozicijas garums, bet pēc 7 opozi-
cijām (15 gadiem) tās iestājas tajos pašos mēnešos un tajās pašās
vietās pie debess. Vismazākais attālums ir augusta opozicijās;
tad Marss atrodas netālu no savas orbitas perihelija. Tad arī tā

spožums ir vislielākais: tas ir spožāks par visām zvaigznēm un pla-

nētām, izņemot Veneru. Tomēr šajā opozicijā tam ir dienvidudekli-

nācija un tāpēc augstums virs horizonta ziemeļu platumos ir nepie-
tiekams, lai iegūtu labus, mierīgus attēlus. Tomēr visvairāk jauna
par Marsu uzzina tieši šajās tā saucamajās lielajās opozicijās vai

tām tuvākajās.
Novērojot Marsu vairākas stundas ilgi, var manīt, ka tumšie

plankumi uz tā virsmas pārvietojas no tā diska aptumsuma malas

uz rietumu malu, skatoties no Zemes, bet nākamajā vakarā tie

tajās pašās stundās ir atkal gandrīz tādā pašā stāvoklī uz diska kā

iepriekšējā vakarā. Pie tam šo plankumu savstarpējais stāvoklis

nemainās, tā kā tos var labi atšķirt citu no cita un atzīmēt laikus,
kad katrs no tiem iziet cauri sava ceļa vidum, pārvietojoties no pla-
nētas diska vienas malas līdz otrai. Salīdzinot tādus novēroju-
mus un vispār Marsa zīmējumus, kuri aptver vairāku desmit gadu
periodu (var pazīt galvenos tumšos plankumus pat XVII gs. nepil-

nīgajos zīmējumos), ir ļoti precizi noteikts tā griešanās periods ap
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.asi, kas ir 24A37"'22, 858; tā ir Marsa zvaigžņu diennakts izteikta

Zemes vidējā laikā. Marsa griešanās ass vērsta uz debesspunktu, kura

rektascensija ir 22MO m

,
bet deklinācija -f54°. Ar perpendikulu pret

tā orbitas plakni tā veido 24° leņķi. Tāpēc uz Marsa ir jābūt gada
laikiem līdzīgiem Zemes gada laikiem, tikai gandrīz divreiz garā-
kiem par mūsējiem, jo Marsa apceļošanas ilgums ap Sauli ir 22»/2
mūsu mēnešu garš.

Viena gada laika sekas uz Marsa viegli novērojamas. Aukstajā
laikā ziemeļu puslodē ap ziemeļpolu kļūst redzams sniegbalts plan-
kums, kas kā cepure apklāj polāros apgabalus apmēram 40—50°

apkārtnē. Pavasarim tuvojoties, baltā plankuma malā rodas tumša

maliņa, kas pakāpeniski samazinās un ap vasaras sākumu pārvēršas
baltā punktā, kamēr tajā pašā laikā dienvidpolā, kur tajā laikā

sākas ziema, rodas balts punkts, kas aug un pamazām pārvēršas
par baltu cepuri, ka? apklāj apgabalu ap Marsa dienvidpolu; kad tur

sākas pavasaris, cepures malās parādās tumša svītriņa, cepure
kļūst mazāka un ap vasaras sākumu izzūd, bet pa to laiku ziemeļ-

polā parādās baltais punkts, kas pamazām top par baltu plankumu.
Gluži dabiski un pat nepieciešams no šīm parādībām secināt,

ka uz Marsa, tāpat kā uz Zemes, ir viela (varbūt ūdens, bet varbūt

kas cits), kas aukstā laikā nosēžas uz augsnes balta sniega veidā

tur, kur ir pietiekami auksts, t. i., pie pola, bet līdz ar pavasara
iestāšanos iztvaiko, tvaiku veidā izplūst pa visu planētas virsmu un

sāk nosēsties tur, kur iestājas auksts laiks, t. i., pie otra pola. Šī

baltā paklāja biezumu nevar noteikt, tāpēc ka Marss atrodas ļoti
tālu no Zemes.

Tumšo plankumu savstarpējais sakārtojums uz Marsa virsmas,

izņemot dažas vietas, nemainās. Tāpēc var sastādīt Marsa karti,
kas derīga ilgam laikam. Jau sen iesarkanās vietas uz Marsa iesauk-

tas par sauszemi, bet tumšie plankumi par jūrām; šie nosaukumi

palikuši, dodot vārdus atsevišķiem plankumiem, bet tagad mēs

droši zinām, ka īstenībā tās nav jūras (sk. tālāk). Jūru un saus-

zemes daļu nosaukumus, ko tagad lielāko tiesu lieto, devis itāļu
astronoms Skiapareli.

187. §. Marsa kanāli. Marsa opozicijas laikā 1877. gadā Skia

pareli, kas pirmais uzsāka Marsa novērojumus, pamanīja uz saus-

zemes virsmas vājas, pelēkas svītriņas, kas savieno pelēku plankumu

pudurus (174. att.). Pēc analoģijas ar pelēkajiem plankumiem —

jūrām viņš nosauca šīs šaurās svītras par kanāliem. Šo nosaukumu

dēļ radās'daudz pārpratumu. Taču, lai nebūtu jāstrīdas par nosau

kūmiem, zinātnē tie palika. Pēc tam kad Skiapareli bija publicējis

savu pētījumu rezultātus, daudzi astronomi arī saskatīja šos vā

redzamos veidojumus, bet ne visus: piemēram, Liksas observatorija
astronomi ar 36 collu refraktoru redzēja mazāk kanālu nekā cita

personas ar mazākiem tālskatiem, tā kā šīs observatorijas direktors



pusjokojot, pusnopietm

paziņoja, ka viņu tele-

skops pārāk liels, lai tajā
varētu saskatīt Marsa

kanālus.

XIX gs. beigās ame-

rikāņu astronoms Persi-

vals Lovels Arizonas štatā

uzbūvēja observatoriju ar

lielu refraktoru speciāli

Marsa pētīšanai. Daudzus

gadus viņš ar saviem pa-

līgiem aizrautīgi novēroja

Marsu vairākās tā opozi-

cijās un daudzus mēnešus

katras opozicijas tuvumā.

175. att. dod priekšstatu
par Lovela izgatavotiem
Marsa zīmējumiem. Mēs

redzam, ka tie būtiski
174. att. Marss pēc Skiapareli zīmējuma.

atšķiras no Skiapareli

zimējumiem; kanāli šauri, melni un taisni — Lovels apgalvo, ka tieši

tādus tos redzējis. Kanālu krustošanās vietās Lovels zīmējis daudzas

~oazes".

No citu novērotāju

zīmējumiem ir vērts

pakavēties pie Anto-

niadi zīmējumiem (176.

att.); viņš ir bijis labs

zīmētājs un novēro-

jumus izdarījis Medo-

nas observatorijā Pari-

zes tuvumā. Tie it īpaši

atšķiras ar jūru un ka-

nālu izplūdušām kon-

tūrām. No 174. ? īdz

176. zīmējumam re-

dzams, ka Marss pat
labvēlīgos apstākļos
grūti novērojams un

rezultāti lielā mērā at-

karīgi no novērotāja,

viņa acs un zīmēšanas

prasmes un manieres.

Tas, ka Marsa zī- 175. att. Marss pēc Lovela zīmējuma

316 PLAI9BTU SISTĒMA
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mējumi tik dažādi un ka kanāli redzami mazos teleskopos,
het nav redzami lielajos, dabiski modināja šaubas par to, vai

šie veidojumi ir reāli. Tika izdarīti šādi mēģinājumi: uz papīra
lapas uzzīmēja tādu kā Marsa disku ar pelēkajām ~jūrām" un iz-

ciļņiem — līčiem, bet starp ~jūrām" iezīmēja juku jukām kaut kādā

kārtībā vājus pelēkus punktiņus. Zīmējumu nolika skatītāju priekšā
tādā attālumā, lai neapbruņotai acij tas izliktos tik liels kā Marss

tālskatī ar vairāku simtu

reižu palielinājumu, un

skatītājiem lika uzzīmēt

visu, ko viņi redz. Par

skatītājiem ņēma gan

skolniekus, gan astrono-

mus speciālistus. Skatītāji

redzēja, ka starp jūrām
kaut kas ir, bet skaidri

nevarēja redzēt, kas īsti.

Viņi savienoja atsevišķi
nesaskatāmos plankumus
virknēs un, nevarēdami

uztvert šo virkņu sarežģī-
tos līkumus, zīmēja tos

taisnu līniju tikla veidā

kā ..kanālus". Šie mēģi-

nājumi rādija, cik uzma-

nīgam jābūt pret šo vāji
redzamo priekšmetu zī-

mējumiem.

Fotogrāfija nevar būt

šajā jautājumā tiesnesis.

Labākajās Marsa foto-

176. att. Marss pēc Antoniadi zīmējuma.

grāfijās iznāk tikai ~jūras". ~līči" un galvenie ~kanāli", bet,
tā kā fotogrāfijas ir ļoti mazas, tad nav iespējams atšķirt tos

smalkos kanālus, kuri redzami zīmējumos. To traucē, pirmkārt,
tas, ka fotoplates gaismas jutīgā kārtiņa ir graudama, otrkārt, tas, ka

ekspozicijas nav momentalas. Novērojot Marsu, acs var uztvert

īsus mirkļus, kad attēli ļoti asi, un neņemt vērā to izplūdušo attēlu,

kas redzams starplaikos, bet fotoplate dod attēlu vidējo asumu

pa visu fotografēšanas laiku, t. i., vairāku sekundu laikā.

No Lovela un viņa līdzstrādnieku ilgstošajiem novērojumiem
ir atklāts ļoti svarīgs apstāklis: kanālu un pa daļai arī jūru redzamība

atkarīga no gada laika. Katrā puslodē kanāli un pelēko, pelēkzaļo
jūru detaļas visskaidrāk redzamas pavasari pēc tam, kad sākusies

šajā puslodē sniega cepures kušana pie pola, un vissliktāk redzamas

vasaras beigās un rudenī. Piezīmēsim, ka Skiapareli un vēlāk arī
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citi novērotāji reizēm redzējuši dažus kanālus divkāršotus, paralēlu

līniju veidā. Šās mīklainās parādības cēlonis pavisam nesaprotams.
188. §. Marsa atmosfera. Nav šaubu, ka uz Marsa ir atmosfēra.

Sniega cepures vielas pārnešanu no viena pola uz otru jārada katrā

ziņā gāzes kārtai virs planētas virsmas;

bez tam ir samanāms, kaut gan vāji,

ka, pārejot no diska vidus uz tā malām,

detaļas kļūst neskaidrākas. Atmosfēras

sastāvu noteic, fotografējot Marsa

spektru, kuru pēc tam salīdzina ar

Mēness spektru. Ja tā atmosfērā būtu

gāzes, kādu nav Mēness atmosfērā,
tad to varētu konstatēt pēc papildu

tumšajām līnijām, kādu nav Mēness

spektrā; taču tādu līniju Marsa spektrā
nav. Ja Marsa atmosfērā ir ūdens

tvaiki un skābeklis, tad spektrā jāpa-
stiprinās tehniskajām (sk. 143. §) lī-

nijām. Tādus novērojumus izdarīja vai-

rākkārt, bet drošu rezultātu nebija.

Svarīgāka ir nozīme Marsa spektra

pētījumiem tajā laikā, kad tā radiālais

ātrums attiecībā pret Zemi ir vislie-

lākais. Tad Zemes atmosfērā radušās

ūdens tvaiku un skābekļa teluriskās

līnijas spektrā ieņem savu normālostā-

vokli, bet šo pašu vielu līnijas, kuras

radušās Marsa atmosfērā, ir drusku no-

virzītas sāņus no to normālā stāvokļa

pēc Doplera-Fizo principa, un tādā

kārtā tieši pēc to redzamības un

skaidrības var spriest par ūdens tvaiki

un skābekļa daudzumuMarsa atmosfērā

salīdzinājumā ar Zemes atmosfēru.

Novērojumi, kas izdarīti

rikaņu lielajiem reflektoriem 1925. gadā

rādīja, ka Marsa atmosfēra satur, salī-

dzinot ar Zemes atmosfēru, 16% skā

bekļa; 1932.—1933. gadā tādas līnijas
netika atklātas, tāpēc 16% vietā jā-

pieņem daudz mazāk. Ūdens tvaik

lielākais ir 5»% no tā daudzuma, kas atrodas Zemes atmosfērā.

Tādā kārtā, pamatojoties uz teikto, var uzskatīt, ka balto cepuri

viela ir ūdens vai nu sniega, vai ledus veidā. Tomēr uz Marsa tā h

ļoti maz, un tāpēc iespējams, ka sniega segas biezums daudz mazāka

177. att. Marsa dienvidpola
cepures kušana 1894. g. pēc

Barnarda zīmējuma.
21. maijā, 2. jūlijā, 8. jūlijā,
29. jūlijā, 7. augustā, 18. au-

gustā, 10. septembri, 7. oktobri.



KANĀLU DABA 319

nekā mums uz Zemes; ne par velti tas vasaru polārajā apvidū pa-
visam (vai gandrīz pavisam) izzūd. Tāpēc nav domājams, ka tā

saucamās jūras patiešām būtu jūras.
Mākoņi, kuri kā balti plankumi uz laiku apslēpj virsmas deta-

ļas, uz Marsa novērojami ļoti reti, bet šo detaļu neskaidrība un

vispār īslaicīga redzamības apstākļu izmainīšanās reizēm ir novē-

rojama; tas diezin vai būs kas cits kā migla.
Bez tam dažreiz var novērot dzeltenīgas krāsas mākoņus; tos

dabiski uzlūkot par dzeltenu putekļu mākoņiem, tādiem, kādi virs

Zemes ceļas no lesa veidojumiem, ja uzskatām, ka iesarkanie apvidi
uz Marsa ir smilšu tuksneši.

Sakarā ar jautājumu par Marsa atmosfēras sastāvu paceļas
arī jautājums par temperatūru uz tā virsmas. Beidzamajos gadu
desmitos amerikāņu observatorijās ar ļoti jutīgu, sīku termoelementu

(kuriem siltumjutīgās virsmas diametrs ir ap 0,2 mm) palīdzību iz-

devies noteikt temperatūru dažādām vietām uz Marsa. Pētījumu
grūtību dēļ, bet varbūt arī laika apstākļu maiņas dēļ uz Marsa

(līdzīgi tam kā uz Zemes) pētījumu rezultāti gluži nesakrīt, tomēr

var teikt, ka ekvatoriālajos apgabalos temperatūra dienā augstāka
par nulli (gaišajās daļās ap +s°, tumšajās ap 4-15°), bet pie poliem
ap —70°. Atmosfēras aizsargiedarbība uz Marsa daudz vājāka nekā

uz Zemes, tāpēc temperatūras diennakts un gada svārstībām jābūt
daudz lielākām nekā pie mums. Tādā kārtā arī pēc temperatūras
apstākļiem var uzskatīt, ka viela, kas uz Marsa poliem veido baltās

cepures, ir ūdens.

189. §. Kanālu daba. Organiskā dzīve uz Marsa.

dažādu uz Marsa novēroto veidojumu tizisko dabu, jāsaka, ka astro-

nomu vidū, un it sevišķi šās planētas novērotāju vidū, nav vien-

prātības. Acīm redzot vairums ir tādās domās, ka ~jūras" un

~kanāli" ir tādas vietas, kuras pārklātas ar veģetāciju. Pola cepuru
ūdens, pavasarim tuvojoties, iztvaiko un tvaiku, lietus un upju
veidā izplatās pa planētas virsmu, apūdeņo augsni ~jūrās", tur

attīstās veģetācija un jūras kļūst tumšākas.

Tas, ko mēs saucam par kanāliem, īstenībā nav kanāli, bet platas
veģetācijas joslas abpus īstiem kanāliem, kuri pārāk šauri, lai tos

varētu no Zemes saredzēt. Vai arī, ja novērotos kanālus uzskatām

par redzes maldiem, bet ka tie īstenībā ir tumšo plankumu jucek-

līgs sakopojums, tad tāpat tos var uzskatīt par oāžu veģetāciju,
kas attīstās pavasarī un vasaras sākumā, kad no polarapgabala
atnācis mitrums; zaļā veģetācija, kas izaug uz gaišas smilšu augsnes,

no Zemes tiek novērota kā kanālu redzamības uzlabošanās. Vasaru

zaļie lauki pārvēršas briestošo graudzāļu dzeltenās druvās, un

novērotājs no Zemes ~kanālus" vairs labi nesaredz, tie pazūd starp
smilšu tuksnešiem, kas iekļauj auglīgās oāzes.

Lovels savos priekšstatos par Marsu gājis vēl tālāk: viņš uzstāja,
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ka novērojamie kanāli ir ļoti taisni, vienādi pēc platuma un sa-

saistīti ar oāzēm tik ģeometriski pareizi, ka visu to sistēmu nevar

uzlūkot kā dabas spēku nejaušas darbības sekas, bet ka katrā ziņā

jāuzskata, ka tur patiesi atrodas kanālu sistēma ar slūžām un tātad

dzīvo arī saprātīgas būtnes, kas prot tos būvēt. Kā redzams, sprie-
dums dibināts uz kanālu tīkla ~ģeometriskumu", tomēr ne visi

Marsa novērotāji ir vienis prātis ar šādu ~ģeometriskumu", ko rāda,

piemēram, Skiapareli un Antoniadi zīmējumi. Tāpēc an Lovela

spriedumus nevar uzskatīt par pierādītiem.
Ar jautājumu par fiziskiem apstākļiem uz Marsa, speciāli ar

jautājumu par veģetāciju, ir nodarbojušies daudzi padomju zi-

nātnieki: V. Fesenkovs, G. Tichovs, N. Barabaševs, N. Sitinska v. c.

Pamatojoties uz Marsa novērojumiem dažādās krāsās, ar krāsu

filtru palīdzību, salīdzinot plankumu krāsainību ar dažādu Zemes

augu krāsainību, G. Tichovs nāca pie secinājuma, ka veģetācija uz

Marsa līdzīga Zemes veģetācijai barga klimata apstākļos, kur maz

siltuma un ūdens.

Pazīstamais fiziķis un ķimiķis Areniuss citādi izskaidroja kanālu

redzamības maiņu gada laikā. Viņš uzskata, ka tie plankumi uz

planētas virsmas, kurus novērotājs uz Zemes redz kā pelēkas svīt-

riņas, ir sālspurvi smilšu tuksneša vidū. Ūdens tvaikus, kas pavasarī
un vasaras sākumā nāk pāri no polārajām zemēm uz ekvatoriālajiem

apgabaliem, uzsūc šajās vietās sāls; no mitruma uzsūkšanas šīs

vietas kļūst tumšākas, tāpat kā slapjš dvielis ir tumšāks par sausu,

un ~kanāli" redzami labi. Bet ap vasara? vidu un beigām Saule

šo mitrumu izžāvē un sālspurvi uz apkārtējā smilšu tuksneša fona

kļūst bāli. Tā ar gluži dažādiem paņēmieniem var izskaidrot vienu

un to pašu parādību, ja tā vēl nav īsti izpētīta visos sīkumos. Mēs

vēl nepilnīgi zinām šādus sīkumus par Marsu, lai droši varētu at-

bildēt uz jautājumu, vai tur ir sastopama veģetācija, un vēl mazāk

datu mums ir, lai atbildētu uz jautājumu par dzīvu un it sevišķi

saprātīgu būtņu eksistenci uz Marsa. Var teikt tikai vienu: Marss

vairāk nekā citas planētas ir līdzīgs Zemei.

Tomēr ir nepareizi šajā jautājumā vadīties no šaura Zemes ap-

stākļu viedokļa. Pat uz Zemes mēs novērojam augus un dzīvniekus,

kas dzīvo visdažādākajos apstākļos: pastāv baktērijas, kas dzīvo

tikai tur, kur nav skābekļa, kas nepieciešams vairumam organismu
uz Zemes; ir zivis, kas dzīvo okeānā kilometru dziļi zem tā virsmas

un panes milzīgu spiedienu. Tāpēc nevar noliegt, ka uz Marsa un

citām planētām spētu eksistēt tādi augi un dzīvnieki, kas atšķiras
no Zemes dzīvniekiem ne tikai pēc ārējā izskata, bet pat ar savu

organismu galvenām funkcijām, un kuri šajos apstākļos, kas maz

līdzinās Zemes apstākļiem, tomēr dzīvo un attīstās, tikai ne tā kā

uz Zemes, bet daži pat domā, ka vienīgi varbūt citādāki, ne tā kā

mēs.
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190. §. Marsa pavadoņi. Marsam zināmi d vi pavadoņi, ko 1877. gadā
atklāja astronoms nois. 10 spožums ir ļoti vājš. un tie saredzami tika

spēcīgos teleskopos un pie tam tikai tad, kad Marss tuvu opozicijai. Tuvā-

kais — Foboss — 2,8 planētas rādiusu attālumā, vienreiz apceļo tai apkārt
7 ;,39"'; tālākais — Deimoss— 7,0 rādiusu attālumā — apceļo 3Gf'\B>". Tāpēc
Foboss lec rietumos, kur zvaigznes un Deimoss noriet, un noriet austrumos

laika intervāls starp tā augšējām kulminacijām ir 11 ;'0M 1 (pierādiet to)
bet Deimosam šis pats iaika sprīdis ir gandrīz 132A (pierādiet to), jo n<

augšējās kulminācijas līdz rietam tas pagūst apiet gandrīz visu debesi

Leņķiskos caurmērus pavadoņiem nevar saskatīt, jo tie ir pārāk mazi

Pieņemot, ka to virsmas gaismu atstaro tāpat kā Marss, pēc to mazā spožuma
atrasts, ka Fobosa caurmērs ap 15 km. bet Deimosa — 8 km, tomēr šie

skaitļi nav pilnīgi droši.

191. §. Venera pēc lieluma, masas, vidējā blīvuma un pēc

uz tās virsmas esošā smaguma spēka lieluma ļoti līdzīga Zemei.

Venera spožāka par

visiem spīdekļiem pēc
Saules un Mēness. Tā-

pēc tam, kas to reiz

redzējis, to viegli pazīt.
Veneras redzamības

nosacījumi (tās apceļo-
šanas sinodiskais peri-
ods) atkārtojas ik pēc
584 dienām, t. i., pēc

178. att. Veneras un Merkura fazes.

19 mēnešiem. Pieci tādi periodi sastāda gandrīz tieši 8 gadus.

Tāpēc pēc 8 gadiem Veneras tās pašas fāzes iekrīt gada iepriek-

šējos mēnešos; piemēram, ļoti labi apstākļi Veneras novēroša-

nai pavasara vakaros bija 1940, un 1948. gadā, būs 1956. g.,

1964. g. utt. Veneru novērojot, jārēķinās artās fāzēm (178. att.).

Visizdevīgāk to novērot ap to laiku, kad tā atrodas vistālāk no Sau-

les, bet tad tā redzama sirpja vai pusriņķa izskatā vai mazliet lie-

lāka nekā pusriņķis. Ap konjunkciju laiku tā jānovēro dienā. Apak-

šējā konjunkcijā tā ir tuvu Zemei, bet pagriezta pret to ar neapgais-

moto pusi; augšējās konjunkcijas tuvumā pret mums pagriezta

gandrīz visa apgaismotā puse, bet Venera atrodas tālu no Zemes.

Aplūkojot to tālskatī, redzama pavisam balta, ļoti spoža virsma bez

mazākā tumša traipa. Tikai daži novērotāji zīmē ļoti vājus, neno-

teikta apveida lielus, pelēcīgus plankumus, kurus tomēr grūti pazīt

dažādos zīmējumos. Tāpēc pēc tiem nav iespējams noteikt Veneras

griešanās periodu ap asi. Baltā virsma, ko novērojam, bez šaubām

ir mākoņu virsma, bet ne planētas cietā virsma. Mākoņi apklāj

planētu tik blīvā kārtā bez jebkādām plaisām, ka pašu planētas

virsmu mēs neredzam.

Griešanās periodu ap asi nevar noteikt, pamatojoties uz Doplera-

Fizo principa, kā tas bija ar Saturnu (sk. 196. §), tas nedod drošus

rezultātus, un tāpēc šis periods mums nav zināms.

2] Vispārīgās astronomijas kurss
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Jāšaubās tomēr, ka tā būtu vērsta pret Sauli vienmēr ar vienu

un to pašu pusi. Tad tajā pusē temperatūra visu laiku būtu ļoti

augsta, bet otrā, tumšajā pusē visu laiku ļoti zema. Viss, kas spēj
iztvaikot, karstajā pusē pārvērstos tvaikos, gāzveidīgā stāvokli

pārietu uz auksto pusi un te nosēstos kā šķidrums vai pat sasaltu.

Tādā kārtā Saules pusē un vispār uz planētas izzustu viss, kas pār-
vēršas tvaikos, un mākoņi nozustu. Tomēr īstenībā tie neizzūd,

kas arī liecina par to, ka planēta nav visu laiku vērsta pret Sauli

ar vienu un to pašu pusi.

Ja jau uz Veneras ir mākoņi, tad tur, protams, ir arī atmosfēra,
kurā šie mākoņi peld. Veneras spektrs no sarkanās līdz violetajai
krāsai neatšķiras no Mēness spektra, tajā nav nekādu papildu
tumšu līniju un nav novērojama to tumšo līniju pastiprināšanās,
kuras rodas no Zemes atmosfēras gāzēm. Tāpēc Veneras atmosfēras

sastāvu nav iespējams uzzināt. Tas ir saprotams, jo izpētīt var ti-

kai atmosfēras augšējos slāņus, kas atrodas virs mākoņiem, bet to

blīvums bez šaubām mazs, un tāpēc atmosfēras gāzes ļoti maz

absorbē gaismu.
Tomēr 1932. gadā Veneras spektra infrasarkanajā daļā tika at-

klātas trīs platas absorbcijas joslas, kas pēc mēģinājumiem labora-

torijās izrādījās izceļamies no ogļskābes. Teorija rādīja, ka, spriežot
pēc šīm joslām, ogļskābes slāņa biezumam uz Veneras jābūt apmē-
ram ap 200 m pie normāla atmosfēras spiediena 76 cm dzīvsudraba

staba. Šādos apstākļos nav gaidāms, ka uz Veneras varētu attīstī-

ties tik augsti organizētas dzīvas būtnes (augi un dzīvnieki) kā uz

Zemes.

Kad Venera ir tuvu apakšējās konjunkcijas vietai, tad tās šaurā

sirpja loks aptver vairāk par 180°; tas notiek tāpēc, ka Saules stari

lūst Veneras atmosfērā. Kad Venera iet pāri Saules diskam un kad

tā ar vienu malu uzvirzījusies Saules diskam (vai virzās nost no tā),
tad ap tās otru malu ārpus Saules diska kļūst redzams spožs, caur

tumšu stiklu saredzams šaurs gredzens, ko pirmais pamanīja M. Lo-

monosovs. Tā ir Saules gaisma, kas tikusi lauzta Veneras atmosfērā.

Bet gaismas laušana nav iiela, pavisam tikai I—2', kas izskaidro-

jams ar atmosfēras mazo blīvumu virs mākoņiem. Šādi gadījumi,
kad Venera iet pāri Saules diskam, ir ļoti reti. Tie gadās tad, kad

apakšējā konjunkcija iekrīt tuvu laikam, kad Zeme iet cauri Veneras

orbitas mezglu līnijai. Šajā vietā uz savas orbitas Zeme atrodas

7. jūnijā un 8. decembrī, tāpēc arī Venera iet pāri Saules diskam

tikai ap šīm dienām. Tādus gadījumus novēroja 1639. gadā, 1761.

un 1769. gada jūnijā, 1874. un 1882. gada decembrī, un tādi notiks

2004. g. 8. jūnijā un 2012. g. 6. jūnijā.
XVIII un XIX gadsimtā šīs parādības cītīgi novēroja, jo cerēja

pēc tām aprēķināt Saules paralaksi. Patiešām, tā kā Venera šajā
laikā ir samērā tuvu Zemei (0,277 astronomiskās vienības tuvāk
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nekā Marss vistuvākajā stāvoklī), tad, skatoties no dažādām vietām

uz Zemes, Veneras iešana pāri Saules diskam notiek citādi, kam par

cēloni ir paralaktiskā novirze. Tomēr uz šiem novērojumiem nevarēja
droši paļauties, jo tie grūti izdarāmi. Saules paralakses noteikšanai

tagad lieto citas metodes, un XXI gs. Veneras pāriešanu Saules dis-

kam šajā nolūkā, protams, nenovēros.

Pavadoņi Venerai nav konstatēti.

192. §. Merkurs atrodas tik tuvu Saulei, ka pēc Saules rieta

(vai pirms tās lekta), pat kad tas atrodas vistālāk, tas ir ļoti zemu

virs horizonta; tāpēc tas jānovēro gandrīz vienīgi dienā. Merkuram,

protams, ir fāzes, kas līdzīgas Veneras fāzēm (sk. 178. att.).
Uz planētas virsmas ļoti grūti saskatīt kādus sīkumus, un dažādu

novērotāju zīmējumi savā starpā atšķiras ne mazāk kā Marsa zī-

mējumi. Šā iemesla dēļ arī griešanās perioda noteikšana ap asi nav

droša. Parasti pieņem saskaņā ar Skiapareli novērojumiem un jo
rūpīgiem un ilgiem Antoniadi novērojumiem, ka Merkurs pagriezts

pret Sauli ar vienu un to pašu pusi, t. i., tā griešanās periods ap asi

attiecībā pret zvaigznēm vienāds ar tā apceļošanas siderisko periodu

ap Sauli (88 dienas). Planētas virsma ir sarkanīgā krāsā, atstaro-

šanas spējas (albedo) ir 0,07 tāpat kā Mēnesim. Smaguma spēks
uz Merkura virsmas ir 0,27 no Zemes smaguma spēka; šis lielums

ir vidējs starp smaguma spēku uz Mēness un uz Marsa. Viss tas no-

rāda, ka atmosfēras slānis uz Merkura ļoti plāns. Tādas parādības
kā uz Veneras, t. i., ragu apliekšanās vairāk par 180°, atrodoties

apakšējā konjunkcijā, un atmosfēras redzamība pusriņķa izskatā

kad planēta iet pāri Saules diskam, Merkuram nav novērotas.

Merkurs iet pāri Saules diskam ap 7. maiju un ap 9. novembri

kad Zeme iet cauri Merkura orbitas mezglu līnjai. Šī parādība ne-

notiek pēc regulāriem laika sprīžiem. Šādus novērojumus izdara, la

noteiktu Merkura koordinātas, pieņemot, ka Saules koordinātas i

zināmas. Saules paralakses noteikšanai šie novērojumi neder.

Merkuram pavadoņi nav konstatēti.

193. §. Jupiters ir visneiaKa no neīajani pianeiarn; la viaejais
caurmērs ir v reižu lielāks par Zemes caurmēru un 10 reižu mazāks

par Saules caurmēru.

No pirmā acu uzmetiena novērojams planētas saplakums; mē-

rījumi rāda, ka tas ir 1 : 15. Raksturīga īpatnība, ko pastāvīgi var

novērot uz planētas virsmas (179. att.), ir joslas, kas iet virzienā no

planētas austrumu malas uz rietumu malu. Tās ir paralēlas pla-
nētas ekvatoram, kas tikai par 3° noliekts pret planētas orbitu.

Tāpēc, kaut arī uz Jupitera ir gada laiki, starpība starp tiem ļoti

niecīga. Joslas uz planētas virsmas atrodas vienmēr, bet šo joslu
uzbūves detaļas, apveidi, platums, tumšāki vai gaišāki plankumi

tajās ar laiku mainās. Tāpēc sīku Jupitera karti var sastādīt tikai

nedaudziem mēnešiem, ilgāk tā vairs neatbildīs īstenībai. Joslas

21*
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vispār ir pelēkā krāsā, bet tajās sastopami bālgani sarkani, bālgani
brūni, zaļgani un zilgani toņi.

Planētas apgriešanos ap asi var noteikt pēc tā, kā atsevišķi

plankumi atgriežas sava ceļa vidū, nākdami no planētas vienas

malas uz otru. Tas Jupiteram ir visisākais no visām Saules sistēmas

planētām (izņemot mazās planētas). Pēc Belopoļska pētījumiem

joslas ekvatora tuvumā apgriežas ar periodu 9*50"% bet tālākās no

179. att. Jupiters ar sarkano

plankumu.

ekvatora — 9h55m
; tātad, tā-

pat kā Saulei, Jupitera re-

dzamā virsma griežas ne tā

kā ciets ķermenis. Tikai

Jupiteram nevar novērot grie-
šanās perioda pakāpenisku

palielināšanos; tālu no ek-

vatora vairs nav sastopamas
iezīmīgas detaļas joslās un

griešanās periodu nav iespē-
jams noteikt.

Baltā krāsa, liela atstaro-

šanas spēja un detaļu mai-

nīgums liecina, ka mēs novē-

rojam nevis planētas cieto

virsmu, bet tās atmosfēras

augšējo slāni. Atmosfērai

jābūt ļoti lielai, jo tās blī-

vums, kā jau gāzes slānim,
nevar būt liels, bet Jupitera paša vidējais blīvums arī neliels —

1,34 attiecībā pret ūdeni. Ja pieņem, ka planētas masu noteic

galvenokārt iekšējā kodola masa, kuras blīvums attiecībā pret
ūdeni ir 5, tad atmosfēras augstumam virs šā kodola jābūt 1

3

no planētas novērojamā rādiusa, tātad ļoti lielai. Virsmas tempera-
tūra kā pēc aprēķiniem, tā pēc novērojumiem ir līdzīga: ap —140° C.

Tas nozīmē, ka gāzes, no kā sastāv atmosfēra un mākoņi, ko mēs

novērojam, sastāv nevis no ūdens, bet no vielām, kas vārās daudz

zemākā temperatūrā par ()
C
C.

Jupitera spektrā var novērot parastās Saules spektra Fraun-

hofera līnijas. Ūdens tvaika un skābekļa telurisko līniju pastipri-
nāšanās nav novērota. Dzeltenajā un sarkanajā krāsā ir tumšas

joslas, kādas ir arī Saturna, Urāna un Neptuna spektros (180. att.).
Nesenie pētījumi Zemes laboratorijās rāda, ka tādas joslas rodas,
kad zemā temperatūrā metāns un amonjaks absorbē gaismu.

Gluži neparasts un apbrīnojams veidojums uz Jupitera ir sar-

kanais plankums. Kasini pirmais to ieraudzīja 1664. gadā. Kopš
tā laika tas vairākas reizes parādījies un izzudis vienā un tajā pašā
vietā uz planētas virsmas platas tumšās joslas ielokā dienvidu



180.

att.

Mēness,

Jupitera,

Saturna.

Urana
un

Neptuna

spektri.
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puslodē. Pēdējo reizi tas parādījās XIX gs. 70. gadu beigās. Sākumā

tas bija bāli sarkans, tad asins sarkans —ap l /
3

planētas rādiusa

garumā (skaitot pa garumu) un '/io rādiusa platumā. Tas paturēja
savu krāsu ap 10 gadu, bet pastāvīgi kļuva bālāks un ap 90. gadiem
kļuva par pelēku plankumu. Tā vieta pelēkajā joslā labi saglabāju-
sies līdz šim laikam un paturējusi nosaukumu ~sarkanais plankums".
Nav zināms, kas īsti sarkanais plankums bijis. Spektrali pētījumi
par to nav izdarīti: tajā laikā šādam nolūkam nebija vēl instrumentu.

Sarkanā plankuma griešanās ātrums ap Jupitera asi mainījās no

9'W338(1878. g.) līdz 9>*s5m 4C« (1905. g.). Varbūt tas bija pār-
rāvums vai sprauga Jupitera blīvajā atmosfērā, pa kuru spīdēja
cauri tā blīvais kodols. Ja tas tā, tad jāuzskata, ka kodols vēl nav

pilnīgi atdzisis, kaut arī varbūt tas ir ciets. Vai arī tajā vietā Ju-
pitera sacietējusī garoza izkususi un izveidojies lavas ezers, no

kā planētas atmosfērā radās vertikālas gāzu plūsmas un pēc tam

ezers sastinga. Process atkārtojās vairākas reizes.

194. §. Jupitera pavadoņi. Patiaban ir zināmi 11 Jupitera pavadoņi,

rirmos četrus aiKīaja uaiuejs; tas bija viens no pirmajiem viņa atklā-

jumiem ar teleskopu, tāpēc tos bieži sauc par Galiieja pavadoņiem. Tie

kustas apkārt Jupiteram gandrīz
pa precizām riņķveida orbitām

attālumā no 6—26 planētas rādiu-

siem ar apceļošanas periodu no l 3

līdz ie2/3 mūsu diennakts. Pat

vidēja lieluma teleskopos tie re-

dzami kā riņķīši, tā kā var izmērīt

to leņķiskos diametrus un pēc tam

aprēķināt diametrus kilometros

(sk. tabulu grāmatas beigās). Pir-

mais (3700 km) un otrs (3100 km)

pavadonis ir apmēram tik liels kā

Mēness; trešais un ceturtais

(5100 km) kā Merkurs. Ar savstar-

pēju pievilkšanos tie rada manā-

mas perturbācijas savā kustībā

ap planētu; no šo perturbāciju
lieluma var aprēķināt to masas;

vislielākā masa ir trešajam (skatot
no Jupitera) pavadonim, tā masa

ir vienlīdzīga 1
12000 no Jupitera

masas.

Vidējie blīvumi ir šādi: 2,9;

2,7; 2,2; 0,6; pirmie divi pava-

doņi arī šajā ziņā līdzīgi mūsu

Mēnesim; raksturīgs ir ceturtā

pavadoņa mazais blīvums un blīvuma mazināšanās, palielinoties attā-

lumam no planētas. .
Labas redzamības apstākļos uz trešā pavadoņa redzami plankumi un

tā griešanās periods ap asi izrādās vienlīdzīgs tā apceļošanas periodam

ap planētu lespējams, ka tas ir arī pareizi attiecībā uz pārējiem trim.

Pavadoņu orbitu plaknes ir tik maz noliektas pret Jupitera plaktu un

tā savukārt pret ekliptiku, ka katru reizi, kad pavadoņi iet starp Jupiteru

181. att. Parādības Jupitera pavadoņu
sistēmā (Iun III pavadonis projicējas
uz Jupitera diska, II pavadonis atro-

das aiz Jupitera. IV pavadonis atrodas

ēnā). Bultiņas pa kreisi, vērstas uz

Sauli un Zēmi.
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un Zemi, tie projicējas uz planētas diska, bet, ja iet viņpus planētas, tad

pazūd aiz tās (tā saucamās aizklāšanās) un nokļūst planētas ēnā, aptumšojas

(181. att.). (Vienīgi ceturtais pavadonis reizēm paiet garām planētai un tās

ēnai.) Šīs parādības var viegli saredzēt pat ar

nelielu teleskopu. Agrāk šīs parādības, it īpaši ap-
tumsumus novēroja, lai noteiktu vietu garumus uz

Zemes virsmas un jo sevišķi atklātā jūrā; šajā
nolūkā pēc pavadoņu kustības tabulām aprēķināja
šo parādību iestāšanās momentus.

1675. gadā dāņu astronoms Ole Remers (pasaž-
instrumenta un meridiānriņķa izgudrotājs) pamanīja
Jupitera aptumsumos tādu parādību, no kuras viņš

secināja, ka gaisma no pavadoņa līdz Zemei neiz-

platās vienā mirklī. Proti, viņš atklāja, ka, ja pēc

aptumsumiem aprēķina pavadoņa apceļošanas peri-
odu ap planētu pirms planētas opozicijas, piemēram,

(182. att.) ap to laiku, kad Zeme attiecībā pret

Sauli S un Jupiteru J atrodas stāvoklī Tx,
tad dabū

mazāku periodu nekā tad, ja šo periodu aprēķina pēc

pavadoņu aptumsumiem ap to laiku, kad Zeme attie-

cībā pret Sun J atrodas stāvoklī 7'
2 ; pirmajā gadī-

jumā Zeme kustas pretī gaismai, kas nāk no pava-

doņa un periodu iegūst īsāku par patieso; otrā

gadījumā Zeme attālinās no pavadoņa un periodu
iegūst garāku.

Piekto pavadoni atklāja amerikāņu astronoms

Barnards 1892. gadā kā ļoti vāju zvaigznīti ļoti

tuvu planētas diskam. Tas kustas pa gandriz riņķ-
veidīgu orbitu 2' '2 planētas rādiusu attālumā no tas

182. att. Gaismas

ātrumanoteikšana

pēc Jupitera pava-

doņu aptumsu-
miem.

centra; griešanās periods ir 12 /;. To var saskatīt tikai ļoti spēcīgos
instrumentos un arī tad tikai visizdevīgākos apstākļos. Tā diametru

novērtē pēc tā spožuma
visai aptuveni; tas ir ap-
mēram 150 km.

Sesto un septīto pava-
doni fotogrāfiskā ceļā at-
klāja astronoms Perrains

1904. un 1905. gadā; to

griešanās periodi gandrīz
piinīgi vienādi (250 un

260 dienas), kā arī to at-
tālumi no planētas (161 un

165 Jupitera rādiusi); arī

to orbitas noliektas pret
Jupitera orbitas plakni
gandrīz vienādi (29 un 28°).

Astoto pavadoni at-

klāja angļu astronoms Me-

lots 1914. gadā arī foto-

grāfiskā ceļā. šī pavadoņa
orbita atšķiras no visām
līdz šim aplūkotām orbitām

183. att. Jupitera tālo pavadoņu orbitas.

ar to, ka tās plakne noliekta pret planētas orbitas plakni vairāk

par 90 c, slīpums ir 148°. Tāpēc, ja skatāmies uz Saules sistēmu no

debess ziemeļpola puses, tad Jupitera astotā pavadoņa kustība notiek

pulksteņa rādītāja kustības virzienā (pretējā kustība), kamēr visiem līdz
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šim aprakstītajiem spīdekļiem kustības notiek pretēji pulksteņa rādītāja
kustības virzienam (tiešā kustība). Šā pavadoņa vidējais attālums no

Jupitera ir 330 planētas rādiusi; apceļošanas periods mazliet lielāks par
diviem gadiem. Tā kustība pakļauta stiprām perturbācijām no Saules,

jo paātrinājumi, ko Sauie piešķir Jupiteram un pavadonim, ir dažādi. Tā

kā novērojumos bija pārtraukums, 1923. gadā pavadoni neizdevās atrast,

184. att. Saturna gredzena domājamais izskats, skatoties no planetas
virsmas.

un to atrada tikai 1930. gadā pēc tam, kad tā kustības aprēķināšanai sāka

lietot speciālu metodi, kas tika izstrādāta Ļeņingradas astronomiskajā
institūtā.

Devīto pavadoni atklāja amerikāņu astronoms Nikolsons 1914. gadā.
Arī tā kustība ir pretēja tāpat kā astotam, slīpums ir 156°, vidējais attālums

338 Jupitera rādiusi, bet apceļošanas periods nedaudz lielāks par diviem

gadiem.
Desmito un vienpadsmito pavadoni atklāja Nikolsons 1938. gadiī.

Desmitā pavadoņa orbita līdzīga sestā un septītā orbitai; tā vidējais attālums

līdz Jupitera centram ap 260 planētas rādiusu, apriņķošanas laiks ir apmēram
520 diennakšu, slīpums pret ekvatoru 28°. Vienpadsmitā pavadoņa orbita

turpretim līdzīga astotā un devītā pavadoņa orbitai; vidējais attālums

314 rādiusi, apceļošanas periods 692 dienas, orbitas slīpums 163°.

Tādējādi izrādās, ka ir divi pavadoņu trijnieki ar līdzīgiem orbitas

elementiem ik trijniekā: 1) VI. VII un X un 2) VIII, IX un XI.

Pavadoņu leņķiskie elementi, izņemot Galileja pavadoņiem, nav

redzami pat visspēcīgākajos teleskopos. Tāpēc to lineāros lielumus var

aprēķināt, tikai pamatojoties uz to mazo spožumu, pieņemot, ka atsta-
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rošanas spējas ir vienlīdzīgas, piemēram, 0.1. Tad dabūjam šādus diametru

lielumus: VI — 220 km, VII —80 km, X— 25 km. VFII —KO km. IX

30 km, XI — 30 km.

195. §. Saturns. iNoverojot to tālskati, tas pec

šavam īpasiDam pilnīgi atšķiras no pārējām planētām

planētas lodei apkārt ir plāns, plakans gredzens (184

att.), kas sastāv, kā mēs tagad to zinām, no ļoti dau-

iziem sīkiem pavadoņiem. Planētai labi novērojama

saplakums, kas, izrādās, ir 19; ekvatoriālais diametr.

ir 119000 km, polārais — 107000 km; Saturna diametri

vidēji 9 reizes lielāks par Zemes diametru.

Uz planētas bālgani dzeltenās virsmas pastāvīgi re

;lzamas nepārtrauktas svītras, kas paralēlas planētas
ekvatoram un bez jebkādiem tumšiem vai gaišiem plan
kūmiem. Dažreiz tikai uz laiku, uz dažām nedēļān
parādās plankumi, pēc kuriem var noteikt planētas

griešanās periodu ap asi. Plankumi ekvatora tuvumf

lod griešanās periodu 10* 14™; plankumi, kas atrodas

36° no ekvatora —periodu Tādējādi Saturnam,

tāpat kā Jupiteram, dažādu ekvatoram paralēlu joslu

griešanās ātrums pieaug no ekvatora uz poliem. Ek

vatora plaknes slīpums pret ekliptikas plakni ir 28 , be

3ret planētas orbitas plakni — 27.

Nav šaubu, ka Saturnam, tāpat kā Jupiteram, mēs

redzam tikai mākoņus, kas klāj visu planētas virsmu.

Saturna vidējais blīvums attiecībā pret ūdeni ir tikai

0,7 — vismazākais vidējais blīvums no visām planētām;

tas nozīmē, ka tā atmosfēra ir ļoti liela, ja pieņemam,
ka eksistē ciets kodols.

Saturna spektrā (sk. 180. att.) bez parastajām
Fraunhofera līnijām redzamas tādas pašas līnijas kā

Jupitera spektrā, kuras norāda uz metāna un amonjaka
klātbūtni tā atmosfērā.

196. §. Saturna gredzeni. Planētai gredzenu bija
pamanījis jau Ualilejs, taču viņš nebija varējis saskatīt,
ka tas ir tieši giedzens, bet tikai redzējis planētai abās

pusēs tādus kā piedēkļus; pēc diviem gadiem tie pazuda,
un viņš tāpēc ne vien izbrīnījās, bet pat izbijās, jo bai- -
dījās, ka tas noticis tāpēc, ka viņa teleskops kaut kā

sabojājies. Pēc viņa dažādi astronomi redzēja tos

dažādā izskatā, bet tikai Heigenss 1656. gadā atminēja
šo mainīgo piedēkļu mīklu un izteica to šādi: ~Planētu

apjož plāns, plakans gredzens, kas planētai nekur ne-
_ T

«

pieskaras un ir noliekts pret ekliptiku." 185. attēlā parādīts

gredzena stāvoklis dažādās Saturna orbitas vietās. Būtiski ir

185. att.

Saturna

izskata

maiņas.
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tas, ka gredzena plakne visās šajās vietās paliek pati sev paralēla.

Gredzena plakne noliekta pret ekliptiku par 28
c

tāpat kā planētas

186. att. Saturns ar gredzeniem.

ekvators; uzkāpjošā mezgla garums 172°. Tāpēc no Zemes redzama

gan vairāk vai mazāk atvērtā gredzena virsmas ziemeļu puse, gan

dienvidu puse. Turpretim, ja gredzena plakne iet cauri Zemei, tad
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tas pazūd no redzes novērotājam uz Zemes, jo tas ir pārāk plāns,
lai to saredzētu. Pēc tā nozušanas rēķina, ka tā biezums nav lielāks

par 20 km. Tāpēc gredzens izzūd arī tad, kad tā plakne iet cauri

Saulei (186. att.). Gredzens nav viengabala: labos teleskopos var

atšķirt citu citā trīs gredzenus: vidējais — visspožākais, ārējais
mazliet vājāka spožuma un iekšējais ļoti vāja spožuma. Starp ārējo
un vidējo ir skaidri redzama sprauga, tā saucamā Kasini sprauga,
nosaukta franču astronoma vārdā, kurš to pirmais atklāja. Gredzenu

lielumi doti zemāk minētajā tabulā: tie izteikti planētas ekvatoriā-

lajos rādiusos un kilometros (skaitļi noapaļoti).

Arējā gredzena ārējais rādiuss
. . . 2,31 rādiusa. 137 500 km

Arējā gredzena platums 0,27 16 000
~

Kasini spraugas platums 0,08
~

4 800
~

Vidējā gredzena ārējais rādiuss . . 1,96
..

116 700 fy
Vidējā gredzena platums 0,46 ..

27 400

Vidējā gredzena iekšējais rādiuss . 1.50
..

89 300 '„
lekšējā gredzena platums 0 31

..
18 500

lekšējā gredzena iekšējais rādiuss . 1,19 ~
70 800

~

Tika izteiktas domas, ka gredzeni ir cieti veidojumi, un tad ra-

dās jautājums, kādam jābūt gredzena šķērsgriezumam, lai tā grie-
šanās ap planētu Saturna pievilkšanas spēka iedarbībā būtu stabila

un gredzens nenokristu uz planētas. Šo jautājumu pētījuši Laplass,

S. Kovaļevska un citi matemātiķi.
Maksvels tomēr parādīja, ka gredzeni mums jāuzlūko kā ļoti

liels planētas pavadoņu skaits, kuriem orbitas atrodas apmēram
vienā plaknē; attālumi starp tiem tikrmazi, ka Zemes lielā attāluma

dēļ gredzeni mums liekas vienlaidu, kaut arī īstenībā pavadoņi
var ne tuvu nepieskarties cits citam. Vidējā, spožākajā gredzenā
pavadoņi atrodas tuvāk cits citam, bet iekšējā tie ir maz, jo cauri

šim gredzenam pa daļai spīd planētas virsma. Gredzeni metienu

uz planētas virsmu, un planēta met ēnu uz gredzeniem. Šāda uzstfata

pareizību Maksvels teorētiski pierādīja. Zeligers to pierādīja, pamato-
damies uz gredzena spožuma maiņu, mainoties Saules staru slīpuma

leņķim, kas apgaismo gredzenu. Jo slīpāk Saule apgaismo gredzenu,

jo vājāk gredzens tiek apgaismots, un apgaismojums kļūst vājāks

tajā gadījumā, kad gredzena virsma ir nevienāda, nekā ja virsma

ir gluda.

Sevišķi uzskatāmu pierādījumu XX gs. deva Belopoļskis (Pul-

kovā) un Kilers (ASV), pamatojoties uz gredzena spektra pētīju-
miem. Pieņemsim (187. att.), ka spektrografa sprauga novietota vienā

virzienā ar gredzena lielo asi. ledomāsimies, ka gredzens griežas ap

planētu bultiņas virzienā; tas nozīmē, ka daļa AB attālinās no no-

vērotāja, bet daļa A'B' tuvojas novērotājam. Daļā AB spektra tum-

šās Fraunhofera līnijas novirzītas uz spektra sarkano galu, bet daļā
A'B' — nz violeto galu; tomēr līniju novirzīšanās punktos A un B
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nav vienāda, un proti: 1) ja gredzens sastāv no pavadoņiem, tad

pēc Keplera trešā likuma ātrums (un tātad arī spektralo līniju pār-

vietošanās) punktā/? ir lielāka nekā punktā A, bet punktā i?' lielāka

nekā punktā 4'; 2) turpretim, ja gredzens ir viengabalains un griežas

187. att. Līniju slīpuma izskaidrojums
Saturna gredzena spektrā.

kā ritenis, tad ātrums

punktā B mazāks nekā

punktā .4 un punktā /■'

mazāks nekā punktā A.

Tāpēc līnijas nevar būt

perpendikulāras spektra

virzienam, kā tas būtu,

ja vispār nebūtu nekādas

kustības; tām jābūt no-

liektām un pirmajā iedo-

mātajā gadījumā noliek-

tām tieši tā, kā tas parā-
dīts 187. attēlā. Spektra
fotogrāfijas, ko ieguva

Belopoļskis un Kilers,

rādīja, ka līnijas ir tieši

tā noliektas, un līdz ar to bija pierādīts, ka gredzens sastāv no

pavadoņiem. Bet, cik lieli ir šie pavadoņi, vai to diametri snie-

dzas Vairākos kilometros, vai arī tie ir mazāki par milimetru, tas

pagaidām nav zināms.

Saturna lodes griešanās dēļ tumšās līnijas tā spektrā nav perpen-
dikulāras pret spektra virzienu, bet noliektas tā, kā parādīts 187.

attēlā. Pēc šīs nolieces lieluma var izrēķināt ātrumu starpību pla-
nētas tā diametra galos, kas atrodas pret spektrografa spraugu,
un pēc tam aprēķināt planētas lodes griešanās ātrumu ap asi. Tādu

paņēmienu arī lietoja, aprēķinot planētu Urāna un Neptuna grie-
šanās periodus asu tuvumā.

197. §. Saturna pavadoņi. Patlaban Saturnam zinām 9 pavadoņus
visueiaKo un spozano

—

ntanu atklāja Heigenss 1655. gadā; D. Kasini m

1671. gada lidz 1684. gadam atklāja vēl 4 pavadoņus (10.—11. zvaigžni
lieluma); V. Heršels 1789. gadā atklāja divus pavadoņus, kas planēta
vistuvāk. Astoto 1848. gadā atklāja Bonds. Devīto ar fotogrāfijas pa-
līdzību 1898. gadā atklāja V. Pikerings. Tā kā pavadoņi nav atklāti tādā

kārtībā, kādā attālumā tie atrodas no planētas, tad tiem piešķirti nosau-

kumi (sākot ar vistuvāko): Mimass, Encelads, Tefija, Diona, Reja, Titāns.
Hiperions, Japets, Feba. Pavadoņu orbitu plaknes, izņemot Japeta un

Febas orbitas, gandrīz sakrīt ar gredzena plakni; Febai ir pretēja kustība.

Vienīgi Titānam ir saredzams leņķiskais diametrs, pēc kura var aprē-
ķināt tā lineāro diametru, kas ir 4200 km, t. i., par vienu piekto daļu lielāks
nekā Mēness caurmērs. Pārējo pavadoņu diametrus var novērtēt tikai pēc
to spožuma no 1800 km (Japets) līdz 250 km (Feba).

Daudzi pavadoņi maina savu spožumu atkarībā no sava stāvokļa
attiecībā pret planētu, t i., no tā, vai tie atrodas uz rietumiem vai
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austrumiem no tās: tā visvairāk spožums mainās Japetam; atrodo-

ties no planētas vistālāk uz rietumiem, tas ir piecreiz spožāks, nekā

atrazdamies vistālāk uz austrumiem. Tas norāda, ka tāds pavadonis
visu laiku vērsts pret planētu ar vienu savu pusi kā Mēness pret
Zemi un ka tā virsmas viena puse ir piecreiz gaišāka nekā otra.

198. §. Urans saskatāms teleskopā stiprā palielinājumā kā disks

ar diametru 4",z—3",4 atkarībā no attāluma. Tā lineārais diametrs

četras reizes lielāks par Zemes lineāro diametru. Uz Urāna diska

neredz nekādu detaļu, tāpēc planētas griešanās periodu ap asi nav

iespējams noteikt ar visvienkāršāko metodi. Pēc atstarošanas spējas
un pēc spektra Urāns līdzīgs Jupiteram un Saturnam; tāpēc var

domāt, ka tam mēs redzam tikai mākoņu segu, nevis planētas cieto

virsmu. Urāna apgriešanās periods ap asi aprēķināts pēc līniju
slīpuma tā spektrā, kā tas stāstīts 196. § par Saturna griešanos;
Urāna griešanās periods ir 10'1 45™. Bez tam novērota Urāna spožuma

maiņa ar periodu 107t 49™; tas katrā ziņā izskaidrojams ar tā grie-
šanos ap asi.

Urānam zināmi pieci pavadoņi. Divus no tiem 1787. gadā atklāja
V. Heršels, divus nākošos — Lasels 1851. gadā. levērības vērts ir to orbi-

tas slīpums pret ekliptiku; tas ir 98°. Šā iemesla dēļ laikā, kamēr planēta
apceļo ap Sauli(84 gadi), ir divas epochas (1882., 1924., 1966. g. utt.), kad

Zeme atrodas tuvu pavadoņu orbitu plaknei un tāpēc to ceļi ap planētu

novērotājam no Zemes izskatās kā taisnas līnijas, bet vidū starp šīm epochām
(1903., 1945. g. utt.) pavadoņu orbitas no Zemes redzamas gandrīz kā

riņķi. Urāna spektralos un fotometriskos novērojumus ērti izdarīt pirmajās
epochās. Turpretim, kad pret Zemi vērsts viens vai otrs planētas pols,
apstākļi šādiem novērojumiem nav labvēlīgi. Piekto pavadoni, ļoti vāju,

atklāja Keipers 1948. gadā.

199. §. Neptuns redzams no Zemes kā disks ar diametru 2",4—

1,1. la lineārie izmēri ir četras reizes lielāki nekā Zemei. Pēc

gaismas atstarošanas un pēc spektra (sk. 180. att.) tas līdzīgs Jupi
teram un Saturnam. Neptuna griešanās periods ap asi aprēķināts
pēc spožuma maiņas un ar spektralo metodi un izrādījies 15 stundi

liels, tādā kārtā Neptunam tas ir vislielākais no četrām lielajān

planētām; griešanās ir tieša.

Neptunam zināmi divi pavadoņi — vienu atklāja Lasels tajā pašā
gadā, kad planētu (1846. g.). Tā orbita ir ievērojama ar slīpumu pret eklip-
tiku —140°; tātad pavadonim ir pretēja kustība, tāda pati kā vēlāk atklā-

tajiem Jupitera trim pavadoņiem un Saturna tālajam pavadonim. Otru —

ļoti vāju — 20. zvaigžņu lieluma atklāja Keipers 1948. gadā.

200. §. Mazās planetas. Mēs jau zinām (sk. 58. §), ka XIX gs.

sakuma tika atklātas pirmās četras mazās planētas, ka ar 1846. gadu
to atklājumi atjaunojās un ka kopš 1891. gada šim nolūkam lieto

fotogrāfiju. Tālāk minētā tabula rāda atklāto planētu daudzumu

pa gadu desmitiem un to kopējos daudzumus, kas zināmi līdz no-

tecējušā gadu desmita beigām.
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Šajā tabulā ievietotas tikai tās planētas, kurām bija iegūts

pietiekams skaits novērojumu, lai precizi varētu aprēķināt orbitu.

Bez tam vēl atklāja ļoti daudz planētu, kurām precizas orbitas

neizdevās aprēķināt, jo nebija pietiekami daudz novērojumu un tās

pazuda. Dažas no tām

vēlāk atrada: piemēram,
Etru, ko pazaudēja 1873.

gadā, atkal atrada 1922.

gadā.
Pirmās mazās planētas

bija diezgan spožas; vis-

spožākā— Vesta, vienīgā,
ko var redzēt ar neapbru -

ņotu aci; pārējās bija
7.—9. zvaigžņu lieluma;

turpmākās arvien vājākas
un vājākas; pēdējos gados
reta no jaunajām maza-

jām planētām gadās spo-

žāka par 13. lielumu. Pie

tam, kad atklāj jaunu
planētu, tai dod pagaidu

188. att. Dažu mazo planētu orbitas.

apzīmējumu pēc atklāšanas gada un pieņemtā apzīmējuma ar burtiem,

piemēram, 1937TL (viena no daudzajām, ko atklāja G. Neuimins).

Kad aprēķināta precizā orbita, tad dod kārtas numuru, ko raksta

aplītī vai iekavās, un nosaukumu (iepriekšējā tabulā ietilpst tikai

numurētās planētas). Sākumā visām planētām deva sieviešu vārdus,

aizgūstot tos no grieķu, romiešu un citām mitoloģijām, kad to sāka

aptrūkt — parastos sieviešu vārdus un beidzot vārdus, kas atva-

sināti no pazīstamu darbinieku un zinātnieku vārdiem, piemēram,
Vladilena (par godu Vladimiram Iļjičam Ļeņinam), Bredichina,

Ceraskija, Šternberga v. tml. Dažām planētām, kurām ir nepa-

rastas orbitas, piešķir vīriešu vārdus (sk. 201. §).
Leņķiskos diametrus pat visstiprākajos teleskopos var saskatīt

tikai četrām pirmajām planētām; pēc tām aprēķināti to lineārie

diametri no 800 līdz 200 km. Vājākajām planētām lielumu var no-

Gadu desmit i Mklfil i
Zināms

pavisam
Gadu desmiti Atklāti Zināms

pavisam

1801.—1807.
1808.—1845.

1846.—1850.

1851.—1860.

1861.—1870.

1871.—1880.

4

0

9

49

50

107

4

4

13

62

112

219

1881.—1890.

1891.—1900.

1901.—1910.

1911.—1920.

1921.—1930.

1931.—1939.

83

161

251

230

208

337

302

463

714

944

1152
1489 I
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teikt tikai aptuveni pēc to spožuma, pieņemot, ka to atstarošanas

spējas ir, piemēram, tādas kā Mēnesim; vairumam mazo planētu

iegūstam diametru garumu 60—10 km un pat vēl mazāk 2 —

3 km.

Vispār mazās planētas pēc izskata nevar atšķirt no zvaigznēm,
un tāpēc tās dažkārt sauc par asteroīdiem, t. i., zvaigznēm līdzī-

gajām. Pēc izskata tās nevar atšķirt citu no citas; ikvienu var

pazīt tikai pēc orbitas, ko tā apraksta ap Sauli. Katra orbita ar

laiku mainās lielo planētu — galvenokārt Jupitera, tad Saturna —

perturbāciju dēj. Tāpēc, lai planētu nepazaudētu, nepietiek, ka vien-

reiz aprēķina tās orbitu, bet nepieciešams visu laiku kaut vai aptu-
veni aprēķināt perturbācijas un iegūt planētas vietu no novēroju-
miem kaut vienu vai divas reizes gadā, lai zinātu aptuveno aprēķinu

kļūdu un precizāk varētu iepriekš izrēķināt planētas vietu gaidā-

majai opozicijai. Planētu novēro gandrīz tikai opozicijā, kad tā

tuvāk Zemei un ir spožāka.

Mazās planētas no lielajām atšķiras ne tikvien ar saviem izmēriem,

bet arī ar savu orbitu veidu un sakārtojumu. Lielajām planētām orbitas

maz atšķiras no riņķa un maz noliektas cita pret citu; mazajām turpretim
97% gadījumos ekscentricitates atrodas robežās no 0,0 līdz 0,3, bet ir arī

orbitas ar ekscentricitati lielāku par
l /

2
iīdz 2/

3 (Hidalgo). Apmēram 90%
mazo planētu orbitu siīpumu pret ekliptiku atrodas robežās no 0 līdz 16°.

bet ir arī lielāki slīpumi, pat iīdz 43 . Orbitu (ielās pusasis vairumam (ap
98%) svārstās no 2,2 līdz 3,6 astronomiskajām vienībām un atbilstoši tam

apceļošanas periodi ir starp 3.2 un 7.0 gadiem, jo orbitas novietojas starp
Marsa un Jupitera orbitām; bet ir arī planētas ar mazākām lielajām pus-

asīm, līdz 1,4 astronomiskajām vienībām un arī lielākām — iīdz 5.2 astro-

nomiskajām vienībām (sk. 201. §).
Raksturīgi tas, ka vidējie attālumi no Saules nav sadalīti vienmērīgi

starp 2,2 un 3,6 astronomiskajām vienībām, bet pastāv pārtraukumi sada-

lījumā, t. i., tādi attālumi, kuros planētu nav vai ir ļoti maz. Tie ir tādi

attālumi, kuriem atbilst tie apceļošanas periodi ap Sauli, kas atrodas vien-

-112 3
kāršā attiecībā pret Jupitera apceļošanas periodu, piemēram. —, —-. —, —

23 5 7

utt. Kādu laiku uzskatīja, ka tās ir sekas no Jupitera sekularām pertur-
bācijām: ar savu pieviikšanos tas sistemātiski mainīja tādas planētas
orbitas veidu, kamēr tās periods ievērojami izmainījās; tomēr pēc nese-

najiem Brauna pētījumiem šāds secinājums nepareizs.
Pēc laika pirmajām trim atklātajām mazajām planētām orbitas saiet

diezgan tuvu vienā punktā; tas vedināja Olbersu uz domām, ka tās varbūt

radušās, lielai planētai sairstot. Turpmākie atklājumi šo domu neapstip-

rināja visām planētām, taču izrādījās, ka starp pusotra tūkstoša šo mazo

planētu ir dažas grupas vai dzimtas ar iīdzīgām orbitām. Šis apstāklis
jauj domāt, ka varbūt, ja ne visas mazās planētas, tad dažas to grupas

veidojušās no lielākām planētām. Bet, kas bijis par iemeslu šo lielo planētu
sairšanai — pilnīgi nav zināms.

Mazo planētu masas ir ārkārtīgi mazas
— masu var aprēķināt tikai

aptuveni, pamatojoties uz rādiusu, kas aprēķināts pēc planētas spožuma,
un pieņemot, ka blīvums ir, piemēram, 5; visu šo planētu masu vērtē ma-

zāku nekā ' 700 Zemes masas. Mazās masas dēļ tām nevar būt nekādas

atmosfēras. Tam novērojama spožuma maiņa atkarībā no fāzes. Dažām
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novērotas periodiskas spožuma maiņas; ir pamats domāt, ka maiņa izceļas
no tā, ka planēta griežas un tās dažādās puses nevienādi stipri atstaro

Saules gaismu; jāsaka tomēr, ka šī spožuma maiņas parādība vēl maz

izpētīta.

201. §. Mazo planetu neparastās orbitas. Ir dažas mazās planētas,
kas atšķiras no citam gaivenoKarc ar savam orbitām.

Planētu Erots 1898. gadā atklāja Vits un tai pirmajai piešķīra vīrieša

vārdu tās neparastās orbitas dēļ. Tā ir ievērojama ar to, ka dažu opoziciju
laikā var tuvoties Zemei par 1 7 no Zemes un Saules attāluma, un, tā

kā pie tam tā ir diezgan spoža, ap 6.—7. zvaigžņu lielumu, tad to ļoti iz-

devīgi izmantot Saules paralakses noteikšanai (sk. 128. §). Šajā nolūkā

to arī novēroja 1900.—1901. gadā un 1931. gadā. Erota orbita vairāk par
pusi sniedzas iekšā Marsa orbitā. Erots izceļas vēl ar savu ļoti komplicēto
spožuma maiņu ar periodu SAI5 A 16W; pa šo laiku notiek divi spožuma mak-

simumi un divi minimumi; reizēm spožuma maiņa gandrīz izbeidzas. Šo

komplicēto izmaiņu cēlonis ir laikam tas, ka gadījumā ar Erotu mums ir

planēta, kas sastāv no divām vienu otrai ļoti tuvu stāvošām planētām, kas

griežas ap kopēju smaguma centru. Šī parādība sīkāk vēl nav pilnīgi iz-

pētīta.
Planēta Amors tika atklāta 1932. gadā. Tās orbita ir tāda, ka pienāk

Zemei vēl tuvāk nekā Erots, pavisam tikai '/ia Zemes attāluma no Saules.

Bet Saules paralakses noteikšanai tā neder, jo tās spožums ir ļoti niecīgs.
Planēta Hidalgo ievērojama ar savas lielās pusass garumu, kas ir 5 8

astronomiskās vienības, ar tkscentricitati 0.66 un slīpumu 43°; apceļošanas

periods ir 14 gadi. Attālums no Saules periheiijā ir 2,0, afelijā — 9 5 astro-

nomiskās vienības, t. i., afeiijā tā aiziet līdz Saturna orbitai; spožums nav

liels, vistuvākajā opozicijā — ap 11. lielumu. Tās orbita ļoti atgādina
īsperioda komētu orbitas (sk. 205. §).

Mazo planētu Trojas grupa. Kopš 1906. gada iīdz šim laikam atklātas

12 mazās pianctas, kuru lic.ās pusasis gandriz vienādas ar Jupitera orbitas

iielo pusasi; tās ietilpst robežās no 5.09 līdz 5.23 astronomiskajām vienībām.

Tāpēc arī to apceļošanas periodi ap Sauli ir apmēram vienādi ar Jupitera
apceļošanas periodu. Šīs planētas kustas apmēram gar Jupitera orbitu

un pie tam vienas iet 60c
priekšā Jupiteram, pārējās 60 aiz tā. Tādējādi

aptuveni dabā tiek atrisināts tas uzdevums par trim ķermeņiem, kura

precizo atrisinājumu Lagranžs atrada XVIII gs. (sk. 54. §). Bet, tā kā

precizā atrisinājuma noteikumi pastāv tikai daļēji, tad īstenībā katra

pianeta izdara sarežģītu kustību ap vienu no liberacijas punktiem, bet šīs

kustības stabilitātes dēļ tā paliek šā punkta tuvumā. Tām ir doti Trojas
kara varoņu nosaukumi (Achiis, Patrokls, Hektors, Nestors utt.).

Planētas Apolons. Adoniss un Hermess. 1932.. 1936. un 1937. gadā
atklāja trīs mazās planētas, kuru orbitas pienāk Zemes orbitai vēl tuvāk

nekā Erota orbita. Tām deva pat vārdus (Apolons, Adoniss. Hermess)
bet nedeva numurus, jo tās varēja redzēt tikai vienu reizi, kad bija pienā-
kušas tuvu Zemei. Tāpēc šo planētu orbitas nevar uzskatīt par pietiekam
noteiktām, lai tās iegūtu numurus.

UZDEVUMI

1. Ar kādu no Zemes redzamu leņķa ātrumu vidēji kustas Marss kon-

junkcijā un opozicijā, uzskatot, ka Zeme un Marss kustas vienmērīgi pa

riņķi ?

2. Planētas orbitas lielā pusass ir x 2 astronomiskās vienības. Cik

gados tā apiet apkārt Saulei?
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3. Planētas sinodiskās apceļošanas periods ir divi gadi; kāds tās at-

tālums no Saules? Norādījums: kustību uzskatīt par riņķveidīgu.
4. Dodiet skaidru un izsmeļošu atbildi, kāpēc Merkuram un Venerai

ir fāzes un tieši tādas, kā attēlots 178. zīmējumā?
5. Kāpēc Jupiteram un Saturnam nav novērotas fāzes: vai tāpēc,

ka to nemaz nav, vai citu iemeslu dēļ?
6. Pierādīt, ka Venerai vislielākais radiālais ātrums attiecībā pret

Zemi ir tad, kad Venerai ir vislielākais leņķiskais attālums no Saules. No-

rādījums: Veneras un Zemes orbitas uzskatīt par riņķiem.
7. Kāds ir Veneras radiālais ātrums attiecībā pret Zemi, un par cik

milimikroniem šajā gadījumā mainās līnijas X == 4340 Ā viļņa garums

tajā laikā, kad Venera atrodas vislielākajā leņķiskajā attālumā no Saules.

Norādījums: orbitas uzskatīt par riņķi (skaitļus sk. tabulā 471. lpp.).
8. Kādā konfigurācijā atrodas Marss attiecībā pret Sauli uz Zemi,

ja tā radiālais ātrums attiecībā pret Zemi ir vislielākais? Norādījums:
orbitas uzskatīt par riņķiem.

9. Zeme apiet ap Sauli 365 dienās; rudens sākums iestājas 23. sep-
tembrī; Marsa perihelija garums 335°. Pierādīt, ka Marsa lielās opozicijas,
kad Marss atrodas vistuvāk Zemei, notiek augusta beigās.

10. Kādā attālumā no Saules atrodas Saturna orbitas centrs? Kādā
gadadienā(apmēram) Zeme atrodas vistuvāk šim centram un kādā attālumā

(astronomiskajās vienībās)? Norādījums: visus skaitjus nemt no tabulas

471. Ipp.
11. Cik reižu Marsa spožums, atrodoties Zemei vistuvākajā opozicijā,

lielāks nekā 1) vistālākajā opozicijā; 2) no Zemes vistālākajā konjunkcijā.
Norādījumi: šīs spožuma attiecības izteikt zvaigžņu lielumu diferencēs.

Zemes orbitu uzskatīt par riņķi.
12. Pēc pašu zīmējuma izsekot Marsa fāžu maiņu. Noteikt, kādā

Marsa, Zemes un Saules konfigurācijā Marsa redzamā apgaismotā daļa ir

visaugstākā. Norādījums: Marsa un Zemes orbitas uzskaiīt par riņķiem.
13. Kāpēc 186. attēla apakšā Saturna gredzens nav redzams? Vai tā

plakne iet caur Zemi vai caur Sauli?

Vienpadsmitā nodaļa

KOMĒTAS UN METEORI

A. KOMETAS

202. §. Komētu izskats. To spožums. Pa laikam, lielāko tiesu

negaidīti, pie debess parādās spīdeklis, kas pēc izskata nav līdzīgs
parastajiem spīdekļiem — komēta. Vārds komēta, grieķu va-

lodā ~kornetes", nozīmē matainā. Lielā, spožā komētā viegl
atšķiramas trīs daļas: 1) kodols, kas izskatās kā vairāk va

mazāk spoža zvaigzne; 2) galva, kas izskatās kā gaišs spīdums

ap kodolu un pamazām uz visām pusē no kodola pa-

vājinās; dažreiz nav zvaigznei līdzīga kodola, bet vienmēr novēro-

jama spožuma pastiprināšanās pret galvas vidu — it kā spīdošās

matērijas sablīvēšanās; 3) komētas aste kā vairāk vai mazāk gaiša

josla, kas izstiepjas no galvas uz Saulei pretējo pusi, desmitien

grādu tālu lielajām, spožajām komētām (189. att.) vai 1—2C
un pat

M \ ārīgās astronomijas kurss
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mazāk mazajām un pēc spožuma vājākajām komētām. Telesko-

piskajām komētām, t. i., tik vājām, ka tās saredzamas tikai teleskopā,
bieži nav ne astes, ne kodola, un tāda komēta izskatās kā neliels

miglas plankumiņš ar blīvāku centru, līdzīgs daudzajiem miglājiem,
kas atrodas pie debess. Savā starpā tie atšķiras ar to, ka miglāji
nemaina savas vietas starp zvaigznēm, bet komētas kustas starp
tām kā planētas. Galvas un it sevišķi astes spožums lielāko tiesu

189. att. Lielā kometa (1843. g. marta vidū).

nav liels, tā kā asti var labi redzēt tikai bezmēness naktī; mijkrēslī"
un mēnesnīcā redzama tikai tā astes daļa, kas atrodas pie galvas,
un dažreiz tikai galvas vidus. Tomēr retumis parādās arī tik spožas
komētas, ka to kodols redzams pat dienā tuvu Saulei. Taču tik

spožas tās ir tikai tikmēr, kamēr atrodas tuvu Saulei; turpretim,

ja šo komētu novēro tālu no Saules, tad tā izskatās kā parasta

teleskopiska komēta. Komētas spožums pēc vispārēja likuma mainās

apgriezti proporcionāli tās attāluma kvadrātam no novērotāja, bet jo
sevišķi stipri tas atkarīgs no komētas attāluma no Saules; spožums mai-

nās apgriezti proporcionāli trešajai vai ceturtajai attāluma pakāpei
no Saules. Tāpēc, komētām, kas pienāk Saulei ļoti tuvu, ap peri-

helija cauriešanas laiku spožums ir ļoti liels, bet ātri samazinās

līdz ar tās attālināšanos no Saules.
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Komētas parasti ir bāli zilā krāsā, bet retumis gadās arī komētas

ar dzeltenām astēm.

203. §. Komētu meklējumi. To apzīmējumi. Komētām nav

espejams īepneKs pareazet to paraaisanos, izņemot dažām — tā

Jaucamajām periodiskajām; tās parādās negaidot, un jaunas komētas

atklāšana ir savā ziņā nejaušība. Bieži pirmie tās pamanaastronomi-

amatieri. Dažreiz
;

spožas komētas pirmie pamanījuši arī cilvēki,
<as par komētām tikai dzirdējuši. Bet, sākot ar XVIII gs., radās

<ometu ķērāji-specialisti, kas ar nelieliem, bet gaismas jutīgiem
teleskopiem pa vakariem meklē rietumos vai no rītiem austrumos

jaunu komētu. Dažiem ir izdevies atrast pa 20—30 komētām.

Pēdējos gados ne reti notiek, ka vienu un to pašu komētu viena

10 otras neatkarīgi atrod vairākas personas. Komētu nosauc tās

Dersonas vārdā, kas to patstāvīgi atradusi; pagaidām to apzīmē
ar gada numuru un burtu, kas norāda atklāšanas kārtību, un bei-

dzot ar gada skaitli un romiešu ciparu, kas apzīmē, kura tā ir pēc

<ārtas, kas tajā gadā izgājusi caur savas orbitas periheliju, piemēram,
Džeksona-Neuimina komēta 1936 c = 1936 I. Pēdējos divos gadu
tūkstošos novērots ap 500 komētu, kas bija redzamas ar neapbruņotu
aci. Teleskopiskās turpretim novēro ik gadus, parasti vairākas:

Diemēram, 1925. gadā atklāja 11 komētas.

Nav šaubu, ka astronomi novēro tikai mazu daļu no tām komētām,

<as kustas Saules sistēmā. Atklāt taču izdodas tikai tās komētas,

<as diezgan tuvu iet garām Zemei, un tad arī tikai spožākās no tām.

204. §. Komētu kustības. Komētu redzamie ceļi pie debess.

Patiesas orbitas. Kad runā par komētu kustībām, tad vienmēr

domātas to kodolu vai galvas blīvās daļas kustības. Atšķirībā no

planētām, kuru redzamie ceļi sakārtojas zodiakālo zvaigznāju ro-

bežās (ar retiem izņēmumiem dažām mazajām planētām), komētas

var parādīties un kustēties ikvienā zvaigznājā. Tas ir tāpēc, ka to

orbitu slīpumi pret ekliptiku ir ļoti dažādi —no 0 līdz 180°. Ņūtons

parādīja, ka komētas kustas pa parabolām, un ieteica metodi to

orbitu aprēķināšanai. Parabolisko orbitu atšķirībā no eliptiskās

(sk. 44. §) raksturo pieci elementi, tāpēc ka tās ekscentricitate ir 1,

bet lielā pusass un līdz ar to arī apceļošanasiperiods ir bezgalīgi
liels. Paraboliskās orbitas elementi ir šādi: 1) orbitas plaknes uz-

kāpjošā mezgla garums Sl; 2) orbitas plaknes slīpums i pret eklip-
tikas plakni; 3) attālums no uzkāpjošā mezgla līdz perihelijam;
4) perihelija (t. i., parabolas virsotnes) attālums no Saules centra un

5) iziešanas laiks caur periheliju T.

Bet jau XVIII gs. sākumā atklāja, ka ne visas komētas kustas

pa parabolām. Ņūtona draugs Halejs, kas viņu pamudināja izdot

viņa darbu ~Dabas zinātņu matemātiskie pamati" un deva tam

līdzekļus, pēc Nutona metodes aprēķināja orbitas 24 komētām

kuras bija novērotas lielāko tiesu XVl'un XVII gs. un kurām bija

22*
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iegūti pietiekami daudz novērojumu, un atrada starp tām trīs —

1531. g., 1607. g. un 1682. g. — kurām elementi bija savstarpēji
ļoti līdzīgi, bet to parādīšanās gadu starpības, t. i., 1607—1531 = 76

un 1682 — 1607 — 75, maz atšķiras viena no otras. No tā Halejs

secināja, ka te trīs reizes parā-
dījusies viena un tā pati ko-

mēta, un iedrošinājās paredzēt
tās atgriešanos pie Saules 1758.

vai 1759. gadā. Tādā kārtā iz-

rādījās, ka šās komētas orbita

nav vis parabola, bet elipse ar

apceļošanas periodu 75 —76

gadi, t. i., ar 18 astronomisko

vienību garu lielo pusasi. Pa

to kustēdamās, komēta afelijā
attālinājās no Saules 35 astro-

nomiskās vienības tālu, gandrīz
četras reizes tālāk par toreiz

vistālāko pazīstamo planē tu

Saturnu.

Ap to laiku Ņūtona mācība

bija jau pazīstama arī uz kon-

tinenta, bet visi to tomēr vēl

neatzina. Leibnics un Ivans

Bernuli to noraidīja. Heigenss,
pieļaudams ķermeņa pievilkša-
nos vispār, neatzina pievilkša-
nos starp tā daļiņām. Parizes

observatorijas direktors Kasini

sarakstīja plašu darbu Astro-

nomijas elementi", nepiemi-
nēdams Ņūtona vārdu. Tomēr

Ņūtonam bija arī piekritēji,
viens no visapdāvinātākajiem—
Klero, jau kopš 18 gadu vecuma

90. att. Haleja komētas un Enkes

komētas orbitas.

Parizes Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Pēc Lalanda priekšlikuma
Klero apņēmās aprēķināt Haleja komētas orbitu, pamatodamies uz

tās novērojumiem iepriekšējās reizēs, ievērojot perturbācijas, kādas

uz tās kustību bija izrādījuši Jupiters un Saturns, lai paredzētu
laiku, kad 1758. vai 1759. gadā tā izies caur periheliju. Šajā milzī-

gajā darbā aprēķinos viņam palīdzēja Lalands un Lepota kundze,

ievērojama Parizes pulksteņmeistara sieva. Saskaņā ar viņu aprē-
ķiniem Jupitera un Saturna radītām perturbācijām bija jāpaga-
rina laika periods starp cauriešanas brīžiem perihelijam par 20 mē-

nešiem, salīdzinot ar iepriekšējo periodu no 1607. līdz 1682. gadam,
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un iziešanas laiku caur periheliju Klero noteica uz aprija vidu

1759. gadā. Komētu ieraudzīja 1758. gada decembrī, un tā izgāja
caur periheliju 1759. gada martā — tikai vienu mēnesi agrāk par
Klero norādīto termiņu. Tas bija Ņūtona teorijas liels triumfs,

jo pierādīja, ka Saules un planētu pievilkšanās izplatās attālumā,

kas četras reizes lielāks par Saturna orbitu un ka komētas kustība

norisinās saskaņā ar Ņūtona mācību ne tikai Saules pievilkšanās

spēka iedarbībā, bet ka uz to iedarbojas arī planētas.
Tolaik tāds Ņūtona mācības pierādījums zinātnes panākumiem

bija daudz svarīgāks nekā Neptuna atklāšana pēc Urāna kustības

90 gadu pēc šā gadījuma, kad neviens vairs nešaubījās, ka pastāv

Ņūtona atklātā gravitācija starp Saules sistēmas ķermeņiem.
Komētu nosauca par Haleja komētu. Nākamās cauriešanas

perihelijam notika 1835. g. 15. novembrī, četras dienas vēlāk par

termiņu, kāds bija aprēķināts pēc tās kustības, un 1910. g. 19. aprilī —

2 dienas pēc aprēķinos noteiktā termiņa. Pēc eiropiešu un ķiniešu
chroniku ierakstiem var izsekot Haleja komētas parādīšanos, sākot

ar mūsu eras 87. gadu, pie kam periods no vienas iziešanas caur peri-
heliju līdz otrai iziešanai perturbāciju ietekmē (galvenokārt no

Jupitera un Saturna) mainījies starp 79 gadiem 4 mēnešiem un 74

gadiem 5 mēnešiem. Haleja komēta bija pirmā periodiskā komēta.

Pēdējo simt gadu laikā tika atklātas vairāk desmit periodisko
komētu ar apceļošanas periodu no 3 līdz 72 gadiem (sk. 205. §).
Vairumam komētu redzamā kustība labi saskan ar kustību pa

parabolu, un tikai nedaudzām dabū labi pazīstamās eliptiskās
orbitas ar lielu periodu — vairāku simtu vai tūkstošu gadu — un

hiperboliskās orbitas (sk. 206. §).
205. §. Īsperioda komētas. No vairākiem desmitiem periodisko

komētu, kas atklātas pēdējos divi simti gados, dažas ir bijušas
redzamas tikai vienu reizi tuvojoties Saulei. Patlaban zināmas

apmēram 45 periodiskas komētas, kas novērotas vismaz divas reizes

izejot caur periheliju. Izņemot Haleja komētu, visas šis komētas

ir nelielas, nav visai spožas un vairums toredzamas tikai teleskopā
Visas tās novērotas tikai savas orbitas Saulei tuvajās daļās.

Dažas no tām, ar periodiem no 3 līdz 7 gadi, veido īpašu grupu —

tā saucamās Jupitera komētas. Katrai no tām orbita afelijā atrodas

tuvu Jupitera orbitai, un tāpēc jau sen radušās domas, ka katra

no tām orbita sākumā bijusi paraboliska, bet komēta gājusi tuvu

garām Jupiteram un tā pievilkšanas spēka iedarbībā orbita kļuvus
eliptiska. Tomēr jāpiezīmē, ka neviens tāds gadījums nav sting

pierādīts.
Par vairākām periodiskām komētām pierādīts, ka tās, katrreiz

atgriežoties perihelijā, kļūst arvien vājākas. Tas nav nekāds brīnums

jo, kā redzēsim tālāk, Saules tuvumā komētas zaudē daļu no savas

matērijas un spēj sairt gabalos. Bet, ja periodiska komēta pakāpe-
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niski pavājinās, tas nozīmē, ka agrāk tā bijusi spožāka, un jājautā,

kāpēc to neatklāja tad, kad tā bija spoža? Tas ierosina domu,

vai Saules sistēmas robežās komētas nerodas arī mūsu laikos, piemē-

ram, saduroties asteroidiem ar meteoritiem vai meteoritiem saduro-

ties savā starpā. Taču neko noteiktu pagaidām vēl nevar pateikt,

un jautājums par periodisko komētu izcelšanos un to orbitām

pagaidām paliek bez atbildes.

Der piezīmēt, ka dažas mazas planētas kā pēc formas, tā savu

orbitu sakārtojuma ļoti atgādina īsperioda komētas.

206. §. Paraboliskās jeb ilgperioda orbitas. Paraboliskās orbitas

tiek rēķinātas tad, kad komētas novērojumi ir nepietiekamā skaitā

vai tie ir nepietiekamas precizitātes un tās orbitu nevar aprēķināt
tik precizi, lai dabūtu elipsi vai hiperbolu. Būtībā nav iespējams,
ka kādas komētas orbita būtu precizi paraboliska, t. i., ka tās

ekscentricitate būtu tieši vieninieks. Orbitu jāaprēķina, balstoties

uz novērojumiem, kas iegūti tad, kad komēta kustas Saules tuvumā;

pretējā gadījumā tā ir pārāk vāja un nav redzama. Tikai nedaudzas

komētas un arī tikai XX gs. ir izdevies novērot, kad tās ceļo 3—5

astronomisko vienību attālumā no Saules. Bet, ja par orbitu jāspriež

pēc novērojumiem, kas iegūti Marsa orbitas robežās, tad šeit parabola
tik maz atšķiras no stipri izstieptas elipses un hiperbolas ar ekscent-

ricitati, mazliet lielāku par 1, ka precizi aprēķināt orbitu nav

iespējams un vienkāršības dēļ to aprēķina kā parabolisku.
Tikai pusotram desmitam komētu varēja droši aprēķināt elip-

tiskās vai hiperboliskās orbitas, un tajos gadījumos izrādījās, ka

ekscentricitate ļoti māz atšķiras no viena (no 0,9999 līdz 1,0010).
Bez tam jāņem vērā arī tas, ka planētu perturbāciju ietekmē komēta

nekādā ziņā nekustas pa konusa šķēluma līkni un tā orbita (elipse,
parabola vai hiperbola), ko dabū aprēķinu rezultātā, ir komētas

patiesais sarežģītais ceļš, kuru aprēķini
~atbrīvojuši" no planēti

traucējošās iedarbības; tā būs tā orbita, pa kuru komēta kustētos

sākot ar noteiktu momentu, ja to pievilktu tikai Saule, bet ne pla
netas. Šajā momentā komētas stāvoklis un ātrums tās reālajā per

turbētajā orbitā un konusa šķēluma līknē ir vienādi; šo konus;

šķēluma līkni sauc par oskulējošo orbitu.

No teiktā izriet, ka oskulējošā orbita tikai aptuveni ir komēta

patiesais sarežģītais ceļš Saules sistēmas robežās, un pēc tās neva

spriest par to, vai komēta pieder pie Saules sistēmas vai atnākus

pie mums no tālajām zvaigznēm. Lai atbildētu uz šo jautājumu
vajag, izejot no oskulējošās orbitas, izsekot komētas ceļu atpakaļ
virzienā, ņemot vērā tās perturbācijas, kas būtu ietekmējušas tās

kustību tajā laikā, kad tā tuvojusies Saulei. Kad šādi aprēķini
bija izdarīti tām komētām (pusotram desmitam), kuru orbitas

(eliptiskās vai hiperboliskās) bija aprēķinātas pietiekami precizi,
tad izrādījās, ka visos gadījumos komētas orbitas ekscentricitate
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no planētu darbības palielinājusies. Tas nozīmē, ka pirms ienākšanas

Saules sistēmā komētas kustējušās pa elipsēm un tātad priekš
daudziem gadiem katra no tām paskrējusi garām Saulei; citiem

vārdiem sakot, šīs komētas pieder pie mūsu Saules sistēmas.

Šādus aprēķinus izdarīja arī daudzām tām komētām, kurām

varēja aprēķināt tikai aptuvenas paraboliskās orbitas. lerēķinot
planētu radītos traucējumus, kamēr komēta tuvojusies Saulei,

izrādījies, ka arī šīm komētām ekscentricitate no tā palielinājusies
un tātad komētas virzījušās uz Saules sistēmu pa eliptiskām orbitām,

t. i., arī tās pieder pie mūsu sistēmas.

Protams, tas nenozīmē, ka novērojamo, komētu vidū nebūtu

dažas tādas, kas atlidojušas pie mums no tālajām zvaigznēm. Tāpat
ir iespējams, ka dažas komētas planētu perturbāciju dēļ var, kusto-

ties pa hiperboliskām orbitām, atstāt Saules sistēmu, t. i., neat-

griezties pie Saules. Tomēr vairums komētu jāuzlūko par Saules

sistēmas locekļiem.
207. §. Kometu masas. To lielumi un blīvumi. Līdz šim nav

novēroti traucējumi kaaa cieness Ķermeņa kustina komētas pievilk-
šanas spēka iedarbībā, tāpēc arī nevar droši noteikt komētas masu,

varbūt vienīgi var novērtēt tās augstāko iespējamo robežu. Bruksa

komēta 1886. gadā izgāja cauri Jupitera pavadoņu grupai, tomēr

neradīja manāmas izmaiņas to kustībās. Pēc šās pazīmes apmēram
nosaka, ka komētu masas ir miljonu vai vairāk reižu mazākas par

Zemes masu.

Kad komētas ceļš zināms, tad pēc tās leņķiskajiem lielumiem var

noteikt galvas un astes lineāros lielumus. Izrādās, ka komētas ir

ļoti milzīgi spīdekļi Saules sistēmā. Daudzām komētām galva lie-

lāka par vislielākajām planētām, bet dažām pat lielāka par Sauli.

Astes garums daudzreiz sniedzas daudzos miljonos kilometru, bet

retos gadījumos tas pārsniedz Zemes attālumu no Saules.

Komētu kodoli, pat milzīgajām komētām, izskatās vislielākajos

teleskopos kā zvaigznei līdzīgi punkti, kas arī vislielākajā palielinā-
tādi paši. Tāpēc ir ļoti grūti ne vien izmērīt, bet pat

novērtēt to lielumus. Vislielāko kodolu diametri ir vairākus simtus

kilometru lieli. Tomēr komētas kodols nav blīvs ķermenis, kaut vai

tāds kā mazā planēta; tas ir nelielu ķermeņu bars, kuru lielums var-

būt ir, sākot ar lielas klints apmēriem līdz mazam smilšu graudi-

ņam. Šo baru iekļauj komētas galvas spīdošā matērija (gāzes, sk.

tālāk) un izskatā to ne vienmēr var atšķirt no tās. Divām komētām,

lielajai, spožajai 1882. gada komētai un Haleja komētai 1910. gadā,
kodols gāja pāri Saules diskam, bet nekādi nevarēja to saskatīt.

1882. gada komēta bija tik spoža, ka tās kodolu, kamēr tas bija diska

ārpusē, varēja (caur tumšu stiklu) saskatīt līdz Saules malai, bet uz

diska neko nevarēja redzēt. Tas norāda, ka kodols nebija vienga-
bala un ka tā sastāvdaļas bija tik mazas, ka nebija pamanāmas
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komētai, ejot pāri Saules diskam, arī nekādi nevarēja redzēt tās

kodolu, kaut gan attālums starp to un Zemi bija 7 reizes mazāks

par astronomisko vienību.

191. att. Donati kometas zīmējums.

Tā kā komētu masa ļoti niecīga, bet pašas tas milzīgi lielas, tad

>kaidrs, ka vielas blīvums astē un galvā ir niecīgs. Nekad nav no-

vērots, ka to zvaigžņu gaisma, kurām priekšā aiziet komētas galva

vai aste, kļūtu vājāka. Pēc astes spožuma aptuveni aprēķinot vielas

blīvumu, redzam, ka komētu astēs viela ir vēl vairāk izretināta

nekā vispilnīgākajos vakuumos, ko mākslīgi iegūst Zemes apstākļos.

208. §. Kometu astes, Ikviena komēta ir visspožākā un vis-

lielākā tad, kad tā iet tuvu garām Saulei. Palielinoties attālumam no

Saules, komētu astes lielums un spožums visai krasi pamazinās.

344 KOMĒTAS UN METEORI
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Pat perihelija tuvumā visspožākā un vislielākā komēta, ja to izdodas

atklāt tālu no Saules, izskatās kā vājš, miglains plankumiņš. Tu-

vojoties Saulei, rodas aste, kas kļūst arvien garāka, kļūst redzams

kodols, tad parādās gaišas matērijas plūsma virzienā no kodola

uz Sauli un paraboliski, gaiši loki, apvalki, kas ietver kodolu Saules

pusē; to gali abās pusēs kodolam pamazām viens ar otru satek kopā
un izplešas, kļūstot platāki un vājāki uz pretējo pusi no Saules,
izveidodami asti. Vidēja lieluma komētām nav redzamu plūsmu,
bet tikai galva miglainas masas veidā, kas pie kodola spožāka, un

plāna aste, kas stiepjas no galvas vidus, tā ka komēta vispār līdzinās

sīpolam ar lakstu.

Astes vidus līnija vienmēr atrodas komētas orbitas plaknē.
Dažreiz pat lielai un spožai komētai nav stipri attīstītas galvas

ar redzamām plūsmām un apvalkiem; aste gluži vienkārši papla-
šinādamās stiepjas no komētas gaišā kodola.

Nelielām komētām fotogrāfijās sīki redzamas tās gaišās vielas

strūklas, no kurām veidojas aste. Mazām komētām šīs nedaudzās

strūklas vēl nesatek viena ar otru. Lielajām komētām to acīm

redzot ir tik daudz, ka tās ir saplūdušas un tās nevar ne saskatīt,

ne atšķirt.
Tas apstāklis, ka komētas aste vienmēr vērsta uz Saulei pretējo

pusi, jau Kepleru noveda uz domām, ka šeit darbojas kāds at-

grūdējs spēks, kas iziet no Saules. Šo domu atbalstīja arī Olberss.

Beselis pirmais attīstīja teoriju, kā noteikt formu komētas astei.

Viņš pieņēma, ka uz astes daļiņām bez parastā Ņūtona gravitācijas
spēka iedarbojas vēl Saules atgrūdējs spēks, kas arī izmainās apgriezti
proporcionāli attāluma kvadrātam, bet ar lielāku koeficientu nekā

Ņūtona pievilkšanās koeficients, tā kā abu spēku darbības rezultātā

notiek atgrūšanās. Jo svarīgus pētījumus šajā jautājumā XIX gs.

izdarīja F. Bredichins, Maskavas universitātes observatorijas direk-

tors. Viņš izpētīja vairāk desmit komētām astes un atrada, ka

visu to daudzveidīgās formas var izskaidrot tā, ka pieņem, ka Sau-

les atgrūdējs spēks pavājinās proporcionāli attāluma kvadrātam

un ka komētu astes pēc atgrūšanās spēka lieluma var iedalīt trīs

tipos.

Vispār astes veidošanās notiek šādā kārtā: kad komēta tuvojas

Saulei, tās kodols sasilst un no tā virzienā uz Sauli sāk izplūst spīdoša

matērija. Bet katra daļiņa, kas izmesta no kodola (punktos </,,

«2, a3,
... sk. 192. att.), kustas atgrūdēja spēka iedarbībā, un tāpēc

tās kustība uz Sauli drīz pāriet kustībā projām no Saules un daļiņa
aiziet no kodola; tā neaiziet tāluno komētas orbitas plaknes, jo no ko-

dola plūstošās plūsmas sākotnējais virziens atrodas šajā plaknē vai

ir zem neliela leņķa pret to. Daļiņas kustas pa hiperbolām. Ja plūsma
notiek nepārtraukti, tad pēc zināma laika visas šīs dažādā laikā iz-

mestās daļiņas veido nepārtrauktu asti, agrāk izmestās daļiņas
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atrodas astes galā punktos b
u

b 2,
vēlāk izmestās b

3,
/>

4
aizņem astes

vidu, bet īsi pirms novērošanas brīža izmestās daļiņas atrodas

netālu no kodola. Ja visām astes daļiņām atgrūdējs spēks apmēram

vienāds, tad astes vidējā līnija atrodas uz līknes, ko Bredichins no-

sauca par sindinamu. (vienādi stipru).
Bet notiek arī citādi: plūsma notiek nevis nepārtraukti, bet

atsevišķu izvirdumu veidā ar miera intervāliem starpā; un līdz

ar katru izvirdumu tiek

izmestas tik dažādas da-

ļiņas, ka Saule atgrūž
tās ar dažādu spēku:
dažas stiprāk, dažas vā-

jāk. Tad šīs vienā laikā

izmestās daļiņas neveido

vienu mākoni, bet iz-

stiepjas joslā saskaņā
ar atgrūdēju spēku

daudzveidību; vienā tās

galā atrodas daļiņas, kas

tikušasstiprāk atgrūstas,
bet otrā galā — vājāk

atgrūstās (193. att.). Tā

kā visas daļiņas no ko-

dolaizmestas vienālaikā.

tad Bredichins nosauca

tādu līkni par sinchronu

(vienlaicīgu).
Pēc atgrūšanas spēka

lieluma Bredichins ieda-

līja komētu astes trīs

tipos (194. att.). I tipam

atgrūšanās spēks ir no

192. att. Sindinama.

18 līdz vairāk desmit reižu lielāks par Ņūtona pievilkšanās spēku;

saskaņā ar to I tipa astes novietojas orbitas plaknē gandrīz gar

kodola radiusvektora pagarinājumu un ir tikai nedaudz izliektas uz

to pusi, no kurienes nāk komēta. II tipa astēm atgrūšanās spēks ir

no 2/2 hdz ', 2 Ņūtona pievilkšanās spēka; tāpēc tās no kodola

radiusvektora pagarinājuma ir vairāk atvirzījušās uz to pusi, no

kurienes nāk komēta, un ir stipri izliektas. Beidzot, 111 tipa
astes izveidojas atgrūšanas spēka iedarbībā, kurš nesasniedz pusi
no Ņūtona pievilkšanās spēka; tāpēc rezultējošais spēks ir pievilk-
šana, bet pavājināta par vienu trešdaļu vai vēl mazāk;
111 tipa astes atrodas gandrīz perpendikulāri pret kodola radius-

vektoru.

Daudzu mazo komētu fotogrāfijās izdevies saskatīt atsevišķus
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mākoņus un pēc to kustības apstiprināt Bredichina vispārējo teoriju
un noteikt Saules atgrūšanas spēku.

Attieksmē uz šā atgrūšanas spēka fizikālo dabu jāsaka, ka, bez

šaubām, te darbojas Saules staru spiediens uz sīkām astes gāzu

daļiņām, ko pirmais eksperimentāli pierādīja P. Ļebedevs. Nevar

tikai pateikt, vai šeit tas darbojas viens

pats vai kopā ar kādiem citiem dabas

spēkiem; to nevar pateikt tāpēc, ka nav

194. att. Kometu astu

trīs tipi.193. att. Sinchronas.

iespējams aprēķināt Saules staru spiediena spēku uz astes daļiņām,

pamatojoties uz to ķimisko sastāvu un salīdzinot šo spēku ar to

atgrūšanas spēku, ko aprēķina pēc daļiņu kustības.

Bez norādītajiem komētu astu tipiem retumis tiek novērotas

astes, kas vērstas pret Sauli; tās nav garas. Bredichins ieteic tās

saukt par anomālām astēm un izskaidro to izcelšanos tā, ka tās

sastāv no tik lielām daļiņām, ka gaismas spiediens uz tām ir niecīgs.

Tāpēc, izmestas no kodola, tās tālāk kustas Ņūtona gravitācijas
spēka iedarbībā; šā iemesla dēļ to orbitas maz atšķiras no komētas

orbitas, bet telpā sakārtojušās kūlīšu veidā, kas sāk izplesties no

tās vietas, kurā notikusi izsviešana. Bredichins šīs anomālās komētu

astes saistīja ar meteoriem (sk. 218. §).
209. §. Kometu spektri. Kodola spektrs mēdz būt nepārtraukts

ar rTaunhofera līnijām. Tas nozīmē, ka kodols spīd vienkārši ar

Saules atstarotu gaismu. Galvas un astes spektrā novērojamas
gaišas joslas un līnijas. Tās pieder ogļūdeņražiem, cianam, ogļ-
raža oksidam, slāpeklim un ogļradim; nereti komētu spektrs ir tāds

pats kā deggāzes spektrs Bunzena deglī.
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Komētām, kas tuvāk par citām pienāk Saulei, to stipras sa-

silšanas dēļ rodas arī citu gāzu izplūdumi no kodola, un dabūjam
citādu galvas un astes spektru. Tā, piemēram, 1910. gada komētai

(perihelija atstatums 0,129) aste kādu laiku bija dzeltena no nātrija
tvaikiem. Lielajai komētai 1882 11, kad tā tuvojās Saulei (perihelija
atstatums pavisam tikai 0,008 astronomiskās vienības), spektrā
bija novērojamas spožas līnijas, domājams, dzelzs līnijas.

Cik grūti dažreiz identificēt debers spīdekļa spektru ar spektru, ka»

radies no gaismas avota uz Zemes, rāda gadījums ar J9OB. gada Morhauza

komētas spektru. No tās iegūto spektru nevarēja identificēt ne ar vienu

spektru, kas iegūts uz Zemes, kamēr angļu fiziķis Fonlers, caurlūkodams

savas spektrogramas, atrada kādu, kura bija pilnīgi identiska ar Morhauza

komētas spektrogramārr. Par šās vienas spektrogramas izcelšanos bija
zināms vienīgi tas, ka tā tika iegūta, eksperimentējot ar oglekļa oksida

un ogļskābās gāzes spektru. Vajadzēja no jauna izdarīt veselu virkni mē-

ģinājumu, kamēr beidzot izdevās iegūt šo spektru. Izrādās, ka to iegūst
no oglekļa oksida, pie kam, to iegūstot, nepieciešams ļoti mazs spiediens
(mazāk par 0,001 mm dzīvsudraba staba spiediena); tiklīdz mēģinājumā
spiediens palielinājās, šis spektrs izzuda un tā vietā parādījās pavisam
cits. Tādā kārtā, ja nebūtu bijis šis laimīgais gadījums, spektrs vēl ilgi
paliktu nesaprotams un, iespējams, vedinātu uz domām, ka uz komētas

atrodas viela, kādas uz Zemes nav.

Salīdzinājis dažādu komētu ļoti daudzu novērojumu spektrus,
S. Orlovs nonāca pie secinājuma, ka kodolu, galvu un astu spektri
komētām ir gluži dažādi: kodola spektrs — nepārtraukts, bet galvu
spektrs ir gāzu spektrs; tas norāda, ka galvās atrodas tādas gāzes
kā cians, ogleklis un ogļūdeņraži. Dažām astēm ir gāzu spektrs,
un tas norāda, ka tajās atrodas jonizētas oglekļa oksida un slāpekļa
molekulas (tās ir Bredichina I tipa astes); citām astēm spektrs ir

nepārtraukts, kas norāda, ka tās sastāv no putekļiem (tās ir Bre-

dichina II tipa astes).
Komētu spīdēšanas fiziskais process ir gāzu fluorescences pa-

rādība tur, kur ir gāzu spektrs, un vienkārša gaismas atstarošana —

kur ir nepārtraukts spektrs.

210. §. S. Orlova komētu formu pētījumi. Pēc F. Bredichina ar

Komētu tonnu teoriju noaaroojas Krievu astronomi; sevišķa nozīme

ir S. Orlova pētījumiem.
Izpētījot I tipa astes, viņš konstatēja, ka Saules atgrūšanas spēka

koeficients, ja par vienību pieņem Ņūtona gravitācijas koeficientu,

tajās mēdz būt dažāds — no 22 līdz 200, bet vienmēr 22,3 kārtnis

(t. i., 22—23, ap 45, ap 67 utt.). Šīs astes sastāv no strūklu un mākoņu

veidojumiem.
No galvas apvalka nereti stiepjas taisni, īsi stari, kuriem Sau-

les atgrūšanas spēks jāskaita apmēram 1000 reižu lielāks par tās

pievilkšanas spēku.
II tipa astēs Orlovs, tāpat kā Bredichins, atrod atgrūšanas

spēkus ar koeficientiem no 2,2 līdz 0,6; tās sastāv no sinchronām,
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kas reizēm stāv pa vienai atsevišķi, reizēm saplūst kopā vienā platā

astē; bet atsevišķās sinchronas neaiziet līdz kodolam, tāpēc ka at-

grūšanas spēks nenonāk līdz nullei; šīs astes pēc Orlova domām sastāv

no putekļiem.
Bredichina 111 tipa astes pēc Orlova ieskata arī ir atsevišķas

II tipa sinchronas, bet tās sniedzas līdz kodolam.

Attīstīdams teoriju par komētu galvu formu, Orlovs nonāca

pie secinājuma, ka, lai izskaidrotu liela apmēra apvalkus, nepie-
ciešams pieņemt, ka šo apvalku matēriju atgrūž ne tikai Saule vien,
bet arī komētas kodols. Tad kļuva iespējams pēc apvalku apmēriem
noteikt kodolu masas un to lielumus. Izrādījās, ka masas ir ap 106

—

10" tonnu, t. i., no 10~15—10-10 no Zemes masas, bet kodola lie-

lums — no 0,2 līdz 10 km.

211. §. Komētu sairšana. To, ka komētas kodola daļas neturas

cieši Kopa, visiaDaK paraaa fakts, ka dažu komētu kodoli sairst

daļās. Pirmais šāds piemērs astronomiem bija Biela komēta. 1826.

gadā austrietis Biels atklāja komētu, kas izrādījās periodiska komēta

ar periodu 63/4 gada. Pirms tam tā bija novērota 1772. un 1805. gadā.
Citas reizes tā netika novērota atgriežamies pie Saules, jo novēro-

šanas apstākļi nebija labvēlīgi. Šā paša iemesla dēļ to nenovēroja
arī turpmākās divas reizes atgriežamies pie Saules līdz 1845. gadam.
Tā gada novembrī un decembrī tā izskatījās kā vidēji spoža komēta

ar nelielu asti, bet 1846. gada janvārī tā pāršķīrās divās daļās, ne-

vienādāspēc spožuma un izskata. Mazākā daļa februārī kļuva spožāka
un kļuva līdzīga otrai, bet pēc tam spožums sāka bālēt, un martā tā

izzuda pavisam, kamēr otru daļu varēja novērot vēl veselu mēnesi.

Attālums starp abu komētu kodoliem šajos mēnešos bija apmēram
45 Zemes rādiusi. Nākamreiz abas komētas atrada atgriežoties
pie Saules 1852. gadā, bet attālums starp tām bija jau ap 400 Zemes

rādiusu un ar laiku palielinājās; pēc spožuma abas daļas bija apmēram

vienādas, bet spožums vienai un otrai mainījās. Septembra beigās
tās vairs nebija saredzamas un kopš tā laika nav novērotas, šai
komētai bija atkal jānāk caur periheliju 1859., 1865. un 1872. gadā.
1859. gadā novērošanas apstākļi bija nelabvēlīgi. 1865. gadā to ne-

varēja atrast un pieņēma, ka tas tāpēc, ka tā atrodas tālu no Zemes.

1872. gadā novērošanas apstākļi bija labi, tomēr komētu neatrada

un kļuva skaidrs, ka tā sairuši pavisam (sk. 217. §).
Biela komēta nav vienīgais piemērs, kad komētas kodols sa-

dalās daļās. Komētas 1618 II kodols sadalījās ļoti daudzos sīkos

kodolos; 1652. gadā komētas galva sākumā izskatījās kā bāls disks

ar pusgrada caurmēru, nosēts sīkiem kodoliem. No jaunākā laika

komētām kodola sadalīšanās tika novērota lielajai septembra ko-

mētai 1882 11, Savertala komētai 1888 I, Bruksa komētai 1889 V

un Svifta komētai 1899 I.

Agrāk uzskatīja, ka šādu komētu kodolu sadalīšanās izceļas no
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kādiem iekšējiem cēloņiem, tādiem kā sprādzieni, un ari no tā, ka

rodas dažādi paātrinājumi, ko Saule un planētas piešķir komētas

tuvākajām un tālākajām daļām, kad komēta iet tām tuvu garām.
Planētām šāda paātrinājuma atšķirības iedarbība nekaitē tāpēc,
ka cietās planētas daļiņas cieši saistītas, bet komētai šādas ciešas

saistības nav un tāpēc paātrinājuma atšķirība rada kodola sadalī-

šanos.

Tomēr ir grūti saprotams, kādi iekšēji spēki varētu sadalīt ko-

mētu daļās. Tāpēc dabiskāk ir pieņemt, pievienojoties S. Orlovam

un citiem, ka tāda dalīšanās notiek no tā, ka komētas kodols saduras

ar liela meteora ķermeni vai ar mazo planētu.
212. §. Dažas ievērojamas kometas. 1. Haleja komēta,

par to runāts 204. §.

2. Enk c s komēta ievērojama ar savu īso periodu —

3,3 gadi — un šā perioda mainību. Tā novērota 1786., 1795., 1805.

un 1818. gadā, bet tikai pēc pēdējā gada novērojumiem izdevies

pietiekami precizi izrēķināt tās orbitu. Enke ar preciziem aprēķi-
niem parādīja, ka minētajos gados novērotā komēta ir bijusi vienas

un tās pašas viņa vārdā nosauktās komētas parādīšanās. Pēc 1818.

gada komēta tika novērota ikreiz, kad tā atgriezās pie Saules. Lab-

vēlīgos apstākļos tā redzama arī ar neapbruņotu aci; tai ir neliela

aste, bet ievērojama tā ir ar to, ka Enkes aprēķini atklāja tās perioda

pakāpenisku samazināšanos apmēram par 2 ] /2 stundām katrā pe-

riodā. Pēc Enkes šās komētas kustības aprēķinus izdarīja Pulkovā

sākumā Astens, tad sevišķi rūpīgi Baklunds. Viņš konstatēja, ka

perioda vienmērīga saīsināšanas notikusi no 1818. līdz 1852. gadam,
pēc tam līdz 1868. gadam tas joprojām samazinājies, bet kopš
1871. gada atkal kļuvis pastāvīgs komētas katram apceļojumam, taču

mazāks nekā bija pirms 1858. gada. Enke šo periodu saīsināšanos

gribēja attiecināt uz vides pretestības iedarbību, bet, ņemot vērā,
ka saīsināšanās bija neregulāra un tāda parādība netika novērota

arī pārējām periodiskajām komētām, Baklunds uzskatīja, ka to

ietekmē satikšanās ar kaut kādu meteoru baru, varbūt to, kuri ra-

dušies no Biela komētas sairšanas.

3. 1744. gada komēta ievērojama ar to, ka sava lielā

spožuma dēļ bija redzama dienā, un arī ar to,ka tai bija sarežģīta
aste, kas sastāvēja it kā no sešām astēm. Bredichins parādīja, ka

tās bijušas sešas sinchronas, kamēr parasti aste ir sindinama (sk.
208. §).

4. 1843. gada komēta februāra beigās pēkšņi parādījās

pie pašas Saules. Tā bija redzama dienā, kad tā gāja Saulei garām
tikai l/2° attālumā; tās perihelija attālums bija 0,0055 astronomis-

kās vienības. Tā pagāja garām 1
5

Saules rādiusa attālumā no

fotosfēras virsmas. Tai bija milzīgi gara aste —ne mazāk kā

250 milj. km.



5. Donati komēta novērota labvēlīgos apstākļos 1858.

gada rudenī; Donati to atklāja jūnija sākumā. Līdz ar tuvošanos

Saulei tās aste attīstījās ļoti lēni, tā ka visas tās attīstības pakāpes
varēia loti labi novērot. Vislielāko attīstību tā sasniedza oktobrī;

tās aste stiepās 60
c

garumā (7C

miļj. km) un sastāvēja no I un

II tipa astes ar sinchronām.

195. att. Haleja kometa 1910. g.
26. maijā.

196. att. Morhauza kometas

fotogrāfija, kas uzņemta
1908. g. 16. novembrī.

6. Lielā komēta 1882 II bija visspožākā komēta XIX gs.

To uzgāja septembrī ar neapbruņotu aci un tā bija redzama dienu

Saules gaismā. Tā stiepās pāri Saules diskam, pie kam tās kodolam

teleskopā varēja izsekot līdz uziešanai uz diska, bet uz Saules

diska tā pazuda pavisam (tātad tās kodols bija tik mazs, ka to ne-

varēja saskatīt kā melnu punktiņu uz Saules diska). Septembra

beigās kodols sadalījās divās daļās. Šai komētai orbita ir ļoti līdzīga

1843 I un 1880 I komētu orbitām; tai atrada periodu 772 gadi, ko-

mētai 1843 1—512 gadi. Tās laikam bija radušās, kādai ļoti milzīgai

komētai daloties. Acīm redzot pie šīs ~komētu saimes" pieder vēl

vairākas vājākas komētas.

7. -8. Rordama komēta 1893 II un Morhauza

komēta 1908 111 bija ievērojamas ar savām detaļām, ko va-

rēja novērot to astēs (196. att.). Ar 1890. gadiem sākas siste-
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matiska komētu fotografēšana. Fotografējot daudzām komētām

atklāja astēs tādas detaļas, ko ar redzi (teleskopā) vai nu nevar

saredzēt, vai ari ļoti grūti novērot. Tādi it sevišķi ir miglainie vei-

dojumi, no kuru kustības tieši var noteikt atgrūšanās spēku lielumus.

9. Spožo komētu 1910 I atklāja 13. janvārī Transvalas

dimantu raktuvju strādnieki. To varēja redzēt dienā, kad tā atradās

no Saules 4° attālumā. Tās spektrā varēja novērot nātrija dzelteno

līniju un aste kādu laiku bija dzeltena. Ap janvāra beigām to vairs

nevarēja saredzēt ar neapbruņotu aci, bet teleskopos to varēja no-

vērot līdz jūlijam. Tās perihelija attālums bija 0,129 astronomiskās

vienības.

10. Spožo 1927. gada komētu atklāja decembra sā-

kumā, kad tā bija 3. lieluma ar 3° garu asti. Pēc dažām dienām to

varēja saredzēt ar neapbruņotu aci dienā I—2° attālumā no Saules.

Tās spektrs sākumā bija nepārtraukts. No tā jāsecina, ka komēta

spīdēja galvenokārt ar atstarotu Saules gaismu. Bet, tai tuvojoties
perihelijam, ir galvas, ir astes spektrā parādījās nātrija gaišā līnija —

parastā parādība komētām, kas pienāk tuvu Saulei. Drīz komēta

kļuva bālāka, 23. decembrī to vairs nevarēja redzēt ar neapbru-
ņotu aci, bet lielos teleskopos to vēl novēroja līdz 1928. gada 2. jan-
vārim; perihelija attālums bija samērā liels (0,176 astronomiskās

vienības).
11. Švas m a ņ a-V achm a ņ a 1927. gada komētai

ir neparasta orbita: tai ir a = 6,4; c = 0,14, tā kā attālums no Saules

perihelijā ir 5,5, bet afelijā — 7,3 astronomiskās vienības; tādā kārtā

orbitas atrodas starp Jupitera un Saturna orbitām, periods —

16,3 gadi. Kopš tā laika tā novērota katru gadu, izņemot 1936.

gadu; visu laiku tā palika vāja pēc spožuma, bet uzrādīja lielas

spožuma maiņas no 12. līdz 18. zvaigžņu lielumam. Spožuma uz-

liesmojumi turpinājās neilgi, līdz divi nedēļām; tā bija neparasta
parādība, ko grūti izskaidrot, jo komēta atradās tālu no Saules.

B. METEORI UN METEORĪTI

213. §. Meteori, bolidi un meteorīti.■ Krītošas zvaigznes va

meteora paraaioair pazīstama katram. Skaidrā naktī pēkšņi parādās
vairāk vai mazāk spoža zvaigzne tur, kur pirms sekundes nekādas

zvaigznes nebija; ātri, mazāk par sekundi tā klusi slīd pie debess

starp „nekustīgajām" zvaigznēm un tikpat klusi izzūd bez pēdām
Reizēm savā ceļā tā uzliesmo un kļūst daudz spožāka; pēc spožuma
tās mēdz būt, sākot ar visvājākajām 6. lieluma zvaigznēm un beidzot

ar visspožākajām, dažreiz pat spožākām par Veneru. Daži meteor

savā ceļā atstāj spīdošas pēdas, kas redzamas vairākas sekundes

dažos gadījumos pat minūtes ilgi.
Daudz retāk novērojamas grandiozākas parādības: liela lode
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pēc lieluma un spožuma līdzīga Mēnesim, apgaismodama apkārtni
kā Mēness, lēni, vairākas sekundes ilgi aizslīd pa debesi, reizēm at-

stādama gaišu sliedi kā asti un reizēm pazuzdama bez skaņas, bet

biežāk sava ceļa galā izjūk gabalos ar skaļu, šāvienam līdzīgu troksni;
šo parādību sauc par bolidu.

Gadās, ka pēc šādas parādības uz Zemes nokrīt viens vai vairāki

akmeņi — gaisa, debess akmeņi jeb aeroliti (grieķiski ~aerolit"
nozīmē gaisa akmens), jeb, kā tos parasti sauc, meteoriti. Meteors

jeb krītošā zvaigzne un bolids — ir viena tipa parādības; no tā-

lienes novērots bolids izskatās kā vienkārša krītoša zvaigzne, pat ne

visai spoža.
214. §. Pirmie meteoru un meteoritu pētījumi. Senajos laikos,

un pat vel ne tik sen — pirms Kādiem pusotra simta gadiem, krītošās

zvaigznes uzskatīja par parādībām, kas izceļas uz Zemes, un astro-

nomi ar tām nenodarbojās. Attieksmē uz akmeņu krišanu no debe-

sīm jāsaka, ka zinātnieki šīs parādības dažreiz pat noraidīja kā

pasakas; piemēram, kad 1790. gadā Parizes Zinātņu akadēmijai at-

sūtīja protokolu ar vairāk nekā trīs simti parakstiem par Gaskoņas
provincē novēroto akmeņu krišanu no debesīm, tad valdošā doma

bija drīzāk gatava noliegt šādu neticamu vēsti nekā sākt to izpētīt.

Pārmaiņa attieksmē pret šīm parādībām iestājās XVIII gs.
beigās un XIX gs. sākumā. 1794. gadā čechu zinātnieks Chladm

publicēja savu pētījumu ~Par Palasa atrastās un citu līdzīgu dzelzs

masu izcelšanos", kurā viņš, sakopojis visas tamlīdzīgas ziņas, konsta-

tēja, ka akmeņu krišana no debess nav pasaka, bet fakti, kas dabas

pētniekiem jāizpētī. Šeit pieminētā ~Palasa dzelzs" ir dzelzs masa,

ko Pēterburgas akadēmiķis Palass atklāja ceļojuma laikā pa Sibīriju;
to 1749. gadā bija atradis krievu kazaks Medvedjevs šifera

kalna virsotnē, kura tuvumā nebija nekādu dzelzs izstrādāšanas

rūpnīcu; līdz šim laikam tā glabājas PSRS Zinātņu akadēmijas
akadēmiķa A. Karpinska vārdā nosauktā ģeoloģiskā muzeja meteoru

nodaļā. Protams, Chladni pētījumu ietekmē Parizes akadēmija
kad tā 1803. gadā saņēma ziņu par akmens lietus nokrišanu Eglas
ciemata tuvumā, sūtīja turp komisiju, kura, izprašņājusi lieciniekus,

noskaidroja, ka 26. aprilī tur ap pulksten vieniem dienā pie skaidras

debess bijusi redzama ugunīga lode, dzirdams pērkons 5—6 minūtes

ilgi un pēc tam nokrituši divi vai trīs tūkstoš akmeņu, svarā no 7 g
līdz 8>/

2 kg uz 10 X 4km lielas platības. Tādā kārtā fakts, ka akmeņi
krituši no debess, bija apstiprināts pat tiem, kas visstūrgalvīgāk
noliedza šo parādību.

Beidzot, par parastajām krītošajām zvaigznēm jāsaka, ka šo

parādību pirmo reizi zinātniski pētīja 1798. gadā divi Getingenas
universitātes studenti. Viņi novēroja meteorus no divām vietām, kas

atradās vairāku kilometru attālumā viena no otras, un novērojot
pierakstīja katra meteora parādīšanās laiku pēc saskaņotiem pulkste-

23 Vispārīgās astronomijas kurss
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ņiem un tā spožumu un iezīmēja zvaigžņotās debess kartēs tā ceļu
starp zvaigznēm. Rezultātā pēc parādīšanās momenta un spožuma
viņi varēja identificēt katru atsevišķu meteoru un atrada, ka tā ceļi

starp zvaigznēm, novērojot no divām dažādām novērošanas vietām,

bija dažādi. Pēc šās ceļu atšķirības viņi pēc tam varēja aprēķināt
katram meteoram augstumu, kādā tas parādījies virs Zemes, aug-
stumu, kādā tas nozudis, ceļa garumu un aptuvenu lidojuma ātrumu-

197. att. Leonidu radiants 1897. g. 15. novembrī pēc
Maskavas observatorijas novērojumiem.

Ceļodams pa Dienvidameriku, Humbolts 1799. gada 11. novembra

naktī novēroja milzīgu daudzumu krītošo zvaigžņu, veselu meteoru

plūsmu jeb lietu. Šī parādība atkārtojās no 1832.—1834. gadam
12 novembrī, pie kam sevišķi grandioza šī parādība bija 1833. gadā.
Meteori bez mitēšanās vagoja debesis, tā ka bija grūti tos pat saskai-

tīt. Pie tam atklājās, ka to ceļi atšķirībā no parasto meteoru ceļiem,
ko novēro, nav sakārtoti pie debess juceklīgi, bet tā, ka tie šķiet
nākam no zvaigžņotās debess vienas vietas; šī vieta atradās Lauvas

zvaigznājā, kāpēc arī šie meteori ieguva ~leonidu" nosaukumu

(~leo" — latīniski lauva). Ap to pašu laiku tika pievērsta uzmanība

tam, ka ik gadus ap 11. augustu novērojama tāda pati parādība,
arī meteoru plūsma jeb lietus, bet ne tik bagātīga kā leonidi; vieta,
no kurienes nāk augusta meteoru plūsma, atrodas Perseja zvaig-
znājā, no šejienes arī nosaukums perseidi. Vietu, no kurienes aiztek
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2.1*

kādas plūsmas meteori, sauc par tās radiantu; tā nav punkts, bet

zināms laukums (197. att.).
Tādā kārtā tikakonstatēta atšķirība starp parastajiem meteoriem,

tā saucamajiem sporādiskajiem, un meteoru plūsmām jeb lietu.

Šo parādību pētīšana sevišķi attīstījās XIX gs. 60 gados; sevišķi
vērtīgi bija itāļu astronoma Skiapareli pētījumi.

215. §. Meteoru parādību fizikālā būtība. Meteoritu sastāvs.

Daudzkārtīgi augstumu pētījumi, kādos novietojas meteoru ceļi
virs Zemes, un meteoru ātrumu pētījumi rādījuši, ka viss lielais vai-

rums (95%) šo ceļu vidu atrodas no 70 līdz 110 km. augstumā, bet

kustības ātrums no 30 līdz 70 km/sek. Tas nozīmē, ka šī parādība
norisinās samērā augstos Zemes atmosfēras slāņos; ātrums palēninās
no paša ceļa sākuma punkta līdz beigu punktam. Pārejot no lie-

lajiem meteoritiem uz daudzajiem vidēja lieluma un ļoti daudzajiem
mazajiem, dabiski jāsecina, ka arī parasto krītošo zvaigžņu parādība,
no kurām nekas uz Zemes nekrīt, ceļas no tā, ka savos ceļos pa iz-

platījumu sastopas ar Zemi gluži mazi ķermenīši, sīki akmentiņi,
šīs sastapšanās ir gluži nejaušas; akmentiņi nokļūst Zemes atmo-

sfērā gluži vienkārši tāpēc, ka to ceļi šķērso Zemes orbitu; protams,
Zeme tos sev pievelk, bet šai pievilkšanai ir otras šķiras nozīme, un

tie nokļūst uz Zemes nevis tāpēc, ka tos pievelk. Zemes atmosfērā tie

sastop pretestību savai kustībai, no kā kustība palēninās, daļa ki-

nētiskās enerģijas pāriet siltuma enerģijā, tāpēc akmentiņš sāk

spīdēt, iztvaiko, sairst daļās un, ja tās ir ļoti mazas, izzūd bez at-

likuma, pārvērzdamies gāzēs. Ja akmens nepagūst pilnīgi iztvaikot,
tad tā atliekas nokrīt uz Zemes. Nepieciešams tomēr piebilst, ka visos

sīkumos parādība nav skaidra; nav skaidrs, kā tieši izceļas meteoru

spīdēšana tajos augstumos, kas augstāki par 100 km, kur gaisa blī-

vums ļoti mazs.

Pēdējos gados pievērsta uzmanība tam, ka ar fotogrāfijas palī-

dzību, pētījot meteoru parādīšanās un izzušanas augstumus un

ātruma maiņas lidojuma laikā, var izdarīt secinājumus par atmo-

sfēras augstāko slāņu fiziskajām īpašībām; šiem pētījumiem ir liela

nozīme no aviācijas attīstības perspektīvu viedokļa. XX gs. izdevies

nofotografēt vairākus spektrus meteoru lidojuma laikā. Tie izrā-

dījās gāzveidīgu vielu iztvaikošanas spektri, tajos atrasta dzelzs,

kalcijs, magnijs un citi elementi.

Meteoriti ir vienīgie debess ķermeņi, ko var paņemt rokā un iz-

pētīt to fizikālās un ķimiskās īpašības. Pēc sava sastāva tie sadalās

divās grupās: dzelzs un akmens meteoriti. Pirmie sastāv vai nu no

tīras dzelzs, vai no dzelzs sakausējuma ar niķeli vai kobaltu. Ak-

mens meteoriti sastāv no dažādiem minerāliem; daži no šiem mine-

rāliem nav sastopami Zemes garozā, bet tos var iegūt techniskā

ceļā. Meteoritos nav atrasts neviens ķimiskais elements, kas jau
neatrastos uz Zemes.
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216. §. Sporadiskie meteori. Sporādisko meteoru novērojumi
Xlx gs. trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados atklāja dažas li-

198. att. Meteora fotografija

kumsakarības to parādīšanās biežumā. Tika konstatēts meteoru

vidējais skaits diennaktī un gadā, un proti: meteoru skaits vienā

stundā pieaug no vakara līdz rītam, un rudenī novērojams vairāk

meteoru nekā citos gada laikos, bet pavasarī vismazāk. Tā kā

meteoru skaita diennakts biežums ir katrā vietā uz Zemes citādāks,
tad varētu likties, ka šī parādība norāda uz to, ka meteoru parādība
ir gluži vienkārši vietēja parādība. Bet Skiapareli norādīja, ka,

gluži otrādi, šī parādība tieši norāda, ka tai ir kosmisks

raksturs.

Patiešām, pieņemsim, ka 199. attēls attēlo Zemi, ko aplūkojam
tās ceļā ap Sauli no ekliptikas ziemeļu puses; apakšā — Saule, v,

p, r apzīmē kaut kādas vietas stāvokli uz Zemes vakarā, pusdienā
un no rīta. Pieņemsim, ka meteori birst uz Zemes vienmērīgi no

visām pusēm un ka Zeme nekustas; tad, protams, visās nakts
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stundās būs redzams vienāds meteoru skaits ik stundu. Bet tagad

ņemsim vērā, ka Zeme kustas ap Sauli ar ātrumu 30 kmjsek. Tāpēc
meteori vakarā panāk Zemi, un tie no viņiem, kuru ātrums mazāks

par 30 kmjsek., nevar to panākt un nekrīt uz Zemi. Sākot ar pus-

nakti, uz novērošanas vietu krīt ne tikai tie meteori, kas panākuši

Zemi, bet arī tie, kas lido tai

pretī, un tie, kurus Zeme pa-

nāk; to skaits pieaugs ar katru

stundu, jo debess sfēras punkts,
uz kuru virzīts Zemes ātrums

(tā saucamais tā gada kustības

apekss), pusnaktī tikai lec, bet

pret rītu kulminē. Tāpēc debess

laukums, no kura krīt meteori,

palielinās, un novērojamo me-

teoru skaits pieaug. Tādā kārtā

noskaidrojas, ka parādības
diennakts biežums rodas tieši

199. att. Zemes kustības ietekme

uz novērojamo meteoru skaitu.

no Zemes kustības ap Sauli un tās griešanās ap asi. Turpretim
meteoru skaita gada izmaiņa izskaidrojama ar to, ka vidējos Zemes

platumos, kur izdara šos novērojumus, apekss rudenī lec pirms
pusnakts, bet pavasarī pēc pusnakts. Tātad labvēlīgākie novērojumu

apstākļi rudens naktī tur-

pinās ilgāk nekā,pavasara
naktī un tāpēc arī novēro-

jamo meteoru skaits rudenī

lielāks nekā pavasarī.
Katra atsevišķa meteora

ātrumu var precizi aprēķi-
nāt tikai tad, ja to novēro

no divām vietām; tad

iespējams noteikt tā ceļa

garumu atmosfērā. To iz-

darīt ir daudz sarežģītāk
nekā novērot tos no vienas

vietas. Tomēr, arī novērojot
no vienas vietas, var aptu-
veni novērtēt meteoru vi-

200. att. Perseidu un leonidu orbitas

dējo ātrumu. Še mēs nesasniedzam šo pētījumu metodiku,

jo tā ir matemātiski diezgan komplicēta. Kādu laiku no šiem no-

vērojumiem secināja, ka meteoru ķermeņi Zemes attālumā no Saules

kustas ar ātrumu 42 kmļsek. un vairāk, t. i., atlido pie mums no

zvaigznēm. Tomēr pēdējos gados ar precīzāku analizi parādīja,
ka tas nav pareizi, un tagad uzskata, ka meteoru ķermeņu orbitas

atrodas Saules sistēmas robežās.
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217. §. Meteoru plūsmas. To sakars ar komētām. Meteoru

plūsmas paradina raKstunga ne tiKai ar meteoru daudzumu (gadās
ari vājas plūsmas), bet arī ar to, ka to redzamie ceļi attiecībā pret
zvaigznēm ir novietoti noteiktā kārtībā: visi tie šķiet aiztekam no

vienapunkta vai, precizāk izsakoties, no neliela laukumapie debess—

tā saucamā radianta. Proti, ja uz zvaigžņu kartes uzzīmētu meteoru

redzamos ceļus un pagarinātu tos atpakaļvirzienā, tad tie krustotos

nelielajā radianta laukumā. Skaidri jāizprot, ka tā ir perspektivas

parādība, kas ceļas no tā, ka īstenībā atsevišķu meteoru ceļi Zemes

atmosfērā ir savstarpēji paralēli. Tā ir tāda pati perspektivas pa-

rādība, kā taisnā sliežu ceļa posmā paralēlas sliedes redzam tālumā

satekam kopā, kā redzam kopā saplūstam laternu rindu gar taisnas

ielas abām pusēm utt. Tas nozīmē, ka meteoru plūsmas akmentiņi,
kas izsauc šo parādību, pa telpu kustas Saules pievilkšanas iedarbībā

pa paralēliem ceļiem; tie lido kā bišu spieti, kā putnu vai lidmašinu

bars vai kā ar roku mesta smilšu sauja. Radianta stāvoklis pie
debess sfēras (tā rektascensija un deklinācija) norāda uz šo meteoru

bara ātruma virzienu attiecībā pret Zemi. Zinot radianta vietu un

meteoru ātrumu, var aprēķināt tās plaknes stāvokli, kurā novietota

šā bara orbita, orbitas stāvokli šajā plaknē un orbitas formu.

Atsevišķi akmentiņi kustas gar šo v'dējo orbitu; tā zināmā punktā

šķērso Zemes orbitu vai vismaz paiet tai tuvu garām, un tajā dienā,

kad Zeme nokļūst šajā punktā, to trāpa šie akmentiņi un rodas me-

teoru plūsma. Pie tam ja šie mazie ķermeņi izkaisīti pa visu orbitu

tad Zeme tos ik gadus sastop noteiktā dienā. Turpretim, ja tie

kustas izstieptā barā, kas aizņem tikai daļu orbitas, tad Zemt

sastop tos savā ceļā ne katru gadu, bet tikai tajā gadā (vai vairākus

gadus pēc kārtas), kad bars ies cauri šim savas orbitas punktam.
Kad 1866. gadā Skiapareli aprēķināja augusta perseidu plūsma

orbitu, tad pamanīja, ka tā ļoti līdzīga 1862. gada spožajai komētai

Pēc dažiem novērojumos iegūtiem norādījumiem viņš atrada, ka

meteoru apceļošanas laiks ap Sauli ir 108 gadi. Šim atklājuman
drīz vien sekoja otrs, kas attiecās uz leonidu plūsmu. Mēs jau re

dzējām, ka Humbolts novēroja šo bagātīgo plūsmu 1799. gadā un

ka šī plūsma bija novērojama arī 1833. un 1834. gadā. Šī atkārto

šanās vedināja uz domām pameklēt senajās chronikās, vai šī nepa

rastā parādība nav tikusi novērota arī agrākajos gadsimtos. Patiešān

amerikāņu astronomam Ņūtonam Eiropas un Ķinas chronikā

izdevās atrast norādījumus par 11 šāda veida parādībām, pie kam

visvecākā attiecas uz 902. gadu. Krievu chronikās atzīmētas diva

no tām: 1202. gada 18. oktobrī (pēc vecā stila) un 1533. gada 24

oktobrī. Par pēdējo chronists raksta, ka tajā dienā ~Maskava

pilsētā daudzi ļaudis redzēja: zvaigznes pa debesi stiepās kā virves

lidodamas no austrumiem uz ziemeļrietumiem". Kā redzam, autor

ievērojis pat radianta parādību; leonidu radiants lec ap pusnakti
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un novērošanas laikā atrodas austrumos. No savāktajiem chronistu

liecinājumiem izveda secinājumu, ka leonidu plūsma vidēji atkār-

tojas ik pēc 33'/4 gada un ka tās atgriešanos varēja gaidīt 1866. gadā.
Un patiesi, nakti no 13. uz 14. novembri novēroja īstu uguns lietu;

parādības kulminācijā vienā stundā uzliesmoja 3—4 tūkstoš me-

teoru, bet parādība turpinājās tikai dažas stundas; tā atkārtojās
ari nākamajos gados, un jo spoža tā bija 1868. gadā; parādības kul-

minācijā Vļ2 stundās uzliesmoja ap 30 000 meteoru. Tas apstāklis,
ka leonidu plūsma atšķirībā no perseidu plūsmas novērojama ne

katru gadu, norāda uz to, ka šās plūsmas mazie ķermeņi nav izkaisīti

pa visu orbitu, bet izvietoti tikai pa nelielu, apmēram desmito tās

daļu, bet parādības ātrā izbeigšanās norāda uz to pašu, ka šā bara

platums nav liels: Zeme iziet tam cauri dažās stundās.

Kaut arī plūsmas iepriekšējais paredzējums 1856. gadā piepildī-

jās, taču jautājums par plūsmas griešanās periodu ap Sauli ar to vēl

nebija izšķirts: novērotās parādības var izskaidrot ar vairākiem

periodiem,' mazākiem nekā 33/4 gada. Negaidot jautājums atrisi-

nājās ar debess mechanikas metodēm. Lieta tā, ka saskaņā ar no-

vērojumiem plūsmas iestāšanās diena ar laiku mainās; no 1866.

līdz 1868. gadam tā notika 1. novembrī pēc vecā stila, bet iepriekšējos
gadsimtos agrāk: 1533. gadā — 24. oktobrī, 902. gadā — 12. oktobrī.

Šai nokavēšanai pa daļai bija jārodas tāpēc, ka gadu skaitīšanas

pamatā likts tropiskais gads, bet Zeme atgriežas vienā un tajā pašā

savas orbitas punktā pēc sideriskā gada notecēšanas, kas par 20

minūtēm garāks par tropisko; tomēr šis iemesls izskaidro tikai pusi

no atrastās nokavēšanās. Otru pusi varēja izskaidrot vienīgi ar to,

ka meteoru orbitas nokāpjošā mezgla garums, kur Zeme nokļūst
to barā, ik gadus pieaug, protams, planētu traucējošās iedarbības

dēļ par 50". Ādams (un drīz pēc viņa arī Leverjē un Skiapareli)
parādīja, ka šāda garuma mezgla perturbācija var būt tikai tad, ja
periods ir 33>/4 gada un nekāds cits. Tiklīdz jautājums par leonidu

periodu bija atrisināts un aprēķināta to orbita, izrādījās, ka tā ļoti

līdzīga Tempeļa 1866. gada teleskopiskās komētas orbitai.

Trešais piemērs, kas norāda uz meteoru plūsmas sakaru ar ko-

mētu, ir grandiozās plūsmas 1872. gada 27. novembrī un 1885. gada
27. novembrī un Biela periodiskā komēta. 211. § bija pastāstīts, ka

tā sadalījās divās daļās un kopš 1852. gada nav vairs novērota,

kaut gan iepriekš bija izrēķināts, ka tai jāparādās vēl 1859. un 1865.

gadā; komēta nozuda, domājams izjuka sīkās daļās. Tāda iepriek-

šēja aprēķināšana 1872. gadam parādīja, ka septembra sākumā

komētai vajadzēja iet caur punktu, kur tās orbita šķērso (vai pienāk

vistuvāk) Zemes orbitu. Komētu arī šoreiz neatrada, bet, kad Zeme

1872. gada 27. novembrī sasniedza šo punktu, tad bija novērojams
grandiozs meteoru lietus, kas atkārtojās pēc 13 gadiem — 1885. gada
27. novembrī. Bija skaidrs, ka Biela komēta saira ļoti daudzās
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sīkās daļās, no kurām izcēlās meteoru lietus. Plūsmas radiants at-

radās Andromedas zvaigznājā, tāpēc šās plūsmas meteorus sauc par

andromedidiem vai arī bielidiem, jo tie cēlušies no Biela komētas.

Starp 1872. un 1885. gadu pagāja divi komētas vai meteoru bara

apceļošanas periodi ap Sauli. Starp šiem plūsmas parādīšanās lai-

kiem, tas izgāja caur to pašas Zemes orbitas punktu, bet tas notika

tieši vidū starp norādītajiem datumiem, t. i., 1879. gada maijā,
bet Zeme maijā atradās savas orbitas pretējā punktā un meteorus

nevarēja saredzēt. Kad pēc radianta aprēķināja andromedidu or-

bitu, tā izrādījās līdzīga Biela komētas orbitai.

Stiprus andromedidu un leonidu lietus gaidīja 1898. un 1899. gadā r

bet tādu nebija, bija novērojams tikai neliels šo meteoru skaits;

līdzīgā kārtā arī XX gs. līdz šim laikam šīs plūsmas novērotas ne-

lielas. lemesls šeit ir tas, ka to orbitas Jupitera perturbāciju ietekmē

tika izmainītas tādējādi, ka šo baru galvenā masa nepienāk Zemes

orbitai tik tuvu kā agrāk. Zeme iekļūst nevis meteoru orbitu bie-

zoknī, bet tikai orbitu kūļa sānu malās, kur tās ir retākas nekā

kūļa vidū.

Šie trīs fakti, kas norāda uz meteoru plūsmu orbitu līdzību ar

komētu orbitām, nevarēja būt nejauši, un kļuva skaidrs, ka meteoru

plūsmas kaut kādā veidā rodas no komētām.

Vēlāk tika atklāti vēl daži tādi fakti. Liridu plūsmas orbita

(radiants Liras zvaigznājā), kas ik gadus novērota aprilī, kaut arī

ne katru gadu ar vienādu spēku, izrādījās līdzīga 1861 I komētas

orbitai. Akvaridu maija plūsmas orbita ar radiantu Ūdensvīra zvaig-

znājā izrādījās līdzīga Haleja komētas orbitai. 1933. gada 9. oktobri

tika novērots ļoti stiprs meteoru lietus (vienā stundā 10—15tūkstošu)

ar radiantu Pūķa galvā; tā orbita izrādījās ļoti līdzīga ar Džako-

bini-Cinnera komētas orbitu, kuras periods 6,6 gadi; šā paša ra-

dianta vāja plūsma bija novērota 1926. un 1946. gadā.

Jāatzīmē, ka nekādā meteoru plūsmā līdz šim nav novēroti ne

ļoti spoži bolidi, spožumā līdzīgi Mēnesim, ne meteoritu krišana uz

Zemi.

218. S. Meteoru plūsmu izcelšanās. Parādītie fakti noteikti no

rāda uz to, ka meteoru plūsmas kaut kādā veidā rodas no komētām

Par to rašanās procesu ir divas hipotēzes: viena— Skiapareli, otra —

Bredichina. Komētu kodoli, spriežot pēc visa tā, ko mēs zinām, nav

blīvi materiāli ķermeņi, kā, piemēram, planētas; tie ir sīku daļiņ

bari, kurus tur kopā tikai nelieli gravitācijas spēki; bet tajās darboja

vēl kādi pagaidām nezināmi spēki, kuru iedarbībā katrs bars va

sadalīties da|ās, tā ka no vienas komētas izveidojas divas vai vairāka

komētas

Skiapareli uzskatīja, ka tajā gadījumā, ja šo iekšējo cēloņu dēļ

kodols jau zaudējis agrāko blīvumu un mazliet izstiepies pa orbītu,

tad turpmāk jau darbojas paātrinājumu starpība, ko Saule piešķir
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Saulei tuvākajām un tālākajām šā bara daļām — tuvākajām tā pie-
šķir lielāku paātrinājumu, tālākajām mazāku, un no tā bars vēl

vairāk izstiepjas pa komētas orbitu. Protams, nav nepieciešams,
lai viss komētas kodols izstieptos tādā veidā, kā tas acīm redzot

noticis ar Biela komētu pēc tās sadalīšanās divās daļās. Kamēr bars

vēl nav izstiepies pa visu orbitu, notiek lieli meteoru lieti dažus gadus
cits pēc cita kā leonidi un andromedidi. Ja turpretim bara daļiņas
sadalās pa visu orbitu un izveidojas mazo daļiņu gredzens, tad

parādība atkārtojas ik gadus kā perseidu parādība.
Bredichins vērsa uzmanību uz to apstākli, ka katra meteoru

plūsma ilgst vairākas dienas pirms un pēc maksimuma, piemēram,
perseidu plūsma turpinās veselus divus mēnešus: no jūlija vidus līdz

septembra vidum. Saskaņā ar tādu plūsmas ilgumu, saskaņā ar to, ka

Zeme sastop tās daļiņas ļoti daudzos stāvokļos uz savas orbitas, bet

nevis vienā punktā, izriet arī tas, ka radiants nepaliek vienā vietā

starp zvaigznēm, bet pārvietojas no dienas uz dienu; piemēram,

perseidu radiants pa tā redzamības mēnesi pārvietojas par 25 grādiem.
Tāda vienas un tās pašas plūsmas radianta izkliede rāda, ka daļiņas,
no kā tā sastāv, nekustas pa precizi paralēliem ceļiem.

Izejot no šiem apsvērumiem, Bredichins uzskatīja, ka iekšējo
procesu iedarbībā no komētas nāk, un varbūt ne reizi vien, cietu

daļiņu izvirdums, kuras, sākot no tā orbitas punkta, kur noticis

izvirdums, kustas pa orbitām, kas nav savstarpēji paralēlas, bet

mazliet izšķiras. Tādā kārtā izveidojas diverģentu orbitu kūlītis,

kuras nāk no viena punkta, bet šķērso Zemes orbitu plašākā vai

šaurākā joslā. Ar to pilnīgi skaidri tiek izskaidrots plūsmas ilgums un

tās radianta izkliede. Bredichins domāja, ka tās anomālās, kā viņš
tās nosauca, komētu astes, kas vērstas uz Sauli, sastāv no maziem

ķermenīšiem, kuri nav pakļauti Saules atgrūšanas spēkam, un ka

tieši tie ir tie ķermenīši, kas, nokļūdami Zemes atmosfērā, rada

meteoru plūsmu. Skiapareli un Bredichina hipotēzes nevar uzskatīt

par tādām, kas noliedz viena otru, drīzāk tās papildina viena

otru.

Pie teiktā nepieciešams piebilst, ka no dažādu novērotāju novēro-

jumiem, jo sevišķi Deninga, aprēķināti vairāki simti radiantu vis-

dažādākajās debess daļās. Vairums ir ļoti nabagi meteoritiem.

Daži aprēķināti, salīdzinot nedaudzus meteoru ceļus, kas nav pat
novēroti vienā gadā, bet vairākos viens otram sekojošos gados. Tā-

pēc ir pilnīgi iespējams un pat neapšaubāmi, ka to vidū ir fiktivi,

kuri iegūti no nedaudzu ceļu nejaušas krustošanās. Tomēr diez vai

varēs tos visus izskaidrot ar nejaušību. Neraugoties uz rūpīgiem mek-

lējumiem, nav izdevies konstatēt to sakaru ar komētām. Tāpēc arī

jautājumu par meteoru plūsmu izcelšanos vēl nevar uzskatīt kā pil-

nīgi atrisinātu. Šeit vēl ir daudz darba ir novērojumiem, ir teorētis-

kām hipotēzēm.
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219. §. Bolidi un meteoriti. Kad aizlido garām bolids, kas pēc
spožuma nozinās Mēnesim un stipri apgaismo apkārtni, tas, protams,
pievērš sev vispārēju uzmanību. Bieži tas redzams milzīgā platībā,

201. att. Treisas meteorits.

simtiem kilometru attālumā no lidojuma vietas; protams, lielā attā-

lumā tas redzams vienkārši kā ļoti spoža krītoša zvaigzne. Ja no-

vērotāji dažādās vietās atzīmēs tā ceļu starp zvaigznēm (lai to izda-

rītu, protams, labi jāpazīst zvaigžņotā debess, jo karti sagatavot ne-

var, parādība vienmēr uznāk nejauši), atzīmēs tā parādīšanās stundu

un minūti un lidojuma ilgumu sekundēs, tad no tādiem novērojumiem
var aprēķināt bolida ceļu un ātrumu Zemes atmosfērā, aptuveni
norādīt iespējamo vietu, kur tā atliekas nokritušas uz Zemes, un ap-

rēķināt tā radiantu. Pēc radianta un ātruma pēc tam var aprēķināt
tā orbitu attiecībā pret Sauli

Bolidi iedrāžas Zemes atmosfērā ar ātrumu 20—30 kmļsek., bet

gaisa pretestības dēļ to ātrums lidojuma laikā pamazinās; pie tam

no tā virsmas noraujas sīkas daļas, kas veido lielu apvalku, dažreiz

kilometru un vairāk biezu, tā ka bolida šķietamais lielums sasniedz

Mēness leņķisko diametru vai pat pārsniedz to; aiz bolida ir vairāk

grādu gara aste. Pakāpeniski samazinot kustības ātrumu, tas ceļa
galā gandrīz apstājas un tad, ja nav paguvis galīgi iznīkt gaisā,
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krīt un Zemi tikai Zemes smaguma spēka iedarbībā. Ceļa galā bolids

bieži ar pērkonam līdzīgu troksni sašķeļas daļās, kuras, krītot zemē,

sakārtojas iegarenā laukumā, lielākie gabali priekšā, sīkākie aizmu-

gurē, jo tie gaisa lielās pretestības dēļ kustībā atpaliek no lielākajiem

gabaliem.
Pēc lidojuma reizēm paliek gaiša sliede, ko var redzēt vairākas

minūtes. Dažreiz parādību var novērot dienā kā gaišu mākonīti, kas

atstāj aiz sevis sliedi, lī-

dzīgu dūmu strūklai. Kad

izdevās redzēt pašu kri-

tienu zemē, tad, pēc acu-

liecinieku izteicieniem, me-

teorits ripojis, kūleņus
mezdams. Uz Zemes no-

kritušo meteoritu virsma

apmēram milimetra bie-

zumā apklāta ar izkusušu

kārtu. Krītot tie sakarst,

bet drīz atdziest, jo īsajā
kritiena laikā nepagūst iz-

silt cauri. Krītot akmeņu
lietum, to skaits, protams,
ir ļoti dažāds, bet sniedzas

līdz 100000, kā tas bija,

202. att. Liela meteorita fotogrāfija
(Vilamete).

nolīstot akmeņu lietum Pultuskas tuvumā Polijā 1868. gada
30. jūnijā. Dažreiz meteorits gaisā nesairst daļās, bet nokrīt uz

Zemes vienā gabalā; tāda ir Palasa dzelzs (sk. 214. §) — 635 kg
smaga. Vislielākais meteorits, kas atrasts un tiek glabāts, nokrita

Oregonas štatā Amerikas Savienotajās Valstīs: tas sver 16 /.

220. §. Meteoritu krāteri. Tunguskas un Sichotē-Alinas me-

teoriti. Arizonas stata Amerika tuksnesi atrodas ievērojams krāteris

ar gredzenveida valni ap 1,2 km diametrā, tā augstums apmēran
45 m virs apkārtējā apvidus; valnis iekšpusē stāvi nolaižas 180 n

dzijumā. Apkārt krāterim 8 km attālumā atrada tūkstošiem dzelzs

meteoritu. Urbumi krāteru dibenā parādīja, ka šeit ieži sadragāt
vairāk desmit metru dziļumā. Viss tas dod pamatu domāt, ka krā-

teris izveidojies, nokrītot milzīgam skaitam meteoritu, bet nevis

vienai lielai masai. Koki, kas aug gar vaļņa malām, ir ap 700 gadu
veci; tas nozīmē, ka meteors nokritis apmēram pirms tūkstoš vai

vairāk- tradiem

Uz Zemes lodes zināmi septiņi tādi meteoritu krāteri. Eiropā
vienīgā šāda grupa ir ~Kaalijarv", tā atrodas Saaremas salā, Igaunijas
PSR. Šī grupa sastādās no galvenā krātera ar apmēram 110 m lielu

diametru ar 6—7 m augstu valni, pilnu ar ūdeni, un sešiem sausiem

padziļinājumiem ar 15—30 m lielu diametru. Dažos krāteros atrasts
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ap 30 nelielu dzelzs meteorita drumslu, ar to ir pierādīta to izcelšanās

no meteorita.

1908. gada 30. jūnijā milzīgs meteorits vai milzīga meteoritu

grupa nokrita Sibirijā, Chušmas upes krastā, 60 km uz ziemeļiem
no Vanovaras ciemata, pie Podkamennajas Tunguskas, kas ietek

Jeņisejā (platums 60°55', garums no Grinvičas 101°57'), bet šo pa-
rādību izpētīja tikai pēc 20 gadiem. Šie pētījumi liecināja, ka, me-

teorītam nokrītot, noticis sprādziens, pie tam sprādziena produkti

203. att. Nogāzts mežs Tunguskas
meteorita krišanas rajonā.

uzsviesti 20km augstumā;
uz Zemes virsmas sprā-
dziens izplatījies 20 km

apkaimē. Kā jau sprā-
dziena gadījumos notiek,

gaisā radies sprādziena

vilnis, kura spiediens no-

gāzis kokus vairāku

desmitu kilometru attā-

lumā no sprādziena vietas

uz visām pusēm (203.att.)
ēkas tika sagāztas, cilvēk

(nedaudzi, jo vieta bija
maz apdzīvota) cieta no

triecieniem. Vanovarā li

kās, ka pusi debess uz

mirkli aptvēra uguns(kau

gan bija saulaina diena)

Sprādziena troksnis bija
dzirdams līdz 700 km attālumā no nokrišanas vietas. Skaņu vilni

atzīmēja aparāti, kas atzīmē atmosfēras spiedienu visā Sibirijā, bet

vēlāk tas tika atrasts arī Ļeņingradas un citu pilsētu ierakstos.

Sprādziens radīja viļņus arī Zemes garozā; tos reģistrēja aparāti,
kas atzīmē zemestrīces; pēc tiem konstatēja, ka meteors nokritis

1908. gada 30. jūnijā o*l6™ pēc Grinvičas laika. Diemžēl, ap

pētījumu laiku (1927.—1930.) meteora nokrišanas vieta bija stipri

pārpurvojusies, tur bija izaudzis jauns mežs un ne meteoritu, ne tā

gabalus neizdevās atrast.

Mazāks, tomēr neparasti liels meteors 1947. gada 12. februārī

nokrita Sichotē-Alinas taigā kalnos starp Vladivostoku un Chaba-

rovsku (X = 136°, 9 = +45°). Tā paša gada pavasarī meteora

nokrišanas vietu rūpīgi izpētīja Zinātņu akadēmijas ekspedīcija
akadēmiķa V. Fesenkova vadībā. Meteora nokrišanu pavadīja
vēsturē vienīgais zināmais dzelzs lietus, kas noklāja vairāk desmit

kvadrātkilometru lielu laukumu, atsevišķi dzelzs gabali svēra

līdz 300 kg. Lidojumā meteorits bija sadalījies daudzos gabalos,
un daži no tiem krītot sašķīda sīkākās daļās. Rezultātā radās kra-
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teru lauks 1 x 0,5 km 2 lielumā. Tajā atrada 106 krāterus, sākot

ar 29 m diametrā un mazāk par metru. V. Fesenkovs uzsver, ka krā-

teru dibena izveidojums, iekšējais profils, vaļņu trūkums gar krāteru

malām ir krasā pretstatā ar gredzenveida kalnu veidu uz Mēness.

Tāpēc var sacīt, ka eksperiments, ko pati daba izvedusi šajā parādībā,
neapstiprina hipotēzi, ka Mēness gredzenveida izcelšanās saistāma

ar meteoritiem.

221. §. Astronomijas amatieru loma meteoru novērošanā un pētīšanā.

Meteoru novērojumi jau sen saistījusi astronomijas amatieru uzmanību.

Patiešām, lai izdarītu šādus novērojumus, vajadzīga tikai interese par
tiem. jo kartes un instrukcijas vienmēr var dabūt vai nu no kāda cita ama-

tiera, vai no astronomijas biedrības, piemēram, no Vissavienības astronomijas
un ģeodēzijas biedrības (VAOB) Maskavas nodaļas vai kādas citas pilsētas
nodaļas. Krievu astronomijas amatieri kā pirms Lielās Oktobra

tiskās revolūcijas, tā it īpaši pēc tās savākuši ļoti bagātu novērojumu ma-

teriālu, bet daži no tiem veikuši arī ļoti vērtīgu darbu šā materiāla apstrā-
dāšanā. Pēdējos gados speciāla komisija komētu un meteoru jautājumos
pie PSRS Zinātņu akadēmijas Astronomijas padomes rūpējās par darbu

plānveidīgu sadalīšanu šajā astronomijas nozarē. Bolidu novērojumi un

meteoru krišanas gadījumi kā parādības, kas vienmēr notiek nejauši, prasa
aculiecinieku uzmanību, kuriem nav nekāda sakara ar astronomiju. Tikai

no viņu uzmanībasun šo parādību precizas novērošanas atkarājas, kādā mērā

varēs katru šādu parādību izpētīt zinātniski. Padomju Savienībā meteo-

riti izsludināti par valsts īpašumu, un katrs, kas redzējis meteorita krišanu

vai atradis to, tiek uzaicināts par to paziņot vai nu PSRS Zinātņu akadē-

mijas Meteoritu komitejai Maskavā, vai tuvākajā astronomiskajā obser-

vatorijā, vai VAGB nodaļai un paziņot visu, ko zina par šo parādību.

Divpadsmitā nodaļa

ZVAIGZNES

A. ZVAIGŽŅU FIZIKĀLĀS CHARAKTERISTIKAS

Grāmatas iepriekšējās lappusēs mēs jau nedaudz iepazināmies
ar tiem šķietami sīciņajiem debess spīdekļiem, kas grezno naksnīgās
debesis un ko mēs saucam par zvaigznēm. Mēs zinām, ka to savstar-

pējie atstatumi tikai šķietami nemainās: salīdzinot zvaigžņu rektas-

censijas un deklinācijas, kas izmērītas dažādos gados, ievērojot tās

ietekmes, ko atstāj uz tām refrakcija, precesija, nutacija un aberacija,
daudzām zvaigznēm var noteikt to īpatnējās kustības pie debess

sfēras. Piebildīsim, ka ar zvaigžņu spektru pētījumiem, lietojot

Doplera-Fizo principu, iespējams atrast un izmērīt ātrumu, kādā tās

tuvojas vai attālinās attiecībā pret Sauli (vairāk desmit kilometru

sekundē). Mēs aplūkojam metodi, kā noteikt zvaigžņu paralak-

ses, un uzzinājām, cik tālu zvaigznes ir no Saules; vistuvākā paš-
reiz zināmā zvaigzne ir 270 000 reižu tālāk no Saules nekā Zeme.

Sakarā ar to, ka tās atrodas tik tālu, tikai mazai daļai zvaigžņu var
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konstatēt to savstarpējo pārvietošanos, jo zvaigžņotās debess iz-

skats līdz šim laikam visumā palicis tāds pats, kāds tas ir bijis pirms
2000 gadiem — Hiparcha laikā. Zvaigžņu milzīgais attālums no

Saules sistēmas loģiski noveda astronomus pie secinājuma, ka zvaig-
znes nespīd ar atstarotu Saules gaismu kā planētas, bet spīd pašas
ar savu gaismu; tātad tās ir ķermeņi, kas spīd paši līdzīgi mūsu

Saulei. Tagad mums jāaplūko tuvāk jautājums: kas īsti ir zvaigznes ?

Šajā nolūkā šinī nodaļā mums jāapskata zvaigžņu fizikālās īpa-

šības, jāiepazīstas ar to fizikālām charakteristikām. Mēs tās aplū-
kosim šādā loģiskā kārtībā: 1) zvaigžņu novērojamie spožumi
un krāsas, 2) zvaigžņu patiesie spožumi, salīdzinot citu ar citu un it

īpaši ar Sauli, 3) zvaigžņu spektri, 4) temperatūra, 5) izmēri,

6) masas, 7) zvaigžņu blīvumi. Noslēgumā aplūkosim dažu cha-

rakteristiku savstarpējo sakaru.

222. §. Novērojamie zvaigzņu spožumi. Vizuālie un fotogrāfis-

kie zvaigžņu lielumi. Zvaigžņu krāsa. Kā jau redzējām 147. §,
no senajiem gneĶiem pie mums pārnākuši zvaigžņu spožuma no-

vērtējumi pēc acumēra, zvaigžņu lielumi no 1. līdz 6. daudzām

zvaigznēm, kas redzamas ar neapbruņotu aci. Kad XIX gs. sāka

noteikt relativos zvaigžņu lielumus nevis pēc acumēra, bet ar astro-

fotometru palīdzību, tad šādā veidā radītā zvaigžņu lielumu sistēma

bija saistīta ar seno astronomu acumēra novērtējumiem tā, ka šī

astrofotometrisko lielumu sistēma caurmērā sakrīt ar acumēra no-

vērtējuma sistēmu. Pie tam polārzvaigznes (Mazā Lāča a) zvaigžņu
lielums iznāca 2,15. Tāpēc šo zvaigžņu lielumu var uzskatīt par
sākuma lielumu, ar kuru saistās visi pārējie zvaigžņu lielumi. Iz-

rādījās, starp citu, ka dažām zvaigznēm zvaigžņu lielumi iznāk

mazāki par pirmo un mazāki pat par nulles lielumu. Tā nedaudzām

zvaigznēm radās negativi zvaigžņu lielumi. Piemēram, Siriusa

(Lielā Suņa a) zvaigžņu lielums ir — 1,6; Kanopusa (Argonautu

kuģa a) —0,9, Centaura a -f- 0,1; Vegas (Liras a) +0,1; Kapellas
(Važoņa a) + 0,2; Arktura (Boota a) + 0,2 utt. Tās ir visspožākās
zvaigznes pie debess.

No otras puses, šo zvaigžņu lielumu sistēmu piemēroja ar to paši
koeficientu 0,4 arī teleskopiskajām zvaigznēm.

Zvaigžņu lielumus, kas iegūti, skatoties ar aci, sauc par vizuā-

liem zvaigžņu lielumiem. Pašlaik galvenie fotometriskie katalog
ir šādi: 1) Potsdamas fotometriskais debess apskats, kas satur

14200 zvaigznēm zvaigžņu lielumus līdz 7,5. zvaigžņu lielumam

starp debess ziemeļu polu un ekvatoru; 2) Harvardas fotometrija
kas satur apmēram 46000 zvaigznēm zvaigžņu lielumus pie visas

debess līdz 9.—10. zvaigžņu lielumam; 3) Starptautiskā polsek-

vence, tā sauc tabulu, kurā ietilpst vairāki desmiti zvaigžņu debess

ziemeļpola tuvumā līdz 20. zvaigžņu lielumam, un kurā zvaigžņu
lielumi aprēķināti ar sevišķu precizitāti.
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Mēs jau zinām, ka modernajā astronomijā milzīga nozīme ir

fotogrāfijai. Ar fotoplates palīdzību arī var noteikt zvaigžņu relativo

spožumu. To izdara, fotografējot zvaigznes vai nu astrofotografiskā

objektiva fokalajā plaknē, vai ārpus objektiva fokusa, noliekot

plati dažus milimetrus tuvāk objektivam nekā fokuss, vai tālāk no

tā. Pirmā gadījumā zvaigznes izskatās kā dažāda lieluma ripiņas
atkarībā no to spožuma: spožākās — kā lielākas ripiņas, vājākās —

mazākas; relativo spožumu noteic, izmērījot zvaigžņu attēlu diamet-

rus vai pēc to vispārējā izskata. Otrā gadījumā visas zvaigznes
izskatās kā ripiņas ar vienādiem diametriem, bet atšķiras ar krāsu:

spožākās — melnas, vājākās ne tik melnas; zvaigžņu relativo spo-
žumu nosaka, izmērījot zvaigžņu attēlu melnumu. Šajā kursā nav

ērti sīkāk pakavēties pie šo aprēķinu diezgan sarežģītās metodikas.

Ja uzmanīgi aplūkojam spožākās zvaigznes, tad var pamanīt

(tikai ne visas acis to vienādi spēj), ka zvaigznēm ir dažāda krāsa.

Piemēram, Vega — balta, Kapela — dzeltenīga, Arkturs — iesar-

kans. Ir arī vēl sarkanākas zvaigznes nekā Arkturs; ir nedaudzas

iezilganas zvaigznes. Citādu krāsu zvaigznes, piemēram, zilas,

zaļas, sastopamas ļoti reti. Milzīgs vairums zvaigžņu pēc krāsas

ierindojamas četrās krāsu grupās: iezilganas, baltas, dzeltenas,
sarkanas ar pārejām no vienas krāsas uz otru.

Šīs krāsu atšķirības dēļ zvaigžņu fotogrāfiskais relativais spo-
žums ir citāds nekā vizuālais, jo acs ir visjūtīgākā pret dzeltenajiem

spektra stariem, bet fotoplate — pret zilajiem. Tāpēc, piemēram,
Vegai, Kapelai un Arkturam, ar aci novērtējot, ir gandrīz vienāds

spožums (sk. iepriekš), bet uz fotogrāfijas Vega ir spožāka par citām

šā trijnieka zvaigzēm, bet Arkturs vājāks par Veģu un Kapelu, jo
Vega ir balta zvaigzne, Kapela — dzeltena, Arkturs — iesarkans;

salīdzinājumā ar vizuālajiem stariem Vegai zilā spektra daļa spožāka,
bet Arkturam vājāka nekā Kapelai.

Lai aptuveni nolīdzinātu vizuālos un fotogrāfiskos zvaigžņu
lielumus, nolēma pieņemt baltās krāsas zvaigznēm tos vienādus.

Tāpēc sarkanajām zvaigznēm fotogrāfiskais zvaigžņu lielums ir

manāmi, pat līdz vienam lielumam un vairāk, lielāks nekā vizuālais

zvaigžņu lielums, bet fotogrāfiskais spožums sarkanajām zvaigznēm
vājāks nekā vizuālais. Dzeltenajām zvaigznēm starpība starp

fotogrāfisko un vizuālo lielumu ir mazāka nekā sarkanajām. Bal-

tajām tie pēc pieņēmuma ir vienādi, bet zilganajām zvaigznēm foto-

grāfiskais lielums mazāks nekā vizuālais. Sīkāk šo jautājumu varēs

aplūkot pēc iepazīšanās ar zvaigžņu spektriem (sk. 227. §).

Fotogrāfijas lietošana lielā mērā samazina astronoma novērotāja
darbu skaidrā laikā, jo, dažas minūtes, kaut vai pusstundu, fotografējot
uz plates, iegūstam tūkstošiem zvaigžņu. Tāpēc pēdējos gados nereti

vizuālo zvaigžņu lielumu noteikšanu izdara ar fotogrāfijas palīdzību. Šim

nolūkam lieto nevis parastās fotoplates, par kādām līdz šim bija runa, bet

tādas, kuras ir jutīgas arī pret spektra dzeltenajiem stariem. To panāk
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peldinot parastās plates dažu speciālu krāsu vājā šķīdumā. Plates jutība
pret zilajiem stariem netiek iznīcināta, bet, lai krāsaino staru spožums,
kurus tā uzņem, vairāk līdzinātos krāsu spožumam, ko uzņem acs, foto-

grafējot šādas, tā saucamās ortochromatiskās plates priekšā novieto bāli

dzeltenu stiklu (tā saucamo gaismas filtru), kas gandrīz pilnīgi laiž cauri

dzeltenos starus, bet nedaudz aiztur gaišzilos, zilos un violetos. Fotografējot
tādos apstākļos, zvaigžņu lielumus iegūst ļoti līdzīgus vizuālajiem, bet.

lai tomēr norādītu, kādā ceļā tie iegūti, tos sauc par fotovizualiem.

223. §. Zvaigžņu patiesie spožumi. Zvaigžņu absolūtie lie-

lumi. Lai varētu spriest par zvaigžņu patiesajiem spožumiem, šie

novērotie, šķietamie zvaigžņu lielumi neder tāpēc, ka katrs no tiem

ir atkarīgs no attiecīgās zvaigznes patiesā spožuma un no zvaigznes
attāluma no Saules sistēmas; atšķirt tās attālumu no Saules un, pie-
mēram, no Neptuna nav vajadzīgs, jo zvaigžņu attālumi no Saules

daudz lielāki par jebkuriem attālumiem Saules sistēmā.
Lai zvaigžņu patiesos spožumus salīdzinātu savā starpā un pēc

tam ar Saules spožumu, jānosaka, kādi būs zvaigžņu relativie lie-

lumi tajā gadījumā, ja visas zvaigznes iedomāsimies ievietotas kaut

kādā, bet vienā un tajā pašā attālumā no Saules. Par šādu pastā
vīgu attālumu pēc vienošanās ir pieņemti desmit parseki, bet to lie-

lumu, ko tad dabū, vienojās saukt par zvaigžņu absolūto lielumu.

Atgādināsim, ka parseks ir attālums, kam atbilst 1" liela gada pa-
ralakse. Tāpēc kādas zvaigznes absolūtais lielums ir tas lielums

vispārpieņemtajā zvaigžņu lielumu sistēmā, kāds būtu šai zvaigznei,
ja to no tās patiesā attāluma pārnestu uz desmit parseku attālumu.

Zvaigznes absolūto lielumu M var aprēķināt, ja ir zināms tās

šķietamais, novērojamais lielums un tās paralakse loka sekundēs tz.

Patiešām, pieņemsim, ka I apzīmē gaismas daudzumu, ko saņemam,
novērojot zvaigzni tās patiesajā attālumā no Saules, kas vienāds ar A

un izteikts parsekos; pieņemsim, ka I 0 ir tas gaismas daudzums, ko

novērotājs saņemtu, ja attālums no viņa līdz zvaigznei būtu 10 par-
seku. Tad saskaņā ar likumu, kas izteic gaismas pavājināšanos līdz

ar attāluma palielināšanos, dabūjam: I:I
0
= 102

: A2
; bet, kā

paskaidrots 134. §, A= —; tātad I:7
0
= 102

tc
2

; no šejienes
TC

izriet, ka lg/ — Ig/0 = 2 (lg 10-f lg te) =2 + 2 ļg_ tt. Bet pēc
spožuma un zvaigžņu lieluma savstarpējās sakarības atrodam:

lg /— lg/0 = 0,4 (M — m). Tātad 0,4 (M —m)= 2 + 2 lg te,

no kurienes dabūjam:

M = m + 5 -f- 5 lg te.

Ar šās formulas palīdzību var aprēķināt M katrai zvaigznei,
kurai zināmi m un te (vai arī te, ja zināmi Mun m). Dažādu zvaigžņu
absolūto lielumu salīdzināšana rāda, par cik viena no tām patie-
sībā spožāka par otru. Pārvēršot absolūto lielumu starpību spožumu
attiecībā, uzzinām, cik reižu viena zvaigzne patiesībā ir spožāka
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vai vājāka par otru (sk. tabulu 371. Ipp.) vai kāda ir to absolulo

spožumu attiecība.

Lai zvaigžņu patieso spožumu salīdzināšanu savā starpā padarītu

uzskatāmāku, ļoti svarīgi zināt, cik reižu viena vai otra zvaigzne
spožāka vai vājāka par mūsu Sauli. No otras puses tas ir nepiecie-
šams, lai skaidri zinātu Saules stāvokli pēc tās spožuma citu sauļu
vidū. Šajā nolūkā jāzina Saules absolūtais lielums, bet tam savukārt

jānoteic tās šķietamais zvaigžņu lielums vispārpieņemtajā zvaigžņu
lielumu sistēmā, t. i., jāaprēķina, cik reižu Saule mums šķiet spožāka

par vienu vai otru zvaigzni.

224. §. Saules šķietamā zvaigzņu lieluma un tās absolūtā

zvaigžņu lieluma noteikšana. Noteikt Saules šķietamā spožuma
attiecinu pret Kacias zvaigznes spožumu ir ļoti grūti tāpēc, ka Saule

milzīgu skaitu reižu spožāka par visspožāko zvaigzni, un arī tāpēc,
ka Sauli mēs redzam kā lielu disku, bet zvaigznes kā punktus. Ir

izdarīti nedaudzi zvaigžņu lielumu aprēķini Saulei, kuri devtiš

saskanīgus rezultātus. Aprakstīsim īsumā metodi, ko lietoja Maskavas

universitātes profesors V. Ceraskis.

152 m attālumā no neliela teleskopa tika novietota plakani izliekta

stikla lēca ar izliektās sfēriskās virsmas rādiusu 30 mm. No tās dabūja
sīku Saules šķietamo attēlu — līdzīgu tam. kādu dabū, ja Saules starus

atspulgo termometra bumbiņa, bumbveidīga pudele vai kāda cita pulēta
virsma. To aplūkoja ar pieminēto nelielo teleskopu vājā palielinājumā;
pie teleskopa okulāra gala bija pievienots astrofotometrs. Tā kā lēcas at-

tālums no lēcas teleskopa bija liels un lēcas izliektās virsmas rādiuss

mazs, šis Saules attēls izskatījās tāds pats punkts kā zvaigzne.
Pēc lēcas attāluma no teleskopa objektiva, pēc lēcas rādiusa un gaismas

atstarošanas koeficienta no stikla varēja aprēķināt, cik reižu šis Saules

punktveida attils šķiet vājāks par pašu Sauii. Tā varēja noteikt attiecību

Saules spožums

Savies punktveidīgā attēla spožumu; *° attiecību ar burtu a.

Tajā pašā teleskopa arī Venera bija redzama kā punkts— līdzīga zvaigznei,

jo teleskopa palielinājums ar nodomu bija ņemts mazs. Tādā kārtā skaidrā

dienā, kad Venera pie debess atradās tālu no Saules uz austrumiem, ar

astrofotometru salīdzināja Veneras spožumu un Saules punktveidīgā attēla

spožumu un noteica attiecību:

Savies punktveidīgā attēla spožums

Veneras spožumu

apzīmēsim šo attiecību ar burtu b. Naktī, kad Saule norietēja, bet Venera

vēl nebija paguvusi norietēt, ar astrofotometru salīdzināja Veneras spožumu

ar izvēlētās zvaigznes spožumu, kurai zvaigžņu lielums jauagrāk bija aprēķi-
nāts ar pietiekamu precizitāti, piemēram, ar Procionu (Mazā Suņa a). un

dabūja attiecību:

Veneras spožums

Prociona spožumu
l apzīmēsim to ar burtu c.

Ja tagad uzrakstām šāda veida atrastās attiecības

Saules spožums

Saules punkvveidīgā attēla spožumu
a

24 Vispārīgās astronomijas kur><
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Saules punktveidīgā attēla spožums
Veneras spožumu

~

Veneras spožums

Prociona spožumu
— 0

un sareizinām tās. tad Saules punktveidīgā attēla spožums un Veneras

spožums saīsinās un mēs dabūjam:

Savies spožums

Prociona spožumu
~ a °'

Ja nu spožumu attiecība abc ir zināma, tad, izlietojot sakarību, kura dod

iespēju pāriet no spožumu attiecības uz zvaigžņu lielumu diferenci, dabūjam,
lg (abc) = 0,4 (w* — kur ir Prociona zvaigžņu lielums, bet

mQ
— Saules zvaigžņu lielums, no kurienes atrodam mQ- —2,5 lg (abc).

No vairākiem līdzīgiem mērījumiem, salīdzinot Sauli ar dažādām

spožām zvaigznēm, Ceraskis dabūja vidēji, ka
wq = —26,5. No

šā skaitļa var aprēķināt (izdariet to), ka Saule mums šķiet 1011 reižu

spožāka par 1,0 lieluma zvaigzni.
Pašlaik ir četri Saules zvaigžņu lieluma aprēķini, kas diezgan

labi saskan. Vidēji no tiem iznāk wq = —26,72.

No šā skaitļa var aprēķināt Saules absolūto lielumu. Jāņem
tikai vērā, ka Saules attālums no Zemes ir 1, bet spīdekļa absolūtie

lielumi atbilst attālumam 2 062 650 šādu vienību. Tas nozīmē, ka

Saules spožums jāpamazina (2 062 650)2 reižu; tad Saules absolūtais

lielums iznāk -f 4,85 (aprēķiniet to).

225. §. Zvaigzņu absolūtie lielumi un to absolūtie spožumi

salīdzinājumā ar Sauli. 371. lpp. tabulā ievietoti novērojamie
lielumi m, paralakse n, gaismas gadi T, absolūtie lielumi M, patiesie

(absolūtie) spožumi, salīdzinot ar Sauli, īpatnējās kustības ji (gadā)
un spektralās klases, kas atbilst visspožākajām zvaigznēm pie debess

un vistuvākajām Saulei.

Tur, kur ailē m doti divi zvaigžņu lielumi, kā, piem.. Siriusam. tas

nozīmē, ka tā ir dubultzvaigzne. Paralaksēm n pierakstīti skaitļi ar divē-

jādu zīmi +; šie skaitļi, tā saucamās varbūtējās kļūdas, norāda, par cik

dotais paralakses lielums var būt kļūdains uz vienu vai otru pusi. Spektra
klašu apzīmējumi paskaidroti nākamā paragrāfā.

Pēc šās tabulas sestās ailes redzams, ka ir zvaigznes, kuru patie-
sais spožums desmitiem, simtiem un tūkstošiem reižu lielāks nekā

mūsu Saulei, bet ir arī tādas, kas tikpat daudz reižu vājākas par to.

Arī to krāsas turklāt ir dažādas: ir baltas, dzeltenas, sarkanas. Šie
fakti skaidrāk par visiem citiem paskaidrojumiem rāda, ka zvaigznes
ir ar savu gaismu spīdoši spīdekļi, līdzīgi Saulei.

226. §. Zvaigžņu spektri. Fraunhofers pirmais XIX gs. sā-

Kuma izpētīja zvaigzņu spektrus; viņš atrada, ka tie ir līdzīgi Saules

spektram tajā ziņā, ka tiem uz nepārtraukta spektra fona ir tumšas

līnijas, taču to nozīmi tolaik nesaprata, jo spektralās analizēs likumi
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toreiz vēl nebija zināmi. Pēc tam kad XIX gs. 50. gados Kirchhofs

atklāja šos likumus, daudzi astronomi uzsāka debess ķermeņu un

arī zvaigžņu spektru pētīšanu. Sevišķi plašus pētījumus izdarīja
itāļu astrofiziķis Seki. Izpētījis ap 4000 zvaigžņu spektru, viņš kon-

statēja, ka pēc to tumšo līniju rakstura tās visas var iedalīt četros

tipos. Šo Seki klasifikāciju lieto vēl arī šodien tajos gadījumos, kad

zvaigzne ir vāja spožuma, un tāpēc var izšķirt tikai tās spektra
redzamākās īpatnības. Sīkākiem pētījumiem lieto citu, vairāk de-

talizētu klasifikāciju (sk. tālāk). Seki tipus raksturo šādas pazīmes.

I t i ps. Uz nepārtrauktā spektra fona ir platas, daudz platākas
nekā Saules spektrā, tumšas ūdeņraža līnijas; citas līnijas nav pa-

manāmas vai ir ļoti vājas.

II tips. Spektrs tāds kā Saulei, t. i., ar daudzām Fraunhofera

līnijām, no kurām vājas dispersijas dēļ pamanāmas tikai platākās.
111 tips. Līdz ar daudzajām līnijām spektrā ir platas joslas,

krasi norobežotas tajā malā, kas vērsta pret spektra violeto galu,
un izplūstošas tajā malā, kas vērsta pret spektra sarkano galu.

IV tips. Reizē ar līnijām spektrā ir platas joslas, ar aso malu

vērstas pret spektra sarkano galu un izplūdušas pretējā malā.

Milzīgs vairums zvaigžņu spektru attiecināms uz pirmajiem
trim tipiem, bet pie ceturtā pieder tikai nedaudzu vājo zvaigžņu

spektri.
Tāds zvaigžņu spektru raksturs rāda, ka katrai zvaigznei, tāpat

kā Saulei, ir fotosfēra, kas dod nepārtrauktu spektru, un virs tās ab-

sorbējošais slānis un chromosfera, kuras gāzes, absorbēdamas foto-

sfēras gaismu, rada tumšās līnijas spektrā.
Vēlāk tika konstatēts, ka platās, tumšās joslas 111 un IV tipa

spektros izsauc nevis ķimiskie elementi, bet ķimiskie savienojumi,
111 tipā titāna oksids, bet IV tipā — ogleklis vai tā savienojumi.
Seki klasifikācija dibināta uz tumšo absorbcijas līniju veidu, bet ar

spektru saistīta ir arī zvaigznes krāsa: I tipa zvaigznes — baltas,
11 tipa — dzeltenas, 111 un IV tipa — sarkanas.

Zvaigžņu spektru pētījumos lietotā fotografēšana, un proti,
desmitiem un simtiem zvaigžņu fotografēšana uz vienas plates ar

prizmas palīdzību, ko novieto astrografiskā objektiva priekšā,
atļāva izpētīt zvaigžņu spektru daudzveidību ātrāk un labāk, nekā

to var ar aci. Objektiva prizmu novieto tā, lai tās lauzēja šķautne
būtu perpendikulāra pret zvaigznes meridiānu. Tad katras zvaig-
znes spektrs attēlojas kā smalka līnija, kas vērsta pa zvaigznes
meridiānu. Atšķirt tajās absorbcijas līnijas ir ļoti grūti, bet, paātri-
not un palēninot tā pulksteņa mechanisma gājienu, kas kustina

prizmas kameru, var paplašināt spektru šķērsām tā garumam, un

šajā paplašinātajā spektrā galvenās līnijas jau redzamas pilnīgi
skaidri. legūstot vājo zvaigžņu spektrus, jāapmierinās ar vāju
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dispersiju, lai eksponēšanu pārāk nepaildzinātu. Spožo zvaigžņu

spektru sīkākai izpētīšanai lieto lielu dispersiju (prizma ar lielu lau-

zēja leņķi, piemēram, 45° vai 60°, vai vairākas prizmas objektiva
priekšā).

Pamatojoties uz šādu ļoti daudzuzvaigžņu spektru fotogrāfijām,
ko ieguva Harvardas koledžas observatorijā Kembridžā ASV, šā gad-
simta sākumā tika izstrādāta sīkāka zvaigžņu spektru klasifikācija,
ko lieto arī mūsu laikos.

204. att. Spektru klases pēc Seki (skaitļi apzīmē viļņu garumus μm)
pa kreisi sarkanie, pa labi violetie stari).

Tā pamatota uz vairāk nekā 200000 spektru pētījumiem. At-

sevišķas to klases apzīmētas klasifikācijā ar burtiem. Parasti to

sauc par Harvardas zvaigžņu spektru klasifikāciju. Zemāk mi-

nēti tikai dažu klašu galvenie raksturojumi (205. att.).

Klase P. Spektrs tikai ar gaišām līnijām (tie īstenībā nav

zvaigžņu, bet miglāju spektri, ar kuriem iepazīsimies vēlāk).

Klase 0. Spektri (nedaudzi; tā saucamie Volfa-Raijē spektri)

ar platām, gaišām līnijām, bet ne tādām kā P klases spektrā, bet citi

— ar tumšajām ūdeņraža un hēlija līnijām (pāreja uz klasi B) (pie-
mēri : Oriona X).

Klase B. Spektri ar tumšajām hēlija un ūdeņraža līnijām;

hēlija līnijas redzamas skaidrāk nekā citās klasēs, tāpēc bieži zvaig-
znes ar B klases spektru sauc par hēlija zvaigznēm (Oriona c).

Klase A. Sevišķi platas, platākas nekā pārējās klasēs, ūdeņ-
raža līnijas un ne_daudzas Saules spektra vājās līnijas (Siriuss, Vega).

Klase F. Ūdeņraža līnijas vājākas nekā A klasē. Sastopamas
ļoti daudzas Saules spektra līnijas, taču ne tik daudz kā Saulei

(Dvīņu 8).



Klase G. Spektrs tāds kā Saulei (Saule, Važoņa a).
Klase K. Ūdeņraža līnijas vēl vājākas nekā Saules spektrā

Pārējās Saules spektra līnijas izteiktas vēl stiprāk (Boota <x).

205. att. Zvaigžņu spektru tipi pēc Pikeringa: B'—"Oriona
α; A—

LielāSuņa α; F — Kuģa Ķīļa α;G—Važoņaα;K—Bootaα;M—
Oriona

α.

Pakreisivioletie,palabisarkaniestari.

Klase M. Saules spektra līnijas vēl spēcīgākas nekā X klasei;

redzamas titāna oksida joslas. Dažām M klases zvaigznēm ir gaišās
ūdeņraža līnijas (Oriona a).

Klasēm no 0 līdz M pieder viss lielais zvaigžņu spektru vairums.

Šajās klasēs izpaužas stingra secība tajā nozīmē, ka to charakteris-

tikas pakāpeniski mainās, pārejot no vienas klases uz nākošo;

piemēram, ūdeņraža līnijas visplatākās ir A klasē, no tās uz augšu
un uz leju šīs līnijas pavājinās spektralo klašu sarakstā.

374 ZVAIGZNES
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Bez šiem spektriem nedaudzajām vājām zvaigznēm atklāti vel

šādi klašu spektri:
Klases R un N, kas pieslejas G un X klasēm un raksturīgas

ar to, ka tajās ir tumšas oglekļa un ciāna līnijas.
Klase S arī pieslejas klasei X un raksturīga ar tajā esošo

cirkonija oksidu.

Turpmāk runāsim tikai par galvenajām zvaigžņu spektru kla-

sēm no 0 līdz M.

Harvardas klasifikācija, kā arī Seki klasifikācija, pamatota
uz spektru tumšo līniju skaitu un izskatu.

206. att. Spektra klašu līniju intensivitates līknes.

Tā kā tikai ar aprakstu vien nav iespējams pilnīgi raksturot

zvaigžņu spektru klases, tad ir izvēlētas pēc iespējas spožākas zvaig-
znes, kuru spektri noder par paraugiem šo klašu etaloniem; tie sa-

rakstā norādīti iekavās. Bet ir daudz zvaigžņu, kuru spektri pēc
tumšo līniju izskata stingri neatbilst šiem etaloniem, bet novietojas
starp tiem. Lai to noteiktu, ievesti šās klasifikācijas apakšnodalī-

jumi. Lai noteiktu spektru, kas atrodas vidū starp F un G, pēc tā

līnijām, to apzīmē ar F 5; ja tas ir tuvāk G nekā F, to apzīmē ar

F8 v. tml. Cipars 0, piemēram, AO, apzīmē pašu etalonu A. Ja
spektrā ir gaišās līnijas, kādām nav obligāti jābūt etalonā, tad

spektra apzīmējumam pieliek mazo burtu c (emission — izstaro-

šana), piemēram, Mc. Vēl sīkāki paskaidrojumi šajā kursā nav

vajadzīgi.
Dažādu spektru apraksts rāda, ka atšķirību starp tiem rak-

sturo tumšo Itniju izskats; 206. att., papildinot šo aprakstu, rāda,

kā mainās dažu sevišķi jutīgu līniju intensitāte (platums un tum-

šums), pārejot no 0 klases spektriem uz M klases spektriem.

227. 8. Sakars staro zvaigznes krasu un spektru. Krasu In-

dekss. Kā jau sacīts, Harvardas spektru klasifikācija pamatota uz

tumšo līniju skaitu un izskatu, kuras pieder dažādiem ķimiskiem
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elementiem. Tomēr arī nepārtrauktais spektrs, kurā novietotas tum-

šās līnijas, arī mainās pakāpeniski, bez lēcieniem, pārejot no spektra
0 uz M: spektros 0 un B spektra violetā puse (tā mēs vienojāmies
saukt spektra pusi ar gaišzilo, zilo un violeto krāsu) ir spilgtāka nekā

citos spektros un pavājinās, pakāpeniski pārejot no 0 uz M; turpre-
tim spektra sarkanā puse, ar krāsām no sarkanās līdz zaļajai, pakā-
peniski pastiprinās, pārejot no 0 uz M; bez tam spektra violetā

pusē, pārejot no 0 uz M, pastiprinās spektra tumšās līnijas. Šo abu

cēloņu sekas ir zvaigznes krāsas pakāpeniska maiņa, un proti, zvaig-
znes ar spektriem 0 un B — zilganas, A — gluži baltas, Fun G —

dzeltenas, X — sarkanīgas, M — sarkanas.

Tādā kārtā zvaigznes krāsa atkarīga no tās spektra sarkanās

un violetās puses relativā spožuma. lepriekš redzējām, ka vizuā-

lais un fotogrāfiskais zvaigžņu lielums atkarīgs tieši no šo pušu

spožuma vai vismaz no to vidējām krāsām: zilās un dzeltenās. Tā-

pēc ir dabiski, ka starpība starp ikvienas zvaigznes fotogrāfisko un

vizuālo lielumu var raksturot skaitliskā veidā tās krāsu, lai to ne-

būtu jāapraksta vārdiem. Tāpēc astronomu praksē tika ievests

termins: krāsu indekss. Kaut kuras zvaigznes krāsu indekss ir

starpība starp tās fotogrāfisko un vizuālo lielumu. Skaidrs, ka ir

nepieciešams, lai krāsu indekss atbilstu spektram. Tādu nosacījumu
izveda, pamatojoties uz novērojumiem, un tas redzams sekojošā
tabulā; pēdējās ailes ciparu nozīme būs paskaidrota vēlāk.

Tādā kārtā krāsu indekss var noderēt par zvaigznes spektra

aptuvenu rādītāju, bet tikai aptuvenu; tās spektru tomēr noteic

tumšās vai gaišās līnijas tajā.
Krāsu indeksi iegūti no mums tuvo zvaigžņu vizuālo un fotogrā-

fisko lielumu salīdzināšanas. Tālajām zvaigznēm tie mainās kopā
ar attālumu, kam par iemeslu ir gaismas absorbcija starpzvaigžņu
telpā, pie kam īso viļņu starus absorbē stiprāk nekā garo viļņu sta-

rus, un tāpēc tālākās zvaigznes šķiet sarkanākas nekā tās pašas klases

spektralās tuvējās zvaigznes.
Ne vizuālie, ne fotogrāfiskie lielumi nedod pilnīgu priekšstatu

Spektru
klase

Krāsu indekss
(fotogrāfiskais minus
vizuālais zvaigžņu

lielums)

Bolometriskais minus

vizuālais zvaigžņu
lielums

B0

A0

F0

GO

KO
M

—0,24

0,00
-0,28

h-0 56

+ 1,00

+ 1 35

—2,7

—0,7
—0,1

—0,1

—0,2

—1,4
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par visas starojuma enerģijas relatīvajiem daudzumiem, kas atnāk

līdz mums no dažādām zvaigznēm, tāpēc ka ir acs, ir fotoplate ju-

tīga tikai pret visa spektra zināmu daļu. 207. attēls rāda enerģijas
sadalīšanos absolūti melna ķermeņa spektrā, tādam ir līdzīgas
zvaigznes ar tempe-
ratūru 3 000

c

,
6 000°

un 12 000°. Ar pār-
trauktām līnijām
norobežots apgabals
no 400 m\x līdz

700 m\L, ko sajūt
mūsu acs un pie
tam ne vienādi stipri
visā šajā apgabalā.
Fotoplate ir jutīga
vēl ultravioletajā
apgabalā, un, pel-
dinot krāsās, to var

padarīt jutīgu infra-

sarkanajā apgabalā.
Pilnīgi izmērīt

zvaigžņu starojuma
enerģijas relativo

daudzumu var ar

termo-

pāra palīdzību (ar
kuru noteic temperatūras uz planētu virsmām), bet to var izdarīt

tikai ļoti spožām zvaigznēm — līdz šim laikam pusotra simta da-

žādu spektralo klašu zvaigznēm. Tādā kārtā iegūtos zvaigžņu
lielumus sauc par radiometriskiem jeb bolometriskiern. Labējā
aile 376. lpp. tabulā rāda starpību: bolometriskais zvaigžņu lielums

minus vizuālais zvaigžņu lielums. F5 klases zvaigznēm tas pēc
norunas pieņemts par nulli.

207. att. Planka līkne.

12 000° līknes ordinatas jāpalielina 10 reizes, bet

3 000' — 10 reizes jāpamazina.

228. §. Zvaigžņu temperatūras. Mēs redzējām, ka Saules vir-

smas temperatūras noteiKsanai ir divi ceļi: i) Saules starojuma

enerģijas kopējā daudzuma izmērīšana, kas sasniedz Zemi, pie-

mēram, kalorijās vienā minūtē uz vienu kvadrātcentimetru, un

Stefana likuma pielietošana un 2) starojuma enerģijas sadalījuma
noteikšana dažādās spektra krāsās, dažādos viļņu garumos un

Planka Tormulas pielietošana.
Tā kā starojuma enerģija, kas atnāk pie mums no zvaigznēm, ir

ļoti niecīga, tad to līdz šim bija iespējams izmērīt tikai pusotram
simtam visspožāko zvaigžņu un tad arī tikai ar milzīgu reflektoru

palīdzību, kas uzbūvēti pēdējos gadu desmitos. Bet līdz ar to jāzina
arī zvaigznes leņķiskais diametrs (attiecība R : a, 172. §); arī to var
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iegūt tikai ar grūtībām, un, tā kā šī metode ļoti sarežģīta, mēs pie
tās neapstāsimies. Šādā ceļā var aprēķināt zvaigžņu temperatūras
tikai izņēmuma gadījumos. Vairumam zvaigžņu šo jautājumu
atrisina ar otru no norādītajiem paņēmieniem. Tā pamatā ir Planka

formula

EAX= Ļ AK.

\z(ec,xr —1)

Ir jāsaprot, ka tajā konstante C nenoteic enerģijas sadalījumu

spektrā. Lieluma C skaitliskā vērtība atkarīga, pirmkārt, no tā,

kādās vienībās tiek mērīta enerģija; ja enerģiju mērī ergos, tā ir

citāda nekā tad, ja enerģiju mērī kalorijās. No otras puses, pat
vienām un tām pašām vienībām C ir atkarīgs no zvaigznes spožuma,
tas būs lielāks spožai zvaigznei un mazāks vājai. Bet formulas

saucējs turpretim rāda enerģijas sadalījumu pa spektru. Lieluma

c skaitliskā vērtība tajā ir gan atkarīga no tā, kādās vienībās izteikti

X un T, bet, ja reiz vienība ir izvēlēta, tad c skaitliskā vērtība ar to

ir noteikta visiem gadījumiem.

Pieņemsim, tagad ka Planka formulu, kas izteikta absolūti melna

ķermeņa gadījumam, var lietot zvaigžņu izstarojumiem. Uzrakstī-

sim to diviem viļņu garumiem X] un X2un divām temperatūrām:
kādas zvaigznes meklējamai absolūtai temperatūrai T un kāda

absolūti melna ķermeņa temperatūrai T', kuru mēs laboratorijā

protam kaut kādā ceļā noteikt, piemēram, ar termoelektriskā termo-

metra palīdzību. Temperatūrai T':

E\ Aa
.

AK; (1)

/•.: AK
-5 -—r, AK. (2)

Temperatūrai T:

Ex
Aa =

JL AK; (3)

E
x

AK
•-g JĻ AK. (4)
iļļffcT — 1)

Izdalīsim formulu (1) ar formulu (3) un formulu (2) ar formulu

(4); tad dabūsim šādas attiecības:

C (
>''M'i'

— l e
c /*2r

— 1
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ledomāsimies, ka no novērojumiem mēs varētu noteikt šiem

diviem enerģijas avotiem nevis pašus to lielumus E
x ,

E\
2

,
un

Ex ,

bet tikai to attiecības

-pr
l

— « un -=r* =6,

1 *2

Tad mēs dabūtu divus vienādojumus:

r e
cļXx

T
_ i rec X

2T
_ j

C
'

ec/Xir_,
- a un

T
'

e
cix

2r_ l
= lX

Šajos vienādojumos c un c mums zināmi kā konstantes, kas kopīgas
visiem gadījumiem; lielumi a, b un 7" zināmi pēc mērījumu rezultā-

tiem katrā atsevišķā gadījumā. Tātad nav zināmi lielumi 1) C : C,
kas mūs arī neinteresē, un 2) T — meklējamā zvaigznes temperatūra.
Tātad no šiem diviem vienādojumiem var aprēķināt T. Protams,

aprēķini ir diezgan sarežģīti, bet šim nolūkam izgudrotas piemērotas

metodes, pie kurām neapstāsimies. Tagad jāaplūko, kā tiek noteiktas

attiecības a un b.

Pirmoreiz zvaigžņu temperatūru mērīšanu pēc aprakstītās meto-

des 199 zvaigznēm izdarīja Potsdamas observatorijā Šeiners, Vil-

sings un Minchs. Šis darbs šajā astronomijas nozarē līdz šim ir

visievērojamākais. Attiecību a un b mērīšanai lietoja spektrofoto-
metru. Tā sauc aparātu, ar kura palīdzību var salīdzināt spožumus
dažādās spektra vietās, dažādiem viļņu garumiem, diviem gaismas
avotiem: zvaigznei un elektriskai spuldzītei. Caur spektroskopā

spraugu laiž starus no zvaigznes un starus no spuldzītes kvēldiega.
Tālāk vienu un otru gaismu ar prizmām sadala spektros un ar īpašu

palīgierīci var salīdzināt abu gaismas avotu spožumus izvēlētajās
spektra vietās līdzīgi tam, kā parastā astiofotometrā salīdzina māk-

slīgas un dabiskas zvaigznes spožumus. Pēc tam kad šāds salīdzinā-

jums vairākām zvaigznēm bija izdarīts ar refraktora palīdzību,

spektrofotometru ar to pašu spuldzīti, neizmainot tā daļas, pārnesa

uz laboratoriju, kur tieši ar tādu pašu metodi tās spuldzītes spožumu,
kuru baroja tikpat stipra strāva kā zvaigzni novērojot, salīdzināja
pie tiem pašiem viļņu garumiem ar absolūti melna ķermeņa spožumu,
kura temperatūru T' mērīja ar termoelektrisku metodi. Tas nozīmēja,

...
Zvaigznes spožums

ka teleskopa izmērīja attiecību: —

*
VI nu garu-

X J

Spuldzītes spožumu

miem X,, X2, X
s

bet laboratorijā izmērīja attiecību

Spuldzītes spožums
._ , ... c ... .

,
v.

w ,

'—; ; ta pasa garuma vi niem. Salīdzinot sis

Melna ķermeņa spožumu

.

'

A, .. .....
Zvaigznes spožums

-attiecības, dabūjam attiecību:
r =

vilnu
1 Melna ķermeņa spožumu
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garumiem X
b

X2.X 3t. i., attiecības, kas iepriekš apzīmētas ar

burtu a vilnim X, un ar burtu b — vilnim X
2. Novērotāji izmērīja

šīs attiecības ne tikai diviem, bet lielākam viļņu skaitam, taču tas

padarīja tikai šos aprēķinus precizākus, bet metode būtībā bija tāda,
kāda šeit paskaidrota.

Protams, šajā gadījumā pieņem, ka spožumu attiecība, t. i.,
to sajūtu attiecība, kuras saņem acs tīklene, ir vienlīdzīga ar staro-

juma enerģijas daudzumu attiecību, bet par to arī nevar būt šaubu.

Pēc šā svarīgā darba tika izdarīti vēl vairāki līdzīgi zvaigžņu tempera-
tūru mērījumi, bet fotogrāfiskā ceļā.

Bez šiem, tā sakot, zvaigžņu temperatūras absolūtajiem mē-

rījumiem, kuros zvaigznes spektrs tika salīdzināts ar absolūti melna

ķermeņa spektru, tika veikti daudzi zvaigžņu temperatūru mērījumi,
salīdzinot pētījamo zvaigžņu spektrus ar tādu zvaigžņu spektriem,
kurām temperatūras bija noteiktas pēc absolūtās metodes. Tempe-

ratūras, kas noteiktas šādā kārtā, sauc par spektrofotometriskām

temperatūrām, jo tās noteiktas, novērojot atsevišķu krāsu spožumu

zvaigznes nepārtrauktajā spektrā.
Noteicot zvaigžņu temperatūras ar norādīto metodi, pieņem, ka

zvaigznes izstaro enerģiju kā absolūti melni ķermeņi. Līdz šim iz-

darītie pētījumi rāda, ka vispār šis pieņēmums atbilst īstenībai,

ta:u, lai izceltu šo pieņēmumu, šīs temperatūras dažreiz sauc par

efektīvām; šis vārds norāda, ka zvaigžņu izstarošanai ir tas pats
efekts kā absolūti melna ķermeņa izstarošanai.

Ir arī citas metodes zvaigžņu temperatūru noteikšanai, kas dibi-

nās vai nu uz iepriekš norādītiem apsvērumiem, bet ir vairāk vien-

kāršotas un tāpēc nav tik precizas, vai balstās uz sarežģītāku fizi-

kālo procesu aplūkošanu, piemēram, pēc jonizācijas līnijām spektrā.
Mēs redzējām (145. §), ka, gāzes temperatūrai palielinoties, arvien

lielāks daudzums atomu jonizējas un spektrā rodas tādas līnijas,
kādu nav šās gāzes spektrā, ja temperatūra ir zema. Tāpēc pēc šādu

jonizētu līniju skaita un intensitātes var noteikt jonizācijas pakāpi,
bet pēc tās noteikt gāzes temperatūru. Atšķirības dēļ šādas tempe-
ratūras sauc par jonizācijas temperatūrām.

Šādu pētījumu rezultātā iegūtas sekojošas aptuvenas un noapa-

ļotas efektivo temperatūru nozīmes dažādu spektra klašu zvaig-
znēm :

BO AO FO GO KO MO

24000 12000 8 000 6 000 4 000 3 000°abs.

Tādas ir zvaigžņu augšējo slāņu temperatūras. lekšējo slāņu

temperatūru ar novērojumiem noteikt nav iespējams. Par tām

mēs varam spriest, tikai pamatojoties uz teorētiskiem spriedu-
miem, kas pēc vajadzības ir vairāk vai mazāk hipotētiski.

No sacītā skaidrs, ka zvaigžņu temperatūras noteic ne pēc
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visas spektra enerģijas sadalījuma līknes, bet tikai pēc tās nelielas

daļas, pret kuru acs vai totoplate ir jutīgāka. 207. zīmējumā attēlotas

absolūti melna ķermeņa enerģijas līknes pēc Planka formulas; ar

pārtrauktām līnijām izdalīta tā daļa, pret kuru acs vai fotoplate ir

jutīgāka. Par temperatūru jāspriež tikai pēc tās līknes daļas sū-

purna, kas atrodas

starp pārtrauktajām
līnijām, bet nevis pēc

enerģijas absolūtā lie-

luma. Ja pieņem

enerģiju priekš AK pie
550 rn\i par vienu,
tad dabūsim 3000,

6000 un 12000 grā-

diem līknes, kas at-

tēlotas208. zīmējumā.
No tām redzams, ka

atšķirība starp 3000

un '6000° līknēm ir

lielāka nekā starp
6000 un 12 000° līk-

nēm. Tātad pēc līkņu
dažādības ir vieglāk

208. att. Planka līkne.

noteikt samērā zemās sarkano un dzelteno zvaigžņu temperatūras
nekā augstākās balto un zilgano zvaigžņu temperatūras; augstāk

par 10 000° tās noteic ar tūkstoš un vairāk tūkstoš grādu lielu

iespējamo kļūdu; zemās temperatūras noteic ar kļūdu apmēram
10%, augstās — ne tik precizi.

229. § Zvaigžņu lielumi: Kā jau paskaidrots 135. §, lai no-

teiktu zvaigznes lielumu ģeometriskā ceļā, jāzina tās attālums no

Saules un tās leņķiskais diametrs. Bet vairumam zvaigžņu leņķiskie
diametri nav izmērījami. Tikai nedaudz zvaigznēm, kurām leņķis-

kie diametri ļoti lieli, tos var izmērīt ar paņēmienu, kas pārāk sa-

režģīts, lai to apskatītu šajā kursā.

Tomēr ļoti daudzām zvaigznēm var aprēķināt to lineāros izmērus,

ja zina to' absolūtos lielumus un virsmas temperatūru. Ņemsim,

piemēram, Veģu (Liras a). Mēs zinām (sk. 225. §), ka tā īstenībā

ir vizuāli 50 reižu spožāka par mūsu Sauli. Šās zvaigznes virsmas

temperatūra kā AO tipa zvaigznei ir ap 12 000
c

, kamēr Saules

virsmas temperatūra 6000°. Pēc Planka formulas var aprēķināt,
ka no tādas temperatūru atšķirības Vegas virsmas spožums (t. i.,

piemēram, tās virsmas viena kvadrātmetra spožums) 8 reizes lielāks

par Saules virsmas spožumu. Tas nozīmē, ja Vegas disks būtu tik-

pat liels kā Saules disks, tā spīdētu tikai 8 reizes spožāk par Sauli.

Ja nu tā spīd nevis 8 reizes, bet 50 reižu spožāk par Sauli, tas nozīmē,
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ka tās disks oO : 8, t. i., 6\!A reizes, lielāks par Saules disku.^Uzska-
tot, ka Vega, tāpat kā Saule, ir lodveidīga, bet tās disks ir riņķis,
dabūjam, ka Vegas rādiuss ir l/b'/4 ,

t. i., 2',
2

reizes lielāks par
Saules rādiusu.

Pārveidojot šo aritmētisko iztirzājumu vispārīgākā algebriskā
valodā, var spriest tā: pieņemsim, ka r apzīmē Saules rādiusu, bet r' —

zvaigznes rādiusu; zinot zvaigznes paralaksi un tās šķietamo vizuālo

lielumu m. mēs varam aprēķināt tās vizuālo absolūto lielumu M

pēc formulas M= m+s + 5 lg tt, un, zinot Saules absolūto lie-

lumu, kas ir 4,85, varam izrēķināt zvaigznes patiesā spožuma (ab-
solūtā spožuma) /' un Saules patiesā spožuma (absolūtā spožuma)
f attiecību, t. i., lielumu /' : l. No otras puses, pieņemsim,, ka zvaig-
znes virsmas temperatūra ir T\ bet Saules virsmas temperatūra ir

T — 6000°. Apzīmēsim to virsmu spožumus, t. i., piemēram, viena

kvadrātkilometra spožumu, vienalga kādās, bet tikai vienās un tajās
pašās vienībās, ar burtiem i' un i. Šo virsmas spožumu attiecību X

viļņa garumam noteic pēc Planka formulas; tā ir

I cce
c'XT

— 1

Šo attiecību var aprēķināt, jo c, T un T ir zināmi jebkuram
viļņa garumam X; aprēķināsim to garumam X = 550 rau., kas at-

bilst visspožākajai redzamai spektra daļai, tātad atbilst vizuāla-

jam zvaigžņu lielumam. Apzīmēsim šo attiecību ar burtu n; tad

i' :i= n. Tālāk, zvaigznes absolūtais spožums ir Arar'H' (diska
laukuma reizinājums ar virsmas spožumu); Saules absolūtais spo-
žums ir 4 nrH. Tāpēc

I'
_

Aizr'H' r'H'

I
~

4 izrH
~

rH
'

no kurienes dabūjam:

/' r
2

I n

kur labajā pusē visi lielumi pēc iepriekšējā zināmi un tātad var ap-

rēķināt r' tajās vienībās, kādās izteiktas r.

Tādā kārtā var aprēķināt daudzu zvaigžņu izmērus. Izskaidro-

jumu un dabūtos rezultātus var precizēt, ja ņem vērā, ka acs uztver

ne tikai gaismu no 550 rau. gara viļņa, bet lielākā vai mazākā mērā

visas spektra krāsas no 400 līdz 700 m\i. Bet tas tikai sarežģī
aprēķinus un dod precizāku rezultātu; būtībā zvaigžņu diametru

noteikšanas metode ir tāda, kā izstāstīts. Jāpiebilst, ka', lai izdarītu

šo aprēķinu, jāzina zvaigznes absolūtais lielums; ja to varētu uzzināt,
nezinot paralaksi, tad varētu noteikt rādiusu; mēs redzēsim (251. §),
ka zināmos daudzos gadījumos arī tas ir iespējams.
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Šādi aprēķini atklāja, ka zvaigznes pēc sava lieluma ir ļoti da-

žādas. Ir tik lielas zvaigznes kā Saule, ir vairākkārt mazākas, pat
vairāk desmit reižu mazākas; bet ir arī vairāk desmit reižu un pat
vairāk simt reižu lielākas par Sauli. Te būs daži zvaigžņu rādiusu

piemēri, pieņemot Saules rādiusu par vienu.

Protams, šie lielumi ir mazliet neprecizi, it īpaši, ja paralakse
ir maza, un tāpēc nav droši nosakāmi, bet tomēr tie nav fiktivi;
tie mums īstenībā rāda, ka zvaigžņu lielumi visai dažādi. Kā galējus

piemērus norādīsim divas zvaigznes (tiesa, ar sevišķi nedrošiem re-

zultātiem): vislielākā ir Gulbja VV, maiņzvaigzne pēc spožuma, ar

2400 reižu lielāku rādiusu nekā Saulei, un vismazākā — ar rādiusu,

200 reižu mazāku nekā Saulei, t. i., 2 reizes mazāku par Zemes

rādiusu. Pie šā jautājuma mēs vēl atgriezīsimies, kad aplūkosim
sakarību starp dažādām zvaigžņu fizikālām charakteristikām.

230. §. Spektralās paralakses. Galvenais

iemesls, no ka ir atkarīgs zvaigznes nepār-
trauktā spektra un arī tumšo spektra līniju

raksturs, ir zvaigznes virsējā slāņa tempe-
ratūra, bet tas nav vienīgais iemesls, kas

ietekmē tumšās līnijas spektrā. Ir spektri,
kuri pieder pie vienas klases un kuros ne-

daudzas līnijas ir atšķirīgas. Schematiski

tas attēlots 209. zīmējumā, kur redzami

triju zvaigžņu 1, 2 un 3 spektri; tiem gan-

drīz visas līnijas vienādas, bet a līnija 1.

zvaigznei platāka un 2. zvaigznei šau-

rāka; turpretim h līnija 1. zvaigznei šau-

rāka, bet 2. zvaigznei platāka; 3. zvaigznei
abas līnijas viena platuma.

Kad jau XX gs. astronomi pievērsa uzmanību šīm līnijām, tad

izrādījās, ka to platums (izskats) atkarīgs no zvaigznes absolūtā

lieluma.

209. att. Pie spektralo
paralakšu mērījumiem.

Lai šo apstākli atklātu, bija vajadzīgi vairāki desmiti zvaigžņu

ar apmēram vienas klases spektru, kurām būtu zināmas paralakses,
lai varētu izrēķināt to absolūtos lielumus. Pēc tam vajadzēja kaut
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kādā veidā skaitliski izteikt šo sevišķo līniju savstarpējo platumu.
Šajā nolūkā tā zvaigzne, kurai, piemēram, a līnija sevišķi plata, bet

b līnija sevišķi šaura, tika apzīmēta ar skaitli 10; to zvaigzni, kurai

turpretim a līnija sevišķi šaura, bet b līnija sevišķi plata, apzīmēja
ar nulli, bet zvaigznes, kuru līnijas ievietojas starp šīm gala līnijām,

apzīmēja ar skaitļiem no 10 līdz 0; piemēram, zvaigzni, kurai abas

līnijas vienādas, apzīmēja ar skaitli 5. Tad uz milimetru papīra at-

zīmēja punktus, kas apzīmēja tādas zvaigznes, kurām bija zināmi

absolūtie lielumi pēc trigonometriskā ceļā izmērītām paralaksēm un

arī līniju relativā platuma novērtējumi, un proti, tā, ka par iezīmēto

punktu abscisām būtu absolūtie lielumi M, bet par ordinatām —

šie novērtējumi. Caur šiem punktiem varēja novilkt nepārtrauktu
līkni. Šī līkne noderēja par pamatu absolūto lielumu noteikšanai

tādām zvaigznēm, kuras ir tik mazas, ka tām paralakses nevar no-

teikt trigonometriskā ceļā. Proti, tādas zvaigznes spektrā tajā pašā
skalā noteic līniju a un b relativo platumu ar skaitli n, uz novilktās

līknes atzīmē punktu, kura ordinata ir vienāda ar skaitli n. Tad šā

punkta abscisa ir šās zvaigznes absolūtais lielums M. Tālāk pēc
mums pazīstamā vienādojuma

3f=m + 5-fslg k aprēķina paralaksi: lg 7t = 0,2 (M — m) — 1.

Tādā ceļā noteica un nosaka joprojām paralakses daudziem sim-

tiem tādu zvaigžņu, kurām trigonometriskā ceļā paralakses nevar

noteikt, jo tās ir pārāk mazas.

Paralakses, kas noteiktas pēc spektra, sauc par spektralām para-

laksēm. Jāatceras tomēr, ka šāda paralakšu noteikšana iespējama
tikai tādēļ, ka, kā jau teikts, ir daudz zvaigžņu, kurām paralakses

agrāk izmērītas trigonometriskā ceļā. Ja tādu zvaigžņu nebūtu,
nebūtu iespējams arī konstruēt minēto līkni (dažādu spektralu klašu

zvaigznēm tā nedaudz atšķiras), kas norāda sakarību starp absolūto

lielumu M un līniju a un b relativo platumu.
No šās nodaļas sākumā nospraustajiem uzdevumiem mēs jau

esam aplūkojuši, kā noteikt: 1) patieso (absolūto) spožumu zvaigznēm
attiecībā citai pret citu un it īpaši attiecībā pret Sauli, 2) zvaig-

žņu krāsas, 3) zvaigžņu spektrus, 4) zvaigžņu temperatūras, 5) zvaig-

žņu lielumus. Reizē ar to apskatījām sakarību starp krāsu un zvaig-
znes spektru un dažām zvaigznēm, kuru spektrā ir īpašas līnijas,
sakarību starp šo līniju relativo platumu un zvaigznes absolūto lie-

lumu.

Tagad pēc plāna mums būtu jāaplūko jautājumi par zvaigžņu
masām un to vidējiem blīvumiem. Taču vairumam zvaigžņu šīs

charakteristikas noteikt nevar, jo tās, tāpat kā mūsu Saule, ir vieni-

nieces. Tās var noteikt tikai īpašā gadījumā—tā saucamajām dubult-

zvaigznēm. Tāpēc tagad pievērsīsimies dubultzvaigznēm.
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B. DUBULTZVAIGZNES

231. §. Dubultzvaigžņu trīs klases. Dubultzvaigzne ir zvaigzne,
kas sastāv no divām zvaigznēm, un katra no tām riņķo ap kopēju
smaguma centru.

Atkarība no metodes, ar kādu atklāj, ka zvaigzne ir dubultzvaigzne,
tās iedala trīs klasēs: 1) vizuālās dubultzvaigznes, kuras atklāj ar

vizuāliem novērojumiem, lietojot teleskopu ar lielu palielinājumu,

2) spektralās dubultzvaigznes, kuras atklāj, izpētījot to spektrus,

3) zvaigznes, kuras kā dubultzvaigznes atklāj pēc to spožuma sav-

dabīgās maiņas. Sākumā aplūkosim divas pirmās dubultzvaigžņu

klases; trešo klasi būs piemērotāk apskatīt nodaļā par maiņzvaig-
znēm.

232. §. Vizuālās dubultzvaigznes. To meklēšana un novērošana.

Ir zvaigznes, kuras, ja tās novēro ar neapbruņotu aci, neatšķiras no

vairuma tām līdzīgo zvaigžņu, bet, aplūkojot tās pietiekami lielā

palielinājumā, izrādās, ka tās sastāv no divām zvaigznēm ar vienādu

vai, biežāk, ar dažādu spožumu un tās atrodas viena no otras tikai

nedaudzu loka sekundu attālumā. Tāpēc ka tās atrodas tik tuvu,

ar neapbruņotu aci tās liekas kā vienkāršas, ne dubultas zvaigznes.
Pirmo reizi to novēroja Lielā Lāča £ zvaigznei jau XVII gs. Līdz

Viljamam Heršelam (kas atklāja Urānu) dubultzvaigznēm pievērsa
maz uzmanības. Turpretim viņš, veikdams speciālus meklējumus,

no 1782.—1784. gadam atrada pie debess vairākus simtus šādu

zvaigžņu ir starp spožajām, ir starp vājajām, teleskopiskajām.
XIX gs. sākumā viņš no jauna tās pārskatīja un atrada, ka aizte-

cējušajos 20 gados relativais stāvoklis daudzām no tām mainījies.
Kopš tā laika līdz pat mūsu dienām ļoti daudzi astronomi nodarbo-

jušies, atklādami un pētīdami šīs dubultās jeb pāra zvaigznes. It

sevišķi jāatzīmē novērojumi, ko izdarījis V. Struve, Pulkovas ob-

servatorijas dibinātājs, viņa dēls 0. Struve, Džons Heršels (Viljama

dēls), kuri izpētīja debess dienvidu puslodes dubultzvaigznes, no-

vērojot Labās Cerības ragā, tad vēl Skiapareli, Glazenaps, bet pē-
dējā laikā Bernhems un Aitkens. Patlaban zināmas vairāk nekā

20 000 dubultzvaigžņu; protams, ar nedaudz izņēmumiem, tās ir

teleskopiskas. Attālums starp abām pāra zvaigznēm, tā saucama-

jām komponentēm, ir tikai dažas loka sekundes un ļoti daudzām pat
mazāk par vienu sekundi; visciešākajām tas ir tikai 0",1 —0",2.

Parasti viena zvaigzne pārī spožāka nekā otra: to sauc par

galveno zvaigzni, bet vājāko — par tās pavadoni.
Pētījot dubultzvaigznes, vispirms jāizpētī to relativā kustība.

Komponentu savstarpējais sakārtojums un attālums katram pā-
rim mainās: citiem ātri, tā ka izmaiņa pamanāma jau pēc gada,
citiem lēni, tā ka to var konstatēt tikai pēc desmit vai vairāk des-

mit gadu. Pāra komponentu savstarpējo sakārtojumu un at-

Vispārīgās astronomijas kurss
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tālumu noteic ar stāvokļa leņķi jeb pozīcijas leņķi un attālumu.

Pieņemsim, ka 210. att. A attēlo galveno zvaigzni, bet B — pava-

doni. ledomāsimies meridiānu, kas iet caur galveno zvaigzni;
.40° — virziens uz debess ziemeļpolu, .1180° — virziens uz dienvid-

polu.

Pavadoņa pozicijas leņķis ir leņķis starp virzienu AO° un virzienu

AB, ko skaita no virziena AO° pretēji pulksteņa rādītāja kustības

virzienam.

Saskaņā ar to zīmējumā ar skaitļiem o°, 90°, 180° un 270° apzī-
mēti četru virzienu pozicijas leņķi; turpretim pavadoņa B pozī-

cijas leņķis ir apmēram 225°. Attālumu AB izteic loka sekundēs.

210. att. Poziciju leņķis
un attālums.

233. §. Optiskie un fiziskie pāri.

Ikkatrā novērojumā pozicijas leņķa un

attāluma mērīšanu izdara ar pavediena
mikrometru (sk. 139. §) un pie tam vairā-

kas reizes vienu mērījumu pēc otra. Šie

novērojumi ļoti grūti un prasa no novēro-

tāja lielu veiklību. Un tomēr nav iespējams
izmērīt attālumu ar lielāku precizitāti par

0",01 un stāvokļa leņķi precizāk par I°.

Tāpēc, lai izpētītu kustības dubultzvaig-

znē, jāsavāc vairāk novērojumu (piemē-

ram, jānovēro katru gadu) un, apstrādājot

tos, jāņem vērā neizbēgamās, skaidri

redzamās atšķirības novērojumos.
Kad savākts pietiekams skaits

novērojumu par Kaau auouitzvaigzni vairākos gados vai vairākos

gadu desmitos, tad atklājas, ka ar laiku mainās pozicijas leņķis un

attālums. Ja pavadoņa kustību attiecībā pret galveno zvaigzn
attēlo grafiski, tad var novērot, ka vai nu šī kustība notiek vienmērīg

pa taisnu līniju, vai pavadonis apraksta līku līniju, kas pret galveno
zvaigzni vienmēr vērsta ar savu ieliekto pusi, un, ja novērojum
notiek pietiekami ilgi, tad redzams, ka pavadonis apraksta ap gal-

veno zvaigzni noslēgtu orbitu.

Pirmajā gadījumā (taisnlīnijas kustība) zvaigzni sauc par op

tisko dubultzvaigzni; īstenībā divas tādas zvaigznes nemaz nav tik

tuvu viena otrai; tās tikai gadījuma dēļ redzamas apmēram vienā

virzienā, īstenībā tās atrodas ļoti dažādos attālumos no Saules

pēc pāris simt gadiem tās izšķirsies, un tāpēc tās mūs neinteresē

Otrā gadījumā (kustība pa līkni) zvaigzni sauc par fizisko dubult

zvaigzni; šajā gadījumā abas zvaigznes ir tik tuvu viena otrai, ka

novērojama to savstarpēja pievilkšanās, kuras rezultātā var novērot

pavadoņa kustību pa orbitu apkārt galvenajai zvaigznei.

Pavadoņa apgriešanās periodi ap galveno zvaigzni parasti ir

vairāk desmit gadu lieli; no zināmajiem visīsākais periods ir 6 gadi
bet ir vēl ne visai precizi noteikti periodi, vairāku simtu gadu gari
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234. §. Redzamā orbita un patiesā orbita. Kad ir pietiekams
skaits novērojumu ar aazaaiem pozīciju leņĶiem un šie novērojum
attēloti grafiski, tad vienmēr atklājas, ka pavadonis apraksta ap

galveno zvaigzni eliptisku orbitu, bet galvenā zvaigzne šajā orbita

neieņem vietu fokusā. Līdz ar to ir konstatējams Keplera otrs li-

kums: radiusvektors AB apraksta laukumu, kas proporcionāls
laikam.

Kad bija atklātas šīs raksturīgās pavadoņa kustības iezīmes

ceļojumā ap galveno zvaigzni, astronomi nešaubījās par cēloni,

211. att. Lielā Lāča ξ redzamā orbita.

kāpēc galvenā zvaigzne neatrodas redzamās elipses fokusā. Viņi
šai parādībai saskatīja cēloni tajā apstāklī, ka, vispār sakot, taisne,
kas no novērotāja iet uz dubultzvaigznes orbitu, nav perpendiku-
lāra pret šās orbitas plakni. Tāpēc mēs redzam nevis patieso orbitu,
bet praktiski zvaigznes lielā attāluma dēļ ortogonālo patiesās orbitas

projekciju uz plaknes, kas pieskaras debess sfērai punktā, ko ieņem
galvenā zvaigzne. Ja elipsi ar tās fokusu projicētu uz plaknes, kas

nav paralēla elipses plaknei, tad elipse projicēsies kā elipse, bet

fokusa punkts, raugoties pēc elipses plaknes stāvokļa pret projek-
cijas plakni, var projicēties dažādos punktos projekcijas elipses
iekšienē, tikai ne fokusā un ne centrā. Turpretim patiesajā orbitā

galvenā zvaigzne atrodas elipses fokusā.

8S«
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Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, tika izdomātas daudz un

dažādas metodes, kā aprēķināt, balstoties uz novērojumiem, dubult-

zvaigžņu patiesās orbitas. Bez tam, ja jau tas viss ir pareizi, tad

dubultzvaigžņu pētīšana mums pierāda, ka šajās attālajās Visuma

vietās darbojas tas pats Ņūtona gravitācijas likums starp materiā-

liem ķermeņiem, kā tas ir mūsu Saules sistēmā. Bet, stingri ņemot,
šis jautājums vēl turpmāk jāprecizē (sk. 235. §).

235. §. Gravitācijas likums dubultzvaigznes.■ BNovērojumi rāda,
ka pavadonis apraksta ap galveno zvaigzni elipsi saskaņā ar Kep-

lera likumu par lauku-

miem. Jājautā, kāds

spēks ir par cēloni šā-

dai kustībai. Izejot no

mechanikas pamatli-

kumiem, var pierādīt,
ka likums par lauku-

miem norāda, ka dar-

bojas centrāls spēks,
t. i., ka pavadonis
kustas tā galvenās

zvaigznes pievilkšanas
iedarbībā. Runājot par
šo pievilkšanas likumu,

jāsaka, ka šā uzde-

vuma atrisināšana 'pēc
mechanikas principiem
noved pie šādiem seci-

nājumiem :

1. Spēks var mai-

nīties proporcionāli pa-
vadoņa attālumam no

212. att. Jaunavas redzamā orbita

galvenās zvaigznes, bet tad galvenajai zvaigznei jāatrodas elipses
centrā. Novērojumu rezultāti apgāž šādu secinājumu. Galvenā

zvaigzne redzamās un tātad arī patiesās elipses centi|p nav novērota.

2. Spēks mainās apgriezti proporcionāli attāluma kvadrātam.

Novērojumi saskan ar šādu secinājumu. Ja pieņem, ka pievilkšanas

spēks atkarīgs tikai no attāluma, tad ir iespējami tikai šie divi pie-
vilkšanas spēka likumi. Taču teorētiski iespējams arī trešais gadī-
jums.

3. Spēks ir atkarīgs ne vien no attāluma starp galveno zvaigzni
un pavadoni, bet arī no virziena, no pozicijas leņķa. Tad galvenajai
zvaigznei jābūt ne centrā un ne fokusā. Bet visu mūsu astronomijas
un fizikas zināšanu un izskaidrojumu kopums nedod pamatu pie-

ļaut tādu pievilkšanas spēka likumu.

Tāpēc parādības, kuras novērojam dubultzvaigžņu kustībā, mēs
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aplūkojam kā pierādījumu tam, ka Ņūtona gravitācijas likums ir

tiešām vispasaules likums.

236. §. Dubultzvaigznes patiesās orbitas aprēķināšana. Ir izdomātas

uauuzas meioues, Ka pec novērojumiem noreiKt auoiuīzvaigznes patieso
orbitu. Patlaban praktizē tā, ka vispirms pēc kaut kādas metodes, vienmēr

grafiskas, aprēķina aptuvenu orbitu, pie kam neņem vērā vai arī ne visa

precizi ievēro laukumu likumu (otrs Keplera likums) un pēc tam šās orbitas

elementus izlabo sarežģītu skaitlisku aprēķinu ceļā. ņemot vērā šo likumu

Astronomijas vispāiīgā kursā nav vietā apskatīt šo problēmu visos sīkumos

Tāpēc mēs aprobežosimies ar vienkāršākās Giazenapa-Kovaļska metodes

apskatu. Nepieciešams tomēr noskaidrot, kādi lielumi ir paliesās orbitas

elementi. Tie ir planētas oibitr.s elementiem(i-k. 44. §). taču nedaudz

atšķiras no tiem.

A. Elementi, kas nosaka patiesās orbitas. t. i., elipses plaknes stāvokli

kuras fokusā atrodas galvenā zvaigzne. Par pamata plakni uzskata to

plakni kas ari iet caur galveno zvaigzni, bet ir perpendikulāra taisnei, kas

iet no novērotāja uz galveno zvaigzni; tā ir pavadoņa redzamās orbitas

plakne. Šo plakņu krustošanās līniju sauc par mezglu līniju, bet leņķ
starp šīm plaknēm — par slīpumu i. Jāpiezīmē tomēr, ka redzamo elips

iegūst tādu pašu, kā tad, ja mēs patiesās orbitas plakni pagriezīsim ap

mezglu līniju, kamēr tā sakritīs ar projekcijas plakni, un tālāk pagriezi-
sim to par tādu pašu leņķi kā slīpums i. Tāpēc arī nevar noteikt, uz kuru

pusi attieksmē pret projekcijas plakni pagriezta patiesā orbita, un no tā

zūd starpība starp orbitas uzkāpjošo un nokāpjošo mezglu. Citādi izsako-

ties, slipumu dabū ar divkāršu zīmi + i. Tāpēc mezglu līnijas stāvokl"

norāda šīs līnijas tās daļas pozicijas lenkis Sl, pie kuras šis lenkis mazāks par
180°.

B. To elementu, kas nosaka orbitas lielās ass stāvokli attiecībā pret

mezglu līniju un virzienu no galvenās zvaigznes uz orbitas periastriju, t. i.,
tās tuvāko punktu (analoģiski perihelijam planētas orbita), apzīmē ar

burtu io un skaita no mezglu līnijas, kā noteikts iepriekš, pavadoņa kustības

virzienā pa orbitu no 0° līdz 360°.

C. Elementi, kas raksturo kustību pa elipsi: 1) lielā pusass a. ko da-

biski izteic tajās pašās vienībās, kādās izteikti mērījamie attālumi, t. i.,

loka sekundēs; 2) ekscentricitate <?; 3) pavadoņa pilnas apceļošanas pe-
riods Pap galvenozvaigzni; 4) laiks T, kad pavadonis iziet caur periastriju.

Vajag skaidri saprast, ka šādi iegūtā relativās orbitas lielā pusass, a

loka sekundes liela, ir tas leņķis, kādā novērotājs uz Zemes redzētu šo lielo

pusasi, ja tā būtu perpendikulāra skata līnijai, t. i., taisnei, kas no novēro-

tāja acs iet uz zvaigzni.

Neievērojot visas techniskās detaļas, kas nepieciešamas, lai aprēķinātu

orbitu, pieņemsim, ka pēc novērotiem poziciju leņķiem un attālumiem ar

transportiera un lineāla palīdzību uz papīra atzīmēti punkti, kas attēio

novērotos pavadoņa stāvokļus attiecībā pret galveno zvaigzni, kura mūsu

zīmējumā atrodas koordinātu sākumā. Novilksim caur uzzīmētajiem punk-
tiem elipsi tā, lai katrā tās daļā tā ietu caur punktiem, nevis atstātu tos

lielāko tiesu sev vienā pusē. Tā būs novērojamā pavadoņa redzamās kustī-

bas elipse attiecībā pret galveno zvaigzni jebredzamā elipse (sk. 212. att.).
Patiesās elipses elementus iegūst šādi. Pieņemsim, ka vienādojums

ota; -f $y -f \x
2 -f 6xy + et/

2 +1 = 0 ir uzzīmētās redzamās elipses vienā-

dojums tajā asu sistēmā, kādu lieto novērojumos. Glazenaps parādīja, ka,

ja (x,,0), (0,y,), (x 2,0) un (0,y2 ) ir elipses un koordinātu asu krustpunktu
koordinātas, tad

_

_Xļ+ X 2
A_ j Ž/l 1- V2 . ļ_ . _J_
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bet 8 aprēķina pēc kaut kada elipses piektā punkta (x,y) no vienādojuma

1 + gy + V^
2 ± sj/2

g _ .
xy

212. attēlā ar, = + 2",77; y, = + 0".60: x2 = — 0",49; y2
— 1",92.

M. Kovaļskis pierādīja, ka patiesās orbitas elementus un % ģ, y. 6, £ saista

šādas sakarības:

tg?i 1

tgH 1
cos 2 & - (r - s) - -j- (*2 - 32),

6 tg2 ,' 1

-pT +7T =-4-(«
2 +32)-(T +3)

p
c sin <»> = — 2~ (g cos Sl — * sin Jt) cos i

p
«.cos to = —

—-(0 sin ft + acos

pir patiesās elipses parametrs; p = a]ļ\ — e2. Nop aprēķina lielopusasi a.

Tā dabū patiesās orbitas ģeometriskos elementus.

213. att. Pie dubultzvaigznes orbitas

noteikšanas.

No dinamiskajiem ele-

mentiem visvienkāršāk ie-

gūst perioduP, ja pavadonis
visā laikā, kamēr notiek no-

vērojumi, aprakstījis pilnu

orbitu; tad P dabū tieši no

novērojumiem. Pretējā ga-

dījumā P un katrā ziņā T

(pavadoņa iziešanas laiks
cauri periastrijam), iegūst no

formulām, ko izved teorē-

tiskā astronomija.

237. §. Sīriuss un Pro-

cions. Pavadoņi ar mazu

masu. Jau Beselis vairāk

nekā priekš simt gadiem
pamanīja, ka Siriusa un

arī Prociona īpatnējā kus-

tība notiek nevis pa lielā

riņķa loku, bet pa viļņotu
līniju un no šā fakta se-

cināja, ka abas tās ir

dubultzvaigznes. Tiešām,

tā ka pāra galvenās zvaigznes un pavadoņa pievilkšanās ir

savstarpēja, tad ir galvenā zvaigzne, ir pavadonis riņķo ap kopēju
smaguma centru pa līdzīgām orbitām (sk. 29. att. 70. lpp.), kuru

lielās pusasis pretēji proporcionālas galvenās zvaigznes un pavadoņa

masām, un tikai to smaguma centrs kustas visu laiku vienā virzienā

un ar vienādu ātrumu, t. i., novērotājs uz Zemes tos redz vienmērīgi
kustamies pa lielā riņķa loku. Vēlāk šis Beseļa apgalvojums pilnīgi
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pierādījās, un pēc Siriusa un Prociona novērotajiem a un 8 aprēķi-
nāja to orbitas apkārt smaguma centram, kaut gan to pavadoņi
nevienā teleskopā nebija saredzami. Tikai 1862. g. A. Klarks ierau-

dzīja Siriusa pavadoni kā vāju 8.

lieluma zvaigznīti, bet Prociona

pavadoni ieraudzīja tikai 1895. gadā
Šeberle lielajā Liksas observatorijas
refraktorā kā 13. lieluma zvaigznīti.
Siriusa un Prociona lielais spožums
apgrūtināja atklāt šos vājos pava-

doņus, un līdz šai dienai tāpēc arī

ir grūti izmērīt šos pārus. 214. zī-

mējums attēlo smaguma centra

taisnlīnijas kustību Siriusa sistēmā

un galvenās zvaigznes un pavadoņa
viļņveidīgo kustību, bet elipse šajā

zīmējumā augšā pa labi attēlo pava-

doņa relativo kustību ap galveno

zvaigzni.
Pēdējos gados vairākām zvaig-

znēm atklāja līdzīgas periodiskas
svārstības zvaigznes stāvoklī attiecībā

pret apkārtējām vājām zvaigznēm:
šīs svārstības bija ļoti nelielas —

0",02—0",03. Tādos gadījumos tās

jāattiecina uz tādu pavadoņu ietekmi,
kurām mazas masas. To masas ap-

tuveni vērtē uz dažām simtdaļām no

galvenās masas. Tādā kārtā masas

ziņā tie ieņem vidēju vietu starp

214. att. Siriusa un tā pavadoņi,
kustības.

Mērogs 10mm= 11''',3..

zvaigznēm un mūsu Saules sistēmas lielajām planētām.

238. §. Trīskāršās zvaigznes. Tālie pavadoņi. Līdz ar dubult-

zvaigznem pie cteoess atklātas vairākas trim zvaigzņu sistēmas, kuru

215. att. Pie dubultzvaigznes
masas noteikšanas.

kustības, protams, daudz sarežģī-
tākas nekā pāru zvaigznēm; līdz

šim tās vēl maz izpētītas. Dažu,

pagaidām nedaudzu, dubultzvaig-
žņu tuvumā nedaudzu loka minušu

attālumā atrastas vājas zvaigznes,
kurām tāda pati īpatnējā kustība

pa rektascensiju un deklināciju
kā šīm dubultzvaigznēm. Tos

uzskata par tālajiem pavadoņiem, kas ar dubultzvaigzni veido

vienu fizisku sistēmu. Tādu pavadoņu kustība attiecibā pret gal-
veno zvaigzni ir ļoti lēna.
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239. §. Zvaigžņu masu noteikšana. Dubultzvaigznes, kurām iz-

rēķinātas patiesas oroitas un nez tam noteiktas paralakses ir vie-

nīgais drošais līdzeklis zvaigžņu masu noteikšanai. Patiešām, šajā

gadījumā var aprēķināt pavadoņa orbitā lielās pusass garumu at-

tiecībā pret galveno zvaigzni astronomiskajās vienībās, t. i., Zemes

vidējos attālumos no Saules, un pēc tam piemērot trešo Keplera
likumu. Patiesi, pieņemsim, ka 215. attēlā S apzīmē Sauli, A — pāra

galveno zvaigzni, .ST — Zemes vidējo attālumu no Saules. AB —

pavadoņa orbitas lielo pusasi (atcerēsimies, kas bija sacīts par lielo

pusasi 236. §). Pieņemsim, ka taisnes ST un AB perpendikulāras
pret AS. Tad SAT ir zvaigznes paralakse tz", bet ASB orbitas lielā

pusass a loka sekundēs, ko noteic aprēķinu ceļā no novērojumiem.
Tā ka tz" un a" ir mazi, tad dabūjam:'

ST =SA
206265"

U" AB =SA
206 265"

un tātad

AB a"

ST
~

n"

Tas nozīmē, ka attiecība a" : -k" izteic pavadoņa orbitas lie-

lās pusass garumu, pie kam par attālumu vienību pieņem Zemes

vidējo attālumu no Saules. Pēc tam šim gadījumam var piemērot
trešo Keplera likumu. Apzīmējot ar burtiem m

{
un m 2 zvaigžņu

masas, ar burtiem M un m — Saules un Zemes masas, ar ciparu 1 —

siderisko gadu, ar burtu P — pavadoņu apceļošanas periodu side-

riskos gados ap galveno zvaigzni — izteiktu sideriskos gados, ar burtu

a — orbitas lielo pusasi astronomiskajās vienībās, mēs dabūjam:

P*{m x -h m 2) I2(M-fl 2 (M-f m)

fl3
'

/3

Masa m, salīdzinot ar masu M, ir tik maza, ka ar pietiekamu precizi-
tāti var rakstīt:

a3
, f /«"\3 M

mi + =-jAf = — —•

Patlaban ir zināmi ap četrdesmit tādu zvaigžņu. Kompo-
nentu masu suma m x -ļ- m 2 ietilpst robežās no 1

> M līdz BjW.

Tātad pēc masām zvaigznes maz atšķiras cita no citas, nevis tā kā

pēc absolūtiem lielumiem.

Tā kā zvaigžņu ar izrēķinātām orbitām nav daudz, astronomi ir spiesti
lietot citas, ne tik precizas, bet tikai aptuvenas metodes zvaigžņu masu

noteikšanai — tāpat pēc dubultzvaigznēm ar zināmām paralaksēm, bet

bez orbitu noteikšanas. Lai saprastu, ka tas ir iespējams, pieņemsim, ka

ir kāda zvaigzne, kuras pavadoņa riņķveidīgā orbita ir perpendikulāra pret
skata līniju. Novērojamais attālums a jeb orbitas rādiuss ir pastāvīgs.
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Pieņemsim, ka komponentu relativais ātrums ir v loka sekundes gadā. Tad

periods P būs izteikts ar formulu

2 na 6,28f?
P= -

_

V V
'

un mēs pēc iepriekš izvestās formulas dabūsim:

/a \3 Mv2 a-v2

™i + rn2
= ļ—) •(6 28a)2 39JtT3- M

Vispār orbitas tomēr nav riņķi un to paralakses nav perpendikulāras
skata līnijai. Tomēr šā uzdevuma precizā matemātiska analizē rāda. ka var

izvest formulu, kura, kaut arī nav precizā katrā atsevišķā gadījumā, tomēr

vidēji ir pareiza, t. i., noder statistiskām vajadzībām. Tā ir šāda:

sw2

Šajā formulā n — zvaigznes paralakse, s — novērotais komponentu

attālums, w — novērotais komponentu relativais ātrums gadā; ti, s, w iz-

teikti loka sekundēs. Pēc šās formulas masu sumas aprēķinātas vairākiem

simtiem dubultzvaigžņu, kurām orbitas nevar aprēķināt, jo pa novērojumu
laiku pavadonis vēl aprakstījis pārāk mazu loku ap galveno zvaigzni.

Šie masu noteikšanas rezultāti ap-

stiprina jau teikto: zvaigznes pēc masas

maz atšķiras cita no citas; ar nedaudz

izņēmumiem tās ietilpst robežās no

Saules masas »/io līdz 10 Saules masām.

240. §. Spektralās dubultzvaigznes.
146. § mēs iepazināmies ar Doplera-Fizo

principu un ar to, kā, piemērojot to

debess ķermeņu spektriem, dabū ātrumus,

kādos pētījamā zvaigzne un Saule tuvojas
vai attālinās viena no otras. Daudzām

zvaigznēm spektralo līniju novirze attie-

cībā pret normālo stāvokli paliek tāda

pati ne tikai no nakts uz nakti, bet pat
daudzu desmitu gadu laikā. Tas nozīmē,

ka zvaigzne un arī Saule kustas visu

laiku ar pastāvīgu ātrumu.

Bet ir tādas zvaigznes, kurām šis

radiālais ātrums mainās un pie tam perio-
diski: kādu laiku tas pieaug, sasniegdams
maksimumu, tad pamazinās, sasniedz

minimumu, tad atkal pieaug utt. Ja ir

216. att. Pie spektralo

dubultzvaigžņu kustības

izskaidrojuma.

daudz novērojumu lielākā laika posmā, var aprēķināt šo ātruma maiņu
periodu. Radiālā ātruma periodisku mainīšanos var izskaidrot šādi.

Šajā gadījumā mums ir darīšana ar dubultzvaigzni, kuras galvenā

zvaigzne krietni spožāka par otru, piemēram, 2—3 reizes un vairāk,
kā to novērojam arī vizuālajām dubultzvaigznēm. Tāpēc uz tās
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daudz gaišākā spektra fona nav pamanāms vājais pavadoņa spektrs.
Orbitas plakne nav perpendikulāra pret skata līniju. Sistēmas sma-

gumacentrs C (216. att.) kustas taisnā līnijā un vienmērīgi, bet zvaig-
zne apraksta ap to orbitu ar zināmu periodu; ja tā nekustētos pa or-

bitu, tās radiālais ātrums arī būtu pastāvīgs, taču orbitālās kustības

dēļ, tā attieksmē pret sistēmas smaguma centru kustas gan virzienā

uz mums (ceļa kreisajā pusē), gan projām no mums (ceļa labajā pusē),

217. att. Divu zvaigžņu radiālā ātruma līknes.

Pie Buru ß redzami abu zvaigzņu spektri.

tāpēc arī tās novērojamais ātrums mainās — gan palielinās, gan pa-

mazinās. Tādas zvaigznes sauc par spektralām dabultzvaigznēm.
Abas zvaigznes atrodas tik tuvu viena otrai, ka pat visstiprākajos
teleskopos redz tikai vienu zvaigzni. 217. attēls paskaidro sacīto:

tajā attēlota zvaigznes Mežāža (3 maiņkustība skata līnijas virzienā:

uz horizontālās ass atlikts laiks juiiana dienās. Uz vertikāles atlikti

ātrumi kilometros sekundē. Riņķīši attēlo atsevišķos ātrumu mē-
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rījumus. Ātrumu uzskata par pozitivu, ja attālums starp zvaigzni
un Sauli palielinās, un par negativu —ja tas pamazinās. No 217. at-

tēla mēs redzam, ka Mežāža p ātrums visu laiku negativs, bet

svārstās. Tas nozīmē, ka spožās zvaigznes un tās pavadoņa kopējais
smaguma centrs visu laiku tuvojas Saulei, bet spožā zvaigzne at-

tieksmē pret šo centru gan tuvojas mums (tajā līknes daļā, kas zem

taisnes), gan attālinās no mums (līknes daļā virs taisnes).
Ir vēl zināmas arī tādas zvaigznes, kuru abām zvaigznēm (gal-

venajai un pavadonim) ir apmēram vienāds spožums un vienāds

spektrs, tā ka fotogrāfijā dabū abus spektrus, uzliktus vienu uz otra.

Bet, tā kā abas riņķo ap kopēju smaguma centru, tad tajā laikā,

kamēr viena no zvaigznēm mums tuvojas, otra attālinās. Tāpēc
pirmās zvaigznes spektra līnijas pārvietojas uz spektra violeto galu,
bet otras uz spektra sarkano galu; tāpēc novērojamā spektrā tās ir

divkāršas. Tas pats notiks arī pēc pusperioda. Bet, kad viena un

otra zvaigzne pa savām orbitām kustas perpendikulāri skata līnijai,
tad abu zvaigžņu līnijas spektrā saplūst kopā. Tāda, piemēram,
ir galvenā zvaigzne Lielā Lāča g vizuāli dubultajā pārī; vispār
tā ir pirmā atrastā spektralā dubultzvaigzne.

Skaidrs, ka aprakstītā radiālā ātruma maiņa nav iespējama, ja

dubultzvaigznes orbita ir perpendikulāra skata līnijai. Jo tad taču

ātrums ikvienā orbitas punktā perpendikulārs skata līnijai un ātru-

ma svārstības nevar notikt. Dotajai orbitai vislielākā radiālā ātruma

maiņa notiks tad, kad orbitas plakne ies cauri Saulei.

Patlaban ir atklātas vairāk nekā 1000 spektralās dubultzvaig-

znes; apmēram sestajai daļai no tām ir divkāršas līnijas.

Spektralo dubultzvaigžņu periodi ir visai dažādi: no nedaudz

stundām līdz vairākiem gadiem; lielāko tiesu šo zvaigžņu periods
ir dažas diennaktis.

241. §. Spektralo dubultzvaigžņu orbitas.■ Kad pēc novēroju-
miem uzzīmēta radiālo ātrumu līkne, ka, piemēram, 217. attēlā,
tad var aprēķināt orbitas elementus. Vispārīgās astronomijas kursā

nav paredzēts dot šo orbitu noteikšanas metodes; norādīsim tikai

uz dažām to īpatnībām. Orbitas elementi vispār ir tie paši, kas

vizuālai dubultzvaigznei, bet spektralās dubultzvaigznes gadījumā
atkrīt mezglu līnijas pozīcijas leņķis, jo kustība skata līnijas virzienā

no tā nav atkarīga. Tomēr ir iespējams noteikt momentus, kuros

zvaigzne iet caur uzkāpjošo un nokāpjošo mezglu; nevar noteikt

orbitas lielo pusasi a un slīpumu i, bet tikai reizinājumu a sin i, pie
kam a ir zvaigznes attālums no sistēmas smaguma centra. Ja ir

redzami abi spektri, tad a sin i nosaka katrai zvaigznei atsevišķi
(a{ sin i un a2

sin /). Šos lielumus dabū kilometros, ja novērotie

ātrumi izteikti kilometros sekundē. Lai parādītu, kā no orbitas

stāvokļa attieksmē pret skata līniju ir atkarīga radiālo ātrumu līkne,

dots 218. zīmējums. Tajā pieņemts, ka orbitas plakne iet caur
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Sauli. Ja orbita ir riņķveidiga (augšējais attēls), tad radiālo ātrumu

līkne ir sinusoida, taisne abab rādasistēmas smaguma centra kustības

ātrumu; punkti a, b, c, d uz orbitas atbilst punktiem a, b, c, d uz

ātruma līknes; tāpat arī pārējos attēlos. Ja orbita ir eliptiska —

218. att. Radiālo ātrumu līkņu formas atkarība no orbitas

elementiem.

c = 0,5 — un virziens U7 periastriju perpendikulārs skata līnijai,
tad dabūjam vidējo attēlu. Ja c = 0,5 un periastrijs vērsts pret
Zemi, tad dabūjam apakšējo attēlu.

242. §. Spektralo dubultzvaigžņu masas noteikšana. Pieņemsim,

Ka a x un a2 apzīmē aDU Komponeniu ornitu ueias pusasis attieksmē

pret sistēmas smaguma centru a — relativās orbitas lielā pusass
(a, ax un a

2
izteikti astronomiskās vienībās), m x un m2

— zvaigžņu
masas, pie kam Saules masa pieņemta par vienību; P —periods

gados. Tad a= a
x -f a

2 ; pēc smaguma centra īpašības mx :m2
=

= a2 : «,; tātad:

rriļ a2 m 2(i\

Wi -f- ißjļ a m* + tiii ol

Pēc trešā Keplera likuma



SPEKTRALO DUBULTZVAIGŽŅU MASAS NOTEIKŠANA 397

No šejienes dabu:

(\
o

3 3

m, -}- m2/ fl
3 T32 («i + w2)'

no kurienes, reizinot abas vienādojuma puses ar sin 3 /, atrodam:

m\ sin 3/ a\ sin 3/

{mx + ™2 )
=

Pa

Analoģiski varam rakstīt:

m| sin 3/ a? sin 3/

(w, -f w2)2 P2

Ja orbita aprēķināta, tad labās puses ir zināmas; tiesa,

a x sin i un «
2
sin i dabū kilometros, bet, zinot kilometru skaitu

astronomiskā vienībā, šos lielumus var izteikt tajās.

Jāizšķir divi gadījumi: 1) kad var izmērīt tikai viena kompo-
nenta spektru un 2) kad izmērījāmi abi spektri. Pirmajā gadījumā
mēs varam noteikt tikai tā saucamo masu funkciju:

mļ sin 3
/ aļ sin3/

(mi + m 2) 2
~

P2

Bet, ja ir izmērīti abi spektri un zināmi ax sin i un a2
sin /, tad

vispirms varam dabūt masu attiecību mx :m2 = («2 sin /) : {a x
s\x\ /);

apzīmēsim to ar burtu Ķ tādā kārtā mx = km
2,

kur kir zināms.

No otras puses, pēc Keplera likuma

a3 (a x + a2 )3
m x +m2= —

2
=

-p-2
—

un tālāk

.
.

.

. (a
x

sin i+ a2
sin /) 3

km2 smh -f nu sin3/, — &
,

no kurienes atrodam:

.
_.

(ax sin i -f a
2

sin /)3

m2Slna, =

(| + k) p,

Labajā pusē visi lielumi zināmi. Tā mēs dabūjām m2
sin 3/, bet

pēc tam m,sin 3/ r= /rm 2sin 3/.

Tātad nevar dabūt komponentu masu, bet var dabūt tikai

///ļSin3 /' un m2
sin3/reizinājumus. Tāpēc šī metodeneder masas aprēķi-

nāšanai katrai atsevišķai zvaigznei, bet noder statistiskiem secinā-

jumiem. Šajā nolūkā, pamatojoties uz teoriju, izved, ka sin3/ vidējā
nozīme ir apmēram 2

/3. Ar tādu sin 3/ nozīmi tad aprēķina spektralo

dubultzvaigžņu masas.

Rezultāti, kādus pie tam iegūst, apstiprina secinājumus, ko dabū

no vizuālo dubultzvaigžņu pētījumiem, un proti, ka zvaigznes pēc
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masām ne pārāk atšķiras cita no citas. Tikai nedaudzām zvaigznēm
iegūtas masas, kas vairāk desmit reižu pārsniedz Saules masu, tur-

pretim vairums masu, kā jau sacīts, ietilpst robežās starp 'jo
Saules masas un 10 Saules masām.

243. §. Dinamiskās paralakses. Ne visām vizuālām dubult-

zvaigznem, kuram ir aprēķināta oroita, paralaksi var noteikt trigo-
nometriskā ceļā, kā tas aprakstīts 132. §. Tomēr tādos gadījumos,

gluži otrādi, paralaksi var aptuveni noteikt pēc patiesās elipses lie-

lās pusass. Patiešām, pamatojoties uz vairākkārt izmantoto Keplera

trešo likumu ar iepriekšējiem apzīmējumiem, mums jau ir:

P*{rn x + m 2)^~.

no kurienes atrodam:

«i
* =

3

Zinot, ka zvaigžņu masas pārāk neatšķiras no Saules masas,

pieņemsim, ka mx -f m2= 2. Tad dabūjam:
l

_

kur P izteikts gados, bet a un n — loka sekundēs. Protams, tas nav

gluži precizi, bet, ja mēs arī 2 vietā ieliksim 0,4 vai 10, t. i., pa-

lielināsim vai pamazināsim masu sumu 2 piecas reizes, tad jaunā ~

3_

vērtība atšķirsies no aprēķinātās vērtības tikai par attiecību 1/5:1
vai 1,7 : 1, t. i., vislielākais par 70%, parasti vēl mazāk. Šādā

ceļā aprēķinātās paralakses sauc par dinamiskām. Tās var aprēķināt
vēl precizāk, bet tad iepriekš ir jāiepazīstas ar sakarību, kāda

konstatēta starp masām un zvaigžņu patiesajiem lielumiem. Pie

šā jautājuma mēs vēl atgriezīsimies 256. §.

C. MAIŅZVAIGZNES UN NOVAS

244. §. Maiņzvaigžņu atklāšana, apzīmēšana un novērošana.

Maiņzvaigznes ir tādas zvaigznes, kuru spožums mainās, gan pie-

augot, gan atslābstot.

Pirmo tādu zvaigzni nejauši atklāja Fabriciuss 1596. gadā Val-

zivs zvaigznājā. Vēlāk-to apzīmēja ar grieķu burtu o (omikron) un

sāka saukt par Valzivs omikronu. XVII gs. tika konstatēts, ka vis-

lielākā spožumā (kā tagad saka maksimumā) tā var sasniegt trešo

zvaigžņu lielumu; bet vismazākā spožumā (minimumā) tā kļūst
par 9. lieluma teleskopisku zvaigzni, jo tās spožums mainās par



SPOŽUMA LĪKNES 399

250 reizēm: par to tā nosaukta par Valzivs Brīnišķīgo zvaigzni
(Mira Ceti: mira — latiniski — apbrīnojamā, Cetus — Valzivs).
1670. gadā atklāja spožuma maiņu Perseja 3 jeb Algolai. 1784. gadā
atklāja maiņu Cefeja 8 un Ērgļa rt. Visā XIX gs. atklāja arvien

vairāk maiņzvaigžņu, un gadsimta beigās tādu jau bija zināmas

564. Patlabanir zināmas vairāk nekā 12 000maiņzvaigžņu.
Agrāk tās atklāja nejauši, bet, sākot ar XIX gs. beigām, šim

nolūkam plānveidīgi lieto astrofotografiju. Divas fotogrāfijas, kas

iegūtas no viena un tā paša debess apgabala un uzņemtas ar vienu

un to pašu fotoaparātu dažādās naktīs, salīdzina savā starpā, lai

noteiktu nofotografēto zvaigžņu spožumu. Parasti to dara ar īpaša

aparāta, tā saucamā blink-mikroskopa palīdzību, ar kuru mik-

roskopa redzes laukā var pēc kārtas redzēt vienu un to pašu debess

apvidu ir uz vienas, ir uz otras fotogrāfijas, tā kā tās ļoti ērti salī-

dzināt. Tādā kārtā jau kopš 45 gadiem ar maiņzvaigžņu meklē-

šanu nodarbojas Maskavas, Harvardas un citās observatorijās.

Maiņzvaigznes apzīmē ar vienu vai diviem latiņu alfabēta liela-

jiem burtiem, sākot ar burtu R : R, S, T, ... Z, RR, RS, ...
ZZ,

AA, AB,
...

QZ un tālāk ar numuriem F335, T336, ... norādot

zvaigznāju.

Spožuma maiņu maiņzvaigznēm novēro vai nu ar aci, vai foto-

grāfiskā ceļā. Pirmajā gadījumā tās spožumu nosaka vai nu pēc
acumēra, salīdzinot ar apkārtējo zvaigžņu spožumu, kuras tādā

gadījumā sauc par salīdzināmām zvaigznēm, vai ar astrofotometra

palīdzību. Otrā gadījumā spožuma novērtēšanu uz fotogrāfijas tāpat
izdara ar acumēru attieksmē pret izvēlēto salīdzināmo zvaigžņu
spožumu. Šo salīdzināmo zvaigžņu lielumus nosaka, salīdzinot tās

ar zvaigznēm, kas ievestas lielajos zvaigžņu katalogos, piemēram,
Potsdamas vai Harvardas katalogā vai Starptautiskā polsekvencē

(sk. 222. §). Maiņzvaigžņu pētījumi Krievijā sākās XIX gs. beigās;

sevišķi plānveidīgi šajā laukā tika strādāts Maskavas universitātē,

kur prof. V. Ceraskis organizēja debess fotografēšanu ar īsfokalo

kameru. Uz dabūtajiem astronegativiem L. Ceraska atklāja jaunas

maiņzvaigznes, bet S. Blažko novēroja tās vizuāli. Pētījumi attīstī-

jās jo sevišķi pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Novē-

rotāju un teorētiķu — pētnieku skaits pakāpeniski auga un patlaban
sasniedz sešdesmit. Darbu plānveidīgai veikšanai noorganizēja

Maiņzvaigžņu komisiju un tika sasauktas konferences. Pēdējos
divdesmit gados maiņzvaigžņu pētišana Padomju Savienībā izveidota

plašāk un plānveidīgāk nekā jebkurā citā valstī un šajā laukā gūti
ievērojami panākumi.

245. §. Spožuma līknes. Maiņzvaigžņu klasifikācija. Maiņ-

zvaigznes cialas vairākas klases atkarma no ta saucamas spožuma

līknes veida. Spožuma līkne ir līkne, kas attēlo zvaigznes spožuma
maiņu ilgākā laikā; tajā uz abscisu ass vienmēr atliek laiku stundās,
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diennaktīs vai gados, raugoties pēc tā, cik ātri mainās aplūkojamās

zvaigznes spožums, bet uz ordinatu ass — maiņzvaigznes zvaigžņu
lielumu atbilstošajos laika momentos. Katrs novērojums dod vienu

punktu šai līknei. Kad ir jau pietiekams skaits novērojumu, tad

cauri uzzīmētajiem punktiem novelk vienmērīgu spožuma līkni.

Tomēr, kā mēs to tagad zinām, spožuma līkne nav tikai klasifikā-

cijas ārējā pazīme, tā noteiktā veidā saistīta ar spožuma maiņas
cēloni.

Gandrīz visas maiņzvaigznes var iedalīt šādās galvenās klasēs:

t) Algola tipa zvaigznes jeb aptumsuma maiņzvaigznes, 2) Cefeja £

219. att. Aptumsuma maiņzvaigžņu spožuma līkne.

tipa zvaigznes jeb tā saucamās cefeidas, kuras iedala īsperioda —

ar periodiem, mazākiem par diennakti, un ilgperioda — ar vairāk

diennakšugariem periodiem, apmēram līdz 40; 3) Valzivs tipa zvaig-
znes jeb ilgperioda maiņzvaigznes ar vairāk mēnešu gariem periodiem,
vairumā gadījumu ap 11 mēnešu; 4) neregulārās maiņzvaigznes.

Beidzot, pie maiņzvaigznēm var pieskaitīt arī tā saucamās novas.

Neliela daļa maiņzvaigžņu, kas neietilpst šajos sadalījumos, ir gan-

drīz regulārās maiņzvaigznes.

246. §. Aptumsuma maiņzvaigznes. Katra perioda laikā, kas

vairumam zvaigzņu ir vairākas diennaktis, spožums mainās šād

(219. att.). Perioda lielāko daļu spožums paliek nemainīgs; kādā

brīdī tas sāk pavājināties un kādā brīdī noslīd līdz minimumam

(punkts m); pēc tam tādā pašā kārtā pieaug un sasniedz normālu

spožumu, kurā paliek lielāko perioda daļu, un tad spožuma krišanās

un pieaugšana notiek gluži tādā pašā kārtā kā agrāk. Dažām zvaig-

znēm vidū starp diviem minimumiem ir otrs, lielāko tiesu daudz

vājāks (bet dažām ari krietni liels), otrais minimums (zīmējumā tāds

gadījums arī parādīts ar punktētu līniju). Citām zvaigznēm pēc

galvenā minimuma sasniegšanas spožums kādu laiku paliek pastā-

vīgs (arī šis gadījums atzīmēts ar punktētu līniju). Beidzot, ir zvaig-

znes, kas pieskaitāmas tai pašai klasei un kurām spožums mainās

nemitīgi, bet līknei ir divi maksimumi un divi minimumi (220. att.)

Periodi dažādām aptumsuma maiņzvaigznēm mēdz būt dažādi

vairumam, kā jau teikts, periods ir dažas diennaktis, bet ir daudz

tādu zvaigžņu, kurām tas mazāks par diennakti. Visīsākais zināmais
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periods ir sešas stundas. Ir nedaudzas tādas, kurām periods ir

lielāks par gadu. Visgarākie periodi ilgst 27 gadus Važoņa c un

20 gadus Gulbja VV.

Katrai aptumsuma maiņzvaigznei periods ir apbrīnojami pastā-

vīgs; tikai pavisam nedaudzām atklātas vājas perioda maiņas.
Spožuma maiņa, t. i., starpība starp

normālo spožumu un spožumu mini-

mumā, dažādām zvaigznēm arī ir visai

dažāda: no tikko manāmaslīdz 4. zvaig-

žņu lielumam; vairumam no 0,5 līdz

3. zvaigžņu lielumam. Saprotams, ka

zvaigznes ar ļoti mazu spožuma maiņu
grūti pamanīt. Patlaban zināmas ap

1 200 aptumsuma maiņzvaigznes.
247. §. Spožuma maiņas izskaidro-

jums aptumsuma maiņzvaigznēm. Pēc

spožuma līknes tonnas jau sen tika

izteikta doma un tagad tā ir neapšau-

bāma, ka Algola tipa zvaigznes ir

dubultzvaigznes, kurām orbitu plakne

aptuveni iet caur Sauli un tai ir mazs

220. att. Algola spožuma
līkne un tā pavadoņa kus-

tības schema.

slīpums pret skata līniju. Sakarā ar to (221. att.), kad viena zvaigzne
savā kustībā nonāk starp otru un Sauli (starp b un c), tad tā daļēji un

reizēm arī pilnīgi aizklāj otru zvaigzni, bet pēc pusapgrieziena (starp
c un /) daļēji nozūd aiz otras zvaigznes. No tā ceļas abu zvaigžņu
kopējā spožuma pavājināšanās, kādu arī novēro no Zemes. Visā

šajā laikā, kad neviena zvaigzne ne drusku neaizklāj otru, to kopē-
jais spožums nemainās (no c līdz c un no / līdz b). Abas zvaigznes
spīd. Nevienai šās klases maiņzvaigznei nav atrasta pavisam tumša

zvaigzne, bet tās ir tik tuvu viena otrai, ka nekādā teleskopā ar aci

nevar saskatīt divkāršu zvaigzni.
Ir metodes, kā šādai maiņzvaigznei noteikt elementus pēc novēro-

jumu kopuma un spožuma līknes formas. Un proti, var atrast:

periodu, katras zvaigznes rādiusu, izteiktu to savstarpējā attāluma

daļās, katras zvaigznes spožumu, pieņemot to kopējo spožumu par

vienību, orbitas slīpumu pret skata līniju. Aptumsuma maiņzvaigžņu
lielam vairumam orbitas forma maz atšķiras no riņķa.

Ja slīpums nav pārāk mazs un viena zvaigzne ievērojami spo-

žāka par otru, tad tajā laikā, kad otra aiziet priekšā pirmai (starp b

un c), iestājas galvenais minimums, bet, kad pēc pusperioda tā iet

garām aiz pirmās (starp c un /), tad gaismas pavājināšanās ir niecīga
(otrais, vājais minimums). Ja pie tā paša slīpuma zvaigžņu spožumi
un lielumi ir vienādi, tad arī abi minimumi vienādi.

Ja slīpums tuvojas nullei, tad notiek gandrīz centrāls aptum-
sums. Ja turklāt otra zvaigzne ir lielāka, bet vājāka par pirmo (tādi

96 Vispārīgās astronomijas kurss
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gadījumi nav reti), tad, otrai zvaigznei aizklājot pirmo, iestājas gal-
venais minimums, un tas turpinās visu laiku, kamēr otra zvaigzne,
lielākā, paiet garām pirmai, mazākajai. Tāpēc šajā laikā mums spīd
tikai otra zvaigzne un minimumā spožums kādu laiku nemainās,

kamēr nesāk parādīties aiz otras zvaigznes noslēpušies pirmā (pār-
trauktā līnija galvenajā minimumā 219. attēlā). Pēc pusperioda lielā

vājā zvaigzne aiziet aiz mazās spožās, bet gaisma no tā, protams,

pavājinās maz, minimumā pauze mēdz būt, tikai to grūti pamanīt,

jo minimums pats vājš.

Ja abu zvaigžņu rādiusi, salīdzinot ar attālumu starp tām, ir

lieli, tad tie gandrīz (vai gluži) saskaras un tad normālā spožuma

221. att. Spožumu maiņas
izskaidrojums aptumsuma

zvaigznēm.

222. att. Liras ß spožuma līkne un tas

pavadoņa kustības schema.

ilgums, kad neviena zvaigzne neaizsedz otru, mēdz būt ļoti mazs

(vai nav nemaz); tad spožuma maiņa notiek bez pārtraukuma un

mums ir Liras [3 tipa maiņzvaigzne (sk. 222. att.). Piezīmēsim, ka

šajā gadījumā vairs nevar, kā pārējos gadījumos, uzskatīt zvaigznes
par lodēm; tā kā tās atrodas ļoti tuvu viena otrai, tad tām jābūt
izstieptām tās līnijas virzienā, kas savieno to centrus.

Ka Algola tipa zvaigznes ir dubultzvaigznes, apstiprina arī to

spektru pētījumi. Pamatojoties uz Doplera-Fizo principa, šīm zvaig-
znēm tiek konstatēta radiālā ātruma maiņa un turklāt tāda, ka vis-

lielākais ātrums abu zvaigžņu relativajā kustībā novērojams vidū

starp galveno un otru minimumu, kad otra zvaigzne atrodas punktos
a vai d; vienā punktā pirmajai zvaigznei ir vislielākais tuvošanās

ātrums uz mums, bet otrai zvaigznei — attālināšanās ātrums no



mums; otrā punktā otrādi. Ja novēro tikai vienas zvaigznes spektru,
tad var noteikt tās orbitu; ja novēro abu spektrus, tad katrai noteic

orbitu un tad var aprēķināt masu attiecību (242. §).
248. §. Zvaigžņu vidējā blīvuma noteikšana. Aptumsuma maiņ-

zvaigznēm neia nozīme astronomija taja ziņā, ka pēc tām bez

sevišķām hipotēzēm var noteikt zvaigžņu vidējo blīvumu.

Šajā jautājumā jāizšķir divi gadījumi: 1) ja ir zināms tikai

periods un spožuma maiņas līkne un pēc tās zvaigznēm, kuras pieņem

par lodēm, aprēķinātas rādiusu attiecības pret attālumu starp to

centriem un 2) ja turklāt no abu zvaigžņu spektriem katrai noteikti

(saskaņā ar 241. § paskaidroto) lielumi a, sin i un a2
sin i. Pirmajā

gadījumā katras zvaigznes blīvumam var noteikt tikai augstāko
iespējamo robežu, bet otrā gadījumā noteic pašu vidējo blīvumu

katrai zvaigznei.
Pielietojot daudzām desmit aptumsuma maiņzvaigznēm atbilsto-

šās formulas, ir iegūti secinājumi, ka zvaigznes pēc vidējā blīvuma

stipri atšķiras cita no citas.

Ir zvaigznes 2—3 reizes blīvākas par Sauli, vairumam zvaigžņi

vidējais blīvums ir vairākas reizes mazāks par Saules vidējo blīvumu

bet daudzām tas ir vairāk desmit un simt reižu mazāks; ir zināmas

zvaigznes, kuru vidējais blīvums ir miljonu reižu mazāks par Saules

vidējo blīvumu, t. i., vairāk simt reižu mazāks par gaisa blīvumi

Zemes virsmas tuvumā. Un tomēr tik stipri izretinātas gāzes var

pašas spīdēt un absorbēt gaismu.

Lai izvestu iepriekš minētās formulas, apzīmēsim ar burtiem m x. rt,

9\ un m-2, r2, ?2 aptumsuma,pārī abu zvaigžņu masas, rādiusus un vidējos
blīvumus. ar burtu d ~ attālumu starp tām' (pieņem, ka orbita ir riņķis),
ar burtu P — periodu, M, /? un p0

— Saules masu, rādiusu un vidējo blīvumu,

ar burtu a — vidējo Zemes attālumu no Saules un ar burtu T — siderisko

gadu. Tad pēc Keplera trešā likuma dabūjam:

(mx + m 2)P 2 MJ2
d3 a3 •

no kurienes dabūjam:

d 3 T2

(m, + m 2) =-y ■ jjf ■ M

un

d 3 T2
/»,

n,] 05

a3 P2
m x 4 "'2

Bet

4 4

n»| « wj[p| un M --—ģ-n/fSp,,.

Tāpēc

mx l d \3 / R \3 / r \2
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Bet attiecība H : a ir zināma: tā ir sin 16. JaP izteikts gados, tad šajā
formulā Tir 1; bet, ja, kā parasts P izteikts vidējās diennaktīs, tad T būs

365,256; tad dabūsim:

ļ-^-ļ
3

r2= (365,356)* sin3l6' =0,01346.

Tāpēc varam rakstīt:

Pi _/d \3 0,01346 w,

P2
"

\ r\ f P2
'"1 +m 2

U H

p2
/ rf \3 0,01346 m 2

P0 ~\ri f P 2 '% + »<2

Bet attiecības d :r, un d: r
2 noteic, pamatojoties uz spožuma līknes. Tā-

tad, lai aprēķinātu px un p2, jāzina masu attiecība m
x : //?2.

Ja tā nav zināma, dabūtikaiblīvumu augšējās robežas. Skaidri redzams,

ka

/ d\3 0,01346 /d \3 0 01346
0<p' < ļ7T) "—pļ—Po un 0< •

—

9»

Abu zvaigžņu vidējais blīvums pm, t. i., to masu sumas attiecība pret to

tilpumu attiecību, būs izsakāma ar formulu:

4/3„r
3

+4/31w.; r j +r
3

Pareizināsim iepriekšējās attiecības izteiksmi px :p 2 ar r* bet attiecī-

bas p2 :p0
izteiksmi ar r\ un izdalīsim reizinājumu sumu ar (r\ -f r\).

Dabūjam:
rf3 0,01346 m

x +m 2
_

0.01346 1

Pm =Por3 + r
3 •P2 ■ /n; mt

~Po P2

■ irv*
+ i^VS

Labajā pusē visi lielumi zināmi, un pm
— pāra vidējo blīvumu —

dabūjam Saules vidējā blīvuma p 0 daļās.
Turpretim otrā gadījumā, t. i., pēc abu zvaigžņu spektriem, zināmi

katras zvaigznes radiālie ātrumi. tad pēc tiem (sk. 241. §) var aprēķināt
kilometros lielumus a, sin i un a2

sin i. Tad kļūst zināma masu attiecība

m x
<i 2 sin i a

2

w
2

~~

o
x

sin i
~

ū\

un tātad zināmas arī attiecības ;//] : (///, -f m 2) un m 2 : {nt\ + m 2), kuras

ietilpst iepriekš uzrakstītajās izteiksmēs attiecībām p, :p0 un p2 : pO. Tātad

pēc šīm izteiksmēm var aprēķināt katrai zvaigznei atsevišķi tās vidējo
blīvumu Pj un p;;, izteiktu Saules vidējā blīvuma p0 daļās.

249. §. Cefeja σ tipa maiņzvaigznēm jeb cefeidām■

līkne ir ar vienu maksimumu un vienu minimumu: no minimuma

uz maksimumu līkne ceļas, t. i., zvaigznes spožums pieaug 2—3

reizes ātrāk nekā līkne krīt, t. i., nekā spožums samazinās no maksi-

muma uz minimumu (223. att.). Dažām zvaigznēm uz spožuma
līknes lejupejošā zara spožuma pavājināšanās palēninās (reizēm

pat apstājas). Spožuma maiņa parasti ir vairākas desmitdaļas
zvaigžņu lieluma, bet var arī sasniegt vienu vai divus zvaigžņu
lielumus. Zilajos statos spožuma maiņa l'/a reizes lielāka nekā
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dzeitenajos. Pēc perioda ilguma cefeidas iedala divās diezgan
krasi atšķirīgās klasēs:

I) ar periodiem no 2

līdz 40 —60 diennak-

tīm (ilgperioda cefei-

das) un 2) ar periodiem,
īsākiem par diennakti,
lielāko tiesu apmēram
12 stundu (īsperioda

cefeidas).
Periods vispār kat-

rai zvaigznei ir pastā-

vīgs, bet dažām ar

laiku novērotas lēnas

perioda maiņas; ne-

daudzām īsperioda ce-

feidām konstatētas

223. att, Cefeja σ spožuma līkne.

Uz vertikālās ass atliktas Cefeja σ un salīdzinājuma
zvaigznes zvaigžņu lielumu starpības.

nelielas periodiskas perioda svārstības vai tā lēnas maiņas ar

laiku. īsperioda cefeidām krāsa ir balta (spektra klase A), ilg-

224. att. Cefeidas spožuma un radiālā

ātruma līknes maiņa maiņas periodā.

perioda cefeidām — dzeltena

(spektri — F un G klase).

Spektrs un klase nedaudz

mainās ar spožuma maiņu —

proti, minimumā maiņzvaig-
zne ir dzeltenāka nekā mak-

simumā.

Cefeidas radiālais ātrums

periodiski mainās ar to pašu
periodu kā tās spožums; pir-
mais to pierādīja A. Belopoļ-
skis Pulkovas observatorijā,

pētījot Cefeja 5 spektru. Līdz

ar to vislielākais tuvošanās

ātrums Zemei vienmēr gandrīz

pilnīgi sakrīt ar maksimuma

brīdi, bet vislielākais attāli-

nāšanās ātrums no Zemes
—

ar minimuma brīdi (224. att.).
Tas nozīmē, ka šeit saskaņa
ar spožuma līkni ir pavisam
citāda nekā aptumsuma maiņ-

zvaigznēm. Tāpēc agrākais uzskats, ka cefeidas ir dubultzvaigznes,
tagad atmests.

250, §. Spožuma maiņas cēlonis cefeidām pilnīgi droši vēl nav

noteiKts, Det vairums peTmeKii ir vienis pratis, ka šī spožuma maiņa
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ceļas no zvaigznes-pulsacijām: visa zvaigzne gan saraujas, gan atkal

izplešas. Pirmais uz to aizrādīja Maskavas universitātes prof.
N. Umovs. Pulsējot zvaigznes rādiusa maiņa nav liela, apmēram
10%. No tā mainās zvaigznes diska laukums un var rasties neliela

spožuma maiņa. Bet galvenais ir tas, kā teorētiski spriedumi rāda,
ka. zvaigznei saraujoties, jāpaaugstinās tās temperatūrai un tātad

laukuma vienības spožumam un no tā arī kopējam spožumam;
turpretim izplešoties temperatūra mazliet pazeminās un spožums pa-

vājinās. To pašu apliecina arī krāsas un spektra maiņa: kad zvaigzne
spožāka, maksimumā, tā ir baltāka, kad tā ir minimumā — tā

dzeltenāka.

Spektra līniju periodiskā novirzīšanās notiek nevis no tā, ka

visa zvaigzne kā viens vesels kustas virzienā uz mums vai no mums,

bet gan tāpēc, ka virzienā uz mums vai no mums kustas tās atmo-

sfēra, kas spektrā dod tumšas līnijas. Tāpēc vislielākājam tuvo-

šanās ātrumam uz mums jāiestājas pēc saraušanās, t. i., pēc maksi-

muma, starp spožuma maksimumu un minimumu, bet vislielākajam
attālināšanās ātrumam no mums — pēc zvaigznes vislielākās izple-
šanās, t. i., pēc minimuma, starp minimumu un maksimumu. Tas

nesaskan ar novērojumiem, kuri, kā jau iepriekšējā paragrāfā teikts,

rāda, ka vislielākais tuvošanās ātrums gandrīz sakrīt ar maksimuma

momentu, bet vislielākais attālināšanās ātrums — ar minimuma

momentu. Tāda nesaskaņa izskaidrojama ar to, ka temperatūras

paaugstināšanās, zvaigznei saraujoties, neaiziet vienā mirklī no

zvaigznes iekšienes līdz tās virsmai, bet pēc kāda laika. Kad zvaigzne

sarāvusies, tad temperatūras paaugstināšanās zvaigznes iekšienē

vēl nav nokļuvusi līdz tās virsmai, bet, kad tā nokļūs un iestāsies

maksimums, zvaigzne jau būs sākusi izplesties un atradīsies apmēram

pusceļā no vislielākās saraušanās uz vislielāko izplešanos un šajā
brīdī ir tās izplešanās vislielākais ātrums un tuvošanās novēroja-
mais radiālais ātrums arī ir vislielākais, un sakrīt ar spožuma mak-

simuma brīdi. Nevar sacīt, ka šī hipotēze pilnīgi izskaidro visus pa-

rādības sīkumus, pie kuriem mēs šeit neapstāsimies. Tāpēc pagaidām
to nevar uzskatīt par pilnīgi pierādītu, bet tā labāk par citām izskaid-

ro vismaz cefeidu spožuma maiņas galvenās iezīmes, un tāpēc, kā

teikts, vairums pētnieku to pieņem.
251. §. Sakars starp cefeidu periodu un absolūto lielumu.

atrasts diezgan daudz sakarinu starp atsevišķam ceieidu cnarak-

teristikām, piemēram, starp periodu un krāsu (jo lielāks periods, jo
dzeltenāka zvaigzne) v. tml. Mēs aplūkosim vissvarīgāko no tām —

sakarību starp periodu un absolūto lielumu.

Debess dienvidu puslodē ir divi gaiši plankumi, kurus var sare-

dzēt ar neapbruņotu aci, it kā divi no Piena ceja atrauti gabaliņi;
lielākais ir 5—6 grādus garš, 2—3 grādus plats, mazākais aizņem

apmēram 2 X 2 grādi lielu laukumu. Tos sauc par Magelana māko-
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ņiem. Aplūkojot tālskatī vai uz fotogrāfijas, tajos var saskatīt

milzīgi daudz zvaigžņu kā Piena ceļā; tajos sastopami arī miglāji.
Uz fotogrāfijām, kas iegūtas Harvardas observatorijas dienvidu

filiālē, Mazajā Magelana mākonī atrada daudz maiņzvaigžņu un starp
tām daudz cefeidu. Kad bija noteikti to periodi, izrādījās, ka spo-
žākajām cefeidām periods ir garāks nekā vājākajām. Varēja uzzīmēt

grafiku, atliekot uz koordinātu ass redzamos, novērojamos, vidējos

starp maksimumu un minimumu esošos zvaigžņu lielumus un uz

abscisu ass to periodus vai periodu logaritmus. Izrādījās, ka saliktie

punkti sakārtojas uz zināmas, nepārtrauktas līknes. Tā kā visas

mākoņa zvaigznes lielā tāluma dēļ var uzskatīt apmēram atrodamies

vienā un tajā pašā attālumā no mums, tad redzamo zvaigžņu dažā-

dība ir vienāda ar to patieso, absolūto lielumu dažādību. Tomēr

mākoņu milzīgo apmēru dēļ to attālumu nav iespējams noteikt,

paralakse nav zināma, tāpēc nevar pēc redzamiem zvaigzņu lielumiem

aprēķināt absolūtos.

Bet pieņemsim, ka šis likums par sakaru starp cefeidas vidējo
absolūto lielumu un tās perioda garumu ir spēkā ne tikai Mazajam
Magelana mākonim, bet arī visam Visumam, tātad arī mums tuvā-

kajām cefeidām. Arī tām nav atrasta neviena trigonometriska pa-

ralakse, tik mazas tās ir, bet citā, netiešā ceļā dažām no tām var

aptuveni novērtēt attālumus (tā ir pētījumu visvājākā vieta) un ap-

rēķināt tām absolūtos lielumus. Periodi tām ir zināmi un tāpēc
uzzīmētā grafikā iespējams iezīmēt vairākus punktus ar zināmiem

absolūtiem lielumiem un saskaņā ar šiem punktiem uz ordinatu ass

uzbūvēt absolūto lielumu skalu. Tāda līkne, kas rāda sakarību starp

perioda logaritmu un cefeidas vidējo absolūto lielumu, attēlota

225. zīmējumā.

Skaidri jāizprot, cik svarīgs ir šis sakars. Jo, lai cik tālu atrastos

cefeida, tās periodu viegli noteikt pēc novērojumiem. Tad pēc šās

līknes noteic tās absolūto lielumu M un tā kā redzamo lielumu m

iegūst bez principiālām grūtibām (tikai dažreiz novērošanas process

var būt grūts), tad pēc mums zināmās tormulas M = m 4- 5 lg 7t

noteic paralaksi - un tātad arī attālumu līdz zvaigznei.

Pie tam svarīgi ir tas, ka. lietojot šādu metodi, paralakses no-

teikšanas nedrošība procentuālā ziņā, t. i., attiecība (lieluma 7ikļūda)

nav atkarīga no tt lieluma, un tikpat labi tuvajām, kā tālajām

zvaigznēm paralakses dabū nedrošas par vienu un to pašu viņu
lieluma daļu.

Pievērsīsim uzmanību vēl tam apstāklim, ka cefeidas ir ļoti

spožas zvaigznes. Saules absolūtais lielums ir -f 4,85. Tātad starpība

starp to un īsperioda cefeidu absolūto lielumu (tas, kā redzams

pēc līknes, gandrīz nemaz nav atkarīgs no perioda) sasniedz

gandrīz piecus zvaigžņu lielumus. Tas nozīmē, ka šīs cefeidas
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100 reižu spožākas par Sauli, bet cefeidas ar 40 dienu periodu vēl

15 reižu spožākas, t. i., 1500 reižu spožākas par Sauli.

252. §. Ilgperioda maiņzvaigznes jeb Miras tipa zvaigznes.■ M
tām piesKaitamas maiņzvaigznes ar periodu 3 mēneši un vairāk;
tomēr jāsaka, ka starp ilgperioda cefeidām un šīm maiņzvaigznēm

225. att. Sakars starp cefeidu absolūto lielumu un periodu
(pēc B. V. Kukarkina pētījumiem).

asu robežu nevar novilkt. Vairumam ilgperioda maiņzvaigžņu
periodi atrodas robežās starp 100 un 600 dienām un vairāk nekā

pusei no tām periodi atrodas starp 250 un 400 dienām. Šai klasei

pieder apmēram ceturtā daļa no visām maiņzvaigznēm.
Katrai zvaigznei periods neuzrāda pastāvību, tā ka nav iespējams

iepriekš noteikt maksimumu (kā Saules plankumu maksimumu).
Spožuma līkne raksturīga ar to, ka: 1) spožuma pieaugums no mini-

muma uz maksimumu notiek ātrāk nekā samazināšanās no maksi-

muma uz minimumu; 2) spožuma līkne nav pastāvīga un no perioda
uz periodu mainās. Šo maiņzvaigžņu krāsa ir sarkana. Spektrs —

M klase ar gaišām ūdeņraža līnijām ap vislielākā spožuma brīdi.

Pēc šīs pazīmes bieži atklāj šīs maiņzvaigznes zvaigžņotās debess

spektrogramās, kas iegūtas ar objektiva prizmu. Spektrs un sakarā

ar to arī krāsa mainās līdz ar spožuma maiņu: minimumā maiņzvaig-
zne ir sarkanāka, tātad aukstāka nekā maksimumā. Dažām ir iz-
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devies noteikt absolūtos lielumus un izmērus. Pēc patiesā spožuma
vai absolūtā spožuma šīs maiņzvaigznes ir vairāk simtu reižu spožākas
par Sauli; arī to diametri daudz lielāki par Saules diametru. Bet tās

ir tikai vispārīgās šo maiņzvaigžņu charakteristikas. Izmaiņas, kas

novērojamas to spektros, vēl nav pietiekami izpētītas un ir ļoti

226. att. Miras spožuma līkne.

sarežģītas, tā kā mēs nevaram šo jautājumu apskatīt sīkāk. Šo

maiņzvaigžņu spožuma maiņas cēlonis vēl nav sīki noskaidrots.

Parasti pieņem, ka tās rodas no pulsācijas, kas notiek milzīgās zvaig-
znes iekšējā daļā, un ka šo pulsāciju pavada sarežģītas parādības
zvaigznes atmosfērā.

253. §. Gandrīz regulārās un neregulārās maiņzvaigznes. ■

aauaz maiņzvaigžņu, kas pec savam spožuma maiņām neiekļaujas
iepriekš norādītajās maiņzvaigžņu klasēs. Dažām no tām spožumi
līkne ir apmēram vienāda dažādos periodos, tomēr no perioda uz

periodu mainās vairāk nekā aplūkotajām maiņzvaigznēm, tāpēc
tās sauc par gandrīz regulārām. Citām zvaigznēm spožums mainās

pavisam neregulāri lielāko tiesu nelielās robežās, retumis vairāk nekf

par vienu zvaigžņu lielumu, tāpēc tās sauc par neregulārām. Vienas

un otras šīs zvaigznes lielāko tiesu ir vājas, tāpēc to spektru pētīšan;
ir ļoti grūta; pie tām tomēr pieder tādasspožas zvaigznes kā Oriona

oc

Herkulesa a v c. Par to izmaiņas cēloni pagaidām nav nekas no

teikti zināms.

254. §. Novas un novām līdzīgās zvaigznes. Reizēm gadās, k;

taja vieta, Kur nav dijusi reazama neviena zvaigzne vai redzama vāja
zvaigzne, parādās spoža zvaigzne, kuras spožums parasti vienā va

divās diennaktīs pieaug līdz 6.—9.—12. zvaigžņu lielumam, vairākas

dienas paliek tuvu maksimumam un pēc tam zvaigzne lēni ar spo
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žuma svārstībām, kuras sasniedz pat vienu zvaigžņu lielumu, dažu

mēnešu laikā pavājinās līdz 10.—14. lielumam. Šādas zvaigznes sauc

par novām.

Protams, nav jādomā, ka šeit zvaigzne radusies no nekā. Daudzos

gadījumos uz fotogrāfijām, kas iegūtas dažas dienas, mēnešus vai

gadus pirms zvaigznes uzliesmošanas, šajā vietā bijusi redzama vāja
zvaigzne, ar kuru vēlāk notika tāda katastrofa. Ja arī tādas vājas

zvaigznes uz fotogrāfijām nav bijis, tad tas izskaidrojams tā, ka

zvaigzne ir ļoti vāja un ekspozicijas laikā nav varējusi parādīties

227. att. Novu spožuma līknes.

uz fotogrāfijas. Lai novas atšķirtu citu no citas, norāda zvaigznāja
nosaukumu, kurā tā parādījusies, piemēram, nova Kasiopejas zvaig-

znājā, nova Herkulesa zvaigznājā, vai īsāk — Kasiopejas Nova,
Herkulesa Nova li. tml.

Pirmā nova tika novērota 1572. gada novembrī Kasiopejas
zvaigznājā; to cītīgi novēroja Ticho Brane. Līdz pat šim laikam tā

ir visspožākā nova. Spožuma maksimumā tā bija spožāka par Ve-

neru, un to varēja redzēt dienā; 1573. gada janvārī tā pēc spožuma

līdzinājās Siriusam, aprīlī bija 2. lieluma, un tikai 1574. gada martā

to vairs nevarēja saredzēt ar neapbruņotu aci. Kopš XIX gs. beigām

spožas novas bieži atklāj astronomi amatieri. Kopš tā paša laika

daudzas novas ar atpakaļejošu datumu atklāja zvaigžņotās debess

fotogrāfijās. Bez šaubām, daudzas novas arī nepamanīja. No pēdējo

gadu desmitu novām sevišķi spoža bija Ērgļa Nova 1918. gadā;

pirms uzliesmojuma tā bija 10.— 11. lieluma, 2—3 dienās tās spožums

ap 9. jūniju pieauga līdz 0. lielumam, bet pēc 20 dienām noslīdēja
līdz 4. lielumam. 227. att. attēlotas dažu novu spožuma līknes.

Spožas novas parādās tikai Piena ceļā vai tā tuvumā. Vēl ir

zināmas sevišķi spožas novas miglājos, bet par tām runāsim vēlāk

(sk. 274. §).
'
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Dažām novām bija iespējams noteikt paralakses (pa daļai trigo-
nometriskā ceļā, pa daļai ar citām metodēm) un aprēķināt to absolū-

tos lielumus spožuma maksimuma laikā; visām novām tie izrādījās
apmēram vienādi, proti, ap 7. zvaigžņu lielumu, t. i., novas ir 50000

reižu spožākas par Sauli.

Paralēli spožuma maiņai novām mainās arī spektrs. Pirms mak-

simuma un maksimuma laikā spektrs izskatās kā parastais A klases

zvaigžņu spektrs ar tumšajām līnijām. Dažreiz tas ir B vai F klases.

Pēc maksimuma spektrā parādās ļoti platas gaišās ūdeņraža līnijas
un blakus tām paliek tumšās ūdeņraža līnijas; gaišo līniju novirze

attieksmē pret normālo stāvokli atbilst radiālam ātrumam no 1000

līdz 2000 kmļsek. Spožumam mazinoties, nepārtrauktais spektrs,
kā arī šīs gaišās līnijas, kļūst vājāks un parādās citas gaišas līnijas,
kas atbilst 0 spektralai klasei un tieši tā saucamajām Volfa-Raijē

tipa zvaigznēm. Šajā īsajā aprakstā tikai aptuveni norādītas vis-

svarīgākās novu spektra līnijas; sīkumos šī parādība ārkārtīgi
sarežģīta un ne tuvu nav sīki izpētīta un vēl mazāk izskaidrota.

Mūsu dienās atzīst šādu hipotēzi, kura apmierinoši izskaidro

novu parādības galvenās iezīmes. Saskaņā ar šo hipotēzi zvaigznes

spožuma pieaugšanas laikā tās virsmas strauji paplašinās, uzpūšas.
Virsmas temperatūra pie tam paliek agrākā (spektrs nemainās);

spožuma pieaugums notiek virsmas paplašināšanās dēļ; rādiuss

pie tam palielinās vairāk simtu reižu. Pēc tam ārējā kārta atdalās

no zvaigznes, notiek gāzu izsviešana; atdalījušās apvalka tās daļas,
kuras projicējas no Zemes ārpus zvaigznes kodola, dod gaišas, platas

līnijas spektrā, platas tāpēc, ka apvalka vienas daļas paplašināda-
mās virzās uz mūsu pusi, citas — projām no mums, pie tam ar

dažādiem ātrumiem. Ja atdalījusies daļa turpina paplašināties,
to var ieraudzīt stiprā palielinājumā. Bet palikusī zvaigznes galvenā

daļa pēc augšējo slāņu atdalīšanās sāk sarauties, sasniedz līdz ar to

augstu temperatūru un dabū viskarstāko zvaigžņu klases O spektru,
kā to arī īstenībā novēro. Sākuma grūdienu šim procesam dod kāda

katastrofa zvaigznes iekšienē, kas atbrīvo lielu daļu atomu iekšējās
enerģijas.

Šo teoriju attīstījuši galvenokārt padomju astronomi: B. Vo-

roncovs-Veļjaminovs, E. Mustels, V. Ambarcumjans un citi savos

darbos.

Maiņzvaigžņu vidū ir zināmas vairāk nekā divdesmit tādas,

kuras pēc spožuma maiņas ir līdzīgas novām. Tām, tāpat kā novām,

nedaudz dienās spožums pieaug par vairākiem (līdz četriem) zvaigžņu
lielumiem; zvaigzne paliek maksimumā vairākas dienas, tad tās

spožums ātri krīt līdz 12.—15. zv. lielumam un ar nelielām svārstī-

bām paliek tāds ilgu laiku. Uzliesmojumi atkārtojas pēc nedaudziem

(1 —5) mēnešiem; katrai zvaigznei šis laiks nav stingri pastāvīgs,

tāpēc nav regulāras perioditates. Tomēr B. Kukarkina un P. Pare-
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nago pētījumi parādīja, ka pastāv atkarība starp spožuma maiņas

amplitūdu un vidējo laika starpbrīdi starp uzliesmojumiem. Pie-

ņemot, ka šī atkarība ir pareiza arī attieksmē uz novām, viņi ieskatīja
par iespējamu pateikt iepriekš, ka Ziemeļu Vainaga 1866. gada novai

jāuzliesmo no jauna pēc 60—100 gadiem. īstenībā tā uzliesmoja
1946. gadā. Tā jau bija sesto reizi novērotā novas otrreizējā uzlies-

mošana. Pirmo reizi tas notika ar Čūskas nesēja zvaigzni RS.

To atklāja 1901. gadā un pieskaitīja pie maiņzvaigznēm, kaut

gan tai bija dažas kopīgas pazīmes ar novām. Negaidīti tā

uzliesmoja 1933. gadā.

D. SAKARS STARP ZVAIGŽŅU FIZIKĀLĀM

CHARAKTERISTIKĀM

Mūsu dienās, kad lielam skaitam zvaigžņu noteikti to absolūtie

lielumi, spektri, temperatūras, masas un blīvumi, ir konstatētas vai-

rākas sakarības starp šīm charakteristikām. Aplūkosim tikai divas

našas galvenās: 1) sakarību starp spektru un absolūto lielumu un

2) sakarību starp absolūto lielumu un masu.

255. §. Sakarība starp absolūto lielumu un zvaigžņu spektru.

Hercšprunga-Reseļa diagrama. XX gs. sākumā Hercšprungs pirmais

pamanīja un pec tam ari Keselis 1913. gadā, pamatojoties uz daudz

plašāku materiālu, apstiprināja, ka zvaigznes pēc absolūtā lieluma

dalās divās grupās. Vienā grupā ietilpst visādu krāsu, spektru un

temperatūru zvaigznes, bet visas apmēram (ne gluži) vienāda, nul-

les, absolūtā lieluma, apmēram simt reižu spožākas par Sauli. Otrā

grupā ietilpst kurām absolūtie lielumi saistīti ar spektru
un tātad arī ar temperatūru; šādā kārtā: baltajām, A spektra klases

zvaigznēm absolūtie lielumi ir kā pirmajai grupai; dzeltenajām
G klases zvaigznēm, kā Saulei, arī absolūtais lielums ir kā Saulei,

apmēram + 5. zv. lielums, bet sarkanajām zvaigznēm ar spektra
klasi no X — M absolūtais lielums ir ap 10. lielumu, simt reiži

vājāks par Sauli.

Pirmo grupu sauc par milžiem-, otru sauc par galveno zaru jeb

galveno secību, kā arī par punduriem; nevis pēc to lielumiem, bet

pēc to absolūtā spožuma. Mūsu Saule tāpēc ir punduris. Šī atkarība

starp absolūto lielumu un spektru rupji schematiski parādīta 228. at-

tēlā; šo figūru sauc par Hercšprunga-Reseļa diagramu. Nevar sacīt,

ka norādītās zvaigžņu grupas būtu krasi atdalītas viena no otras,

tomēr sarkanās X — M klašu zvaigznes mēdz būt vai nu ļoti spožas

(milži), vai ļoti vājas (punduri). Starplielumu, līdzīgi Saulei, sarka-

najām zvaigznēm nav; dzeltenajām zvaigznēm starpība nav tik

krasa, tomēr manāma; baltās zvaigznes sastopamas abās grupās.
Bez tam ir vēl zvaigznes, lielāko tiesu zilganā krāsā, pieskaitāmas
0, B un A klasei, no 0. līdz — 5. zv. lielumam, no 100 līdz 10000 reižu
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spožākas par Sauli, tā saucamie pārmilti; un ir zināms pagaidām
kāds desmits balto punduru, baltās zvaigznes, bet pēc absolūtā lie-

luma punduri simtiem reižu vājāki par Sauli; diagramā to novie-

tojums apvilkts ar pārtrauktu riņķa līniju.
Tās ir pavisam īpatnējas zvaigznes. Pirmā no tām izrādījās

Siriusa pavadonis, un tā īpatnība ir šāda. Pēc Siriusa paralakses
un pec pavadoņa redzamā

zvaigžņu lieluma aprēķi-
nāja pavadoņa absolūto

lielumu, un izrādījās, ka

tas ir 250 reižu vājāks

par Sauli; tā spektrs izrā-

dījās F klases. Saskaņā
ar 229. § teikto, šie dati

liecina par to, ka Siriusa

pavadonis ļoti mazs; pēc
sava lieluma tas ir kaut

kas vidējs starp Zemi un

Urānu. No otras puses,

pēc tā orbitas attiecībā

pret para smaguma centru

(sk. 237. §) dabūja, ka tā

masa ir 4
/5

no Saules ma-

sas. No tā izriet, ka tā

vidējais blīvums ir 50000

reižu lielāks par ūdens

blīvumu, 2500 reižu ne-

228. att. Reseļa diagramas schema.

lāks par platina blīvumu. Pēc Edingtona asprātīgā izteiciena,
viena tonna šās vielas ievietojas sērkociņu kārbiņā. Tādi apmēram
ir arī pārējie atrastie baltie punduri. Par tiem vēl runāsim 258. §.

Kad daudzām zvaigznēm pēc 229. § norādītajiem pamatiem tika

aprēķināti to patiesie diametri, tad izrādījās, ka milži pēc absolūtā

spožuma ir arī reizē milži pēc lieluma ar desmitiem un simtiem reižu

lielākiem diametriem nekā Saulei. Bet zvaigznēm, kas novietoju-
šās uz galvenās secības, galvenā diagramas zara, dabūja diametrus,
kas mainās no milzīgiem (zvaigznēm ar A spektru) līdz Saules dia-

metram (zvaigznēm ar G spektru) un vēl mazākiem (zvaigznēm ar

M spektru).
228. zīmējums attēlo schematiski Hercšprunga-Reseļa diagramu

tās sākuma veidā. Ar laiku, kad mūsu zināšanas par atsevišķu
zvaigžņu absolūtiem lielumiem palielinājās un kļuva precizākas, šī

diagrama mainījās un pašreiz pēc P. Parenago pētījumiem tā iz-

skatās tāda, kādu redzam 229. attēlā. Tajā G, X un M klašu milži

nav cieši saistīti ar galvenās secības zaru un veido it kā patstāvīgu
grupu. Zem tās novietota liela grupa tā saucamo apakšmilžu ar
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absolūto lielumu apmēram no + 1 līdz -ļ- 2. Tādā kārtā zūd sakars

starp baltiem un dzelteniem milžiem. Augstāk par milžiem novieto-

jas pārmilzi ar absolūto lielumu līdz — 4, t. i., ar absolūto spožumu
vairāk simt un tūkstoš reižu lielāku par Saules absolūto spožumu.

229. att. Reseļa diagrama.

Pēdējos gados P. Parenago atklāja zem galvenās secības, paralēli
tai, apakšpunduru zaru, bet B. Voroncovs-Veļjaminovs — balti

zilo secību, kas atrodas starp baltajiem milžiem un baltajiem pun-
duriem.

Ar Hercšprunga-Reseļa diagramu saistīti ļoti daudzi pēdējo ga-

du pētījumi par zvaigznēm.
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256. §. Sakarība staro zvaigžņu absolūto lielumu un masu.

Edingtona diagrama. Kad bija uzkrājies pietiekami daudz zvaigžņu
Kuram oija noteiKti absolūtie lielumi un masas, astronoms Eding
tons, vadīdamies no saviem teorētiskajiem pētījumiem par zvaigžņu
iekšējo uzbūvi, konstatēja ciešu sakarību starp zvaigžņu absolūto

lielumu un masu. Vēlāk viņa pētījumus papildināja un sakarībi

starp šīm charakteristikām precizēja. Tā attēlota 230. attēlā — tā

ir tā saucamā Edingtona diagrama. No tās redzams, ka, jo lielāks

zvaigznes absolūtais lielums, jo lielāka tās masa, un otrādi. Uz tās

abscisu ass atlikti vizuālie absolūtie lielumi, uz ordinatu ass — pa

230. att. Edingtona diagrama pēc P. P. Parenago pētījumiem

kreisi masu logaritmi, pa labi masas, pie kam par vienību ņemta
Saules masa. Diagramā redzams, ka punktu izkliede ir maza, daudz

mazāka, piemēram, nekā Hercšprunga-Reseļa diagramā, un tas

norāda, ka sakarība starp zvaigžņu absolūto lielumu un masu ir

daudz ciešāka un noteiktāka nekā starp absolūto lielumu un spektru.
Acīm redzami spektrs atkarīgs ne vien no absolūtā lieluma, bet

ievērojamā mērā arī no kāda cita cēloņa.

Edingtona diagramu astronomijā lieto dažādos gadījumos.
Aplūkosim piemēra dēļ, kā to lieto dubultzvaigžņu paralakses no-

teikšanā. 243. § redzējām, ka var pēc pavadoņa patiesās orbitas

lielās ass lieluma, kas izteikts loka sekundēs attieksmē pret galveno
zvaigzni pārī, un pēc perioda aprēķināt paralaksi, pieņemot, ka gal-
venās zvaigznes un pavadoņa masu suma ir vienāda ar Saules divām

masām.
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Kā piemēru ņemsim dubultzvaigzni Hidras cl, pēc mikrometriskiem
novērojumiem atrasts: a" = 0".29; P = 15,7 gadi. Pēc 243. § izvestās

3

formulas mums ir: ft =a : P'/iļ/TO, + TO
2. kur TO, un TO

2 apzīmē zvaigžņu
masas. levietojot aun P vietā skaitli kas vērtības šai zvaigznei, atrodam:

3

*=» 0",0402 : J/TO, + TO
2. Sākumam pieņemam, ka TO, + TO 2 -2; tad

dabūsim = 0",037. Novērojamie komponentu vizuālie lielumi ir šādi:

///, = 3,7; m 2 = 52; to absolūtie lielumi, aprēķināti pēc formulas M= m +

+ 5 + Igic, ir Af, — 1,5; M 2«= 3,0. Tad pēc Edingtona diagramas uzmeklē-

jam tiemmasas TOi «■ 1,7; TO2
= 24. Ar šīm masām no jauna aprēķināmu;

dabūjam precizāku tā vērtību n7
= 0".029. Ar šo paralakses vērtību atro-

dam jaunas vērtības: Af, = 1,0 un M2= 2.5, bet pēc tām no Edingtona
diagramas jaunas, precizākas masu vērtības: TO, = 1,8 un TO

2
= 28. Ar to

dabūjam trešo tuvinājumu paralaksei re
3

= 0",028, kas dod M, == 0,9 un

M2= 2,4. Ja vēlreiz atkārtosim šo procesu, dabūsim atkal re = 0",028.
Tātad tas jau ir uzdevuma galīgais atrisinājums, šis piemērs noder arī par
pakāpenisku tuvinājumu piemēru, kādus nereti iieto astronomiskajos ap-
rēķinos.

257. §. Mēģinājums teorētiski izskaidrot Reseļa diagramu.■

pēc tam, Kaa Keseis sastaaija savu cuagramu, naca mēģinājums to

teorētiski izskaidrot, kurā šo spektru statistisko salīdzinājumu

aplūkoja kā tādu, kas norāda ja ne katras, tad vismaz kādas vidējas
zvaigznes attīstības vēsturi.

Debess ķermeņu attīstība norisinās tik lēni, ka visā astronomijas

pastāvēšanas laikā nav iespējams kādai zvaigznei novērot šādu

attīstību, un tikai novērošanas ceļš ir tas, ar kuru var šo jautājumu

atrisināt; tā būtība ir tāda, ka atšķirību dažādu zvaigžņu novērojamā
fiziskā stāvoklī mūsu dienās jāuzlūko kā novērojumus uz pakāpe-
niskiem attīstības posmiem katrai no tām vai mazākais vidēja

tipiskai zvaigznei.
Jau XIX gs. vidū Riters un Lens teorētiski parādīja, ka gāzveida

lode, kuras viela attieksmē uz blīvumu, elastību un temperatūru

pakļauta ideālas gāzes likumiem, t. i., Boila-Mariota un Gei-Lisaka

likumiem, izstarojot gaismu, pēc tilpuma samazinās, bet tās tempe-
ratūra pie tam paaugstinās. Uz to pamatojoties, vidējas zvaigznes
attīstību var iedomāties šādu. Sākumā tā ir milzīga gāzveida lode

ar samērā zemu (3()00
c

) temperatūru; tā ir spoža, jo ir milzīga, kaut

arī tās virsmas vienības spožums nav liels, jo temperatūra ir zema

zvaigzne ir sarkanais milzis. Ar laiku (daudzu miljonu gadu laikā

tā saraujas, bet tās temperatūra paaugstinās un līdz ar to palielinās
virsmas spožums un zvaigznes krāsa mainās; tā kļūst dzeltena, bet

joprojām spoža; tilpuma un laukuma zudumu kompensē virsmas

vienības spožuma palielināšanās; zvaigzne ir dzeltenais milzis

Turpmākā laikā tilpums vēl vairāk samazinās, bet temperatūra vē

vairāk ceļas, krāsa kļūst balta, virsmas vienības spožums vēl lielāks

1 Piemērs ņemts no prof. P. P. Parenago grāmatas ~Zvaigžņu astro-

nomijas kurss".
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un kopējais spožums apmēram iepriekšējais; zvaigzne ir baltais

milzis. Bet tālāk seko izmaiņas attīstības gaitā; viela jau kļuvusi
tik blīva, ka vairs nepakļaujas ideālās gāzes likumiem; turpmāk
saraujoties nenotiek temperatūras paaugstināšanās; gluži otrādi,
joprojām pastāvošā enerģijas izstarošana ir par cēloni zvaigznes
atdzišanai, un tad tilpuma nemitīgā samazināšanās un paralēli
tam virsmas vienības spožuma samazināšanās izraisa kopējā spožuma
samazināšanos; no baltā milža zvaigzne pakāpeniski pāriet dzeltenā

un tad sarkanā pundurī, ejot pa galveno zaru, pa Hercšprunga-
Reseļa diagramas galveno secību.

Jautājuma turpmākā iztirzāšanā šī hipozete bija jāatmet
kā nepilnīgi izstrādāta. Pirmkārt, zvaigznes attīstības laikam tā

paredzēja pārāk maz miljonu gadu, un šeit radās tādas pašas grūtības
kā gadījumā ar Sauli. Otrkārt, visā galvenajā secībā zvaigžņu masas

ir dažādas un samazinās uz vēlāko spektra klašu pusi. Bet izskaidrot,

kāpēc zvaigznes masa saraušanās procesā samazinās, šī hipotēze
nevarēja. Bez tam izrādījās, ka ideālās gāzes likumi pareizi arī

Saules tipa dzeltenajiem punduriem.
Tomēr šī teorija pamācoša kā tāds piemērs, kas rāda, ka faktu

uzkrāšanās ierosina domu un rada hipotēzi, kas pēc tam ar jauniem
faktiem vai jauniem teorētiskiem pētījumiem tiek noraidīta un, kad

atnāk laiks, nomainīta ar citu, kas vairāk atbilst visai faktu sumai.

Mūsu dienās Hercšprunga-Reseļa diagramu aplūko galvenokārt
kā statistisku atkarību starp absolūto lielumu un spektru un tā jo-

projām paliek viena no svarīgākajām zvaigžņu pasaules likumsaka-

rībām. Pamatojoties uz pēdējos gados atklāto gāzu noplūšanu no

karsto zvaigžņu virsmas, kam varētu sekot to masu ievērojama sama-

zināšanās, akademiĶis V. Fesenkovs dibināja evolūcijas teoriju tām

zvaigznēm, kuras atrodas galvenajā secībā. Saskaņā ar šo teoriju
Saulei pagātnē, vairāk nekā priekš 3 miljardiem gadu, bijusi liela

masa, rādiuss un spožums un tā bijusi karsts milzis galvenās secības

augšējā daļā.
258. §. Par zvaigžņu iekšējo uzbūvi. Teorētiski pētījumi pār

zvaigzņu iekšējo uzduvi saKas jau aia gs., bet daudz lielākā mērā

tos varēja izvest tikai XX gs., pēc tam kad ar fizikāliem eksperi-
mentiem un teorijām noskaidroja dažādu ķīmisku elementu atomu

uzbūvi. Šā jautājuma pētīšana tagad nodarbina visus astrofiziķus.

Vispārīgās astronomijas kursā nav iespējams iedziļināties šajos ār-

kārtīgi sarežģītajos izskaidrojumos, taču jādod par tiem kaut vai

aptuvens jēdziens. Tāpēc mēs īsumā pastāstīsim jautājuma būtību

un šo pētījumu sīkumus. Tos uzsāka Edingtons XX gs. otrā gadu
desmitā. Izejas stāvoklim arī še pieņēma, ka zvaigzne sastāv no

ideālas gāzes. Ikkatrā tilpumā, ko mēs domās varam izdalīt ikvienā

vietā zvaigznes iekšienē, jāņem vērā trīs faktori: 1) spiediens, ko

uz šo tilpumu izdara augstāk esošās kārtas, kas rodas no daļiņu

:7 Vispārīgās astronomijas kurss
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savstarpējās pievilkšanās saskaņā ar Ņūtona likumu; 2) tempera-
tūra, kas neizbēgami, tāpat kā spiediens, pieaug, tuvojoties zvaigznes
centram (no spiediena aplūkojamam tilpumam jāpamazinās, no

temperatūras — jāpaplašinās); 3) beidzot, gaismas spiediens, kas

cenšas izplest zvaigznes tilpumu; tā kā temperatūra zvaigznes iekšienē

katrā ziņā sasniedz vismaz vairākus miljonus grādu (jo tuvāk cent-

ram, jo augstāka), tad gaismas stariem, ko šajā gadījumā izstaro,
ir ļoti īss viļņu garums (pēc Vina likuma X

max
-T = const), un tātad,

izplatoties zvaigznes iekšienē, tiem stipri jāabsorbējas, un no tā, cik

lielus pieņem to absorbcijas koeficientus, lielā mērā būs atkarīga
temperatūras sadalīšanās zvaigznes iekšienē. Taču noteikt vai

zināt iepriekš šo absorbcijas koeficientu mēs nevaram, un nevar

iztikt bez vienas vai otras hipotēzes attieksmē uz tā lielumu dažādās

zvaigznes daļās. Edingtona izvirzītais, uzdevums bija tāds, lai,

ņemot vērā norādīto trīs faktoru ietekmi, atrastu, kā zvaigznes iek-

šienē sadalījusies temperatūra un spiediens, paturot prātā, ka zvaig-
znes fizikālais stāvoklis visās zvaigznes daļās ir stabils, t. i., ka zvaig-

zne neatrodas, piemēram, nepārtrauktas paplašināšanās procesā,
ka tās izstarotā siltuma daudzums ir konstants, ka blīvuma un tem-

peratūras sadalījums zvaigznes iekšienē nemainās progresivi — viss

tas samērā neliela laika sprīža robežās, piemēram, dažu tūkstošu

gadu laikā

Ar dažiem pieņēmumiem, bez kuriem nebija iespējams atrisināt

sastādītos vienādojumus, Edingtons nonāca pie secinājuma, ka tāda

gāzveida lode var pastāvēt tikai tajā gadījumā, ja tās masa atro-

das zināmās robežās, un proti, robežās apmēram no 1032 līdz 1034
g

(Saules masa ir 2 . 1033 g). Tādā kārtā teorētiski tika noteiktas ma-

sas robežas, kurās zvaigzne var pastāvēt kā viens vesels: apmēram
no masas, kas 10reižu lielāka par Saules masu, līdz masai — 10reižu

mazākai par Saules masu; tās saskan (sk. iepriekš) ar tām zvaig-
znes masas robežām, kādas dabū no novērojumiem. Pie tam, starp

citu, izrādījās, ka zvaigznes absolūtais spožums atkarīgs no tās

masas.

Visi šie teorētiskie iztirzājumi attiecas uz zvaigznēm, kurām mazs

vidējais blīvums, t. i., kuras atrodas milžu stadijā. Bet, kad Eding-
tons diagramā, kas rāda sakarību starp absolūto lielumu un zvaig-

znes masu, ienesaarī zvaigznes, kuru vidējie blīvumi nebija nemaz tik

mazi, tad izrādījās, ka arī tās labi iekļaujas uz vienas līknes ar mazā

blīvuma zvaigznēm. Tātad ieguva secinājumus, ka arī zvaigznēs
ar lielu vidējo blīvumu viela izturas gluži tāpat kā ideālā gāzē, t. i.,
kā viela, kurai parastajos Zemes laboratoriju apstākļos ir mazs

blīvums.

Iznāca fizikāls paradokss. Atrisinājumu tam atrada šādā iz-

skaidrojumā, kas pamatots uz mūslaiku priekšstatiem par atoma

uzbūvi. Kā zināms, atoms sastāv no atoma kodola un atsevišķiem
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elektroniem, kas riņķo ap kodolu. Tādā kārtā atomu tilpumu no-

teic ne tik daudz centrālā kodola un elektronu tilpumu suma, cik

pēdējās, pašas lielākās, vistālākā elektrona orbitas izmēri.

Izdarot eksperimentus Zemes temperatūrās, atomi, vismaz

vairums to, saglabā tādu struktūru un ideālās gāzes likumi paliek
spēkā, kamēr saraušanās rezultātā vidējais attālums starp individiem
— atomiem — nekļūst mazāks par zināmām robežām. Bet augstajās
zvaigznes iekšienes temperatūrās, kad kopā ar temperatūru pieaug
atomu kustības ātrums un no tā tie sastopoties saduras ar lielāku

spēku, lielākā daļa atomu var pazaudēt ievērojamu daļu no saviem

elektroniem; sliktākā gadījumā atomi sairst līdz galam. Tad iepriek-
šējā tilpumā var ievietoties daudz vairāk individu (pozitivo kodolu

un elektronu) nekā agrāk, zemajā temperatūrā tanī sagāja pilni,
nesaskaldīti atomi. Bet līdz ar to tomēr attālumi starp šīm daļiņām
būs tik lieli salīdzinājumā ar to ārkārtīgi maziem izmēriem, ka viela

izturēsies tāpat kā ideālā gāze, pakļaudamās Boila-Mariota un Gei-
Lisaka likumiem. Tātad secinājumi, kas iegūti zvaigznēm ar mazu

vidējo blīvumu, derēs arī zvaigznēm ar lielu blīvumu tieši tāpēc, ka

zvaigznes iekšienē ir augsta, vairākus miljonus grādu liela tempera-
tūra. Šādi spriedumi būtībā izskaidro arī balto punduru milzīgo
blīvumu. Protams, tādā gadījumā nepieciešams pieņemt, ka zvaig-
znes iekšienē ir ļoti augsta temperatūra, daudz (20—30) miljonu
grādu.

Šādi Edingtona izskaidrojumi bija tikai sākums teorētiskajiem
pētījumiem par zvaigžņu iekšējo uzbūvi. Atomu fizikas attīstība

rādīja, ka dabā ir iespējami elementu pārveidojumi — kodolu reak-

cijas, kam seko enerģijas izdalīšanās. Izrādās, ka 20 miljonu grādu

temperatūrā (temperatūrā, kādu teorija noteic zvaigznes iekšienei)
ir iespējama 4 ūdeņraža atomu kodolu savienošanās vienā hēlija
kodolā.

Hēlija kodola rašanās notiek nevis, tieši apvienojoties 4 ūdeņ-
raža kodoliem, bet pēc starpposmu cikliem — kodolu reakcijām
starp oglekļa un slāpekļa protoniem un kodoliem, kuri cikla beigās
atjaunojas un tādā kārtā darbojas kā katalizatori. Enerģija, kas

izdalās šādā cikliskā reakcijā, ir pietiekama, lai izskaidrotu Saules

un tai līdzīgu zvaigžņu izstarošanu un var uzturēt šo izstarošanu

simtiem miljardu gadu ilgi. Tādā kārtā saskaņā ar mūslaiku uz-

skatiem kā Saule, tā zvaigznes spīd tāpēc, ka ūdeņradis šo spīdekļu
iekšienē pārvēršas hēlijā. Reakcijas, kas ietilpst šajā ciklā, vairāk-

kārt iegūtas laboratoriju apstākļos.
Procesi, kas notiek zvaigžņu iekšienē, ir ārkārtīgi sarežģīti, un

uzbūves un enerģijas avotu teorijas visiem zvaigžņu veidiem pagai-
dām vēl nav sīki izstrādātas. Šo jautājumu mūsu dienās vispusīgi
pētī daudzi astrofiziķi. No padomju astrofiziķiem šajā laukā strādā

A. Severnijs, N. Kozirevs un A. Masevičs.

27*
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E. ZVAIGŽŅU KUSTĪBA

259. §. Zvaigžņu īpatnējās kustības un radiālieātrumi. Apmēram
100000 zvaigznēm konstatētas to stensko koordinātu (a un S) pro-

gresivas izmaiņas ar laiku; visas tās norisinās pa lielo riņķu lokiem

pie debess sfēras; loka sekundu skaitu, par kādu zvaigzne pārvietojas
viena gada laikā, sauc par tās īpatnējo kustību. No tā zvaigznāju fi-

gūras ar laiku izmainās, taču ļoti lēni; piemēra dēļ 231. att. parādīta

zvaigžņu pārvietošanās Ziemeļu Vainaga zvaigznājā 100000 gados.

231. att. Ziemeļu Vainaga zvaigznāja figūras
mainīšanās.

2. att. parādīta Lielā

Lāča septiņzvaigžņu
figūras izmaiņa 50 000

gados pirms mūsu die-

nām un 50000 gados
pēc mūsu dienām; šajā
zvaigznājā divām ma-

lējām zvaigznēm piemīt
kustība uz vienu pusi,
bet piecām iekšējām
zvaigznēm — uz pre-

tējo pusi. Zvaigžņu
īpatnējās kustības nav

lielas, tikai nedaudzām

zvaigznēm tās ir lielā-

kas par 1" gadā, bet

lielum lielam vairumam

mazākas par 0",01 ga-

dā, un tāpēc tās grūti
noteikt, jo kaut cik

precizi zvaigžņu stāvokļu mērījumi, kas noderētu īpatnējo kustību

noteikšanai, mums pieejami tikai no Bredlija laikiem, t. i., XVIII gs.

vidus. Trīs vislielākās īpatnējās kustības ir 10",2; 8",7 un 7",0 gadā;

apmēram 50 zvaigznēm īpatnējā kustība ir lielāka par 2".

Bez īpatnējām kustībām, kuras notiek šķērsām skata līnijai,
daudziem tūkstošiem zvaigžņu ir zināmi vēl radiālie ātrumi, kurus

noteic, pamatojoties uz Doplera-Fizo principa kilometros sekundē.

Tos skaita par pozitiviem, ja attālums starp zvaigzni un Sauli pie-

aug, un negativiem — ja tas pamazinās.
260. §. Saules kustība starp zvaigznēm.■ Pirmajā mirklī liekas, k;

zvaigžņu īpatnējās kustības sakārtotas pa debesi pilnīgi bez jeb-
kādas kārtības; katrā debess apgabalā, katrā zvaigznājā ir zvaigznes
ar visdažādākāmīpatnējām kustībām ir pēc to lieluma, ir pēc virziena.

Tāpēc notiek, ka daudzu tūkstošgadu laikā zvaigznāju figūras mainās

līdz nepazīšanai. Tomēr zvaigžņu kustībās konstatētas dažas likum-

sakarības. ledomāsimies, ka esam sadalījuši debess sfēru vairākos

desmitos apgabalu, apmēram vienādos pēc lieluma, un katrā esam
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paņēmuši šā apgabala zvaigžņu īpatnējo kustību vidējo vērtību. Ša-

jā nolūkā katras zvaigznes īpatnējā kustība jāsaliek divās kom-

ponentēs: vienu— vērstu pa meridiānu un otru — tam perpendiku-
lāru. No visām komponentēm pa deklināciju jāņem vidējā un no

visām perpendikulārajām — atkal sava vidējā un tad ģeometriski

jāsaskaita šīs vidējās, t. i., jānovelk šīm vidējām kā katetēm hipo-

tenūza. Šo vidējo novietosim uz sfēras attiecīgā apgabala vidū. Tad

izrādās (232. att.), ka zināmā joslā, kas ietver sfēru pa lielo riņķi,
šīs vidējās īpatnējās kustības ir lielākas par visām un vērstas vienā

virzienā, proti, no sfēras punkta .1,

kas atrodas 90 no šo apgabalu

centriem, uz punktu B, kas atrodas

pretī punktam .4. Citos apgabalos
abpus šai joslai zvaigžņu vidējie
ātrumi ir mazāki, bet vērsti tāpat

no A uz B, bet apgabalos ap

punktiem A un B vidējie ātrumi ir

tuvi nullei.

Šīs vidējās īpatnējās kustības

sadalīšanās likumībai dabiskais

izskaidrojums ir tāds, ka mūsu

Saule līdzīgi pārējām zvaigznēm
virzās tieši uz punktu A no

punkta B. Viegli saprast, ka tā

tieši jārodas novērojamai liku-

mībai.

Saules kustību var arī konsta-

tēt, aplūkojot zvaigžņu radiālos

232. att. Saules kustības schema

starp zvaigznēm.

ātrumus. Ja no to pašu apgabalu zvaigznēm pēc novērotiem radiā-

liem ātrumiem konstruē vidējo ātrumu, tad izrādās, ka zvaigznēm

apgabalā ap punktu A vidēji ir negativs ātrums ap 20 kmjsek.; bet

apgabalā ap punktu B — pozitivs ātrums ap 20 kmjsek.; joslā, kur

īpatnējās kustības ir vislielākās, radiālie ātrumi vidēji tuvu nullei,

bet starpapgabalos — starp šo joslu un A, negativi, starp šo joslu
un B — pozitivi, un to absolūtais lielums palielinās līdz ar attālinā-

šanos no šās joslas uz apgabaliem ap A un B. Šī likumība pilnīgi

atbilst izskaidrojumam, ka arī šeit izpaužas Saules kustība uz punktu
.4 ar ātrumu 20 kmļsek. Vairākkārt noteicot punkta A koordinātas,

atrasts, ka vidēji a = 270°; S = 4- 30°. Šo punktu sauc par Saules

kustības apeksu.
Norādītās koordinātas dabū no spožo zvaigžņu kustībām; no vā-

jāko zvaigžņu kustībām dabū mazliet citādas apeksa koordinātas.

Tas ir saprotams. Protams, ka ar aprakstīto metodi mēs nosakām

aules kustību attiecībā tikai pret pētījamo zvaigžņu kopumu,
et ne kaut kādu absolūtu Saules kustību. Pašam zvaigžņu kopumam
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var būt sava kopēja īpatnējā kustība, kas dažādās zvaigžņu grupās

nav pilnīgi vienāda.

261. §. Kapteiņa plūsmas. Svarcšilda pētījumi. XX gs. sākumā

astronoms Kapteins atklāja, ka līkumiņa novērojamo īpatnējo
kustību sadalījumā pa debess sfēru ir sarežģītāka, nekā tas aprakstīts

iepriekšējā paragrāfā. Neaplūkojot viņa pētījumu diezgan sarežģīto
metodi, minēsim tikai rezultātus. Tie tūkstoši zvaigžņu, kurām no-

teiktas īpatnējās kustības, sadalās divās grupās, divās plūsmās
(tā saucamās Kapteiņa plūsmās). Katrā plūsmā atsevišķām zvaig-
znēm patiesie ātrumi visai dažādi, bet abas plūsmas, iedamas cauri

viena otrai tā, ka to zvaigznes telpā sajaucas, izdara vēl kopēju
kustību; šīs plūsmu kustības notiek pa kādu taisni pretējos virzienos,

līdzīgi divu sajaukušos mušiņu baru kustībām; viens bars kustas

uz vienu pusi, otrs uz pretējo, un bez tam katrai mušiņai ir pašai
sava kustība savā barā. Plūsmu kustības virziens sakrīt ar Piena

ceļu un vērsts (tuvināti) pa līniju: no Oriona zvaigznāja ziemeļu
daļas uz Vairoga zvaigznāju (zvaigznāji pretējās debess pusēs).

Dažus gadus pēc Kapteiņa pētījumiem Švarcšilds pierādīja, ka

tos pašus faktus var citādi iztulkot: nav jāiedomājas divas plūsmas,
bet jāpieļauj, ka visas zvaigznes ar ievērojamu īpatnējo kustību

virzās pārsvarā zināmas taisnes (tā saucamā verteksa) virzienā uz

vienu vai otru pusi; to zvaigžņu skaits, kuras kustas zināmā slīpumā

pret šo taisni, ir jo mazāks, jo lielāks ir šis slīpums; vismazāk zvaigžņi
kustas perpendikulāri pret šo taisni; tās virziens tāds pats kā Kapteiņa

plūsmu kustības virziens. Šās parādības izskaidrojumu apskatīsim,
kad runāsim par Piena ceļu (sk. 276. §).

ir pie aeDess vietas, Kur vai nu spožas

(ar neapbruņotu aci redzamās) un vājās zvaigznes, vai tikai telesko-

piskās zvaigznes atrodas daudz tuvāk cita citai nekā pārējās zvaig-
znes, kas vispār izkaisītas pie debess pavisam bez jebkādas kārtības.

Tādas citu citai tuvu zvaigžņu grupas sauc par zvaigžņu kopām.

Tādas, piemēram, ir Plejādes Vērša zvaigznājā, Hiades Vērša a

tuvumā, piecas iekšējās zvaigznes Lielā Lāča kausā, Sile Vēža zvaig-

znājā v. c. Ja grupā zvaigžņu nav daudz, tad tā var būt nejaušība-
zvaigznes īstenībā atrodas no mums ļoti dažādos attālumos kā op-
tiskās dubultzvaigznes, un tas tikai tā izskatās, ka tās ir tuvu viena

otrai. Bet, ja kopā zvaigžņu ir daudz, vairāki desmiti, tad to tuvuma

nejaušība ir maz varbūtīga. Ja vēl tām izrādās kopēja īpatnējā
kustība, tad tas nepārprotami liecina, ka šīs zvaigznes īstenībā telpā
atrodas samērā tuvu cita citai un veido no pārējām zvaigznēm vai-

rāk vai mazāk atšķirtu grupu, tā sakot, saimi, kuras locekļiem

iespējams, ir arī kopēja izcelšanās. Tādā gadījumā kopu sauc par

kustīgo kopu. Tām piemīt tā īpatnība, ka pēc to kustībām var no-

teikt grupas attālumu no Saules. Labs piemērs ir Hiadu grupa

233. zīmējumā attēlotas šās kopas zvaigznes un pie katras zvaigznes

252. § Kustošās kopas.
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ar bultiņu norādīta tās īpatnējā kustība pēc virziena un lieluma.

Kedzams, ka pēc lieluma ātrumi ir vienādi un to virzieni saiet

233. att. Zvaigžņu īpatnējās kustības Hiadēs.

vienā punktā-pie debess. Tā ir tāda pati parādība kā radiants me-

teoru plūsmām, un pierāda, ka zvaigžņu patiesie ātrumi telpā pa-

ralēli savā starpā. Jāsaprot, ka virziens no Saules uz zvaigžņu ceļu
satikšanās punktu ir paralēls to ātru-

miem telpā.

Pieņemsim, ka 234. zīmējumā S apzīmē

Sauli, 2 — vienu no kustīgās kopas zvaig-

znēm, HV — tās ātrumu attieksmē pret
Sauli kilometros sekundē, SA — virzienu

uz zvaigžņu kopas īpatnējo kustību sastap-
šanās vietu; SA paralēla HT. Sadalīsim

ātrumu = c divās komponentēs:

SK, = v x pa skata līniju cvS

un LF2 = VļV = t»a

perpendikulāri Sl,; v x
km,sek. ir zvaigznes

radiālais ātrums; leņķis Y*SY ir zvaigznes
leņķiskā pārvietošanās pie debess sfēras

vienā sekundē. Izvedīsim sakarību starp

leņķa ŽSV lielumu un zvaigznes īpatnējo

234. att. Pie attālumu no-

teikšanas kustošai kopai.

kustību ļi. (loka sekundu skaits gadā). Ja leņķis ILSV ir mazs,

tad dabūjam: S£F =~r
• 206265", kur — kilometros.

Pieņemsim, ka zvaigznes paralakse ir n loka sekundes; tad S£ —

—

71
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206265
parseku vai — astronomisko vienību, vai ST, =

206265
ļ

.

Q
_ ...

*

= • 149,5 • 10fl km.
7T

Vļ TZ

Tāpēc ŽSV =-—rr-= —77-; pareizinot ZSV ar sekundu skai-
r 149,5 • 106 1

tu gadā, t. i., ar 31,56 • 106, dabūjam īpatnējo kustību gadā:

31,56 • 106
. |i , 7 , lasīsi

v
—

v
2 n

,An
_——-, no kurienes izvedam v2 = — • 4,74. Talak,

149,0 • 1UB
ti

apzīmējot leņķi zZSA un leņķi V
t I,V, kuri ir vienādi, ar burtu ©,

no trijstūra SFF, atrodam VVX = EJ', tg © vai
2 — tg 0.

Tad — • 4,74 = c, tg 0 un, beidzot,
71

n = ctg 9;

labajā puse visi lielumi zināmi no novērojumiem.

Ar šādu paņēmienu dažreiz var noteikt ļoti mazas paralakses,
kuras ar trigonometrisko paņēmienu nevar noteikt, tāpēc ka tās

ļoti mazas. Piemēram, Hiadu grupas zvaigznei Vērša 5 |i =

==0",115; c, == 38,6 kmļsek.; 6 = 29°,1, no šejienes dabūjam
7r = 0",025. Nav domājams, ka kļūda paralaksē sasniedz 10%,
t. i., r0",0025; ar tādu precizitāti trigonometriskā ceļā paralaksi

iegūt ir pilnīgi neiespējami.

Kustīgo kopu atklāts tomēr nav daudz. Bez Hiadēm galvenās no

tām ir: 1) Lielā Lāča grupa, pie tās pieder septiņu zvaigžņu grupas

5 iekšējās zvaigznes un vairākas zvaigznes dažādās debess daļās, to

skaitā Siriuss; 2) Skorpija-Centaura grupa; 3) Plejādes Vērša

zvaigznājā; 4) grupa Berenikas Matos; 5) Siles kopa Vēža zvaig-

znājā. Tā vairumam ir grūti noteikt īpatnējo kustību konverģen-
ces vai diverģences punktu, un tāpēc to attālumu aprēķināšanai
nevar piemērot paskaidroto metodi. Šādos gadījumos lieto citu me-

todi (sk. 266. §). Tomēr jāievēro, ka viss lielais vairums zvaigžņu
neveido tādas norobežotas kustīgas kopas, katra zvaigzne kustas

atsevišķi, bet piedalās kopējā Piena ceļa rotācijā.

UZDEVUMI

1. Kādas zvaigznes, kura atrodas uz ekliptikas, radiālais ātrums at-

tieksmē pret Sauli ir +20 kmļsek. Kāds ir tās ātrums, ja to novēro no

Zemes, trīs momentos: 1) kad zvaigzne atrodas opozicijā pret Sauli; 2) trīs

mēnešus pirms opozicijas; 3) trīs mēnešus pēc opozicijas?
2. Pieņemsim, ka kāda zvaigzne ar gada paralaksi n tuvojas

Saulei ar ātrumu 100 kmļsek. Pēc cik gadiem tā būs par tik tuvojusies
Saulei, ka tās redzamais spožums izmainīsies par 0;01 zvaigžņu lielumu,

ja tās absolūtais lielums paliks nemainīgs?
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3. Kādā attālumā parsekos Saule izskatītos kā 20. lieluma zvaigzne,
t. i., gandrīz uz mūslaiku teleskopu novērošanas spēju robežām? Saules
absolūto lielumu pieņemt par 5.

4. Pieņemot, ka Saules ātrums attieksmē pret zvaigznēm ir 19 km sek.,
aprēķināt, cik Zemes orbitas caurmēru Saule noiet vienā gadā.

5. Cefeidas vidējais novērojamais iielums ir 9,0 zvaigžņu lielumi, pe-
riods 16 diennaktis. Izmantojot 225. zīmējumu 408. Ipp.,'aprēķināt tās
paralaksi un attālumu gaismas gados.

6. Izlietojot 213. zīmējumu 390. Ipp., aprēķināt orbitas lielo pusasi
loka sekundēs, tās ekscentricitati, slīpumu un uzkāpjošā mezgla garumu.

7. Pieņemot, ka zvaigznes gada paralakse 6. uzdevumā ir 0".06 un

periods 50 gadu, aprēķināt abu zvaigžņu masu sumu.

8. Cefeja U aptumsuma maiņzvaigznei ir apstāšanās galvenajā mi-

nimumā (pilns aptumsums); tās normālais spožums ir 6.45 zvaigžņu
lielumi, galvenajā minimumā 9.19 zvaigžņu lielumi. Aprēķināt, cik reižu

viena zvaigzne pārī spožāka par otru.

Trīspadsmitā nodaļa

VISUMA UZBŪVE

Šajā nodaļā iepazīsimies ar mūslaiku uzskatiem par mums re-

dzamās Visuma daļas uzbūvi, t. i., ar to, kā telpā sakārtotas novēro-

jamās zvaigznes, zvaigžņu kopas un vēl īpaši debess spīdekļi, tā sau-

camie miglāji. Jau pašā sākumā jāsaka, ka šis jautājums ļoti grūt:,
un tāpēc Visuma uzbūve mums daudz mazāk zināma nekā vairums

jautājumu, kurus aplūkojam līdz šim.

A. PIENA CEĻŠ

263. S. Piena Cels jeb Galaktika. Galaktiskais garums un pla-

tumsSkaidrā, tumšā rudens vai ziemas naktī labi redzama pie
ueoess nevienāda spožuma gaiša josla — vietumis gaišāka, vietumis

bālāka. Gaišākajās daļās tā it kā sastāvētu no gaišiem mākoņien
ar tumšākām, šur tur pat pavisam melnām starpām. Kā redzams

pēc novērojumiem, kas izdarīti Zemes ziemeļu un dienvidu puslodēs,
šī josla apjož debesi apmēram pa lielo riņķi. To sauc par Piena ceļa
vai grieķiski Galaktiku. Tās visspožākā vieta atrodas Skorpija un

Strēlnieka zvaigznājā; vājāka tā ir Gulbja un Kasiopejas zvaigznājā,
vēl vājāka no Važoņa līdz Vienradzim un tad kļūst gaišāka līdz

Skorpijam. Apmēram ceturtajā daļā no sava garuma, no Gulbja
līdz Skorpijam, Piena Ceļu pārdala divos paralēlos zaros tumša,
nevienāda platuma josla.

Kopš Galileja laikiem zināms, ka Piena Ceļš sastāv no ļoti dau-

dzām vājām, teleskopiskām zvaigznēm, no kurām katra atsevišķi
ar neapbruņotu aci nav saredzama, bet, tā kā to ir daudz, tās izska-

tās kā gaiša svītra. Kur zvaigžņu vairāk, tur tā gaišāka, kur to ma-
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zāk, tur tā vājāka. Debess sfēras lielais riņķis, kas iet tuvu gar
Piena Ceļa vidējo līniju, noliekts apmēram 62° slīpumā pret ekvatoru

un krustojas ar to divos pretējos punktos oc = 18A40m

,
8 = 0° un

<x = 6M0m

,
B== o°. Pa šo riņķi, kuru arī bieži vien sauc par Galak-

tiku, skaita galaktiskos garumus l no 0 līdz 360°, sākot no punkta
<x == 18M0m

,
S= 0

C

deklināciju pieauguma virzienā; un no tā paša
uz abām pusēm: uz ziemeļiem, kur atrodas debess ziemeļupols,
un uz dienvidiem, skaitā galaktiskos platumus b līdzīgi tam, kā astro-

nomiskos garumus un platumus skaita pa ekliptiku un uz abām

pusēm no tās.

264. §. Piena Ceļa uzbūve, pamatojoties uz zvaigžņu skaitīšanu.

Piena Ceļa uzbūvi, t. i., tā zvaigžņu sakārtojumu telpā, varētu zināt,

ja katrai zvaigznei varētu noteikt virzienu, kādā mēs to redzam, un

tās attālumu no mums. Pirmo ar šai vajadzībai pietiekamu precizi-
tāti, piemēram, līdz I', var noteikt bez sevišķām grūtībām, bet at-

tālumus mēs zinām tikai ļoti mazai zvaigžņu daļai. Tāpēc šādā

tiešā ceļā jautājums nav atrisināms. Netiešo ceļu pirmais norādīja
V. Heršels. Viņš salīdzināja astronoma stāvokli šajā jautājumā ar

novērotāja stāvokli, kurš atrodas mežā netālu no mežmalas: tajā

virzienā, kurā v,'ņš saskaita mazāk koku, ir tuvu meža gals; tajā
virzienā, kur viņš redz vairāk koku, mežs stiepjas tālu. Heršels

pirmais arī sāka noteikt zvaigžņu skaitu dažādās debess vietās,

kuras viņš redzēja teleskopa redzes laukā, t. i., noteiktā debess lau-

kumā, piemēram, viena kvadratgrada laukumā; tādu laukumiņu
skaits pie visas debess kā ikvienai lodei ir 4rr (57°-3)2

= 41253.

Protams, nav iespējams saskaitīt zvaigznes visos šajos laukumi-

ņos. Skaitīšanai izvēlas vairākus, piemēram, 200, tādus laukumiņus,
kas vienmērīgi sadalīti pa visu debesi, un uz tādas skaitīšanas

rezultātiem pamato spriedumus. XX gs. šādu skaitīšanu izdara uz

zvaigžņotās debess fotogrāfijām un pie tam izvēlētajos laukumiņos
saskaita zvaigznes no spožām līdz noteiktam fotogrāfiskam zvaigžņu

lielumam, t. i., līdz 4., 5., 6., 7 līdz 17., 18. utt. Novērtēt katras

skaitīšanas zvaigžņu robežlielumu ir sevišķi grūti. Tāpēc dažādu

pētnieku iegūtie skaitļi nesakrīt, bet ir tuvi savā starpā. Skaitļus,
ko iegūst katram laukumiņam, dala ar tā laukuma kvadratgradiem:
tā dabū skaitļus, kas attiecas uz vienu kvadratgradu laukumiņa ap-

gabalā. No tiem var izvest zvaigžņu vidējos skaitus uz vienu kvadrat-

gradu līdz noteiktam zvaigžņu lielumam debess joslās, kuras paralē-
las galaktikas plaknei, piemēram, joslās no galaktiskā platuma 6 = 0°

līdz b = 10°, no b = 10
c

līdz b = 20° utt. līdz Galaktikas polam.
No šiem skaitīšanas rezultātiem pirmkārt redzams, ka visu zv.

lielumu zvaigžņu skaits pakāpeniski pieaug, pārejot no Galaktikas

poliem līdz pašai Galaktikai. Tas rāda, ka Piena Ceļš nav tikai tā

samērā šaurā, gaišā josla, ko redz neapbruņota acs: Piena Ceļš iz-

platīts pa visu debesi. Pie tam tāds zvaigžņu skaita pieaugums, tā
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saucamāzvaigžņu galaktiskā koncentrācija, ir jo lielāks, jo vājākas ir

aplūkojamās zvaigznes: spožām zvaigznēm to skaits uz vienu kvad-

ratgradu pie Galaktikas ir 3/2 reizes lielāks nekā pie tās poliem,
15. lieluma zvaigznēm 10 reižu lielāks, 18. lieluma zvaigznēm 20

reižu lielāks. Tātad Piena Ceļš izveidojas galvenokārt no vājām
zvaigznēm.

Zvaigžņu skaits, kuras ir spožākas par doto zvaigžņu lielumu

Divas tabulas, 427. un 428. Ipp., satur Sirsa un Van-Raina pētī-
jumu rezultātus (1925. g.) zvaigžņu skaitīšanā. Pirmajā tabulā

otrā un trešā ailē dots to zvaigžņu skaits, kuru fotogrāfiskie un vizuā-

lie spožumi lielāki par pirmajā ailē uzrādīto zvaigžņu lielumu.

Otra tabula rāda to zvaigžņu skaitu, kuras spožākas par pirmajā ailē

dotajiem robežlielumiem, dažādiem galaktiskiem platumiem (t. i.,

leņķiskiem attālumiem no Galaktikas vidus līnijas) o°, 20°, 40°,
90°, kāds vidēji ir uz vienu kvadratgradu, t. i., tā sakot, zvaigžņu
redzamā sadalījuma blīvums uz sfēras. Blakus ailē dota katra zvaig-
žņu skaita attiecība pret iepriekšējo, t. i., zvaigznēm, kas ir par
diviem lielumiem vājākas. Pēc šiem skaitļiem redzams, ka spožajām
zvaigznēm šis zvaigžņu skaita pieaugums ir 8, ja to spožums pavāji-
nās par 2 lielumiem, bet līdz ar spožuma samazināšanos tas pamazi-
nās līdz 4 pie Galaktikas plaknes un pat līdz 2—3 pie Galaktikas

poliem. Malējā labā ailē dota galaktiskā koncentrācija, t. i., zvaigžņu
blīvuma attiecība (zvaigžņu skaits viena kvadratgrada laukumā)

pie galaktikas ekvatora un pie pola; redzams, ka tā palielinās no

3,4 līdz 44,2, pārejot no spožām zvaigznēm uz ļoti vājām. Uz šā-

diem zvaigžņu skaitīšanas statistiskiem rezultātiem dibinās sarež-

ģītas teorijas, kuru mērķis noskaidrot Piena Ceļa uzbūvi.

Mēs nevaram šeit visu sīki aplūkot, bet derīgi ir kaut vai ar

visvienkāršāko piemēru parādīt, kā, piemēram, var nonākt pie
secinājuma, ka zvaigžņu telpiskais blīvums pamazinās līdz ar at-

tālināšanos no Saules. Pieņemsim, ka visas zvaigznes pēc absolūtā

Zvaigžņu
robež-

lielums

Zvaigžņu skaits Zvaigžņu
robež-

lielums

Zvaigžņu skaits

fotogrāfisko | vizuālo fotogrāfisko | vizuālo

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0
9,0

10,0

11,0
12 0

350

1030

2940

8200

22800

62000

166000

431000

1100000

530

1620

4850

14300

41000

117000

324000

870000

2270000

13,0

14,0

15,0
16,0

17,0
18 0

190

20 0

21.0

2720000

6500000

15000000

33000000

70000000

143000000
275000000

505000000

8X1000000

5700000

13300000

32000000

71000000

150000000

296000000

565000000

1000000000
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spožuma ir vienādas un tātad to šķietamais spožums atkarīgs tikai

no tā, cik tālu tās atrodas no mums. Pieņemsim, ka attālumā d

zvaigzne izskatās kā m lieluma zvaigzne; tad tāda paša spožuma

zvaigzne mums izskatīsies kā (m 4- 2) lieluma zvaigzne, ja tā atro-

das attālumā 2,512 d. Lodes tilpums, ja tās diametrs ir 2,512 (/, ir

(2,512) 15,86 reizes lielāks par lodes tilpumu, kuras diametrs

ir d. Tāpēc, ja zvaigznes telpā sadalījušās vienmērīgi, (m H~ 2) lie-

luma zvaigžņu skaitam jābūt 15,86 reizes lielākam par m lieluma

zvaigžņu skaitu. Tāds izskaidrojums nav atkarīgs no tā, kāds ir

zvaigznes absolūtais spožums; tātad to var piemērot arī zvaigznēm,

Zvaigžņu blīvuma sadalījums pie debess

kas n reizes vājākas vai spožākas; citiem vārdiem, tādu pašu rezul-

tātu iegūsim visām zvaigznēm ar dažādiem absolūtiem lielumiem.

Tomēr skaitļi, kas minēti šās lappuses tabulā, rāda, ka zvaigžņu skai-

ta pieaugums nekur nesasniedz skaitli 15,86, tas ir daudz mazāks

(no 8 līdz 2). Tātad vidēji visos galaktiskos garumos zvaigžņu

telpiskais blīvums samazinās līdz ar attālināšanos no Saules.

Piezīmēsim turklāt, ka šajā iztirzājumā tiek pieņemts, ka starp-
zvaigžņu telpa ir tukša un gaisma, iedama tai cauri, nepavājinās.
Mēs redzēsim, ka šāds pieņēmums neatbilst īstenībai, un tāpēc
teorētiski secinājumi no zvaigžņu statistikas rezultātiem nav tik

vienkārši kā šis elementārais spriedums.

Zvaigžņu vidējais redzamais blīvums pie debess sfēras mainās

ne vien ar galaktisko platumu, bet, kā to rāda Piena Ceļa redzamā

3
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spožuma salīdzināšana tā dažādās vietās un it sevišķi zvaigžņu

skaitīšana, zvaigžņu sakārtojuma biezums ļoti stipri mainās arī pa

tā galaktisko garumu. Visgaišākie zvaigžņu mākoņi atrodas Skor-

pija un Strēlnieka zvaigznājā. Zvaigžņu skaitīšana rāda, ka zvaig-
žņu skaita paUelināšanās uz 1 kvadratgradu, tuvojoties Piena Ceļa
visgaišākajai vietai, ir jo stiprāka, jo vājākas ir saskaitāmās zvaigznes.

235. att. Zvaigžņu sakārtojuma schema Galaktikā.

Saskaņā ar Heršela pamatdomu šis apstāklis norāda, ka Piena

Ceļš virzienā uz Skorpija un Strēlnieka zvaigznājiem īstenībā iz-

platās tālāk nekā virzienos uz pārējiem zvaigznājiem un ka visma-

zākais attālums tam ir virzienā uz Dvīņu zvaigznāju (diametrāli

pretēji Skorpija un Strēlnieka zvaigznājam). No šiem faktiem

izriet, ka zvaigznes Piena Ceļā sakārtojas tādā tilpumā, kuram ir

lēcas vai kabatas pulksteņa veids, bet Saule neatrodas vis šā tilpuma

centrā, bet sānis no centra. Komplicētāki statistiski un teorētiski

izskaidrojumi, kurus šeit nevaram aplūkot, rāda, ka zvaigznes Piena

Ceļā sakārtojas šajā tilpumā nevienmērīgi; vislielākais blīvums (t. i.,

zvaigžņu skaits, piemēram, tūkstoš kubiskos parsekos) ir ap centru,

un uz malām tas pamazinās.
Rupjā tuvinājumā tas attēlots 235. zīmējumā, kurā schematiski

parādīts zvaigžņu sakārtojums Piena Ceļa šķēluma plaknē, kas iet

caur tā mazo asi' (visīsāko diametru). Burts S apzīmē Saules stāvokli.

Šāda veida pētījumi tomēr nespēj dot pilnīgu priekšstatu par

Piena Ceļa uzbūvi; mēs vēl pie šā jautājuma atgriezīsimies; bet

vispirms mums jāiepazīstas ar dažiem spīdekļiem, kas atrodas ir

Piena Ceļā, ir ārpus tā, un proti, ar zvaigžņu kopām un dažāda veida

miglājiem.
Lai iegūtu skaidru jēdzienu par attālumiem, kādos mēs redzam

dažāda absolūtā spožuma vai dažāda absolūtā lieluma zvaigznes,
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derīga ir šāda tabula, kurā norādīts šķietamais novērojamais zvaig-
žņu lielums četrējāda absolūtā spožuma zvaigznēm: 1) pārmilžiem,
kuru skaits zvaigžņu vidū procentuāli neliels, 2) milžiem, 3) pēc
absolūtā spožuma mūsu Saulei līdzīgām zvaigznēm, 4) sarkanajiem
punduriem, k>as atrodas dažādos attālumos — no 10 līdz 100000 par-
sekiem. Robeža zvaigžņu lielumiem, kuras vēl var nofotografēt ar

visspēcīgākajiem reflektoriem, nepārsniedz 21. zv. lielumu; zvaigžņu
lieluma robeža tām zvaigznēm, kurām ar nedaudz izņēmumiem
zināmas īpatnējās kustības, ir 10. zv. lielums; zvaigžņu lielumu

robeža tām zvaigznēm, kurām parasti mērī radiālos ātrumus, ir 6.

vai 7. zv. lielums, bet sakarā ar ārkārtīgi ilgām ekspozicijām (vairāk
desmit stundu) un mazo dispersiju robeža pazeminās līdz 5. un vēl

mazākam zv. lielumam.

Novērojamie zvaigžņu lielumi dažāda spožuma zvaigznēm

265. §. Divējāda veida zvaigžņu kopas. Par zvaigzņu kopu

vispār sauc vairāku aesmitu, simtu vai tuKstošu zvaigžņu grupu

kurā zvaigznes novietotas cita citai tuvāk nekā uz apkārtējās debess

platības.

Izšķir divējāda veida zvaigžņu kopas: izklaidu un lodveida kopas.
*

Izklaidu kopā vairāki desmiti zvaigžņu novietotas dažu minuši

vai nedaudz grādu attālumā cita no citas. Starp tām var būt tādas

kas saredzamas ar neapbruņotu aci, un teleskopiskas. Šāds tuvums

var būt arī nejauša parādība (atcerēsimies optiskās dubultzvaigznes)
bet, kad zvaigžņu skaits kopā lielāks par vienu vai diviem desmi-

tiem, tad šāda nejaušība maz ticama un šāda grupa mums iāuzlūk(

par tādu zvaigžņu grupu, kuras telpā patiesi atrodas tuvu cita citai

Protams, ka uz laukuma, ko aizņem kopa, var projicēties arī zvaig-
znes, kas atrodas no mums gan tālāk nekā pati kopa, gan arī tuvāk

Tāpēc no zvaigžņu sakārtojuma vien nevar atšķirt visas kopas

zvaigznes no tādām, kuras pie kopas nepieder.
Izklaidu kopas sakārtojas galvenokārt Piena Ceļa joslā vai ne

tālu no tās; tādas ir Hiades un Plejādes Vērša zvaigznājā (236. att.)
Sile Vēža zvaigznājā, dubultkopa Perseja zvaigznājā v. c. Bet ir

arī tādas kopas, kas atrodas tālu no Piena Ceļa, piemēram, kopa, kas

Zvaigžņu attālums parsekos
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veido veselu Berenikas Matu zvaigznāju, kurš atrodas tuvu Galakti-

kas polam. Izklaidu kopu pie debess pavisam zināms ap 330; puse

no tām atrodas ne tālāk par ±3° no Galaktikas ekvatora.

Lodveida zvaigžņu ko-

pās (237. att.) nelielā de-

bess laukumā, kura dia-

metrs nepārsniedz pus
grāda un bieži ir pat vēl

mazāks, novietojas milzīgs
skaits vāju, teleskopisku
zvaigžņu, kas sniedzas pat
daudzos tūkstošos. Spožāko
zvaigžņu lielumi dažādās

kopās ir dažādi, bet visur

tie ir vājāki par 12. zvaig-
žņu lielumu. Tās var izpē-
tīt tikai, fotografējot ar

garfokaliem objektiviem.
Katra kopa ieņem apmē-
ram riņķveida laukumu,bet,

protams, īstenībā zvaigznes
aizņem apmēram lodveida

tilpumu, no kurienes arī

cēlies to nosaukums. Zvaig-
žņu skaits stipri palielinās,
pārejot no kopas malām

uz centru, un centra tuvu-

mā tās pat nevar saskaitīt:

tā> saplūst kopā pat visla-

bākajās fotogrāfijās. Lod-

veida kopu skaits palielinās,
pārejot uz Piena Ceļa joslu,
bet bez tam tās nav izklie-

dētas pa visu tā joslu, bet

gandrīz visas atrodas tajā

236. att. Plejādes fotogrāfija
(augšā — ziemeļi).

Piena Ceļa pusē, kuras vidū atrodas Skorpija un Strēlnieka zvaig-
znājs. Šajos divos zvaigznājos sakārtojas apmēram puse no visām

lodveida kopām, un pavisam to ir zināms ap 90.

266. §. Izklaidu zvaigžņu kopas. Dažās izklaidu zvaigzņu kopās

pamanītas sistemātiskas kustmas; tādas kopas sauc par kustīgām
kopām. Tās mēs jau aplūkojām 262. § un redzējām, kā var no-

teikt to zvaigžņu attālumu no Saules. Izklaidu kopu vairumam šāda

kustība nav konstatēta, jo tā ir ļoti maza; tas, protams, nenozīmē,
ka tās nekustas. Tas nozīmē, ka to kustības ir mazas; tās kādreiz

novērojumu ceļā atklās.
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Šādu nekustīgu kopu attālumu no mums var noteikt šādā kārtā.

Kopas zvaigznēm jāaprēķina to redzamie zvaigžņu lielumi un spektri.

Ja pēdējo grūti izdarīt zvaigžņu vājā spožuma dēļ, tad noteic krāsu

237. att. Lodveida zvaigžņu kopa Herkulesa zvaigznājā (Mesjē 13).

Augšā — ziemeļi.
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indeksus, t. i., vizuālo un fotogrāfisko lielumu starpību; mēs redzējām
(sk. 227. §), ka krāsu indeksi cieši saistīti ar zvaigžņu spektriem. Pēc

tam konstruē grafiku šādā veidā: katru zvaigzni apzīmē ar punktu,
kura abscisa ir spektrs (vai krāsu indekss), bet ordinata — novēro-

tais zvaigžņu lielums. Tad izrādās, ka iezīmētie punkti sakārtojas
tā kā punkti Hercšprunga-Reseļa diagramā, kuru tie ari attēlo, ti-

kai absolūto lielumu M vietā ir novērojamie lielumi m (238. att.).

238. att. Sakars starp vizuālo zvaigžņu lielumu un zvaigžņu spektru

Plejādēs (pēc Hercšprunga pētījumiem).

Dažreiz milžu zara nav, bet ir novērojams galvenās secības zars.

Protams, daži punkti nenovietojas šajā zarā: tie attēlo zvaigznes,
kuras nepieder pie kopas, bet atrodas tai tuvāk vai tālāk no mums.

Salīdzinot šādas līknes un Hercšprunga-Reseļa līknes ordinatu

starpību vienādām abscisām, dabūjam starpību M — m; un tad

pēc jau vairākkārt lietotās formulas M — m — 5 + 5 lg n var ap-

rēķināt paralaksi it. Piemēram, no 238. attēla Plejādēm atrodam,
ka GO klases zvaigznēm m = 10,5, bet pēc Reseļa diagramas tās

pašas klases zvaigznēm M = 4,2; tātad 7r = 0",0055 un Plejadu
attālums ir 180 parseku.

8S Vispārīgās astronomijas kurss
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Zinot kopas attālumu un kopas aizņemtā laukuma redzamo

diametru, var aprēķināt tās lineāros izmērus. Līdz šim izpētītās pāri

par 300 kopu atrodas gandrīz visas 200 līdz 2000 parseku attālumā;
nedaudzām attālums sniedzas līdz 7000 parsekiem. To diametri

ierobežoti no 1 līdz 15 parsekiem, vairumam starp 2 un 7 parsekiem.
267. §. Lodveida zvaigzņu kopas. Ir vairākas metodes, kā no-

teiKt loaveiaa Kopu attālumus no mums.

1) Dažās kopās atklātas īsperioda cefeidas, kurām, kā mēs re-

dzējām 251. §, vidējais absolūtais lielums M ir 0,20; tāpēc, noteikuši

pēc novērojumiem to redzamo lielumu m,vram aprēķināt paralaksi

pēc formulas 5 lg n = M—m —5. Piemēram, kopā Mesjē 31 īs-

perioda cefeidu vidējais zvaigžņu lielums ir 15,5. Tāpēc lg n =

- — 1 —0,2 (15,5 + 0,2) = —4,14 = 5,86— 10; no šejienes atro-

dam 7x = 0",000072 un attālumu, kas līdzinās 14 000 parsekiem va

45 000 gaismas gadiem.
2) Šepli atrada, ka tajās kopās, kurām paralakse aprēķināta pēc

cefeidām, 25 visspožāko zvaigžņu vidējais fotogrāfiskais absolūtais

lielums (atmetot, protams, 5 visspožākās, jo tās varbūt atrodas mums

tuvāk nekā kopa un tikai projicējas uz tās laukuma) ir — 1,5. Pie-

laižot, ka tas ir pareizi arī attieksmē uz visām lodveida kopām, var

pēc katras kopas spožo zvaigžņu novērojamā vidējā fotogrāfiskā

zvaigžņu lieluma m atrast tās paralaksi pēc formulas lg tt = — 1 —

— 0,2 (m + 1,5). Kad paralakse noteikta, var aprēķināt kopu lie-

lumus. Izrādās, ka tie visām kopām samērā līdzīgi. Blīvākajai daļa
diametrs ir apmēram 5 parseku, bet ārējās robežas atrodas 10—15

parseku attālumā no centra. Blīvajā daļā spožās zvaigznes atrodas

viena no otras apmēram 50000 astronomisko vienību attālumā, t. i
atrodas daudz ciešāk kopā nekā zvaigznes Saules tuvumā. Tomēr

arī šis attālums pietiekami liels, lai tās varētu kustēties nesadurdamās.

Pēc lodveida kopu izvietojuma pie debess un pēc to attālumiem

no Saules var noteikt to izvietojumu izplatījumā. Izrādās, ka tās

arī veido ir kā lodveida sistēmu, kuras centrs atrodas 8000—16 000

parseku attālumā no Saules un kuras vidējais rādiuss nedaudz

lielāks par šo attālumu. Tas nozīmē, ka Saule atrodas tuvu šīs kopi

kopas malai. Tas saskan arī ar to, ka lielum lielais vairums šo kopu
atrodas Piena Ceļa joslas vienā pusē un vairāk nekā puse atrodas

divos zvaigznājos. Virzienam no Saules uz kopu sistēmas centra

galaktiskais garums ir 327°. Šis centrs atrodas uz Skorpija un Strēl-

nieka zvaigznāja robežas, t. i., tur, kur atrodas visspožākā un zvaig-
znēm bagātākā Piena Ceļa daļa. 239. un 240. attēli rāda lodveida kopi

sadalījumu telpā pēc P. Parenago, B. Kukarkina un N. Flori pētī-

1 Mesjē — franču astronoms, kas XVIII gs. sastādīja ~miglāju" ka-

talogu, kurus tas varēja saskatīt savā nelielajā tālskatī. Vēlāk izrādījās,
ka starp tiem ir gan īsti miglāji, gan zvaigžņu kopas, kuras viņa tālskatis

neizdalīja atsevišķās zvaigznēs. Mesjē 3 apzīmē objektu Nr. 3 Mesjē katalogā.



MIGLĀJU VEIDI 435

jumiem; 239. attēlā redzama kopu projekcija uz Galaktikas plak-

nes; 240. attēlā — tas pats uz plakni, kas perpendikulāra Galak-

tikai un iet caur tās centru un Sauli. Ar krustiņu atzīmēts Galak-

239. att. Lodveida zvaigžņu kopu sistēma projicēta uz galaktiskā
ekvatora plakni.

tikās centrs. Taišņu krustpunktā, kas atzīmēts ar nulli, atrodas

Saule.

268. §. Miglāju veidi. Par miglājiem vispār sauc debess spīdek-
ļus, kuri izskatās ka vairāk vai mazāk gareni mākoņi. Tajos nav no-

vērojams krass sadalījums to sastāvdaļās; parasti tiem nav arī

robežu, jo, apskatot tos tālskatī vai uz fotogrāfijām, tie redzami kā

mākoņi vai migla. Vispirms tos var iedalīt pēc stāvokļiem pie debess:
1) galaktiskajos, t. i., tādos, kuri atrodas Piena Ceļa joslā vai tai

tuvu un, kā redzēsim, patiešām novietojas Piena Ceļa zvaigžņu sis-

tēmas robežās un 2) ārpus galaktiskajos, kuri atrodas gan pie de-

bess, gan arī, kā redzēsim vēlāk, telpā ārpus Piena Ceļa: pēdējo ir

28*
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sevišķi-daudz. Galaktiskie miglāji pēc izskata savukārt sadalās tā;

1) tumšie miglāji, 2) gaišie difuzie un 3) phnetarie miglāji.
269. §. Tumšie miglāji. Uz Piena Ceļa gaišā fona, kuru veido

vājās, teleskopiskās zvaigznes, sastopami tumši plankumi visai

dažādos lielumos, sākot no kvadratgrada mazas daļas līdz daudziem

240. att. Lodveida zvaigžņu kopu sistēma projicēta uz plakni, kas

perpendikulāra prel galaktisko ekvatoru un iet caur Sauli.

kvadratgradiem. Šāda plankuma laukumā nav tik spožu zvaigžņu
kā tās, kuras veido fonu, uz kura atrodas šāds tumšs plankums, bet

ir redzamas vājākas zvaigznes. Ja šīs pēdējās nav redzamas novēro-

tāja tālskatī vai nav iznākušas uz fotogrāfijām nepietiekami ilgas

ekspozicijas dēļ, tad, liekas, vārētu domāt, ka šajā vietā nemaz nav

zvaigžņu, it kā šajā vietā būtu pārtraukums Piena Ceļā. V. Heršels

tā arī sākumā domāja, ka tādos gadījumos Piena Ceļa zvaigžņu

mākoņus šķeļ garš koridors, kurā nav zvaigžņu. Taču kopš XIX gs.

beigām un it īpaši XX gs., rūpīgi izpētījot šādus objektus ar foto-

grāfijas palīdzību, izrādījās, ka minētajā gadījumā mums ir darī-
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šana ar milzīgiem smalku putekļu mākoņiem. Tajos var būt arī

lielākas matērijas daļiņas un gāze, bet vienkāršs izskaidrojums rāda,

ka dotās masas smalki putekļi vairāk absorbē gaismu nekā lielākās

daļiņas un gāze.

241. att. Tumšais miglājs čūskas nesēja zvaigznājā
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Viegli papirosa dūmi met manāmu ēnu uz baltas papīra lapas.
Vairāk centimetru biezs dūmu slānis jau stipri absorbē gaismu. Bet,
ja savienojam dūmu daļiņas vienā blīvā masā, tad absorbcija būs

daudz mazāka. ledomāsimies, ka 1 kub. mm tipogrāfijas krāsas

iztriepts uz 1 kv. cm balta papīra; šis kvadrātcentimetrs kļūs gandrīz
melns, bet 1 kub. mm liels piliens apklās tikai vienu simto daļu kvad-

rātcentimetra. Gluži tāpat gāzes mākonis ar tādu pašu masu kā

242. att. Tumšā miglāja absor-

bētas gaismas noteikšana.

smalko putekļu mākonis ai/tur

tikai mazu daļu no gaismas, kas

iet tam cauri. Tāpēc gluži dabiski

var uzskatīt, lai nebūtu jāpieņem
milzīgas masas, ka tumšie miglāji
sastāv galvenokārt no smalkiem

putekļiem, kaut gan, protams,
tajos var atrasties lielākas matē-

rijas daļiņas un gāzes.
Dažreiz var aptuveni noteikt

attālumu no mums līdz tumšiem

miglājiem šādā kārtā. Saskaitām

zvaigžņu skaitu līdz 7., 8., 9. un

turpmākajiem zvaigžņu lielumiem

miglāja laukumā vienā kvadrat-

gradā un tam apkārt esošā Piena

Ceļa fona laukumā un sastādām

attiecīgu grafiku (242. att.). Fona

zvaigžņu skaits nemitīgi augs

fidz ar zvaigžņu robežlieluma pamazināšanos (līkne A); miglāja
laukumā spožāko zvaigžņu skaits, kuras atrodas mums tuvāk nekā

miglājs, būs apmēram tāds pats kā tāda paša spožuma zvaigžņu
skaitļrfona laukumā; turpretim zvaigznes, kas atrodas aiz miglāja,
nepazūd, un to skaits paliek tāds pats kā fona laukumā, bet visām

tām spožums miglāja absorbcijas dēļ būs samazinājies vienādā

mērā. Tāpēc zvaigžņu skaita līknes gaitu miglāja laukumā attēlos

likne B. Zvaigžņu spožums, kuras atrodas punktā C, aptuveni norāda

attālumu no Saules līdz miglājam, bet abu līkņu augšējo daļu ab-

scisu starpība rāda, cik lielā mērā miglājs absorbē gaismu.
Dažus tumšos miglājus var redzēt ar neapbruņotu aci; tādi ir

debess dienvidu puslodē tumšie plankumi Piena Ceļā, kurus XVI gs.

pirmie dienvidu jūru braucēji nosaukuši par ogļu maisiem. Novēro-

jamā Piena Ceļa sadalīšanās zvaigžņu mākoņos, bez šaubām, pa

daļai ceļas no tā, ka tumšie miglāji absorbē gaismu.
Piena Ceļa joslas sadalīšanās divos paralēlos zaros no Gulbja

līdz Skorpijam arī, domājams, liecina par to, ka šajā vietā novieto-

jies milzīgs, tumšs miglājs, kas aizsedz no mums Piena Ceļa visspo-
žāko daļu. Interesanti, piemēram, ka šajā šaurajā joslā nav nemaz



saredzamas lodveida zvaigžņu kopas, kaut gan, spriežot pēc to skaita

pieaugšanas virzienā uz Skorpiju un Strēlnieku, tām šeit būtu jāat-
rodas. Domājams, ka tās no mums aizsedz tumšais miglājs.

243. att. Gaišā difuzā miglāja. Ziemeļamerikas dienviddaļa.

Tumšo miglāju atrašanās Piena Ceļa robežās ietekmē attālumu

novērtējumus dažādiem spīdekļiem, ko izdara, pamatojoties uz šo

spīdekļu redzamiem, novērojamiem spožumiem. Piemēram, ja no-

teic kādas lodveida kopas attālumu pēc tajā esošo cefeidu novēroja-
mā vidējā spožuma, tad jāņem vērā, ka to šķietamais spožums at-

karīgs ne tikai no attāluma no Saules, bet arī no iespējamās gaismas

439TUMŠIE MIGLĀJI
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absorbcijas tajos miglājos, caur kuriem nāk gaisma no cefeidas

ceļā uz mūsu Sauli. Tāpēc arī 267. § norādītais lodveida kopu centra

244. att. Gaišais difuzais miglājs Oriona zvaigznājā.

attālums, 8000—16 000 parseku, jāsaprot tā, ka, ja neievēro gaismas
absorbciju, tad tas ir 16 000 parseku, bet, ja to ievēro, tad attālums

samazinās līdz 8000 parsekiem. Absorbcijas aprēķinu nevar izdarīt
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precizi, un tāpēc attālumu var aprēķināt tikai aptuveni. Saskaņā
ar dažādiem pētījumiem tumšo miglāju slānis Piena Ceļā, ja tas ir

245. att. Mākoņveida miglājs Gulbja zvaigznājā. Ziemeļi — apakšā.

tūkstoš parseku (vienu kiloparseku) biezs, pavājina zvaigžņu spo-

žumu Galaktikas plaknes tuvumā apmēram par I—2—3 zv. lie-

lumiem, dažādās vietās dažādi; gaismas absorbcija pamazinās līdz

ar attālināšanos no Galaktikas plaknes.
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Saskaņā ar V. Ambarcumjana un Š. Oordeladzes pētījumiem
tumšais miglājs Galaktikā nav izvietots nepārtrauktā slānī, bet sa-

stāv no atsevišķiem tumšiem mākoņiem: katrs no tiem vidēji ab-

sorbē 0,3 zvaigžņu lieluma, un uz taisnas, 1000 parseku garas līnijas
atrodas vidēji trīs tādi mākoņi, un tāpēc viens kiloparseks miglāja
absorbē apmēram 1 zv. lielumu.

Bez aplūkotajiem tumšajiem miglājiem, kas sastāv no smalkiem

putekļiem. Piena Ceļā ir tumši mākoņi, kas sastāv no gāzēm. To

esamību starpzvaigžņu telpā noteic sekojoši novērojumi. Ir atrasts

diezgan daudz zvaigžņu, kurām tumšās spektra līnija-;, piemēram,

ūdeņraža līnijas, radiālā ātruma rezultātā novirzās uz sarkano vai

violeto spektra galu, bet kalcija tumšā līnija tā nenovirzās un

ieņem normālu stāvokli. Tas norāda, ka šī iīnija izceļas nevis no

gaismas absorbcijas zvaigznes chromosferā, bet kaut kur telpā starp

zvaigzni un novērotāju. Tā kā šādu parādību novēro nevis visām,

bet tikai dažām zvaigznēm, tad tas norāda, ka kalcijs telpā izvieto-

jies atsevišķiem mākoņiem. Šobrīd dažādās debess vietās atrasti

mākoņi, kas sastāv no neitrāla un jonizēta kalcija, neitrāla nātrija
un kālija un molekulāra ogļūdeņraža un ciāna. Tumšie miglāji ab-

sorbē violeto un zilo gaismu stiprāk nekā dzelteno un sarkano.

Šā iemesla dēļ mēs redzam zvaigznes, kuras atrodas aiz miglāja,
sarkanākas nekā tā paša spektralā tipa zvaigznes, kas atrodas

miglāja priekšā. Šajā gadījumā tumšās līnijas, kas noteic spektra
tipu, nesaskan ar enerģijas sadalījumu spektrā kā tas notiek, novēro-

jot tās normālos gadījumus (375. Ipp.).
270. §. Gaišie difuzie miglāji izskatās kā spīdošas mākoņvei-

da masas ar visai dažādu un dīvainu uzbūvi (243. att.). Vien

no tiem aizņem lielus laukumus pie debess, kā, piemēram, miglājs
Orionā (244. att.), kurš ir visspožākā daļa tajā milzīgajā miglājā
kas ietver visu Oriona zvaigznāju; citi stiepjas kā vienu grādi

plašas gaišu dūmu strūklas (245. att.).

Dažu miglāju spektrs, piemēram, to, kas ietver gaišās Plejādi

zvaigznes, ir vienāds ar šo zvaigžņu spektru un tas liecina, ka šajos
(un līdzīgos) gadījumos miglājs spīd ar atstarotu zvaigznes gaismu
kā mums ar atstarotu Saules gaismu spīd gaiss un putekļi tajā.

Citiem difuzajiem miglājiem spektrs sastāv no gaišām līnijām

pēc to vietas spektrā var pazīt ūdeņraža un hēlija līnijas, bet ir ar

tādas līnijas (divas spožas spektra zaļajā daļā), kādas nav atrastas

nevienā spektrā uz Zemes. Tāpēc sākumā tās attiecināja uz vielu

kāda nav atrodama uz Zemes, proti, uz nebuliju (no latiņu vārda

nebula — miglājs). Mūsu laikos, pamatojoties uz teoriju par atomu

gaismas izstarošanu, uzskata, ka šīs līnijas ceļas no trīskārt joni-
zētiem skābekļa un slāpekļa atomiem.

Šādu difuzu miglāju spīdēšanu izskaidro arī ar to, ka tuvējā

zvaigzne apgaismo gāzu miglāju; tikai šeit nav vis vienkārša gaisma
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atstarošana (jo tad miglājam būtu tāds pats spektrs kā zvaigznei),
bet elektronu kustības ierosināšana atomos (sk. 145. §) zvaigznes
gaismas iedarbībā, proti, tās ultravioleto staru iedarbībā; apstarotāja
zvaigzne šādos ga-
dījumos ir B klases

zvaigzne (vai zvaig-
znes) ar spožu spek-
tra ultravioleto daļu.

145. § aprakstīta
līniju rašanās spek-
tros. Piebildīsim vēl,
ka, ja gāzes blīvums

ir ļoti mazs, tad

elektroni var kustē-

ties pa ļoti lielām

orbitām un tāpēc
var notikt tik lieli

elektronu pārlēcieni
no šīm lielajām or-

bitām uz mazajām,
kādi nav iespējami,

246. aatt. Planetarais miglājs Andromedas

zvaigznājā.

ja gāzei ir liels blīvums, jo atomu sadursmes neļauj veidoties

tik lieliem atomiem. Tāpēc arī ļoti maza blīvuma gāzes spektrā

246. b att. Planetarais mig-
lājs Lapsiņas zvaigznājā.

var būt tādas līnijas, kādas nav

iespējamas lielā blīvumā. Tās nevar

iegūt laboratorijās pat vislielākajos
vakuumos; tāpēc tās sauc par ~aizl-

iegtām". Bet tieši tās ir atrastas

difuzo miglāju spektros, tā kā gāzu
blīvums ir ārkārtīgi mazs. Tādā

kārtā, starp citu, astronomiskie no-

vērojumi apstiprina fizikas teorijas

par atoma uzbūvi.

Noteikt attālumu no mums līdz

difuzajiem miglājiem iespējams tikai

tādā gadījumā, ja pieņem, ka spožās

zvaigznes, kas atrodas miglāja lau-

kumā pie debess, īstenībā ietilpst tajā.
Tad, noteicot attālumu līdz šīm

zvaigznēm, dabūsim attālumu arī līdz

pašam miglājam. Piemēram. Oriona

miglāja attālumu vērtē uz 280 par-

sekiem; tāpēc tā visgaišākā daļa, kuras leņķiskais diametrs ir ap I ,
īstenībā stiepjas 5 parseku vai 16 gaismas gadu tālu.

B. Voroncovs-Veļjaminovs parādīja, ka gāzu masas daudzums
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Galaktikā ir tāds, ka to pilnīgi var izskaidrot ar gāzu. noplūšanu
no karstajām Volfa-Raijē tipa zvaigznēm un arī, mazākā mērā, no

novām un planetarajiem miglājiem.

271. §. Planetarie miglāji izskatās kā ieapaļi diski, kas atgā-
cnna pianetas, no Kurienes ari cēlies to nosaukums. Spožums diska

dažādās daļās nav vienāds un sadalīts neregulāri. Daži miglāji ir

247. att. Saules stāvokļa schema Galaktikā.

gredzenveidīgi, jo diska

iekšiene spīd vāji; tajos
visos ir centrālā zvaig-
znīte, ne spožāka par 11.

fotogrāfisko zvaigžņu lie-

lumu, bet tās vizuālais

lielums ir daudz vājāks

(246. att.). Vislielākajiem
šādiem miglājiem leņ-

ķiskais diametrs ir no 3"

līdz 12', bet vairumam

mazāks par V. Tāds ir

to šķietamais veids; īste-

nībā laikam tie. ir lod-

veidīgi, bet tiem spīd gal-
venokārt ārējās kārtas

(tad gredzena veids gūst
\ ? • \dabisku izskaidrojumu)
vai .arī iekšējās, tomēr

spožums virzienā uz centru nepieaug. Visiem tiem spektri ir gāzu

spektri, līdzīgi difuzo miglāju spektriem. Centrālajai zvaigznei ir (>

klases vai Volfa-Raijē tipa spektrs kā zvaigznēm, kurās pārvēršas
novas ap to laiku, kad to spožums pēc uzliesmošanas pavājinās.

Tāpēc ir pareizs uzskats, ka planetariem miglājiem ir sakars ar

novām. To skaits pie debess svārstās no 100 līdz 150.

272. §. Piena Ceļa izmēri un veids. Piena ce|a izmērus var no

teiKt tiKai aptuveni. Mes ne tikvien nevaram redzēt tā vistālākc

daļu, kas atrodas aiz tā centra, bet arī pats centrs no mums aiz

segts ar tumšu miglāju. Mēs tomēr redzējām, kā var noteikt attālu

mus no Saules līdz atsevišķām lodveida kopām un līdz atseviš

ķām cefeidām. Ja pieņem, ka lodveida kopu sistēmas centrr,

ar Galaktikas centru, tad attālums no Saules līdz šim centram iz

nāk 16 000 parseku, neierēķinot gaismas absorbciju miglājos, vi

8000—10000 parseku, ja ierēķina šo absorbciju. Apmēram tādu paši
attālumu dabū arī īsperioda cefeidām.

No otras puses, zvaigžņu skaitīšana ļauj secināt, ka galvenf
zvaigžņu masa izvietota saspiesta tilpuma robežās, kura ekvator;

rādiuss sasniedz 12—15 tūkstoš parseku, bet tā mazā ass apmēran
3000 parseku. Saskaņā ar šiem skaitļiem 247. zīmējums attēlo Piena
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Ceļa telpisko šķēlumu pa tā ekvatoru un pn tā mazo asi. Protams,

šajā gadījumā pieņem, ka Piena Ceļa robežas kaut vai aptuveni
veido tādu rotācijas figūru, kas griežas ap mazo asi.

B. VISUMS

273. §. Ārpusgalaktiskie miglāji. Lai cik milzīgs ir Piena Ceļ
ar saviem zvaigžņu miljardiem salīdzinājumā ar Saules sistēmu

tomēr tas ir tikai niecīga daļa no Visuma. Visums ietver sevī mii

jonus šādu piena ceļu jeb galaktiku. Daļu no tiem mēs redzam, be

lielāko daļu fotograiējam kā ārpusgalaktiskos miglājus.
Tos tā nosauc tāpēc, ka pie debess tie sakārtojas ārpus Piena

Ceļa joslas. Tikai nedaudzi atrodas tuvāk par 20° no galaktiskā
ekvatora. To skaits pieaug virzienā uz Galaktikas polu, kas atrodas

Berenikas Matu zvaigznājā. Tie arī īstenībā, kā mēs to vēlāk re

dzēsim, atrodas aiz Piena Ceļa sistēmas un atrodas milzīgos attālumos

no tā. Pēc leņķiskiem izmēriem tie ir ļoti dažādi: sākot ar lielo

miglāju Andromedas zvaigznājā, ko varam redzēt ar neapbruņoti
aci un uz fotogrāfijām un kura dimensijas sasniedz gandrīz 3°, bei

dzot ar ļoti vājiem, kurus iespējams nofotografēt tikai ar vislielā

kajiem mūsdienu reflektoriem un kuri uz fotogrāfijām tikko

atšķiras no zvaigznēm ar sava attēla izplūdušajām formām. Līdz

mūsu dienām nofotografēto miglāju skaits sasniedz gandrīz sim

tūkstošus. Miglāju skaitu, kurus iespējams nofotografēt ar 2'
2

metru reflektoru, novērtē apmēram uz diviem miljoniem.
Tiem ir nepārtraukts spektrs ar tumšām absorbcijas līnijān

tāpat kā zvaigznēm; tas norāda, ka tajos galvenokārt spīd zvaigznes
Tas nozīmē, ka īstenībā tās ir zvaigžņu kopas, bet tik tālas, ka sa-

dalīt zvaigznēs tās nav iespējams ne vizuāli tālskatī, ne uz fotogrā-

fijām, izņemot nedaudzus gadījumus, kad šāda veida objekti atrodas

mums tuvāk.

Pēc sava veida ārpusgalaktiskie miglāji sadalās: 1) neregulāros

(to ir maz, ne vairāk par 3%), 2) eliptiskajos (ap 17%) un 3) spi-
rālveida (ap 80%).

Eliptiskie miglāji izskatās kā vairāk vai mazāk saspiesta elipse;
vislielākais spožums ir centrā un pakāpeniski samazinās uz malām.

Daudziem no tiem nav manāma nekāda struktūra. Domājams, ka

īstenībā tie nav plakani veidojumi, bet lodveida — vairāk vai ma-

zāk saspiesta elipsoida veidā. Taču arī saspiestu elipsoidu redzam

kā apaļu disku, ja raugāmies uz to tajā virzienā, kas tuvs tā mazajai
asij; šajā gadījumā nav iespējams droši atšķirt lodveida formu no

saspiestas, ja vien neizmanto kādu hipotēzi. Eliptiskos miglājus,
kuriem mazās ass attiecība pret lielo ir mazāka par 0,3, pieskaita

pie spirālveida miglājiem.
Spirālveida miglāji ir stipri saspiesti veidojumi. To forma ir
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šāda: vidū atrodas gaišākā daļa, kas izskatās kā riņķis vai elipse;
īstenībā tas, protams, ir stipri saspiests elipsoids. No viena diametra

pretējiem galiem iziet divi zari, kas spirāles veidā apvijušies ap cent-

rālo daļu. Šie zari ir vai nu diezgan smalki, tā kā var atšķirt katru

spirāli atsevišķi, vai plati, sa-

dalījušies atsevišķās daļās; tajā
gadījumā abu spirāļu zari da-

ļēji saplūst kopā un katru

atsevišķi saskatīt ir grūtāk.

248att. Spiralmiglāji Medību Suņu zvaigznājā (NGC 5194 — 5195)

(pa kreisi) un Berenikas matu zvaigznājā (HV 24) (pa labi).

Tajos gadījumos, kad raugāmies perpendikulāri pret spirāļu
vidējo plakni, tās var atšķirt skaidri, piemēram, Medību Suņu

zvaigznājā (248. attēlā pa kreisi), Lielā Lāča, Trijstūra v. c.

zvaigznājos. Bieži mēs uz tiem skatāmies ieslīpi; tad spirāles sa-

skatīt ir grūtāk, piemēram, Andromedas miglājā (249. att.). Dažreiz

mēs uz miglāju skatāmies no sāniem (248. att. pa labi); tad tas iz-

skatās kā vārpstiņa ar krietni resnāku vidusdaļu, un spirālveida
uzbūve nav redzama; gluži iespējams, ka visos šādos gadījumos
mums ir darīšana tieši ar spirālveida miglāju. Dažiem vārpstvei-
da miglājiem gar viduslīniju stiepjas šaura, tumša svītra. Tā

norāda, ka miglāja robežās, tā vidusplāksnē atrodas plāns smalku

putekļu gredzens (tumšais miglājs).



274. §. Ārpusgalaktikas miglāju attālumi. Visuma uzbūve

\rpusgalaktikas miglāju attālumus izdevies noteikt tikai nedējos

249. att. Spirālveida miglājs Andromedas zvaigznājā (Mesjē 31).

Ziemeļi — augšā.

gadu desmitos, kad uz fotogrāfijām, ko ieguva ar vislielākajiem
reflektoriem, kuru spoguļu caurmērs ir 2' l 2 metri, izdevās vairāku

447ARPISGALAKTIKAS MIGLĀJU ATTĀLUMI
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lielu spirālveida miglāju iekšējās daļās atšķirt atsevišķas zvaigznes
( \ndromedas, Trijstūra v. c. miglājos). Tad tajos atklāja cefeidas

un pēc to šķietamā spožuma varēja noteikt attālumus ar to pašu
metodi kā lodveida kopu gadījumā. Pēc tam tiem pielietoja spožo

zvaigžņu metodi, arī tāpat kā lodveida kopām. Bez tam dažos tika

atklātas novas un tad, pieņemot, ka to absolūtais lielums ir tāds pats
( 7) kā novām mūsu Piena Ceļā, varēja noteikt to attālumus. Ar

šādām metodēm atrada, piemēram, ka Andromedas miglāja attālu-

lums ir ap 230 000 parseku, t. i., 750 000 gaismas gadu; tā diametrs

ir ap 15 000 parseku, bet vājākās daļas divas reizes lielākas. Trij-
stūra miglājs atrodas 240 000 parseku (780 000 gaismas gadu)
attālumā, tā diametrs ir ap 8000 parseku. Magelana mākoņi ir ne-

regulāras formas ārpusgalaktikas miglāji; abu attālumi ir apmēram
30000 parseku, bet to lineārie izmēri ir ap 3000 un 2000 par-

seku.

Vairumam ārpusgalaktikas miglāju nevar atšķirt atsevišķas
zvaigznes. Tāpēc ar minētām metodēm nevar noteikt to attālumus.

Tāpēc, lai aptuveni noteiktu attālumus, pieņem, ka to lielumi īste-

nībā maz atšķiras cits no cita, un tāpēc, jo mazāks leņķiskais dia-

metrs, jo lielāks ir attālums. Vai arī pieņem, ka absolūtais spožums
tiem vienāds; tāpēc, jo vājāks izskatās miglājs, jo tālāk tas no mums

atrodas (divu miglāju spožumu attiecība ir apgriezti proporcionāla to

attālumu kvadrātu attiecībai).

Saprotams, ka šādu aprēķinu ceļā iegūst tikai stipri aptuvenus
attālumu novērtējumus, tomēr šādi secinājumi nav fantastiski

un dod zināmu priekšstatu par milzīgajiem attālumiem novērotā

izplatījuma sektorā. Pēc lieluma šie miglāji līdzīgi mūsu Galakti-

kai, un tāpēc tos bieži sauc par galaktikām.

Vājām galaktikām attālumi iznāk desmitos un simtos miljonos
gaismas gadu. Tas nozīmē, ka gaisma, kas tagad no šiem spīdekļiem
nonāk līdz mums, iznākusi no tiem tajā laikā, kad cilvēka uz Zemes

vēl nemaz nebija un dzīvības attīstības procesā dzīvoja tikai tā

tālie senči.

Nereti pie debess sastop nelielas galaktiku grupas ar 2—3 mig-

lājiem vai nedaudz vairāk. Bez tam atrastas vairākas (ap 20)

veselas kopas ļoti vāju galaktiku, kuras sastāv no vairākiem desmi-

tiem vai simtiem miglāju. Šepli ieteica šādām galaktiku kopām
dot nosaukumu pārgalaktikas.

Spožākajiem spirālveida miglājiem pēc to spektriem atklāta-

centrālās daļas rotācija ar to pašu metodi, ar kādu noteikta, piemē-
ram, Saturna un Saturna gredzena griešanās ap asi; izrādās, ka

centrālā daļa griežas kā ciets ķermenis (punkta lineārais ātrums

proporcionāls punkta attālumam no centra). Mēģinājumi izmērīt

spirāļu daļu leņķiskos ātrumus nav sekmējušies, jo noved pie ne-

iedomājami lieliem lineāriem ātrumiem. Nav šaubu, ka atsevišķi
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zvaigžņu mākoņi atrodas kustībā, tikai šās kustības likums pa-

gaidām paliek nenoskaidrots.

Dažos ārpusgalaktikas miglājos XX gs. atklāja ārkārtīgi spožas
novas. Uz fotogrāfijām tās ir ļoti vājas, 15. zv. lieluma un vājākas,

bet, aptuveni aprēķinot tā miglāja attālumu, kurā tās parādās, var

spriest, ka to absolūtais lielums atbilst — 15. zvaigžņu lielumam,
t. i., īstenībā tās ir simt miljonu reižu spožākas par mūsu Sauli un

tik daudz reižu spožākas par parastajām novām (—7 zvaigžņu lie-

lumu), cik reižu šīs pēdējās spožākas par zvaigznēm milžiem

(0. zvaigžņu lieluma). Šādas neparasti spožas novas sauc parparnomm.
Grandiozie un ātri (lēcieniem) noritošie procesi, kas rada šādu

gaismas pastiprināšanos, pagaidām ir gluži neskaidri, kaut gan nav

šaubu, ka to cēlonis meklējams atoma iekšējās enerģijas atbrīvošanā.

Tātad, īsi sakot, pamatojoties uz teikto, novērojamā Visuma

daļa sastāv no neizmērojama daudzuma milzīgu zvaigžņu kopu,
galaktiku, kas līdzīgas mūsu Piena Ceļam ir pēc lieluma, ir pēc

zvaigžņu skaita ar mazajām zvaigžņu kopām, tumšiem un gaišiem
miglājiem. Attālumi starp šīm galaktikām, aptuveni izsakoties, ir

apmēram desmit reižu lielāki nekā to diametri; tas nozīmē, ka tās

aizpilda izplatījumu daudz vairāk nekā zvaigznes Piena Ceļā, kas

ir gluži niecīgas pēc izmēra, salīdzinot ar attālumiem starp tām. Ga-

laktikas izvietotas izplatījumā nevienmērīgi: vietām sastopama- to

kopas — pārgalaktikas. Attālumus no mums līdz vistālākajām, kas

patlaban zināmas, gaisma noiet tikai simtos (100—500) miljonos
gadu.

Ņemot vērā milzīgos attālumus starp zvaigznēm, Visumā ir

ļoti maz matērijas. Ja iedomātos, ka visa matērija, ko novērojam,

vienmērīgi sadalīta pa mums redzamo Visuma telpu, tad dabūsim

ļoti niecīgu matērijas blīvumu, daudz mazāku par vismazāko blī-

vumu, ko mūslaiku fizikā iegūst vispilnīgākos vakuumos.

275, §. Sarkanā novirze. Lai arī cik vāji pēc spožuma ir ārpusga-
laktikas miglāji, tacu ar reflektoru, kura spoguļa caurmērs ir 2'A

metri, ir izdevies iegūt šo miglāju spektru fotogrāfijas; to iegūšanai

vajadzēja vienu un to pašu plati ilgi eksponēt, līdz 80 stundām, t. i.

daudz nakšu no vietas. Pēc spektru tumšajām līnijām, lietojot

Doplera-Fizo principu, ieguva miglāju radiālos ātrumus attieksmē

pret Sauli. Izrādījās, ka, izņemot nedaudz gadījumu, tumšās līnijas
novirzītas uz spektra sarkano galu; šo parādību nosauca par sarkām

novirzi. Tas nozīmē, ka miglāji attālinās no Saules un pie tam

attālināšanās ātrumi sasniedz vairākus simtus un pat tūkstošus

kilometru sekundē (vislielākais ātrums ir ap 25 000 km/sek.), t. i.

simtiem reižu vairāk nekā zvaigžņu vidējie radiālie ātrumi mūsu

Piena Ceļā. No šiem radiāliem ātrumiem izveda divus secinājumus
1) attieksmē pret ārpusgalaktikas miglāju sistēmu mūsu Saule

ātrums ir apmēram 300 kmļsek, un 2) jo vājāks miglājs, t. i., jo

29 Vispārīgās astronomijas kurss
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tas vidēji atrodas tālāk no Saules, jo lielāks ir tā radiālais ātrums,
ar kādu tas attālinās no Saules. Bet, ja tas tā, vai tad Visums pa-

plašinās?
Sakarā ar teikto daži ārzemju zinātnieki izdara tālu ejošus se-

cinājumus, ka kādreiz visas novērojamās galaktikas atradušās tuvu

cita citai, veidojušas vienu masu, nav varējušas pastāvēt agrāk un

tātad esot radītas. Šādu slēdzienu nevar atzīt par stingri zinātnisku

un loģisku. Tas dibināts uz hipotēzes, ka Doplera-Fizo princips ir

sarkanās novirzes vienīgais iespējamais cēlonis. Bet, ja gaisma
no gaismas avota uz novērotāju daudzus miljonus gadu nāk cauri

izplatījumam, kura fizikālās īpašības pagaidām nav gluži izpētītas,
tad mēs nevaram galvot, ka pa šo laiku gaismas viļņu garumi ne-

izmainās, piemēram, nepagarinās. Mēs neesam pilnīgi izpētījuši

gaismas dabu un minēto slēdzienu nevaram uzskatīt par stingri
loģisku. Ir iespējami arī citi izskaidrojumi. Atbilde nav skaidra

un jautājums gaida atrisinājumu.
276. §. Piena Cels kā spiralveida miglājs. Zvaigžņu kustības

Piena Ceļā. Tas, ko mēs zinām par ārpusgalaktikas miglājiem, da-

msKi neK secināt, ka arī mūsu Piena Ceļš, ja to aplūkotu no ārpuses
un no liela attāluma, izskatītos kā miglājs; bet mums par to jāspriež

novērojot to no punkta, kas atrodas Piena Ceļa iekšienē; tāpēc ar

secinājumi nav droši. Tomēr valdošās domas ir tādas, ka tas pēc
savas uzbūves varētu būt līdzīgs spirālveida miglājiem. Tā cent

ralā daļa mums noslēpta aiz milzīga, tumša miglāja, kas stiepjas

no Gulbja līdz Kuģa ķīļa zvaigznājam. Saule ar tuvākām zvaig
znēm veido vienu no spirāles mākoņiem. Pārējie spirāļu mākoņ
redzami kā Piena Ceļa zvaigžņu mākoņi. Starp tiem novietojas
tumšie miglāji. Turklāt ari mūsu Piena Ceļa izmēri, var sacīt

izrādās līdzīgi citu piena ceļu izmēriem.

Mēs redzējām, ka attieksmē pret ārpusgalaktikas miglājiem Sau

les ātrums ir 300 kmlsek. Bet, tā kā Piena Ceļa zvaigžņu radiālie

ātrumi mērījami tikai desmitos kilometru sekundē, tas nozīmē, ka

ne tikai Saule, bet visa tai apkārt esošo zvaigžņu grupa kustas ar

ātrumu apmēram 300 kmļsek. Protams, šis ātrums sastādās kā ko

pējais no diviem ātrumiem: Galaktikas (vai tā centra) kustības ātru

ma un Saules (kopā ar tai tuvāko zvaigžņu grupas) kustības ātrumi

attieksmē pret Galaktikas centru. Lai šo pēdējo noteiktu, ķeras pie
lodveida kopu radiālajiem ātrumiem. Mēs redzējām, ka tās novieto

jušās apmēram lodveidīgā tilpumā, kura centrs atrodas apmēran
virzienā uz Galaktikas centru, kā tas noteikts pēc teleskopisko zvaig

žņu skaitīšanas. Pieņemsim, ka lodveida kopu lodveidīgā sakopo

juma centrs sakrīt ar Galaktikas centru. Aplūkojot šo kopu radiālo

ātrumus, redzam, ka vienā lodveidīgās sistēmas daļā tās vidēji tu

vojas Saulei; bet otrā — vidēji attālinās no tās. To var attiecinā

vai nu uz šās lodveida kopu grupas rotāciju, vai uz mūsu Saule
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kustību, protams, kopā ar tai apkārtējam zvaigznēm. Ja pieņemam
pēdējo, dabūjam Saules ātrumam attieksmē pret Galaktikas centru

vērtību apmēram 275 kmļsek. Līdzība ar Saules ātrumu attiecībā

pret citām galaktikām, domājams, ir tikai nejauša, bet, katrā ga-

dījumā skaidrs, ka apmēram ar tāduātrumu Saule līdz ar tās apkārtē-

jām zvaigznēm kustas attieksmē pret mūsu Galaktikas centru. Pa-

matojoties uz to, var dot dabisku izskaidrojumu Kapteiņa zvaig-
žņu plūsmām vai zvaigžņu kustībām Švarcšilda pētījumos (sk.
261. §).

Patiešām, kaut gan visai zvaigžņu grupai līdz ar Sauli ir ātrums

275 kmļsek., taču gluži dabiski jādomā, ka ne visām grupas zvaig-
znēm ir gluži vienāds ātrums ir pēc lieluma, ir pēc virziena. Pieņemsim,
ka v 0 ir vidējais ātrums no visiem šās grupas zvaigžņu ātrumiem ir

pēc lieluma, ir pēc virziena. Tātad attieksmē pret iedomāto punktu,
kas kustas ar ātrumu cO,

vienas zvaigznes nedaudz aiziet priekšā,
citas atpaliek; vienas kustas Galaktikas plaknē mazliet pa labi, ja
skatās ātruma v virzienā, bet citas — mazliet pa kreisi; beidzot,
dažādu zvaigžņu kustību virzieni veido dažādus, kaut arī nelielus,

leņķus ar Galaktikas plakni. Šo iemeslu pēc rodas nesaskaņas ar

zvaigžņu relativo kustību izkliedi attieksmē pret punktu, kura ātrums

vq. Bet, ja izkliede c vienā plaknē, piemēram, Galaktikas plaknē,
krietni lielāka nekā citās plaknēs, tad arī jādabū it kā zvaigžņu
pārsvara kustība attieksmē pret punktu ar ātrumu cO,

bet šajā ap-

stāklī tad arī slēpjas Švarcšilda pētījumu rezultāts. Saules ātrums

tieši nesakrīt ar ātrumu vO.

No šās nesakrišanas rodas zināms pār-
svara kustības virziena izkropļojums, kas novērojams arī īste

nībā.

Pēdējos gados, rūpīgi analizējot zvaigžņu radiālos ātrumus un

īpatnējās kustības, tika atklāta Saules un tai apkārtējo zvaigžņu
līklīnijas kustība. Pie tam virziens uz rotācijas centru apmēram
sakrita ar virzienu uz Galaktikas centru, kas dabūts no vājo zvaigžņu
skaitīšanas un noteicot lodveida kopu grupas centru. Tādā kārtā

iznāk, it kā Saules grupas zvaigžņu (vietējā sistēma) kustība

ap Galaktikas centru ir riņķveidīga. Ja tas ir tā, tad, pieņemot

riņķveidīgas kustības ātrumu, piemēram, par -275 kmļsek., bet

attālumu no Saules līdz Galaktikas centram par 10000 parsekiem,
var aprēķināt, ka apceļošanas periods ir apmēram 220 miljonu gadu.

Pieņemot, ka arī pārējās Galaktikas daļās pastāv līdzīga zvaigžņu
riņķveidīga kustība ap centru, var runāt par Galaktikas rotāciju.
Bet, ja tas tā, tad nezin vai to varēs iedomāties kā spiralo mig-
lāju, tāpēc ka nav domājams, ka spiralie zari atrodas riņķveidīgā
kustībā ap zvaigžņu centrālo masu. Tādā gadījumā mūsu Galak-
tika jāiedomājas līdzīga tiem saspiestajiem miglājiem, kuros nav

konstatējamas spirāles struktūras. Šis jautājums vēl gaida savu

atrisinājumu.

29*
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277. §. Kosmogonijas problēma. Sākot ar Kopernika laiku un

tālaK avi, avii gaasimia, Ka an XVIII gs. sākumā, pateicoties
daudzu pētnieku darbiem, pamazām noskaidrojās Saules sistēmas
uzbūve un tās ķermeņu dažādās kustības, kuras rodas no savstar-

pējas pievilkšanās. Taču tā laika astronomus maz nodarbināja jau-
tājums par debess spīdekļu pagātni, par to izcelšanos un varbūtējo
likteni. Aplūkodams zinātnes attīstību šajā periodā, Engelss rakstīja:

~Bet jo sevišķi šo periodu raksturo tas, ka tiek izstrādāts īpatnējs
vispārējs pasaules uzskats, kura centrā ir priekšstats par dabas
absolūtu nemainīgumu. Pēc šā uzskata daba, vienalga, kā tā pati būtu

radusies, ja jau nu tā ir, paliek vienmēr nemainīga, kamēr tā eksistē.
Planētas un to pavadoņi, ko kādreiz iekustinājis noslēpumainais
~pirmais grūdiens", riņķojuši pa savām iepriekš noteiktām elipsēm
mūžīgi mūžos vai vismaz līdz visu lietu galam... Zeme kopš mū-

žības vai arī kopš dienas, kad tā radīta (atkarībā no ieskatiem), ir

palikusi nemainīgi tā pati. Tagadējās „piecas pasaules daļas" ir

pastāvējušas vienmēr, vienmēr tām ir bijuši tie paši kalni, ielejas
un upes, tas pats klimats, tā pati flora un fauna, ja nerunā par to,
ko pārveidojusi vai pārvietojusi cilvēka roka. Augu un dzīvnieku

sugas noteiktas uz visiem laikiem, jau tām rodoties, līdzīgais vienmēr

radījis līdzīgo, un tā jau bija liela piekāpšanās, kad Linejs pieļāva,
ka šur un tur krustošanās rezultātā varējušas rasties jaunas sugas.
Pretēji cilvēces vēsturei, kas attīstās laikā, dabas vēsturei piedēvēja
tikai izvēršanos telpā. Dabā noliedza katru pārmaiņu, katru attīstību.

Dabas zinātne, kas sākumā bija tik revolucionāra, pēkšņi atradās

caur un cauri konservativas dabas priekšā, kurā tagad viss ir tāds,

kāds tas bijis no sākuma, un kurā visam līdz pasaules galam vai uz

mūžu mūžiem jāpaliek tādam, kāds tas bijis no sākuma...

Pirmo robu šajā sastingušajā dabas uzskatā izsita nevis daba;

pētnieks, bet filozofs. 1755. gadā parādījās Kauta ~Vispārīgā dabas

vēsture un debess teorija". Jautājums par pirmo grūdienu bija at

mests. Zeme un visa Saules sistēma parādījās kā kaut kas, laikā

tapis... Kanta atklājumā taču slēpās izejas punkts visai tālākajā
kustībai uz priekšu. Ja jau Zeme bija kaut kas tāds, kas tapis, tac

kaut kam tapušam vajadzēja būt arī tās tagadējam ģeoloģiskajam
ģeogrāfiskajam, klimatiskajam stāvoklim, tās augiem un dzīvnie-

kiem, un Zemes vēsturei vajadzēja ritēt ne tikai telpā, kur viens

novietojas blakus otram, bet arī laikā, kur viens seko otram. J;
nekavējoties un noteikti būtu turpināti pētījumi šajā virzienā, ta<

pašreiz dabas zinātne būtu pavirzījusies daudz tālāk par tagadēji
tās stāvokli. Bet ko labu varēja dot filozofija? Kanta darbs palik;



SAULES SISTĒMAS IZVEIDOŠANAS PĒC KANTA 453

bez tieša rezultāta, līdz kamēr pēc ilgiem gadiem Laplass un Heršels

attīstīja tā saturu un sīkāk to pamatoja, tā pakāpeniski līdzinā-

dami ceļu nebularās ~hipotēzes" atzīšanai.'' (Fngdss, Dabas dialek-

tika, 1949., 9.—11. Ipp.)
Kopš seniem laikiem ir bijušas leģendas par pasaules izcelšanos,

lielāko tiesu kā augstākas būtnes, dieva pasaules radīšanas akti.

Bet doma gan par katra atsevišķa debess ķermeņa, gan par visa

Visuma izcelšanos, pakāpenisku izveidošanos un nepārtrauktu pār-
veidošanos bija sveša zinātnes attīstībai. Pat Bufona (1745. g.)
doma, ka planētu sistēma būtu varējusi izveidoties no komētas

sadursmes ar Sauli, ir sveša pakāpeniskas attīstības — evolū-

cijas idejai.
Tikai Kants debess ķermeņu evolūcijas ideju aplūko visā tās

daudzveidībā. Kanta grāmata par šo jautājumu tika izdota 1755.

gadā bez autora vārda ar nosaukumu: ~Vispārīgā dabas vēsture un

debess teorija vai mēģinājums izskaidrot visas pasaules uzbūvi un

mechanisko izcelšanos, pamatojoties uz Ņūtona pamatlikumiem".
Tajā autors sistemātiski attīstījis domu, ka viss Visums un, starp citu.
Saules sistēma varējuši izveidoties no pirmatnējā bezveidīgā matērijas
stāvokļa, no ehaosa, vienīgi mechanisko cēloņu dēļ, to matērijas īpa-
šību dēļ, kuras tai piemīt kā matērijai.

Kanta grāmata svarīga ar vispārējiem uzskatiem, vispārīgām
idejām par Visuma evolūciju. Tā pamatidejas atspoguļojas, var teikt,

gandrīz visās turpmākajās kosmogoniskajās hipotēzēs. Taisnība,

grāmatā dažreiz sastopams vārds ~radīšana", kura vietā, sekojot
Kanta spriedumu loģikai, vajadzētu likt vārdu ~izveidošanās".
Bet var būt, ka te ir bijis nolūks padarīt izklāstu pakāpeniskāku tā

paša iemesla dēļ, kāpēc grāmata iznāca bez autora vārda; XVIII gs.

vidū tā bija pārāk revolucionāra, un autoram, atceroties Džordano

Bruno un Galileja likteni, bija jādomā arī par savas grāmatas un

savu likteni.

278. §. Saules sistēmas izveidošanās pēc Kanta. Milzīgo telpu ap

to vietu, kur izveidojas Saules sistēma, sakuma aizpildīja dažādi

blīvuma daļiņas, pie kam blīvākās daļiņas bija sastopamas jo retāk

jo lielāks bija to blīvums.

Miljoniem gadsimtu laikā izkliedētie smagākie elementi ar

pievilkšanos piesaista sev apkārtējo matēriju ar mazāku īpatnējo
svaru. Bet šīs daļiņas savukārt kopā ar matēriju, kuru sev pievie-

nojušas, savācas tajos punktos, kur atrodas daļiņas ar vēl lielāku

blīvumu. Šīs pēdējās līdzībā kārtā savācas ap vēl blīvākām utt. līdz

pat centrālai, vislielākai masai. Daļiņu kustības ap šo centrālo

masu sākumā ir visdažādākās, pēc Kanta domām, dabiski cenšas

cita ar citu saskaņoties, t. i., nonākot tādā stāvoklī, lai katra kustība

pēc iespējas mazāk traucētu citām. Tas notiek tāpēc, ka daļiņas
tik ilgi apgrūtina citu daļiņu kustības, kamēr tās sāk kustēties vienā
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virzienā, un tādā kārtā dabū brīvu cirkulāru kustību. Kants domā,
ka šāda procesa rezultātā tiks iegūta telpa, ieslēgta starp divām

ne visai tālu vienu no otras atrodošām plaknēm, starp kurām daļiņas
brīvi kustas pa riņķveidīgām orbitām.

Šajā telpā katras planētas pirmais dīglītis veidojas, saejot ko-

pā vairākiem elementiem savstarpējās pievilkšanās rezultātā, un pēc
tam šī piciņa pievilks sev daļiņas, kas kustas apmēram saskanīgi
ar to. Planētas izveidojas no tām daļiņām, kuras kustas precizi
pa riņķiem, tāpēc no šīm daļiņām radušās masas turpinās šīs pašas
kustības ar to pašu ātrumu, tajā pašā virzienā. Tas pietiekami pa-

rāda, kāpēc planētu kustība ir apmēram riņķveidīga un kāpēc viņu
orbitas sakārtojušās vienā plaknē". Daļiņas, kas nav pievienojušās
tām daļiņām, no kuru savienošanās rodas planētas, kustas patstāvīgi
un beigās nokrīt uz Saules.

Nav nepieciešams sīkāk aplūkot Kanta iztirzājumus. No teorē-

tiskās mechanikas viedokļa, kura attīstījusies XVIII gs. beigās,

galvenokārt pēc Lagranža un Laplasa darbiem, Kanta apsvērumi
ir daļēji aplami, bet, kā jau sacīts, viņa darbs galvenokārt ir principiāli
nozīmīgs kā pirmais mēģinājums plaša jautājuma nostādnei par

Visuma izcelšanos.

Jāpiebilst, ka Kantam chaoss nesastāv vis no elastīgas gāzes, bet

no atsevišķām dažādu veidu matērijas daļiņām ar dažādu blīvumu;
mēs tagad teiktu — tas sastāv no meteoritiem, sākot ar lielajiem līdz

sīkajiem, putekļveidīgajiem. Tiesa, Kants runā ne tikai par daļiņu

savstarpējo pievilkšanos, bet arī par to atgrūšanos, taču tai ir mazāk

svarīga nozīme.

279. §. V. Heršela uzskati. XVIII gs. beigās un XIX gs. sākumā

jautājumi par debess ķermeņu attīstību nodarbināja V. Heršeli

Būdams, pirmkārt, novērotājs, viņš, rūpīgi pētīdams zvaigžņotās
debess objektus, pievērsa uzmanību daudzajiem paša atklātajiem

miglājiem. Novērodams visdažādākā lieluma un visdažādākā spo-
žuma miglājus, viņš nāca uz domām, ka zvaigznes veidojas no mig-
lājiem, to matērijai pakāpeniski kļūstot blīvākai. Tās ir tā saucamās

nebularās hipotēzes sākums. Bez tam Heršels izteica domas, ka

debess spīdekļu un to grupu dažādie stāvokļi, kādus novēro

vienā un tajā pašā laikā, var norādīt uz katra atsevišķām attīstības

fāzēm vai vismaz uz vidējā tipiskā debess ķermeņa attīstības fāzēm

laika plūsmā; jāprot tikai saprast šo stāvokļu pakāpenību, tas ir,
kurš ir pirmais un kurš kuram seko. Ar šo Heršela domas pielieto-
jumu mēs sastapāmies 257. §, kur Reseļa diagramu mēģināja uz-

skatīt kā zvaigznes attīstības atspoguļojumu laika plūsmā.
289. §. Laplasa hipoteze. jXviji gs. ueigas Lapiass puunceji

savu mpotezi par aauies sisiemas izcelšanos. Viņa paša nostāju pre

to rāda tas apstāklis, ka viņš nepublicēja to savā piecu sējumu darbā

Debess mechanika", kurā aplūkoti visdažādākie jautājumi, sākot ar



sarežģītām planētu perturbēto kustību teorijām, līdz tik vienkāršiem

kā barometriskā formula, bet tikai kā pielikumu savam populāra-
jam sacerējumam Pasaules sistēmas iztirzājums". Taču šai hipo-
tēzei bija lemts savaldzināt cilvēces prātus gandrīz visa XIX gs. laikā.

Laplass aplūko tikai daļu no lielās problēmas, ko uzmeta Kants,

tikai planētu un to pavadoņu izcelšanos. Viņš iesāk ar domu, ka

kādreiz matērija, no kuras veidojušās Saule un planētas, bijusi ro-

tējoša gāzes masa, pie kam tās blīvums palielinājies, tuvojoties
centram, un centrā

atradies sevišķi blīvs

kodols, bet pārējā gā-
zes masa sastādījusi šā

kodola atmosfēru. Ro-

tēšana notikusi vien-

mērīgi. Laplass neno-

darbojās ar jautājumu,
kā šās masas daļiņas

sakārtojušās agrāk un

no kurienes cēlusies

masas rotācija.
Gāzes masa zaudēja

enerģiju staru izstaro-

šanas dēļ, tādēļ tai

vajadzēja sarauties. Tai

saraujoties, pēc me-

chanikas likumiem leņ-

250. att. Saules sistēmas rašanās pēc Laplasa
hipotēzes.

ķiskajam ātrumam vajadzēja pieaugt un gāzes masai vajadzēja
saplakt un ar laiku izveidot arvien plakanāku formu, pie kam ma-

tērijas daļiņām vajadzēja satecēt uz ekvatoru. Rotēšanai pakāpeniski

paātrinotie's, iestājās brīdis, kad centrbēdzes spēks uz ekvatora ro-

bežas līdzsvaroja centrālā sabiezinājuma pievilkšanās spēku un ma-

tērija sāka izvietoties ekvatora plaknē plakana gredzena veidā, kurš

pamazām kļuva platāks, jo iekšējā daļa nepārtraukti samazinājās.
Tām atmosfēras daļiņām, kuras atradās tālu no ekvatora plaknes,

vispārējās saraušanās'dēļ vajadzēja tuvoties centram un veidot šeit

nākamo Sauli. Platajam, bet samērā plānajam gāzes gredzenam, kas

izveidojās ekvatora plaknē, vajadzēja, pēc Laplasa domām, sadalīties

atsevišķos gredzenos saraušanās un molekulu savstarpējās pievilk-
šanās dēļ (250. att.).

Tālāk ~gandrīz vienmēr gāzes gredzenam jāsadalās vairākās

masās, kuras, kustoties ar vienādu ātrumu, turpināja tādā pašā
attālumā riņķot ap Sauli. Šīm masām vajadzēja kļūt sferoidalām

un griezties (katrai ap savu asi) savas riņķošanas virzienā ap Sauli,

jo katra gredzena iekšējās malas molekulām piemita mazāks lineārais

ātrums nekā ārējās malas molekulām. Tā no viena gredzena var iz-

455V. HERŠELA UZSKATI
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veidoties vairākas gāzveida planētas. Bet, ja kāda no tām izrādās

pietiekami liela, lai pamazām, pateicoties savam pievilkšanās spē-

kam, piesaistītu savam centram visas pārējās, tad gāzes gredzens

pārvērtīsies par veselu sferoidalu masu, pie kam griešanās kustīha

ap asi un riņķošana ap Sauli notiks vienā virzienā."

Bet, ja gredzenā nebija tādas sevišķi masivas planētas, tad no

gredzena izveidojās vairākas planētas, tāpat kā tas notika ar to

gredzenu, no kura izveidojās mazās planētas.
Tā pēc Laplasa domām notikusi planētu veidošanās. Katra no

tām savas pastāvēšanas sākumā bijusi līdzīga tam lielajam miglājam,

no kura veidojusies Saule un šīs mazās masas. Un gluži līdzīgā kārtā

no katras mazās gāzes masas ar laiku izveidojusies planēta un tās

pavadoņi.

Laplasa hipotēzē dabisku izskaidrojumu guva Saules sistēmas

svarīgākās iezīmes: planētu kustība gandrīz pa riņķi, to orbitu sav-

starpēji mazie slīpumi, to vienādie virzieni riņķojot ap Sauli un

griežoties ap asi. Tomēr Laplasa iztirzājumiem trūka stingras
matemātiskās analizēs apstiprinājuma, un viņš pats rakstīja,
ka iepazīstina ar savām domām, ~nedodams tām uzticību, kas ir

dabiski tur, kur hipotēze nav pārbaudīta ar novērojumiem vai

aprēķiniem". Līdz šim laikam novērojumi nav neko devuši. Taču

pēdējā laikā ar fotogrāfijas palīdzību izdevies atklāt nedaudzām

zvaigznēm neredzamus mazas masas pavadoņus būtībā ar to pašu

paņēmienu, kā tika atklāti Siriusa un Prociona pavadoņi, t. i., pēc
tikko manāmām, bet periodiskām zvaigznes stāvokļa maiņām pie

debess. Taisnība, bez papildu datiem nevar novērtēt ne šo pavadoņu

masas, ne arī pateikt, vai zvaigznei ir viens vai vairāki pavadoņi.
Mēs nezinām, cik bieža parādība Visumā ir tādas planētu sistēmas

kā mūsējā, bet neapšaubāmi tās nav reti izņēmumi.

Pielietojot Laplasa hipotēzei stingrus mechanikas apsvērumus,

kļuva redzams, ka ne visu tajā var stingri pierādīt, un pagājušā gad-
simta beigās un šajā gadsimtā radušās daudz jaunu hipotēžu. Rei-

zēm Kanta un Laplasa uzskati tika apvienoti vienā ~Kanta-Laplasa

teorijā" par Saules sistēmas izcelšanos. Būtībā tās nevar apvienot,

jo mechanikas apsvērumi tajos ir dažādi, un nevar arī tos nosaukt

par teoriju. Taču Laplasa hipotēzei bija liela ideoloģiska nozīme, jo

pretstatā bibeles leģendai tā tomēr apskatīja Saules, Zemes un pla-
nētu rašanos kā tīri mechaniska procesa rezultātu, un deva daļēju

ilustrāciju Kanta izaicinājumam: ~dodiet man matēriju un es uz-

būvēšu no tās pasauli".

281. §. Si, Čemberlena-Multona un Džinsa hipotēzes.

beigās un XX gs. sākumā izvirzījās vairākas mpotezes, kas izskaidro

ja Saules sistēmas izcelšanos. Vienās šī izcelšanās tiek izskaidrota

kā nemitīga un pakāpeniska pirmssākuma masas evolūcija bez citi

masu iejaukšanās. Citās hipotēzēs, kas sevišķi raksturīgas mūsi



CEMBERLENiA-MULTONA UN DŽINSA HIPOTĒZES 457

laikam, to autori ieved kā būtisku faktoru debess ķermeņu sadurša-

nos vai tuvošanos. Aplūkosim īsumā četras no tām.

Si hipotēze iztēlo planētu rašanos šādi. Rotējošā miglājā, kas

pats no sev's varējis un tiešām pārvērties par Sauli, nejauši no

ārienes iekļuvušas samērā nelielas matērijas masas. Ja šo masu ceļi
bija stipri slīpi pret miglāja ekvatoru, tad tie gāja tam cauri un

aizgāja tālāk. Turpretim, ja to kustības plakne gandrīz sakrita ar

miglāja ekvatora plakni, tad vielas pretestības dēļ dažām kustība

varēja tā palēnināties, ka tās sāka riņķot ap Sauli. To ceļiem, kas

sākumā aiz nepieciešamības bija stipri eliptiski, vides pretestības

dēļ (un to var stingri pierādīt) vajadzēja pamazām tuvoties riņķim.
Tajā pašā laikā šīm masām pievienojās tās miglāja daļas, ko šīs ma-

sas sastapa ceļā, un tā pakāpeniski veidojās planētas — pēc izcelša-

nās ~Saules gūstekņi", nevis ~bērni", kā Laplass domā.

To, ka visas planētas kustas uz vienu pusi, var izskaidrot tā,

ka tās masas — gūstekņi, kuras sākumā kustējušās pretī miglāja

griešanās kustībai, sastapa pārāk lielu pretestību un nokrita uz Sau-

les. Planētu pavadoņi, pēc Si hipotēzes, arī uzlūkojami par planētu

gūstekņiem, šajā hipotēzē dabiskāk nekā citās hipotēzēs izskaidrota

pavadoņu parādīšanās, kuri griežas uz pretējo pusi nekā vairums

ķermeņu Saules sistēmā.

Hipotēzē, ko devis amerikāņu ģeologs Čemberiens un matemā-

tiski izstrādājis astronoms Multons, par planētu sistēmas izcelšanās

izejas momentu aplūkota divu jau izveidojušos zvaigžņu-vieninieču
tuvošanās uz laiku, kam bija katastrofiskas sekas. Divām zvaig-
znēm, šādi tuvojoties, katrai vajadzēja zaudēt savu sfērisko veidu.

Tajā malā, kas vērsta pret garām skrejošo zvaigzni, un pretējā malā

vajadzēja rasties izciļņiem (parādība analoga paisumiem, ko rada

Mēness un Saule Zemes ūdens kārtās, tikai daudz grandiozāka), un,

ja zvaigznes atrodas pietiekami tuvu, no tās dzīlēm šajās viena otrai

pretim esošajās malās var izrauties gāzes fontāni, kuros matērija
novietosies kā divas vairāk vai mazāk platas spirāles, kas sagrieztas
uz vienu pusi līdzīgi spirālveida miglājiem, bet daudz mazākas. Kad

zvaigznes būs pagājušas viena otrai garām, šīs gāzes daļiņas pamazām
pārvērtīsies sīkās matērijas daļiņās līdzīgi putekļiem, pēc tam ak-

mentiņiem (hipotēzes autori tās nosaukuši par planetesimalēm, bet

varētu paturēt nosaukumu meteoru ķermeņi). Šīs planetesimales

riņķo ap Sauli pa visdažādākajiem ceļiem, aptuveni elipsēm, bet

visas vienā virzienā un aptuveni vienā plaknē, tajā pašā virzienā,
kurā kustas zvaigzne, kas radījusi šo katastrofu. Planetesimales

saduras cita ar citu un paniazām veido arvien lielākas masas, nā-

kamās planētas. Multons parādīja, ka sadursmju rezultātā šo

pakāpeniski augošo masu orbitas sāks jo vairāk pieņemt riņķa
veidu, jo biežāk notiks sadursmes, t. i., gala rezultātā, jo masivāka

būs topošā planēta. Šim izskaidrojumam atbilst tas apstāklis, ka



mūsu planētu sistēmā vislielākās ekscentricitates ir mazajām
planētām un mazākajām no lielo skaita (Merkuraui un .Marsam).
Pec šis hipotēzes pavadoņi rodas tāpat kā planētas.

Džinsa hipotēze ari pamatota uz katastrofu un pat uz vēl lielāku

nekā Cemberlena hipotēze. Džinss pieņem, ka viena zvaigzne paiet
garām otrai tik tuvu un tik ātri, ka no zvaigznes dzīlēm izplūst
viela, galvenokārt zvaigznes vienā malā, proti, tajā, kas vērsta pret

251. att. Planeturašanās pēc Džinsahipotezes.

garām skrejošo zvaigzni, jo šajā pusē zvaigznei ~paisuma" kustiba

būs lielāka nekā otrā pusč tāpēc, ka tā atrodas tuvāk otrai zvaig-
znei. Matērija spontāni izplūst no dzīlēm strūklas veidā, kura atrodas

uz abu zvaigzņu savstarpeļas Kustinās plaknes, izplūšana sasniedz

maksimumu, zvaigznēm atrodoties vistuvāk viena otrai, pēc tam

znci paliek no tās dzīlēm iznākušais materiāls, no kura lielākajām

daļām veidojas lielās planētas, bet no sīkākajām— mazās (251. att.).

vēl neizveidojušos planētu tajā laikā, kad tā pa savu sākotnējo
stipri ekscentrisko ceļu savā perihelijā tuvu pieiet Saulei

Džinsa hipotēze pec tās publicēšanas pievērsa sev lielu uzmanību.

atklāja tās pilnīgu bankrotu.

N Pariiskis pierādīia ka carāui eiošās zvaiuznes ietekmē sabiezē-

nav arī skaidrs, kāpēc karstie, mazie sabiezējumi, kas radušies gāzes

Visas hipotēzes, 'kas 'dibinātas uz divu zvaigžņu tuvošanos,

458 KosMiu.uM.sk \S lIIPOTKZKS
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nc.tpinīcniKi ari vel ai/ ta iemesla, ka, tā kā zvaigznes atrodas mil-
zīgi tālu cita no citas, tādas tuvošanās ir gandrīz neiespējamas
la pieņem šis hipotēzes, tad jāpieņem, ka sistēmas līdzīgas mūsu

Saules sistēmai Visumā ir ļoti reti izņēmumi, šo atspēko iepriekš
norādītais (sk. 237. §) atklājums, ka dažām zvaigznēm ir sīki pava-
doņi līdzīgi planētām.

Akadēmiķis 0. Šmits 1944. gadā deva meteoritisku planētu iz-
celšanās hipotēzi. Tās pamatā ir doma, ka Saule savā kustībā pa
(ialaktiku kādreiz šķērsojusi tumšas matērijas mākoni (meteoritus,
putekļus) un paķērusi līdz daļu no šis matērijas, liekot aizrautajām
daļiņām riņķot ap sevi; pec tam šis daļiņas apvienojušās lielākos

veidojumos — planētās.
Ja tajā vietā, kur Saule gājusi cauri, mākoņa blīvums nav homo-

gens (piemēram, ja Saule iet gar mākoņa malu), tad vienā malā

lidzaizrauto daļiņu būs vairāk nekā otrā. Tad radīsies meteorītu
bars, kas riņķo ap Sauli galvenajā, vienā virzienā. Pretējā virziena

meteorīti agri vai vēlu sadursies ar galvenā virziena meteoritiem un

nokritīs uz Saules.

282. §. Minēto hipotēžu nepilnība. V. Fesenkova hipoteze.
Nevienu no minētajām hipotēzēm nevar uzlūkot par tādu, kas jau-
tājuma atrisinājumam ir tuvāka nekā citas. Katras pamatā ir zi-

nāma viena doma. Protams, katras hipotēzes autors cenšas attīstīt

tās galveno ideju līdz galam, un tas padara katru hipotēzi vairāk

vai mazāk vienpusīgu, jo visas parādības tiek izskaidrotas ar viena

faktora darbību. Pilnīgi iespējams, ka dabā planētu sistēmu

veidošanās nenotiek visur vienādi, ka atsevišķos gadījumos atsevišķu

faktoru loma ir dažāda un ka planētu sistēmas neveidojas pēc viena

šablona. Mes nevaram par to droši spriest, jo īstenībā labi pazīstam
tikai vienu planētu sistēmu — mūsējo. Tāpēc šis uzdevums ir grū-
tāks par zvaigznes-vieninieces evolūciju, kurai nav planētu, un šis

jautājums vēl ir tālu no atrisinājuma. Taču hipotēžu rašanās dod

ari pozitivus rezultātus. Tikai radot hipotēzes un sīki, vispusīgi

kritizējot tās, mēs varam noskaidrot atsevišķu faktoru nozīmi,

kuriem var būt loma dažādu debess ķermeņu un to sistēmu Vei-

došanas nrofesā.

Bez tam visām iepriekš minētajām hipotēzēm ir viens kopējs
trūkums: tās visas bez izņēmuma ir mechanistiskas. Visas tās ievēro

tikai vienu evolūcijas faktoru — Ņūtona gravitāciju starp matērijas

daļiņām un atstāj novārtā vielas citas fizikālās īpašības, kādas

zināmas jau vairākas, pateicoties mūsdienu fizikas lieliskajiem atklā-

jumiem. Bez tam, kā Engelss saka, ~kustība kā tāda, kā būtiska

parādība, kā matērijas eksistēšanas forma, ir neiznīcināma kā pati

matērija", bet ~kustība nav tikai vietas pārmaiņa vien; virsmecha-

niskos novados tā ir ari kvalitātes pārmaiņa".
Pēdējos gados akadēmiķis V. Fesenkovs ar sevišķu neatlaidību
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norāda uz šo nepilnību iepriekš minētajās hipotēzēs. Viņš sīki attīs-

ta ideju, ka, aplūkojot Saules sistēmas evolūciju, nepieciešams ņemt

vērā, ka fiziskās īpašības un ķimiskais sastāvs matērijai, no kuras

veidojušās planētas, ar laiku mainās; ka Saules izstarošanu uztur

ne tikai tagad, bet arī pagātnē uzturēja ne tik daudz tās saraušanās,
kā procesi, kas notiek atomu kodolos, un ķīmisko elementu pārvei-
došanās līdz ar enerģijas izdalīšanos; ka nepieciešami jāievēro pla-
nētu atmosfēru ķīmiskā sastāva atšķirība.

Saskaņā ar V. Fesenkova hipotēzi ~Saules evolūcijai vajadzēja
sumēties no samērā ilgstošiem stacionāriem stāvokļiem, kad darbojas
viena vai otra tipa kodolu reakcija, kurus šķīra samērā ātras pār-

ejas no viena stāvokļa otrā. Šie starpstāvokļi varēja būt bīstami

Saules masas stabilitātei. Pēdējā pārejas stāvoklī Saulei vajadzēja
samazināt savu lielumu apmēram trīskārt un tikpat daudz reižu

palielināt savu griešanās ātrumu. Kad tai, domājams, ātrās grie-
šanās dēļ, bijusi izstiepta forma. Saulei vajadzēja galīgi zaudēt

stabilitāti. Tai kļuva nepieciešams atbrīvoties no liekā rotācijas
momenta. Šajā nolūkā, stipri izstiepusies vienā virzienā, Saule uz-

reiz vai vairākos paņēmienos izmeta no sevis malējās masas piciņas,
kuras paņēma līdzi krietnu daļu no visa kustības daudzuma mo-

menta".

V. Fesenkova hipotēze izskaidrota viņa grāmatā ~Saules sistēmas

kosmogonija".
Tomēr saskaņā ar V. Fesenkova hipotēzi planētas veidojas Sau-

les tuvumā, un paliek nenoskaidrots, kā to orbitas palielināšajušās
līdz pašreizējam lielumam. Paisumu ietekme nevar izskaidrot šo

orbitu palielināšanos, jo, lai tas notiktu, kā parādījis N. Parijskis,

vajadzīgs neiedomājami ilgs laiks, vairāk nekā miljards miljardu

gadu.

283. §. Zeme un Mēness attieksmē uz to lielumiem un masām

ieņem īpašu vietu saules sistēmā. Patiešām, citu planētu pavado-

ņiem diametri ir desmit vai desmitām reižu mazāki par planētu
un masas tūkstoš reižu mazākas par planētu masām, līdzīgi tam

kā arī pašas planētas ir tādās pašās attiecībās pret Sauli, turpretim
Mēness diametrs tikai četras reizes mazāks par Zemes diametru

Mēness masa tikai 82 reizes mazāka par Zemes masu un Mēness

vidējais blīvums tikai nedaudz pārsniedz Zemes virsējo kārtu vi-

dējo blīvumu un ir gandrīz divreiz mazāks par Zemes vidēj*

blīvumu.

Visi šie dati runā par labu domām, ka Mēness ar Zemi veidoju-
šies citādi nekā pārējās planētas ar to pavadoņiem. Šo domu sīki

attīstīja XIX gs. beigās Džordžs Darvins (Čarlza Darvina dēls) un,

pamatoja to, ņemdams vērā tās ietekmes, kādas šajā jautājumā va-

rētu būt bijušas paisumiem un bēgumiem tajos sen pagājušos laikos,

priekš daudz miljoniem gadu, kad Zeme. tāpat kā Mēness, vēl nebija
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sacietējusi un bija šķidra masa, kuras blīvums, tuvojoties centram,

pieauga.

Spēki, kas tagad izsauc okeānā paisumus un bēgumus, t. i., pa-

ātrinājumu starpība, ko Mēness piešķir dažādajām Zemes daļiņām,

darbojās arī tolaik. Tāpat kā tagad šķidrās Zemes daļiņām bija

tieksme koncentrēties tajā Zemes

punktā, kurš atradās Mēnesim tuvāk

par citiem, un tajā, kurš atradās no

Mēness vistālāk par citiem. Tas no-

zīmē, ka Zemei vajadzēja pieņemt
mazliet izstiepta griešanās elipsoida

formu, līdzīgu citronam, kuras lielā

ass vērsta no Zemes centra uz Mēness

centru. Mēness riņķoja ap Zemi. Zeme

griezās ap asi. Ja šie riņķošanas un

griešanās periodi būtu bijuši vienādi,
šā ķermeņa pāra kustībā nekas nebūtu

mainījies. Bet Zemes griešanās pe-

riods ap asi bija, tāpat kā tagad, īsāks

par Mēness riņķošanas periodu apkārt
Zemei. Tātad šķidrās Zemes daļiņu

savstarpējam sakārtojumam vajadzēja

nemitīgi mainīties, bet tā, lai ārējā
forma (virsmas forma) paliktu nemai-

nīgi izstiepta virzienā uz Mēnesi.

Tas notiktu tikai tad, ja šķidrās Zemes

daļiņas cita attieksmē pret citu būtu

absolūti kustīgas.

Taču to nevar pieņemt: šķidrums
._, . f

-,

'

,

'
-

bija vairāk vai mazāk elastīgs. Tapec,
Zemei rotējot, ārējām kārtām bija

252. att. Paisumu iedarbība

uz Zemi un Mēnesi.

jātiek aizrautām līdzi Zemes griešanās virzienā, tā ka tās lielajai
asij vajadzēja nedaudz aiziet priekšā Mēnesim, griešanās virzienā,

kā tas attēlots 252. zīmējumā, bet tajā laikā šķidrās Zemes iekšē-

jās daļas griezās ātrāk par Mēnesi.

No tā vajadzēja izrietēt divējādām sekām. Pirmkārt, berzei

starp šķidrās rotējošās Zemes dažādajām kārtām vajadzēja palēnināt
tās rotāciju, t. i., pagarināt diennakts ilgumu; otrkārt, Mēness attā-

lumam no Zemes vajadzēja palielināties, un tātad pēc Keplera
trešā likuma vajadzētu palielināties arī Mēness riņķošanas periodam

ap Zemi. Otrās sekas būtu cēlušās aiz šāda iemesla. Spēks, ar kādu

Zeme pievelk Mēnesi, ja tie atrodas tādā savstarpējā stāvoklī, kā

attēlots 252. zīmējumā, sastādās, vienkārši sakot, no Zemes centrālās

lodes ar centru punktā C pievilkšanas un diviem tās ~kupriem":
.1 — Mēnesim tuvākā un H — tālākā. Paātrinājums no centrālās
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lodes vērsts pa taisni LC, bet paātrinājums no izciļņiem — pa taisnēm

LA un LB. Divu pēdējo projekcijas uz taisni LC palielina paātri-

nājumu pa LC un padara to gandrīz pilnīgi tādu, it kā visa Zemes

masa būtu koncentrēta punktā C, turpretim paātrinājumu projekci-

jas pa LA un LB uz Mēness orbitas pieskari nav vienādas: paātrinā-

juma projekcija no izciļņa A, vērsta uz Mēness kustības pusi, ir lie-

lāka nekā projekcija no izciļņa B, jo izcilnis A ir tuvāk Mēnesim nekā

izcilnis B. Tādā kārtā dabū Mēness kustības paātrinājumu pa pie-
skari pret orbitu. Bet 48. § bija norādīts, ka līdz ar ātruma pieaugumu

eliptiskajā kustībā palielinās elipses izmēri, un pēc Keplera trešā

likuma palielinās arī riņķošanas laiks, t. i., lunārais mēnesis.

Bet ja tā, tad tas nozīmē, ka, atkāpjoties atpakaļ tūkstoš tūksto-

šiem gadu dziļumā, mums jākonstatē, ka diennakts un lunārais

mēnesis bijuši arvien mazāki un mazāki, tāpat arī attālums starp
Mēnesi un Zemi. Sīki matemātiski izanalizējot šo jautājumu, Darvins

nāca pie slēdziena, ka reiz Mēness un Zemebija veidojuši vienu masu,

kas griezusies ap asi ar periodu apmēram 3—4 tagadējās stundas.

Kas tad to sadalīja divās daļās? Darvins domā, ka šeit reizē

ar ātro griešanos piedalījušās arī šīs rotējošās masas paisuma kustības,

ko izsaukusi Saules pievilkšana. Dabiski jādomā, ka, masai šādi

sadaloties divās daļās, Mēness veidojas no ārējām, t. i., mazāk blī-

vajām rotējošās masas daļām, un tādā kārtā tiek izskaidrots tas

fakts, ka Mēness vidējais blīvums maz atšķiras no Zemes ārējo
kārtu vidējā blīvuma un Mēness nesatur sevī tās blīvās vielas (dzelzi),
kādas atrodas Zemes iekšienē. Zemes rotācijas ātruma gausā mazi-

nāšanās arī mūsu dienās izpaužas Mēness kustības sekularā paātri-

nājumā (sk. 152. §). Tā cēloni mēs dabiski attiecinām uz paisumu
darbību.

Līdzīgi tam kā Mēness radīja un rada paisuma darbības uz Ze-

mes, Zeme radījusi paisumus un bēgumus uz Mēness, un pie tam, kā

aprēķini rāda, tie iedarbojušies uz Mēness griešanos ap asi daudz

vairāk nekā Mēness paisumi iedarbojās uz Zemes griešanos. Mēness

un Zemes dalīšanās sākumā to griešanās periodi bijuši, kā norādīts,
nedaudzas tagadējās stundas, bet Mēness griešanās palēninājusies
daudz ātrāk nekā Zemes griešanās; tāpēc Mēness virsmas izciļņi,
kuri radušies no Zemes paisumu veidojošās darbības, pamazām

tuvojas taisnei, kas savieno Zemes un Mēness centrus. Rezultātā mēs

redzam, ka Mēness nerotē attieksmē pret Zemi, bet vērsts pret to

vienmēr ar vienu un to pašu pusi. Saskaņā ar izskaidroto teoriju
Mēness nevar būt lodveidīgs, tam jābūt mazliet izstieptam virzienā

uz Zemi. Un patiešām, ar ļoti preciziem mērījumiem tika atklāts,

ka pret Zemi pagrieztai Mēness pusei ir nedaudz izstiepta elipsoida
forma.

Paisuma darbības ir nozīmīgas ne tikai sistēmai Zeme — Mēness.

Saturnam ir pavadonis, kas pret planētu vērsts ar vienu un to pašu
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pusi; to pašu var domāt par Jupitera pavadoņiem. Merkurs arī

vērsts pret Sauli ar savu vienu pusi; Veneras griešanās periods ap
asi acīm redzami ir garāks par Zemes diennakti. Visām šīm parā-
dībām cēlonis var būt paisuma darbības no Saules puses. Varbūt

arī Marsam tuvais pavadonis, kas riņķo ap to ātrāk nekā Marss ap-

griežas ap asi, norāda uz to, ka kādreiz Marsa griešanās periods bijis
īsāks par tagadējo, bet pagarinājies Saules paisuma darbības dēļ uz

planētu.
284. §. Dubultzvaigžņu izveidošanās. Ne visas zvaigznes ir vie-

ninieces Ka musu saule, i reso aaju, net varbūt arī vairāk nekā trešo

daļu no visām zvaigznēm sastāda dubultzvaigznes. To izveido-

šanos nezin vai varēs uzskatīt kā divu vieniniecu tuvošanās rezultātu.

Drīzāk varētu domāt, ka dubultzvaigzne rodas no vienas masas.

Teorētiski pētījumi ar procesiem, kas notiek, masai rotējot, rāda, ka,

ja griešanās paātrinās (bet šim paātrinājumam pēc mechanikas li-

kumiem jānotiek, zvaigznes tilpumam samazinoties saraušanās

dēļ), ķermenis var izveidoties nesimetriskā formā kā bumbieris

(apioids). Tāda forma nav stabila, un griešanās ātrumam turpmāk

palielinoties, masai jāsadalās divās daļās. A. Ļapunovs to pierādījis
attieksmē uz nesaspiežamu šķidrumu. Protams, tiklīdz materiāls

attieksmē pret centru sadalījies nevienmērīgi, piemēram, ja pirmat-

nējā masā bijuši divi vai vairāki kodoli, tie veicinās masas dalīšanos.

Pēc tam kad masa sadalījusies, abas tās daļas riņķo viena ap otru,

protams, gandrīz saskardamās, un izveidojas ļoti cieša dubult-

zvaigzne, pie kam to var konstatēt vai nu tikai izdarot novērojumus
ar tās spektru, vai noteikt pēc tās spožuma maiņas (spektralās du-

bultzvaigznes un aptumsuma zvaigznes). Bet divām šādām zvaig-
znēm nevar būt lodveidīga forma; katrai no tām jābūt izstieptai

līdzīgi olai pa līniju, kas savieno to centrus, jo matērijas daļiņas,
no kurām zvaigznes sastādās, savstarpēji pievelkas. Un tad iestājas
sarežģītas parādības, kurām ir paisuma raksturs (jo darbojošies spēki
ir analogi spēkiem, kas uz Zemes izsauc paisumu un bēgumu parādī-
bas).

Šo parādību būtība galvenokārt ir tā, ka attālums starp pāra

zvaigznēm pakāpeniski palielinās. Tomēr ir pierādīts, ka paisuma
spēki nevar tālu attālināt vienu no otras divas zvaigznes, kurām

masas maz atšķiras. Tāpēc vizuālo dubultzvaigžņu rašanos nevar

izskaidrot ar vieninieces zvaigznes dalīšanos.

Akadēmiķis 0. Šmits izvirzīja hipotēzi, saskaņā ar kuru du-

bultzvaigznes veidojas tad, ja stipri tuvinājušās trīs zvaigznes.
Cieši tuvojoties, divas zvaigznes var izveidot fizisku pāri, bet trešā

zvaigzne attālinās no šā jaunā zvaigžņu pāra. Trešā zvaigzne šei

vajadzīga tikai, lai varētu izveidoties šis pāris. 0. Šmits un G. Hilmi

pierādīja, kašāds process ir iespējams. Tomēr trīs zvaigžņu sastap-
šanās var notikt ārkārtīgi reti un šajā hipotēzē neizdodas izskaidrot,
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kā cēlies tas lielais dubultzvaigžņu skaits, kāds novērojams Galak-

tikā.

285. §. Galaktiku izveidošanās. Novērojumi rāda, ka apmēram
17% galaktiku ir vairāk vai mazāk saspiestas elipsoida formas —

sākot ar lodi līdz elipsoīdam, kura saplakums līdzinās 0,3. Ja pama-

tojas uz V. Heršela idejas, ka vienā laikā eksistējošus vienas un

tās pašas klases debess ķermeņu dažādās formas vai stāvokļus var

uzlūkot kā pakāpeniskas formas, kas nomainījušas cita citu,

253. att. Formu izmaiņa,
griežoties šķidrai un gāz-

veidīgai masai.

katram no šiem ķermeņiem pakāpeniski

attīstoties, tad var domāt, ka katrs

tāds miglājs sākumā bijis lodveidīgs,

griezies, no enerģijas izstarošanas sarā-

vies, no saraušanās sācis griezties ātrāk,

bet no griešanās paātrināšanās saplacis
līdz zināmām robežām.

Džinss šo pieņēmumu centies ap-

stiprināt ar teorētiskiem apsvērumiem.

Saskaņā ar viņa pētījumiem sākotnējais

bezgalīgais chaoss, pat ja matērijas
blīvums visur būtu bijis vienāds, nav

varējis koncentrēties ap vienu punktu.
Tam vajadzēja sairt neskaitāmās mil-

zīgās daļās, no kurām katrai pēc tam

bija gandrīz patstāvīga evolūcija. Tādai

sairšanai bija jānotiek jo vairāk, ja, kā

uzskatīja un sprieda Kants, chaoss nav

bijis vienveidīgs, bet saturējis lielākus

vai sīkākus elementus. Pie mazākās

daļiņu kustības asimetrijas attieksmē

pret centru, ap kuru tās sabiezēja, varēja
rasties griešanās uz vienu vai otru pusi. Sākumā masa izveidojās

apmēram lodveidīgā formā, bet vēlāk, griešanās kustībai paātri-

noties, tai vajadzēja saplakt Taču, ja tā palika gāzveidīga, tad

tās ārējā forma nevarēja būt griešanās elipsoīds kā gadījumā ar

šķidru masu, gluži otrādi, līdz ar zināmu ātrumu gar ekvatoru

vajadzēja izveidoties asai malai (252. att.) un matērijai vajadzēja
satecēt uz šo aso malu un sadalīties gar abām ekvatora plaknes

pusēm par samērā plānu gredzenu, kas pamazām paplašinājās un

kas būtībā ļoti līdzinās tam, kā Laplass iedomājās Saules sistēmas

sākumu.

Tomēr ši evolūcijas schema par miglāju attīstību no gandrīz

lodveidīgajiem līdz stipri saspiestajiem, ko Džinss izstrādājis gāzu
masām, nav piemēro jama īstajiem miglājiem, jo, kā tagad labi zināms,

pat gandrīz sfēriskie miglāji nav vis gāzes masas, kā domāja Džinss,

bet atsevišķu zvaigžņu sistēmas. Tas izriet no miglāju spektru
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līdzības ar zvaigžņu spektriem. Dažos gadījumos izdevies eliptiskos
miglājus sadalīt atsevišķās zvaigznēs.

Vairums galaktiku pieskaitāmas spirālveida miglājiem. Tajos, kā

jau bija aprakstīts, no zvaigžņu veidojuma saplakušā kodola divām

pretējām vietām (bet dažiem varbūt ne tikai no divām ekvatora

vietām) attiet spirāles, pie kam tuvākās šāda veidaspīdekļu spirālēs
izdevās uz fotogrāfijām atklāt atsevišķas zvaigznes, zvaigžņu kopas,

gaišos un tumšos miglājus kā mūsu Piena ceļā. Grūti iedomāties, kā

varēja rasties šādas spirāles miglājiem, kuros darbojas tikai iekšēji
spēki. Spirāļu atzarošanās no diviem kodola pretim stāvošiem

punktiem atkal atgādina paisuma izciļņus uz Zemes. Bet paisuma
darbībām nepieciešams, lai tuvumā atrastos vai vismaz ietu garām
miglāji ar citu līdzīgu un pie tam milzīgu masu. Jautājums nav

noskaidrots un gaida atrisinājumu.
286. §. Evolūcijas gausums.■ i Attīstot hipotēzes par debes

ķermeņu izveidošanos un attīstību, daži autori centušies kaut ap

tuveni aprēķināt tos milzīgos laika periodus, tos,,gadsimtu miljonu
kalnus", kā Kants saka, kas aiztecējuši, kamēr debess ķermenis pār
iet no savas attīstības vienas stadijas otrā. Mēs neminēsim to

ārkārtīgi nedrošos ~gadsimtu miljonu kalnus", kas pagājuši, kamē

veidojušās zvaigžņu sistēmas un zvaigznes, bet minēsim šādus vairā

(bet saraksta beigās arī gluži) ticamus vecumus:

Saules vecums ap 3 000 GOO 000 gadu
Zemes vecums ap 2 000 000 000

..

Dzīvības ilgums uz Zemes ap 300 000 000

Cilvēka ilgums uz Zemes ap 300 000

Astronomijas zinātnes vecums 3 000

Teleskopiskās astronomijas vecums 330

Astronomisko pētījumu vecums, kuri dibinās uz

jaunajiem atklājumiem fizikā '.
.

4o

287. §. Visums kā materiāls process. kas attīstās laika un telpas

bezgalībā. Mēs nezinām precizu un pilnu vēsturi nevienam debess

ķermenim un vēl jo vairāk nevienai to sistēmai. Mums ir tika

virkne hipotēžu, kas nomaina viena otru vai pastāv blakus tik ilgi
kamēr sasniegumi dabas zinātnēs neliek atmest vienu vai otru un

likt to vietā citas, kas atbilst mūsu zināšanām par matērijas dabu

saskaņā ar dabas zinātnes sasniegumiem. Ar vēl mazāku pārliecību
mēs varam iedomāties atsevišķu debess ķermeņu turpmāko likteni

Var pieņemt tomēr šajā lietā vispārīgus apsvērumus. Ar tiem no-

darbojās jau Kants, kad rakstīja par veidošanās cikliem, atsevišķu

pasauļu un pasauļu sistēmu sairšanu un rašanos no jauna un salīdzi-

nāja dabu ar pasakaino Feniksu, ~kas tikai tāpēc sevi sadedzina, la

no jauna atdzimtu no saviem pelniem".
XIX gs. vidū bija attīstīta siltuma mechaniskā teorija un pie-

rādīts, ka ikviena matērijas kustība, ko saprot kā tās mechaniskt

ilO Vispfnītrās astronomijas kurss
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pārvietošanos no vienas vietas uz otru, pakāpeniski pārvēršas
siltumā, t. i., nesairstošo atomu kustībā, kas izstarojas telpā. Šīs

teorijas loģisks secinājums galu galā, kaut arī pēc ārkārtīgi ilga laika,

ir katras kustības iznīkšana, Visuma nāve.

Engelss savā ~Dabas dialektikas" ievadā rakstīja par to sekojo-
šo: ~Vai arī, — kā vaicā Seki (810. Ipp.), — dabā ir spēki, kas ne-

dzīvo sistēmu spēj atgriezt sākotnējā kvēlojoša miglāja stāvoklī un

atkal atmodināt to jaunai dzīvei? Mēs to nezinām." (Engelss, Dabas

dialektika, 1949. g. 19. Ipp.)
Uz to Engelss turpat atbild: ~Protams, mēs to nezinām tai no-

zīmē, kādā mēs zinām, ka 2 2 =?= 4, vai arī ka matērijas pievilkša-
nās palielinās un samazinās proporcionāli attāluma kvadrātam. Bet

teorētiskā dabas zinātnē, kura savus uzskatus par dabu, cik vien tas

iespējams, apvieno vienā harmoniskā veselumā un bez kuras mūsu lai-

kā nevar iztikt pat vismazāk domājošais empiriķis, mums ļoti bieži

jāoperē ar ne pilnīgi zināmiem lielumiem, un domas konsekvencei vi-

sos laikos bijis jāpalīdz vēl nepietiekošām zināšanām tikt uz priekšu.
Modernā dabas zinātne bija spiesta patapināt no filozofijas atzinumu

par kustības neiznīcināmību; bez šā atzinuma dabas zinātne tagad

vairs nevar eksistēt. Bet matērijas kustība nav tikai rupja mechaniska

kustība, nav tikai pārvietošanās; tā ir — siltums un gaisma, elektris-

kais un magnētiskais spriegums, ķīmiska savienošanās un sadalīša-

šanās, dzīvība un beidzot apziņa. Teikt, ka matērijai visā tās bez-

galīgās pastāvēšanas laikā vienu vienīgu reizi — un tad arī tikai uz

vienu mirkli, salīdzinot ar tās pastāvēšanas mūžīgumu, —- bijusi

iespēja diferencēt savu kustību un tādējādi izvērst visu šās kustības

bagātību un kā pirms un pēc tam tai uz mūžīgiem laikiem ir tikai

vienkāršas pārvietošanās iespēja, — tas nozīmē apgalvot, ka matērija
ir mirstīga un kustība pārejoša ... Bet ne viens, ne otrs gadījums nav

iedomājams." (Engelss, Dabas dialektika, 1949., 19—20. Ipp.)

Nepagāja ne divdesmit gadu, kopš šīs rindas rakstītas, kad atklāja
radioaktivās vielas, un kopš tā laika sāka strauji attīstīties pētīju-
mi par atomu un procesiem, kas tajā norit, it sevišķi atomu pārveido-
šanās parādība, ko pavada enerģijas izdalīšanās. Ar šiem pētījumiem

jautājums par zvaigžņu enerģijas avotiem un par debess spīdekļu
enerģiju nostājās uz gluži jauniem pamatiem. Agrākie secinājumi
par Visuma siltuma nāvi zaudēja savu šķietamo loģiskumu. Tomēr

atoma pētīšana ir tikai nupat sākusies, un mēs nevaram paredzēt.,
kādi atklājumi nāks vēl tuvākajos gados. Jo vairāk pētījam dabu, jo
sarežģītāka tā izrādās, un pat no dabas zinātnes viedokļa, nerunājot
nemaz vairs par filozofiju, jāšaubās, vai tās iespējas ir ierobežotas.

Kanta dabas fenikss iegūst arvien lielākas tiesības uz eksistenci un

turklāt daudz komplicētākā nozīmē, nekā bija domājis Kants.

Runā jot Engelsa vārdiem;
~Tas ir mūžīgs riņķojums, kurā kustas matērija, — riņķojums, kas



VISUMS KĀ MATERIALS PROCESS 467

savu trajektoriju noslēdz tikai tādos laika posmos, kuriem mūsu Ze-

mes gads vairs nevar būt pietiekama mērīšanas vienība; riņķojums,
kurā visaugstākās attīstības laiks, dzīvības laiks un, vēl vairāk, tādu

būtņu dzīves laiks, kuras apzinās sevi un dabu, ir tikpat skopi iz-

mērīts kā tā telpa, kuras robežās eksistē dzīvība un pašapziņa;
riņķojums, kurā katra matērijas eksistences galīgā forma— vienalga,
Saule vai miglājs, atsevišķs dzīvnieks vai dzīvnieku suga, ķīmiska
savienošanās vai sadalīšanās — ir vienlīdz pārejoša un kurā nekas

nav mūžīgs, izņemot mūžīgi mainošos un mūžīgi kustošos matēriju
un tās kustības un maiņas likumus. Bet, lai arī cik bieži un cik

nežēlīgi laikā un telpā norisinātos šis riņķojums, lai cik miljonu
sauļu un zemesložu rastos un ietu bojā, lai cik ilgs laiks paietu,
kamēr kādā saules sistēmā tikai uz vienas planētas rastos dzīvībai

piemēroti apstākļi, lai cik neskaitāmām organiskām būtnēm būtu

jārodas un jāiet bojā, iekām no tām izveidojas dzīvnieki ar domāt

spējīgām smadzenēm, īsu laika sprīdi atrodot savai dzīvei piemērotus

apstākļus, lai pēc tam arī bez žēlastības tiktu iznīcināti, — mēs

esam pārliecināti, ka matērija visās savās pārvērtībās mūžīgi paliek
viena un tā pati, ka neviens no tās atribūtiem nekad nevar zust un

ka tāpēc ar to pašu dzelžaino nepieciešamību, ar kādu tā kādreiz

uz Zemes iznīcinās savu augstāko ziedu — domājošo garu, tai kaut

kur citur un citā laikā tas jārada no jauna." (Engelss, Dabas dia-

lektika, 1949. g. 21 — 22. Ipp.).
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Pie II nodaļas

1. Katru diennakti divas reizes. 2. Lielais riņķis, kas dala uz pusēm

plato leņķi starp ekvatoru un ekliptiku. 3. Lielais riņķis, kas dala uz pusēm
šauro lenki starp ekvatoru un ekliptiku. 4. 90° —

c; 6/r0w
,

— (90°—8).
5. 90° — I 90°; — (90° — •), 270°. 6. 90°—? +sun9o°~? - s. 7. 3,

-

-9 — Bt.8
t . z2 =f 4~ 180° + 8

2. z3
«= 180° —o—

Pie 111 nodaļas

1. Nepietiekami; svarīgi ir planētu lineārieātrumipa to orbitām. 2. 2 ga-
dus; tālāk par Zemi. 3. Tuvāk par Zemi; pusgads. 4. Starp 2/

3 gada un 2

gadiem.
Pie IV nodaļas

1. Pa 64.5 diennaktīm. 2. Laikā, kas vienlīdzīgs 1 : 2\' 8 planētas

apgriešanās ātrumam ap Sauli. 3. 365 lļA Va3. 4. Perihelijā v

2^ļ/ļZ2'; afelijā v m 5. c (a 1) /(„ + 1). 6. Tā-

pēc, ka nevienā momentā Zeme neveidos pietiekami mazu leņķi ar savas

orbitas rādiusu, vai tāpēc, ka Zemes ātrums pārāk liels. 7. Zemes orbi-
I

tai c 0,016; ekliptikai e=o. 8. 9 reizēs, ļ/2"72; 27 diennaktis side-

riskais mēnesis (pie 64. Ipp.). Merkura ģeocentriskie garumi: 1)216";
2)231 ;3) 243 : 4)247°; 5)235°; 6) 231 ;7) 244r

; 8)260.

Pie V nodaļas

1. Starp polu un polāro riņķi. 2. Uztropiem. 3. Nē. 4. p 7.9 km tekr.

l /, 24'". 5. 1) Zemes dienvidu puslodē, uz dienvidiem no dienvidu tropa

no labās uz kreiso; starp tropiem un no labās uz kreiso, un no kreisās uz labo

atkarībā no tā, kas algebriski ir — lielāks 8 vai ?; 2) uz ekvatora ekvinokciju
laikā. 6. Sk. atbildi uz 5. uzdevumu; kustība pa « un 5 nemainās. 7. +20°

un vairāk. 8. Uz 70 platuma. 9. op =8 = 45c

; Krima, Gulbja a. 10. Tajā
vietā, kur pavasara sākums iestājas vietējā pusdienā. 11. Pols var novir-

zīties no Mazā Lāča <x par 47 ; tāpēc atbilde: var būt Krimai un Taškentai.

12. 113 V2
0

»
zenitā; uz horizonta, azimuts 293 1V; nadirā. 13. Zemes 0,082

debess — nulle. 14. Hiperbolu (ir divi bezgalīgi tāli punkti: Saulei lecot

un rietot). 15. Nē, gnomona ēna pirmā vertikāla plaknē. 16. Riņķis uz pola;

elipse vietās starp polu un polāro loku.

Pie VI nodaļas

I. Ekliptikas ziemeļu vai dienvidu pols sakrīt ar zenitu; tātad vai nu :
1) qp

- 90° — s (ziemeļu polārais riņķis) 18;'0"' pēc zvaigžņu laika, vai

2) cp — 90 (dienvidu polārais riņķis) 6 /; 0'" pēc zvaigžņu laika. 2. Eklip-
tikas pois atrodas uz horizonta; tātad vieta starp tropiem: - -23 1 ■_>

x

231
j.

3. Zvaigzne atrodas uz ekvatora (5 0). zvaigznes rietēšanas
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laiks <x +th .4. Refrakcijas dēļ redzamā deklinācija tuvu 0°; tāpēc zvaigžņu
laiks 5* 28»" +€* 0m = 11*28»"; tātad ap 15. aprili; stacija nav noteikta

(sk. 3. uzdevumu). 5. 25° 43. 6. v — 3»"10« .7. 6* 0"» un 18*0»". 732 rei-

zes (divas reizes zvaigžņu diennaktī). 8. Uz platuma +23V2° ®m Pēc

zvaigžņu laika, uz platuma —23/2° 18*0»" pēc zvaigžņu laika. 9. Jā;

pirmo reizi 0»" — 4»»» pēc pusnakts, otro reizi 4* — 0»" pirms nākamās

pusnakls. 10. Zvaigzne nenoriet. 11. 25° 7'; 2794 km; azimuts 110° 35,3.
12. 345° 0' un 45° 0' (ziema); 225° 0' un 135° 0' (vasara). 13. Jā, bet tikai

refrakcijas dēļ.

Pie VIII nodaļas

1. Saule ir pa labi no Mēness un netālu, jo sirpis ir šaurs; Mēness un

Saules diennakts kustība notiek no kreisās puses uz labo pusi; tātad Mēness

drīz norietēs, bet Saule nesen norietējusi; tātad fr vakars. 2. Mēness fāzes.

3. Nē, jo laika sprīdis starp viens otram sekojošiem lēktiem ir lielāks par

24 stundām. 4. Jā, aiz ziemeļu polārā loka (bet reizēm arī uz platuma no

62° līdz 66°); uz pola līdz pus mēnesim. 5. 1) no 0 līdz s°, 2) no 175° līdz

180°. 6. Mēness orbitas ziemeļpols apraksta riņķi ar 5° rādiusu ap eklip-

tikas ziemeļpolu; tāpēc slīpums pret ekvatoru mainās starp 23l/2 —5°

un 23/2 + s°> bet uzkāpjošā mezgla rektascensija robežās starp — f

un +y, kur sin y -sin 5° /sin 23V2
°- 7. 34»/4

°

± (23/2 ± s°), t. i., 623/4
°

un

53/4°. 8. Decembrī; pusnaktī; Zivju zvaigznājā. 9. Pirmais notiek, kad

Mēness deklinācija strauji pieaug, bet otrs — kad tā strauji samazinās.

10. Mēness virsmas puse ir vienāda ar >/2 (0 27)2 = no Zemes virsmas;

PSRS virsma = 4,8% no Zemes virsmas; PSRS virsma ir par vienu treš-

daļu lielāka. 11. 1) 5 dienas; 2) 3V2
dienas. 12. 0,8 loka 13. Kad

Mēness atrodas perigejā, ēnas diametrs ir 88'; apogejā tas ir 76'; stundu

ātrumi 37' un 29'; Mēness diametri: 33' un 29'; tāpēc T - 3* ,3 un 3* ,6.

Pie IX nodaļas

I. 1) 150 reižu mazāk, 2) nekādi. 2. 28,3 diennaktis. 3. Katra punkta-
ātrums 2,02 kmļsek., tāpēc starpība 4,04 kmļsek.; 2) līnijas izšķiras par

0,08 Ā, t. i., par V75 attāluma starp tām. 4. Uz 4%. 5. 1 loka minūte;

0.0022 m. kal. uz 1 cm*; par 7.4 zvaigžņu lielumiem.

Pie X nodaļas

1. 0°,71 un 0°,36. 2.x*. 3. 0,76 vai 1,59astronomiskās vienības. 4. Pla-

nētas redzamas tikai tāpēc, ka tās apgaismo Saule; tām ir lodveidīga forma

un tās atrodas Saulei tuvāk nekā Zeme. 5. Tie ir ļoti mazi. 7. 14 kmļsek.;
0,2 Ā. 8. Kad Marss atrodas kvadratūrā ar Sauli, t. i., Marsa leņķiskais
attālums no Saules ir 90°. 9. Zeme noiet 25° = (360 — 335°) 25 dienās.

10. 0,532 astronomiskās vienības; jūlija sākumā 0,484 astronomisko vienību

attālumā. 11. 4,4 reizes (1.6 zvaigžņu lieluma) un 71 reizi (4,6 zvaigžņu
lieluma). 12. Marsa fāze ir vismazākā, kad tas atrodas kvadratūrā ar

Sauli. 13. Gredzena plakne iet caur Sauli, jo uz planētas nav redzama

gredzena ēna.

Pie XII nodaļas

1. 1) +20 kmjsek.; 2) —10 kmļsek.; 3) +50 km/sek. 2. 930 gados.
3. 10 000 parseku. 4. 4,0. 5. n 0",00054; 6000 gaismas gadu. 6. a =

1",2; c s* 0.56: i =•-- 50°; 2 = 48°. 7. 3 2 Saules masas. 8. 7.63 reizes.
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Pielikumi

PSRS LIELĀKO PILSĒTU ĢEOGRĀFISKIE PLATUMI UN

GARUMI, SKAITOT NO GRINVIČAS

i Sarakstā uzņemtas savienoto republiku galvaspilsētas, kuru nosaukumi iespiesti treknā

rakstā, unvisas pilsētasar vairāk par 100000 iedzīvotājiem pēc 1939. g. skaitīšanas datiem.)

Nosaukumi
Pla-

tumi
Garumi Nosaukumi

Pla-

tumi Garumi

0
,

43 16

64 34

46 21

37 45

40 21

53 20*

53 07

54 41

55 10

43 07

51 39

48 27

52 25

48 18

56 20

43 19

5615

48 31

48 28

40 14

47 48

57 00

56 54

52 16

55 48

56 52

54 43

54 53

5506

4521

5027

58 36

h m h m

+3 45,1
+ 2 30,3

+2 12,2
+4 01,3
+2 07,9

+5 31,6
-1-2 03,0
+4 53.5
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PLANĒTU ORBĪTAS UN KUSTĪBAS

ii uzkāpjošā mezgla garums 1950. g. janv. I.

AS2 mezgla garuma maiņa 100 gados.

v perihelija garums 1950. g. janv. I.

aii perihelija garuma maiņa 100 gados.

/. vidējais garums 1950. g. janv. 1.

A/ vidējā garuma maiņa vienā Jūlija gadā (365.25 vidējās diennaktīs)

Vidējais attālums

no Saules l'eriod.- Eks-
cen-

trici-

tate
astronom. milj. km
vienības

sjderiskais sino-
diskais

Mas.i

Merkurs 0.387 57,9 0,241 0,317 1:7500 000 0.20(

Venera 0 7 23 108.1 0,615 1,599 1 : 408 000 0,001

Zeme 1.000 149.5 1 000 1 : 333 420 0,0 n

Marss 1,524 227 8 1 881 2,135 1 :3 093 500 0,09:

Jupiters,. ..
5,202 777.8 11,862 1.092 1: 1 047 0.04*

Saturns 9,539 1426.0 29,458 1,035 1: 3 499 0,05t

Urāns 19,191 2869,1 8^,915 1,012 1 : 22 870 0.04;

Neptuns ...
30,071 4495,6 164,788 1.006 1: 19 500 0.00t

Plutons 39,457 5898,9 247.697 1,004 0.24C

Erots 1,158 218.0 1,760 2,320 0.22i

e

llpums

pret
;liptiku

2 12 II A1J L

Merkurs.... 7° 0' 47°44' + 71' 76 41' +93' 37°,2C 1494°,74

Venera 3 24 76 14 54 130 52 84 83,17 585,19

ļZeme 102 5 103 100,58 360,01

Marss 1 51 49 10 46 335 8 110 144.86 191,42

Jupiters.. ..

I 18 99 57 61 13 31 97 316.24 30,36

ļSaturns
2 29 113 13 52 92 4 118 158,34 12.24

Urāns 0 46 73 44 30 169 51 96 98,32 4,30

iNeptuns .
..

1 46 131 14 66 44 10 48 194,96 2,20

Plutons 17 8 109 38|
i

82 223 31 I
i

84 165,61 1,47

Erots 10 50 304 2 178 3 94,70I 204,51
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PLANĒTU PAVADOŅI

8 ums
„

c

ģ« Dia-

3
& j= metrs

— t- ta—<

t»noĀ

Nosaukums Atklājis «adā planē-
tas rā-

diusos

km

Periods

Zv.
lifcl.

vid.

opoz.

Marsa pavadoņi

d h tn tn

1. Foboss Hols 1877 2,79 9 350 0 7 39 25°,2 15? 11,5
2. Deimoss Hols 1877 6,93 23 500 1 6 18 24,3 8? 13,0

Jupitera pavadoņi

d h tn m

5. Barnards 1892 2,54 181 500 0 11 57 3.1 150? 13

1. Jo Galilejs 1610 5,90 422000 118 28 3,1 3730 5.5

2. Eiropa Galilejs 1610 9,40 671 400 3 13 14 3.1 3150 5,7.
3. Ganimeds Galilejs 1610 1500 1 071000 7 3 43 30 5150 5,1
4. Kalisto Galilejs 1610 26.38 1 884 000 16 16 32 2.7 5180 6,3
6. Perains 1904 161 11 500000 251 d 29 1202 14

7. Perains 1905 165 11 800 000 260 d 28 50? 16

10. Nikolsonsl938 165 11 800 000 260 d 28 20? 18

8. Melots 1908 330 23 600 000 739 d 148 50? 16

9. Nikolsonsl914 332 23 700 000 758 d 157 20? 18

11. Nikolsonsl938 315 22 500 000 692 d 163 25? 17

3.1

3,1
3.1

30

2.7

29

28

28

148

157

163

150?

3730

3150

5150

5180

120?

50?
20?

50?

20?

25?

Saturna pavadoņi

d h tn m

7. Mimass Heršels 1789 3,11| 185700 0 22 37 26,7 450? 12,1
6. Encelads Heršels 1789 3,99 238 200 1 8 53 26,7 500? 11,6
5. Tefija Kasini 1684 4,94 294 800 1 21 18 26,7 1100? 105

4. Diona Kasini 1684 6 33 377 700 2 17 41 26,7 1100? 10,7
2. Reja Kasini 1672 8,84 527 500 4 12 25 26,7 1600? 10,0
1. Titāns Heigenss 1655 20 48 1223000 15 22 41 26,1 4200 8,3
8. Hiperions Bonds 1848 24 83 1 484 000 21 6 38 26,0 400? 13,0
3. Japets Kasini 1671 59 68 3 563 000 /9 7 56 16.3 1300? 11

9. Feba Pikerings 1898 216,8 12 950 000 550 d 174.7 300? 14,5

.VI » 1 ■ *v ' i

26,7
26,7

26,7

26,7
26,7

26,1

26,0

16.3
174.7

450?
500?

1100?

1100?

1600?

4200

400?

1300?

300?

Urāna pavadoņi

d h tn m

3. Ariels Lasels 1851 7,35 191 800 2 12 29 98,0 500? 15
4. Umbriels Lasels 1851 10,2 267 300 4 3 28 98 0 400? 16

1. Titanija Heršels 1787 16,8 438 700 8 16 56 98 0 1000? 14

2. Gberons Heršels 1787 22,4 586 600 13 11 7 98,0 900? 14

Neptuna pavadoņi

I
Lasels 1846I 14,2

I
354 OOoļ 5*21* 3*|l400 14500?! 14 \140.0 4500 ?ļ
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MĒNESS

1950. g. janv. 1. Maiņa vienā gadā

Vidējais garums 64",38 13 x 360°+132°.68

Perihelija garums 208,85 +■ 40,69

Uzkāpjošā mezgla garums 12,11 19,34

Slīpums 5,15
Ekscentricitate 0 05490

Vidējā diennakts paralakse 572",70
Vidējais attālums no Zemes 60,2666 Zemes ekvatoriālie rādiusi

x6378,245 km -384 395 km

Sideriskais mēnesis 27,321661 vidējā diennakts

Tropiskais mēnesis
. . 27,321582 vidējās diennaktis

Drakoniskais mēnesis 27,212220
Anomalistiskais mēnesis 27,554551 vidējā diennakts

Sinodiskais mēnesis 29 530558 vidējās diennaktis

DAŽI ASTRONOMISKI LIELUMI

Zemes ekvatoriālais rādiuss = 6378,245 km

Zemes vidējais attālums no Saules ir

149,50-106 km, ja Saules paralakse = 8",80
149,67-106 km, ja Saules paralakse =8,79

Tropiskais gads 365,242199 vidējās diennaktis

Zvaigžņu gads 365,256360
Anomalistiskais gads 365 259641 vidējā diennakts

Drakoniskais gads 346,820031

Tropiskais gads = 31 556 926 vidējā laika sekundes.

Ekliptikas vidējais slīpums pret ekvatoru

23° 27' 8",26—0",4684.7\

kur ar T apzīmēts gadu skaits pēc 1900.

Saules masa 1,992x 1033 g

Zemes masa 5 975 xlo2l
g

Gaismas ātrums 299 766 km/sek.

1 parseks = 206 265 x 149,5 km -308365-102 km - 3,2597 gaismas gadi
1 gaismas gads -31.5569-IG<5 x 299 766 km = 9.4600-1012 km =

— 0 30678 parseku

GRIEĶU ALFABĒTS

A a — alfa

B p — beta

r y
—

gamma
48 - delta

E c — epsilons
Z c — dzeta

H yj
— eta

8 * — teta

I i — jota
X x — kappa
A X — lambda

M p
— mi

N v — ni

S l — ksi

O o — omikrons

nu — pi

P P
— ro

2 o — sigma
T x — tau

r « — ipsilons
O 9 — fi

X x
- hi

9 <Ļ — psi
Q w — omega
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— koordinātu sistēma 426

Ganimeds 334, 472

Garums, astronomiskais 31

, galaktiskais 425, 426
—

,
ģeodēziskais87, 116, 170—

173

—

, uzkāpjošā mezglā 61

Ģeodēzija 12

Ģeodēziskais signāls 91, 94

Ģeodēziskā uzmērīšana 100

Ģeogrāfiskais garums 87, 116,
170—173

Geoids 98, 114

Gnomons 28—30, 115, 127

Grādā mērījumi 95, 97, 98

Gravimetrija 103—107

Gregora (jaunais) stils 135—137

Haleja komēta 339, 341, 343, 350

350

Hektors 336

Hermess 336

Hiades 422—424, 430

Hidalgo 335, 330

Hiperions 332, 472

Hipotēze, Čemberlena-Multona
450—458
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Hipotēzi-, Darvina 460—462

, Džinsa 456—458

, Fesenkova 459, 460

, Kanta 452—454

, Laplasa 454—456

, nebularā 454

. Si 456, 457

, Šmita 459

Hivisaida slānis 305

Horizontālā koordinātu sistēma 24

Horizonts 15, 23

Instrumenta kļūdas

Japets 332, 472

jaunais stils 135— 137

jaunais Mēness 21, 240

jo 472

Juliāna dienas 138

Jūlija (vecais) stils 134-137

junona 81

Jupitera pavadoni 54, 76, 326—329,
463, 472

Jupitera sarkanais plankums 324,
336

ļupiters 32—35, 40, 41, 48—51, 54,

57, 61, 138, 275, 309—312, 314,
323—328, 334, 335, 340, 341,
360, 471

Ifiias astronomija 12

joslu laiks 130-132

Kalendārs 8, 116, 133 —183

Kalisto 472

Kanopuss 366, 371

Kanta hipotēze 452—154

Kapela 17, 366, 367, 371

Kartogrāfiskās projekcijas 100—103

Keplera likumi 57—61, 63, 65—67,

71, 76, 77—80, 116, 124, 248,

292, 332. 388, 392, 397, 398, 461,
462

Kirchhofa likumi 223—226, 372

Kolimators 222

Komēta, Biela 349, 350, 359, 360

— , Bruksa 343, 349

—

,
Donati 344, 331

—

,
Enkes 340, 350

, Haleja 339, 340, 341, 343,
350

—

,
Morchai sa 348, 351

— , Rordama 351
— , Švasmana-Vachmana 352

Komatas 13, 337—352, 358 '
Komētas blīvums 343

Komētas galva 337, 333, 347

Komētas masa 343

Komētu astes 337, 343
,

344 —349

Komētu astu tipi 344—347

Komētu izmēri 343

Komētu kodols 337, 343, 347. 349.
360

Komētu sairšana 349, 350

Komētu spektrs 347

Konjukcija 33, 35, 51

Koordinātu sistēmas

ekliptiskā 30, 31

ekvatoriālā 25, 30, 31

galaktiskā 426

horizontālā 24

Kopernika sistēma 44, 57, 77—79,
83

Koperniks 250, 252, 254

Korpuskulas 305

Kosmogonija 5, 12, 452—467

Krāsu indekss 433

Krēsla 148

Krītošās zvaigznes 14

Kronstikls 153

Kulminācija 27

Kvadrāts 161

Kvants 230

Laika dienests 170—172

Laika vienādojums 123, 125

Laiks 8, 122—139

Laiks, civilais 126, 127-129, 132
T

147

— , dekrēta 130, 132

— , joslu 130—132

, pasaules 127, 132

— patiesais saules 122—124,

126, 132, 145

— , vidējais saules 123, 125, 126,
128, 132, 145

—

,
vietējais 122

, zvaigžņu 122, 123, 126, 127

128, 132, 145, 170, 173

Laplasa hipotēze 454--456

Lēcas centrs 149

Lēcas optiskā ass 149, 150

Leonidi 354, 358, 359

Libracijas punkti 74

Likums

Dekarta-Sneliusa 159

Keplera 07—61, 63, 65—67, 71,
76, 77—80, 116, 124, 248, 292,
332, 388, 392, 397, 461, 462

Kirchhofa 223, 226, 372

Nutona 56, 64, 65, 69—72, 96, 107

Liridi 360

Līmetņošana 93, 94
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Līnija
apsidu 246

datumu maiņas 132, 133

pusdienas 29

Magelana mākoņi 448

Magnētiskās vētras 304, 305

Maiņzvaigznes 398—409

, aptumsuma 400, 401

Marsa atmosfēra 318—319
— fizikālie apstākļi 319, 320

— fotogrāfijas 317

gada laiki 315

griešanās ap asi 314

jūras 315, 317

kanāli 315—320

pavadoņi 321, 463, 472

pola cepures 315, 318

spektrs 318
— temperatūra 319

Marss 32—36, 41, 42, 46, 50, 51,
57—59, 61, 138, 193, 275,

308—321, 335, 458, 463

Masu funkcija 397

Mazās planētas 81, 333—336

Mazo planētu Trojas grupa 336

Mēnesis 8, 20, 21
—

,
anomalistiskais 473

, drakoniskais 268, 473

— , sideriskais 243, 473
— , tropiskais 473

Mēness 10, 13, 27, 35, 37, 38, 41,

42, 69, 70, 85, 138, 147,

166, 195, 196, 240—271,

312, 457, 460—463

aptumsumi 86, 260—263

attālums 195, 196, 264, 473

blīvums 248, 249

gredzenveida kalni 249

griešanās ap asi 247, 248

izmēri 248, 240

jūras 250

kalni 251

libracija 247—248

masa 76, 248, 240

paralakses 195

perturbācijas 244— 240

redzamā kustība 21

spektrs 318, 325

Meridiānriņķis 149, 153—155, 178

183

Merkurs 32—35, 40, 41, 42, 46—48,
50, 57, 61, 63, 64, 138, 275, 308,
310—312, 314, 323, 458, 463, 491

Meteori 358—361

Meteorīts 352, 353, 362—365

Meteorits, Tunguskas 363, 364

Meteoritu krāteris 363

Meteoru plūsma 354, 358—361

Metrs 97

Mezgli 61, 62

Mezglu līnija 42, 61, 389, 390, 395

Miglāji
ārpusgalaktiskie 435, 445- 451

eliptiskie 445

difuzie 436, 442—444

galaktiskie 435

neregulārie 445

planetarie 436, 443, 444

spiral — 13, 445—446, 450

tumšie 436—442, 444, 446

Mikrometrs 184, 190, 211, 212, 387

Mimass 472

Morchausa komēta

Nadirs 23

Nakts 16

Nebularā hipotēze 454

Nebulijs 442

Nedēļa 138

Neptuna atklāšana 81, 82, 83

pavadonis 333, 472

Neptuns 81—84, 309—311, 324, 333,

471

Nestors 336

Nevienmērības planētu kustībās 75

Novas 400, 448, 449

Novērotāja meridiāna 24, 26

Nutacija 116—119, 184, 185, 187

Nutona kustības likumi 64, 65

Ņtttona vispasaules gravitācijas li-

kums 56, 64, 69—72, 96, 107

Oberons 472

Objektiva aberacija 152, 212, 217

Objektiva defrakcija 210

Objektiva prizma 222

Objektivs 149—153

Observatorijas, ārzemju:
Berlines 83

Cirinvičas 82, 87, 171, 238

Harvardas 238, 399

ļerksa 238, 299, 301

Kapes 238

Likās 238, 315, 391

Lovelas 316, 317

Medonas 316

Parizes 96, 171, 238

Potsdamas 379

Vašingtonas 238

Vilsona kalna 238,:-!01



PRIEKŠMETU RĀDĪTĀJS 481

observatorijas, padomju:
Abastumanas 238. 239
Charkovas 238

Kazanas 238

Kijevas 238

Ivovas 238

Maskavas 171, 219, 238, 345, 399

Odesas 238

Pulkovas 87. 171, 209 238 239

283, 331

Simeizas 238

Okulāra prizma 222, 223

Okulārs 149—152

Opozicija 35, 46,
Orbitas elementi 61—64, 389, 390

Orbitas slīpums 62, 389

Ostas laiks 258

Paisumi un bēgumi 254- 258, 401

462

Palada 81

Palielinājums 151

Paralakse, 146, 147, 187

,
diennakts 187—192

, gada 196—198

Paralakses, relativās 199, 200

, spektralās 383, 384

, trigonometriskās 201,
384

, zvaigžņu dinamiskās398

Paralaktislcais montējums 205—207

trijstūris 141—143,
167

Paralaktiskā novirze 146, 187 -189,
197

Paralēle 87

Pārgalaktikas 449

Pasaules laiks 127, 132

Parseks 202, 473

Pasažinstruments 155

Patiesās Saules diennakts 123

laiks 122—124, 126,
132, 145

Patrokls 336
Pavadoni 13, 76, 85, 452, 458

lupitera 54, 76, 326—329

Neptuna 333, 472

Urāna 333

Pavasara punkts 28, 29, 112 122

124

Pavedienu krusts 152, 215

tīkls 152
Pelnu gaisma 141, 142

Periastrijs 389, 395

Perigejs 38, 39

Peri hēlijs 59, 63

Perseidi 360, 361, 362

Perturbācijas 74, 75, 248

Piena Ceļš 13, 14. 422, 424 445

448, 450

Pilns Mēness 21, 240, 251, 259

Pirmais ceturksnis 240

Planētas 10,14,36.37,46 51,84
452—450

,
apakšējas 32, 41

, augšējās 32, 41, 48,

,
mazās 81, 333—336

Planētu masas noteikšana 70, 77,

107, 108

redzamā kustība 32—34

sistēma 307—337

stāvēšana 32—34

Planka formula 228, 289, 291, 294,

383, 389

līkne 377, 3sl
— konstante 221*

Platuma dienests 120

Platums

. astronomiskais 98, 165—

168, 172, 173

. galaktiskais 425, 426, 430

, ģeocentriskais 99
— , ģeodēziskais 98

, ģeogrāfiskais 87, 88

, heliografiskais 274, 277

— , spīdekļa 31

Plejādes 422, 424, 431, 433

Plutona atklāšana 83

Plutons 83, 308—311, 471

Polārzvaigzne 19, 115, 360

Pozicijas leņķis 389, 395

Praktiskā astronomija 12, 155, 167

Precesija 114—119, 184, 185, 187

Precizā laika signāli 6, 7

Pretspīdēšana 306

Prizmas kamera 223, 283

Problēma, divu ķermeņu 70—72

, triju ķermeņu 70, 72—

74"
Procions 17, 202, 369—371, 390, 391

Ptolemeja sistēma (ģeocentriskā)

40—44, 49, 55, 78

Pulksteņa diennakts gājiens 163

— korekcija 163, 164, 166—

169, 170—173

Pulkstenis 148, 161 —166

Pusdiena 16

Pusdienas līnija 29

Pusnakts 16

Radiālais ātrums 220, 235, 449
,

451

Radiālo ātrumu līkne 394, 396

;ii Vispirfgfte astronomijas kurss
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Radiants 354, 358, 361, 362, 423

Reflektors 207, 216—220, 447

Refrakcija 145-148, 158—161, 168,
179

Refraktors 207—210

Reja 332, 472

Rektascensija 30, 166, 178—187

Relativās parakses 199, 200

Reseja diagrama* 412—417, 433,
454

Riets, spīdekļu 144-148

Rigels 371

Rordama komēta 351

Rotācijas elipsoids 98, 114

Rudens punkts 28, 111—114

Sarkanā novirze 449

Saross 266, 268

Saturna gredzeni 329—332

pavadoni 332, 462, 472

Saturns 32—36/41, 50, 54, 57, 61,
138, 308—311, 329—334, 340,
471

Saule 5—7,. 11 — 15, 27, 32—40,
44—49, 66. 123, 138, 166, 195,

196, 226, 270—307, 371, 373, 374,
427, 431, 449—451, 454—460, 465

Saules aktivitātes perioditate 275—

277, 302, 303

Saules aptumsums 259, 260, 263—

269, 278—283

—
attālums 195—196, 271, 473

— blīvums 107, 108, 271

—
chromosfera 277, 294

— enerģija 303, 304
— fakelas 271, 273, 277, 293,

294, 299, 305

— flokulas 299, 300
— forma 371

— fotosfēra 271, 293, 294, 296

granulas 271, 272, 293, 294

— griešanās 273—275

— izmēri 196, 271
— konstante 289—292, 312
— kustība starp zvaigznēm

323—326

— magnētiskais lauks 301—303

masa 72, 107, 108, 271

un planētu masas noteikšana

76, 107, 108

paralakse 192—196, 322

— plankumi 54, 271—277, 299,
300, 302, 305

plankumu spektrs 294— 296
- protuberances 280, 285—287,

300

Saules redzamā kustība 21, 27

— reversijas slānis 282, 284,
295

sistēma 79—85, 453, 454.

450, 457

- spektrs 274, 291

temperatūra 289—292

uzliesmojuma spektrs 282-

-— 284

— vainaga spektrs 288

— vainags 277—281, 287—289
— vecums 405
— zvaigžņu lielums 309

Sekstants 9, 173—177

Sfēriskā astronomija 11, 139—148

Sfēriskās trigonometrijas formulas

140—143

Sfēriskie trijstūri 139

Sferoids 191, 192

Sideriskais gads 10, 473

Sinchrona 346, 347, 348, 460

Sindinama 346, 350

Siriusa pavadonis 391, 456

Siriuss 17, 202, 366, 371, 373, 383,
390, 424

Si hipotēze 456, 457

Skata līnija 152

Smaguma spēka anomālijas 106 —

—107

Somnera līniju metode 170, 177

Spektralanalize 220—235

Spektralās dubultzvaigznes 385,
393—398

Spektralās paralakses 383, 384

Spektrofotometrs 379

Spektrografs 222

Spektroheliografs 290—300

Spektroskops 222, 285

Spektrs, absorbcijas līniju 225, 226

—

, emisijas līniju 224, 225
—

, nepārtraukts 224, 227, 231

Spīdekļu aberacija 185—187, 195

— ' lēkts 15, 10, 148

riets 144—148

Spožuma līkne 399—401

Starpzvaigžņu vide 442

Stefana-Bolčmana likums 228, 289.

291, 312

Stundu leņķis 26

Svārsta aparāts 105

Svārsts 163

—

,

Fuko 79
—

,
horizontālais 259

— , reversijas 104

Šmita hipotēze 459
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:t 1

Švasmaņa-Vachmaņa komēta 352

Tefija 332, 472

Teodolits 158

Teorētiskā astronomija 1 1
Teorētiskās astronomijas institūts

239, 328

Ticho 250, 251, 254

Tichoßrahes sistēma 56, 57, 77, 78

Ticiusa-Bodes likums 80, 81

l itānija 472

Titāns 332, 472

Triangulacija 90—93

Triangulacijas bāze 92

Trigonometriskās paralakses 201, 384

Triju ķermeņu problēma 70, 72—74

Trīsasu elipsoids 98

Tropi 114

Tropiskais gads 115, 134, 473

Umbriels 472

Universalinstruments 149, 155—158,
167, 178

Urāna pavadoni 333, 472

Urāns 80—83,275, 309—311, 324,
471

Uzkāpjošā mezgla garums 61

Vasaras punkts 28, 110

Vasaras saulstāvju diena 114

Vega 17, 84, 115, 367, 371, 373, 381

Venera 32—34, 40, 41, 46, 47, 50,

51, 57, 308—310, 314, 321—323,

369, 471

Vertekss 422

Vesta 81, 334

Vidējā Siule 123

Vidējās Siules diennakts 16, 124,
127

laiks 123, 125, 126,

128, 132, 145

Vietējais laiks 122

Vina likums 228, 289, 292, 418

Vispārīgā astronomija 12

Visuma uzbūve 6, 7, 425—451

Visums 6, 445—451, 453, 454, 465—

467

Vizuālās dubultzvaigznes 385, 398

Vladilena 334

Volfa skaitļi 276

Zemaņa efekts 301

Zeme 5—7, 10—15, 37, 41, 44—51,

60, 73, 84—121, 254—259, 308—

310, 355, 356, 361, 448, 452,

456—457, 460—463, 465 467

471, 473

Zemes blīvums 107, 108

— forma 85, 86, 88, 94—98
— griešanās 45, 78, 79

— ass 86
— masa 73, 76, 107, lOk

— poli 86
— rādiuss 73, 107, 108
— saplakums 98
— vecums 465

Zenitattālums 24

Zenits 23, 24

Ziemas punkts 28, 111

Ziemeļblāzmas 305, 306

Zodiakālā gaisma 306

Zodiaka zvaigznāji 21, 34

Zvaigznāji 16—20

Zvaigznes 12, 13, 365—425

, pamat 184

, galvenās 183

, milži 430

, nenorietošas 21

, neuzlecošas 26

, pārmilži 430

, pārnovas 449

, punduri 430

, salīdzinājuma 399

, trijkāišas 391

, tuvākās 202

,
Volfa-Raijē tipa 444

Zvaigžņu absolūtais lielums 368, 370

izmēri 203, 381

absolūtie spožumi 368, 370

astronomija 12

attālumi 202, 203, 383,
384, 399

bolometriskais lielums 377

diennakts 127

katalogi 184

kopas 430

krāsas 375, 376

fotogrāfiskais lielums 367

368

krāsu indeksi 375, 376

fotovizualais lielums 368

kustošās kopas 422—424

iekšējā uzbūve 417—-419

laiks 122, 123, 126, 127,

128, 132, 145, 170, 173

lodveida kopas 430, 431

434, 435, 439, 444, 451

masas 392—393

inteiferometrs 203

īpatnējās kustības 184

187, 420



PRIEKŠMETU RĀDĪTĀJS484

Zvaigžņu plūsmas 422, 4bl

—■ radiālie ātrumi 420, 421

izklaidu kopas 430—434

skaits 426

spektralā klasifikācija

372—375

Zvaigžņu spektri 370 377

telpiskais sadalījums 425

430

temperatūras 377—381

vizuālais lielums 230, 237

366. 377
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Priekšvārds latviešu izdevumam ?>

Priekšvārds . . .
.

4

Pirmā nodaļa. levads 3

t. ■ Astronomijas priekšmets (3). 8. § Astronomijas uzdevumi (5). 3. § Jēdziens par

astronomiskās pētīšanas metodi (6). 4. § Par mūsu zināšanu stāvokli dažādās astro-

nomijas nozares (6). 5. § Astronomijas praktiskā nozīme (7). 6. § Astronomijas
ideoloģiskā nozīme (10). 7. § Astronomija kā pētīšanas priekšmets (11). 8. § Visuma

īss apraksts (12).

Otrā nodala. Debess spīdekļu redzamā kustība 14

9. § Novērojumi— astronomijas pamats. Teorijas loma (14). 10. § Saules lēkti un

rieti (15). 11. § Mēness lēkti un rieti (16). 12. § Zvaigznāji (16). 13. § Kā iepazīties
ar zvaigznājiem (17). 14. § Zvaigžņu redzamās kustības. Visas debess diennakts
griešanās. Debess ziemeļpols. Debess ass (19). 15. § Mēness izskata maiņa jeb
Mēness fāzes. Mēness mēnesis (20). 16. § Mēness redzamā kustība pa zvaigznājiem (21).
17. § Saules redzamā kustība pa zvaigznājiem (21). 18. § Debess sfēra (22). 19. §
Galvenie punkti un riņķi pie debess sfēras (23). 20. § Horizontālā koordinātu sistēma

(24). 21. § Ekvatoriālā koordinātu sistēma (25). 22. § Koordinātu maiņa atkarībā

no debess sfēras griešanās (26). 23. § Saules redzamā kustība. Ekliptika (27). 24. §
Onomons. Vienkāršākie astronomiskie mērījumi (28). 25. § Otrā ekvatoriālā koordinātu

sistēma. Ekliptiskā koordinātu sistēma (30). 26. $ Planētas. Veneras un Merkura
redzamās kustības (32). 27. § Otras grupas planētu (Marsa, Jupitera un Saturna)

redzamā kustība (84). 28. 8 Daži termini unskaitļi (35). Uzdevumi (36).

Trešā nodaļa. Planētu patiesās kustības. Heliocentriskās sistēmas

atklāšana 'iii

'i9. 5 Senās planētu kustību teorijas. Zemes nekustīgums (36). 30. § Vienmērīgas

kustības pa riņķiem. Epicikli (37). 31. § Planētu redzamo kustību izskaidrojums (39).
32. § Sīkāk par Ptolemeja sistēmu (40). 33. § Astronomijas vēsture laikā no Ptolemeja

līdz Kopernikam (42). 34. § Koperniks un viņa mācības pamati (44). 35. § Planētu
attālumuno Saules un to apceļošanas periodu ap Sauli aprēķināšanano novērojumiem

(16). 36. § Planētu tiešo un pretējo kustību izskaidrojums (50). 37. § Kopernika
mācības revolucionarisms (51). 38. § Baznīcas cīņa pret zinātnisko pasaules uzskatu.

Džordano Bruno, Galilejs. Pirmie teleskopiskie novērojumi (53). Uzdevumi (55).

Ceturtā nodaļa. Planētu kustības dinamikas pamati 55

39. i Laiks no Kopernika līdz Ņūtonam (55). 40. § Ticho Brahe. Viņa novērojumi.
Viņa pasaules sistēma (56). 11. § Keplers. Viņa planētu kustības likumi. Keplera
pētīšanas metodes (5 7). 42. § Keplera elipšu salīdzinājums ar Ptolemeja riņķiem (59).
48. § Trešais Keplera likums (60). 44. $ Planētu orbitu elementi (6i). 45. $ Dinamikas

pamatošana, balstoties uz mēģinājumiem ar ķermeņu kustībām (64). 46. § Ņūtons.
Vispasaules gravitācijas likums (64). 47. $ Ņūtona likuma izvedums no Keplera trešā

likuma (65). 48. § Materiāla punkta kustība Ņūtona pievilkšanas spēka iedarbībā (66).

49. § Pievilkšanās spēka atkarība no ķermeņa masas (67). 50. § Ložu savstarpējā
pievilkšanās (69). 51. § Spēks, kas Mēnesi notur uz tā orbitas, ir Zemes pievilkšanas
spēks (69). 52. § Divu, trīs un vairāku ķermeņu, kuri savstarpēji pievelkas pēc

Ņūtona likuma, problēmas (70). 53. § Par koeficienta *• skaitlisko lielumu (72).

54. f Triju ķermeņu problēmas precizs atrisinājums. lerobežotā triju ķermeņu
problēma (73). 55. § Par planētu kustību traucējumiem (74). 56. 5 Planētu masu

noteikšana salīdzinājumā ar Saules masu (76). 57. § Par pierādījumiem, kas apliecina
Kopernika sistēmas pareizību (7 7). 58. § Saules sistēmas robežu paplašināšana,
tranaun mazo planētu atklāšana (79). 59. §. Neptuna atklāšana (81). 60. §. Plutona

atklāšana (83). 61. § Pirmie attālumu mērījumi no saules līdz zvaigznēm. Zemes

stāvoklis Visumā (83). 62. § Secinājumi pēc. IV nodaļas (84). Uzdevumi (85).

Piektā nodaļa. Zeme kā debess ķermenis 85

•i i. § Pirmie norādījumi par Zemes lodveidīguinu (85). 64. § Daži termini (86). 65. §

Zemes lodes rādiusa noteikšanas metodes pamatdoma (87). 66. $ Platuma mērīšanas

metodes principi (88). 67. § Triangulacija. Triangulacijas tīkla leņķu un bāzes

mērīšana (90). 68. § LīmetņoŠana (93). 69. § Zemes meridiāna veids. Zemes veids un

izmēri. Teorijas sakars ar praksi (94). 70. § Metrs (97). 7i. § Grāda mērījumu

rezultāti. Precizi Zemes izmēri un forma (97). 72. § Astronomiskais, ģeodēziskaisun

ģeometriskais platums. Svērteņa novirze. Gevids (98). 73. § (.ieodeziskā uzmērīšana
(100). 74. S Karšu sastādīšana. Kartogrāfiskās projekcijas (100). 75. $ Smaguma

vpēka intensitātes mērīšana. Gravimetrija (103). 7c. 5 Smaguma anomālijas
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Gravimet rijas tautsaimnieciskā nozīme (105). 77. § Zemes. Saules un planētu masu
un vidējo blīvumu noteikšana (107). 78. 8 Debess diennakts griešanās apstākļi, ja
uovērotājs atrodas dažādos platumos (108). 79. § Gada laiki. Saules diennakts
kustība dažādās zemes vietās, dažādos gada laikos (109). 80. 8 Preeesija jeb pavasara
ātrāka iestāšanās (114). 81. 8 Precesijas un nutacijas cēlonis (117). 8?. 8 Polu kustība

pa Zemes virsmu (119). Uzdevumi (120).

Sestā nodala. Astrometrijas pamati 121

A. Laika mērīšana. Gadu skaitīšana. Kalundars

x3. 8 Laika mērīšanas pamati. (121). 84. 8 Zvaigžņu laiks (122). 85. 8 Patiesais un vi-

dējais Saules laiks. Laika vienādojums. Civilais laiks (123). 86. 8 Laiks uz dažādiem

meridiāniem (126). 87. s Vilējo un zvaigžņu dienu un to daļusavstarpējais garuin>
(127). 88. 8 Civilā laika pārvēršana zvaigžņu laikā, un otrādi (128). 89. 8 Joslu laik.-.
Dekrēta laiks (130). 90. 8 Dažādu laiku skaitīšanas salīdzinājums(132). 91. 8 Datu-
ma maiņas līnija (132). 92. 8 Kalendāra jautājums (133). 93. 8 Jūlija gadu skaitīša-

nas sistēma (vecais stils) (134). 94. 8 Gregora gadu skaitīšanas sistēma (jaunais stils)
(185). 95. 8 Gada laiku sākumi (138). 96. 8 Vēsturiskā un astronomiskā laika skai-

tīšana. Juliāna dienas (138).

B. Sfēriskās astronomijas pamati
!t7. § Sfēriskie trijstūri (139). 98. § Sfēriskas trigonometrijas pamatfornuilas (140).

!»9. § Sfēriskās trigonometrijas formulu piemērošana paralaktiskajam trijstūrim
(141). 100. | Nedaudz par aprēķinu teebniku (143). 101. 8 Spīdekļu lēkta un rieta

Uiku .iprCķināšana. Refrakcijas, spīdekļa rādiusa un paralakses ietekme (144)

102. 8 Papildinājumi jēdzieniem par Saules lēktiem un rietiem (148).

f'. Astmu omis kic ins tru m cn ti

103. § Astronomiskā tālskata uzbūve un darbība (149). 104. § Aehromatiskie objek-
tivi un okulāri (152). 105. 8 Meridiānriņķis. Jēdziens par instrumenta kļūdām (153).
106. § Universalinstruments (155). 107. § Zemes un debess priekšmetu zenitattālumii
mērījumi. Azimutu starpību mērījumi (156). 103. § Refrakcija jeb gaismas staru

laušana Zemes atmosfērā (158). 109. § Senlaiku leņķu mērījamie instrumenti (161).

110. 8 Instrumenti laika mērīšanai. Pulkstenis (161). ni. § Cbronometri (164)

D. Astronometrijas uzdevumi

112. § Astronometrijas galvenie uzdevumi (165). 113. § Ģeogrāfiskā platuma un

pulksteņa korekcijas noteikšana ar meridiānriņķi (166). 114. § Vietas ģeogrāfiskā
platuma un pulksteņa korekcijas noteikšana pēc spīdekļu zenitattālumu mērījumiem

ar universalinstrumentu (167). 115. § Zemes priekšmeta azimuta noteikšana (169).
116. § Vietas ģeogrāfiskāgaruma noteikšana ar radio palīdzību. Laika dienests (170)

117. § Kopējā vietas ģeogrāfiskā platuma un garuma noteikšana (172).

Astronomijas lietošana jūras ka ģniecībā. aeronaviguriiā un

Arktikas apgūšanā

118. § Jautājuma nostādne (173). 119. § Sekstants (173). 120. $ Kuģaģeogrāfiski

platuma un garumanoteikšana (176). 121. $ Astronomijas pielietošana aeronavigacijā

(177). 122. § Astronomijas pielietošana Arktikas apgūšanā (178).

F. Rektascensiju un deklināciju noteikšana

123. i Spīdekļu absolūto rektascensiju un deklināciju noteikšana ar meridiānriņķi

d7B). 124. § Zvaigžņu rektascensiju un deklināciju relativā noteikšana (183). 125. $

Zvaigžņu rektascensiju un deklināciju maiņa precesijas un nutacijas dēļ. Aberacija

Zvaigžņu īpatnējās kustības (184).

G. Debess ķirmiņu attāluma mērījumi no Zeme» vai no Saules.

To lielumu mērījumi
I2ti. § Paralaktiskā novirze pa zenitattāluniu. Diennakts paralakse (187). 127. s
Diennakts paralakses mērīšana (190). 128. § Saules paralakses noteikšana (192>

129. § Saules un Mēness paralakšu lielumi; to vidējie attālumi no Zemes (195).
130. § Debess spīdekļu lielumunoteikšana (195). 181. i Princips attālumu noteikša-

nai no Saules līdz zvaigznēm. Gada paralakse (196). 132. § Zvaigžņu paralakšu mērī-

jumi (198). 133. 8 Mums tuvākās zvaigznes (202). 184. § Attālumu mēri zvaigžņu
attālumu mērīšanai (202). 135. § Zvaigžņu lielumi (203). Uzdevumi (204).

Septītā nodaļa. Astrofizikalo pētījumu instrumenti un metodes. . . . 205

A. Astronomiskais tālskatis. Debess ķermeņu novērošana vizuāli

un ar jotograjijas palīdzību

136. § Paralaktkskais montējums. Fkvatorials. Kupols (205;. 137. § Astronomiskā

tālskata attīstības īsa vēsture (207) 138. § Objektiva difrakcija (210). 139. § Spīdekļu
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koordinātu diferences noteikšana ar mikrometra palīdzību (2111. m<. 8 Fotogrāfijas
nozīme astronomijā. Astrografi (212). 141. | Reflektori (216).

H. Debess spīdekļu spektralā analizē ' ■
112. 8 Spektrs. Spcktralie aparāti (220). 143. 8 Trīs spektru tipi. Spektralanaliz.es
likumi (223). 144. 8 Starojuma enerģijas sadalīšanās likumi nepārtrauktajā spektrā
<227). 146. 8 Par atoma uzbūvi. Par spektru izcelšanos. Paratomu jonizāciju (828).

146. 8 Doplera-Fizo princips (23i).

('. Astroļotometrija. Astronomiskās observatorijas
147. 8 Astrofotometrija (235). 148. 8 Astronomiskās observatorijas (237). n». |

Astronomija Padomju Savienībā (238)

Astotā nodaļa. Mēness un Saules aptumsumi 239

A. Mēness

150. 8 Mēness fāzes. Pelnu krāsas gaisma. Par Mēness ietekmi uz laika apstākļiem
(240). 151. $ Sinodiskais un sideriškais mēnesis (243). i;>2. 8 .Mēness kustība (244).
153. $ Mēness -riešanās ap asi. Libracija (247). 154. 8 Mēness lielums un masa.

Mēness vidējais blīvums. Smaguma spēks uz Mēness (248). 155. § Mēness virsmas
uzbūve (249). 156. 8 Hipotēzes par .Mēness reljefa formu izveidošanos (253). 15 7. 8

Paisums un bēgums (254). 158. 8 Cietās Zemes'deformācija (258).

B. Mēness un Saules aptumsa mi

159. 8 Aptumsumu būtība un to cēlonis (259). 160. $ Mēness aptumsumi (860).
16i $ Saules aptumsumi (263). 168. § Aptumsumu skaits gadā. Sarošs (866).

Uzdevumi (269).

Devītā nodaļa. Saule 271

163. § Saules attālums, lielums, tonna, masa un vidējais blīvums (271). 164. Foto-

sfēra. Tumšie plankumi. Fakelas. Granulācija (27i). 165. § Saules griešanās (273).
166. § Plankumu daudzuma un to izcēli.mās vidējo platumu periodi! ate. (275).
167. * Saules vainags. Chroniosfera. Protuberances (277). 16.5. <j Spcktralie no-

vērojumi pilna aptumsuma laikā (282). 169. $ Uzliesmojuma spektrs un Saules
spektrs ar Fraunhofera līnijām. Hēlija atklāšana (284). 170. $ Protuberances; to

novērojumi Jebkurā skaidrā dienā (285). 1 71. \ Saules vainags (287). 172. § Saules
temperatūras noteikšana. Saules konstante (280). 173. $ Saules enerģijas izcelšanās

(292). 174. 8 Fotosfēras, granulu un fakelu fizikālā uzbūve (203). 175. § Plankumu
spektrs. Gāzu kustība pusēnā. Plankuma uzbūve (294). 1 76. § Spektroheliografs(296).
177. § Magnētiskā lauka atklāšana Saules plankumos. Spektrohelloskops (301).

178. § Plankumu magnētisms. Saules parādības 22 gadu periods <3<i2). 179. $ Saules
ietekme uz Zemi (808). 180. $ Zodiakālā gaisma un pret spīd ēšana (806). Uzdevumi

(30 7).

Desmitā nodaļa. Planētu sistēma 307

181. 8 Planētu kustības. Kustību stabilitāte (307). IS2. 8 Planētu fizikālo charak-

leristiku vispārējs apskats (309). 183. 8 Planētu atmosfēras (310). 184. i Par t< mpe-
raturām uz planētu virsmām (312). 180. | Marss un tā novērošanas apstākļi. Marsa

griešanās ap asi aii gada laiki U2 tā. Marsa kartes (31 f). 1 s7. $ Marsa kanāli

(315). 188. § Marsa atmosfēra (31.8). 189. $ Kanālu daba. Organiskā dzīve uz Marsu

(319). 190. 8 Marsa pavadoni (321). 191. $ Venera (321). 19J. 5 Mer'.urs (888).
193. g Jupiters (323). 191. $'Jupitera pavadoņi (326). 195. § Saturns (329).

196. $ Saturna gredzeni (329). 197. § Saturna pavadoņi (332). 198. | trans (333).
liti). | Ncpttins (333). 200. § Mazās planētas (333). 201. 8 Mazo planētu neparastās

orbitas (336). Uzdevumi (336).

Vienpadsmitā nodaļa. Komētas un meteori 337

.!. Komētas

202. § Komētu izskats. T6 spožums (887). 203. § Komētu meklējumi. To apzīmējumi

(339). 204. i Komētu kustības. Komētu redzamie ceļi pie debess. Patiesās orbitas

(.•{3O). 205. S īsperioda komētas (311). 2o<;. $ |>araboliskās jeb ilgperioda orbitas (312).

207. 8 Komētu masas. To lielumi un blīvunii (343). 20.5. s Komētu astes (344).

209. § Komētu spektri (347). 210. § Orlova komētu formu pētījumi (348). 211. 8
Komētu sairšana (319). 212. $ Dažas ievērojamas komētas (350).

B. Meteori un meteorīti

21.5. § Meteori, bolidJ un meteoriti (352). 21 i. 8 Pirmie meteoru un meteoritu pētījumi

ci.j.'t). 215. 8 Meteoru parādību fi/.ikulā būtība. .Meteorītu sastāvs (355). 216. ļ Sporā-
diskie meteori (866). 21 7. § Meteoru plūsmas. To sakars ar komētām (858). 21 s. i

Meteoru plūsmu izcelšanās (36n). 21 it. $ Bolīdi un meteoriti (368), 220. § Meteoritu
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krāteri. Tunguskas un Sichotē-Alinas meteoriti (art:!). 221. § Astronomijas amatieru

Joma meteoru novērošanā un pētTianā (3(55).

Divpadsmitā nodaļa. Zvaigznes 'MHV

A. Zvaigžņu fizikālās chaiaklcīislikas

222. § Novērojamie zvaigžņu spožumi. Vizuālie un fotogrāfiskie zvaigžņu lielumi

Zvaigžņu krāsa (3(56). 223. |Zvaigžņu patiesie spožumi. Zvaigžņu absolūtie lielumi
f368). 221. 8 Saules šķietamā zvaigžņu lieluma un tās absolūtā zvaigžņu lieluma
noteikšana (369). 225. § Zvaigžņu absolūtie lielumi un to absolūtie spožumi salī-
dzinājumā ar Sauli (370). 226. § Zvaigžņu spektri (370). 227. § Sakars starp zvaigznes
krāsu un spektru. Krāsu indekss (375). 228. § Zvaigžņu temperatūras (377). 229. $

Zvaigžņu lielumi (381). 230. $ Spektralās paralakses (383).

li. Dubultzvaigznes
23t. | Dubultzvaigžņu trīs klases (385). 232. 8 Vizuālās dubultzvaigznes. To meklē-
šana un novērošana (385). 233. § Optiskie un fiziskie pāri (386). 234. | Redzama orbita
un patiesā orbita (387). 235. § Gravitācijas likums dubultzvaigznēs (388). 236. §
Dubultzvaigznes patiesās orbitas aprēķināšana (389). 237. $ Siriuss un Procions.
Pavadoņi ar mazu masu (390). 238. § Trīskāršās zvaigznes. Tālie pavadoņi (391).
_'!9. I Zvaigžņu masu noteikšana (392). 210 $ Spektralās dubultzvaigznes (393).
841, 8 Spektralo dubultzvaigžņu orbitas (395). 848. § Spektralo dubultzvaigžņu

masas noteikšana (396). 243. $ Dinamiskai paralakses (898J.

C. Maiņzvaigznes un novas

2 14. 8 Maiņzvaigžņu atklāšana, apzīmēšana un novērošana (308). 245. 8 Spožuma
līknes. Maiņzvaigžņu klasifikācija (39it). 846. 8 Aptumsuma maiņzvaigznes (400).
_M7. 8 Spožuma maiņas izskaidrojums aptumsuma maiņzvaigznēm (loi). 248. $

Zvaigžņu vidējā blīvuma noteikšana (403). 240. 8 Cefeja 0 tipa maiņzvaigznēm

jeb cefeidām (404). 250. 8 Spožuma maiņas cēlonis cefeidām (105). 251. 8 Sakars

starp cefeidu periodu un absolūto lielumu (400). 252. 8 Hgperioda maiņzvaigznes jeb
M iras tipa zvaigznes (408). 253. 8 Gandrīz regulārās un neregulārās maiņzvaigzne-

(4o9). 254. 8 Novas un novām līdzīgās zvaigznes (to.).

J). Sakūra starp zvaigžņu fizikālam charakterishkām

855. 8 Sakarība starp absolūto lielumu un zvaig/ņu spektru. Hercšprunga-Reseļa

diagrama( 1 18). 256. 8 Sakarība Starp zvaigžņu absolūto lielumu un masu. Edingtona
diagrama' 11 •">>- 257. § Mēģinājums teorētiski izskaidrot Reseļa diagramu (416).

255. 8 Par zvaigžņu iekšējo uzbūvi (117).

K. Zvaigžņu kustība

259. 8 Zvaigžņu īpatnējās kustības un radiālie ātrumi (480). 2(50 . 8 Saules kustība

starp zvaigznēm (120). 261. 8 Kapteiņa plūsmas, švarcšilda pētījumi (422). 262. 8

Kustošās kopas (122). Uzdevumi (484).

Trīspadsmitā nodaļa. Visuma uzbūve 425

A
.

Picn a < eļi

988. S Piena Ce|a jeb Galaktika. Galaktiskais garums un platums (12.')). 2<>4. $ Piena

Ceļa uzbūve, pamatojoties uz zvaigžņu skaitīšanu (42)!). 2(>.">. <> Divējāda veida

zvalglau kopas (480). 2<;<>. | Izklaidu zvaigžņu kopas (48IT. 887. i Lodreida zvalgtpu
kopas (4:54) 2t>s. § Miglāju veidi (t.;r>). 2<>it. j Tumšie migl&ji (488), 27o. $ GaiSit
rlifuzie miglāji (448). 871. § Planetarie miglāji (444). 272. | Piena Ceļa i/mēri 1111

veids (4 Iit.

/>'. Visums

273. 8 Ārpusgalaktiskie miglāji (445). 274. 8 Ārpusgalaktikas miglāju altālumi.

Visuma uzbūve (II"). 275. 8 Sarkanā novirze (1 19). 270. 8 Piena Ceļš kā spirālveida
miglājs. Zvaigžņu kustības Piena Ceļā (450).

Četrpadsmitā nodala. Kosmogoniskās hipotēzes 452

277. | Kosmogonijas problēma (152 t. 278. ii Saules sistēmas izveidošanās pēc Kauta

(4*B). 27i». 8 V. Heršela uzskati (4.->4). 280. 5 [.aplasa hipotēze (454). 281. § Si,

< eiuherlena-Multona un Džinsa hipotēzes (150). 282. $ Minēto hipotēžu nepilnība.
V. Fesenkova hipotēze (150). 283. <j Zeme un Mēness (460). 284. § Dubultzvaigžņu
izveidošanās (40:5). 285. 5 Galaktiku izveidošanās (104). 280. $ Kvolucijas gausums

(465). 287. $ Visums kā materiāls process. kas attīstās laika un telpas bezgalībā (465).

Uzdevumu atbildes 40H

Pielikumi 470

Personu vārdu rādītājs 474

P.iekšmetu tādītājs 477
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