










თანავარსკვლავედები არ არიან ვარსკვლავების გროვები, მაგალითად ისეთი როგორიცაა
გალაქტიკები ან სფერული გროვები. თანავარსკვლავედები არიან ვასრკვლავები, რომელთა
პროექცია ღამის ცის თაღზე ერთმანეთთან ახლოს იმყოფებიან. მათი გამოყენება შესაძლებელია
ცაზე დაკვირვებისას მიმართულების დასადგენად.



ღამის ცის ბრუნვა ჩრდილოეთის მიმართულების ირგვლივ კარგად ჩანს ვარსკვლავების
გადაადგილებაზე დაკვირვებით ერთი ღამის განმავლობაში.



სურათი გადაღებულია ხანგრძლივი ექსპოზიციით, რომლის განმავლობაშიც ვარსკვლავები
ასწრებენ შემოხაზონ წრიული რკალის ნაწილი ღამის ცაზე ჩრდილოეთ მიმართულების
გარშემო. 



ღამის ცის სეზონური ბრუნვის პერიოდია ერთი წელიწადი, რაც გამოწვეულია დედამიწის მზის
ირგვლივ ბრუნვით.



გეოცენტრული სამყაროს მოდელში დედამიწა (გეოსი) წარმოადგენს სამყაროს ცენტრს, ხოლო
ყველა სხვა მნათობები, მათ შორის მზე, მთვარე, პლანეტები და ვარსკვლავები ბრუნავენ მის
გარშემო სხვადასხვა მანძილის დაშორებით.



ჰიპაქრო: ბერძენი ასტრონომი, გეოგრაფი, მათემატიკოსი, ტრიგონომეტრიის ერთ-ერთი
ფუძემდებელი, დაკვირვებითი ასტრონომიის ერთ-ერთი პიონერი.



ჰიპაქრომ მოახდინა ღამის ცაზე ვარსკვლავების სისტემატიზაცია, ცის ატლასი და
ვარსკვლავების კატალოგი.



დედამიწის ბრუნვის ღერძი დახრილია წარმოსახვითი ვერტიკალური მიმართულებიდან 23.5 
გრადუსიანი კუთხით. ვერტიკალური მიმართულება განისაზღვრება დედამიწის მზის
ირგვლივ ბრუნვის სიბრტყის (ეკლიპტიკის სიბრტყის) პერპენდიკულარული მიმართულებით. 
ამ დახრის შედეგია დედამიწაზე მზის ირგვლივ ბრუნვისას ჩრდილოეთ და სამხრეთ
ნახევარსფეროებში განსხვავებული სეზონების - ზამთრისა და ზაფხულის არსებობა. 



დედამიწის ბრუნვის ღერძი განიცდის პრეცესიას - ბრუნვას წარმოსახვითი ვერტიკალური
მიმართულების გარშემო 26 ათას წლიანი პერიოდით. თუკი დედამიწის ბრუნვის ღერძი
ჩრდილოეთის მიმართულებით დაახლოებით ემთხვევა ე.წ. „ჩრდილოეთ პოლარული“ 
ვარსკვლავის მიმართულებას, ბრუნვის ნახევარპერიოდის, 13 ათასი წლის შემდეგ ბრუნვის
ღერძი მოტრიალდება 47 გრადუსით და ჩრდილოეთ მიმართულება დაემთხვევა ვარსკვლავ
„ვეგას“ მიმართულებას. 



პლანეტა, ქართული ტერმინოლოგიით „ცდომილი.“ არქაული წარმოდგენებით მნათობები
მიმაგრებულია ცის თაღზე და მათი მოძრაობა გამოწვეულია ცის თაღის ბრუნვით, რაც ერთი
შეხედვით მისაღები თეორიაა ვარსკვლავების მოძრაობის (ბრუნვის) ასახსნელად. იგივე ცის
თაღი აღარ გამოდგება განსხვავებულ ტრაექტორიაზე მოძრავი უფრო კაშკაშა მნათობების, 
პლანეტების აღსაწერად. პლანეტების ნათება, ვარსკვლავებისგან განსხვავებით, გამოწვეულია
მზიდან არეკვლილი სინათლით. 



რეტროგრადული ბრუნვის დასაკვირვებლად საკმარისია დავაფიქსიროთ პლანეტის
მდებარეობა სხვა ვარსკვლავების მიმართ ყოველ ღამე ერთიდაიგივე დროს. აღმოჩნდა, რომ
წლის განმავლობაში არსებობენ მოკლე პერიოდები, რომლის განმავლობაშიც პლანატები
მოძრაობენ ცის თაღის საპირისპიროდ, ანუ „რეტროგრადული“ მიმართულებით. 



ყოველ წელს რეტროგრადულ ფაზაში ერთიდაიგივე პლანეტის გადაადგილების ტრაექტორია
შეიძლება იყოს შესამჩნევად განსხვავებული ფორმის. ერთი შეხედვით პლანეტები
„დახეტიალობენ.“





ვენერას რეტროგრადული ფაზა გრძელდება გაცილებით მეტი ხნის განმავლობაში და ზოგჯერ, 
შესაძლებელია მან გადაიაროს მზის დისკზეც (ტრანზიტი) და დატოვოს ჩრდილი.



კლაუდიუს პთოლემე ალექსანდრიელი: გეოცენტრული სამყაროს თეორიის მათემატიკური
საფუძვლების ფუძემდებელი. ციკლების და ეპიციკლების წრეწირების გამოყენებით პთოლემეს
თეორიის საშუალებით შესაძლებელი გახდა პლანეტების მოძრაობის გამოთვლა და მათი
მდებარეობის წინასწარმეტყველება რამოდენიმე წლით ადრე.



პთოლემეს მოდელმა მნიშვნელოვნად გაუსწრო საკუთარ ეპოქას: როდესაც კაცობრიობა ჯერ
კიდევ დარწმუნებულია, რომ დედამიწა ბრტყელია, პთოლემეს თეორია წარმატებით
წინასწარმეტყველებს პლანეტების მოძრაობას დედამიწის გარშემო. 



პთოლმეს გეოცეტრულ მოდელში დედამიწის ირგვლივ ბრუნავენ როგორც მთვარე, ასევე მზე, 
სხვა იმ დროისათვის აღმოჩენილი პლანეტები და ცის თაღი, რომელზედაც დამაგრებულია
ვარსკვლავები. ალტერნატიული თეორიით ვარსკვლავები წარმოადგენენ სხვადასხვა ზომის
ხვრელებს ცის თაღში, საიდანაც ჩვენამდე აღწევს ცის თაღის უკან არსებული ზეციური
სინათლე. 



სხეულის წრეწირზე ბრუნვის სიჩქარე დამოკიდებულია წრეწირის, ანუ ორბიტის რადიუსზე. 
რაც უფრო დიდია რადიუსი, მით უფრო ნელა ბრუნავს პლანეტა. თუკი ტრაექტორტია შედგება
დიდი რადიუსის ცეკლისა და მცირე რადიუსის ეპიციკლისგან, პლანეტის მოძრაობის
ტრაექტორია შესაბამისად სპირალურად ეხვევა დედამიწის გარშემო.



პთოლემეს გეოცენტრულ მოდელში პლანეტების რეტროგრადული მოძრაობა წარმოსახვითი
ეფექტია, როდესაც ციკლურ და ეპიციკლურ წრეწირებზე ერთიდაიგივე მიმართულებით
მბრუნავი პლანეტისათვის გვეჩვენება, რომ დროის მცირე მონაკვეთებში ვარსკვლავების ფონზე
პლანეტა გადაადგილდება შებრუნებული მიმართულებით. 











კოპერნიკის ჰელიოცენტრული მოდელი განსხვავებულად ხსნის დედამიწის „შედა“ (მაგ.
ვენერა) და „გარე“ (მაგ. მარსი) პლანეტების რეტროგრადულ ფაზებს. პთოლემეს გეოცეტრულ
მოდელში ორივე პლანეტის რეტროგრადული მოძრაობის გამომწვევი მიზეზი ერთიდაიგივე
ციკლი/ეპიციკლის ზედდებაა. კოპერნიკის მოდელი ხსნის თუ რატომ დაიკვირვება
რეტროგრადული ფაზა შიდა პლანეტებისათვის გაცილებით უფრო ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში. 



რეტროგრადული ფაზების განსხვავება შედა და გარე პლანეტებისათვის კოპერნიკის
ჰელიოცენტრულ სისტემაში. 





კუთხის საზომი ხელსაწყო.



კუთხის გაზომვით შესაძლებელია მანძილის, ან შენობის სიმაღლის შეფასებაც წინასწარ
ცნობილი ზომის ობიექტების გამოყენებით.



კუთხის საზომი ერთეული სეკუნდი - ძველი ქართული ტერმინოლოგიით „წამი კუთხისა“.





დედამიწის ბრუნვასთან ერთად ობსერვატორია ტრიალებს და საშუალება აქვს დააკვირდეს
ღამის ცას სხვადასხვა მიმართულებით. ულუღ ბეგმა პირველმა გაზომა წელიწადის
ხანგრძლივობა 0.004% სიზუსტით.













ბესელის მიერ აღმოჩენილმა პარალაქსის მოვლენამ პირველად ექსპერიმენტულად
დაადასტურა, რომ ვარსკვლავები იმყოფებიან ჩვენგან სხვადასხვა მანძილზე, ხოლო
დედამიწიდან ერთიდაიგივე მანძილზე დაშორებული სფერული ცის თაღის მოდელი მცდარია. 
თუკი ვარსკვლავები განლაგებული არიან სხვადასხვა მანძილზე, ე.ი. სამყაროს გააჩნია
სტრუქტურა და შესაძლებელია მისი აგებულების შესწავლა. 








