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1․ Նախաբան
❑ Աստղագիտության 

պատմությունը շատ ընդարձակ 
է և բարդ, և հնարավոր չէ այն 
ամփոփել մեկ զեկույցի մեջ։ Այդ 
պատճառով ներկայացնում ենք 
միայն մի քանի թեմա՝

❑ Տիեզերքի արևակենտրոն 
հասկացությունը

❑ Որոշ աստղագիտական 
գիտելիքներ անցյալի մի շարք 
մեծ մշակույթների և 
քաղաքակրթությունների կողմից



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Թվում է, թե մոլորակները ֆոնային աստղերի 
համեմատ դանդաղ շարժվում են մեկ ուղղությամբ 
(Արևմուտքից Արևելք)՝ ուղիղ շարժում։

❑ Սակայն երբեմն դրանք աստղերի համեմատ 
շարժվում են հակառակ ուղղությամբ (Արևելքից 
Արևմուտք)՝ հակադարձ շարժում։



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Հին հույները պատրաստել 
էին Տիեզերքի տեսական 
մոդել, որպեսզի բացատրեին 
մոլորակների շարժը։

❑ Մոլորակների հակադարձ 
շաժման տևողությունը 
համեմատելու համար 
նրանք դասավորել էին 
երկնային մարմինները՝ 
ելնելով դրանց 
հեռավորությունից։ 



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Արիստոտելը (մթա․ 350թ․) վստահ էր, որ Երկիրը 
Տիեզերքի կենտրոնն է, և մոլորակները, Արեգակը և 
աստղերը պտտվում են Երկրի շուրջ։ 

❑ Համաձայն Արիստոտելի՝ Տիեզերքը կազմված էր 
55 երկնային սֆերա ունեցող խմբից, որոնք մեկը 
մյուսի մեջ են ընկած։



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Յուր․ սֆերայի բնական շարժումը պտույտ

էր։ Մոլորակները շարժվում էին որոշ

սֆերաներում, իսկ յուր․ սֆերայի շարժում

ազդում էր մյուսի վրա։ Այսպես կարելի է

բացատրել հակադարձ շարժումը։

❑ Արտաքին սֆերան համապատասխանում

է անշարժ աստղերին։ Այս սֆերայից դուրս

աստղերի պտույտն այսպես կոչված

«գլխավոր մեխանիզմ»-ի արդյունքն է։

❑ Արիստոտելի տեսությունը գիտության մեջ

գերիշխող է եղել 1800 տարի՝ մինչև

Վերածնունդ՝ չթողնելով գիտական

աշխատանքներում հաշվի առնել նոր

մոդելներ։



2 Հին հույների աստղագիտությունը
❑ Մթ․ մոտ 140թ-ին հույն գիտնական 

Կլավդիոս Պտղոմեոսն 
Ալեքսանդրիայից ներկայացրեց 
Տիեզերքի մասին մանրամասն 
տեսություն, որտեղ նա բացատրում էր 
հակադարձ շարժումը։

❑ Ինչպես և Արիստոտելի մոդելը, 
Պտղոմեոսի մոդելը նույնպես 
երկրակենտրոն է։ Հակադարձ շարժումը 
բացատրելու համար նա պատկերել է 
մոլորակներին փոքր շրջաններով 
շարժվելիս, որոնք էլ իրենց հերթին 
շարժվում են մոլորակների հիմնական 
ուղեծրերի ավելի մեծ շրջանների 
երկայնքով։



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Հակադարձ շարժումը բացատրելու նպատակով Պտղոմեոսն 
առաջադրեց այն տեսակետը, որ մոլորակներրը շարժվում են 
մակաշրջան (epicycle) կոչվող փոքր շրջաններով․ ավելի մեծ 
շրջանները կոչվում են դեֆերենտներ։

❑ Մակաշրջանի կենտրոնը շարժվում է հաստատուն 
անկյունային արագությամբ, որը համեմատական է Էքվանտ 
կոչվող կետին։

❑ Քանի որ կարծիք կար, թե շրջանն իր ձևով կատարյալ է, 
տրամաբանական էր թվում, որ մոլորակները պետք է 
կատարեն շրջանաձև շարժում։



2 Հին հույների աստղագիտությունը

❑ Պտղոմեոսի ամենից կարևոր աշխատությունը՝ 
«Ալմագեստ»-ը  (թարգմանաբար՝ գերազանց),
ընդունելի է եղել մոտ 15 դար և ընդգրկել է ոչ միայն 
վերջինիս գաղափարները, այլ նաև նրա 
նախորդներինը՝ պարզապես համառոտ։

❑ Հաշվի առնելով դարաշրջանը՝ կարող ենք ասել, որ 
նրա՝ մոլորակների շարժում պատկերող գծագրերը 
բավականին ճշգրիտ էին։



3 Արևակենտրոն տիեզերք
❑ 16-րդ դարում լեհ աստղագետ Նիկոլայ Կոպերնիկոսն 

առաջարկեց արևակենտրոն համակարգի տեսությունը
(Արեգակը կենտրոնում):

❑ Հույն գիտնական Արիստարքոս Սամոսեցին առաջարկել 
էր արևակենտրոն համակարգի տեությունը 
Կոպերնիկոսից 18 դար առաջ։ Սակայն այդ տեսության 
մանրամասները մեզ հայտնի չեն։



3 Արևակենտրոն տիեզերք

❑ Կոպերնիկոսը ենթադրում էր, 
որ մոլորակները շարժվում են 
շրջանաձև՝ թեև այդ 
շրջաններն ուղղված չէին 
անմիջապես Արեգակին։

❑ Կոպերնիկոսն օգտագործում 
էր մի շարք մակաշրջաններ, 
որպեսզի լինեին 
կանխատեսումների ու 
դիտումների ավելի շատ 
համընկնումներ (և բացառեին 
էքվանտները)։



3 Արևակենտրոն տիեզերք
❑ Այս մոդելը պարզաբանեց արտաքին մոլորակների 

(օր․՝ Մարսի) հակադարձ շարժումը պրոյեկցիոն 
էֆեկտի միոցով՝

◼ Երբ Երկիրն անցնում է Մարսին,
Երկիրը Մարսին միացնող գծի
պրոյեկցիան ցույց է տալիս
աստղերի շրջանում ետ ցատկի
ակնհայտ շարժում՝ հակառակ
շարժման իրական ուղղությանը։
Ապա, քանի դեռ Երկիրն ու
Մարսը դեռ շարժվում են իրենց
ուղեծրում, երկու մոլորակներն
իրար միացնող գծի պրոյեկցիան
կարծես թե նորից շարժվում է
շարժման ուղիղ իմաստով։



3 Արևակենտրոն տիեզերք
❑ Ելնելով այն գաղափարից, որ Արեգակը գտնվում է 

արեգակնային համակարգի գրեթե կենտրոնում՝ 
Կոպերնիկոսը՝

❑ հաշվարկեց մոլորակների 
հարաբերական 
հեռավորությունները՝ 
Երկիր-Արեգակ 
հեռավորության 
տեսանկյունից

❑ դիտումների միջոցով յուր․
մոլորակի համար որոշեց 
այն ժամանակը, որի 
ընթացքում դրանք 
պտտվում են Արեգակի 
շուրջ



4 ․ Տիխո Բրահեի սուր աչքը

16-րդ դարի վերջում՝ 
Կոպերնիկոսի մահից ոչ շատ 
անց, դանիացի ազնվական 
Տիխո Բրահեն իր Օրանիբորգի 
աստղադիտարանից սկսեց 
ուսումնասիրել Մարսը և այլ 
երկնային մարմիններ՝ 
բարելավելու համար դիրքերի 
մասին ունեցած իրենց 
կանխատեսումները։



4 ․ Տիխո Բրահեի սուր աչքը

❑ Քանի որ աստղադիտակը 
դեռևս հայտնագործված չէր, 
Տիխոն օգտագործեց 
հսկայական դիտողական 
սարքեր, որոնք ճշգրտության 
տեսանկյունից աննախադեպ 
էին։

❑ Տիխոյի մահից հետո՝ 1601թ-ին, 
որոշակի պայքարից հետո 
Յոհան Կեպլերին հաջողվեց 
այդ տվյալները ձեռք բերելու 
թույլտվություն ստանալ:



5   Յոհան Կեպլերն ու իր օրենքները

❑ Տիխոյի նոր, ավելի վստահելի և 
ճշգրիտ դիտումները ցույց տվեցին, 
որ մոլորակների դիրքերի մասին 
այդ ժամանակ կիրառության մեջ 
եղած գծագրերն այդքան էլ ճիշտ չեն։

❑ Տիխոն Կեպլերին աշխատանքի 
ընդունեց 1600թ-ին, որպեսզի 
վերջինս զբաղվի մանրակրկիտ 
հաշվարկներով, որոնք կբացատրեն 
մոլորակների դիրքերը։

❑ Կեպլերը փորձեց բացատրել Մարսի 
ուղեծիրը նախ շրջանների, ապա այլ 
պատկերների միջոցով, մինչև որ 
չգտավ պատասխանը։



5a Կեպլերի առաջին օրենքը

❑ Կեպլերի առաջին օրենքը, հրապարակված 
1609թ-ին, ասում է, որ մոլորակները 
Արեգակի շուրջ պտտվում են էլիպսաձև` 
Արեգակը՝ որպես կենտրոն ունենալով։



5a Կեպլերի առաջին օրենքը

❑ Կենտրոնների և լարի տրված 
հեռավորության միջև 
բաժանումը սահմանում է 
էլիպս։

❑ Էլիպսի ձևը կարելի է փոխել՝ 
լարի երկարությունը կամ 
կենտրոնների միջև ընկած 
հեռավորությունը փոխելով։



5b Կեպլերի երկրորդ օրենքը

❑ Նկարագրում է այն 
արագությունը, որով 
մոլորակները շարժվում են 
իրենց ուղեծրերում՝

❑ մոլորակն Արեգակին 
միացնող գիծը նկարագրում 
է հավասար մակերեսները 
հավասար 
ժամանակահատվածում։

❑ Այն նաև հայտնի է որպես 
հավասար մակերեսների 
օրենք։



5b Կեպլերի երկրորդ օրենքը

❑ Կեպլերի երկրորդ օրենքը հատկապես օգտակար է 
գիսաստղերի դեպքում, որոնք իրենցից 
ներկայացնում են խիստ տարօրինակ էլիպսաձև 
ուղեծրեր (այսպես ասած՝ հարթեցած)։

❑ Օր․՝ նա ցույց տվեց, որ Հալլեյի գիսաստղը շատ 
ավելի դանդաղ է շարժվում, երբ գտնվում է 
Արեգակից շատ հեռու, քանի որ Արեգակին 
միացնող գիծը շատ երկար է։



5c Կեպլերի երրորդ օրենքը

❑ Կեպլերի երրորդ օրենքը պարբերությունը 
կապում է մոլորակից Արեգակ հեռավորության 
չափի հետ։

❑ Հատկապես նշվում է, որ պտույտի 
պարբերության քառակուսին համեմատական է 
էլիպսի մեծ կիսաառանցքի խորանարդին՝

P2 = kR3, որտեղ k-ն հաստատուն է

❑ Այսպիսով, եթե էլիպսի մեծ կիսաառանցքի 
խորանարդը մեծանա, պարբերության 
քառակուսին ևս նույնքան անգամ կմեծանա։



5c Կեպլերի երրորդ օրենքը
❑ Կեպլերի երրորդ օրենքի երկրային 

կիրառությունը «գեոստացիոնար 
արբանյակներ»-ի դեպքում է, որոնք 
գտնվում են այնպիսի 
հեռավորության վրա, որի դեպքում 
դրանց պտույտի պարբերությունը 
հավասար է Երկրի պտույտի 
պարբերությանը։ Դրանք միշտ 
Երկրի վրա նույն աշխհ․
երկայնությունից վեր են մնում։

❑ Թվում է՝ դրանք լողում են 
Հասարակածի վրայով (տես ձախ 
նկարում), և օգտագործվում են 
հեռուստատեսության և հեռ․կապի 
համար ազդանշաններ 
հաղորդելու նպատակով։



6 Պտղոմեոսի մոդելի անկումը՝
7 Գալիլեո Գալիլեյ

❑ Ուշ 1609թ-ին Գալիելոն 1-ինն էր, որ աստղադիտակն 
օգտագործեց աստղագիտական սիստեմատիկ 
ուսումնասիրություններ կատարելու համար։



6 Պտղոմեոսի մոդելի անկումը՝
Գալիլեո Գալիլեյ

❑ 1610թ-ին նա հրատարակեց իր աստղադիտակով կատարած 
դիտումների արդյունքները՝ շատ ավելի շատ աստղեր, քան 
կարելի էր տեսնել անզեն աչքով։

❑ Ծիր Կաթինը պարունակում էր բազմաթիվ առանձին աստղեր։

❑ Սարեր, խառնարաններ և լուսնային մուգ «ծովեր» Լուսնի վրա

❑ 4 փոքր մարմին, որ պտտվում են Յուպիտերի շուրջ (սա 
ապացուցեց, որ ոչ բոլոր մարմիններն են պտտվում Երկրի շուրջ)

❑ Բացի այդ, 4 արբանյակները «hետ չէին մնում» Յուպիտերը 
շարժման ժամանակ, ինչը ենթադրում էր, որ Երկիրը պետք է նույն 
կերպ շարժվի՝ hետևում չթողնելով մարմիններ։



❑ Գալիլեոն նաև բացահայտեց, 
որ Վեներան իրենից փուլերի 
մի ամբողջական համալիր է 
ներկայացնում, ինչը 
բացատրված չէր Պտղոմեոսի 
համակարգում։

6 Պտղոմեոսի մոդելի անկումը՝
Գալիլեո Գալիլեյ



6 Պտղոմեոսի մոդելի անկումը՝
Գալիլեո Գալիլեյ

❑ 1612թ-ին նա նկարագրեց 
արևաբծերը (ապացույց, որ 
երկնային մարմինները 
կատարյալ չեն)՝ ցույց 
տալով, որ դրանք միասին 
շարժվում են Արեգակի 
մակերևույթի վրայով։



6 Պտղոմեոսի մոդելի անկումը՝
Գալիլեո Գալիլեյ

❑ Մեր դարաշրջանում՝ Գալիլեոյի 
հայտնագործություններից մոտ 4 հարյուր 
տարի և նրա ժամանակակից Ջորդանո 
Բրունոյին մեր արեգակնային 
համակարգից դուրս այլ աշխարհների 
մասին ունեցած տեսլականի պատճառով 
ցցի վրա այրելուց ավելի քան 4 հարյուր 
տարի անց, եկեղեցու և գիտնականների 
միջև խաղաղություն է տիրում։ Օր․՝ 
Վատիկանում կա ժամանակակից 
աստղադիտարան, որտեղ աշխատում են 
մի շարք հայտնի աստղագետներ։



7 Հսկաների ուսերին՝ Իսահակ Նյուտոն

❑ Միայն 60 տարի անց Իսահակ Նյուտոնի 
կատարած աշխատանքների միջոցով ենք 
իսկապես հասկանում Կեպլերի էմպիրիկ 
օրենքների հիմքում ընկած ֆիզիկան։

❑ Նյուտոնը ծնվել է Անգլիայում 1642թ-ին, տարի, 
երբ կյանքից հեռացավ Գալիլեոն։

❑ Նա իր ժամանակների ամենամեծ գիտնականն էր՝

❑ Նա աշխատում էր օպտիկայի ոլորտում

❑ Նա հայտնագործել է անդրադարձնող 
աստղադիտակը

❑ Հայտնաբերել է տեսանելի լույսի բաժանումը 
գույների՝ սպեկտրի

❑ Սակայն շատ ավելի կարևոր էր շարժման և 
ձգողականության մասին նրա աշխատանքը 
(ինչի համար նա պետք է հայտնագործեր 
մաթեմատիկական անալիզը)



7 Հսկաների ուսերին՝ Իսահակ Նյուտոն

❑ «Բնական փիլիսոփայության մաթեմատիկական 
սկզբունքներ» գրքում զետեղված են Նյուտոնի՝ շարժման 3 
օրենքները՝

❑ 1-ին օրենքի համաձայն՝ շարժման մեջ գտնվող մարմինը 
հակված է մնալ հավասարաչափ ուղղագիծ շարժման մեջ, 
քանի դեռ չկա արտաքին ուժի ազդեցություն։ 

Սա իներցիայի օրենքն է, որն իրականում հայտնաբերել 
էր Գալիլեյը։

❑ 2-րդ օրենքը վերաբերում է ուժին, որը կապված է դրա՝ 
զանգվածի արագացման վրա ունեցած ազդեցության հետ։

Որքան մեծ է մարմնի վրա ազդող ուժը, այնքան մեծ է 
նրա ձեռք բերած արագացումը (F = ma, որտեղ F-ը ուժն է, 
m-ը՝ զանգվածը, իսկ a՝ արագացումը)։



7 Հսկաների ուսերին՝ Իսահակ Նյուտոն

❑ 3-րդ օրենքը ձևակերպված է այսպես՝ «Յուր․
գործողության դեպքում կա հավասար և հակադիր 
հակազդում»։

Հրթիռի շարժումը այն շատ գործընթացներից մեկն է, 
որը կարելի է բացատրել այս օրենքով։

❑ «Բնական փիլիսոփայության մաթեմատիկական 
սկզբունքներ»-ն ընդգրկում է նաև Ձգողականության 
օրենքը։

Նյուտոնի ձգողականության օրենքի 
կիրառություններից մեկը կշռի հասկացությունն է։



7 Հսկաների ուսերին՝ Իսահակ Նյուտոն

Գիտության մեջ ամենահայտնի պատմություններից 
մեկն այն մասին է, թե ինչպես է Նյուտոնի գլխին մի 
խնձոր ընկել և հանգեցրել «ձգողականություն» 
հասկացության հայտնաբերմանը։

Թեպետ ոչ մի խնձոր էլ Նյուտոնի գլխին չէր ընկել՝ 
տարիներ անց հենց ինքը պատմում էր, որ տեսել է, թե 
ինչպես է մի խնձոր ընկել, և հասկացել է, որ ինչպես 
խնձորն է ընկնում Երկրի վրա, այնպես էլ Լուսինն է 
շարժվում դեպի Երկիր և շարունակում հեռանալ 
մեզնից։
(Ժամանակի ամեն մի կարճ պարբերության մեջ 
հեռավորությունը, որ անցնում է Երկրի արբանյակը 
փոխհատուցվում է Լուսնի դեպի առաջ շարժումով։ 
Նման մի քանի պարբերությունների արդյունքն ավելի 
շատ կայուն ուղեծիր է, քան Երկրի հետ բախում)։



7 Հսկաների ուսերին՝ 
Իսահակ Նյուտոն

❑ Նյուտոնի հայտնի խոսքերից 
մեկն հետևյալն է՝

« Եթե ավելին եմ տեսել, ապա 
դա արել եմ՝ հսկաների ուսերին 
կանգնելով»։



Ոչ պարտադիր սլայդեր



8  Աստղագիտության արմատները՝ Բաբելոն

Արևմուտքի աստղագիտության բնօրրանը Քաղդեան է։ 
Քաղդեացիները կիրառում էին վաթսուներորդական
դիրքային նշանակման համակարգ (նման իրական 
տասնորդական հաշվման համակարգին, սակայն հիմքում 
60), ինչը հեշտացնում էր հանրահաշվի և թվաբանության 
զարգացումը։ Հնագույն այս համակարգից մենք ունենք 360 
աստիճանի բաժանված շրջան կամ 60 րոպեի բաժանված 1 
ժամ, 60 վայրկյանի բաժանված 1 րոպե։



Նամակ Աշուրբանիպալ արքային, 
որտեղ մանրամասն նկարագրված է 
Լուսնի խավարումը։

Քաղդեացիներն ուսումնասիրում էին Լուսնի
խավարումները և առաջարկում Սարոսների
շարքերը՝ երևույթը կանխատեսելու համար։ Թեև
նրանք օգտագործում էին շարքերը միայն Լուսնի
խավարումների համար՝ դրանք կարելի է նաև
օգտագործել արևի խավարումների համար։

Հարթոլորտ, Աշուրբանիպալի 
գրադարան Նինվեում (Ք․ա․ 800) 

8  Աստղագիտության արմատները՝ Բաբելոն



Քաղդեացիներին հայտնի 5 մոլորակները

Անուն Նշանակություն Մոլորակ

Նեբերու Առանցք Յուպիտեր

Դելեբաթ Ազդարարող Վեներա

Սիթհու, 

Իշթար
Ցատկող Մերկուրի

Կայամանու Հաստատուն Սատուրն

Սալբաթանու Շիկացած Մարս

8  Աստղագիտության արմատները՝ 
Բաբելոն

Codex of  Amurabi



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Եգիպտոս

Երկնքի 
աստվածուհի 
Նուտը ծածկում է 
Երկրի աստված 
Գեբին։
Նուտը սահման է 
ստեղծում Երկրի և 
դրախտի, 
մահացածների 
աշխարհի միջև։



Եգիպտացիները նկատել էին, որ Սիրիուսի
(որը կոչվում էր Սոտիս) բարձրանալն
Արեգակից անմիջապես առաջ համընկնում
էր Նեղոս գետի վարարելու հետ։ Անապատը
դառնում էր բերրի․ դա է պատճառը, որ
Սիրիուսը կապում էին պտղաբերության
աստվածուհու՝ Իսիդայի հետ։

8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Եգիպտոս



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Եգիպտոս

Հելլենիզմի 
դարաշրջանի 
եգիպտական 
համաստեղություննե
րը պատկերված են 
Հաթորի տաճարի 
տանիքին 
Դանդարայում։
Դրանց մեծ մասն 
անհայտացել է, 
ինչպես կոկորդիլոսը 
կամ գետաձին։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Եգիպտոս

Շինությունները 
կառուցվում 
էին՝ համաձայն 
Արեգակի և 
աստղերի 
հատուկ 
դիրքերի։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Հնդկաստան

Աստղագիտական բովանդակության առաջին գրավոր 
արձանագրությունները կարելի է գտնել հնդկական 
կրոնական գրականության մեջ (մ․թ․ա․ երկրորդ 
հազարամյակ)։
Հաջորդող դարերի ընթացքում մի շարք հնդիկ 
աստղագետներ հետազոտեցին բազմաթիվ 
աստղագիտական հայեցակետեր։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Հնդկաստան

Հին հնդկական օրացույցը 
ռեգիոնալիզացման ընթացքում 
ենթարկվել է շատ 
փոփոխությունների, և այսօր կա  
մի քանի տարածաշրջանային 
հնդկական օրացույց և 
Հնդկաստանի միասնական 
ազգային օրացույց։
Հնդկական օրացույցով օրը 
սկսվում է արևածագով։ 
Վերագրված է 5 հատկանիշների, 
որոնք կոչվում են անգասներ։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Հնդկաստան

Խավարածիրը բաժանված է 27 
նաքշատրաների, որոնք կոչվում են 
լուսնային տներ կամ 
աստերիզմներ։ Սրանք 
արտացոլում են լուսնի 
պարբերաշրջանը անշարժ 
աստղերի նկատմամբ 27-ից 27 ¾ 
ժամ՝ կոտորակային մասը 
լրացնելով ներդրված 28-րդ 
նաքշատրայով։ Պարզվում է՝ 
նաքշատրայի հաշվարկը լավ 
հայտնի է եղել Ռիգվեդայի 
ժամանակներում
(Ք․ա․ 2-րդ-1-ին հազարամյակներ)։



Աստղագիտական նվաճումները 
իսլամական աշխարհում՝ 
հատկապես իսլամական ոսկե 
դարի ընթացքում (8-15-րդ դարեր)
և գրված արաբերեն։

Մեծ մասն եղել են Միջին 
Արևելքում, Կենտրոնական 
Ասիայում, Ալ-Անդալուսում, Հս․
Աֆրիկայում և ավելի ուշ 
Հարավարևելյան Ասիայում և 
Հնդկաստանում։

8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Արաբիա



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Արաբիա

Առաջին համակարգված դիտումներն 
իսլամում կատարվեցին ալ-Մամունի 
(786-833) հովանու ներքո, այն էլ շատ 
աստղադիտարաններում՝ 
Դամասկոսից Բաղդադ՝

• չափեցին երկայնության 
աստիճանը,
• հաստատեցին արևային 
պարամետրեր,
• կատարեցին Արեգակի, Լուսնի և 
մոլորակների մանրակրկիտ 
դիտումներ։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Արաբիա

Գործիքներ՝
•Երկնային գլոբուսներ
•Արմիլյար ոլորտ
•Աստղաղաբոն
•Արեգակնային ժամացույց
•Կվադրանտ

Մեծ թվով աստղեր (օր․՝
Ալդեբարան և Ալտաիր) և 
աստղագիտական 
տերմիններ (օր․՝ ալիդադ, 
ազիմուտ, ալմուկանտար) 
մինչ օրս մեջբերվում են 
դրանց արաբական 
անվանումներով։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Մայա

Մայաները մեծապես հետաքրքրված էին 
զենիթային անցումներով, երբ Արեգակն 
անցնում է ուղիղ գլխավերևով։

Նրանց քաղաքների մեծ մասի 
աշխարհագրական լայնությունը 
Խեցգետնի արևադարձից ցածր է, 
զենիթային այս անցումները հայտնվում 
էին տարին երկու անգամ արևադարձին 
հավասարահեռ։

Արեգակի այս դիրքն անմիջապես 
գլխավերևում ներկայացնելու համար 
Մայաներն ունեին այսպես կոչված 
«Սուզվող աստված»։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Մայա

Վեներան ավելի կարևոր 
աստղագիտական մարմին էր 
մայաների համար, նույնիսկ 
ավելի կարևոր, քան Արեգակը։

Մայաների քաղաքակրթությունը 
կարծես թե միակն էր աստղադիտակի 
գյուտից առաջ, որին Օրիոնի 
միգամածությունը հայտնի էր որպես 
դիֆուզային միգամածություն, այլ ոչ
աստղային կետ։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Մայա

Մայաների օրացույցը օրացույցների և ժողովածուների 
համակարգ է, որը կիրառության մեջ էր նախակոլումբյան 
մայաների քաղաքակրթությունում, իսկ այժմ 
Գվատեմալայի ու Օախակայի, Մեքսիկայի 
բարձրավանդակներում գտնվող մայաների մի շարք 
ժամանակակից համայնքներում։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Մայա

Թեպետ մեզոամերիկական 
օրացույցը չի ստեղծվել նույն 
ժամանակ, ինչ մայաներինը,
դրա հաջորդական ընդլայնումն 
ու բարելավումները ամենից 
կատարելագործվածն էին։

Ացտեկների օրացույցների հետ 
միասին մայաների 
օրացույցները համարվում են 
ամենից փաստագրվածներն ու 
ընդգրկունը։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
ացտեկներ

Դրանք կենտրոնական Մեքսիկայի 
էթնիկ խմբերն էին, հատկապես նրանք, 
ովքեր խոսում էին Նաուատլ լեզվով, 
գերիշխում էին Մեզոամերիկայում 14, 
15 և 16-րդ դարերում՝ 
ժամանակաշրջան, որը հայտնի է իբրև 
վերջին հետ-դասական շրջան 
մեզոամերիկական 
ժամանակագրության մեջ։

13-րդ դարից Մեքսիկական հովիտը 
ացտեկների քաղաքակրթության սիրտն 
էր։



8 Աստղագիտության արմատները՝ ացտեկներ

Օրացույցը շրջանաձև է՝ կազմված 4 
համակենտրոն շրջաններից։ 
Կենտրոնում պատկերված է Տոնատիուի 
(արևի աստված) դեմքը՝ բերանում 
դանակ։
4 արևները կամ ավելի վաղ շրջանները 
ներկայացված են կենտրոնական արևի 
շուրջ տեղ գտած խորանարդաձև 
պատկերների տեսքով։ Արտաքին 
շրջանը բաղկացած է 20 մասից, որոնց 
ներկայացնում են ացտեկների օրացույցը 
կազմող 18 ամիսներից յուրաքանչյուրի 
օրերը։ Լրացնելով արեգակնային 
տարվա 365 օրը՝ ացտեկները 
ներմուծեցին 5 ճակատագրական օր կամ 
նեմոնտեմի:
.

Ացտեկների օրացույցը 
ամենահին մենաքարն է, 
որ մնացել է 
նախաիսպանական 
մշակույթից (մոտ 1479թ․)։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
ացտեկներ

Ացտեկները խմբավորում էին 
պայծառ աստղերը 
համաստեղությունների մեջ՝ 
Mamalhuaztli (Օրիոնի գոտի), 
Tianquiztli (Բազումք), Citlaltlachtli
(Երկվորյակներ),
Citlalcolotl (Կարիճ) և
Xonecuilli (Փոքր շերեփ կամ ոմանց 
համար՝ Հարավային խաչ) և այլն։

Գիսաստղերին անվանում էին «ծխող 
աստղեր»
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Ինկերի քաղաքակրթությունը 
նախակոլումբիական անդյան խումբ է։ 
Այն սկիզբ է առել 13-րդ դարի սկզբին 
Պերուում՝ Կուսկոյի ավազանում, 
այնուհետև ընդարձակվել է Խաղաղ 
օվկիանոսի և Անդյան լեռների 
երկայնքով՝ ծածկելով Հարավային 
Ամերիկայի արևմտյան հատվածը։

Հզորության գագաթնակետին այն ձգվում 
էր Կոլումբիայից Արգենտինա և Չիլի, 
ներառում Էկվադորը, Պերուն և 
Բոլիվիան։

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e7/Inca_Empire.png
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Համաձայն իսպանացի 
կոնկիստադորների 
ժամանակագրությունների՝ Կուսկոյի 
ծայրամասերում մեծ հանրային 
օրացույց կար, որը կազմված էր 5 
մետրանոց 12 սյուներից, որոնք 
տեսանելի էին մեծ հեռավորությունից։ 
Դրա միջոցով մարդիկ կարողանում 
էին որոշել ամսաթիվը։

Ինկերն օգտագործում էին արևային օրացույց 
գյուղատնտեսության համար և լուսնային օրացույց 
կրոնական տոների դեպքում։

Նրանք 2 մեծ տոնակատարություն էին նշում՝ Ինտի 
Ռայմի և Կափակ Ռայմի՝ ամառային և ձմեռային 
արևադարձը համապատասխանաբար։
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Ինկերը համարում էին, որ իրենց 
արքան՝ Սապա Ինկա «արևի որդի»-ն 
է։
Խոշոր քաղաքները նախագծվել են 
երկնային համընկնման սկզբունքով՝ 
օգտագործելով՝ գլխավոր կետերը։

Նրանք Ծիր Կաթինի բազմաթիվ մութ 
շրջանները կամ մութ 
միգամածությունները նմանեցրել են 
կենդանիների` «մութ 
համաստեղություններ»` դրանց 
տեսքը կապելով եղանակային 
անձրևների հետ։



Համաստեղություններ՝ Yutu-ն` 
ամենամութ համաստեղությունը, և 
Երկնքի հուրը, օգտագործվում էին
ինկերի կողմից՝ տարվա 
եղանակաների հերթափոխին և 
երևույթներին հետևելու համար, 
որպեսզի նշվեն սուրբ 
իրադարձությունները
Օր․՝  հին Պերուում 
զոհաբերություններ և սև 
խարույկներ էին կազմակերպվում 
ապրիլ և օգոստոս ամիսներին, երբ 
«Երկնքի հրի աչքերը» հակառակ են 
և մոտ Արեգակին։
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Չինացիներին կարելի է համարել 
երկնային երևույթների ամենից համառ և 
ճշգրիտ դիտորդներ նախքան արաբները։

Աստղագիտական դիտումների 
մանրամասն գրառումները սկսվել են 
Ք․ա․ 4-րդ դարում։ Հնդկաստանի 
աստղագիտության տարրեր հասան 
Չինաստան Ուշ Հաներ արքայական 
տոհմի օրոք Բուդդիզմի ընդլայնման 
հետևանքով (25-220 մ․թ․), սակայն 
հնդկական աստղագիտական 
մտածողությունն ավելի ամբողջական 
ներդրվեց Թան արքայական տան 
կառավարման ժամանակ (618-907)։



8 Աստղագիտության արմատները՝ 
Չինաստան

Աստղագիտությունը վերականգնվեց
տիեզերաբանության և արևմտյան
տեխնոլոգիաների խթանման ներքո
այն բանից հետո, երբ ճիզվիտները
հաստատեցին իրենց
առաքելությունները 16-րդ դարում։

Աստղադիտակը ներմուծվեց 17-րդ
դարում։

Գործիքներ
Արմիլյար ոլորտ
Երկնային գլոբուս
Հիդրավլիկ մասերի ոլորտ
Երկնային գլոբուսի աշտարակ
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Չինացի գիտնական Շեն Կոն 
(1031-1095) 1-ինն էր, ով՝
- նկարագրեց մագնիսական
կողմնացույցի սլաքը
- կատարեց բևեռային աստղի և 
իրական հյուսիսի միջև 
հեռավորության ճշգրիտ 
չափումներ՝ օգտագործելու 
համար այն նավարկության 
համար
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Շեն Կոն և Ուեյ Փուն 5 տարվա
ընթացքում ստեղծեցին մի
գիշերային աստղագիտական
ծրագիր, աշխատանք, որը կարող էր
մրցել Տիխո Բրահեի դիտումների
հետ։ Այս ծրագրի համար նրանք
նաև գծեցին մոլորակների ճշգրիտ
կոորդինատները աստղային
քարտեզի վրա և ստեղծեցին
մոլորակների շարժման
տեսություններ՝ հակադարձ
շարժումը ներառյալ։
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Չինաստանի աստղագիտությունը կնետրոնացած էր 
դիտումների վրա։
Նրանք ունեին Ք․ա․ 4000թ․ թվագրվող տվյալներ, այդ թվում 
գերնորերի պայթյունների, խավարումների և գիսաստղերի 
տեսքի մասին՝

• Ք․ա․ 2100թ․՝ արձանագրեցին Արեգակի խավարում
• Ք․ա․ 1200թ․՝ նկարագրեցին արևաբծերը՝դրանք Արեգակի 
վրայի «սև բծեր» անվանելով
• Ք․ա․ 532՝ նրանք արձանագրեցին գերնոր Արծիվ 
համաստեղության մեջ
• Ք․ա․ 240 և 164 թթ․ դիտեցին Հալլեյի գիսաստղը
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Այլ հետազոտություններ՝

•որոշեցին գիշերահավասարների պրեցեսիան մի 
աստիճանում յուր․ 50 տարին մեկ
•նրանք արձանագրեցին, որ գիսաստղի պոչը միշտ 
ցույց է տալիս Արեգակի դիրքին հակառակ 
ուղությամբ

• մ․թ․ 1006թ․ նկատեցին այնպիսի 
գերնորի առաջացում, որը կարելի էր 
տեսնել ցերեկային ժամերին
• 1054թ-ին, նրանք ուսումնասիրեցին 
մի գերնորի պայթյուն, որն ավելի ուշ 
հանգեցրեց Խեցգետնի 
միգամածության առաջացմանը։



Շնորհակալություն 
ուշադրության համար


