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Gandrīz ideāla laika skaitīšana 

• Zvaigžņu laiks 

• Novērojam ļoti tālu esošus objektus 

• Minimālas Zemes rotācijas izmaiņas gadu 
tūkstošu laikā 

• Pielieto astronomijā 
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Zemes rotācija ap savu asi 

Attiecībā pret zvaigznēm  

23h 56m 4,098 903 691s 

Bet – praktiskas grūtības ar 
zvaigžņu novietojuma 
fiksēšanu 
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Ērtāk izmantot Sauli 

• Saule – labi saskatāms objekts 

• Diennakts, 24h 00m 00s 
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Saulei specifiskais 

• Atšķirīga situācija:  

– novērojam relatīvi tuvu esošu objektu 

– gada laikā tā atrašanās vieta (leņķiskais augstums) 
pie debess mainās 

• Problēma – leņķiskais Saules kustības ātrums 
pie debess gada laikā mainās!  

• Diennakts garums ir vidējā vērtība, un nav 
spēkā katru dienu.  
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Laika vienādojums 

Laika vienādojums =  

TE=TR-TM 
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Saules reālajai pozīcijai atbilstošais laiks –  

Saules vidējai pozīcijai atbilstošais laiks 
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Zemes orbīta 

perihēlijs afēlijs 
3.janvāris 4.jūlijs 

Saule 

Zeme 

147,098,290 km 
0.98329134 AU 

152,098,232 km 
1.01671388 AU 

e = 0.01671123 
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Ekliptika 

23,5° 
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Leņķiskā ātruma izmaiņas 
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Summārais laika vienādojums 
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Laika vienādojums saules 
pulksteņos 



Ko rāda vietējā laika saules pulksteņi: 
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Pusdienas laiks (dienas vidus, Saule ir dienvidos) ir pl 12. 



Ko rāda joslas laika saules pulksteņi: 
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Pusdienas laiks ir pl. 
12 tikai tad, ja 
pulkstenis atrodas 
uz attiecīgās laika 
joslas meridiāna. 
Pārējos gadījumos 
pl. 12 ir novirzīts par 
laiku, kas atbilst 
joslas meridiāna un 
attiecīgās vietas 
ģeografiskā garuma 
starpībai. 



Papildu grafiks/tabula precīzam laikam 
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Ciparnīcas papildelements 
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Stundu līnijas datumiem 
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Gnomona forma 
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Īpašas stundas 
marķieris 
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Stundu marķieri mēneša vidus datumiem 
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Analemmatiskie saules pulksteņi 
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Heliohronometri 
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Laika vienādojums tehniskās 
iekārtās 
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Laika vienādojums ekskluzīvos 
pulksteņos 



Girard-Perregaux 

287 000 USD 
34 



Audemars Piguet 

70 000 USD 35 



no instrukcijas... 
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Paldies! 
 

Mārtiņš Gills 
www.saulespulkstenis.lv 
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