
ARTHUR STANLEY EDDINGTON - TEOREETILISE ASTROFÜÜSIKA 
RAJAJA

Tõnu Viik

Lapsepõlv ja vanemad

Arthur Stanley Eddington sündis  28. detsembril  1882  Inglismaal, Kendalis, otse Järvede 

piirkonna äärealal. Tema isa Arthur Henry oli põlisest farmerite perest. Kahjuks ta suri juba 

kolmekümne  nelja  aastasena  salmonelloosi,  nii  et  ema  Sarah  Ann  (s.  Shout),  kelle 

esivanemad olid olnud kveekerid juba selle liikumise algpäevadel, asus koos oma poja ja  

tütre Winifrediga elama ämma Rachel Eddingtoni juurde Weston-super-Mare'sse Somersetis. 

Eddingtoni isa oli saanud suurepärase hariduse, alguses kveekerite koolis Sidcot'is ja pärast  

Flounders'i kolledžis Yorkshire's. Pärast seda õppis ta filosoofiat Heidelbergis Kuno Fischeri 

juures ja lõpetanud Londoni ülikoolis bakalaureusena, sai ta tuutoriks Flounders'i kolledžis,  ja 

selle järel, koha vabanedes sai ta kohaliku kveekerite seltsi abil Stramongate kooli direktoriks 

1878.a., kooli, kus sada aastat varem oli direktoriks olnud kuulus John Dalton.  

Noor Stanley, nagu perekonnas teda kutsuti, näitas üles kalduvust matemaatika suunas ja 

väga head mälu. Enne lugema õppimist oskas ta peast rehkendada 24 korda 24 piirides ja 

võttis endale eesmärgiks lugeda kokku tähed piiblis. Tõsi, lõpuni ta ei jõudnud, kuid esimese 

Moosese raamatu kohta sai ta andmed kätte.

Kuna taevatähed teda võlusid, siis ta proovis ka neid kokku lugeda. Aga kui ta sai laenata 

kolmetollise  teleskoobi,  siis  tema  huvi  astronoomia  vastu  kasvas  plahvatuslikult  ning 

Eddingtonide  teenija  pidi  kuulama  poisikese  loenguid  astronoomiast.   Ilmselt  pingutas 

Eddington taeva vaatlustega oma silmi üle, nii et juba kaheteistkümne aastasena sai ta prillid.  

Nende asjade teravalt nägemine, mida ta ilma prillideta ei saanud näha, vapustas teda, nii et  

ta võis jääda pikaks ajaks vaatama tavalist puud. Üsna mitmed Eddingtoni kolleegid olid 
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                                                  Arthur Stanley Eddington

kindlad, et looduse terase vaatlemise komme pärineski sellest perioodist tema elus.  

Kuue aastasena hakkas ta huvi tundma suurte arvude vastu astronoomias. See huvi jäi talle  

eluks  ajaks,  sest  oma  raamatus  “Füüsikateaduste  filosoofia”  kirjutab  ta  välja 

kaheksakümnekohalise arvu, mis pidi tema rehkenduste kohaselt olema täpne prootonite arv 

Universumis. 

Haridustee algus

Oma algse hariduse sai ta kodus, seejärel väikeses ettevalmistuskoolis ja alates 1893.aastast  

asus ta õppima Brynmelyn'i kooli Westonis, mis õhutas ta akadeemilisi kalduvusi, kuid samal 

ajal oli ta kooli esimestes kriketi ja jalgpallimeeskondades (First Eleven). Eddington tunnistas 

Chandrasekharile, et selles koolis oli ta end lõbustanud grammatiliselt korrektsete, kuid 
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                                           Mälestustahvel Stramongate'i kooli seinal

sisuliselt mõttetute lausete koostamisega, nagu näiteks To stand by the hedge and sound like  

a turnip. 

Ühel  ajal  tuli  kooli  külla  Greenwichi  observatooriumi  direktor  Sir  Robert  Ball  ja  pidas 

populaarteadusliku  loengu.  Võib  ette  kujutada,  mida  see  astronoomiast  huvitunud  poisile 

tähendas. Seda enam, et talle anti võimalus kohtuda Balliga, kes hoiatas teda, et astronoomi  

tee ei tarvitse kuigi mugav elutee olla, kuid kui kõvasti tööd teha, siis võib nii mõnegi “sule 

mütsi külge saada”. 

1898.a.  Somerseti  maakonna  nõukogu  stipendium  (60  naela  kolmeks  aastaks)  lubas  tal 

astuda  Owen'i  kolledži  Manchesteris,  mis  oli  tuntud  oma  teistimõtlemisega  ja  mis  hiljem 

muutus Victoria ülikooliks ning 1902.a. Manchesteri ülikooliks.  Siis polnud Eddington veel 16-

aastane ja  tal  oli  alguses raskusi,  sest  ülikooli  astumise vanusepiir  oli  16  aastat.  Sellest 

manööverdati  ikka kuidagi mööda. Oma mälestustes kirjutab koolivend dr.  E. F. Hill,  et ta 

mäletab hästi seda väikest poissi, kes tuli kolledžisse mütsiga, samal ajal kui ülim mood oli  

käia  kõvakübaraga (bowler  hat).  Peagi  sai  selgeks,  et  see,  mis  oli  mütsi  sees,  oli  sama 

ebatavaline, kui müts ise. Professor Arthur Schuster õpetas talle füüsikat ja Horace Lamb 

matemaatikat. Juba teisel kursusel oli ta esimene ladina keeles ning Inglismaa ajaloos ja 
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                                      Cambridge'i astronoomiaobservatoorium

samuti ka matemaatikas ja mehaanikas. Ta lõpetas ülikooli bakalaureuse kraadiga 1902 ja 

astus  19-aastasena Trinity kolledžisse Cambridge'is  ja  kuna ta  eksamitulemused olid  nii  

head, anti talle stipendium 75 naela  aastas. 

Selles, et tuldi pärast mõne väiksema kolledži lõpetamist tugevasse Trinity'sse, polnud midagi  

imelikku, sest näiteks  James Clerk Maxwell tuli sinna 52 aastat pärast Edinburghi ülikooli  

lõpetamist.  Kolmanda  aasta  matemaatikakursus  (mathematical  tripos)  oli  eriti  raske  -  nt  

1860.a. võimalikust 17000 punktist “senior  wrangler” – parim matemaatikatudeng – sai 7634 

punkti.  Samal  ajal  kindlustas  “senior  wrangleri”  nimetus  hea  töökoha  näiteks  ülikoolis  ja 

auahned tudengid treenisid ennast nagu võidusõiduhobused treenerite käe all. 

Chandrasekhar  kirjutab,  et  1936.a.  kohtus  ta  Alfred  North  Whiteheadiga,  kes  oli  olnud 

stipendiumite määramise komitee liige 1907.a.,  kui  arutluse all  olevat  olnud kahe taotleja 

tööd.  Üks oli  olnud äärmiselt  pikk  ja  põhjalik,  teine  aga palju  lühem,  kuid see-eest  väga 

originaalne. See oli Eddingtoni töö. Kui pea kogu komitee kaldus andma esikohta esimesele 

tööle,  siis  Whitehead  kaitses  tuliselt  teist  tööd.  Nii  saigi  Eddington  selle  stipendiumi. 

Chandrasekhar lisas, et Whitehead oli väga uhke, et ta oli siis Eddingtoni toetanud. 

Kuid Eddington polnud mingi kitsas spetsialist, sest ta luges palju ja pani kirja kõik oma loetud 

raamatud. Selles nimekirjas olid näiteks Moliére, Goethe ja Dante originaalkeeltes. 

Muusika ei mänginud tema elus mingit rolli kuni 1906. aastani, kui ta juhtus kuulama “Fausti”. 

Pärast seda hakkas ta oopereid kõrgelt hindama.

1903.a.  teeb  ta  oma  esimese  reisi  kontinendile,  külastades  Šveitsi  ja  tehes  pikki  matku 
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Davosi lähedal.

Tema püüdlustest annab aimu see, et ta läbis eksamid Londoni ülikooli bakalaureusekraadi 

saamiseks 1903.a., olles seejuures matemaatikas esimene ja füüsikas kolmas. 

Cambridge

1904.a. kuulas ta Cambridge'i matemaatikaloenguid ja oli  esimene inimene Trinity ajaloos, 

kes sai “senior wrangler”'iks kahe aastaga. Õpingud Trinity's Cambridge'i kraadi saamiseks ja 

ka õpetamine võtsid ta aja kuni 1906.a. alguseni. 

Tema Cambridge'i ülikoolikaaslased mäletavad teda kui vaikset ja reserveeritud tudengit, kes 

sõbrustas vaid rühmakaaslase C.J.A. Trimble'iga ja see sõprus jäi kauaks kestma.

Cambridge'is olles liitus ta  matemaatilise  ΔV klubiga (kus ta üheksa kuu jooksul läbis tee 

sekretärist  asepresidendi ja presidendini),  Maleklubiga (kus ta valiti  peatselt  sekretäriks ja 

hiljem  presidendiks),  Cambridge'i  matemaatilise  klubiga  (kus  ta  omandas  kombe  piipu 

suitsetada,  mis  hiljem  jäigi  tema  lahutamatuks  kaaslaseks),  Cavendish'i  seltsiga, 

Teisitimõtlejate uniooniga ja Portfolio seltsiga.   Pärast kaht semestrit suurendati Eddingtoni 

stipendiumi 100 naelani aastas. 

Eddington pidi  tegelema ka õpetamisega – ta luges sfäärilist  trigonomeetriat,  ja üks tema 

tudengeist kirjeldas Eddingtoni loenguid kui väga igavaid.

Greenwich

1906.a. veebruaris võttis Eddington vastu Kuningliku astronoomi William Christie pakkumise 

hakata Greenwichi  observatooriumi peaassistendiks ja kui ta selle pakkumise vastu võttis, 

siis olid tema kolm ja pool aastat Trinitys lõppenud. 

Tema  kohustused  Greenwich'is  olid  peamiselt  vaatluslikud  ja  tema  põhiline  teaduspanus 

sellel ajal oli tähtede liikumiste kohta. Samal ajal vastutas ta mitmete praktiliste ülesannete 

eest,  mis  olid  seotud  ka  reisidega,  nagu  näiteks  1909.a.  Maltale  koos  Harold  Christiega 

sealse  geodeetilise  jaama  –  nn  Spenceri  monumendi  -  koordinaatide  täpsustamiseks. 

Eddington ise kirjutab sellest, et neil oli kaasas aparatuuri ja vaatlusonni näol tonn kraami., 

mille  nad pidid  töökorda seadma suure  kiiruga  ja  seejärel  pidi  Eddington pea igal  öösel  
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vaatlusi tegema. Kuid ekspeditsiooni ülesandega tulid nad hiilgavalt toime ning see näitas ka, 

et Eddington oli esmaklassiline vaatleja. 

Samal aastal  käis Eddington koos J.J.Thomsoni ja Ernest Rutherfordiga 1909.a. Kanadas 

Briti Assotsiatsiooni Winnipegi koosolekul. 

Ning  1912.a.  saadeti  ta  koos  kahe  kaaslase,  Davidsoni  ja  Atkinsoniga  Brasiiliasse 

päikesevarjutust  vaatlema.  Brasiilias  ühinesid  nendega  veel  kaks  astronoomi  ja  Passa 

Quatros seadsid nad oma instrumendid üles. Varjutuse päeval 10. oktoobril ei lubanud vihm 

teha mingeid vaatlusi. 

Brasiilia ekspeditsioon oli tegelikuks lõppakordiks Eddingtoni sellele elulõigule Greenwichis. 

See aeg oli Greenwichi direktoriks olnud Sir Frank Dyson, kes oli igati Eddingtoni toetanud ja 

kui Sir Frank 1939.a. suri, siis kirjutas Eddington väga südamliku järelhüüde, mis ütles väga 

palju ka kirjutaja enda kohta.

Taas Cambridge

1704.a.  Rochesteri  arhidiakoni  Thomas Plume asutatud astronoomia  ja  eksperimentaalse 

filosoofia  kateeder  jäi  ilma  professorita  1913.a.,  sest  George  Darwin  oli  surnud  eelmisel  

aastal. Ja Eddington nimetati sellele kohale, kus ta püsis kuni oma surmani 1944.a. Järgmisel 

aastal,  32  aasta  vanuselt  valiti  ta  Kuningliku  seltsi  liikmeks  ja  nimetati  Cambridge'i  

observatooriumi direktoriks. See tõi kaasa ka elukoha observatooriumi majas, kuhu kolisid ka 

tema ema ja õde. See maja jäi nende koduks kogu eluks.

Kui puhkes I maailmasõda, siis ajavahemikul 1914-1916 olid Inglise sõdurid vabatahtlikud, 

kuid hiljem muudeti sõjaväeteenistus kohustuslikuks. Kuid Eddington oli kveeker, mis välistas 

täielikult igasuguse sõjaväeteenistuse. Eddingtoni suureks õnneks sai ülikool talle vabastuse, 

põhjendades seda rahvusliku huviga. Selle vabastuse vaidlustas ministeerium ja Eddingtoni 

kutsuti 1918.aastal kolm korda aru andma oma usutunnistuse kohta. Viimasel korral toetas 

teda kuninglik astronoom, kes põhjendas vabastamist sellega, et Eddington peab minema 

päikesevarjutuse  ekspeditsioonile  1919.  aasta  maikuus  kontrollima  Einsteini 

üldrelatiivsusteooria  põhimõtteid.  Nõukogu andis  talle  vabastuse kaheteistkümneks kuuks. 
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Enne ekspeditsiooni algust aga kirjutati alla vaherahule 11. novembril.  Sir Frank Dyson taipas 

juba  1817.a.  märtsis,  et  lähenev  1919.a.  päikesevarjutus  pakub  suurepärase  võimaluse 

Einsteini  teooria  veelkordseks  kontrolliks,  sest  siis  pidi  Päike  läbima  suhteliselt  heledate 

tähtede kogumi – Hüaadide täheparve.. Nii saadeti välja kaks ekspeditsiooni, üks Principe 

saarele  Aafrika  ranniku  lähedal  Guinea  lahes  (Eddington  ja  Cottingham)  ja  teine  Sobrali  

Brasiilias  (Crommelin  ja  Davidson).  Ekspeditsioone  valmistati  ette,  kui  sõda  veel  käis  ja 

õnneks vahetult enne varjutust jõuti siiski vaherahuni. Veel õhtul enne väljasõitu istuti koos 

Dysoni  juures  ja  arutati  valguskiire  nihke  suurust.  Eddingtoni  kaaslaseks  nimetatud 

Cottingham küsis Dysonilt, aga mis siis saab, kui nihe on kaks korda suurem kui Einsteini  

teooria annab  (tuletame meelde, et Einsteini teooria annab kaks korda suurema nihke, kui 

Newtoni teooria). Selle peale vastas Dyson, et siis läheb Eddington hulluks ja Cottingham 

peab üksinda tagasi tulema.  

Varjutuse päeval 29. mail 1919 hakkas varakult vihma sadama, ähvardades Eddingtonil juba 

teist  korda varjutuse vaatlemise nurjata,  kuid  just  enne varjutust  läks  selgeks.  Eddington 

olevat öelnud, et ta varjutust ei näinudki, sest oli nii ametis fotoplaatide vahetamisega.

Principe  vaatlused  otsustati  läbi  töötada  kohapeal,  sest  kardeti,  et  midagi  halba  võib 

plaatidele juhtuda teel  koju.  Kolm päeva pärast varjutust oli  selge, et  Einsteini  teooria on 

vaatlustele vastu pidanud ja Cottingham ei tarvitsenud üksinda koju sõita. Nad said päris hea 

foto, millelt saadi tulemus, mis kinnitas Einsteini teooria õigsust. 

Harrastused

On selge, et selline intensiivne uurimistegevus nõudis ka puhkust. Kui me jätame välja harvad 

ja  lühikesed sotsiaalsed üritused,  siis  tema suhtlemine naissooga piirdus vaid ema ja  õe 

seltskonnaga – ta ei abiellunud kunagi.

Ta hoidis ennast füüsilises vormis igapäevaste jalutuskäikude või jalgrattasõitudega.

Eddington oli kogu elu kirglik jalgrattasõitja ja pidas selle kohta ka päevikut, näiteks 1905.a. 

sõitis  ta  läbi  2669 miili  ehk  siis  4270 km.  Enne kui  Chandrasekhar  lahkus Cambridge'ist 

1936.a. detsembris, näitas Eddington talle suurt Inglismaa kaarti, kuhu ta oli musta tindiga 

kantud kõik need teed, mida ta oli läbi sõitnud pikkade aastate vältel. Eddington ütles, et see 

oli tegelikult juba teine kaart, sest esimese oli ta koer katki närinud. Ta oli näinud palju vaeva 
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kõikide trasside kandmisega uuele kaardile! Kui ta oli Greenwichis vanemassistendiks, siis oli  

ta koos Sydney Chapmaniga, kes oli samuti suur jalgrattasõitja, võtnud kasutusele kriteeriumi 

oma sõitude hindamiseks. See kriteerium oli suurim arv N, mis tähendas, et oldi läbi sõidetud 

N või rohkem miile N erineva päeva jooksul. Nii kirjutas Eddington Chandrasekharile 1938.a. 

juulis, et tema N oli siis 75, ja 1943.a. septembris oli see juba 77! 

                                          Üks väheseid fotosid Principelt, 1919.

Koos oma sõbra Trimble'iga võtsid nad ette pikki jalgsimatku paljudes paikades Inglismaal.  

Neist  on  mitmeid  lõbusaid  mälestusi,  näiteks  kord  Snowdoni  lähedal  mäeküljel,  kus  nad 

otsustasid laskuda tagumikul oma 700 meetrit. Nõlv oli rohune, kuid täis murust väljaulatuvaid  

kive.  Trimble sai  alla  ilma tõsisemate vigastusteta,  ka Eddington,  kuid  mingi  terav kivi  oli  

rebinud  ta  püksitagumikust  välja  suure  tüki.  Haaknõelu  neil  kaasas  polnud  ja  Trimble'i 

8



soovitust lahtirebitud tükki käega kinni hoida ei võtnud Eddington kuulda. Selle asemel pidi 

Trimble  kõndima  nii  lähedal  Eddingtoni  taga  kui  võimalik.  Muidugi  äratas  selline  marss 

poisikeste uudishimu kõikides asulates, kust nad läbi kõndisid. Nad mõlemad tänasid taevast, 

et nad kõmri keelest aru ei saanud. Kui nad oma peatuspaika lõpuks jõudsid, siis palusid nad 

kohe nõela ning niiti  ja Trimble pidi  paikamise nii-öelda  in situ tegema, sest Eddington ei 

nõustunud pükse jalast võtma. Trimble tunnistas pärast, et ta vist õmbles Eddingtoni särgi 

pükste külge!

 Ja  veel,  kogu  elu  oli  Eddington  fanaatiline  ristsõnade  lahendaja  The  Times'is  ja  New 

Statesman and Nation'is.  Ta  polevat  kulutanud kunagi  rohkem kui  viis  minutit  mõistatuse 

peale. 

Astrofüüsika

Kui vaadata Eddingtoni  saavutusi  teaduses, siis pole kahtlust,  et tegu on XX sajandi ühe 

suurima  füüsiku  ja  astronoomiga.  Huvitav,  et  suhtumine  temasse  varieerus  väga  laias 

vahemikus, enamus imetles teda ja oli ka neid, kes teda ei sallinud. 

Vahemikus  1906-1914  domineeris  Eddingtoni  publikatsioonides  tähtede  omaliikumise 

uurimine. Kui ta alustas tööd  Greenwichis, siis vaadeldi veel tähti kui mingi statsionaarse 

gaasi  osakesi,  mis  liiguvad juhuslikul  viisil  üksteise  suhtes.  Ja  et  neil  puudub igasugune 

kollektiivne liikumine.   Arvati,  et  Päike liigub läbi  teiste  tähtede pilve,  mistõttu  me jälgime 

nende näivas liikumises süstemaatilist nihet, mille abil saab Päikese liikumiskiirust määrata 

(apeksi  asukoha oli  määranud juba 1783.a  Sir  William Herschel  ja  mõnikümmend aastat 

hiljem kinnitas neid vaatlustulemusi F.W.A. Argelander).  J.C. Kapteyni vaatlused Groningeni 

observatooriumis  Hollandis  näitasid  1904.aastal,  et  vaadeldud  kiiruste  jaotus  ei  vastanud 

statsionaarse gaasi  mudelile.   Vaatlustest  ilmnes,  et  tähed  jagunevad omaliikumiste  järgi  

kahte rühma, kusjuures rühmade sees oli tähtede liikumine juhuslik. 

Eddington kirjutas Greenwichis töötamise esimestel aastatel artikli “Tähtede süstemaatilised 

liikumised”,  kus  kasutas  uusi  laialdasemaid  andmeid,  leides,  et  Kapteynil  oli  õigus.  Asja 

klaarimiseks külastas Eddington Kapteyni Hollandis ja nende arutelu tulemuseks oli Kapteyn-

Eddingtoni hüpotees kahest tähevoolust, mida nad kirjeldasid kahe Maxwelli jaotuse summa 

abil. Eddington arendas välja analüütilised meetodid jaotuse parameetrite leidmiseks. 
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Lisaks Kapteyni ja Eddingtoni kahe voolu teooriale konkureeris nähtuse seletamisele ka Karl 

Schwarzschild Göttingenist tähekiiruste ellipsoidaalse jaotusega. Kui Schwarzschild 1917.a. 

suri,  siis  kirjutas  Eddington:”  Näiv  vastuolu  meie  seletuste  vahel  kaob,  kui  me  tuletame 

meelde,  et  kummagi  eesmärk  oli  kirjeldav”.  Siiski  nimetas  Eddington  Schwarzschildi  

alternatiivset  formuleeringut  kõige  elegantsemaks  ja  vaatlustulemusi  kõige  paremini 

rahuldavaks.  Tänapäevalgi  kasutatakse  stellaardünaamikas  tähekiiruste  ellipsoidaalse 

jaotuse teooriat. 

Tuleb  öelda,  et  see  oli  tegelikult  Universumi  struktuurist  arusaamise  algus.  Kuid  isegi 

1914.aastal, kui Eddington kirjutas oma raamatu “Tähtede liikumine ja Universumi struktuur” 

oli see arusaamine kaugel sellest, mida me praegu teame, sest ka galaktikate mõiste oli siis  

ainult  julge  spekulatsioon.  Eddington  kirjutas  spiraalsete  udukogudest:  ”...nende  kohta 

puuduvad otsesed tõendid, kas nad asuvad tähesüsteemide sees või väljaspool.  Kui me aga 

oletame, et nad asuvad väljaspool, siis nad on tegelikult võrdsed meie oma süsteemiga, ja 

me võime hüpoteetiliselt järeldada, et meie oma süsteem on spiraalne udukogu.”  Läks veel  

kakskümmend aastat,  enne  kui  galaktikate  pöörlemisteooria  ilmus  ja  seletas  tähevoolude 

statistika, mis põhimõtteliselt andis Eddingtonile õiguse. 

Chandrasekhari arvamuse kohaselt on Eddingtoni suurim panus füüsikalistesse teadustesse 

moodsa teoreetilise astrofüüsika loomine ning see, et  ta lõi  tähtede struktuuri,  koostise ja 

evolutsiooni teadusala. 

Tähtede siseehituse vastu hakkas ta huvi tundma tsefeiidide muutlikkuse käsitlemisel. Tema 

uurimuste  tulemusena  pandi  paika  meie  põhilised  tänapäevased  arusaamad  tähtede 

siseehituse kohta:

a) oli esimene, kes taipas, et kiirgusrõhk mängib gaasirõhu kõrval suurt rolli, eriti massiivsetes 

tähtedes, 

b) kirjutas välja tähe kiirgusliku tasakaalu võrrandi, mida edaspidi kasutas tähe siseehituse 

rehkendustes,

c)  sai  aru,  et  läbipaistmatust  põhjustav  protsess  on  määratud  neeldumisega  pehmes 

röntgenkiirte piirkonnas, aatomite sisemistes K ja L kihtides,

d) kui elektronidel hajumine on täheaine läbipaistmatuse põhiliseks agendiks, siis eksisteerib 

antud massi jaoks tähe heleduse ülempiir,

e) analüüsis tsefeiide tähedünaamika seisukohalt, 
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f) tuletas teoreetilise mass-heledus seose, mis aitas seletada vaadeldud Hertzsprung-Russelli  

diagrammi, 

g)  sai  aru,  et  tähtedel  on  vaja  tuumaenergia  allikat,  ja  et  selleks  on kõige  tõenäosemalt  

vesiniku põlemine heeliumiks - tuumareaktsioonid avastati 15 aastat hiljem.

Need ja teised avastused pani ta kirja raamatus “Tähtede siseehitus” (1926),  mis muutus 

kiiresti astrofüüsikute piibliks ja jäi selleks aastakümneteks.

Selles  raamatus  teeb  Eddington  kiirgusrõhu  mõjust  ja  tähtsusest  arusaamiseks  järgmise 

mõttelise katse. Oletagem, et meil on suur hulk gaaskerasid, kusjuures n-nda kera mass olgu 

10n grammi. Kui  me nüüd arvutame välja nii  gaasi-  kui  kiirgusrõhu nendes  kerades, siis 

selgub, et väikeste masside juures on gaasirõhk suures ülekaalus ja suurte masside puhul on 

kiirgusrõhk suures ülekaalus . Ja ainult vahemikus 33<n<35 kasvab kiirgusrõhu osatähtsus 

0.106 kuni 0.850. Aga just selles massivahemikus enamik tähti ongi.

Eddington arvutas tähe siseehituse mudeleid, eeldades, et gaasirõhu suhe kiirgusrõhku on 

konstantne läbi kogu tähe, ja et keskmine molekulkaal on 2.5. 

Chandrasekhar  rõhutab ka Eddingtoni  ennustust  selle  kohta,  et  tähtede energiaallikas on 

tuumaenergia. Eddington räägib Astoni tähelepanekust, et vesiniku aatomi mass on 1.008 ja 

heelimil  vaid  4.  Seega  kui  neljast  vesiniku  aatomist  saab  üks  heeliumi  aatom,  siis  osa 

energiat  peab  välja  kiirguma.  Eddingtoni  rehkenduste  kohaselt  jätkub  Päikesele  sellest 

energiast rohkem kui 15 miljardiks aastaks. 

Eespool oli öeldud, et Eddingtoni huvi tähtede siseehituse vastu sai alguse huvist tsefeiidide 

vastu  -  ta  püüdis  seletada  nende  periood-heleduse  seost.  Ta  üldistas  Ritteri  varasemat 

analüüsi konvektiivses tasakaalus olevate tähtede adiabaatliste võnkumiste kohta, kasutades 

oma  standardmudelit,  mis  oli  kiirguslikus  tasakaalus!   Nii  sai  ta  üldise  seose  tsefeiidide 

heledus-perioodi  suhte  kohta,  kuid  see  ei  seletanud  faasiseoseid  heleduse,  efektiivse 

temperatuuri ja radiaalkiiruste vahel. Kuid ometi võis lugeda tsefeiidide heleduse muutumist 

pulsatsiooni  tõttu  tõestatuks.  Eddington  taipas,  et  täpsete  seoste  saamiseks  on  vaja 

põhjalikult  uurida energialevi  tähe väliskihtides,  kus vesinik  ja  heelium ioniseeritakse ning 

algab konvektsioon.

Loetlegem siinkohal teisi Eddingtoni saavutusi: nn Eddingtoni lähendus kiirguslevi ülesande 

lahendamisel,  spektrijoonte  teke  täheatmosfäärides,  peegeldusefekt  kaksiktähtedes, 

dilutsiooniteguri  sissetoomine,  kasutas  esimesena  kasvukõvera  meetodit  interstellaarsete 
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neeldumisjoonte  puhul.  Ta  näitas  samuti,  et  interstellaarsetest  neeldumisjoontest  saadud 

radiaalkiirused  sõltuvatena  galaktilisest  laiusest  peavad  olema  poole  väiksemad  tähtede 

puhul saadutest.

Tähe siseehituse probleemides oli Eddingtonil suuri vaidlusi Jeansi ja hiljem Milne'iga. Kuigi 

neil  vaidlustel  pole  tänapäeval  enam  mingit  tähtsust,  polnud  Eddington  neis  vaidlustes 

Chandrasekhari arvates alati korrektne.  

Siinkohal  tuleb  peatuda  Eddingtoni  ja  Chandrasekhari  vastuolul  valgete  kääbuste 

maksimaalse massi koha pealt. Kui Chandrasekhar sõitis laevaga Indiast Inglismaale õppima, 

siis kasutas ta aega valgete kääbuste tasakaaluliste konfiguratsioonide leidmiseks. Selleks 

võttis ta arvesse vabade elektronide relativistlikku kõdumist ja sai tulemuseks, et kui valge 

kääbuse mass on suurem kui  1.44 Päikese massi,  siis tasakaaluline konfiguratsioon pole 

enam võimalik. Seda aga Eddington ei uskunud, sest tema arvates oli relativistliku kõdunud 

aine olekuvõrrand vale. Ta läks isegi niikaugele, et ütles:” Ma arvan, et peaks olema lausa 

loodusseadus,  mis  keelab  tähel  käitumast  nii  absurdsel  viisil!”  See  on  siis  nii,  nagu 

Chandrasekhar näitas, et kui valge kääbuse mass on suurem kindlast piirist, siis ei päästa 

tähte kokku kukkumast miski. 

Peaaegu üldse ei räägita sellest, et Eddingtonil õnnestus oma tähtede siseehituse teooriale  

tuginedes arvutada tähtede nurkdiameetreid. See oli Briti Assotsiatsiooni Cardiffi koosolekul  

1920.aastal,  kui  Eddington teatas,  et  ta on leidnud punaste hiidude Betelgeuse  (0”.051), 

Antarese (0”.043), Aldebarani (0”.022), Arcturuse (0”.020) ja Polluxi (0.”013)  nurkdiameetrid. 

Betelgeuse puhul tähendas see nii suurt tähte, millesse oleks mahtunud Päikesesüsteem kuni 

Marsini  kaasa  arvatult.  Seda  ei  tahntnud  füüsikud  kuidagi  uskuda,  aga  kui  Mt.  Wilsoni 

observatooriumis  100-tollise  teleskoobi  ja  20-jalase  Michelsoni  interferomeetriga  tehtud 

vaatlused Betelgeuse puhul Eddingtoni tulemusi kinnitasid, siis jäid kritiseerijad vait.  

 Relatiivsusteooria

Ruum ja aeg on olnud sajandeid, kui mitte aastatuhandeid, inimeste mõistust kütkestanud 

mõisted. Nende kallal on päid murdnud paljud väljapaistvad uurijad, nimetagem siinkohal vaid  

Newtonit, Kanti ja Leibnitzi. Kui Newton tuli välja omaenda gravitatsiooniteooriaga, mis osutus 

erakordselt viljakaks, lubades leida tundmatu planeedi koordinaadid laua taga istudes, siis sai 
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Newtoni  absoluutne  ruum  ja  aeg  tõepoolest  absoluutse   tähenduse.  Mõnda  aega  olid 

inimesed kindlad, et Newtoni seadused reguleerivad kogu Universumi käekäiku ja me saame 

kõikide  taevakehade  asendid  ning  kiirused  välja  rehkendada,  kui  ainult  saame  Newtoni  

diferentsiaalvõrrandeile  korralikud  algandmed  anda.  Siis  aga  vaadeldi  Merkuuri  periheeli  

asendit ja tehti kindlaks, et see liigub 42 kaaresekundit sajandis rohkem, kui Newtoni teooria  

lubab. Ja Michelson-Morley katse 1887.aastal, mille tulemusena ei avastatud Maa liikumist 

maailma eetri suhtes. Ning katsetes mõõdeti elektroni massi kasvu selle kiiruse kasvuga.  Oli  

vaja  Einsteini  läbinägelikkust,  et  tulla  välja  alguses  relatiivsusprintsiibiga  1905.aastal  ja 

1915.aastal üldrelatiivsusteooriaga nende nähtuste seletamiseks.

Kui Einsteini  teooria publitseeriti  1915.a. Berliini  akadeemia toimetistes, oli  maailma sõjas. 

Eddington sai siiski tänu Hollandi neutraalsusele need väljaanded de Sitteri käest, kuigi mitte 

kohe pärast nende avaldamist. Eddington sai otsekohe aru selle teooria tähtsusest ja tänu 

oma matemaatilisele andekusele oli peatselt võimeline  sellest teooriast aru saama. Londoni 

Füüsika selts tellis temalt ettekande “Ülevaade gravitatsiooni relativistlikust teooriast”, ja see 

                                      Eddingtoni käekirja näide

publitseeriti  kohe  1918.a.,  olles  nii  üldrelatiivsusteooria  esimeseks  inglisekeelseks 
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väljaandeks.  Eddington kirjutas  selles  ülevaates,  et  Einsteini  teooria  seletas  ära Merkuuri 

periheeli nihke, ilma et oleks olnud vaja mingeid täiendavaid konstante sisse tuua ja et see 

teooria  viib  huvitavatele  järeldustele  ka valguskiire  paindumisel  raskusväljas ning Päikese 

spektrijoonte punanihke osas.

Sellest algas Einsteini teooria võidukäik ja kuigi kohe ei suudetud leida Päikese spektrijoonte 

punanihet  gravitatsiooni  tõttu,  ei  mõjutanud  see suhtumist  üldisesse  relatiivsusteooriasse. 

Einsteini  teooria  oli  aga  väga  keeruline  ja  sellest  arusaamine  nõudis  tõsist  matemaatilist 

ettevalmistust.  Eddington  meenutab,  et  Kuningliku  seltsi  ja  Kuningliku  astronoomiaühingu 

ühise koosoleku lõpul pöördus L.Silberstein Eddingtoni poole ja sõnas:” Professor Eddington, 

te olete üks kolmest inimesest, kes saab üldrelatiivsusteooriast aru.” Ja kui Eddington sellele  

vastu vaidles, siis ütles Silberstein, et ärgu Eddington nii tagasihoidlik olgu. Selle peale kostis  

Eddington, et vastupidi, ta püüab ära arvata, kes see kolmas inimene on!

Eddington on andnud oma panuse ka klassikalise gravitatsiooniteooria arengusse. Kõigepealt 

näitas  ta,  et  singulaarsus  Schwarzschildi  meetrikas  on  näiv  ja  kõrvaldatav  koordinaatide 

teisenduse abil, see teisendus on praegu tuttav Eddington-Finkelsteini teisendusena.

Eddington  käsitles  juba  1922.a.  gravitatsioonikiirgust  põhjustatuna  allika  muutuvast 

kvadrupolmomendist. Ta näitas seda jäiga pöörleva varda baasil, saades korrektse tulemuse 

ja avastades  Einsteini saadud valemis vea.

1938.a.  vaatlesid  Eddington  ja  Clark  N-keha  probleemi  üldrelatiivsusteoorias.   Nad  ei  

taandanud probleemi Hamiltoni kujusse ega saanud tavalist kümmet liikumisintegraali, vaid 

olid pigem huvitatud masskeskme liikumisest.   Selle uuringu käigus lahendasid nad kahe 

masspunkti liikumise piiratud probleemi.

Kui  nüüd  rääkida  klassikalisest  relatiivsusteooriast,  siis  Eddington  pööras  suurimat 

tähelepanu  Weyl'i  teooria  üldistamisele,  so  siis  gravitatsiooni  ja  elektromagnetismi 

ühendamisele.  Weyli  teooria  nõudis,  et  geomeetrilised  ruumisuhted  ja  füüsikaseadused 

peavad  olema  invariantsed  mitte  ainult  suvalise  koordinaatide  teisenduse,  vaid  ka 

kalibreerimisteisenduse suhtes.  Sellistel eeldustel Weyl suutis need kaks teooriat tõepoolest 

ühendada, ja mis puutub gravitatsiooni, siis Weyli teooria kõige tähtsam järeldus on see, et  

elektromagnetvälja  puudumisel  tuleb  Einsteini  võrrandisse  vaakuumis  sisse  kosmiline 

konstant  Λ.  Kui  Eddington  Weyli  teooria  üldistas,  siis  jäi  kosmiline  konstant 
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elektromagnetvälja puudumisel ikka võrrandisse sisse. See konstant kujunes mõnes mõttes 

idee-fixiks ja ta väitis, et  ta pigem pöördub tagasi Newtoni gravitatsiooniteooria juurde kui 

loobub  kosmilisest  konstandist.  Muide,  see  usk  polnud  omane  ainult  Eddingtonile,  ka 

Lemaître arvas, et  tähtsaim üldrelatiivsusteooria poolt tehtud muutus oli kosmilise konstandi 

sissetoomine.  Me  teame,  et   Λ saatus  on  olnud  kirju.  Pärast  Friedmanni  kosmoloogilise 

mudeleid kirjutasid Einstein ja de Sitter, et saab läbi ka ilma selle konstandita. Praegu on see 

konstant jälle tugevasti sadulas.

Toetudes oma universumi  mudelile,  rehkendas ta  välja  osakeste  arvu staatilises  Einsteini 

universumis,  kusjuures ta oli toetunud arvamusele, et peenstruktuuri konstandi pöördväärtus 

on täpselt 137 (praegu on kindlaks tehtud, et see on 1/137.035999679(94)). Ta arvas samuti, 

et prootonite arvu maailmas saab täpselt leida ja et see on 136*2256  ehk  15 747 724 136 275 

002 577 605 653 961 181 555 468 044 717 914 527 116 709 366 231 425 076 185 631 031 

296. 

Ka sai ta tulemuseks, et universumi raadiuseks on 1.07 miljardit valgusaastat. Eddington oli 

veendunud, et need arvud on heas kooskõlas vaatlustulemustega. Praeguseks on selge, et  

Eddingtoni kosmoloogiline mudel ei kehti sugugi, sest uued vaatlusandmed enam sellesse ei  

sobi.

Siiski on Eddingtoni füüsika-alastes tulemustes palju sellist, mis jäävad püsima. Üks neist on  

nn  E-numbrid,  mis  sisuliselt  on  16-elemendilise  rühma  algebra,  mis  rahuldab  Diraci  

maatriksite antikommutatsiooni reegleid. Kui ta sai aru, et E-algebra on viiedimensiooniline 

reaalarvude  vallas,  siis  tõi  ta  sisse  kiraalsuse  mõiste  elementaarosakeste  füüsikasse 

(kiraalsuse mõiste füüsikas üldiselt defineeris Lord Kelvin 1904.a.) 

Eddington kirjutas relatiivsusteooriast ainult mõned artiklid, kuid kaks raamatut: “Aeg, ruum ja  

gravitatsioon” (1920) ja “Relatiivsuse matemaatiline teooria” (1923).  

Populariseerimine, filosoofia, müstika

Eddington tegeles väga laialdaselt teadusmõtte populariseerimisega, tehes seda elegantses 

ja võib isegi öelda poeetilises keeles, mis lugejaid mitmetel maadel paelus. Kui teda rüütliks 

löödi 1930.a., siis oli ta juba hästituntud ja kõrgelt hinnatud rahvusvaheline figuur. Kuid mitte  

15



filosoofide hulgas, sest  tema positsioon oli nende jaoks idealistlik. Ajavahemikul 1920-1930 

pidas  Eddington  lugematu  arvu  loenguid,  andis  intervjuusid,  rääkis  raadiosaadetes 

relatiivsusteooriatest ja hiljem ka kvantmehaanikast ja avaldas raamatu “Relatiivsusteooria 

matemaatlised alused”.

 Eddingtoni loengud olid erakordselt menukad mitte ainult esituse selguse tõttu, vaid ka tema 

valmisoleku tõttu arutada uue füüsika filosoofilisi ja religioosseid järeldusi. Ta toetas sügavat 

filosoofilist harmooniat teadusuuringute ja religioosse müstitsismi vahel, samuti ka moodsa 

füüsika positivistlikku loomust, mis lubas mõtlemisruumi isiklikule religioossele eksperimendile 

ja vabale tahtele. 

Kui jälgida Eddingtoni mõttekäike mitmesuguste probleemide lahendamisel, siis hämmastab 

tema  toetumine  intuitsioonile  nii  tema  otsingutel  teaduses  kui  ka  igapäevasel  inimlikul  

tasemel. Kui Eddington kirjutas või rääkis nähtamatu maailma ja füüsilise maailma seostest, 

siis torkas silma tema loomulikkus kõige kirjeldamisel. Ta oli küll kveeker, kuid tema ainuke 

religioosne  essee  oli  1929.aasta  Swarthmore  Loeng  Sõprade  seltsile  (siis  kveekerite 

ühendusele). Selle pealkiri oli “Teadus ja nähtamatu maailm” ning seda on korduvalt trükitud 

ilmumise ajast peale.

Eddington polnud mitte ainult loomulik müstik, kes on tundlik “maailmas nähtava ilu imele”,  

vaid ta oli ka religioosne müstik, kelle oli aus ja sügav tunne spirituaalsete väärtuste suhtes. 

Nagu Rabindranath Tagoregi, tundis ta Igaviku kestvat mõju meie elu mööduvates hetkedes.

Elu lõpp

Kogu 1944.aasta  tundis Eddington ennast halvasti. Tal olid tugevad valud, kuid ta ei rääkinud 

neist kellelegi, ka mitte oma lähimale sõbrale. Novembri alguses ütlesid arstid, et vajalik on 

operatsioon. Raske operatsiooni järel 7. novembril  ei paranenud Eddingtoni olukord ja ainult  

ta  õel  lubati  haiget  vaatamas  käia.  Ta  hoidis  elust  kinni  veel  kaks  nädalat  ja  suri  22. 

novembril.  Lahkumisteenistus  peeti  Trinity  kolledži  kirikus,  kus  olid  koos  kõik  Eddingtoni 

kolleegid kogu riigist  ja  sugulased – õde ja  onupoeg John.  Urn lahkunu tuhaga maeti  St  

Giles'i kalmistule ema kõrvale. Käsikirjad läksid testamendi kohaselt Kuninglikule astronoomia 

seltsile, pärand jäi õele kuni ta surmani ja läks siis Trinity kolledžile.  

Eddingtoni kolleegid asutasid  regulaarse Arthur Stanley Eddingtoni mälestusloengu, mis pidi  
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puudutama kaasaegset teadusmõtet religiooni või eetika filosoofias. See hakkas toimima iga-

aastaselt ja Cambridge University Press annab välja selle loengu raamatukesena.   

Kokkuvõte

 Oma tööde eest  pälvis  Eddington mitmeid autasusid,  nagu Bruce'i  medal  (1924),  Henry 

Draperi  medal  samal  aastal,  Kuningliku  astronoomiaseltsi  kuldmedal  samal  aastal,  Jules 

Jansseni  auhind Prantsuse astronoomiaseltsilt,  Teenete orden (Order  of  Merit)  (1938) jpt.  

Rüütlikslöömisest me juba rääkisime. Eddingtoni järgi  on nimetatud kraater Kuul, asteroid, 

Kuningliku astronoomia seltsi medal jpm. 

Eddington oli vaieldamatult kahekümnenda sajandi suur mõtleja, kes jääb ajalukku peamiselt  

teoreetilise astrofüüsika rajajana.

 Raamatud, mida Eddington kirjutas:

• 1914. Stellar Movements and the Structure of the Universe 
• 1918. Report on the relativity theory of gravitation. 
• 1920. Space, Time and Gravitation: An Outline of the General Relativity Theory. 
• 1923, 1952. The Mathematical Theory of Relativity. 
• 1925. The Domain of Physical Science. 
• 1926. Stars and Atoms. 
• 1926. The Internal Constitution of Stars. 
• 1928. The Nature of the Physical World. 
• 1929. Science and the Unseen World.
• 1930. Why I Believe in God: Science and Religion, as a Scientist Sees It 
• 1933. The Expanding Universe: Astronomy's 'Great Debate', 1900-1931. 
• 1935. New Pathways in Science. 
• 1936. Relativity Theory of Protons and Electrons. 
• 1939. Philosophy of Physical Science.
• 1948. Fundamental Theory. 
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