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సాందేహాం:  అమావాసా, పుననమి రోజులకి, సముద్రాంలో ఆటుపోటులకు సాంబాంధాం ఏమిటి? 
జవాబు: సముద్రాంలోని ఆటుపోటులకు కారణాం చాంద్రుడే. సృష్ట్లోని వస్తువులన్నన ఒకదాని కొకటి ఆకర్షాంచుకుాంటూనే ఉాంట్సయి. 
సూర్యాడ్మ ఆకరషణ శకిు వలల భూమి సూర్యాడ్మ చుటూ ్తిర్యగుతూ ఉాంటే, భూమి ఆకరషణ శకిు వలల చాంద్రుడు భూమి చుటూ ్
తిర్యగుతున్ననడు. భూమితో పోల్చుకుాంటే చాంద్రుని పర్మాణాం చిననదైన్న దాని ఆకరషణ శకిు భూమి మీద ప్రభావాం చూపుతుాంది. 
అలా చాంద్రుడు కలిగాంచే గుర్యత్వీకరషణ శకిుకి ఉదాహరణే సముద్రాంలో ఏరపడే ఆటుపోటుల్చ. 
 సముద్రతీరాంలో ఉనన వాళ్లకు ఒక రోజులో రెాండు సర్యల ఆటు (Low Tide), రెాండు సర్యల పోటు (High 
Tide) వస్తుాందని తెల్చస్తుాంది. సముద్రపు న్నర్య నెమ్ిదిగా ఆర్య గాంటల సేపు పైకి దూస్తకు రావడమే 'పోటు'. తరాీత ఆర్యగాంటల 
పాటు ఆ న్నరాంత్వ వెనకిి తగగడమే 'ఆటు'. భూమిపై సూరాచాంద్రుల ఆకరషణల్చ రెాండూ పని చేస్తుననపపటికీ, భూమికి దగగరగా ఉనన 
చాంద్రుని ప్రభావమే ఎకుివ. పౌరామికి, అమావాసాకు ఈ పర్మాణాం మ్ర్ాంత తీవ్రాంగా ఉాంటుాంది. ఎాందుకాంటే ఆ సమ్యాలోల 
సూర్యాడు, భూమి, చాంద్రుడు ఓకే సరళ్రేఖలోకి వసుర్య. అాందువలల సూరాచాంద్రుల గుర్యత్వీకరషణ బలాల్చ రెాండూ కలిసి భూమిపై 
పని చేసుయి. అపుపడు మామూల్చ రోజుల కన్నన పోటు ఉధృతాంగా ఉాంటుాంది. 
Sea waves more on Newmoon and Fulmoon-Why? 
 When the new moon or full moon closely aligns with perigee – closest point to 
Earth in the moon's orbit – then we have a supermoon and extra-large spring tides. ... It's simply 
because the moon is at its closest to Earth, and thus the Earth's oceans are feeling the pull of 
the moon's gravity most powerfully. 
 Larger tidal swings are associated with Full Moon and with New Moons. The 
sun the moon and the earth line up and the solar tide and the lunar tide enhance each other. ... 
When the tide is approaching there is ever so slightly more energy and the waves break ever so 
slightly higher. It is sometimes even noticeable. 
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