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Чи дійсним є припущення що Земля керує Місяцем 

Действительным ли является предположение что Земля управляет Луной 
 

Учитывая предыдущие заметки (да и последующие) 
относительно Луны, нужно признать, что очень трудно 
понять даже сведущему ход исследования в обширности 
диапазона, в котором теряется стройность и четкая 
последовательность. К сожалению, будет как-то так. Здесь 
нет стержневого вопроса одного, а все они стержневые, и 
таких много. И к каждому необходимо подойти так, чтобы 
не нарушить их естественной связи. А к некоторым 
приходится наведываться по несколько раз, что же 
поделаешь. Поэтому - продолжим.  

Значит, на Луну действуют односторонние внешние 
силы поля тяготения Земли.  

"Односторонние" можно подразумевать двояко: на 
лунное тело действуют силы тяготения Земли, но в них не 
принимают участия силы тяготения Луны к Земле, и 
влияние сил тяготения на Луну только с одной стороны, т.е. 
с той, которой она повернута к ней лицом, а тыльная 
остается как-бы вне поля гравитации Земли.  

Как первое, так и второе требует своего уточнения. Во-
первых, если система Земля-Луна является как двойная 
планета, силы тяготения проявляет и Луна к Земле, пусть 
даже Луна проявляет их в незначительной степени. Во-
вторых, если силы тяготения приложены в одном 
направлении с какой-нибудь одной стороны, то под влияние 
попадает и противоположная сторона, но не в такой 
степени, как приближенная.  

Начнем с разбора фактов исследований и наблюдений, 
получивших неоднократное подтверждение.  

Сначала сделаем маленький "винегрет", ибо чем 
больше в нем составных частей "съестного", тем он, будем 
надеяться, "вкуснее".  

 

Используемый материал относительно Луны 
Фигурировать или оперировать будем некоторыми 

материалами, появившимися в открытых источниках (в т. ч. 
Реферативные Журналы) со времен начала интенсивного 
изучения Луны – запуска исследовательских спутников, 
подтвержденные впоследствии как различными 
Академиями Наук, так и НАСА.   

1. "Приводятся предварительные результаты 
определения не-центральности гравитационного поля Луны 
по данным наблюдений за движением искусственного 
спутника Луны "Луна-10". Приводится эволюция орбиты 
этого спутника, обусловленная не-центральностью поля 
тяготения Луны и гравитационным влиянием Земли и 
Солнца. (Р.Ж. 5-51-502 "Определение поля тяготения Луны 
по движению искусственного спутника Луны "Луна-10". 
Аким Э.Л. "Космические исследования" 1966 г №6 823-826.) 

2. "Наблюдаемые механическая эллиптичность и 
геометрическая фигура Луны значительно отличаются от 
эллиптичности и фигуры соответствующих 
гидростатическому равновесию. Этот факт автор объясняет 
конвективными течениями и некоторой неоднородностью 

Враховуючи попередні нотатки (та й наступні) щодо 
Місяця, варто визнати, що дуже важко зрозуміти навіть 
обізнаному хід дослідження в досить широкому 
діапазоні, в якому губиться стрункість і чітка 
послідовність. На жаль, буде якось так. Тут немає одного 
стрижневого питання, а всі вони стрижневі, і таких 
багато. І до кожного необхідно підійти так, щоб не 
порушити їхній природний зв'язок. А до деяких 
доводиться навідуватися кілька разів, що ж поробиш. 
Тому – продовжимо. 

Отже, на Місяць діють односторонні зовнішні сили 
поля тяжіння Землі. 

"Односторонні" можна припускати подвійно: на 
місячне тіло діють сили тяжіння Землі, але у них беруть 
участі сили тяжіння Місяця до Землі, і вплив сил тяжіння 
на Місяць лише з одного боку, тобто, з того, яким він 
повернутий до неї обличчям, а тильна залишається ніби 
поза полем гравітації Землі. 

Як перше, і друге вимагає свого уточнення. По-
перше, якщо система Земля-Місяць є як подвійна 
планета, сили тяжіння виявляє і Місяць до Землі, нехай 
навіть Місяць виявляє їх у незначній мірі. По-друге, 
якщо сили тяжіння прикладені в одному напрямку з 
якоїсь однієї сторони, то під вплив потрапляє і 
протилежна сторона, але не такою мірою, як наближена. 

Почнемо з аналізу фактів досліджень і 
спостережень, що отримали неодноразове 
підтвердження. 

Спочатку зробимо маленький "вінегрет", бо чим 
більше в ньому складових частин "їстівного", тим він, 
сподіватимемося, "смачніше". 

 

Використовуваний матеріал стосовно Місяця 
Фігурувати або оперувати будемо деякими 

матеріалами, що з'являються у відкритих джерелах (в т. 
ч. Реферативні Журнали) з часів початку інтенсивного 
вивчення Місяця – запуску дослідницьких супутників, 
згодом підтверджених як різними Академіями Наук, так і 
НАСА. 

1. "Наводяться попередні результати визначення не-
центральності гравітаційного поля Місяця за даними 
спостережень за рухом штучного супутника Місяця 
"Місяць-10". Наводиться еволюція орбіти цього 
супутника, обумовлена не-центральністю поля тяжіння 
Місяця та гравітаційним впливом Землі та Сонця. (Р.Ж. 
5-51-502 "Визначення поля тяжіння Місяця за рухом 
штучного супутника Місяця "Місяць-10". Аким Е.Л. 
"Космічні дослідження" 1966 р. №6 823-826.) 

2. "Що спостерігається механічна еліптичність і 
геометрична фігура Місяця значно відрізняються від 
еліптичності і фігури відповідних гідростатичній 
рівновазі. Цей факт автор пояснює конвекційними 
течіями і деякою неоднорідністю місячних надр.  
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лунных недр. В связи с этим рассмотрены моменты инерции 
Луны с точки зрения законов Кассини, вытянутость 
физической поверхности к Земле, ранее предложенные 
объяснения неравномерности и математическая теория 
конвекции в сферах и сферических оболочках в применении 
к Луне. Показана возможность существования ядра объемом 
от 0,02 до 4,7% общего объема Луны. (Р.Ж. 9-51-544. 
"Конвекция в недрах Луны и существование ядра" Runcorn 
S.K.) 

3. "Предварительный анализ результатов полета 
спутника Луны Lunar Orbiter1 показывает, что коэффициент 
третьей зональной гармонии гравитационного потенциала 
Луны имеет довольно большую величину" (Р.Ж. 5-51-619 
"Первые научные результаты Lunar Orbiter: Луна может 
быть имеет грушевидную форму") 

4. "Возвышенности в основном сосредоточены вблизи 
видимого центра диска. Линии разных высот не совпадают с 
границами морей и континентов. По данным авторов моря 
Влажности, Облаков, Спокойствия и Паров являются 
возвышенностями. Частично возвышены так же и Океан 
Бурь, Море Дождей, Море Ясности, Заливы Зноя и 
Центральный. Это не согласовывается с выводом Baldwin о 
том, что моря являются низменностями, а континенты 
возвышенностями". (Р.Ж. 8-51-583.  "Контурная карта, 
основанная на селенодезической контрольной системе 
ACIC. Bray T.A. Jondas C.L.)  

У зв'язку з цим розглянуті моменти інерції Місяця з 
точки зору законів Кассіні, витягнута форма фізичної 
поверхні до Землі, раніше запропоновані пояснення 
нерівномірності та математична теорія конвекції у 
сферах та сферичних оболонках у застосуванні до 
Місяця. Показано можливість існування ядра об'ємом від 
0,02 до 4,7% загального обсягу Місяця. (Р.Ж. 9-51-544. 
"Конвекція в надрах Місяця та існування ядра" Runcorn 
S.K.) 

3. "Попередній аналіз результатів польоту супутника 
Місяця Lunar Orbiter1 показує, що коефіцієнт третьої 
зональної гармонії гравітаційного потенціалу Місяця має 
досить велику величину" (Р.Ж. 5-51-619 "Перші наукові 
результати Lunar Orbiter: Місяць може бути має 
грушоподібну форму" ) 

4. "Підвищення в основному зосереджені поблизу 
видимого центру диска. Лінії різних висот не збігаються 
з межами морів і континентів. За даними авторів моря 
Вологості, Хмар, Спокою та Парів є височинами. 
Частково піднесені так само і Океан Бур, Море Дощів, 
Море Ясності, Затоки Спеки і Центральний. Це не 
узгоджується з висновком Baldwin про те, що моря є 
низовинами, а континенти височинами". (Р.Ж. 8-51-583. 
"Контурна карта, заснована на селенодезичній 
контрольній системі ACIC. Bray T.A. Jondas C.L.)  

 
5. "Изучена литература, охватывающая примерно 4 

столетия в которой упоминается о приблизительно 200 
случаях наблюдений на Луне ярких вспышек, изменений 
цвета и прочих проходящих явлений. Эти наблюдения 
сопоставлены с солнечной активностью (зависимости не 
обнаружено) и с приливным действием Земли. Приведен 
график, показывающий, что максимальное число явлений 
приходится на перигей и апогей. Сделан вывод, что явления, 
наблюдаемые на Луне, очевидно, вызваны внутренними 
причинами, происходящими в Луне в период приливных 
напряжений". (Р.Ж. 4-51-560. "Видимая лунная активность. 
Исторический обзор. Burley Jaylee, Middlehurst Barbara M.) 

6. "Радиоастрономические наблюдения сов. ученых 
показал, что недра Луны достаточно горячи. Причем 
нарастание температуры с глубиной идет достаточно быстро 
- около полутора градусов на метр. И на глубине 200-300 
метров вещество Луны нагрето до 300-400 градусов 
Цельсия. Здесь горная порода типа гранитов или базальтов 
представляет собой плотную спекшуюся массу.  

Ученые полагают также, что у Луны, очевидно, есть 
даже жидкое ядро. Однако выявить это можно лишь с 
помощью сейсмографов, доставленных на поверхность 
Луны.  

Большой поток тепла, идущий из недр Луны, дает 
возможность полагать, что лунный шар отнюдь не 
застывший, безжизненный мир. Здесь могут протекать 
бурные процессы, существует возможность вулканической 
деятельности. Эти предположения в известной мере 
подтверждаются астрономическими наблюдениями 
профессора Н.А. Козырева, который еще в 1958 и 1959 

5. "Вивчена література, що охоплює приблизно 4 
століття в якій згадується про приблизно 200 випадків 
спостережень на Місяці яскравих спалахів, змін кольору 
та інших явищ, що проходять. Ці спостереження 
зіставлені з сонячною активністю (залежності не 
виявлено) і з приливною дією Землі. Наведено графік, що 
показує, що максимальна кількість явищ припадає на 
перигей і апогей. Зроблено висновок, що явища, що 
спостерігаються на Місяці, очевидно, викликані 
внутрішніми причинами, що відбуваються в Місяці в 
період припливної напруги. (Р.Ж. 4-51-560. "Очевидна 
місячна активність. Історичний огляд." Burley Jaylee, 
Middlehurst Barbara M.) 

6. “Радіоастрономічні спостереження рад. вчених 
показав, що надра Місяця досить гарячі. Причому 
наростання температури з глибиною йде досить швидко 
– близько півтора градусів на метр. І на глибині 200-300 
метрів речовина Місяця нагріта до 300-400 градусів 
Цельсія. Там гірська порода типу гранітів або базальтів 
являє собою щільну спечену масу. 
Вчені вважають також, що Місяць, очевидно, має навіть 
рідке ядро. Однак це можна виявити лише за допомогою 
сейсмографів, доставлених на поверхню Місяця. 

Великий потік тепла, що йде з надр Місяця, дає 
можливість вважати, що місячна куля аж ніяк не 
застиглий, неживий світ. Тут можуть протікати бурхливі 
процеси, існує можливість вулканічної діяльності. Ці 
припущення певною мірою підтверджуються 
астрономічними спостереженнями професора Н.А. 
Козирєва, який ще у 1958 та 1959 роках спостерігав 
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годах наблюдал сильные выделения газов в кратере 
Альфонс". (Сборник "Луна открывается людям").  

7. "А форма Луны, оказывается несимметрична. По 
направлению к Земле, например, она немножко вытянута". 
(Из открытых источников. Дублируется).  

8. "Более сложной задачей является изучение 
распространения сейсмических волн сквозь лунные недра. 
Для этого надо провести сейсмические наблюдения на 
нескольких расстояниях от эпицентра землетрясения. Это 
позволит найти распределение плотности внутри Луны, 
выяснить, есть ли в ней железное ядро, а также ядро из 
полу-расплавленного вещества, на существование которого 
указывают тепловые расчеты." (Из отчета, Борис Вульфович 
Левин, геофизик). 

9. "Теперь о фигуре Луны. Здесь также имеется ряд 
несогласованностей. Классический раздел теоретической 
механики трактует о фигурах равновесия вращающейся 
жидкой массы, все части которой взаимно притягиваются по 
закону Ньютона. В применение к Земле эта теория себя 
оправдала и дала возможность вычислить ускорение силы 
тяжести в зависимости от географической широты. 
Поверхность Мирового океана есть действительно 
уровенная поверхность, определяемая направлением силы 
тяжести. На Луне океаны отсутствуют, и ее форму 
приходится определять как поверхность, сглаженную от 
неровностей гор, кратеров и углубленных равнин, условно 
называемых морями. Если рассчитать такую поверхность 
теоретически, применительно к нынешней скорости 
вращения Луны в 27,3 суток, и учесть притяжение Земли, 
которое вытягивает Луну в направлении Земля-Луна, то 
Луна должна бы иметь форму трехосного эллипсоида, у 
которого полярный радиус, направленный по оси вращения 
Луны, был бы на 17 м короче экваториального, а 
вытянутость к Земле составляла бы 65 метров. Однако 
явление так называемой физической либрации Луны, 
состоящее в небольших маятникообразных покачиваниях 
Луны под влиянием притяжения Земли, дает вытянутость во 
много раз превышающую указанные 65 метров. Вместе с 
тем и полярный радиус Луны оказывается не на 17 метров, а 
чуть ли не на целые 500 метров короче экваториального.  

Такое разногласие указывает на то, что фигура Луны не 
соответствует ни нынешней скорости осевого вращения 
Луны, ни тому расстоянию от Земли, на котором Луна в 
настоящее время находится. Не подлежит сомнению, что 
Луна вследствие влияния приливов очень медленно 
удаляется от Земли. В давно прошедшие времена, вероятно 
более миллиарда лет тому назад, Луна была много ближе к 
Земле, и тогда она приобрела ту форму, которую сохранила 
до наших дней". (Александр Александрович Михайлов, 
астроном, из доклада на пресс-конференции, посвященной 
запуску АС "Луна-10"). В подтверждение завершающей 
фразы астронома, в настоящее время, лазерная локация 
Луны помогла определить, что скорость удаления Луны от 
Земли по спирали в среднем составляет 3,8 см/год. Но 
фактически, если за исходные точки взять центры 
планетных тел, эта величина за счет вертикального 
движения поверхности планеты – больше.   

сильні виділення газів у кратері Альфонс". (Збірка 
"Місяць відкривається людям"). 

7. "А форма Місяця, виявляється несиметрична. У 
напрямку Землі, наприклад, вона трішки витягнута". (З 
відкритих джерел. Дублюється). 

8. "Більш складнішим завданням є вивчення 
поширення сейсмічних хвиль крізь місячні надра. Для 
цього треба провести сейсмічні спостереження на 
декількох відстанях від епіцентру землетрусу. Це 
дозволить знайти розподіл щільності всередині Місяця, 
з'ясувати, чи є в ньому залізне ядро, а також ядро з напів-
розплавленої речовини, на існування якого вказують 
теплові розрахунки." (Зі звіту, Борис Вульфович Левін, 
геофізик). 

9. "Тепер про фігуру Місяця. Тут також є ряд 
неузгодженості. Класичний розділ теоретичної механіки 
трактує про фігури рівноваги рідкої маси, що 
обертається, всі частини якої взаємно притягуються за 
законом Ньютона. У застосування до Землі ця теорія себе 
виправдала і дала можливість обчислити прискорення 
сили тяжіння в залежності від географічної широти. 
Поверхня Світового океану є справді рівневою 
поверхнею, що визначається напрямом сили тяжіння. На 
Місяці океани відсутні, і його форму доводиться 
визначати як поверхню, згладжену від нерівності гір, 
кратерів і поглиблених рівнин, умовно званих морями. 
Якщо розрахувати таку поверхню теоретично, стосовно 
нинішньої швидкості обертання Місяця в 27,3 діб, і 
врахувати тяжіння Землі, яке витягує Місяць у напрямку 
Земля-Місяць, то Місяць повинен мати форму тривісного 
еліпсоїда, у якого полярний радіус, спрямований по осі 
обертання Місяця, був би на 17 м коротше 
екваторіального, а витягнута форма до Землі становила б 
65 метрів. Проте явище так званої фізичної лібрації 
Місяця, що полягає в невеликих маятникоподібних 
похитуваннях Місяця під впливом тяжіння Землі, дає 
витягнуту форму, яка у багато разів перевищує зазначені 
65 метрів. Разом з тим і полярний радіус Місяця 
виявляється не на 17 метрів, а мало чи не на цілі 500 
метрів коротше за екваторіальний. 

Така суперечність вказує на те, що фігура Місяця не 
відповідає ні нинішній швидкості осьового обертання 
Місяця, ні тій відстані від Землі, на якій Місяць зараз 
перебуває. Не підлягає сумніву, що Місяць через вплив 
припливів дуже повільно віддаляється від Землі. У давно 
минулі часи, ймовірно більше мільярда років тому, 
Місяць був набагато ближче до Землі, і тоді він набув тієї 
форми, яку зберіг до наших днів". (Олександр 
Олександрович Михайлов, астроном, з доповіді на прес-
конференції, присвяченій запуску АС "Місяць-10".)  

На підтвердження завершальної фрази астронома, на 
даний час, лазерна локація Місяця допомогла визначити, 
що швидкість віддалення Місяця від Землі по спіралі в 
середньому становить 3,8 см/рік. Та фактично, якщо за 
вихідні точки взяти центри планетних тіл, ця величина за 
рахунок вертикального руху поверхні планети – є 
більшою.  



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

 
    Переклад та на основі науково-популярної літератури 

 

Обработка фактического материала о Луне 
Теперь извлечем из фактического материала самое 

главное и наиболее необходимое в дальнейшем 
исследовании.  

1. Не-центральность гравитационного поля Луны. 
2. Вытянутость физической поверхности к Земле.  
Возможность существования ядра.  
3. Луна может быть имеет грушевидную форму.  
4. Возвышенности в основном сосредоточены вблизи 

видимого центра диска.  
5. Наблюдаемые явления не зависят от солнечной 

активности. 
Явления - внутренние процессы Луны, происходящие в 

период приливных напряжений.  
6. Недра Луны достаточно горячи. Луна живет. 

Предположение ученых о возможности существования 
внутри Луны жидкого ядра.  

7. Форма Луны - несимметрична. Она вытянута по 
направлению к Земле.  

8. Тепловые расчеты указывают на возможность 
существования ядра из полу-расплавленного вещества.  

9. Несогласованность теоретических расчетов с 
истинными положениями вещей.  

Несоответствие фигуры Луны нынешней скорости 
осевого вращения, ни расстоянию от Земли.  

Притяжение Луны Землей вытягивает ее по 
направлению Земля - Луна.  

 

Унификация лунной информации 
Среди вышеизложенных пунктов есть тождественные, 

которые говорят об одном и том же. Это не мешает, а только 
лишь усиливает их значение и достоверность, так как они 
добывались разными путями или же разные цели 
исследования приводили к одному и тому же выводу.  

Согласно этого для облегчения орудовать ими можно 
сгруппировать и сократить их число.  

I (1) Не-центральность гравитационного поля Луны. 
II (2, 6, 8) Луна имеет свое ядро. 
III (2, 3, 4, 7, 9) Луна по своей форме вытянута по 

направлению к Земле.  
IV (5, 6) Максимальное число явлений приходится на 

перигей и апогей.  
Таким образом из 9 пунктов у нас получилось всего-

навсего 4, охватывающих вполне достаточное количество 
необходимой информации для того, чтобы сделать вывод 
согласно постановленного вопроса: не Земля ли управляет 
вращательным движением Луны?  

В предыдущих рассуждениях был затронут вопрос: как 
и с какой силой притягиваются между собой источники 
гравитации двух планетных тел? С одинаковой ли силой 
притягивает к себе земной источник гравитации 
селеносферу и внутреннюю часть Луны - ядро? 
Предположительно был сделан вывод наперед, что каждая 
составляющая часть планетного тела с неодинаковой силой 
поддается центру тяготения: ядро - сильнее, самая верхняя 
твердая оболочка - слабее.  

Обробка фактичного матеріалу про Місяць 
Тепер витягнемо з фактичного матеріалу 

найголовніше і найнеобхідніше у подальшому 
дослідженні. 

1. Не-центральність гравітаційного поля Місяця. 
2. Витягнута форма фізичної поверхні до Землі. 
Можливість існування ядра. 
3. Місяць можливо має грушоподібну форму. 
4. Височини в основному зосереджені поблизу 

видимого центру диска. 
5. Спостережувані явища не залежать від сонячної 

активності. 
Явища - внутрішні процеси Місяця, які відбуваються 

у період приливних напружень. 
6. Надра місяця досить гарячі. Місяць живе. 

Припущення вчених про можливість існування всередині 
Місяця рідкого ядра. 

7. Форма Місяця – несиметрична. Вона витягнута у 
напрямку Землі. 

8. Теплові розрахунки вказують на можливість 
існування ядра з наполовину розплавленої речовини. 

9. Неузгодженість теоретичних розрахунків із 
дійсними станами речей. 

Невідповідність фігури Місяця нинішньої швидкості 
осьового обертання, ані відстані до Землі. 

Притягання Місяця Землею витягує його за 
напрямом Земля - Місяць. 

 

Уніфікація місячної інформації 
Серед вищевикладених пунктів є тотожні, які 

говорять про те саме. Це не заважає, а тільки посилює їх 
значення і достовірність, тому що вони добувалися 
різними шляхами або різні цілі дослідження приводили 
до одного і того ж висновку. 

Відповідно для полегшення орудувати ними можна 
згрупувати і скоротити їх число. 

I (1) Не-центральність гравітаційного поля Місяця. 
II (2, 6, 8) Місяць має своє ядро. 
III (2, 3, 4, 7, 9) Місяць за своєю формою витягнутий 

у напрямку Землі. 
IV (5, 6) Максимальна кількість явищ посідає на 

перигей і апогей. 
Таким чином з 9 пунктів у нас вийшло всього лише 

4, що охоплюють цілком достатню кількість необхідної 
інформації для того, щоб зробити висновок згідно 
поставленого питанням: чи бува не Земля керує 
обертальним рухом Місяця? 

У попередніх міркуваннях торкнулося питання: як і з 
якою силою притягуються між собою джерела гравітації 
двох планетних тіл? Чи з однаковою силою притягує до 
себе земне джерело гравітації селеносферу та внутрішню 
частину Місяця – ядро? З імовірністю було зроблено 
висновок наперед, що кожна складова частина 
планетного тіла з неоднаковою силою піддається центру 
тяжіння: ядро – сильніше, сама верхня тверда оболонка – 
слабше. 
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А теперь попробуем расшифровать эти вопросы 
согласно имеющегося фактического материала.  

К каждому из пунктов последней редакции поставим 
соответствующий вопрос.  

I. а) Почему гравитационное поле Луны нецентрального 
расположения?  

б) Что же является причиной его смещения?  
в) В какую сторону оно должно быть смещено по оси 

системы Земля-Луна? 
II. а) Не является ли ядро источником гравитации?  
б) Из каких соображений можно говорить о таком?  
III. а) Почему Луна по своей форме должна быть 

вытянута по направлении к Земле?  
б) Какие силы внутренние или внешние обуславливают 

ее грушевидную форму?  
в) Что могло породить возвышенности, которые 

сосредоточены в основном вблизи видимого лунного диска?  
г) Правильно ли зарубежные авторы считают, что 

перечисленные ими лунные моря должны быть 
возвышенностями?  

д) И каковы же причины их необычного расположения?  
IV. а) Почему максимальное число явлений приходится 

именно на перигей и апогей? Почему не наоборот?  
б) Какие силы могут нарушать внутренний режим 

Луны? Не центры ли гравитации этому способствуют?  
Теперь сделаем попытку отыскивать ответ на 

поставленные вопросы.  

А тепер спробуємо розшифрувати ці питання 
відповідно до наявного фактичного матеріалу. 

До кожного з пунктів останньої редакції поставимо 
відповідне запитання. 

I. а) Чому гравітаційне поле Місяця нецентрального 
розташування? 

б) Що є причиною його зміщення? 
в) В яку сторону воно має бути зміщене по осі 

системи Земля-Місяць? 
ІІ. а) Чи не є ядро джерелом гравітації? 
б) З яких міркувань можна говорити про таке? 
ІІІ. а) Чому Місяць за своєю формою має бути 

витягнутий у напрямку до Землі? 
б) Які сили внутрішні чи зовнішні зумовлюють його 

грушоподібну форму? 
в) Що могло породити височини, які зосереджені 

переважно поблизу видимого місячного диска? 
г) Чи правильно зарубіжні автори вважають, що 

перелічені ними місячні моря мають бути височинами? 
д) І які ж причини їхнього незвичайного 

розташування? 
IV. а) Чому максимальна кількість явищ припадає 

саме на перигей та апогей? Чому не навпаки? 
б) Які сили можуть порушувати внутрішній режим 

Місяця? Чи не центри гравітації цьому сприяють? 
Тепер зробимо спробу відшукувати відповідь на ці 

запитання.  
 

Относительно вопроса о не-центральности 

гравитационного поля Луны 
Не-центральность гравитационного поля Луны - это, во-

первых, следствие взаимосвязей двойной планеты, т.е. 
следствие воздействия внешних сил со стороны притяжения 
Луны Землей. Если центральная часть Земли - ее ядро 
является источником силы тяготения и такова же самая 
природа лунного ядра, то взаимно-притягивание между ними 
должно быть сильнее, чем между ядром одной планеты и 
твердой оболочкой другой планеты. Насколько велики или 
насколько ничтожно малые силы притяжения в этом 
отношении, точно трудно сказать. Луну будем считать, как 
планетное тело. Из первого закона Кеплера мы знаем, что 
движение каждой планеты происходит по эллипсу, а Земля 
находится в одном из фокусов этого эллипса. Поэтому сила 
притяжения, действующая на Луну, обратно 
пропорциональна квадрату расстояния Луны от Земли, т.е. от 
ее центра. Изучая движение Луны, Ньютон доказал, что сила 
притяжения Луны к Земле, управляющая движением Луны, 
есть нечто иное, как сила тяжести на Земле, которая 
простирается до Луны, убывая пропорционально квадрату 
расстояния от Земли. Луна находится от Земли в пределах 
расстояния 384 400 километров. Складывая такую 
отдаленность Луны от Земли и ее быстроту движения по 
орбите 1 км/с, почему-то возникает подозрительность насчет 
влиятельного воздействия земных сил тяжести на общую 
массу лунного тела. Если сказать иными словами, то просто 
не хочется верить, чтобы силы земной тяжести могли 
удержать на орбите, например, столь огромнейшую массу 

Щодо питання про не-центральність 

гравітаційного поля Місяця 
Не-центральність гравітаційного поля Місяця - це, 

по-перше, наслідок взаємозв'язків подвійної планети, 
тобто, наслідок впливу зовнішніх сил із боку 
притягання Місяця Землею. Якщо центральна частина 
Землі - її ядро є джерелом сили тяжіння і така сама 
природа місячного ядра, то взаємно-притягання між 
ними має бути сильнішим, ніж між ядром однієї 
планети і твердою оболонкою іншої планети. Наскільки 
великі чи наскільки мізерно малі сили тяжіння щодо 
цього, точно важко сказати. Місяць будемо вважати, як 
планетне тіло. З першого закону Кеплера ми знаємо, що 
рух кожної планети відбувається по еліпсу, а Земля 
знаходиться в одному з фокусів цього еліпса. Тому сила 
тяжіння, діюча на Місяць, обернено пропорційна 
квадрату відстані Місяця Землі, тобто, від її центру.  

Вивчаючи рух Місяця, Ньютон довів, що сила 
тяжіння Місяця до Землі, що керує рухом Місяця, є 
дещо інше, як сила тяжіння на Землі, яка простягається 
до Місяця, зменшуючись пропорційною квадрату 
відстані від Землі. Місяць знаходиться від Землі в 
межах відстані 384 400 км. Складаючи таку 
віддаленість Місяця від Землі та її швидкість руху по 
орбіті 1 км/с, чомусь виникає підозрілість щодо 
впливової дії земних сил тяжіння на загальну масу 
місячного тіла. Якщо сказати іншими словами, то не 
хочеться вірити, щоб сили земного тяжіння змогли 
утримати на орбіті, наприклад, настільки величезну 
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затвердевшего вещества, слагающего селеносферу, которое 
движется по кругу и стремиться сохранить состояние 
прямолинейного и равномерного движения, т.е. стремиться 
оторваться от Земли. Вероятнее всего (подтверждение будет в 
подходе к этому вопросу математическим путем), что 
центробежные силы движущейся огромнейшей массы 
вещества по круговой орбите должны преобладать над 
силами тяготения Земли. Но если бы это было в 
действительности, то само по себе разумеется, Луны вообще 
не было бы возле Земли. А факт остается фактом: Луна 
существует.  

Рассматривание этого вопроса побуждает к постановке 
нового: почему у Земли или у Венеры не существует более 
мелких спутников? Ведь мелких спутников было бы во много 
раз легче удерживать на орбите, чем громаднейшую массу 
Луны. Мало ли за всю историю существования Земли 
пролетало мимо нее малых планетных тел. Взять хотя бы 
приближения того же Икара. Почему Земля не могла бы его 
захватить? Мало ли на Землю падало огромнейших глыб 
метеоритов. То почему они не могли стать земными 
спутниками и вечно вращаться вокруг Земли?  

Суммируя знания фактического материала, можно 
сказать только одно: если бы малые планетные тела обладали 
свойствами Луны, и они становились бы лунами невзирая на 
свои ничтожные размеры. Но главное, вероятнее всего, не в 
форме и размерах материального образования, а в 
особенностях его внутренней жизни. Луна, как и наша 
планета Земля, живое планетное тело, а не мертвая глыба 
камня.  

Интересно, какое мнение считается признанным об 
астероидах и небольших планетных телах, например, типа 
Цецеры? Что они представляют собой? Обладают ли они 
какой-нибудь внутренней жизнью или просто - каменные 
глыбы? Безусловно, прямого ответа никто не даст. Однако 
более уверенные предположения могут быть: тела в поясе 
астероидов - это безжизненные малые планетные тела не 
способны удерживаться возле планет. Совсем по-иному 
выглядят спутники Юпитера, Урана и даже Марса. 
Некоторые из них перетерпливая свою бурную жизнь имеют 
даже атмосферную оболочку.  

Итак, на поставленный вопрос прямого ответа не 
последовало.  

Обратимся к другим вопросам, используя в последующих 
(и предыдущих) заметках выше перечисленную информация 
для ответа на них.  

масу затверділої речовини, що складає селеносферу, яка 
рухається по колу і прагне зберегти стан 
прямолінійного і рівномірного руху, тобто, прагне 
відірватися від Землі. Найімовірніше (підтвердження 
буде у підході до цього питання математичним 
шляхом), що відцентрові сили величезної маси 
речовини, що рухається по круговій орбіті, повинні 
переважати над силами тяжіння Землі. Але якби це 
було насправді, то само собою зрозуміло, Місяця 
взагалі не було б біля Землі. А факт залишається 
фактом: Місяць існує. 

Розгляд цього питання спонукає до постановки 
нового: чому Земля чи Венера не мають дрібніших 
супутників? Адже дрібних супутників було б набагато 
легше утримувати на орбіті, ніж величезну масу 
Місяця. Чи мало за всю історію існування Землі 
пролітало повз неї малих планетних тіл. Взяти хоча б 
наближення того самого Ікара. Чому Земля не могла б 
його захопити? Чи мало на Землю падало величезних 
брил метеоритів. То чому вони не могли стати земними 
супутниками і вічно обертатися навколо Землі? 

Підсумовуючи знання фактичного матеріалу, 
можна сказати лише одне: якби малі планетні тіла мали 
властивості Місяця, і вони ставали б місяцями 
незважаючи на свої нікчемні розміри. Але головне, 
найімовірніше, не в формі і розмірах матеріального 
утворення, а особливостях його внутрішнього життя. 
Місяць, як і наша планета Земля, живе планетне тіло, а 
не мертва брила каменю. 

Цікаво, яка думка вважається визнаною про 
астероїди і невеликі планетні тіла, наприклад, типу 
Цецери? Що вони є? Чи мають вони якесь внутрішнє 
життя або просто - кам'яні брили? Безумовно, прямої 
відповіді ніхто не дасть. Однак більш впевнені 
припущення можуть бути: тіла в поясі астероїдів - це 
мляві малі планетні тіла не здатні утримуватися біля 
планет. Зовсім інакше виглядають супутники Юпітера, 
Урана і навіть Марса. Деякі з них, перетерпівши своє 
бурхливе життя, мають навіть атмосферну оболонку. 

Отже, на поставлене запитання прямої відповіді не 
було. 

Звернімося до інших питань, використовуючи в 
наступних (і попередніх) нотатках вище наведену 
інформацію для відповіді на них.  
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