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Форма Луны 

 
Почему форма Луны вытянута в 

направлении к Земле 
 
Если бы каждая частица лунного вещества 

притягивалась с одинаковой силой, независимо от ее 
расположения, на поверхности или внутри 

планетного тела, плюс к тому же собственно 
гравитационное поле, которое бы удерживало их всех 
вместе, то никакие внешние силы не нарушили бы 

правильной формы лунного шара, согласно закона 
изостазий. Но в действительности, Луна имеет 

вытянутую форму, и еще при том в направлении 
Земли. Не подозрительно ли это? Стало быть, не все 
лунное вещество в равной степени и не с одной и той 

же силой притягивается к Земле. Как видно, какая-то 
часть лунного вещества привлекается сильнее, а 

другая слабее. Отсюда становится понятным, что та 
часть вещества, которая подвластна большей силе 
земного притяжения, должна быть ближе к источнику 

притяжения, а другая наоборот - подальше. Это в 
свою очередь наводит на мысль о неоднородности 

вещества лунного шара, и особого размещения как 
внутри, так и на поверхности. В связи с этим могут 
возникнуть разные представления верные и неверные. 

Однако мы не можем ссылаться на такое 
предположение, что видимая нами сторона Луны 

состоит из более тяжелых элементов типа железа, а 
обратная - с более легких по типу силикатов. Это 
отрицается многими фактами наблюдений, 

исследований и здравого смысла о строении 
планетных тел типа Земли. Значит, здесь вывод может 

быть только один: все это зависит от самого 
внутреннего строения Луны, от процессов при 
протекании создающее изостазии. Но так как с 

большой вероятностью принято считать, что Луна как 
планетное тело подобно Земле внутренним 

строением, то опять же вопрос относится к лунному 
ядру. Оно должно быть наиболее плотной массы и 
вместе с тем источником лунного притяжения. А раз 

так, то оно и является той частью лунного вещества, 
на которую земное притяжение оказывает влияние 

наибольшее, то есть притягивает с большей силой. 
Луна не мертвая, а живая планета. Об этом говорит 

достаточное количество неопровержимых фактов. 

Вещество внутри Луны представляет собой 
раскаленную массу и не меньшей температуры, чем в 

глубинных зонах Земли. Кроме того, согласно 
радиолокационных исследований выявлено, что 
нарастание температуры с глубиной идет достаточно 

Чому форма Місяця витягнута в 

направлені до Землі 
 
Якби кожна частинка місячної речовини 

притягувалася з однаковою силою, незалежно де б 
вона знаходилася на поверхні чи всередині 

планетного тіла, плюс до того ж власне 
гравітаційне поле, яке б втримувало їх всіх разом, 
то ніякі зовнішні сили не порушили б правильної 

форми місячної кулі, згідно закону ізостазій. Та в 
дійсності вона має витягнуту форму, та іще до 

цього в напрямку Землі. Чи не підозріло це? Стало 
бути, не вся місячна речовина в однаковій мірі і не 
з однією і тією ж силою притягується до Землі. Як 

видно, якась частина місячної речовини 
притягується сильніше, а інша слабше. Звідси стає 

зрозумілим, що та частина речовини, яка підвладна 
більшій силі земного тяжіння, повинна бути 
ближче до джерела тяжіння, а інша навпаки – 

подалі. Це в свою чергу наводить на думку про 
неоднорідність речовини місячної кулі, і 

особливого розміщення як всередині так і на 
поверхні. В зв’язку з цим можуть виникнути різні 
уявлення вірні і невірні. Проте ми не можемо 

посилатися на таке припущення, що видима нами 
сторона Місяця складається із більш важких 

елементів типу заліза, а зворотна – із більш легких 
по типу силікатів. Це заперечується багатьма 
фактами спостережень, досліджень і здорового 

глузду про будову планетних тіл типу Землі. 
Значить, тут висновок може бути лише один: все 

це залежить від самої внутрішньої будови Місяця, 
від процесів, що протікають, створюючи ізостазію. 
Але так як з імовірністю прийнято вважати, що 

Місяць як планетне тіло з подібною до Землі 
внутрішньою будовою, то знову питання ставиться 

до місячного ядра. Воно повинно бути найбільш 
щільної маси і разом з тим джерелом місячного 
тяжіння. А раз так, то воно і являється тією 

частиною місячної речовини, на яку земне тяжіння 
надає найбільший вплив, тобто притягує з більшою 

силою.  
Місяць не мертва, а жива планета. Про це 

говорить достатня кількість неспростовних фактів. 

Речовина всередині Місяця являє собою розпечену 
масу і не меншої температури, ніж в глибинних 

зонах Землі. Крім того, згідно радіолокаційних 
досліджень виявлено, що наростання температури 
з глибиною іде досить швидко – біля півтора 
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быстро - около полутора градуса на метр - во много 

раз быстрее, чем на Земле. Эта информация больше 
всего касается отдельного вопроса о структуре 
селеносферы и внутренних зон Луны. Но этот пример 

использован, как еще один довод в пользу разогретой 
внутренней части Луны. 

В каком состоянии находится вещество, из 
которого состоит лунный ядро, мы можем только 
предполагать. Будет оно в вязком или в жидком 

состоянии, пока что не имеет значения в данном 
исследовании. Факт тот, что оно не представляет 

собой неподвижную окаменевшую массу, строго в 
центре планеты. Возможно, ядро Луны находится и в 
твердом состоянии, как у Земли, но внутренние 

оболочки, окутывающие его - не остывшие и не 
окаменевшие и находятся в подвижном состоянии (и 

так оно свободно плавает). Одним словом, лунное 
ядро находится в такой окружающей среде, в которой 
оно может переместиться от центра лунного шара в 

каком-то направлении под действием внешних сил 
притяжения - сил притяжения Земли. (Но сам 

механизм смещения то не выяснен).  

градуса на метр – в багато роз швидше, ніж на 

Землі. Ця інформація більше всього стосується 
окремого питання про структуру селеносфери і 
внутрішніх зон Місяця. Та цей приклад 

використався, як іще один доказ на користь 
розігрітої внутрішньої частини Місяця.  

В якому стані знаходиться речовина, з якої 
складається місячне ядро, ми можемо лише 
припускати. Буде воно в’язким чи в рідкому стані, 

поки-що не має значення в даному дослідженні. 
Факт той, що воно не являє собою нерухому 

закам’янілу масу, строго в центрі планети. 
Можливо, ядро Місяця знаходиться і в твердому 
стані, як в Землі, та внутрішні оболонки, що 

огортають його – не остиглі і не закам’янілі та 
знаходяться в рухомому стані (і так воно вільно 

плаває). Одним словом, місячне ядро знаходиться в 
такому довкіллі, в якому воно може переміститися 
від центра місячної кулі в якомусь напрямку під 

дією зовнішніх сил тяжіння – сил тяжіння Землі. 
(Але сам механізм зміщення то не з'ясований).  

 
Почему Луна приобрела грушевидную форму 

 

Согласно законам изостазии, эволюционирующее 
планетное тело, должно приобрести шарообразную 
форму, без какой-либо значительной деформации его 

затвердевшей оболочки. По законам изостазии, 
селеносфера должна кругом с одинаковой силой 

притягиваться собственным центром гравитации. Не 
задумываясь, с легкой руки можно было бы сказать, 
что грушевидная форма Луны, то есть вытянутость ее 

по направлению к Земле обусловлена приливными 
силами Земли. Вещество Луны, находящееся ближе к 

Земле, притягивается земными силами притяжения с 
большей силой, а более удаленное - с меньшей силой. 
По ходу и возникла б причина нарушения законов 

изостазии. А в действительности - все это лишь 
кажущееся и ложное представление. 

На самом деле на формирование вытянутой 
физической поверхности к Земле повлияло два 
фактора: влияние силы земного притяжения лунного 

ядра (не говоря уже об их взаимном притяжении) и 
влияние центробежной силы на селеносферу, которая 
удерживается вокруг лунного ядра. Между ядром и 

селеносферой возникает несогласованность: 
затвердевшая оболочка под действием центробежной 

силы пытается как бы оторваться от орбитального 
движения вокруг Земли, а ядро пытается ее удержать 
на круговой орбите. Если бы земное притяжение 

Чому Місяць набув грушовидної форми 
 
Згідно законів ізостазії, планетне тіло, що 

еволюціонує, повинно набути кулясту форму без 
якої-небудь значної деформації його затверділої 
оболонки. За законами ізостазії селеносфера 

повинна кругом з однаковою силою притягуватися 
власним центром гравітації. Не задумуючись, з 

легкої руки можна було б сказати, що грушовидна 
форма Місяця, тобто витягнута її в напрямку до 
Землі обумовлена приливними силами Землі. 

Речовина Місяця, що знаходиться ближче до Землі, 
притягуються земними силами тяжіння з більшою 

силою, а більш віддалена – з меншою силою. По 
ходу і виникла причина порушення законів 
ізостазії. А в дійсності – все це лише здається і 

помилкове уявлення.  
Насправді на формування витягнутої фізичної 

поверхні до Землі вплинуло два фактори: вплив 
сили земного тяжіння місячного ядра (не кажучи 
вже про їх взаємо тяжіння) і вплив відцентрової 

сили на селеносферу, яка втримується навколо 
місячного ядра. Між ядром і селеносферою 

виникає неузгодженість: затвердла оболонка під 
дією відцентрової сили намагається як би 
відірватися від орбітального руху навколо Землі, а 

ядро намагається її втримати на круговій орбіті. 
Якби земне тяжіння впливало з однаковою силою і 
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влияло с одинаковой силой и на ядро Луны и на его 

затвердевшую, и расплавленную сферы, не возникала 
бы такая разница и не происходили бы смещение 
центра гравитации - ядра - в сторону Земли. 

Это еще пока теоретическое доказательство, 
которое непременно будет подкреплено после 

тщательного исследования недр Луны. 
Центр гравитационных сил Луны, то есть ее ядро, 

притягивается земным притяжением с большей 

силой, чем затвердевшая оболочка. Но так как лунное 
ядро является центром гравитационных сил самой 

Луны, то оно и удерживает возле себя всю 
совокупность лунного вещества. Равномерность 
распределения сил притяжения нарушается самым 

движением Луны вокруг Земли, точнее 
центробежными силами. Эти силы сказываются 

главным образом на лунной коре и на слоях 
внутренней оболочки. Вся совокупность вещества 
этих составных частей, двигаясь по орбите, пытаются 

как бы оторваться от движения по кругу, и отойти от 
центра тяжести в противоположном направлении. 

Сила гравитационных сил Луны преобладает над 
центробежными силами, удерживая всю совокупность 
лунного вещества и заставляет ее двигаться по 

круговой орбите вместе с центром гравитации. Но так 
как земное притяжение влияет в большей степени на 

лунное ядро, а в меньшей на внутреннюю оболочку и 
селеносферу, то возникает разница сил тяжести на 
самой Луне, то есть между его составными частями. 

 
Разный вес тех же предметов на разных 

полушариях Луны 

Когда после высадки на поверхность Луны, 
человек, побывает на экваторе в области видимой и 

обратной стороны, то обнаружит разницу в весе. 
Космонавт на обратной стороне Луны будет весить 

меньше, чем на той же широте видимой стороны. 
Здесь уместно сопоставить неодинаковость сил 
притяжения на нашей планете на экваторе и на 

полюсах. Но на Земле в области экватора вокруг всего 
земного шара во всех точках силы притяжения 

одинаковы. И это несмотря на то, что центр 
гравитации Земли также смещен и не совпадает с 
географическим (смещен в сторону Тихого океана). 

Космонавт будет тяжелее на видимой стороне 
Луны по двум причинам. Первая - он будет размещен 

ближе к центру лунного притяжения. Вторая - на него 
также будут действовать центробежные силы, как бы 
придавливая его к лунной поверхности. 

Противоположность этому он будет чувствовать на 
обратной стороне. 

на ядро Місяця і на його затверділу, та й 

розплавлену сфери, не виникала б отака різниця і 
не відбувалися б зміщення центра гравітації – ядра 
– в сторону Землі.  

Це ще поки теоретичне доведення, яке 
неодмінно буде підкріплене після ретельного 

дослідження надр Місяця.   
Центр гравітаційних сил Місяця, тобто його 

ядро, притягується земним тяжінням з більшою 

силою, ніж затвердла оболонка. Але так як місячне 
ядро є центром гравітаційних сил самого Місяця, 

то воно і втримує біля себе вся сукупність місячної 
речовини. Рівномірність розподілу сил тяжіння 
порушується самим рухом Місяця навколо Землі, 

точніше відцентровими силами. Ці сили 
позначаються головним чином на місячній корі і на 

шарах внутрішньої оболонки. Вся сукупність 
речовини цих складових частин, рухаючись 
орбітою, намагаються як би відірватися від руху по 

колу і відійти від центра тяжіння в протилежному 
напрямку. Сила гравітаційних сил Місяця 

переважає над відцентровими силами, втримуючи 
всю сукупність місячної речовини і примушує її 
рухатись по круговій орбіті разом з центром 

гравітації. Але так як земне тяжіння впливає в 
більшій степені на місячне ядро, а в меншій на 

внутрішню оболонку і селеносферу, то виникає 
різниця сил тяжіння на самому Місяці, тобто між 
його складовими частинами.  

 
Різна вага тих самих предметів на різних 

півкулях Місяця 

Коли після висадки на поверхню Місяця, 
людина, побувавши на екваторі в області видимої і 

зворотної сторони, виявить різницю в вазі. 
Космонавт на зворотній стороні Місяця важитиме 

менше, ніж на тій же широті видимої сторони. Тут 
доречно зіставити неоднаковість сил тяжіння на 
нашій планеті на екваторі і на полюсах. Але на 

Землі в області екватора навколо всієї земної кулі у 
всіх точках сили тяжіння однакові. І не дивлячись 

на то, що центр гравітації Землі також зміщений і 
не співпадає з географічним (зміщений в сторону 
Тихого океану).  

Космонавт буде важчим на видимій стороні 
Місяця з двох причин. Перша – він буде 

розміщений ближче до центру місячного тяжіння. 
Друга – на нього також будуть діяти відцентрові 
сили, як би придавлюючи його до місячної 

поверхні. Протилежність цьому він буде відчувати 
на зворотній стороні.  
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На противоположной стороне, во-первых, он будет 

находиться дальше от центра гравитации. А это уже 
уменьшает его вес пусть даже и в очень 
незначительной ощутимости. Во-вторых, на 

уменьшение веса его подействуют центробежные 
силы, которые уже будут не прижимать его к лунной 

поверхности, а наоборот, отрывать. 
Притяжения на лунных полюсах, вероятно, будет 

меньше, чем на видимой стороне в центре диска. Оно 

занимает среднее положение между притяжением на 
видимой и обратной сторонах. 

Конечно, это логические выводы, а как покажут 
практические замеры сил тяжести на Луне, будет 
видно. И выводы подтвердятся. 

О причинах вытянутой формы Луны, видимо, уже 
сказано (а возможно не все). В этом же указана и 

причина, порождающая грушевидную форму Луны. 
Однако, в этом есть еще свое «но». 

Если вытянутая форма лунного шара могла 

возникнуть сразу же после захвата Луны Землей, то 
грушевидная форма - это следствие эволюционного 

развития Луны после его захвата или даже еще 
будучи на первой эллиптической орбите. 

  О генезисе грушевидной формы, как об этом 

предполагают ученые, можно будет попробовать 
разобраться в вопросе создания морей и океанов.  

На протилежній стороні, по-перше, він буде 

знаходитись далі від центра гравітації. А це вже 
зменшує його вагу  нехай навіть не в дуже значній 
відчутності. По-друге, на зменшення ваги його 

подіють відцентрові сили, які вже будуть не 
притискати його до місячної поверхні, а навпаки, 

відривати. 
Тяжіння на місячних полюсах, імовірно, буде 

меншим, ніж на видимій стороні в центрі диска. 

Воно займає середнє положення між тяжінням на 
видимій і зворотній сторонах.  

Звичайно, це логічні висновки, а як покажуть 
практичні заміри сил тяжіння на Місяці, буде 
видно. І висновки підтвердяться.  

Про причини витягнутої форми Місяця, мабуть, 
вже сказано (а можливо не все). В цьому ж самому 

зазначена і причина, що породжує грушовидну 
форму Місяця. Однак, в цьому є ще своє «але».  

Якщо витягнута форма місячної кулі могла 

виникнути зразу ж після захвату Місяця Землею, 
то грушовидна форма – це наслідок еволюційного 

розвитку Місяця після його захвату або навіть ще 
будучи на першій еліптичній орбіті. 

  Про генезис грушовидної форми, як про це 

припускають вчені, можна буде попробувати 
розібратися в питанні творення морів та океанів.  

 
  S. Podilskyi  
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