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I.  ВСЕЛЕНА И ВСЕЛЕНСКИ ТЕЛА 
 
 

 Небесниот свод што го гледаме над нас преку ден или преку ноќ, прет-

ставува само еден мал дел од огромната и речиси бескрајна Вселена. На него, 
во текот на денот може да се види само Сонцето, а понекогаш и Месечината, 
додека пак во текот на ноќта се гледаат планети, потоа голем број на ѕвезди и 
маглината на нашата Галактика. Ѕвездите, од другите небесни тела се разлику-
ваат според нивниот сјај, односно според нивното треперење. Меѓутоа, во вед-
рите ноќи на небесниот свод се гледаат и такви небесни тела кои привидно не 
се разликуваат од ѕвездите, но нивниот сјај не трепери, а истовремено ја мену-
ваат и својата положба во однос на другите ѕвезди на небесниот свод. Тоа се 
планетите. Планетите немаат своја топлина, туку ја рефлектираат, односно ја 
одбиваат светлината што ја добиваат од најблиските ѕвезди. Огромниот број на 
ѕвезди, кои се гравитациски поврзани и на релативно мала меѓусебна оддале-
ченост, формираат структури наречени галактики. Во галактиките има десе-
тици па и стотици милијарди ѕвезди. Нашата Галактика е составена од 150 до 
200 милијарди ѕвезди, што е просечна вредност меѓу големиот број галактики 
во вселената. Во галактиките, ѕвездите се групирани во ѕвездени јата, помеѓу 
кои најчесто се наоѓаат густи облаци од меѓуѕвезден прав и гас познати под 
името маглини. Сите небесни тела, без оглед на тоа какви физички својства 
имаат, се во постојано движење. Ѕвездите, планетите и другите небесни тела 
по својот хемиски состав се слични, а тоа значи дека материјата во вселената е 
единствена.  

Инаку, растојанијата помеѓу вселенските тела се навистина огромни. 
Така, ако се земат во предвид планетите од нашиот Сончев систем, тие се од-
далечени стотици милиони километри. Но тоа и не е многу во споредба со нај-
блиските ѕвезди кои ги гледаме на ноќното небо, кои пак се оддалечени со 
десетици илјади милијарди километри. Затоа, сосема непрактично е како еди-
ници за растојанија до небесните тела (освен до Месечината и до најблиските 
планети, астероиди и комети) да се користат километри, туку најчесто се упо-
требуваат следните единици: 

 
• Астрономска единица-AE (Astronomical Unit-AU), претставува просечно 

растојание помеѓу Земјата и Сонцето и изнесува 149,6 милиони km. Така, 
планетата Јупитер е на просечна оддалеченост од Сонцето од 5,2 астроном-
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ски единици, џуџестата планета Плутон на околу 40, а најдалечната џуџес-
та, неодамна откриена планета Ерис (Ерида), на околу 97 астрономски еди-
ници. Орбитите на некои комети, се оддалечени од Сонцето и до 100 000 
астрономски единици, а крајните граници на гравитациското влијание на 
Сонцето достигнуваат до оддалеченост од извонредни 230 000 астроном-
ски единици. Најблиската пак соседна ѕвезда Проксима Кентаури е на 268 
000 астрономски единици, додека останатите се многу подалеку. Заради 
поголемата практичност и големиот број нули за такви вредности, за пода-
лечни објекти се користат единици светлосна година и парсек.  

• Светлосна година-СГ (light year-ly), е растојанието што го поминува свет-
лината за една година, движејќи се со брзина од околу 300 000 km/s и изне-
сува 9,46 илјади милијарди km или 63 241 астрономски единици. Спомена-
тата најблиска соседна ѕвезда Проксима Кентаури е на оддалеченост од 4,3 
светлосни години, или на светлината и требаат 4,3 години да стигне од 
површината на таа ѕвезда до Земјата т.е. до нашите очи. Подалечните ѕвез-
ди во нашата Галактика се на растојание од десетици, стотици и илјадници 
светлосни години, додека пак најблиската поголема соседна спирална га-
лактика Андромеда е на неверојатни 2,5 милиони светлосни години. Затоа 
се користат уште поголеми единици за растојанија во Вселената. 

• Парсек-Пс (parsec-pc; паралакса-секунда), е оддалеченост од која просеч-
ното растојание помеѓу Земјата и Сонцето кое изнесува 1 АЕ, се гледа под 
агол од 1″. Тоа растојание изнесува 30,8 илјади милијарди km, 206 265 ас-
трономски единици, или 3,26 светлосни години. За многу далечни небесни 
тела (далечни галактики, квазари) се користат поголеми единици: кило-

парсек (kpc) кој одговара на 1000 парсеци, потоа мегапарсек (Mpc) кој е 
еднаков на милион парсеци и гигапарсек (Gpc), кој има милијарда парсеци. 
Така, Проксима Кентаури е на растојание од 1,29 парсеци, центарот на на-
шата Галактика е оддалечен околу 8 килопарсеци, галактиката Андромеда 
е на растојание од 0,77 мегапарсеци, а границите на видливата Вселена се 
на растојание од околу 14 гигапарсеци.  

................................................................................................................................. 
Помали единици од светлосна година се светлосен ден, светлосен час, светлосна ми-

нута и светлосна секунда. Така, Месечината е оддалечена од Земјата 1,2 светлосни се-

кунди, Сонцето е оддалечено 8,3 светлосни минути, а џуџестата планета Ерис е на 

оддалеченост од околу 13,4 светлосни часа. Овие вредности, воедно покажуваат колку 

време е потребно светлината да стигне од некое небесно тело до нас, или пак пред 

колку време тргнала светлината од некое тело кое моментално го набљудуваме. Тоа 

значи дека кога погледнеме кон Сонцето, го гледаме какво било пред 8,3 минути (би-

дејќи толку време патува светлината до нас). Најблиската ѕвезда Проксима Кентаури, 

ја гледаме како изгледала пред 4,3 години, а кога ќе ја погледнеме галактиката Андро-

меда, всушност гледаме како изгледала пред 2,5 милиони години. Најдалечните га-

лактики што можат да се регистрираат со современите телескопи, ги набљудуваме 
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како изгледале пред 13 милијарди години, односно само неколку стотици милиони 

години по настанувањето на Вселената!  

................................................................................................................................. 
 

 
1. ВСЕЛЕНА 

 
Вселена, космос или универзум е огромниот бескраен простор во кој се 

наоѓаат разновидни небесни тела (вклучувајќи ја и Земјата), кои се движат по 
патеки одредени според физичките законитости. Всушност, Вселена (како што 
кажува и самиот назив) е сè што постои, просторот, времето, материјата (вид-
ливата и невидливата), енергијата, планетите, ѕвездите, галактиките и содржи-
ната на интергалактичкиот простор. Покрај терминот вселена кој е од словен-
ско потекло, уште од античко време се користат термините космос кој е од гр-
чко потекло и универзум од латинско потекло.   

 
1.1.  ГОЛЕМИНА И СТРУКТУРА НА ВСЕЛЕНАТА 
 
Големината на Вселената, веројатно никогаш нема точно да се утврди, 

бидејќи можеби едноставно е бесконечна. Дури и да е конечна, таа не би имала 
средиште ниту граници, туку би била свртена околу самата себе (како површи-
на на балон). Нашите сознанија се однесуваат само на дел од Вселената кој мо-

же да се види од Земјата. Таа видлива 
Вселена е сферна област околу Земјата од 
каде светлината стигнала до нас од созда-
вањето на Вселената (пред 13.7 милијарди 
години) до денес. Според најновите созна-
нија, радиусот на видливата Вселена изне-
сува неверојатни 46 милијарди светлосни 
години, а пречникот 92 милијарди свет-
лосни години. За потсетување, најблиска-
та соседна ѕвезда Проксима Кентаури е 
оддалечена „само“ 4,3 светлосни години, 
а сепак, на најбрзите денешни вселенски 
летала би им требало околу 40 000 години  

Слика 1. Дел од видливата Вселена.      (при брзина од околу 30-35 km/sec) да сти- 
                                                          гнат до неа!  

Делот од Вселената кој се гледа од Земјата содржи околу 100 милијар-
ди галактики, а секоја од нив, во зависност од големината, има помеѓу 10 ми-
лиони и 1000 милијарди ѕвезди. Така, се проценува дека вкупниот број на ѕвез-
ди во овој опфат изнесува околу 7 x 1021 (7 илјади милијарди милијарди ѕвез-
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ди). Она што е интересно е дека кога се набљудуваат различни делови на все-
лената, излегува дека на големи растојанија, видливата материја е рамномерно 
распоредена во сите правци, односно во сите правци се гледаат скоро ист број 
галактики. На помали растојанија, материјата е групирана во ѕвезди, ѕвездите 
се групирани во галактики, галактиките во јата и суперјата. Покрај видливата 
„светла“ материја, проучувањата покажуваат дека Вселената мора да се состои 
и од големо количество темна материја, најверојатно во вид на темни тела сли-
чни на планети, честички со многу мала маса како неутрина и сл. Тоа од при-
чина што е забележана поголема гравитација и побрзото ротирање на галакти-
ките, отколку што би се очекувало врз основа на набљудуваната маса на вид-
ливата материја што ја содржат. Всушност, се смета дека 80% од севкупната 
материја во Вселената ја сочинува темната материја, а останатите 20% е „обич-
ната“ видлива материја. Со цел директно да се докаже постоењето на темната 
материја, во тек се поголем број лабораториски потраги и експерименти по 
соодветни честички, најчесто во длабоките рударски окна.  
 
 1.2  НАСТАНУВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА НА ВСЕЛЕНАТА 

 
Астрономските набљудувања покажаа дека Вселената доста брзо и 

рамномерно се шири во сите правци, при што галактиките меѓусебно се одда-
лечуваат (како балон кој се надувува). Воочено е дека колку некоја галактика е 
подалеку од нас, толку е поголема и брзината на нејзиното оддалечување. Та-
ка, најдалечните галактики што воопшто може да се видат со телескопите, се 
оддалечуваат со огромни брзини блиски на брзина на светлината. Затоа се вели 
дека Вселената е во фаза на ширење-експанзија, кое започнало со самото 
нејзино создавање при Големата експлозија, пред 13,7 милијарди години. 
Тогаш, во дел од секунда, од бескрајно густа и незамисливо жешка Вселена, се 
создале првите фундаментални честички, а нејзиниот пречник од милијардити 
делови на mm нараснал на неколку светлосни години. По неколку стотици ил-
јади години, овие честички ги изградиле првите атоми, а пречникот на Вселе-
ната достигнал 100 милиони светлосни години. Веќе по неколку милиони го-
дини започнале да се создаваат и првите галактики, додека Вселената достиг-
нала пречник од околу милијарда светлосни години. Така, постепено со текот 
на времето е создадена денешната структура и големина на Вселената.  

Што се случувало пред Големата експлозија (која всушност и не била 
некоја типична експлозија, туку нагло ширење на Вселената од бесконечно ма-
ла точка) и каква ќе биде натамошната еволуција, веројатно уште долго време 
ќе остане само предмет на шпекулации и теории. Сепак, главно доминираат 
две сценарија, кои зависат од густината на материјата и енергијата во Вселена-
та. Ако таа густина е поголема од критичната, ќе надвладее гравитацијата, па 
по неколку десетици милијарди години ќе дојде до „Големо стегање“, а Вселе-
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ната ќе заврши како што и почнала – во незамисливо мала точка. Можеби во 
некој момент подоцна, пак ќе се јави нова Голема експлозија и ќе се создаде 
нова Вселена. Така, вечно ќе се менуваат циклуси на ширење и стегање. До-
колку пак густината е помала од критичната, во иднина Вселената ќе продол-
жи да се шири и да се лади и по десетици милијарди години ќе заврши како ог-
ромно, темно ледено пространство.  
 

     
 

Слика 2. Шематски приказ на еволуцијата на Вселената. 
 

Неизвесноста околу тоа кое сценарио ќе преовлада е бидејќи сеуште не 
се знае количеството на материја и енергија во Вселената за да се процени 
дали е над или под критичната густина. Тоа од причина што се смета дека 
учеството на обичната, видлива материја што се гледа со телескопите е сосема 
мало во однос на темната материја и темната енергија (чија природа не ни е 
позната, а која влијае врз забрзаното ширење на Вселената). Како и да е, со 
крајот на оваа Вселена која што ја знаеме, без оглед дали тоа ќе е преку „Голе-
мото стегање“ или „Големото мрзнење“, неминовно ќе изумре севкупниот жив 
свет во неа. Интересно е што некои космолози сметаат дека е можно да 
постојат други вселени паралелно со нашата, но тоа барем според сегашните 
сознанија, никако не може да се докаже ниту пак да се одрекне.  

 
1.3  ПРОУЧУВАЊЕ НА ВСЕЛЕНАТА 
 
Низ историјата, во зависност од степенот на развојот на науката и тех-

никата, се менувала и човековата претстава за Вселената, нејзината големина, 
структура и положбата на Земјата во неа. Периодот до пронаоѓањето и корис-
тењето на телескопот (во почетокот на XVII век) обично се означува како 
прединструментален. Во овој период сознанијата за Вселената главно се бази-
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рале на набљудувања со голо око, без никакви или пак со многу едноставни 
инструменти. Потпирајќи се само на она што го гледаат очите, често се доби-
вале субјективни, неточни или сосема погрешни сознанија. По појавата на те-
лескопот во почетокот на XVII век, особено по неговото усовршување, наста-
нува нова ера и пресврт во проучувањето на вселената. Се откриваат нови не-
бесни тела, а многу подетално се проучуваат веќе познатите планети, ѕвезди, 
комети и сл., се навлегува во длабочините на Вселената, се добива претстава за 
големината и огромните растојанија во неа. 
................................................................................................................................. 
Телескопот како инструмент за доближување на далечни предмети е измислен и 

конструиран уште во 1608 година од страна на троица холанѓани. По неколку години 

од пронаоѓањето, значително е подобрен од страна на Галилео Галилеј добивајќи моќ 

на доближување од 30-тина пати. Од тогаш до денес овој инструмент доживеал 

енормни усовршувања и различни изведбени варијанти, како во однос на професио-

налните, така и во однос на аматерските телескопи. Денес има неколку популарни ви-

дови на аматерски телескопи: рефракторски, рефлекторски и комбинирани. Рефракто-

ри се „класични“ телескопи со испакната леќа на предната страна (објектив) и вдлаб-

ната леќа на задната страна кон окото (окулар). Рефлекторите пак наместо леќа како 

објектив имаат огледало и тоа сместено во задниот дел на телескопот, а набљудува-

њето се врши од страна на предниот дел. Кај комбинираните телескопи, објективот 

може да се состои од леќа и огледало. 

Кога се избира телескоп, првин треба да се одреди какви објекти би се набљудувале: 

Месечина, планети, маглини, ѕвезди и соѕвездија или галактики. За набљудување на 

Месечината, секако доволен е и послаб, обичен телескоп, додека за набљудување на 

галактики е неопходен многу посилен телескоп. Покрај изборот на телескопот, секако 

многу важно е местото од каде ќе се набљудува. Тоа треба да биде што е можно со 

поширок видокруг кон небото и што е можно потемно, односно со помалку урбано 

светло (светлинско загадување). По наоѓање на соодветно место, телескопот се монти-

ра и поставува во соодветна положба која ќе биде најпогодна за набљудување и сле-

дење на објектите. Треба да се знае дека колку е поголемо доближувањето, толку по-

брзо ќе минува некој објект низ видното поле, па треба постојано да се поместува пра-

вецот на телескопот со помош на винтови или електрични мотори. Инаку, силината 

или моќта на доближување на телескопот зависат главно од пречникот на објективот 

и фокусното растојание на објективот и окуларот. Колку е поголем пречникот на 

објективот, толку доближувањето може да биде поголемо, а сликата појасна. Општо 

правило е дека најголемото доближување може да биде двојно поголемо од 

пречникот на објективот изразен во милиметри. Така, ако телескопот е со пречник на 

објектив од 60 мм, максималното доближување-зголемување е до 120 пати. Повеќе 

од тоа, сликата ќе стане нејасна. Затоа треба да се избегнуваат евтини телескопи со 

мал објектив, на кои пишува големо доближување од 200, 300, 500 пати, бидејќи 

обично станува збор за „неупотреблива играчка“. 
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Втората компонента е фокусното растојание на леќата во објективот – колку е 

поголемо фокусното растојание, толку е поголемо и доближувањето, но ќе се намали 

видното поле. Така, телескопите со фокусно растојание до 5-6 пати поголемо од 

пречникот на објективот се сметаат за широкоаголни и погодни за набљудување на 

соѕвездија, маглини и слично. Оние пак со големо фокусно растојание (над 6-7 пати од 

пречникот на објективот) имаат потесно видно поле и се погодни за набљудување на 

планетите и други точкести објекти. Со еден додаток наречен Барлоу леќа (кој се става 

под окуларот) може да го дуплираме фокусното растојание двојно или тројно и да 

постигнеме поголемо доближување. Но тоа е потребно само кога имаме телескоп со 

широк објектив (100, 120, 150 мм), а краток фокус (500 мм, 600 мм) или доколку 

немаме квалитетен окулар со мал фокус. 

 

 
 

Слика 3. Рефракторски, рефлекторски и катадиоптерски телескоп со автоматско 

наведување. 

 

Големината на доближувањето и квалитетот на сликата, многу зависат и од окуларот и 

неговото фокусно растојание. Постојат окулари со фиксен фокус, на пример од 20, 10, 

5 мм и окулари на вртење, со променлив фокус, на пример од 24 мм до 8 мм. Колку е 

помало фокусното растојание на окуларот, толку доближувањето е поголемо, но не 

смее да се надмине најголемото можно доближување кое зависи од пречникот на 

објективот. На пример, ако фокусното растојание на објективот е 600 мм, а на окула-

рот 6 мм, доближувањето ќе биде 600/6=100 пати. Вакво доближување е близу лими-

тот за телескоп со објектив од 60 мм. Обично окуларите со помал фокус имаат 

„потесна“ леќа што е малку незгодно за набљудување. Затоа, како стандардни окула-

ри обично се препорачуваат оние со фокус од 20 мм, 15 мм и 10 мм и со широка леќа, 

удобна за окото. Покрај самата телескопска туба, многу значајна е и неговата монтажа 
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или сталак. Евтините монтажи и сталаци се лесни, нестабилни особено при високи 

доближувања и можат да затреперуваат и при малку ветер. Поскапите монтажи се 

тешки, имаат повеќе винтови за фино подесување на телескопот кон целниот објект 

или пак имаат електромотор за автоматско следење на објектите. 

Според тоа, добар „почетен“ телескоп може да биде рефрактор со пречник на леќата 

во објективот од 100, 120 или 150 мм, фокусно растојание од околу 1000 мм, добра 2х 

барлоу леќа, квалитетни окулари од 20 мм, 15 мм и 10 мм и стабилна екваторијална 

монтажа. Ако станува збор за рефлектор, примарното огледало (објектив) треба да е 

со пречник од 130 до 200 мм и фокусно растојание од 1000 мм. Овде може да се дода-

де и третата група многу интересни комбинирани или катадиоптерски телескопи од 

типот на Максутов-Касегрен. Тие се мали по димензии (тубата не е подолга од 30-40 

см), но многу квалитетни, со големо фокусно растојание и значително доближување. 

Така, Максутов-касегрен телескоп со објектив од 130 мм има фокусно растојание од 

1250-1500 мм, може да доближува и до 300 пати, а должината на тубата е само околу 

30 см заради што лесно може да се транспортираат до било кое место погодно за 

набљудување. Дел од овие телескопи имаат и електронско наведување и следење на 

астрономските објекти, што е многу погодно за фотографирање и снимање. Со нив 

може да се добие одличен поглед на Месечината, планетите, некои маглини, галак-

тики, соѕвездија и сл. 

.................................................................................................................................................... 

 

 
2. ГАЛАКТИКИ 

 
 Уште во текот на XVII век, брзо по откривањето на телескопот, при 
набљудувањата на небото, биле забележани некои светликави објекти кои се 
наречени маглини. Постепено се издвоиле два типа на маглини: неправилни и 
правилни. Првите  имале неодредена форма и за нив астрономите се согласиле 
дека се меѓуѕвездени објекти кои припаѓаат на нашата Галактика. Но, се јавиле 
несогласувања околу маглините кои имале правилна форма (елиптична или 
спирална), се среќавале во сите правци на небото и покажувале спектар карак-
теристичен за ѕвездите. Дали овие објекти биле ѕвездени јата, или самите прет-
ставувале посебни вселенски острови?  

Конечниот одговор за природата на правилните маглини е добиен со 
прецизното одредување на нивната оддалеченост, во 1924 година, кога Едвин 
Хабл (Edwin Hubble), во три спирални маглини пронашол Цефеиди (ѕвезди со 
правилно променлива сјајност, на кои лесно може да им се пресмета оддале-
ченоста). Резултатот бил дека спиралните маглини се на големи растојанија, 
далеку зад границите на Млечниот Пат. Тоа се галактички системи со огромен 
број на ѕвезди.  
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Слика 4. Спирална галактика Андромеда, оддалечена 2,5 милиони светлосни години. 
Се претпоставува дека нашата Галактика има многу сличен изглед, но бидејќи сме 

„внатре“ за сега не може да ја набљудуваме од ваква перспектива. 
 

Со подоцнежните набљудувања и пребарувања на небото, пронајдени 
се неколку десетици милијарди галактики, различни по форма, структура, од-
далеченост, големина, број на ѕвезди и др. Поради различните карактеристики 
на галактиките се јавила потреба од нивна класификација. 

 
 2.1  КЛАСИФИКАЦИЈА НА ГАЛАКТИКИТЕ 

 
Врз основа на геометриската форма што ја имаат гледани низ телескоп, 

Едвин Хабл издвоил 3 групи галактики: спирални, елиптични и неправилни. 
 

  
Слика 5. Хаблова класификација на галактиките. 
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Спиралните галактики (Ѕ) се карактеризираат со сплескана рамнина, 
сјајно јадро и спирални краци. Во рамнината на таквите галактики, се наоѓа 
гас, прав, стари и млади ѕвезди. Имаат пречник од 30 000 до 150 000 светлосни 
години, а содржат од една до 400 милијарди ѕвезди. Во зависност од тоа дали 
спиралните краци започнуваат од самото јадро или од праволиниската „преч-
ка“ од двете страни на јадрото, спиралните галактики се делат на обични и 
спирални со пречка. Околу 20% од сите галактики во вселената се спирални 
или спирални со пречка. Најпозната обична спирална галактика во близина на 
Млечниот Пат е галактиката Андромеда, која добро се гледа со послаб теле-
скоп или добар двоглед, а може да се забележи дури и со голо око.  

Елиптични галактики (Е) се најчести галактики во вселената. Овие 
галактики имаат пречник помеѓу 2000 светлосни години (џуџесто-елиптични) 
и 500 000 светлосни години (џиновско-елиптични). Џуџесто-елиптичните има-
ат околу еден милион ѕвезди, додека џиновско-елиптичните (кои се доста рет-
ки, а се верува дека настанале со соединување или судир на галактики), имаат 
и до 10 илјади милијарди ѕвезди. За разлика од спиралните галактики, елип-
тичните имаат бавна ротација и мало количество на гас и прав. Затоа содржат 
само стари ѕвезди, односно скоро не се забележани области каде се формираат 
нови ѕвезди. Зависно од сплесканоста, издвоени се 7 подтипа на елиптични 
галактики, од Е0 (топчести) до Е7 (изразито елиптични).  
 

 
 

Слика 6. Различни по форма галактики, снимени со Хабловиот вселенски телескоп. 
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Неправилни галактики, за разлика од претходно наведените, не пока-
жуваат некаква структура, ниту пак ротациона симетрија. Нивната форма е не-
обична, хаотична, без јадро или траги од спирални краци. Поделени се во две 
групи (тип I и тип II). Првата група галактики (тип I), има некаква структура, 
но не доволно изразена за да припаднат на правилни галактики. Дел од овој 
тип галактики некогаш биле спирални, но нивната форма се нарушила поради 
гравитациското влијание на поголеми соседни галактики. Втората група (тип 
II), не покажуваат никаква структура и не можат да се разделат на индивиду-
ални ѕвезди или маглини, бидејќи според изгледот се нејасни и аморфни. Овие 
галактики имаат впечатливи појаси од прав. 
 Освен наведената класификација според геометрискиот облик, галак-
тиките се поделени и според активноста што ја покажуваат на нормални и ак-
тивни галактики. Активни галактики се малку по број, а се одликуваат со 
бурни процеси во јадрото. Исто така, забележани се галактики во интер-
акција кои се гравитациски поврзани и на мало растојание. Регистрирани се и 
две групи на галактики со многу силно радио-зрачење наречени радио-галак-
тики и Сејфертови галактики.   
 
 2.2  ЕВОЛУЦИЈА НА ГАЛАКТИКИТЕ 

 
 Според современите сознанија, галактиките се формирани пред околу 
13 милијарди години од протогалактики со различна маса, густина и брзина на 
вртење. Најмалите протогалактики (со маса од милион до милијарда сончеви 
маси) се трансформирале во ѕвездени јата или пак во џуџести елиптични галак-
тики. Брзоротирачките протогалактики можеле да го „изротираат“ гасот, фор-
мирајќи галактичка рамнина и спирални краци. Од овие протогалактики наста-
нале спиралните галактики.  

Еволуцијата на галактиките по формирањето, ја одредуваат бројни 
фактори. Некои од нив се: а) дали галактиката ќе содејствува или дури ќе се 
судри со соседна галактика, б) дали натрупувањето на материја во галактич-
кото јадро, ќе предизвика експлозии кои ќе резултираат со исфрлање на гас и 
прав од галактичкиот диск, в) колку брзо се одвива формирањето на ѕвездите и 
г) кој тип на ѕвезди се формираат. Со толкав број параметри, не може да се 
развие општа теорија за формирање на галактиките и нивна еволуција.  
 Одредени докази за галактичката еволуција, пристигнуваат од набљу-
дувањето на квазарите (многу сјајни вселенски објекти чија природа сеуште 
не е сосема позната). Овие објекти се најдалечни кои засега се набљудуваат од 
Земјата, а со тоа се набљудуваат како изгледале далеку во минатото (пред по-
веќе милијарди години). Денес се верува дека квазарите претставуваат галак-
тики во формирање, па ако тоа е точно, тие се доказ за галактичката еволуција, 
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бидејќи нивните својства се разликуваат од својствата на галактиките што ги 
гледаме денес (кои се блиску до нас).  
 
 2.3  ЛОКАЛНА ГРУПА НА ГАЛАКТИКИ 

 
По одредувањето на одалеченоста на голем број галактики, било от-

криено дека тие не се случајно распоредени во вселената. Всушност галакти-
ките се групираат во јата или групи, кои вклучуваат од само неколку до илјад-
ници галактики. Галактиката Млечен Пат, е дел од ретко населено јато со 26 
члена, наречено Локална Група. Најголема галактика во неа е галактиката 
Андромеда, а втора по големина е Млечниот Пат. Групата содржи 4 спирални, 
14 елиптични и 8 неправилни галактики. Пречникот на Локалната Група е 
околу 3 милиони светлосни години.  
 Галактика Андромеда е најголем член на Локалната група и единствена 
галактика која од Земјата се гледа со голо око. Наликува на светлa бледа дамка 
близу Големиот Квадрат на Пегаз. Тоа е всушност најдалечен објект видлив со 
голо око. Инаку по својата структура многу наликува на нашата сопствена Га-
лактика. Нејзиниот пречник изнесува 150.000 светлосни години, а содржи око-
лу 250 милијарди ѕвезди. 
 Двете најблиски галактики до Млечниот Пат се познати како Маге-
ланови Облаци. Големиот Магеланов Облак од Млечниот Пат е оддалечен око-
лу 170.000 светлосни години. Пречникот му изнесува 25.000 светлосни години. 
Малиот Магеланов Облак пак, е оддалечен околу 200.000 светлосни години и 
со пречник од 15.000 светлосни години. Овие галактики можат да се видат са-
мо од јужната полутопка и наликуваат на слаби дамки на ноќното небо. Двата 
Магеланови Облака се неправилни галактики, најверојатно сателити на нашата 
галактика и ако тоа е точно, орбитираат околу нас за период од неколку сто-
тици милиони години.  
 

2.4  ГАЛАКТИЧКИ ЈАТА И СУПЕРЈАТА 
 
Современите набљудувања покажуваат дека нашата локална група на 

галактики е дел од локалното суперјато (структура со голем број на помали 
галактички јата). Ова суперјато, кое уште се нарекува и Супергалактика има 
дисковидна форма, со пречник од 100 милиони светлосни години и дебелина 
околу 10 милиони светлосни години. Содржи стотина јата, а средиштето му е 
во правец на Вирго јатото (соѕвездие Девица). Соседното суперјато има преч-
ник од 150 милиони светлосни години, така што средиштето му е во Кома га-
лактичкото јато, оддалечено близу 400 милиони светлосни години. 
 Најдалечните јата од галактики се набљудувани на растојание помеѓу 5 
и 10 милијарди светлосни години. До оваа растојание забележани се речиси 
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три илјади “богати” галактички јата! Сé на сé, со најголемите телескопи на 
Земјата се забележани неколку десетици милијарди галактики од кои голем 
дел се толку слаби, што едвај се забележуваат (бидејќи голем број се џуџесто 
елиптични галактики).  
 

 
Слика 7. Поставеност на галактичките јата и суперјата кои ја даваат „меурестата“ 

структура на Вселената. 
 
 Прецизните анализи покажуваат дека галактичките суперјата се така 
распоредени, што формираат огромни структури во форма на меури или стру-
ни. Затоа може да се каже дека вселената има меуреста структура.  

 
2.5  ДВИЖЕЊЕ НА ГАЛАКТИКИТЕ 
 
Галактиките, како и сите останати небесни тела се во постојано дви-

жење. Поновите набљудувања покажуваат дека брзините на движење на галак-
тиките се различни, но запазена е една интересна појава: колку некоја галак-
тика е подалеку од нас, толку и нејзината брзина на движење (или поточно на 
оддалечување од нас) е поголема. Во основа, сите галактики меѓусебно се од-
далечуваат, но забележани се и појави на судири на две или повеќе галактики, 
што најчесто нема значајни “последици” бидејќи ѕвездите внатре во галакти-
ките се многу раздалечени и едноставно се разминуваат.  

Во 1929 година, откако ги измерил растојанијата до многу галактики, 
Хабл ја проанализирал врската меѓу оддалеченоста до галактиките и степенот 
на поместување на линиите во нивниот спектар. Иако спектралните поместу-
вања можат да се должат на еколку причини, наједноставно објаснување е 
Доплеровиот ефект (сл. 8). Според тоа, износот на поместувањето кон црвено 
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во спектарот на галактиката претставува показател за брзината на оддалечува-
њето. Хабловото откритие било дека постои линеарна поврзаност меѓу оддале-
ченоста на галактиките и брзините на нивното оддалечување. Тоа пак претста-
вува еден од доказите дека вселената се шири, односно дека нејзината ево-
луција започнала со т.н. голема експлозија, пред близу 14 милијарди години. 
 

 
 

Слика 8. Доплеров ефект според кој се утврдува оддалечувањето на галактиките. 
Колку е поголемо спектралното поместување кон црвениот (ниско-енергетски) дел, 
толку галактиката побрзо се оддалечува. Доплеровиот ефект често се користи и во 

медицината за мерење на протекот на крвта, како и за други практични цели.  
 

2.6  КВАЗАРИ  
 

Во 1963 година, длабоко во вселената, откриени се слаби синкасти об-
јекти со многу силно радио зрачење и голем црвен помест во нивниот спектар. 
Овие ѕвездолики објекти кои биле именувани како квази стеларни објекти или 
квазари, се оддалечуваат од нас со огромна брзина, блиска до брзина на свет-
лината. До денес се каталогизирани над 1.500 квазари, а се проценува дека 
нивниот број е неколку десетици илјади. Според одредени карактеристики, 
квазарите доста потсетуваат на галактики, па можно е тие да претставуваат ак-
тивно галактичко јадро. Битна карактеристика на квазарите е неверојатно голе-
мо поместување кон црвено во нивниот спектар. Тоа значи дека квазарите се 
оддалечени меѓу 4 и 13 милијарди светлосни години, поради што се најдалеч-
ни објекти забележани во вселената до денес. Поради толкава оддалеченост, 
нив ги гледаме всушност како изгледале пред повеќе милијарди години, па 
затоа некои научници сметаат дека не се ништо друго, туку галактики во 
формирање. 
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3.  ГАЛАКТИКА МЛЕЧЕН ПАТ 
 
 Во темните ведри ноќи без Месечина, на небото надвор од големите 
градови се гледаат голем број неправилно расфрлани ѕвезди. Но со подетални 
набљудувања, по средината на небото може да се забележи еден белузлав појас 
составен од огромен број на ѕвезди. Овој појас нашиот народ го нарекува Мле-
чен Пат или Кумова Слама. Всушност Сончевиот систем со сите свои тела, 
околу 6000 ѕвезди што можат да се видат со голо око од двете Земјини полу-
топки, околу 200 милијарди ѕвезди кои можат да се забележат со најсилните 
оптички и радио телескопи и таканаречената меѓуѕвездена материја, сочину-
ваат посебен систем во вселената кој се вика Галактика (од грчкиот збор galak-

sis, galaktos-млеко).   
Долго време за природата на оваа светликава лента со безброј небесни 

тела не се знаело скоро ништо. Заради тоа, старите филозофи ја објаснувале 
природата на Млечниот Пат на најразлични начини. Така, Аристотел сметал 
дека Галактиката е составена од усвитени гасови. Познатиот Демокрит изнел 
мислење дека Галактиката ја сочинуваат голем број мали ѕвезди кои се близу 
една до друга, но поради огромната оддалеченост изгледаат како светликава 
лента. Меѓу првите кој го насочил дурбинот во правец на Млечниот Пат бил 
познатиот Галилео Галилеј, при што утврдил дека тој се состои од огромен 
број на ѕвезди, кои поради огромната оддалеченост личат на магличест појас. 
Во 1610 година, овој концепт за ѕвездената природа на појасот, преку теле-
скопските набљудувања ја обелоденил и Галилеј. Во 1785 година познатиот 
Британски астроном Вилијам Хершел (познат по откривањето на Уран) извр-
шил детално премерување на густината на ѕвездите во различни правци на 
небото. Тој утврдил дека во одредени правци (долж Млечниот Пат) била забе-
лежана поголема густина на ѕвезди, додека во другите (подалеку од Млечниот 
Пат), густината на ѕвездите е помала. Според неговото размислување, систе-
мот ѕвезди, во кои спаѓа и Сонцето, се проширувал најдалеку во правците со 
најголема густина на ѕвезди. Неговиот заклучок бил дека Сонцето е дел од 
големиот „дисковиден” ѕвезден систем во кој Сонцето е во центарот.  
 Последните 70 години претставуваат револуција во сознанијата за на-
шиот галактички систем. Од проучувањата на нашата и другите галактики, 
астрономите искристализираа мислење за тоа како би изгледала нашата Галак-
тика, кога би ја гледале од меѓуѕвездениот простор. 
 Галактиката има форма на сплескан диск со пречник од 100.000 свет-
лосни години и дебелина во средниот дел од околу 14.000 светлосни години, а 
на дискот околу 2.000 светлосни години. Во средината на дискот, се наоѓа 
испакнување, познато како галактичко јадро. Пречникот на јадреното испакну-
вање е 15.000 светлосни години. Во галактичкиот диск, се наоѓаат маглини, 
ѕвездени јата (кои ги формираат спиралните краци) и Сонцето. Сонцето, од 
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центарот на галактиката е оддалечено околу 26.000 светлосни години. Од 
Земјата, дискот на галактиката се гледа како појас од светлина кој го опкру-
жува ноќното небо. Фамилијата на топчести ѕвездени јата, формира сферично 
хало околу галактичката рамнина. 
 Големината на нашата галактика е огромна. Ако ја намалиме на голе-
мина на Земјата (пречник од 12.700 km), ѕвездите би имале пречник 0,0001 cm, 
а би биле оддалечени по 1 km! Во овој размер, нашиот Сончев систем би имал 
пречник од 10 cm.  
 Слично на планетите во Сончевиот систем, и ѕвездите во галактичката 
рамнина, орбитираат околу галактичкиот центар. Кога не би орбитирале, гра-
витацијата на галактиката би ги повлекла ѕвездите кон својот центар, каде би 
колапсирале во огромна црна дупка. 
 

 
 

Слика 9. Спирална галактика М83 која е многу слична на Млечнот Пат. 
 
 Ѕвездите во близина на Сонцето, околу галактичкиот центар се движат 
со речиси иста брзина. Воглавно, орбиталните брзини на ѕвездите, ја следат 
непрекинатата ротација близу галактичкиот центар. Тоа значи, колку ѕвездата 
е поодалечена од центарот, таа има и поголема брзина (слично на грамофонска 
снимка). Но со оддалечување од центарот, оваа тенденција се намалува, а ор-
биталната брзина на ѕвездите, станува постојана. 
 Кога ни е позната брзината на Сонцето околу галактичкиот центар (250 
km/sek) и радиусот на орбитата (26.000 светлосни години), лесно можеме да го 
пресметаме и периодот на една револуција. Овој период изнесува околу 200 
милиони години; временски интервал наречен космичка година. Во терми-
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ните на космички години, Сонцето е старо 25 космички години, додека Галак-
тиката е стара 70 космички години.  
  

3.1  СТРУКТУРА НА ГАЛАКТИКАТА   
 

Сознанијата што ги имаме за структурата на галактиката Млечен Пат, 
потекнуваат од набљудувањата на нашата и на другите галактики. Притоа 
очигледно е дека проучувањето на внатрешноста на нашата галактика прет-
ставува потешкотија, бидејќи самите членови на галактиката (особено темните 
дифузни маглини) значително ни го попречуваат погледот. Решение на проб-
лемот е набљудувањето на други галактики, за кои се смета дека се многу 
слични со нашата (како споменатата галактика Андромеда).  

Од проучувањата и набљудувањата вршени во последните 100 години, 
во структурата на Галактиката се издвоени четири основни дела: Галактичка 
рамнина, спирални краци, Галактичко јадро и корона или хало (сл. 10).  

Галактичка рамнина (која се нарекува и диск) има пречник од приб-
лижно 100.000 светлосни години и просечна дебелина од околу 1000 светлосни 
години. Токму во овој регион се наоѓа Сонцето, потоа спиралните краци, отво-
рените ѕвездени јата, галактичкиот гас и прав, најсјајните и најмлади ѕвезди (О 
и В), ѕвезди со релативно висок износ на метали (1% до 3%) и Цефеиди-про-
менливи. Објектите од галактичката рамнина често се нарекуваат и објекти од 
популација I (прва популација). Староста на објектите од прва популација е 
најмногу 6 - 7 милијарди години. 

Спиралните краци наликуваат на „огнени тркала” од гас и прав. Од-
редувањето на точната форма на спиралната структура на Млечниот Пат е 
доста тешко поради затемнувањето долж галактичката рамнина. И покрај тоа 
голем дел од спиралната структура во близина на Сонцето, може да се открие 
преку набљудување на О и В ѕвезди и емисионите (сјајни) маглини, кои секо-
гаш се јавуваат во спиралните краци. Картирањето на разместеноста на овие 
ѕвезди и маглини, всушност е картирање на спиралните краци во нашиот ре-
гион од вселената. Приказот на спиралната структура близу Сонцето, изведена 
од оптичките набљудувања е прикажана на сл. 10. Краците се именувани 
според соѕвездијата што ги гледаме во нивниот правец. Сонцето се наоѓа во 
внатрешниот раб на Орионовиот крак. Кога гледаме во правец на соѕвездието 
Сигнус (правец кон кој се движи Сонцето по својата орбита околу галактиката) 
ја гледаме долната страна на Орионовиот крак.  

Гледајќи во овој правец можеме да го видиме Големиот Процеп - темен 
појас, кој го дели Млечниот Пат на половина. Всушност, тоа е слој од космич-
ки прав кој лежи во галактичката рамнина и го затемнува нашиот поглед кон 
ѕвездите во позадината. Кога гледаме пак, кон соѕвездието Бик (во спротивен 
правец од галактичкиот центар), гледаме низ Орионовиот крак. Во овој правец 
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можеме да видиме многу сјајни ѕвезди, расеани јата (како Хијади и Плејади) и 
групации (Трапезиум О). Додека гледаме кон галактичкиот центар, следните 
две обвивки што ги забележуваме се кракот на Стрелец и кракот на Кентаур. 

 

 

Слика 10. Структура на Галактиката. 
 

  
 

Слика 11. Спирална структура во близина на Сонцето и „странична“ снимка на 
Галактиката од Земјата со помош на специјален телескоп. 

 
 Голема загатка за астрономите е настанувањето на спиралните краци и 
нивната карактеристична форма. Едно објаснување е дека тие се „намотани“ 
со диференцијалната ротација на галактиката. Меѓутоа, точниот механизам на 
тоа намотување, односно на создавање на спиралната структура, сеуште не е 
наполно разјаснет, иако се предложени неколку теории.  
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Галактичкото јадро го претставува централниот дел на Галактиката. 
Тоа е во вид на испакнување, кое има пречник од приближно 10.000 до 15.000 
светлосни години. Веќе спомнавме дека центарот на галактиката е на расто-
јание од 26.000 светлосни години од Сонцето. Но поради меѓуѕвездениот прав, 
кој лежи долж рамнината на галактиката, оптичките набљудувања во овој пра-
вец се многу отежнати. Сепак, астрономите дојдоа до сознание дека радио бра-
новите, инфрацрвените, икс и гама зраците (кои настануваат во галактичкото 
јадро), можат да поминат низ правот до Сончевиот систем. Токму преку ова 
зрачење, се запознаваме со условите кои владеат во јадрото. 
 Од интензитетот на инфрацрвено зрачење што доаѓа до нас од галак-
тичкото јадро, можеме да ја процениме приближната гусина на ѕвездите во 
овој регион. Во самиот центар, бројот е проценет помеѓу два и три милиони 
ѕвезди на кубен парсек (во споредба со една ѕвезда на кубен парсек во нашиот 
регион од Галактиката). Ѕвездите, наместо 5 до 7 светлосни години, овде се од-
далечени „само” по 1.500 АЕ.  
 Јадрото содржи многу сјаен извор, познат како Sagitarius A (Стрелец 
А). Најновите истражувања на потеклото на оваа многу голема енергија во јад-
рото, укажуваат на тоа дека во галактичкиот центар постои супермасивна црна 
дупка (што содржи неколку милиони Сончеви маси). При влегување на мате-
рија во акрециониот диск околу црната дупка, таа се загрева, а се ослободуваат 
гама зраци. Инаку, вакви објекти се забележани и во јадрените делови на други 
спирални галактики. 
 

  
 

Слика 12. Центарот на нашата Галактика со огромна густина на ѕвезди. 
 
 Галактичка Корона или хало е областа која како ореол се протега од 
двете страни на галактичкиот диск. Тоа е приближно сферичен регион, со 
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пречник помеѓу 100.000 и 200.000 светлосни години. Во короната на галакти-
ката се наоѓаат стари (топчести) ѕвездени јата и ретко распоредени индивиду-
ални ѕвезди. За ѕвездите од овој дел на Галактиката, е утврдено дека се стари 
околу 14 милијарди години – речиси колку што е стара и самата Галактика. 
Исто така, во короната се наоѓаат и голем број променливи ѕвезди - Цефеиди.  
  
 

4.  ЅВЕЗДИ 
 
 Ѕвездите претставуваат гасовити, усвитени, топчести небесни тела со 
сопствена светлина и топлина што ги емитираат во ладниот вселенски прос-
тор. За разлика од планетите и другите ладни небесни тела, нивната маса е под 
голем притисок и со големи температури. За време на ведрите ноќи, надвор од 
големите градови, на небесниот свод со голо око можат да се видат околу 3000 
ѕвезди од секоја полутопка или вкупно околу 6000 ѕвезди, додека со телескоп 
се гледаат милиони ѕвезди. Ѕвездите, меѓу себе се на голема оддалеченост иако 
ни се чини дека на небесниот свод се многу блиски.  
 За полесна орјентација на небесниот свод, се јавила потреба од означу-
вање на ѕвездите и се разбира, изработка на ѕвездени каталози. Најстар каталог 
на ѕвезди, кој е зачуван до денес, се наоѓа во Птоломеевото дело „Алмагест“, 
во кој овој познат научник издвоил 1025 за тоа време познати ѕвезди, наведу-
вајќи и одредени нивни параметри.  
 

 

Слика 13. Соѕвездија на „северното небо“. 
 
 Уште старите народи, набљудувајќи ги посјајните и истакнати ѕвезди 
на небото, во нив препознавале одредени форми на луѓе, животни и др. Вакви-
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те групации на ѕвезди, за кои денес знаеме дека можат да бидат на огромни 
меѓусебни растојанија, ги нарекле соѕвездија или констелации. Старата подел-
ба на соѕвездијата, во основа е задржана до денес, со мали измени поради от-
кривање на нови, послаби ѕвезди. Задржани се и старите имиња како: Бик, Рак, 
Мала и Голема Мечка, Стрелец и др. Покрај соѕвездијата, означени се и ѕвез-
дите кои ги сочинуваат и тоа најсјајните со посебни имиња, послабите со грч-
ки или латински букви, а најслабите со броеви.  

Оддалеченоста помеѓу ѕвездите е огромна. На пример, најблиската со-
седна ѕвезда, Проксима од соѕвездието Кентаури, од нас е оддалечена 40,8 би-
лиони километри (4,2 светлосни години). При вакво растојание, на најбрзиот 
авион на Земјата би му требало најмалку 2 милиони години да стигне до наве-
дената ѕвезда, додека на најбрзото денешно вселенско летало, барем 80.000 го-
дини. Дури и на светлината која има најголема можна брзина (скоро 300.000 
km/сек) и треба 4,2 години да стаса до Земјата. Останатите сјајни ѕвезди што 
ги гледаме на небото, обично се оддалечени десетици, па и стотици пати пове-
ќе.   
 
 4.1  ДВИЖЕЊЕ НА ЅВЕЗДИТЕ 
 
 Кога ги набљудуваме ѕвездите, тие ни изгледаат неподвижни на небес-
ниот свод. Соѕвездијата како Голема Мечка или Орион, со години и години из-
гледаат исто. Меѓутоа, ѕвездите се движат и тоа често со голема брзина, но по-
ради оддалеченоста, за нас тие движења тешко се забележуваат. Затоа е потре-
бен подолг временски период од неколку стотици години за да се утврдат из-
мените во нивната меѓусебна положба. Прв доказ дека ѕвездите покажуваат 
индивидуални движења, дојде дури во почетокот на XVIII век, кога Едмунд 
Халеј забележал дека ѕвездите од старогрчките карти, се малку поместени во 
однос на неговата карта. 

Денес со помош на прецизни инструменти и фотографии, може поле-
сно да се одреди движењето на ѕвездите, посебно на оние кои ни се поблиску. 
Набљудувањата покажуваат дека ѕвездите имаат сложено движење кое се сос-
тои од две компоненти: радијална (приближување или оддалечување од нас) и 
тангенцијална компонента (движење по небесниот свод). Радијалната брзина 
на ѕвездата, директно може да се измери преку Доплеровиот ефект-поместува-
ње на спектралните линии кон црвено или кон сино. Ако спектралните линии 
на ѕвездата се поместени кон црвено, ѕвездата се оддалечува, а ако се поместе-
ни кон сино, ѕвездата се приближува.  
 Радијалната брзина, главно се искажува во km/сек. Најголемиот број 
ѕвезди во Сончевото соседство (поблиски од 5 парсеци) имаат радијална брзи-
на 15-25 km/сек или помала. Најголема радијална брзина има Кептеновата 
Ѕвезда (оддалечена 14 светлосни години), 250 km/сек. 
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 Тангенцијалната брзина, за разлика од радијалната, претставува проме-
на во положбата на ѕвездата на небото. За време од една година, оваа промена 
е многу мала-незабележлива, но за период од 20 до 50 години, промените се 
„акумулираат“ и можат да се измерат со внимателно фотографирање. Обично, 
промената на положбата на ѕвездите се мери во однос на позадинските галак-
тики, кои како многу подалечни, од практични причини, се зема дека се непо-
движни. 
 Промената во правецот на ѕвездата е наречена сопствено движење и се 
мери во единици: лачни секунди/годишно. Најголемо сопствено движење има 
Бернардовата (летечка) ѕвезда која е втора најблиска ѕвезда (6 светлосни годи-
ни), по системот Кентаури. Таа за 180 години на небото се поместила колку 
што е привидниот пречник на Месечината.  
 Споменатите движења на ѕвездите, беа изразени во однос на Сонцето. 
Но бесмислено е да се смета дека Сонцето мирува додека сите останати ѕвезди 
се движат. Всушност, сите ѕвезди во сончевото соседство се во релативно 
движење. Но како да се одреди движењто на Сонцето? 
 Произволно е одлучено, движењето на Сонцето, да се одредува во од-
нос на соседните ѕвезди. Бидејќи сите соседни ѕвезди се во движење, ни една 
не може да послужи како референтна точка. Најчесто, за таа цел ја користиме 
средната брзина на ѕвездите во Сончевото соседство. Оваа референтна рамка е 
наречена локална норма на мирување, додека брзината на ѕвездите во однос 
на локалната норма на мирување, е наречена единствена брзина. Единствената 
брзина на Сонцето е околу 20 km/сек кон ѕвездата Вега (соѕвездие Лира).  
 Освен релативното меѓусебно движење, сите ѕвезди се движат и околу 
центарот на Галактиката по таканаречена галактоцентрична орбита и тоа со 
брзина од 50 до 300 km/сек.  

 
 4.2  КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЅВЕЗДИТЕ 
 
 Поради огромниот број на откриени и набљудувани ѕвезди, одамна се 
јавила потреба од нивна класификација. Но елементите врз кои е вршена кла-
сификацијата се различни, во зависност од целите на истата. 
 

 Класификација според изгледот на спектарот 
 
 Уште во XIX век било увидено дека ѕвездените спектри можат да дадат 
голем број на информации за секоја ѕвезда, така што на некој начин претста-
вуваат нивна лична карта. Едновремено, спектрите се тесно поврзани со бојата 
на ѕвездата. Од тука се покажала доста практична можноста за издвојување на 
неколку спектрални класи во кои ќе бидат опфатени речиси сите ѕвезди.  
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 Шемата на класификација на ѕвездените спектри, која се користи де-
нес, е дадена од Харвардската Опсерваторија во почетокот на XX век. Во ше-
мата, ѕвездите со нормален хемиски состав, се поделени на 7 спектрални или 
температурни класи. Класите (распоредени во однос на опаѓање на површин-
ската температура), се означени со буквите O, B, A, F, G, K и M. Секоја од 
спектралните класи, понатаму е поделена на десет поткласи (класа А е поде-
лена на А0, А1, А2, А3. . . А9).   

 
         Табела 1. Основни карактеристики на спектралните класи на ѕвездите 
 

Спектрална класа Температура Боја 

O > 25000°С сина 
B 11,000 – 25,000°С сина 
A 7,500 – 11,000°С сино-бела 
F 6,000 – 7,500°С сино-бела 
G 5,000 К – 6,000°С жолто-бела 
K 3,500 – 5,000°С портокалова 
M < 3,500°С црвена 

 

 
 

Слика 14. Различните бои на ѕвездите укажуваат на нивниот спектрален тип, 
температура и други карактеристики. 

 



Вселена и вселенски тела   

 28

Значи со едноставно набљудување на бојата на некоја ѕвезда можеме 
да заклучиме колкава е нејзината површинска температура и на кој спектрален 
тип припаѓа, а подеталните анализи на спектарот, можат да ни дадат податоци 
за масата и пречникот на ѕвездата, за нејзините движења, за хемискиот состав 
и др.  
 
 Класификација според големината 
 

Доста применувана класификација на ѕвездите е според нивната голе-
мина, по која се делат на ѕвезди џуџиња, нормални ѕвезди и ѕвезди џинови. 
Ѕвездите џуџиња имаат мал пречник (до 500.000 km), мал волумен и мала ма-
са, но голема густина. Во оваа група може да се издвојат и два подтипа и тоа: 
бели џуџиња и кафеави џуџиња. Бели џуџиња претставуваат крајни еволу-
тивни стадиуми во развојот на некоја помала ѕвезда (како Сонцето), додека ка-
феави џуџиња се таканаречени „неуспешни ѕвезди“, кои немале доволно маса 
за да почнат со термонуклеарни реакции (слични на планетата Јупитер). Ѕвез-
дите џинови имаат огромен пречник и волумен, а масата е колку масата на 
Сонцето или неколку пати поголема, поради што имаат многу мала густина. 
Постојат два типа на ѕвезди џинови: црвени џинови и сини џинови. Црвените 
џинови можат да бидат почетни или крајни стадиуми во еволуцијата на некоја 
ѕвезда, пред таа да стане бело џуџе. Нивната површинска температура е 2000 
до 4000°С, а пречникот им е преку 100 пати поголем од оној на Сонцето. Такви 
познати ѕвезди се Бетелгез и Антарес.  

 

 
 

Слика 15. Споредба на големината на џиновските ѕвезди со нашето Сонце. 
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Научните претпоставки велат дека и нашето Сонце по 6 до 8 милијарди 
години ќе дојде до фаза на црвен џин, а пречникот ќе му се зголеми до орбита-
та на Меркур. По експлозија и исфрлање на површинскиот дел од Сончевата 
маса (експлозија од типот нова), Сонцето брзо ќе го намали пречникот колку 
што е оној на Земјата и ќе свети со слаб сјај. Тоа е всушност фазата на бело 
џуџе.     
  
 Двојни ѕвезди 
 

Нашиот Сончев систем се состои само од една ѕвезда. Но тоа не е слу-
чај со поголем број од останатите сончеви системи. Внимателните набљудува-
ња покажале дека само околу 30 - 40% од ѕвездите се единечни, а 60 - 70% се 
дел од двојни или сложени ѕвездени системи. 
 Првиот показател за двојни ѕвезди потекнува од 1650 г. кога Жан Бап-
тист Рициоли забележал дека ѕвездата Мизар (се наоѓа на свиокот од “рачката” 
на Големата Мечка), гледана низ неговиот телескоп изгледала двојна. Во наре-
дните 150 години биле откриени околу 1000 двојни ѕвезди (повеќето од страна 
на астрономот Вилиам Хершел). Главно се претпоставувало дека тие биле по-
веќе оптички (ѕвезди кои биле на различни далечини долж истата линија на ви-
дик), отколку физички соединети орбитирачки парови. Но денес се знае дека 
бројот на физичките двојни ѕвезди е доста голем.  
 Двојните ѕвезди не само што се интересни за набљудување, туку тие се 
единствениот погоден директен метод за одредување на ѕвездените маси - а 
масата е најосновното својство на ѕвездите. Од масата на ѕвездата зависи неј-
зината големина, температура, апсолутна сјајност и животниот век.  
 Двојните ѕвезди се делат на: визуелни, спектроскопски, затемнувач-
ки, астрометриски и спектрални двојници. 
 Визуелни двојници се гравитациски соединети ѕвезди кои можат да 
бидат набљудувани со голо око или со телескоп-како две ѕвезди. Најдобар при-
мер за визуелен двојник е Мизар, првиот откриен двојник, а досега се регис-
трирани над 100.000 двојни ѕвезди. 
 Спектроскопски двојници не можат да се видат како одделни единки, 
туку се гледа комбинирана светлина од двете ѕвезди. Анализата на спектарот 
од таков објект, покажува дека се работи за двоен ѕвезден систем. 
 Затемнувачки двојници се далечни или слаби двојни системи кај кои 
рамнината од заедничката орбита е свртена точно кон Земјата. Така, од наша 
гледна точка едната ѕвезда периодично ќе поминува преку другата, односно ќе 
ја затемнува, по што ќе знаеме дека се работи за двоен ѕвезден систем. 

Астрометриски двојници можат да се потврдат само од неправилното 
движење на видливиот придружник кој орбитира околу центарот на системот. 
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Некогаш невидливиот придружник е ѕвезда, но во последно време сè почесто 
се покажува дека тоа можат да бидат и тела од планетарен тип. 
 Спектрални двојници; Ако блиски двојни ѕвезди имаат големи меѓу-
себни температурни разлики, линиите присутни во нивниот спектар ќе се раз-
ликуваат со што е очигледна двојната природа на системот. Таквите системи 
се наречени спектарски двојници. 
 

 
 

Слика 16. Можен изглед на залез на двоен ѕвезден систем над хоризонтот на некоја 
планета. Такви планети кои орбитираат околу двоен ѕвезден систем веќе се откриени.  

 
Во последно време, ѕвездите почнаа да се класифицираат врз основа на 

тоа дали имаат планетарен систем околу себе или не. Имено, потрагата по 
двојните ѕвездени системи даде интересни резултати во однос на постоењето 
на планети кои орбитираат околу други ѕвезди. Во последните неколку години, 
откриени се стотици ѕвездени системи околу кои орбитираат планети. Дури е 
утврдено дека некои планети се големи колку Земјата. Но истите неможат 
оптички да се набљудуваат ниту со најсилните телескопи бидејќи светлината 
од ѕвездата околу која кружат е неспоредливо поголема од онаа на нејзините 
планети. Од статистичките проучувања се покажува дека бројот на планетите 
што ги поседува некоја ѕвезда е обратно пропорционален со нивната маса; ако 
планетите се со помала маса, тогаш се побројни отколку ако се со поголема 
маса.  
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 Променливи ѕвезди 
 

Ниту една ѕвезда нема совршено константен сјај. Сепак, кај најголем 
број на ѕвезди, дури и за подолги периоди нема промена на сјајот. Но откриени 
се помал број на ѕвезди чија сјајност се менува во одредени временски интер-
вали. Овие, таканаречени променливи ѕвезди имаат огромно значење, бидејќи 
овозможуваат да се измерат растојанијата до галактиките, а со тоа да се за-
познае и структурата на вселената. Имајќи ја во предвид формата на кривата 
на промена на сјајот, променливите ѕвезди може да се поделат на неправилно 
променливи и правилно променливи.  
 До сега се издвоени три вида на неправилно променливи ѕвезди: 
 Затемнувачки променливи; Овие двојни ѕвезди не се “вистински” 
променливи, поради тоа што индивидуалните ѕвезди од системот не мора да се 
подложни на промени на сјајноста, туку, гледани од Земјата, периодичните за-
темнувања се тие што предизвикуваат светлината од системот да е промен-
лива.  
 Еруптивни променливи; Кај некои ѕвезди, во текот на нивната еволу-
ција можат да се јават силни ерупции, распламтувања и експлозии. Кај овие 
ѕвезди, наречени нова, супернова и пламтечки ѕвезди, интензитетот на светли-
на значително варира.  
 Нови;  Во текот на еволуцијата, кај некои „ослабени” ѕвезди може да се 
јави силна експлозија, при која во вселената се исфрла дел од нејзината маса. 
Пред да експлодираат, претставуваат мали топли ѕвезди (познати како полуџу-
џиња). За време на нивната експлозија се исфрла обвивка од гас. Брзото шире-
ње на обвивката предизвикува нагло зголемување на сјајноста за 5.000 – 10.000 
пати. Таквата појава е наречена нова (значи нешто ново), а во нашата Галак-
тика секоја година се случуваат по неколку нови (веројатно се појавуваат 20-
30, но најголемиот број остануваат незабележани). За пораст на сјајноста на 
нова се потребни само неколку часа, додека опаѓањето може да трае со месеци 
и години. Остаток од нова обично е мала ѕвезда - бело џуџе.  

Супернови; Додека од една страна експлозиите на нова предизвикуваат 
зголемување на сјајноста и до 10.000 пати, од друга појавата на супернова се 
карактеризира со таков пораст од околу 100 милиони пати. Супернова во една 
секунда зрачи енергија која по количина е еднаква на онаа што Сонцето ја зра-
чи за неколку години. Во последниве 1000 години во нашата Галактика биле 
забележани само 3 супернови: 1054 год. (Маглината Рак); 1572 год. (Ѕвездата 
на Тихо) и 1604 год. (Кеплерова ѕвезда). Проценето е дека суперновите се поја-
вуваат во галактиката на секои 30 години, но правот во вселената оневозможу-
ва да набљудуваме поголем дел од нив. Релативно блиска супернова била забе-
лежана во февруари 1987 год. во Големиот Магеланов Облак (сл. 17).  
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Слика 17. Супернова  1987а. 
 

 Пламтечки ѕвезди; Тоа се ладни ѕвезди (спектрален тип М) кои поне-
когаш покажуваат нагли зголемувања на сјајноста. Овие пламнувања имаат не-
периодичен карактер. Нивната појава може да трае само неколку секунди, до 
неколку часови. Емитираната светлина за време на пламнувањето, најчесто 
има сина боја и покажува температура и над 20.000°С.  
 Во правилно променливите ѕвезди се издвоени два главни типа: Це-
феиди променливи и Пулсари. 
 Цефеидите претставуваат најважна група на правилно променливи. 
Овие ѕвезди се подложени на правилни пулсации, и имаат периоди кои траат 
од 3 до скоро 100 дена. Нивните светлосни криви се карактеризираат со рела-
тивно брз пораст на сјајот и помалку забележително опаѓање. Северната ѕвез-
да, Поларис е Цефеид-променлива чија сјајност се менува во период од околу 
4 дена. Цефеидите се или џинови или суперџиновски ѕвезди. Тие имаат про-
порционален однос должина на сјајниот период – интензитет на сјајност, 
што е од примарно значење за астрономијата, бидејќи преку него може да се 
измери оддалеченоста до секоја Цефеида, како и до секоја галактика или јато 
ѕвезди кое содржи таквата променлива. Ваквиот метод, Едвин Хабл од Опсер-
ваторијата Монт Вилсон, 1924 год го искористил за мерење на првото растоја-
ние до некоја галактика вон Млечниот Пат.  

Пулсари се откриени во 1967 год., за време на едно рутинско радио-
пребарување, кога астрономите од една опсерваторија во Англија забележаа 
нагло променлив извор на радиосигнали на небото. Поради чудните и правил-
ни пулсации првин се мислело дека станува збор за некакви интелигентни 
суштества кои населуваат други ѕвездени системи. Сепак, натамошните преба-
рувања покажале дека појавата е доста честа, а ваквите објекти биле наречени 
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пулсари. Пулсарите зрачат правилни импулси во многу кратки интервали – 
слично на светилник. Интервалите можат да бидат од само неколку стотинки 
па до неколку секунди. Современите истражувања покажуваат дека тие се пос-
ледица на брза ротацијата на неутронска ѕвезда – ѕвезда со маса колку Сонце-
то а пречник од само неколку километри. Ваквите ѕвезди имаат огромна густи-
на (една кутија за цигари полна со ваков материјал, би тежела илјадници тони) 
и претставуваат последен еволутивен стадиум на средно-масивни ѕвезди (5-10 
сончеви маси).    
 

  
 

Слика 18. Супернова експлозија и создавање на пулсар (илустрација). 
 
 4.3  ЅВЕЗДЕНИ JATA 

 
 Резултатот од формирање на ѕвезди во гасовитите маглини е создавање 
на ѕвездени јата или групации. Овие збирови се под влијание на нивното меѓу-
себно гравитациско привлекување. Во нашата Галактика, пронајдени се илјад-
ници вакви системи, а неколку од нив, можат да се видат и со голо око. Трите 
типа на ѕвездени групации се: отворени јата, затворени (топчести или збие-
ни) јата и ѕвездени групи. 
 Отворени ѕвездени јата; Долж рамнината на нашата галактика, се на-
оѓаат илјадници отворени ѕвездени јата (понекогаш наречени галактички 
ѕвездени јата). Иако се каталогизирани околу 1000, најголемиот дел се скрие-
ни од нашиот поглед од меѓуѕвездената материја. Овие јата се состојат од 100 
до 1000 ѕвезди, а имаат пречник од 4 до 20 парсеци (15 до 70 светлосни годи-
ни). Нивната старост се движи помеѓу 1 милион и 7 милијарди години, но 
средната старост им е околу 100 милиони години. Малата старост е поврзана 
со фактот што тие често се среќаваат заедно со маглини и во најголем дел 
содржат О и Б ѕвезди (О и Б ѕвездите, секогаш се млади, бидејќи брзо 
еволуираат и умираат - не покасно од 100 милиони години).  Масите на овие 
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јата се релативно мали, па со тоа имаат и релативно мало гравитациско вли-
јание на своите сопствени ѕвезди. Последица од тоа е дисперзија - бегање на 
ѕвездите. Забележано е дека ѕвезденото јато Плејади, веќе почнало да ги губи 
надворешните ѕвезди.  Најистакнати отворени ѕвездени јата видливи со голо 
око се: Плејади и Хијади во соѕвездието Бик, Пресеп во Рак, Персеј во Персеус 
и Голема Мечка во истоименото соѕвездие.  
 Затворени, (топчести или збиени) ѕвездени јата; Кога се гледаат низ 
телескоп, затворените ѕвездени јата се меѓу најубавите астрономски објекти. 
Тоа се високо концентрирани системи, кои се состојат од 20.000 до неколку 
милиони ѕвезди, далеку повеќе од расејаните јата. Пречникот најчесто им е од 
10 до 25 парсеци (30 до 80 светлосни години). Убав пример за затворено–топ-
често јато е М13, Херкулово јато (сл. 19). 
 

 

Слика 19. М13, Херкулово топчесто јато. 

 
Во нашата галактика се каталогизирани околу 150 топчести јата. Тие се 

лоцирани во сферичниот регион кој ја опкружува рамнината на галактиката 
(во халото или короната). Овие јата орбитираат околу галактичкото средиште 
по елиптични патеки, за период од околу 200 милиони години. Орбитите се без 
некој ред, па распоредот и движењето на затворените јата, наликува на рој пче-
ли околу кошница. Гравитациски, овие јата се цврсто поврзани и не покажува-
ат тенденција кон разделување. Староста на затворените јата достигнува 13 
милијарди години, односно се формирале во време кога се формирала и самата 
Галактика.  
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 Ѕвездени групации-групи; Ѕвездените групации се слични на отворе-
ните јата, со таа разлика што содржат помал број ѕвезди, поголеми се и имаат 
помала концентрација. Главно, се состојат од десетина до неколку стотици 
ѕвезди и пречник помеѓу 30 и 300 светлосни години. Поради плимските поре-
метувања, тие постојат помалку од неколку десетици милиони години. Катало-
гизирани се 70 групации, а најдобар пример е Трапезиум во маглината Орион.  
 

4.4  ЕВОЛУЦИЈА НА ЅВЕЗДИТЕ 
 
Веќе беше напоменато дека ѕвездите се формираат во облаците на 

меѓуѕвезден прав и гас (тоа често се остатоци од некоја супернова), со нивно 
гравитациско стегање и постепено зголемување на температурата. Оваа прва 
фаза се нарекува протоѕвезда. Ако масата на протоѕвездата е доволно голема, 
таа ќе продолжи да се стега, сè додека во нејзиното средиште не започнат тер-
монуклеарни реакции (на температура од 10 милиони степени), кога започнува 
нормална фаза од развојот на ѕвездата. Натамошната еволуција зависи од ма-
сата на ѕвездата. Ако е масивна колку Сонцето, по неколку милијарди години, 
откако ќе се потроши нуклеарното гориво, ѕвездата нагло се шири и доаѓа во 
фаза на црвен џин (пречникот на Сонцето ќе се зголеми до орбитата на Мер-
кур). Со силна експлозија-нова, се отфрла надворешната гасовита обвивка, а 
ѕвезденото јадро се собира на пречник колку Земјиниот – фаза на бело џуџе. 
Белото џуџе со милијарди години ќе ја намалува својата сјајност, се додека 
потполно не се „изгуби” во вселената. Тоа е последен стадиум во еволуцијата 
за вака масивни ѕвезди. Но ѕвезди кои се неколку пати помасивни од Сонцето, 
по фазата на бело џуџе, ќе експлодираат во извонредна експлозија – суперно-
ва, а од јадрото ќе остане неутронска ѕвезда (пулсар). На таков начин завршу-
ваат средно масивните ѕвезди. Најмасивните пак, со повеќе од 25 пати поголе-
ма маса од Сонцето и по фазата на неутронска ѕвезда продолжуваат да колаби-
раат, заради што се стегаат на пречник од само неколку km, а густината е фан-
тастична: стотици милијарди тони на метар кубен. Поради огромната гравита-
ција, дури ни светлината не може да се ослободи од таквите ѕвезди, па затоа се 
наречени црни дупки. Преку наведените фази завршува животниот циклус на 
ѕвездите, а она што останува од нив (бело џуџе, неутронска ѕвезда или црна 
дупка), постепено се распаѓа во вселената. 
 
 
 5.  МЕЃУЅВЕЗДЕНА МАТЕРИЈА 
 
 Сé до почетокот на XX век, општоприфатено беше верувањето дека по-
меѓу ѕвездите нема никаква материја која може да се забележи. Во 1933, Р. 
Трумплер откри дека сепак постои некаква материја која имала силно влија-
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ние врз светлината која се движи низ просторот. Оваа меѓуѕвездена материја е 
поделена на две главни категории: меѓуѕвезден прав и меѓуѕвезден гас.  
  
 5.1  МЕЃУЅВЕЗДЕН ПРАВ 
 

Иако меѓуѕвездениот прав го има многу помалку отколку меѓуѕвезде-
ниот гас, неговиот ефект врз затемнувањето на светлината од ѕвездите е понаг-
ласен, поради неспоредливо поголемите димензии на честичките прав во од-
нос на гасовитите молекули. Честичките од меѓуѕвезден прав, имаат дискови-
дни и игловидни зрнца изградени од водород, силикати и лед, кој може да биде 
богат со железо. Меѓуѕвездениот прав е нерамномерно распореден, а најмногу 
го има во рамнината на Млечниот Пат. Доколку е сконцентриран така што ги 
затемнува сјајните ѕвезди во позадината, притоа формирајќи најразлични силу-
ети во нашиот видик, велиме дека се тоа темни дифузни маглини. Густината 
на правот во таквите региони, за Земјини стандарди е многу мала (околу 1 чес-
тичка на секои 10.000 кубни метри), но за огромните големини на ваквите маг-
лини, резултатот е значително блокирачко дејство врз ѕвездената светлина. 
Примери на темни маглини се Големиот Процеп, кој се наоѓа на долната стра-
на од Млечниот Пат, во близина на Сигнус и маглината Коњска Глава во Ори-
он (сл. 20). 
  

 

Слика 19. Маглината Коњска Глава. 
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 Бидејќи кај честичките прав постои тенденција за расејување на свет-
лината (особено сината), понекогаш ваквите честички ги гледаме осветлени од 
светлината што ја рефлектираат. Облаците прав кои што ги опкружуваат 
младите жешки ѕвезди (О и B) обично имаат сина боја заради тоа што правот 
ја расејува сината светлина од централната ѕвезда. Добри примери за вакви 
рефлектирачки маглини се најсветлите ѕвезди во ѕвезденото јато Плејади, 
како и сината замагленост на маглината Трифид во Стрелецот. 

Треба да се напомене дека темните маглини и рефлектирачките магли-
ни се огромни, доста ладни области во вселената. 
 
 5.2  МЕЃУЅВЕЗДЕН ГАС 
 
 Меѓуѕвездениот гас во својот состав содржи 75% водород, а најголеми-
от дел од остатокот е претставен со хелиум кој во себе содржи и јони на јагле-
род, азот и кислород. Густината на овој гас во меѓуѕвездениот простор изнесу-
ва приближно 1 атом/cm3 (што е десет пати помала густина од онаа во меѓу-
планетарниот простор). Во одделни региони на меѓуѕвездениот простор, гасот 
(како и правот) е компримиран до повисока густина од вообичаената. Тука 
повисокиот степен на судрување на атомите предизвикува формирање и нара-
снување на молекули. Зрната прав кои се сконцентрирани во молекулите го 
прават облакот непроѕирен (темен). Вакви области се нарекуваат молекуларни 
облаци. Бидејќи молекуларните облаци се ладни, тие се почувствителни на 
гравитациско стегање, па затоа и претставуваат важни региони за формирање 
на ѕвезди.  

На многу места од галактиката настанува соединување на гасните ато-
ми во огромни облаци или маглини. Во нив, густината на честиците може да 
биде значителна, но сепак е далеку помала од густината на воздухот на Земји-
ната површина. 
 Доколку гасовитите облаци се загреани на повисока температура, тие 
емитуваат светлина, па затоа ваквите формации се нарекуваат светли гасовити 
маглини. Такви се емисионите маглини, остатоците од супернова и планетар-
ните маглини.   

Емисиони маглини; Доколку топлите О и В ѕвезди, се сместени во 
или близу до гасовитата маглина (ова е вообичаено затоа што ѕвездите нас-
тануваат од материјата што се содржи во овие облаци), ултравиолетовото зра-
чење од нив, ќе го јонизира сферичниот регион околу ѕвездата загревајќи го до 
10.000°С. Дијаметарот на сферичниот регион зависи од температурата на ѕвез-
дата, но обично изнесува од 5 до 300 парсеци. Овие јонизирани региони се на-
речени емисиони маглини (или HII региони), и обично имаат густина од око-
лу 100 протони/cm3 (HII значи јонизиран водород). Оттука произлегува дека 
гасовитиот облак претвора дел од УВ-зраците на ѕвездата во видлива светлина 



Вселена и вселенски тела   

 38

(тоа е наречено флуоресценција). Вистински пример на емисиона маглина е 
маглината Орион (сл. 20) и маглината Северна Америка (сл. 19). 

 

 

Слика 20. Орионова маглина. 
 
 Остатоци од супернова; Трет тип на светла маглина е остаток од су-
пернова; гасот што заостанува по експлозијата на ѕвездата. Во многу случаи, 
дел од енергијата израчена од таквите остатоци потекнува од пулсарот во сре-
диштето на маглината. Типичен остаток од супернова е маглината Рак во со-
ѕвездието Бик. 
 Планетарни маглини; Друг тип на светла (емисиона) маглина е пла-
нетарна маглина. Оваа појава се случува кога ѕвездата, во своите последни ста-
диуми од живот, отфрла обвивка од гас. Обвивката со внатрешните притисоци, 
е оттурната подалеку од ѕвездата. Додека се одвива овој процес, УВ зрачењето 
од ѕвездата предизвикува обвивката да флуоресцира (светка) на ист начин како 
што е случај со емисионите маглини. Ефектот е тоа што средишната ѕвезда се 
опкружува со прстен од сјаен гас. Тој се нарекува планетарна маглина пора-
ди дисковидниот изглед во телескопите. Најкарактеристичен пример за плане-
тарна маглина е Прстенестата маглина во соѕвездието Лира.  
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6.  СОНЦЕ 
 
 Сонцето е единствена ѕвезда во нашиот Сончев систем што претста-
вува извор на топлина, светлина и живот на Земјата. Тоа е централно тело на 
нашиот планетарен систем и нам ни е најблиска ѕвезда. Како извор на топлина, 
тоа уште во раниот стадиум од развојот на човештвото станало предмет на 
восхитување. Сончевите божества се среќаваат кај сите стари цивилизации, а 
луѓето биле принудени да градат храмови во чест на Сонцето, принесувајќи му 
и жртви. Остатоци од тие стари култови во модификуван облик може да се 
сретнат и во многу современи религии.  
 Научниот пристап во истражувањето на Сонцето започнува во времето 
на Галилеј, во 1611 година, кога тој со својот телескоп почнал да ја набљудува 
неговата површина. Сончевата светлина му помогнала на Њутон да го открие 
спектарот во 1666 година, додека воспоставувањето на спектроскопијата во 
XIX век како посебна дисциплина е незамисливо без проучување на таа свет-
лина. На Сонцето се откриени спектрални линии. Заради негово проучување, 
развиени се спектроскопски уреди.  
 Во 1892 година, Хале и Деландрес воведуваат спектрохелиограф за до-
бивање на монохроматски слики од Сонцето. За набљудување на короната и 
хромосферата во 1930 година се изработува првиот коронограф. Почнувајќи од 
1963 година, околу Земјата се лансирани неколку сателити специјализирани за 
набљудување на Сонцето, кои на Земјата испраќаат монохроматски, ултрави-
олетови и рендгенски фотографии. Со сателитите СОХО (SOHO), Скајлаб, Хе-
лиос и СММ, добиени се прецизни податоци за активноста на Сонцето, за не-
говото магнетно поле и др.  
 
 6.1  ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СОНЦЕТО 
 
 Сонцето е голема усвитена гасовита топка, чија температура во јадрото 
изнесува околу 15.000.000°С, а кон површината опаѓа на 6000°С. Според повр-
шинската температура и портокаловата боја, Сонцето е ѕвезда од спектрален 
тип G. Сонцето има огромна маса, односно нему му припаѓа 99% од масата на 
целиот Сончев систем. Во неговата внатрешност можат да се сместат 1,3 мили-
они небесни тела со големина на Земјата. Пречникот на Сонцето изнесува 
1.390.000 km и е 109 пати поголем од Земјиниот пречник, а за 400 пати пого-
лем од пречникот на Месечината. Површината пак му е 11.930 пати поголема 
од Земјината, а масата е поголема 333.000 пати. Поради огромната маса, во 
центарот на Сонцето владеат големи притисоци од околу 1 милијарда атмо-
сфери, а на површината, гравитацијата е 28 пати поголема отколку на Земјата. 
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И покрај огромните димензии, Сонцето е само просечна ѕвезда во все-
лената. Забележани се ѕвезди кои се по неколку стотици пати поголеми, но и 
такви кои се неспоредливо помали (сл. 15).  
 

 
 

Слика 21. Големината на Сонцето во однос на планетите. 
 

Како и сите други небесни тела, така и Сонцето се движи околу својата 
замислена оска, т.е. ротира. Сонцето ротира во ист правец во кој ротира и 
револуира Земјата, од запад кон исток. Ротацијата на Сонцето може да се забе-
лежи и да се следи врз основа на поместувањето на дамките од едниот на дру-
гиот крај од неговиот диск. Но Сонцето не ротира како цврсто тело, туку се вр-
ти како гасовито, така што одделни негови делови ротираат со различна брзи-
на. Така, точките во близина на екваторот ротираат за 25 дена, точките на Сон-
чевата површина поголема од 60° за 30 дена, т.е. брзината на ротација опаѓа од 
екваторот кон половите. Освен тоа, ротационата брзина на највисоките слоеви 
од Сонцето е поголема отколку на подлабоките. Сеуште не постои некоја на-
полно задоволителна теорија за причините за оваа диференцирана ротација.  

 
 6.2  ГРАДБА НА СОНЦЕТО 
 
 Теориските и експериментални истражувања на структурата на Сон-
цето, покажале дека во Сонцето се разликуваат четири главни области и тоа: 
Сончева атмосфера, конвективна зона, радијативна зона и јадро. Освен 
првата, останатите се скриени за човековото око. За тоа што се случува во вна-
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трешноста, единствено може да судиме преку теорискиот модел за структурата 
на Сонцето.  
 
 Внатрешна градба на сонцето 
 
 Јадрото е централна област која се протега до растојание од 0,25 Сон-
чеви радиуси. Тоа е составено од 64 % хелиум и 35 % водород, а останатиот 
еден процент го сочинуваат потешките метали. Поради извонредно високата 
температура и притисок, во Сончевото јадро се одвива континуиран процес на 
термонуклеарна фузија. При реакцијата доаѓа до соединување на четири водо-
родни атоми во јадро на хелиум, а како резултат се ослободува огромно коли-
чество на енергија. Се проценува дека количеството на водород во Сонцето е 
доволно процесот на фузија да трае уште пет милијарди години.  
 Енергијата што се ослободува при термонуклеарните реакции во јад-
рото, кон површината се пренесува преку зрачење (радијативна дифузија) и 
мешање (конвекција). Во областа каде што се одвиваат термонуклеарните ре-
акции, енергијата се пренесува со зрачење, а така е и во погорниот слој кој се 
нарекува радијативна зона. Во последната област или конвективна зона, енер-
гијата (топлината) се пренесува со мешање.  
 

Сончева атмосфера 
 
 Последната зона во структурата на Сонцето е позната како сончева ат-
мосфера. Таа е најинтересна за нас бидејќи процесите што се случуваат во неа 
може да ги набљудуваме а со тоа и полесно да ги изучуваме. Атмосферата е 
составена од три слоја: фотосфера, хромосфера и корона. Границите меѓу 
овие сфери не се остри и јасни.  
 
 Фотосфера 

 
 Фотосферата е најгуста од споменатите три обвивки, иако е многу по-
ретка од Земјината атмосфера. Нејзината дебелина изнесува околу 300 km. На 
фотосферата, кога се набљудува со телескоп, се забележуваат светли и темни 
зрнца со пречник од 700 до 2.000 km, кои брзо се движат по површината на 
Сонцето и брзо настануваат и исчезнуваат. Оваа појава се вика гранулација, а 
самите зрнца гранули. Положбата на гранулите на површината од Сонцето е 
многу променлива, затоа што нивниот живот е само 5 до 15 минути. Темпера-
турата на гранулите (кои најдобро се воочуваат во средишниот дел на Сонце-
то) е за околу 400°С повисока од температурата на меѓугрануларниот потемен 
простор. Се смета дека гранулацијата е последица од струењето на топли и 
светли гасови од конвективната зона кон сончевата површина. Освен појава на 
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гранули, во фотосферата се забележани и поголеми формации на таканаречени 
супергранули, кои исто така го прекриваат целото Сонце. 
 

 
 

Слика 22. Шематски приказ на структурата на Сонцето. 
 
 Супергранулите се со пречник од околу 30.000 km, а во секој момент 
на Сонцето ги има над 2000. Нивниот механизам е речиси идентичен како и кај 
обичните гранули. На крај и целиот гас во фотосферата е во правилно движење 
во вид на осцилации кои траат во просек околу 4 до 8 минути. Овие осцилации 
во вид на бранови се шират од површината на Сонцето кон неговата внатреш-
ност (слично како земјотресите на Земјата).  
 Една од најзначајните појави во фотосферата на Сонцето е појавата на 
Сончеви дамки. Постојат писмени докази дека Сончевите дамки биле набљу-
дувани од Кинезите уште пред 20 века. Ова укажува на фактот дека станува 
збор за појава која е извонредно голема па затоа може да се гледа и со голо око 
(но само во исклучителни случаи). Сепак, подетални проучувања се започнати 
од страна на Галилео Галилеј во 1611 година, по пронаоѓање на телескопот. 
Појавата на дамките, му послужило да ја открие и одреди ротацијата на Сонце-
то. Сончевите дамки се доста привлечен објект, за кој континуирано е собиран 
материјал неколку векови. По правило се јавуваат во групи, а подрачјето каде 
се јавуваат е ограничено на одредени делови од Сончевата површина.  
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 Сончевите дамки се јавуваат во појасот на хелиографските ширини од 
5 до 45° северно и јужно од екваторот. Во почетокот на циклусот, дамките се 
јавуваат на околу 30° хелиографска ширина. Како им се зголемува бројот, 
тежиштето на појасот се поместува кон екваторот, а самиот појас се проширу-
ва. При максимална активност, кога има најмногу дамки, појасот е на 15° хе-
лиографска ширина. При крајот на циклусот, тие се приближуваат на околу 5-
8° ширина, каде постепено исчезнуваат. Досега многу ретко биле забележани 
дамки на ширини поголеми од 45° и помали од 5°. Дамките од новиот циклус, 
обично се појавуваат пред да исчезнат оние од стариот.  
  

 

Слика 22. Појава на гранули, дамки и еруптивни протуберанци на Сонцето. 
 

Секоја потполно развиена, типична сончева дамка се состои од два де-
ла: сенка (умбра) и полусенка (пенумбра). Сите дамки немаат полусенки, би-
дејќи само дел од нив го достигаат стадиумот на развој. Инаку, нивниот жи-
вотен век е околу 10 дена. Но забележани се дамки кои траеле и по неколку 
месеци, а германскиот астроном Хенрих Швабе, набљудувал дамка цели осум-
наесет месеци. Тоа е досега најдолго набљудуваната сончева дамка. Големина-
та на дамките варира од мали дамки-пори, кои се малку поголеми од гранули-
те, па до такви кои се неколку пати поголеми од Земјата. 
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 Се верува дека причина за појава на дамките е сончевото магнетно по-
ле и неговата ротација.  
 Дамките имаат своја периодичност на појавување која изнесува 11 го-
дини. Оваа периодичност на максимумот на дамки ја открил астрономот Шва-
бе во 1843 година, по долгогодишно речиси секојдневно нивно набљудување, а 
се нарекува циклус на Сончевата активност. Сега се наоѓаме во XXIV цик-
лус откако Швабе почнал да ги брои со максимум на Сончева активност во 
2013 година.  
 Покрај дамките, на фотосферата се забележуваат и факели. Тие прет-
ставуваат светли полиња околу Сончевите дамки, а имаат повисока темпера-
тура од температурата на дамките – околу 7000°С. Се забележуваат пред поја-
вата и исчезнувањето на дамките. 
 

Хромосфера 

 
 Хромосферата се наоѓа веднаш над фотосферата и претставува релати-
вно потемен, но потопол слој на Сончевата атмосфера. Таа може да се набљу-
дува само со специјални филтри или за време на потполно затемнување на 
Сонцето, кога дискот на Месечината ќе ја скрие силната светлина на фото-
сферата. Просечната дебелина и изнесува 3000 до 7000 km. За хромосферата е 
карактеристична појава на многубројни „шилци“ или огнени влакна, познати 
под терминот спикули. Тоа се всушност мали ерупции на врел гас кои се дви-
жат со брзина од неколку десетици километри во секунда и достигаат височи-
на од 7000 до 9000 km над фотосферата. Температурните прилики во хромо-
сферата се сложени. Веднаш над фотосферата, првин температурата опаѓа до 
околу 4000°С, а потоа на преминот кон короната расне на близу 1.000.000°С.  
 За време на затемнување на Сонцето се гледа како на одделни места на 
хромосферата, во вид на водоскоци избиваат огромни млазеви на усвитени га-
сови, кои високо се издигаат над Сончевата површина. Тоа се протуберанци. 
Нивната појава е тројна: како мирни протуберанци, кои се среќаваат по цела-
та површина на Сонцето, траат со месеци и со мали издигања до 60.000 km; 
како активни протуберанци, кои по правило се среќаваат околу дамките и до-
стигаат височина до 200.000 km, но тие траат кратко и се гасат по неколку ча-
сови; и еруптивни протуберанци или блесоци, кои се најжестоки со височина 
од неколку стотици илјади km, но траат само неколку минути (сл. 22). Според 
тоа, протуберанците најчесто се јавуваат околу дамките или во нивна близина, 
но ги има и по целата Сончева површина. Температурата на протуберанците 
секогаш е пониска од околната и изнесува околу 10.000°С, но густината на 
нивниот гас е поголема па затоа се и посјајни. Забележано е дека најголем број 
на протуберанци се јавува за време на максимум дамки, па и тие имаат 11 
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годишен максимум. Поновите проучувања укажуваат дека и протуберанците 
се поврзани со активностите на Сончевото магнетно поле. 
 
 Корона 

 
 Највисокиот слој од Сончевата атмосфера се нарекува корона. Се про-
тега од врвот на хромосферата, до неколку милиони километри кон надвореш-
носта. Од надворешната страна, овој слој не е строго ограничен, затоа што ко-
роната постепено преминува во сончев ветар, составен од наелектризирани 
честички. Кога ќе стигнат до Земјата, овие наелектризирани честички предиз-
викуваат интересни појави во Земјината атмосфера, како на пример поларна 
светлина.  

Короната е толку разредена и со толку слаб сјај, што може да се види 
само при целосно затемнување на Сонцето. Тогаш се гледа како сјаен ореол. 
Нејзината боја е слична како бојата на сончевата светлина, а нејзиниот лик е 
променлив. Во периодот на минимум сончева активност, нејзиниот лик е мно-
гу истегнат во правец на екваторот, додека на половите се гледаат кратки сно-
пови што потсетуваат на четка. Во периодот на максимум, короната има многу 
поправилна форма.  

Иако е со мала густина, нејзината температура достигнува и до 2 мили-
они степени, што доведува до силна емисија на Х-зрачење. Фотографиите нап-
равени во оваа област на спектарот, покажуваат дека во короната постојат тем-
ни области познати како коронални дупки. Се претпоставува дека низ овие 
дупки излегува сончевиот ветар. Исто така, на фотографиите се откриени мно-
гу светли дамки. Тоа се области што имаат многу повисока температура од 
околината, а се проценува дека таа изнесува околу 400.000°С. Овие топли дам-
ки се лоцирани околу една од најпознатите Сончеви појави – Сончеви дамки. 
Поради разните неповолни услови за набљудување на короната при целосно 
затемнување на Сонцето, истражувачите беа принудени да се ангажираат во 
изработка на инструменти со кои ќе можат овој дел на Сончевата атмосфера да 
го набљудуваат постојано. Денес за таа намена се употребува инструментот 
коронограф.  
................................................................................................................................. 
Од времето кога започнало подетално бележење на сончевите циклуси (1755 година) 

до денес поминале 256 години или 23 цели циклуси, а во 2008 година навлеговме во 

24-тиот сончев циклус. Максимумот на овој циклус треба да биде помеѓу 2012 и 2013 

година, а ќе заврши со минимум кон 2018-2019 година. Инаку, од 2004 година до 2010 

година, Сончевата активност беше изразито слаба, па некои претпоставки укажуваат 

на релативно силен максимум. Од друга страна, според изминатите 4 години од овој 

24-ти циклус, можно е да биде еден од најмирните циклуси, односно со многу слаб 

максимум. Дури во втората половина на 2011 година, а особено во месеците ноември 



Вселена и вселенски тела   

 46

и декември, почнаа да се појавуваат поизразити дамки и протуберанци во атмосфера-

та на Сонцето. Затоа, сосема е нејасно дали воопшто овој пат ќе има типичен макси-

мум на активност, или пак тој можеби ќе биде пролонгиран за неколку години подоц-

на од предвидените 2012-2013. 

До сега, бројни истражувања утврдиле разни последици од промените, поточно од 

минимумите и максимумите на сончевата активност. За нас, секако најзначајни се по-

следиците кои влијаат на Земјата, меѓу кои се: промени на климата, директното влија-

ние на сончевото зрачење врз живиот свет, појава на одредени магнетно-атмосферски 

феномени, влијание врз разна електрична и електронска опрема на Земјата и во нејзи-

ната орбита и слично. 

Иако има одредени контроверзи во однос на механизмите на поврзаноста на сончева-

та активност и климатските промени, сепак основано може да се каже дека такви зав-

исности постојат. Промените на сончевата активност, особено влијаат на осцилациите 

на вкупното зрачење, потоа на осцилациите на УВ зрачењето, мали промени во вкуп-

ната облачност и други. Сепак, овие влијанија можат да бидат евидентни само ако 

минималните или максималните активности траат подолго од вообичаеното. Исто та-

ка, најновите истражувања покажуваат дека тие влијанија се можеби поизразени реги-

онално отколку глобално. Така, во XVII век се јавил долг период на неколкудецениска 

извонредно мала сончева активност, кој бил проследен со значително заладување на 

климата, познато како „мало ледено доба“. Слични минимуми на Сонцето кои се 

поврзани со климатски заладувања се утврдени и за поранешни периоди. При макси-

мумот на сончевата активност пак во 1989 година, покрај другите ефекти, особено 

беше силна појавата на поларна светлина или аурора бореалис, која беше видлива 

многу појужно од вообичаеното.  

Многу е дискутабилно и влијанието на сончевите циклуси врз живите организми. Во 

однос на тоа има дијаметрално спротивни мислења – од целосно негирање на влија-

нијата или дека се минорни, до тоа дека се многу изразени. Сепак, во моментот многу 

позначајни се претходно наведениот зголемен продор на УВ зрачењето до земјината 

површина, а поради намалената концентрација на озон во стратосферата, што се повр-

зува со нагло зголемување на канцерогени заболувања на кожата. 

Влијанието на максималната сончева активност врз електричната инфраструктура 

главно е изразена преку геомагнетните бури. Таква бура особено беше изразена на 

13-ти март 1989 година. Три дена претходно, токму за време на најсилната активност 

на површината на Сонцето, се јави изразита протуберанца со откинување на коронар-

на плазма кон Земјата. Тоа предизвика дотогаш невидена појава на силна поларна 

светлина на северната полутопка. Геомагнетната бура од Сонцето, доведе до повеќе-

часовен прекин на врските со многу комуникациски сателити, прекини на терестрич-

ните радио-врски, па дури и пад на електроенергетскиот систем на дел од Канада. 

Важно е да се напомене дека вакви многу силни бури ретко се појавуваат, а заради 

превенција, НАСА постојано добива информации од SOHO сателитот кој перманентно 

ја бележи активноста на Сонцето. Досегашниот тек на 24-тиот Сончев циклус не пока-

жува ништо спектакуларно, освен неколку посилни геомагнетни бури. Сепак, Сонцето 
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е толку непредвидливо, што не може ништо со сигурност да се прогнозира до крајот 

на 24-тиот циклус. 

 

 
 

Слика 23. Аурора бореалис (поларна светлина) над Норвешка, како последица на 

геомагнетната бура во почетокот на 2012 година. 

.................................................................................................................................................... 

 
Табела 2. Основни карактеристики на Сонцето. 

Средна оддалеченост од Земјата 1 АЕ = 149.598.000 km 
Пречник 1.392.000 km = 109 Рз 

Маса 333.000 Мз 
Средна густина 1.410 kg/m3 

Површинска температура 5.800 К* 
Спектрален тип G2 

Ротација 27 дена 
Растојание до центарот на Галактиката 26.000 светлосни години 

Орбитална брзина 230 km/s 
Гравитација 28 G зем. 
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7.  ПРИВИДНО ДНЕВНО И ГОДИШНО ДВИЖЕЊЕ НА  
     СОНЦЕТО 

 
Привидното дневно движење на Сонцето е резултат на ротационото 

движење на Земјата околу својата замислена оска. Не е тешко со мерење да се 
покаже дека ѕвездите од ден на ден не ги менуваат своите точки на изгревање 
и заоѓање. Наспроти нив и со голо око може лесно да се забележи, ако се наб-
људува секојдневно, дека точката на изгревот и заоѓањето на Сонцето се поме-
стува во споредба со предметите на хоризонтот. Всушност, кога се набљудува 
Сонцето во текот на денот, ни се чини дека тоа се движи од исток кон запад. 
Неговото привидно дневно движење го забележуваме и го следиме на хоризон-
тот, а годишното на небесната сфера. При раѓањето на Сонцето на исток, тоа 
постепено се издигнува на хоризонтот, така што својата кулминација ја дости-
гнува во средината на денот, на пладне, за потоа постепено да се спушти кон 
западниот дел од хоризонтот. Оттука произлегува дека Сонцето, од утринските 
часови па сè до заоѓањето на небесниот свод, прави еден полукруг од 180°. 
Меѓутоа, патот на Сонцето продолжува и во текот на ноќта, што исто така има 
своја кулминација во 24 часот. Дневниот (видливиот) и полноќниот (невидли-
виот) полукруг прават еден цел круг од 360°. Овој дневен круг на Сонцето, го 
дели хоризонтот на набљудувачот на видлив лак над и невидлив лак под хори-
зонтот.  

Ако набљудувањето на изгревот и заоѓањето на Сонцето над некој 
хоризонт го започнеме на 21 март, ќе видиме дека тој ден Сонцето излегува во 
точката на вистинскиот исток и заоѓа на вистинскиот запад (сл. 24). На овој 
датум видливиот и невидливиот лак на Сонцето имаат еднаква должина, а тоа 
значи дека денот и ноќта траат еднакво.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 24. Привидно дневно движење на Сонцето. 

 

Во деновите по 21 март, Сонцето ќе излегува и ќе заоѓа сè посеверно 
од точките на вистинскиот исток и запад. Пладневната висина на Сонцето над 
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хоризонтот е сè повисока, а деновите се подолги од ноќите. Тоа значи дека 
рамнината на хоризонтот нема да ја дели рамнината на дневниот Сончев круг 
на два еднакви дела, туку видливиот круг (дневниот) е сè подолг, а невидливи-
от е сè пократок (сл. 25). 

На 22 јуни Сонцето изгрева и заоѓа во точките на хоризонтот кои во 
однос на другите достигаат најголема оддалеченост кон север. На овој ден 
рамнината на хоризонтот ќе ја дели рамнината на Сончевиот дневен круг на 
два нееднакви дела, од кои видливиот полукруг ќе биде најголем од сите 
видливи, а невидливиот полукруг најмал од сите невидливи лакови на Сонцето 
во текот на годината. На 22 јуни денот ќе биде најдолг на северната полутопка, 
а ноќта најкратка, што значи дека е летна долгоденица. Овој Сончев дневен 
напоредник се вика северен небесен екватор. 

По 22 јуни, Сонцето изгрева и заоѓа во точките кон југ, кои постепено 
се приближуваат кон местото на вистинскиот исток и запад. Тоа значи дека 
видливите полукругови стануваат сè помали, а невидливите сè поголеми, одно-
сно од 22 јуни деновите ќе бидат сè пократки, а ноќите сè подолги. На 23 сеп-
тември, Сонцето ќе изгрева и ќе заоѓа во истите точки на хоризонтот, односно 
во оние во кои изгреваше и заоѓаше пред шест месеци, а тоа се точките на вис-
тинскиот исток и запад. На овој ден, денот и ноќта траат еднакво. Тоа е ден на 
есенска рамноденица. 

По 23 септември, точките во кои изгрева и заоѓа Сонцето, постепено се 
поместуваат кон југ од екваторот, па видливите полукругови стануваат сè пок-
ратки, а невидливите сè подолги. Денот на северната полутопка продолжува да 
се смалува, а должината на ноќта се зголемува. Тоа се одвива сè до 22 декем-
ври, кога имаме најкраток ден, а најдолга ноќ, односно зимска краткоденица. 

Од предното може да се види дека во текот на една година се јавуваат 
четири карактеристични датуми: 21 март се нарекува ден на пролетна рамно-
деница или ден на пролетна еквиноција (латински aegus = еднаков, nox = ноќ); 
23 септември се вика ден на есенска рамноденица или ден на есенска еквино-
ција; 22 јуни е ден на летниот солстициум (латински solle = сонце, statte = 
стои); датумот 22 декември е ден на зимскиот солстициум. Овие датуми се од-
несуваат на северната полутопка. На јужната полутопка, тие го заменуваат 
своето значење. Така, 21 март е ден на есенската рамноденица, 22 јуни е ден на 
зимскиот солстициум, 23 септември ден на пролетната рамноденица и 22 де-
кември ден на летниот солстициум. Тоа значи дека најдолгиот ден над некој 
хоризонт на северната полутопка наедно значи најкраток ден на соодветниот 
хоризонт на јужната полутопка.  

Привидно годишно движење на Сонцето е начинот на кој Сонцето 
во текот на годината се движи меѓу ѕвездите. Мерејќи ја положбата на Сонце-
то во однос на некоја сјајна ѕвезда, не е тешко да се констатира дека Сонцето 
се движи во однос на ѕвездите од запад кон исток (во директен правец) и тоа 
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просечно за 1° дневно. Во текот на годината, на небесната сфера Сонцето ќе 
опише голем круг. Тој круг се нарекува привидна годишна Сончева патека 
или еклиптика. Ова движење е привидно и е последица од вистинското дви-
жење на Земјата околу Сонцето. Со мерење е утврдено дека Сонцето не поми-
нува секој ден ист дел од патеката (еклиптиката), туку на еден нејзин дел се 
движи побрзо, а на друг побавно (сл. 25). 

 

 
 

Слика 25. Шема на привидното годишно движење на Сонцето. 
 
Доколку не се располага со инструменти, Сончевото привидно годиш-

но движење може да се набљудува и со голо око, ако по неговото заоѓање на 
запад забележиме некоја сјајна ѕвезда. Од ден на ден, ѕвездата ќе се појавува 
во исто време сè поблиску, сè поназапад, што значи дека Сонцето и се при-
ближува движејќи се привидно кон неа т.е. од запад кон исток. По извесно 
време, Сонцето ќе ја помине оваа ѕвезда, така што ќе може да се забележи 
друга ѕвезда на која таа, исто така ќе и се приближува. Од ѕвезда до ѕвезда, 
може да се следи целосно Сончевото привидно движење по еклиптиката во 
текот на годината. Движејќи се привидно по еклиптиката, Сонцето во текот на 
годината ќе помине низ 12 соѕвездија, кои главно носат имиња на животни. 
Старите Грци со едно име ги нарекле зодијак (зодијак киклос) што значи 
животински појас. 

Целата Сончева патека е поделена на 12 еднакви делови и секој од нив 
добил име по она соѕвездие во кое паѓа дел од Сончевата патека или е во бли-
зина на тој дел. Должината на секој од тие делови одговара приближно на еден 
месец во годината. 
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8.  СОНЧЕВ СИСТЕМ 
 

 Под Сончев систем се подразбира збир на повеќе разновидни небесни 
тела кои се разликуваат по изглед, облик, големина, начин на движење, дале-
чина и кои се движат околу Сонцето најчесто по елипсоидни патеки, со еден 
заеднички центар во кој неподвижно стои Сонцето. Затоа и името Сончев сис-
тем е доста правилно избран за Сонцето и сите други небесни тела што се дви-
жат околу него. Всушност, тоа е систем во кој Сонцето доминира, па тоа го од-
редува движењето на другите небесни тела. Сонцето за својата исклучителна 
улога треба да заблагодари пред се на својата маса која претставува 99 % од 
вкупната маса на целиот систем, а тоа овозможува, со својата привлечна сила 
(гравитација), да ги принуди сите тела од системот да се движат околу него по 
одредени патеки. Освен Сонцето, сите други небесни тела во Сончевиот сис-
тем се темни, без сопствена светлина и топлина, така што целокупната свет-
лина и топлина ја добиваат од Сонцето. Тоа значи дека Сонцето во овој систем 
претставува еден динамичен центар.                                         
 Сончевиот систем го сочинуваат: Сонцето како централно тело на сис-
темот, осум планети кои по елипсоидни патеки се движат околу него, повеќе 
џуџести планети и транснептунски објекти откриени во последните години, 
над 100-тина месечини (сателити) кои кружат околу одделни планети, неколку 
стотици илјади планетоиди кои се движат околу Сонцето, непознат број на пе-
риодични и непериодични комети, безброј метеори и сосема ситни зрнца од 
интерпланетарна материја (метеорска прашина, атоми и молекули од разни 
гасови и др.). Кон ова треба да се додадат неколку стотици вештачки сателити 
со различна намена кои кружат околу Земјата и неколку десетици вселенски 
бродови што човекот ги испратил кон одделни планети, така што дел од нив 
сеуште талкаат по длабочините на Сончевиот систем. 
 Најважни членови на Сончевиот систем се планетите. Од повеќе при-
чини, тие природно се поделени на две групи: првата група ја сочинуваат пла-
нетите од Земјин тип, а втората група, планети од Јупитеров тип. Во пла-
нетите од Земјин тип спаѓаат: Меркур, Венера, Земја и Марс, а во планетите од 
Јупитеров тип (џинови) спаѓаат: Јупитер, Сатурн, Уран и Наптун. Покрај овие 
планети, како посебен тип се издвоени помалите т.н. џуџести планети меѓу кои 
е и Плутон. Постои уште една поделба. Врз основа на појасот од планетоиди 
што се наоѓа помеѓу патеките на Марс и Јупитер, планетите се делат на вна-
трешни и надворешни. Во внатрешните планети спаѓаат: Меркур, Венера, 
Земја и Марс, а во надворешни: Јупитер, Сатурн, Уран и Нептун. Одделни ав-
тори за внатрешни планети ги сметаат само Меркур и Венера, бидејќи нивните 
патеки околу Сонцето лежат во внатрешната страна на Земјината патека, а 
другите, освен Земјата, се нарекуваат надворешни. Ние ќе го употребуваме 
терминот Земјини или мали и Јупитерови или џиновски планети (сл. 26).  
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Слика 26. Распоред на планетите во Сончевиот систем (илустрација). 
 
 Планетите од Земјиниот тип се карактеризираат со тоа што имаат 
исти или слични физички особини, а тоа се: мала маса, голема густина, бавно 
движење околу својата оска (бавна ротација) мал број на месечини (сателити), 
поретка атмосфера или се без атмосфера (со исклучок на Венера) и релативно 
мали димензии. Нивната маса не зафаќа повеќе од 0,1% од целокупната маса 
на сите планети. Една од главните одлики на овие планети е што содржат рела-
тивно голема количина на тешки елементи во однос на нивната вкупна коли-
чина во вселената и Сончевиот систем. На пример, водородот како најраспро-
странет елемент во вселената, меѓу елементите во составот на Земјата го зазе-
ма осмото место, додека кислородот е на прво место. Планетите од Земјиниот 
тип имаат мал број месечини: Земјата - една, Марс - две, или пак немаат свои 
месечини: Меркур и Венера. 
 Планетите од Јупитеровиот тип (џинови), се одликуваат со: голема 
маса, голем волумен, мала густина, брза ротација, голем број на сателити и 
многу пространа и густа атмосфера. Масата на планетите од овој тип зафаќа 
99,5% од вкупната маса на сите планети во Сончевиот систем, од што 93% 
отпаѓа на најголемите планети: Јупитер и Сатурн. Значи овие планети имаат 
голема маса, голем волумен, но многу мала густина. На пример, густината на 
Сатурн е многу мала: 0,7 од густината на водата. Малата густина ни укажува 
дека најголем дел од масата на овие планети е во гасовита состојба. За разлика 
од планетите од Земјиниот тип, овие планети многу брзо се движат околу 
своите оски. Но притоа се јавуваат одредени специфичности. Сите делови на 
планетите, од екваторот до половите, не извршуваат за исто време по една 
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ротација. Освен тоа, овие планети се побогати со лесни елементи и тоа водо-
род и хелиум. Тие имаат и голем број сателити: Јупитер 16, Сатурн 19, Уран 15 
и Нептун 8.  
 За сите овие разлики, најверојатно причина е масата. Кога материјата 
се кондензирала во планетарните тела, најверојатно планетите со најголема 
маса го зачувале првобитниот хемиски состав. На тој начин се формирале 
планетите од Јупитеровиот тип со изразити атмосфери кои се составени главно 
од водород и хелиум. Планетите пак од Земјин тип, кои се поблиску до Сонце-
то и имаат помала маса, не можеле да ја зачуваат атмосферата со лесни еле-
менти. Тие планети ја изгубиле својата атмосфера, па затоа преовладуваат 
тешки елементи.  
 Покрај наведените разлики, планетите од двете групи имаат и свои за-
еднички особини. Тие се: 
1. Сите планети се движат околу Сонцето по елипсоидни, речиси кружни па-

теки со многу мал ексцентрицитет; 
2. Сите планети се движат околу Сонцето во еден правец: запад – исток, 

спротивен од движењето на стрелките од часовникот (ако ова движење се 
набљудува од северниот пол); 

3. Сите планети освен Уран и повеќе месечини, се вртат околу својата оска 
исто како и околу Сонцето, во директен правец запад – исток.  

4. Сите планети се движат по патеки кои лежат скоро во една рамнина. Ис-
клучок е најблиската планета Меркур, која со Земјината заклопува агол од 
7°.  

 
8.1  ПРОСТРАНСТВО НА СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ 

 
 Што се однесува до одредувањето на големината на Сончевиот систем 
во вселената, не е можно да се установи некоја јасна граница. Одредувањето 
на границата зависи од тоа што ќе се земе како критериум: дали патеката по 
која се движат најдалечните џуџести планети или онаа по која се движат коме-
ти. Најдалечната досега откриена џуџеста планета е Седна, која е на 100 мили-
јарди километри од Сонцето. Меѓутоа, ова не треба да се земе како граница на 
Сончевиот систем, бидејќи во иднина можеби ќе се пронајде уште подалечен 
планетоиден објект.   

Ако како критериум ги земеме границите на кометите, тогаш граница-
та на Сончевиот систем е многу поголема. Има комети кои се наоѓаат на одда-
леченост од Сонцето на 40.000 АЕ. Кога од оваа оддалеченост би се набљуду-
вало Сонцето, тоа по својата големина и сјајот, би се гледало како Венера од 
Земјата. Најверојатно, границата на Сончевиот систем започнува на оддалече-
ност од околу 100 астрономски единици (15 милијарди км) и постепено завр-
шува до меѓуѕвездениот простор на неколку илјади астрономски единици. До 
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такви сознанија се доаѓа со анализа на податоците од вселенското летало Во-
јаџер 1, лансирано уште во 1977 година. Тоа денес се наоѓа на растојание од 
околу 18 милијарди километри каде бележи драстично намалување на влијани-
ето на Сонцето и неговите ефекти. 

Истражувањата на Сончевиот систем, откривањето на планетите и 
утврдувањето на одделни нивни карактеристики, се вршени од поодамна. Ме-
ѓутоа, современите истражувања започнуваат во втората половина на XX век, 
кога човекот со вселенски летала успеал да се приближи до сите планети, а на 
површината на некои од нив да спушти специјални сонди и роботизирани во-
зила. Во овој период, човекот за прв пат стапна на друго небесно тело т.е. на 
Месечината (и тоа на неколку наврати), а во тек се подготовките тој да се 
спушти и на планетата Марс. Со вселенските сонди беше снимана атмосферата 
на планетите и нивната површина, од некои планети беше земен површински 
материјал, а се испитуваше и хемизмот на површината и на атмосферата. Сето 
тоа придонесе науката за планетите да биде збогатена со нови сознанија.   
 

8.2  ПЛАНЕТИ 
 

Планетите се темни небесни тела со топчест облик кои немаат своја 
сопствена светлина. Зборот планета доаѓа од грчкиот збор planetes што значи 
скитник, поради тоа што тие ја менуваат својата меѓусебна положба, како и 
положбата спрема далечните ѕвезди. Од Земјата планетите се гледаат како све-
тли тела, само што нивната светлина не трепери. По оддалеченоста од Сонце-
то, планетите се наредени според овој ред: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун. Според најновата поделба од 2006 година, Плу-
тон, кој се сметаше за девета планета, заедно со уште неколку објекти е ставен 
во групата џуџести планети.  

 

 
 

Слика 27. Редоследот на планетите (големината и оддалеченоста не се реално 
прикажани) 
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Табела 3. Основни податоци за планетите во Сончевиот систем. 

План. 
Револуц. 

(год.) 
Ротац. 
(d, h.) 

Одд. од Сонце АЕ Преч. 
(км) 

Маса 
Земј. 

Број 
сател. 

густина 
g/sm3 најмала најгол. 

Меркур 0,24 58d,6 0,31 0,47 4878 0,05 0 5,4 

Венера 0,62 -243d 0,71 0,73 12.104 0,81 0 5,25 

Земја 1,00 23h56’ 0,98 1,02 12.756 1,00 1 5,52 

Марс 1,88 24h37’ 1,38 1,67 6794 0,11 2 3,93 

Јупитер 11,86 9h55’ 4,95 5,46 142.984 318 67 1,4 

Сатурн 29,46 10h39’ 9,00 10,07 120.536 95 62 0,7 

Уран 84,01 -10h36’ 18,30 20,10 51.118 14,6 27 1,2 

Нептун 164,8 17h50’ 29,81 30,33 49.528 17,1 15 1,7 

 
 

МЕРКУР 

 
Меркур е една од шесте планети познати уште од античко време. Во 

почетокот, имал две имиња: „Аполон” било поврзано со утринската појава, а 
„Меркур” со вечерна. Тоа е најблиска планета до Сонцето и многу сјајна. Но и 
покрај големата сјајност, поради близината на Сонцето (најголемото аголно 
растојание од Сонцето е од 18° до 28°, во зависност од положбата на издолже-
ната орбита), Меркур тешко се набљудува од Земјата. Најдобро се гледа во 
квечерина, особено ако планетата е подалеку од Сонцето. По престанок на кве-
черината, се гледа уште најмногу час и половина. Во исклучителни услови мо-
же да се забележи и преку ден. Од Македонија, Меркур може да се набљудува 
околу дваесетина дена во годината и тоа ниско над хоризонтот. 

Поради претходно наведените особености, проучувањата на Меркур се 
тешки, без оглед на тоа дали се визуелни, со помош на телескоп, фотографски 
или инструментални. Дури и со помош на најдобриот телескоп, Меркур се 
гледа полошо одколку Месечината со голо око. Вселенската техника ја отвори 
најновата ера во истражувањето на Меркур. Во 1974 година, вселенскиот брод 
Маринер 10, првин поминал покрај Венера, а потоа неколку пати се прибли-
жил на Меркур и го снимал на оддалеченост од само 300 km. Ова летало околу 
планетата орбитирало цела година, при што снимило 1/3 од површината, а врз 
основа на влијанието на гравитационото поле на Меркур врз леталото, одре-
дена е и масата на планетата.  

Меркур е најмала планета во Сончевиот систем, со пречник од 4878 
km. Неговата маса е 18 пати помала од Земјината, додека силата на гравита-
цијата е само 0,37 од онаа на Земјата. Меркуровата орбита е елипса со голем 
ексцентрицитет, наклонета 7° во однос на еклиптиката. Рамнината на еквато-
рот практично се наоѓа во рамнината на орбитата. Периодот на ротација му 
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изнесува 58,6 дена, а револуцијата 88 дена. Така, еден Сончев ден трае 176 
дена или точно две сидерични години (половина од тоа е ноќ).  

 

 
 

Слика 28. Планетата Меркур снимена со сондата Месинџер, 2011 година. 
 

         На прв поглед, површината на Меркур не се разликува од површината 
на Месечината. Својствени релјефни форми се кратери, кружни ридови, басе-
ни - со големи кружни рамнини кои наликуваат на Месечевите „мориња“ и ра-
седи. Возвишенијата достигаат височина до 4 km. На Меркур нема изразита 
поделеност на посветли копна и потемни мориња, ниту материјалот од 
„морињата“ е така темен како на Месечината. Постојат и други битни разлики. 
Додека на Месечината на густо бомбардирана површина кратерите се 
прекриваат едни со други, на Меркур помеѓу кратерите и басените се јавуваат 
релативно зарамнети терени. Меркуровата површина подеднакво е раздробена 
како и Месечевата. Распаднатиот материјал наликува на вулкански отпад и 
има мала рефлектирачка моќ. Таква површина настанува поради удари на 
метеорити, влијание на Сончевиот ветер и со термичка ерозија.  

Меркур практично е без атмосфера што е директна последица од висо-
ките температури и мала гравитација на површината. Термичките услови во 
кои се наоѓа Меркуровата површина се најконтрастни во целиот Сончев сис-
тем. Температурата се менува во зависност од осончаноста од -170°C до 
+420°C што претставува разлика од дури 600°С. Тоа значи дека осветлената 
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половина на Меркур претставува жешка каменита пустина, а другата половина 
ледена пустина, покриена со замрзнати гасови.  

Важни податоци за градбата на Меркур ни дава неговото релативно 
силно магнетно поле чија јачина изнесува 0,7% од магнетното поле на Земјата. 
Оската на магнетното поле е наклонета 12° спрема оската на ротација. Причи-
ната за силното магнетно поле, лежи во планетарната внатрешност која нали-
кува на Земјината. Во средиштето, Меркур има многу тешки елементи, како 
што е железо. Поради големата просечна густина (5,45 пати повеќе од густина 
на водата), се смета дека металното јадро зазема 3/4 од внатрешноста.  
 

ВЕНЕРА  

 
Името го добила по римската божица на убавината. Венера е втора 

планета по оддалеченост од Сонцето. Се гледа како најсјајно небесно тело, по 
Сонцето и Месечината и затоа старите астрономи и го дале името по божицата 
на убавината. Иако е најблиска планета до Земјата, долго време Венера била 
мистериозен објект за астрономите, пред сè поради густите облаци во нејзина-
та атмосфера, што го оневозможуваат погледот на површината дури и со нај-
модерни телескопи. Затоа, до пред половина век, постоеле разни шпекулации 
за егзистенција на живи суштества на оваа планета. Но вистински сознанија за 
условите се добиваат со испраќање на вселенски летала првин во близина на 
Венера, а подоцна и на самата нејзина површина. Добиените резултати, биле 
поразителни. 

Венера кружи околу Сонцето на просечна оддалеченост од 108,2 мили-
они километри, по слабо издолжена и слабо наклонета патека, за време од 
224,7 дена. Ексцентричноста на Венерината патека околу Сонцето е многу ма-
ла, така што скоро се поклопува со круг. Ротацијата е ретроградна и многу 
бавна; еден ден трае 243 Земјини денови. Но поради ретроградното движење, 
Сонцето ќе изгрее на западниот хоризонт, а ќе зајде на исток. Оската на 
ротација е скоро нормална на рамнината на орбитата. Затоа нема годишни 
времиња, а и дневните промени на температурата се мали. По димензии е 
доста слична со Земјата, па затоа често се нарекува сестринска планета на 
Земјата. Средниот пречник е 12.104 km, а масата е 0,815 Земјини маси. Од 
Земјата се разликува по физичката состојба и по составот на атмосферата (во 
која преовладува јаглерод диоксид). Површинската температура достигнува 
+480°C, а притисокот 90 атмосфери. Непроѕирен облачен слој се протега на 
височина од 50 до 65 km. Водена пареа има само во траги. Во составот на 
атмосферата преовладува јаглерод-диоксид (96%) и азот (3,5%). Од останати 
примеси, застапени се: сулфур диоксид, водена пареа, јаглерод-моноксид, пле-
менити гасови, хлороводород и флуороводород. Во атмосферата можат да се 
јават врнежи од најкорозивни киселини: сулфурна, хлороводородна, флуоро-
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водородна. Вода не може да има во поголема количина поради хигроскопност 
на сулфурната киселина: атмосферата е многу „сува”. Ако некогаш имало во-
да, водената пареа во повисоките слоеви под дејство на Сончева светлина се 
раздвојувала на составни делови, а водородот се ослободувал во вселената. 
Благодарение на ефектот на стаклена градина, Венерина атмосфера наликува 
на жешка рерна. Дневните осцилации на температурата се движат околу двае-
сетина степени. Највисока температура имаат областите пред „залезот” на 
Сонцето, а најниска областите на ноќната страна кои се пред „изгревање”. 
Годишни разлики, поради малиот наклон на оската и скоро кружната патека, 
воопшто нема. Во релјефот се разликуваат рамнини, ударни кратери, висорам-
нини големи колку нашите континенти и вулкански ридови. Просечна густина 
на планетата е близу Земјината и изнесува 5,25 g/sm3. Она што е карактерис-
тично за Венера е големиот број на изгаснати вулкани, а најголемите се нао-
ѓаат на висорамнини. Досега се регистрирани 160 вулкани со пречник поголем 
од 100 km, повеќе стотици вулкани со пречник помеѓу 20 и 100 km, како и 
илјадници мали штитести вулкани. Mетеорски кратери не се најдени многу - 
околу илјада, а најголемиот има пречник од 100 km. Малиот број на мали 
кратери сведочи дека густата атмосфера како добар заштитник, ја чувала 
Венера од метеорски удари. Венерината површина е карпеста и раздробена. На 
површината има песок, магматски карпи и блокови со остри рабови.  

 

 
 

Слика 29. Компјутерски модел на дел од Венерината површина.  
 

 Сето претходно покажува дека и покрај разните шпекулации за посто-
ење на живот на Венера, кои се одржуваа до пред половина век, не само што 
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не постојат никакви можности за тоа, туку неизводливо е престојување на чо-
векот на оваа планета дури ни во подалечната иднина. Таквиот посетител, 
уште низ атмосферата ќе биде отруен, потоа згмечен од огромните притисоци 
и на крај спржен од температури на кои се топи и калај.  

 
МАРС 

 
Оваа планета името го добила по римскиот бог на војната. Со својата 

црвена боја (уште се вика Црвена планета), која се гледа и со голо око, многу 
рано го сврте вниманието на истражувачите. За тоа придонела и провидната 
атмосфера која овозможува да се вршат набљудувања и проучувања на поеди-
ностите на Марс во текот на над 150 години. Иако многу претпоставки се от-
фрлија по најновите истражувања, сепак може да се каже дека Марс е планета 
за која најмногу е пишувано. 
 Денес ја познаваме планетата Марс многу добро благодарение на голе-
миот број вселенски сонди упатени кон неа. Посебно значење имаат американ-
ските вселенски програми „Маринер” и „Викинг” кои испратија повеќе од 
55.000 фотографии. Во тек се роботските мисии Опортјунити и Кјуриозити 
преку кои се собираат и анализираат податоците за карпите од површината, а 
акцент е ставен и на можноста за постоење на најпрости форми на живи суш-
тества. Околу 2025 година се планира и човечка мисија на оваа планета.  
 

 

Слика 30. Снимка на Марс со поглед на Маринерска Долина. 
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Марс е првата надворешна планета (зад Земјата), на просечна одалече-
ност од Сонцето од 228 милиони km. Поради ексцентричноста на својата пате-
ка, Марс во одредени временски растојанија може да се приближи до Земјата 
на само 55 милиони km. Тоа се т.н. Марсови опозиции, кои наизменично се 
повторуваат секои 15 до 17 години. Последното приближување на Марс до 
Земјата се случи во 2003 година. Годината трае 687 дена. Слично на Земјата, 
оската на ротација во однос на еклиптиката е под наклон од 75°, а сидеричкиот 
ден трае 24h 37′ 23″. Пречникот на Марс е поголем од Меркуровиот, но е ско-
ро два пати помал од Венериниот и Земјиниот и изнесува 6794 km. Масата е 
десет пати помала од Земјината. Гравитацијата на површина е 0,38-ми дел од 
Земјината, па движењето на Марс механички е многу поедноставно. Просечна-
та густина е помала од густината на Земјата и изнесува 3,93 g/cm3. Со поголем 
телескоп, на Марс можат да се забележат бели поларни капи и црвено-порто-
калова површина со темни траги. Марс има сложен релјеф, со доста метеорски 
кратери, изгаснати вулкани и други објекти. Просечната температура на повр-
шината изнесува -23°С. Според досегашните сознанија, вода во течна состојба 
нема. Има два сателита, ако така може да се наречат: Фобос и Дејмос.  
         Минеролошкиот состав на Марсовото тло е претставен главно со кварц 
и лимонит. Лимонитот, на површината и дава карактеристична црвена нијанса. 
Во основа, составот е многу сличен на средниот состав на Земјината кора, со 
тоа што Марс има многу повеќе сулфур.  
         Градбата на Марсовата внатрешност се разликува од Земјината поради 
многу помалата маса. Магнетното поле е 500 пати послабо од Земјиното. Насо-
ката на магнетното поле е спротивна од насоката на Земјиното магнетно поле 
во однос на оската на ротација.  

Релјефот на Марс во одредени црти наликува и на Месечинскиот и на 
Земјиниот релјеф, но има и карактеристики својствени само за оваа планета. 
На јужната полутопка сочувани се многубројни кратери, настанати уште во 
време на силно бомбардирање со метеорити. Повеќето кратери се со пречник 
од 3 - 120 km, а дната им се исполнети со раздробен материјал. Воопшто, 
теренот на Марс е благо брановиден, со просечни наклони од 3°. По некои 
објекти Марс е сличен со Земјата. Тука пред сè се мисли на згаснати вулкани - 
неколку десетици, од кои поголем број се на северната полутопка. Најголем 
вулкан, а воедно и највисоката планина не само на Марс туку и во целиот 
Сончев систем е Олимп (Олимпус Монс), кој се издига 26.000 m над околниот 
терен (три пати повисок од Монт Еверест). Геолошките процеси на Марс 
довеле до особени појави: кањони, терени со хаотичен распоред на планини и 
долини, како и кривулести канали. Најголемиот систем на кањони е Маринер-
ската долина, долга 4500 km, широка 100 - 200 km, а длабока 6 - 7 km. Посебна 
појава се кривулестите канали - меандри, кои се разгрануваат и имаат „прито-
ки”, така што потсетуваат на суви пустински реки. Настанале со некогашната 
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ерозија од површинските водотеци кои со сигурност постоеле пред повеќе од 
милијарда години.           

Марсовата површина е под дејство на силна ерозија. Ефекти на еолска 
ерозија и гравитацијска ерозија, заедно со забележливите последици од неко-
гашната ерозија од непозната течност, се гледаат насекаде. Замрзнати слоеви-
ти наслаги ги покриваат нерамнините на релјефот во поларните капи. Веројат-
но настанале со таложење на заледен прав во повеќе циклуси, низ геолошките 
времиња, кога климата  циклички се менувала. 

Марсовата атмосфера во споредба со Земјината е многу поретка. Глав-
на состојка на атмосферата е јаглерод диоксид (95%). Следат азот (2,7%), ар-
гон (1,6%), јаглерод моноксид, кислород, водена пареа и др. Температурата 
практично е секогаш под 0°С. Најтопло е во екваторските краеви на пладне, 
каде може да се јават и позитивни температури. Во текот на ноќта, површината 
се разладува до -120°С. Во подрачјето на поларните капи температурата преку 
зима секогаш се задржува под -120°С, а паѓа и до -150°С, што е доволно 
јаглерод-диоксидот од гасовита состојба да премине во цврста (сув мраз). Се 
чини дека во составот на поларните капи со значителен дел учествува и вода-
та, обично измешана со честички прашина. Со директни мерења, на површина-
та се утврдени ветрови со брзина над 10 m/sek, а во повисоките слоеви дури 
50-100 m/sek. Годишно се јавуваат стотина локални песочни луњи. Еднаш до 
два пати, површината на Марс е зафатена со глобална песочна бура; тогаш се 
гледаат само врвовите на високите вулкани.  
 

   

Слика 31. Јужната и северната поларна капа на Марс. 
           
         Во атмосферата на Марс постојано се присутни честички на прашина, 
така што небото гледано од површина, преку ден има портокалова боја. Обла-
чни појави во атмосферата се забележуваат дури и од Земјата. Песочните луњи 
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ни изгледаат како “жолти облаци”, додека облаците кои се состојат од капки 
вода и јаглерод-диоксид се со синкаста боја.  
 Поради сличниот наклон на оската на ротација кон еклиптиката, на 
Марс како и на Земјата се јавуваат 4 годишни времиња, со таа разлика што 
траат речиси двојно подолго, бидејќи и Марсовата револуција е скоро два пати 
подолга од Земјината. 
 

 Сателити 

 
Планетата Марс има два мали сателити и тоа Фобос (Страв) и Дејмос 

(Ужас). Ги открил А. Хол во 1877 година.  
Фобос е неправилна карпа со пречник од околу 22 km. Од Марс е одда-

лечен 9400 km. Марс го обиколува за 7 часа и 39 минути, односно многу побр-
зо отколку што трае ротацијата на Марс. Затоа овој сателит на Марс излегува 
на западниот хоризонт.  

Дејмос е помал, но исто така неправилен, со пречник од околу 13 km. 
Како и Фобос и овој сателит е издупчен со бројни кратери. Површината и 
помалите кратери скоро се губат под дебелите слоеви на прашина. Од Марс 
просечно е оддалечен 23.500 km, а една револуција прави за 30 часа и 28 мину-
ти. 
 

   

Слика 32. Сателитите Фобос (лево) и Дејмос (десно). 
 

И двата сателита спрема Марс секогаш се свртени со иста страна. Се 
движат по скоро кружни орбити и тоа во рамнината на екваторот. По свој-
ствата, овие две месечини повеќе наликуваат на планетоиди, заробени во Мар-
совото гравитационо поле. 
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................................................................................................................................. 
Во време кога со нетрпение се очекуваат резултатите од роверот Кјуриозити кој ја ос-

војува планетата Марс, многумина не се свесни дека некои луѓе веќе од следната 

генерација ќе чекорат по Марс. Научникот лорд Мартин Рис, познат космолог и астро-

ном, смета дека моменталното истражување и освојување на Марс е првиот чекор кон 

патувањата на соседната планета, без оглед дали таму ќе се откријат поволни услови 

за живот. Проектот за истражување на Марс, како што тврди Рис, може да биде поче-

ток на сосема нова ера во историјата на човештвото, без оглед на ризиците кои со се-

бе ги носат подалечните патувања во другите делови на Сончевиот систем. На праша-

њето што мисли за масовно населување на Марс, Рис вели дека тоа никако нема да ги 

реши проблемите на Земјата, која уште долго ќе биде единствена планета на која 

живееме. „Живеам во уверување дека некои луѓе кои сега живеат на Земјата наскоро 

ќе зачекорат на Марс. Уште повеќе, по век или два, мали групи на луѓе би можеле 

засекогаш да живеат таму или дури на некој астероид независно од Земјата“ вели 

ценетиот научник и поранешен претседател на „Кралското друштво“. Како што се от-

криваат нови информации за Марс, Рис предвидува дека ќе дојде до драматична кул-

туролошка и технолошка еволуција. 

Кога точно би почнале првите човечки мисии на Марс е тешко да се одреди. Сеуште 

има големи недоумици, прашања и проблеми кои треба да се разрешат. Најголем 

проблем е силното и опасно јонизирачко зрачење кое речиси непречено доаѓа до 

површината на планетата, бидејќи за разлика од Земјата, Марс нема заштитно магнет-

но поле. Тоа би ги изложило првите посетители на значителна опасност по здравјето. 

Втор здравствен проблем може да биде гравитацијата на Марс која е само 38% од 

Земјината, а сеуште не е познато како малата гравитација би се одразила на човекот за 

подолг период. Трет проблем е слабата атмосфера во која преовладуваат јаглерод 

диоксид, јаглерод моноксид и други отровни гасови, заради што би морала да се ко-

ристи специјална опрема и компримиран воздух. Има уште бројни проблеми повр-

зани со самото патување кое во сегашни услови би траело барем 6 месеци во еден 

правец, потоа тешкото слетување и лансирање на поголемо летало од површината на 

Марс, проблемот со силните песочни бури и други. Се смета дека некои од наведени-

те технички проблеми би можеле да се решат во следните 15-20 години, а првите ми-

сии на Марс да започнат веќе околу 2025 до 2030 година. 

................................................................................................................................. 
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ЈУПИТЕР 

 
      Јупитер (името го добил по римскиот бог на молњата и громот) е џин 
меѓу планетите на Сончевиот систем, зафаќајки 71% од масата на сите пла-
нети. Поради големината, како и сјајноста, Јупитер бил познат уште од ан-
тичко време. Од останатите планети, поголема сјајност од Јупитер има само 
Венера. Интересот за оваа планета се зголемува по откривањето на каракте-
ристичната црвена дамка од страна на Касини во 1665 година, која детално е 
проучувана кон крајот на XIX век. Во почетокот на XX век, со спектроскопски 
анализи, утврден е хемискиот состав на атмосферата, а дадени се претпоставки 
и за внатрешната градба. 

За современите сознанија поврзани со Јупитер, од големо значење се 
мисиите на вселенските летала “Пионeр” и “Војаџер” изведени кон крајот на 
седумдесетите години од минатиот век. Посебно значење имаат леталата Воја-

џер 1 и Војаџер 2 кои од блиску ги снимаа џиновските сателити, а го открија и 
Јупитеровиот прстен. Во периодот 1995-2002 година, во мисија на Јупитер е 
вселенското летало “Галилео”, кое освен анализи на Јупитеровата атмосфера, 
испрати податоци и за можеби најинтересниот сателит во Сончевиот систем – 
Европа. Во 2000 година покрај Јупитер мина леталото Касини, а во 2011 годи-
на е лансирана сондата Јуно, која ќе се приближи во 2016 година.   
         Јупитер се одликува по карактеристичната елипсеста форма, што про-
излегува од неговата градба и брзата ротација. Поради сплесканоста која из-
несува 1/6 (Земјината е 1/297), екваторскиот пречник изнесува 143.000 km, а 
поларниот 137.700 km. Тоа се димензии на „видливата површина“ која ја чинат 
облаци, а нивниот слој не е подебел од 100 km. Температура на врвот од обла-
ците изнесува -150°С. Просечната густина на Јупитер, како и кај сите џинов-
ски планети, е многу мала - изнесува 1,4 g/cm3 или малку повеќе од густината 
на водата. Јупитер главно е изграден од најлесни елементи: водород и хелиум. 
Хемискиот состав на Јупитер е близок до хемискиот состав на Сонцето.  

Јупитер ротира многу брзо, односно за 9 часа и 55 минути. Има мошне 
силно (убиствено) и пространо магнетно поле. Околу Сонцето обиколува на 
просечна оддалеченост од 778 милиони km, но поради големиот ексцентрици-
тет, оддалеченоста доста се менува. Орбитата е слабо наклонета спрема еклип-
тиката (1°18'), а екваторот во однос на рамнина на орбитата е наведнат за 3°5'. 
Кога е најблизок до Земјата, оддалеченоста на Јупитер изнесува 589 милиони 
km, а кога е најдалеку 966 милиони km. Едно обиколување околу Сонцето из-
вршува за 12 Земјини години. Има десетици сателити и тенок прстен.  
         Гледан низ силен телескоп, Јупитер има елипсоиден изглед, со шари 
паралелни на екваторот. При работ е затемнет, бидејќи тука погледот минува 
низ подебел слој од атмосферата, па и облаците потешко се разликуваат.  
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Слика 33. Планетата Јупитер со изразената црвена дамка. 
 

Поради големата маса на планетата, притисокот кон внатрешноста се 
искачува на повеќе десетици милиони атмосфери, што заедно со високите тем-
ператури, доведува до агрегатна состојба на водород која се нарекува гасови-
то-течен и течно метален водород. Веројатно најголем дел од Јупитерова внат-
решност зазема течен метален водород, додека обвивката му се состои од гасо-
вито-течен водород. Кога кон површината, притисокот се спушта на 20 до 30 
атмосфери, водородот од течно-гасовита, преминува во чисто гасовита состој-
ба. Според тоа, на Јупитер нема остра граница меѓу атмосферата и површина-
та, како кај планетите од Земјин тип, туку се јавува постепен премин.  
         Атмосферата е висока 1000 km, а облаците се во нејзините долни сло-
еви. Рефлектираната светлина која ја примаме од Јупитер, потекнува од горни-
те делови на облачниот покривач. Хемискиот состав на атмосферата на оваа 
џиновска планета се карактеризира со големо количество водород и хелиум; на 
водород отпаѓа пет пати повеќе волумен отколку на хелиум. Освен нив, 
застапени се метан, амоњак и водена пареа. Од нивото каде притисокот изне-
сува 0,1 атмосфери, температурата расне на обете страни и надолу и нагоре - 
во јоносфера. Најниската температура изнесува околу -180°С, додека просеч-
ната температура на „површината” на Јупитер е -130°С.        
 Јупитер има многу силно магнетно поле кое потекнува од струењата на 
течниот метален водород во јадрото. Оската на магнетното поле е под агол од 
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11° во однос на оската на ротација. На магнетното поле многу влијаат најбли-
ските Јупитерови сателити кои се движат во тоа подрачје, а особено сателитот 
Ио.  
 Прстени и сателити 

 
 При своите посети на Јупитер, вселенските летала „Војаџер“ (1 и 2) во 
1979 година испратија сензационални слики од прстен околу оваа планета, кој 
е составен од многу темни честички. Бидејќи сјајот на прстенот е 10.000 пати 
послаб од прстенот на Сатурн, може да се забележи само од мала оддалече-
ност. Прстенот е со мала густина на честички. Надворешниот полупречник му 
изнесува 129.000 km, а дебелината околу 30 km. Најголема сјајност има од 
надворешната страна, а кон внатрешноста таа опаѓа. Поситниот материјал од 
прстенот се протега речиси до самата површина на планетата.  
 Јупитер има над 60 досега откриени сателити, од кои најзначајни се 4-
те големи Галилееви сателити. Тие по сферниот облик дури и по големина на-
ликуваат на планетите од Земјин тип. Се движат во рамнина на Јупитеровиот 
екватор, а патеките им се слабо издолжени. Периодот на кружење околу Јупи-
тер им изнесува од еден ден до десетина дена, исто колку и периодот на рота-
ција, односно секогаш со едната страна гледаат спрема Јупитер. Густината на 
сателитите опаѓа со нивната оддалеченост, со што се поткрепува фактот дека 
се формирани во близината на Јупитер и тоа во исто време со него. На некој 
начин, тоа е Сончев систем во мало. Четирите големи Галилееви сателити на 
Јупитер се: Ио, Европа, Ганимед и Калисто. Најголем меѓу нив и воедно најго-
лем меѓу сите сателити во Сончевиот систем е Ганимед. Освен Ганимед, ими-
њата се женски, а потекнуваат од грчко-латинската митологија.  
         Ио има најинтензивна вулканска активност од сите тела во Сончевиот 
систем. По големина и густина наликува на Месечината. Прекриен е со црве-
нопортокалови слоеви, со светложолтеникави и бели површини и темни дам-
ки. Целата површина е резултат на вулканска активност. Притоа, екваторското 
подрачје е поактивно. Освен вулкани има планини високи и до 10 km, како и 
многобројни раседи и пукнатини, долги неколку стотици километри. Ретката 
атмосфера се состои од сулфур-диоксид. Водена пареа не е констатирана. Би-
дејќи водата е еден од главните состојки на вулканизмот на Земјата, недоста-
ток на водена пареа на Ио е знак дека внатрешноста е дехидрирана.  

Европа речиси целосно е покриена со мраз и е многу посјајна од Месе-
чината, од која е малку помала. Површината не покажува некои позначајни 
висински разлики. Забележените сивкасти пруги, најверојатно се повторно за-
мрзнати процепи помеѓу ледените санти. Најдени се неколку кратери со преч-
ник од околу 20 km. Всушност, површината на Европа е ледена кора премалку 
цврста за да ги сочува кратерите, а и самата е подложна на постојани промени.  
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Слика 34. Галилеевите Јупитерови сателити. 
 

Ганимед има геолошки многу различна површина. Постарата е потем-
на, а младата посветла. Третина од полутопката свртена обратно од Јупитер, го 
зазема темниот овал наречен Предел на Галилеј, со должина од 4.000 km. Во 
релјефот има многу ударни кратери со бели области (кои потекнуваат од ледот 
исфрлен од кората) и без нив. Карактеристични делови во релјефот се лентес-
тите паралелни планини долги стотици километри, а широки до 100 km.  

Калисто е тело во Сончевиот систем со најголема густина на кратери. 
Така се распоредени, што помеѓу нив нема зарамнини. И покрај големиот број 
на кратери, релјефот е доста замазнет, што значи дека во кората со текот на 
времето доаѓа до зарамнување на деформациите. Не се забележани поголеми 
кратери ниту планини. Најголема значајна појава е Валхала – состав на кон-
центрични кругови настанат со паѓање на големо тело.  
        

САТУРН 

 
 Името го добил по римскиот бог на посевите и земјоделството. Спаѓа 
во џиновските планети и за него до скоро малку се знаеше. Тоа е втора по го-
лемина планета во Сончевиот систем, и последна планета која со голо око 
може да се забележи од Земјата. Инаку оваа планета на луѓето им била позната 
уште од најстаро време, но со целата своја убавина и необичност се покажала 
дури кога бил измислен телескопот. Сепак, за Сатурн не можело многу да се 
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дознае сè до седумдесетите години од минатиот век, кога во непосредната 
близина на планетата помина вселенското летало “Војаџер”, кој откри голем 
број на сателити, а ја детализира и структурата на прстенот околу планетата.  

Поради брзата ротација Сатурн, како и Јупитер е доста сплескан, одно-
сно има елипсоидна форма. Екваторскиот пречник е 9,5 пати поголем од Зем-
јиниот и изнесува 121.000 km (поларниот е 108.000 km). Од Сонцето просечно 
е оддалечен 1427 милиони km. Ексцентричноста на неговата патека е нешто 
поголема од Јупитеровата, па затоа неговата оддалеченост во перихел изнесува 
1330 милиони km, а во афел 1490 милиони km. Сатурновата оддалеченост од 
Земјата варира помеѓу 1190 милиони km кога е најмала и 1630 милиони км 
кога е најголема. Зафатнината е за 745 пати поголема од Земјината. Но густи-
ната е мала, само 0,7 од густината на водата (од Земјината е помала за 8 пати), 
па затоа Сатурновата маса е само 95 пати поголема од Земјината. 
 

 

Слика 35. Планетата Сатурн со поголемите сателити (месечини). 
 
 Околу Сонцето еднаш обиколува за 29,5 години. Поради големата од-
далеченост, Сончевите зраци го загреваат за 90 пати послабо од Земјата, а за 
3,5 пати послабо од Јупитер. Затоа температурите на површината на Сатурн се 
многу ниски: од -150°С до -180°С. Атмосферата на Сатурн, во која се наоѓаат 
облаци, е составена од водород и хелиум, со учество на метан, замрзнат амони-
јак, етан и други елементи, со чести струења околу екваторот со брзина и до 
1800 km/час. Врз основа на движењето на Сатурновата атмосфера утврдена е 
ротацијата на Сатурн. Областите околу екваторот еднаш се завртуваат околу 
својата оска за 10 часа и 14 минути, а во појасите што лежат близу половите за 
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11 часа. Значи како кај Јупитер и кај Сатурн се работи за ротирање на гасовито 
тело.  
 Магнетното поле на Сатурн е послабо од Земјиното, но е многу по-
пространо. Оваа планета се карактеризира по тоа што оската на ротација речи-
си се поклопува со оската на магнетното поле.  
 

Прстени и сателити 

  
 Она што кај Сатурн паѓа в очи и го вбројува меѓу најубавите планети 
на небесниот свод е неговиот прстен. Него го открил Галилео Галилеј во 1610 
година, но поради слабиот квалитет на телескопот, не можел да го определи 
вистинскиот облик. Сатурновиот прстен има сложена градба, затоа што прет-
ставува систем на геоцентрични прстени со различен сјај. Изграден е од мили-
јарди мали парчиња лед со димензии од неколку милиметри до стотици метри, 
но просечната големина им е околу 10 cm. Вкупната маса на прстенот се смета 
дека е 1000 пати помала од Месечевата. Прстенот има пречник од 270.000 km, 
а дебелината му е неколку стотина метри.  Прстенот е поделен на тесни делови 
кои се именуваат со големи букви. Најдобро се гледаат прстените А и Б, меѓу-
себно раздвоени со Касиниевата пукнатина.  Сатурновите прстени се состојат 
од материјал кој во најголем дел потекнува уште од време на формирање на 
Сатурновите сателити. За нив постојат две толкувања: или е тоа неоформен са-
телит или пак е распаднат сателит.   
 Сатурновиот систем од над 60 сателити е многу сложен.  
 Најблизок сателит до Сатурн со топчеста форма е Мимас, со пречник 
од околу 400 km. На него се распознава огромниот Хершелов кратер, со преч-
ник од 100 km. Чудно е што на така мало тело се создал толкав кратер без ис-
тото да се распадне. Дното на кратерот е 10 km пониско од околниот терен и е 
свртено кон Сатурн. Енцелад е покриен со кратери втиснати во замрзнатата 
површина. Познат е по тоа што има најголемо албедо од сите сателити, поради 
светло белата боја на неговата површина. Неговата патека е во рамнината на 
еден од Сатурновите прстени. Тетида е еден од петте Сатурнови сателити 
поголеми од 1000 km. Одредени показатели укажуваат дека содржи повеќе од 
четири петини вода. Има доста кратери, од кои најголемиот е со пречник од 
400 km. Во средишниот дел се протега кривулест кањон длабок неколку км – 
најверојатно настанат со ширење на кората. Делна покажува разлики во сјајот 
помеѓу предниот дел – во правец на движење и задниот дел, по кој се гледаат 
светли ленти. Тоа би можеле да бидат слоеви на иње замрзнато по истекување 
на материјата низ пукнатините во ледената кора. Сличен на претходниот е и 
вториот по големина сателит на Сатурн – Реја (пречник од 1530 km), кој 
целосно е покриен со кратери. Јапет е целосно составен од мраз. Кај него пак, 
предната страна – во правец на движење е многу потемна од задната. 
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Слика 36. Позначајните сателити на Сатурн. 
 

 Титан е вториот сателит по големина во Сончевиот систем веднаш по 
Ганимед, со пречник од 5118 km. Откриен е од Хајгенс во 1655 година. Од Са-
турн е оддалечен 1,22 милиони km, а периодот на револуција му е 15,9 дена. 
Површината му е скриена под дебела и непровидна атмосфера. Површинскиот 
притисок е малку поголем отколку на Земјата, а површинската температура е 
околу -180°С. Во основа се состои од азот и примеси на аргон и метан. Вселен-
ската сонда „Касини“ неодамна откри цврсти докази за постоење на подземен 
океан под ледената површина на Титан. Ова откритие го вбројува Титан меѓу 
неколкуте познати месечини во вселената во кои имаат подповршински води, 
како што се најголемата месечина на Јупитер, Европа и малата месечина на 
Сатрурн, Енцеладус. Според мерењата на Касини, водениот океан е на длабо-
чина од околу 100 km под површината на оваа месечина.  
 

УРАН 

 
Името го добил по грчкиот бог на небото. Сè до крајот на XVIII век, 

Сатурн беше најоддалечената позната планета во Сончевиот систем. Уран е 
откриен од познатиот англиски астроном – аматер Вилијам Хершел во 1781 го-
дина. Набљудувајќи го соѕвездието близнаци, Хершел забележал небесно тело 
чиј изглед малку личел на обична ѕвезда и кога по повеќедневни набљудувања 
забележал дека се поместува помеѓу ѕвездите, му било јасно дека е откриена 
седмата голема планета во Сончевиот систем. Иако во наредните два века се 
вршени бројни и детални набљудувања на Уран од опсерваториите на Земјата, 
за оваа планета не се знаеше многу се до поминувањето на вселенското летало 
„Војаџер 2” во 1986 година во нејзината непосредна близина. 

Уран од Сонцето просечно е оддалечен 2870 милиони km, што значи 
два пати повеќе од Сатурн. Поради ексцентричноста на неговата патека, кога е 
во перихел е оддалечен 2700 милиони km, а кога е во афел 2970 милиони km. 
Има специфична ретроградна ротација, бидејќи оската на ротација, за разлика 
од останатите планети е скоро во рамнината на орбитата (под агол од 8°). Една 
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ротација извршува за 10 часа и 42 минути. Неговото обиколување околу Сон-
цето трае 84 години, а се движи со брзина од 6,8 km/сек. Иако од Јупитер и 
Сатурн е значително помал, во споредба со Земјата е многу поголем. Уран има 
пречник кој е за 4 пати поголем од Земјиниот и изнесува 51.000 km. Масата му 
е за 15, а волуменот за 63 пати поголем од Земјата. Силата на тежата му 
изнесува 0,82. Густината на Уран е мала: 1,2 g/сm3. Малата густина е резултат 
на составот на Уран кој го сочинуваат лесни, замрзнати материи – вода, амо-
нијак и метан. Средишното карпесто јадро е обвиткано со длабока, доста густа 
атмосфера која сè до видливата „облачна” површина ја сочинуваат мешавина 
од мраз и гасови. Највисокиот дел од атмосферата се состои од водород, 

хелиум и малку неон и доста е проѕирна се 
до облаците од замрзнат метан кои го опко-
луваат целата планета. Температурата над 
облаците паѓа на -210°С. Облачните слоеви 
се протегаат се до површината на планетата, 
каде температурата е за дваесетина степени 
повисока. Бидејќи метанот ја впива црвени-
кавата светлина, а ја рефлектира синкастата 
и зелената, Уран има доста специфична мод-
ро-зелена боја. Во правецот на ротација, ду-
ваат силни ветрови.  
 
Слика 37. Планетата Уран со своите прстени. 
Оската на ротација лежи речиси во рамнината на 
орбитата.  

 
Прстени и сателити 

 
Уран е првата планета по Сатурн на која се откриени прстени. Од нив, 

девет се утврдени во 1977 година за време на затемнување на една ѕвезда, 
додека десетиот е откриен во 1985 година. Тие се состојат од темни камења со 
димензии од 1 m. Ширината на секој прстен е околу 10 km, а единствено над-
ворешниот е широк 100 km. Прстените не се кружни туку издолжени и со 
различна дебелина. Значајно е што растојанието помеѓу одделни прстени е 
500-600 km. 

Уран има вкупно 27 сателити, од кои 4 имаат пречник поголем од 1000 
km: Умбриел (1100 km), Ариел (1330 km), Титаниа (1600 km) и најголемиот 
Оберон (1630 km). Миранда, која има пречник од 400 km, покриена е со доли-
ни, пукнатини, кратери и тераси. На неа се протега огромна планина со висо-
чина од 15 km. Ариел има бројни раседи, долини и кружни вдлабнатини. Повр-
шината му е обликувана со вулканска активност и со удари на метеорити. 
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Слични се и останатите големи сателити, со тоа што Титаниа има цел сплет на 
кањони, а Оберон има планина висока 20 km. Според густината, се претпо-
ставува дека преку половина од масата на споменатите сателити е претставена 
со замрзната вода. Останатите сателити се откриени со вселенската сонда Во-

јаџер 2 во 1986 година и со вселенските телескопи.  
 

НЕПТУН 

 
           Нептун е првата планета која не е откриена со телескоп, туку со помош 
на математичките формули засновани на законот за гравитација и кеплеровите 
закони. Веднаш по откривањето на Уран, рускиот астроном Лексел, се зафатил  
со доста сложената работа за определување на орбитата на новооткриената 
планета. Набрзо забележал дека Уран со своето движење покажува отстапува-
ње од пресметаната положба. Кон средината на XIX век, францускиот астро-
ном Ирбен Леверије, претпоставил дека ова остапување се должи на грави-
тациското влијание на некоја нова непозната планета, која се наоѓа подалеку 
од Уран и си поставил мошне тешка задача - да ја определи положбата на таа 
нова планета. На 18 септември 1846 година тој му испратил писмо на герман-
скиот астроном Гале, во кое го замолува да  провери дали на означеното место 
се наоѓа новата планета. Идната ноќ, по добивањето на писмото на 23 септем-
ври 1846 година, Гале ја открива планетата многу блиску до предвидената  по-
ложба. Брзо потоа, новооткриената планета по својата синозелена боја го доби-
ла името на богот на морињата Нептун. 
 Нептун од Сонцето е оддалечен околу 4.5 милијарди km, а полн круг 
околу него прави за 165 Земјини години. Од Нептуновото откривање до денес, 
поминала точно една нептунова година. Споредувајќи го Нептун со останатите 
гасовити планети, тој има најмали димензии. Пречникот му изнесува 49.500 
km, а просечната густина е најголема од оваа група планети и изнесува 1,7 
g/сm3. Масата на Нептун е 17 пати поголема од Земјината. Околу својата оска 
се завртува за 17 часа и 50 минути.  
 Со помош на спектралната анализа и составот на Нептун се регистри-
рани големи количества на водород, хелиум и метан, па се претпоставува дека 
и тој има иста внатрешна структура како Уран. 
 Како и сите гасовити планети и Нептун се одликува со голема брзина 
на ротација. Планетата ротира околу оската на ротација која со рамнината на 
орбитата гради агол од 29°, а еднаш се завртува за 17 часа и 50 минути. Годи-
шно време на оваа планета трае 41 година. 
 Нептуновата атмосфера се состои од водород, хелиум и метан, кој вое-
дно на планетата и дава сина боја. Во атмосферата има облаци од замрзнат  ме-
тан и луњи кои кружат околу планетата. Брзината на ветровите е околу 300 
m/сек. Во 1989 година “Војаџер 2” снимил голема темна бура на Нептуновата 
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јужна хемисфера. Таа се вртела во спротивен правец од сказалките на часовни-
кот и се движела во западен правец со брзина од 1200 km/час. На последните 
фотографии, големата темна дамка веќе не се гледа, но 1997 година се поја-
вила слична дамка на северната хемисфера. 
 

 

Слика 38. Изглед на планетата Нептун. 
 

   Светлите облаци на Нептун брзо се менуваат, формирајќи се и разби-
вајќи, за период од неколку часови. Во Нептуновата студена атмосфера, каде 
температурите се некаде околу - 220°С, цирусовите облаци се составени од за-
мрзнат метан. 
 
 Прстени и сателити 

 
 Во 1989 година, при поминување на “Војаџер 2” во непосредна бли-
зина на Нептун, откриени се неколку полузатемнeти прстени околу планетата, 
поточно 4 прстени и 3 лачни формации. За Нептуновите прстени се смета дека 
се релативно млади и се со краток животен век. 
 Нептун има 13 познати месечини (сателити) од кои шест ги открил 
„Војаџер 2”. Осумнаесет дена по откривањето на Нептун, на 10. X. 1846 годи-
на, англичанецот Вилијам Ласел го открил првиот и најголем сателит на Неп-
тун, наречен Тритон. Со својот пречник од 3500 km, тој спаѓа во редот на нај-
големите месечини во Сончевиот систем. Од Нептун се наоѓа на просечна 
оддалеченост од 355.000 km. Тритон ротира во спротивен правец од насоката  
на ротација на планетата и полека и се приближува, така што се предвидува 



Вселена и вселенски тела   

 74

судир за 10 до 100 милиони години. Се смета дека поради судирот, ќе настане 
прстен сличен на Сатурновиот. Вториот откриен сателит е Нереида во 1949 
година од англичанецот  Џ. Кајпер. Набрзо се покажало дека Нереида е еден 
од најчудните сателити во Сончевиот систем. Тој има мал пречник (300 km), 
но затоа има најиздолжена орбитата меѓу сите останати планети и сателити во 
Сончевиот систем. Затоа неговата одалеченост од планетата се менува во 
многу големи граници. Кога се наоѓа на најмало растојание, Нереида е 
оддалечена 140.000 km, а кога се наоѓа на најголемо растојание од Нептун е 
оддалечена 9.500.000 km. Чудното движење на двата Нептунови сателити, му 
дало за повод на Литлтон, да ја изнесе претпоставката дека пред една милијар-
да години Нептун имал два големи сателита. Од некои причини двата сателита 
се доближиле на критично растојание и под дејство на гравитационите влија-
нија, едниот од нив ја зазел орбитата на денес познатиот Тритон, а вториот го 
напуштил системот на Нептун и денес е познат како џуџеста планета  Плутон. 

Останати месечини на Нептун се: Наид, Таласа, Деспина, Галатеа, Ла-

риса, Протеус и други. 
 
 8.3  ЏУЏЕСТИ ПЛАНЕТИ И ТРАНСНЕПТУНСКИ ОБЈЕКТИ 
  
 Од 2003 година, значително се менува нашата претстава за Сончевиот 
систем, кој дотогаш има девет планети. Имено таа година со помош на совре-
мените инструменти е откриено ново небесно тело, подоцна наречено Ерис 
(Ерида), кое ги има сите карактеристики на планета, дури и свој сопствен сате-
лит. Во следниот период се откриени уште неколку поголеми небесни тела, по-
ради што е поставено прашањето што може да се дефинира како планета. За-
тоа, на конференцијата на Меѓународната астрономска унија, во 2006 година е 
издвоена посебна група на објекти во Сончевиот систем, наречени џуџести 
планети. Во оваа група за сега се 5 објекти: 

• Церес, откриен на 1 јануари 1801 (45 години пред Нептун), сметан за 
планета половина век пред да биде рекласифициран како астероид. 
Класифициран за џуџеста планета на 13 септември 2006. 

• Плутон, откриен на 18 февруари 1930, класифициран како планета 76 
години. Рекласифициран како џуџеста планета на 24 август 2006. Има 
пречник од само 2250 km, многу ниска површинска температура и го-
лема месечина наречена Харон. 

• Макемаке, откриен на 31 март 2005 година, со пречник од околу 1800 
km, површинска температура од само 30 келвини или -240 степени цел-
зиусови и без сопствен сателит. Класифициран како џуџеста планета во 
2008 година. 

• Хаумеа, откриена на 28 декември 2004, со пречник околу 1900 км, 
површинска температура од само 30-40 келвини или -240 степени. Има 
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многу издолжена (елиптична) орбита и две мали месечини. Прифатена 
за џуџеста планета на 17 септември 2008 година. 

• Ерис, откриен на 5 јануари 2005 година. Претставува најголема џуџес-
та планета со пречник од околу 2300 km и огромна оддалеченост од 
околу 14 милијарди km од Сонцето, а има и мала месечина наречена 
Дисномиа. Прифатен за џуџеста планета на 13 септемвти 2006 година. 
 
Од наведените џуџести планети, позначајни и поинтересни се Плутон и 

Ерис. Плутон (наречен по римскиот бог на подземјето) е откриен во 1930 го-
дина, од страна на астрономот Клајд Томбо, кој внимателно набљудувајќи ги 
астрономските фотографии, забележал мала светла точка која покажувала мно-
гу бавно движење. Плутон од Сонцето просечно е оддалечен 5,9 милијарди 
km, но поради многу неправилната орбита, варира меѓу 7,3 и 4,4 милијарди 
km. На таа оддалеченост, Сонцето наликува на многу светла ѕвезда, од која 
пристигнува мало количество на топлина. Поради големата оддалеченост, една 
револуција на Плутон околу Сонцето трае 248 Земјини години. Периодот на 
ротација пак изнесува 6,39 Земјини денови, додека наведнатоста на оската на 
ротација е околу 32°. Пречникот на оваа џуџеста планета е 2250 km. Атмосфе-
рата главно е составена од метан и е многу тенка. Од замрзнат метан се состои 
и површинскиот дел чија температура е околу 40 К или -230°С.  
 

 
 

Слика 39. Фотографија со помош на која е откриен Плутон. 
 

Плутон има еден голем сателит наречен Харон (откриен 1978 година), 
оддалечен близу 19.000 km. Многу интересно е тоа што Харон околу Плутон 
орбитира за ист временски период колку што е и ротацијата на Плутон, т.е. за 
6,39 дена. Тоа значи дека сателитот Харон е постојано во ист правец во однос 
на планетата (исто како кога Месечината би била постојано над Европа). Спо-



Вселена и вселенски тела   

 76

ред ваквите особености, Плутон-Харон би можеле да се опишат како двоен си-
стем, слично на двојните ѕвезди. Покрај Харон, неодамна (од 2005 до 2012 
година) се откриени уште 4 мали сателити на Плутон, што е доста необично за 
вака мало планетоидно тело. 

Ерис или Ерида е мала џуџеста планета, откриена во Октомври 2003 
година. Се наоѓа на 14,5 милијарди километри далеку од Земја (три пати пода-
леку од Плутон), во надворешниот дел од Сончевиот ситем, наречен Кајперов 
појас. Пречникот на Ерис изнесува околу 2300 km, а масата е околу 27% по-
голема од онаа на Плутон. Со тоа е најмасивна и најголема досега позната џу-
џеста планета. Има многу издолжена орбита и потребни се 560 години за да 
заврти еднаш околу Сонцето. Ротацијата пак е многу побавна од онаа на Плу-
тон-само околу 8 часа. Во однос на површината, таа е главно претставена со 
замрзнат метан, а од метан веројатно е и повремената атмосфера. Површинска-
та температура, како што може и да се очекува е многу ниска, околу -240°С. 
Интересно е што во 2005 година е откриен мал сателит кој кружи околу Ерис, 
наречен Дисомниа.  
 Инаку, поради извонредно големата оддалеченост, истражувањата на 
планетата Ерис се отежнати, така што сеуште не постојат подетални податоци 
за него и за неговиот сателит. Покрај Плутон и Ерис (Ерида), како џуџеста 
планета некои ја сметаат и Церера, која претходно се третираше за планетоид 
или голем астероид.  

Покрај наведените џуџести планети, уште два кандидати го „чекаат“ 
тој статус: Седна и Кваоар. 

Седна е откриена во 2003 година и сеуште малку се знае за неа. Има 
пречник од околу 1000 km и е на огромно растојание од Сонцето, односно на 
просечни 100 милијарди km (од 15 до 145 милијарди km). Затоа, една нејзина 
револуција трае цели 12000 години! Веројатно има сличен состав како и други-
те транснептунски објекти. Се смета за најдалечен, а можеби и најстуден пла-
нетоиден објект во нашиот Сончев систем, воопшто до сега виден со телескоп. 

Кваоар е откриен на 4 јуни 2002 година и претставува претежно кар-
пест објект со голема густина (околу 4,5 g/cm3) и многу ниска температура 
(сличен на сателитите на Нептун). Од Сонцето е оддалечен просечно околу 6,5 
милијарди км при што за разлика од другите транснептунски објекти има дос-
та правилна, кружна орбита. Пречникот му се проценува на околу 900 km, а се 
знае и дека има мал природен сателит со дијаметар од околу 75 km. 

Можеби потенцијални кандидати за џуџести планети се и неодамна от-
криените Оркус и објектот 2007 OR10. Всушност Оркус е откриен во 2004 го-
дина и бидејќи е двоен систем, со голема месечина, се знае дека има пречник 
од околу 850 km и доста издолжена орбита, со просечно растојание од Сонцето 
од околу 5,8 милијарди km. Објектот 2007 OR10 е најголемиот досега познат 
објект (со пречник од околу 800 km) кој сеуште нема име, иако е откриен во 



Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 

 77

2007 година. Во 2045 година, поради многу издолжената орбита, овој објект ќе 
биде најдалечен од групата на планетоидни објекти, а сега е на „само“ 13 ми-
лијарди km оддалеченост од Сонцето. На двата наведени објекти има одредени 
знаци за појава на криовулканизам. 
 

 
 

Слика 40. Позначајните транснептунски објекти откриени до 2012 година. 
 

Иако во последно време вниманието е насочено кон планетите во дру-
гите ѕвездени системи, астрономите очекуваат и во длабочините на нашиот 
Сончев систем да откријат објекти кои би имале карактеристики на џуџести 
планети, па можеби дури и некој изненадувачки интересен објект. Инаку, со 
денешната вселенска технологија, па и онаа која ќе биде на располагање во 
блиската иднина, мисија или лет до било која транснептунска планета би траел 
со десетици години. Тоа и не е толку лошо со оглед што до најблиските плане-
ти на соседните ѕвездени системи, би биле потребни стотици илјади години. 
 

8.4  АСТЕРОИДИ 

 
Астероидите се темни и мали небесни тела, за кои до почетокот на XIX 

век воопшто не се знаеше. Меѓутоа уште Јохан Кеплер барал законитости во 
оддалеченоста на планетите и претпоставувал дека меѓу патеките на Марс и 
Јупитер постои некоја непозната планета.  

Независно еден од друг, Тициус во XVIII век, а потоа и Боде, изнеле 
свој закон познат под името Тициус-Бодеов закон, кој дава точни податоци за 
оддалеченоста на планетите од Сонцето во астрономски единици, освен за 
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Нептун и Плутон. Благодарение на овој „закон“, во почетокот на XIX век на 
оддалеченост од 400 милиони километри од Сонцето, откриено е едно небесно 
тело и на тој начин е пополнета празнината помеѓу планетите Марс и Јупитер 
во Сончевиот систем. Оттогаш се знае дека големиот простор помеѓу патеките 
на Марс и Јупитер го заземаат мали тела кои се викаат астероиди. Тоа придо-
несе во текот на XVIII век многу астрономи да почнат во назначениот простор 
да ја бараат непознатата планета. Прв кој успеал да открие непознато небесно 
тело е италијанскиот астроном Џ. Пјаци од Палермо кој на 1 јануари 1801 го-
дина забележал мала „ѕвезда” која бавно се движела меѓу ѕвездите и мислел 
дека е нова комета. Но, откако неговата орбита била подобро утврдена, стана-
ло јасно дека не е комета, туку нешто повеќе како мала планета. Пјаци ја наре-
кол Церера (Церес), по божицата заштитничка на Сицилија. По одредувањето 
на нејзината патека се видело дека лежи помеѓу Марс и Јупитер. Но, во след-
ната 1802 година, на приближно исто растојание од Сонцето пронајдена е дру-
га слична мала планета на која и е дадено името Палада. Нешто подоцна, во 
1804 година, од Хардинг е откриена Јунона, а во 1807 година Олберс ја открил 
Веста. По откривањето на четвртиот астероид настанал застој, а во поново 
време се откриваат со компјутеризирани телескопи. Денес се смета дека има 
околу милион астероиди поголеми од 1 km, а од нив само 30 се со пречник 
поголем од 200 km. Првите четири астероиди се наоѓаат на приближно исто 
растојание од Сонцето. Последниот, Веста, понекогаш може да се набљудува и 
со голо око кога е доволно сјаен. Секој астероид си има свој број и име. На 
почетокот додека се сметало дека астероидите се во мал број, им биле давани 
митолошки имиња како и на планетите. Подоцна, кога нивниот број станал по-
голем, астероидите почнале да добиваат имиња по научници, области, градови, 
држави, историски личности и др.: Коперник, Њутн, Кроација, Србија, Адрија, 
Москва и др. 

Вкупната маса на сите астероиди е помала од масата на Месечината, 
односно претставува еден илјадитти дел од масата на Земјата. Значи, тие имаат 
мали димензии. Првооткриените планетоиди се со најголеми димензии. Така, 
Церера е со пречник од околу 950 km, Палада 550 km и Веста со 520 km. 
Поради големината и кружниот облик, Церера (Церес) од 2006 година е ставен 
во групата џуџести планети.    

Најголемиот број на астероиди кружат околу Сонцето на оддалеченост 
од 250 до 528 милиони km, околу една заедничка патека, помеѓу Марс и Јупи-
тер градејќи „појас на астероиди”. Околу Сонцето обиколуваат за период од 3 
до 7 години. Најблиските астероиди една револуција извршуваат за период од 
1 година, а најоддалечените за 14 години. Околу својата оска се движат брзо, 
во просек еднаш за неколку часа. Меѓутоа, некои од нив се издвојуваат од за-
едничката патека и се приближуваат на планетите, па и на Земјата. На пример, 
планетоидот Икар до Меркур се приближува на оддалеченост од 28 милиони 
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km. Малиот астероид Хермес, близу Земјата, доаѓа на оддалеченост од 580.000 
km. 

Настанувањето на астероидите е сè уште отворен проблем. За ова пра-
шање се поставени повеќе хипотези. Најчесто се смета дека се делови од 
материјата што преостанала од формирањето на планетарниот систем околу 
Сонцето. Бидејќи патеките на многу астероиди потсетуваат на кометските, се 
изнесува претпоставката дека тие се јадра на стари комети. Нема сомнение 
дека метеорската материја има некаква врска со астероидите, а позната е врс-
ката помеѓу кометите и метеорите. Оттука оваа можност се јавува како доста 
интересна, бидејќи ќе ја расветли евентуалната поврзаност помеѓу овие три 
небески тела. Во составот на астероидите има: 40% водород, 20% силициум и 
20-30% разни метали. 

    
................................................................................................................................. 
Во последно време, во медиумите се почесто се изнесуваат информации за можна 

опасност по Земјата од удар на астероид со помали или поголеми димензии. Исто 

така, често се појавуваат „загрижувачки вести“ дека на мало растојание (обично не-

колку десетици или стотици илјади км) покрај Земјата поминал астероид со големина 

на „автомобил“, „автобус“ и слично. Оние кои ги изнесуваат таквите информации, ос-

вен бомбастичниот наслов, обично не навлегуваат во суштината, а тоа е колкав е вис-

тинскиот ризик од удар на некој астероид кој би бил опасен за Земјата. 

Најголем број на вселенски тела кои паѓаат или со кои се „судира“ Земјата на својот 

пат околу Сонцето се со мали димензии од неколку милиметри до неколку сантимет-

ри. Овие мали тела, навлегувајќи во атмосферата, поради силното триење се загреваат 

и согоруваат во високите слоеви на атмосферата, а појавата е позната како метеор, бо-

лид или „ѕвезда која паѓа“. Обично, вакви појави има стотици, па и илјадници секој 

ден, особено кога Земјата пресекува метеорски облак – остаток од некоја комета. 

Слично е со телата (метеорите) со големина од неколку десетици сантиметри, па до 

метар или нешто повеќе. Сепак, ваквите метеори (кои се јавуваат многу поретко) 

обично експлодираат во атмосферата (на височина од 40-100 km) и се распаѓаат на 

мали парчиња кои потоа согоруваат. Ваквата појава обично е проследена со силен 

звук и изразит светлосен траг на небото. Во временски растојанија од 5-20 години, 

Земјата се судрува со тело (метеор) големо до десетина метри, кое исто така се рас-

паѓа во атмосферата (20-80 km), што е проследено со силна експлозија и сјајни траги. 

На површината на Земјата може но и не мора (зависно од составот на метеорот) да 

паднат парчиња од распаднатиот метеор и да формираат мали кратери, а веројатно 

многу почесто истите паѓаат на морските површини предизвикувајќи помали бранови. 

Ризикот или опасноста од такви појави по човекот се занемарливи, бидејќи многу 

мали се шансите метеоритот да падне токму во населено место. Нешто поголема 

опасност е доколку метеорот, односно астероидот има димензии од 10-20 m, при што 

распаднатите парчиња може да имаат димензии до 1 m па и поголеми и да создадат 



Вселена и вселенски тела   

 80

кратери од десетици метри. Вакви метеорски удари на површината на Земјата се јаву-

ваат на неколку стотици години. 

Како вистински ризични метеори односно астероиди се сметаат оние со пречник над 

30 метри, а колку астероидот е поголем, толку и опасноста по Земјата, односно по 

живиот свет на неа се поголеми. Сепак, треба да се има во предвид дека: 

• Судир со астероид со големина од 30-50 метри (се смета дека таков бил Тунгускиот 

астероид) се случува еднаш на околу 4000 години. Ваков астероидски удар или екс-

плозија во атмосферата може да има катастрофални регионални последици докол-

ку е во погусто населен простор. 

• Судир со астероид со големина од 150-300 метри се случува еднаш на 10-15 илјади 

години. Во случај на удар на копно, катастрофата би била од големи размери за тој 

дел од континентот, а би се почуствувале на целата Земја. Доколку пак падне во 

океанска област, би се појавило огромно цунами со катастрофални ефекти во крај-

брежниот појас. 

• Судир со астероид со пречник од 300-500 м се случува еднаш на неколку стотици 

илјади години и би предизвикал несогледиви последици за целото човештво, осо-

бено на континентот каде е ударот или пак на целиот крајбрежен појас ако ударот 

е во океан. 

• Судир со астероид со пречник од 1-5 км се случувал просечно еднаш на неколку 

милиони години и би бил катастрофален за целото човештво, со мали можности за 

„преживување“ по ударот. 

• Судир со астероид или комета со пречник поголем од 5 км (како оној кој предизви-

кал исчезнување на диносаурусите пред 65 милиони години) се смета дека се слу-

чува на период од околу 100 милиони години и  би бил од разорен карактер за це-

лиот жив свет на Земјата со несогледиви последици. 

 

 
 

Слика 41. Астероиди поголеми од 150 m можат да претставуваат закана за Земјата. 
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Вселенската агенција НАСА врши пребарување и каталогизација на потенцијално опас-

ни астероиди (Spaceguard Survey) со пречник поголем од 150 m и нивниот број до сега 

е околу 1300. Сепак, шансите за судир со ваков астероид во следните 100 години се 

речиси никакви, а сосема мали за судар со астероид со големина од 20-150 m. Според 

одредени статистики, веројатноста да го загубиме животот поради удар на астероид е 

околу 1:700.000 или помали од веројатноста да го загубиме животот во силен пожар! 

Затоа нема потреба од реакција на наслови дека „ни се приближува астероид со голе-

мина на автобус“, особено ако тој помине на „само“ 100, 200 или 300 илјади km одда-

леченост од Земјата. Многу поголема реална опасност се секојдневните сообраќајни и 

други несреќи, разни природни непогоди и слични закани. 

................................................................................................................................. 
 
8.5  КОМЕТИ 

 
Зборот комета доаѓа од грчкиот збор kometes што значи долгокос. По-

крај затемнувањето на Сонцето, појавата на кометите е вселенска појава која 
низ историјата предизвикувала најмногу празноверија и страв. Луѓето со чуде-
ње ги набљудувале тие вселенски патници и ги толкувале како појави за кои 
биле поврзани разни пророштва. Затоа кометите станале многу непопуларни, а 
како и кај секое празноверие причината е незнаењето. Во многу земји, комети-
те се преставени како небесни гласници, но на сосема различни начини. Се 
сметале како наговестувачи на војните, гладот и сиромаштијата. Жителите на 
стариот Египет, Грција, Кина, Рим, биле во голем страв кога на небото ќе се 
појави долгокоса ѕвезда. Во средниот век опашестите ѕвезди биле “носители” 
на сите зла кои ги погодиле Земјата и луѓето. Поради стравот од кометите, 
францускиот крал Луј XIV во 1664 година го свикал првиот меѓународен ас-
трономски собир на тема комети. Откако Едмунд Халеј докажал дека кометите 
се движат по елиптична патека околу Сонцето следејќи ги Њутновите закони 
за гравитација, во редовите на образованите луѓе односот кон кометите се 
сменил.  

Потполно развиената комета се состои од глава и опашка. Главата на 
кометата се состои од јадро и кома. Јадрото на кометата е многу мало. Нај-
често има пречник од само неколку километри. Тоа може најлесно да се опише 
како смеса од замрзнати гасови помешани со честички прав, камења, а поне-
когаш и од јаглеводороди. За време на поминувањето на кометата покрај Сон-
цето гасовите и водата се топат и испаруваат, честичките прав се ослободуваат 
и настанува кома. На уште поголема близина до Сонцето, соларниот ветер (по-
стојаниот млаз на брзи честички кој се шири околу Сонцето) удира во комата и 
ја издолжува во спротивен правец на Сонцето. Сончевиот ветер ја потиснува 
обвивката на кометското јадро и ја развлекува во опашка која може да достиг-
не должина од стотици милиони километри. Опашката на кометите се состои 
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од два дела: син, од гасови и бел од прашина. При загревањето на кометите, од 
неа испаруваат различни гасови. Поради сончевото зрачење тие гасови се 
јонизираат и флуоросцираат така што настанува посебен синкаст дел на опаш-
ката. Тој дел на опашката е двапати поголем од „прашинестиот” дел. Опашка-
та на кометата може да биде доста долга - преку 150 милиони km. Комата е 
многу помала од опашката и се протега неколку десетици илјади километри 
околу јадрото. Густината на опашката е многу мала - при поминувањето покрај 
Сонцето кометата испушта едвај околу 100 тони материјал од јадрото, зависно 
од големината и движењето.       

 

 
 

Слика 42. Снимка на Хале-боповата комета од 1997 година. 
 
Кометната атмосфера и опашката се толку ретки што на Земјата би ги 

сметале за вакум, но сепак ги гледаме на голема оддалеченост од повеќе десе-
тици или стотици милиони километри бидејќи добро ја рефлектираат Сончева-
та светлина. Колку кометата е поблиску до Сонцето, толку побрзо се движи, а 
опашката е се поголема и посветла, па може да преставува спектакуларна сли-
ка на небото, каков што беше случајот со кометата Хале-Боп во пролетта 1997 
година.      

Познатиот астроном Е. Халеј, истражувајќи ги забележаните појави низ 
старите извори, наишол на комета, која се појавува на секои 76 години. Таа е 
истата комета од 1531 година која ја набљудувал Апиан, односно истата 
комета што ја набљудувал Кеплер во 1607 година, а во 1682 година и самиот 
Халеј. Подоцна оваа комета, во чест на Халеј, била наречена Халеева. 
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Халеевата комета последен пат близу Сонцето минала во 1986 година 
кога била со помал сјај, за разлика од 1910 година кога нејзината величествена 
опашка се протегала низ целото небо, така што Земјата поминала низ неа. Во 
тоа време е познато дека луѓето купувале гас маски за да се заштитат од 
отровните гасови кои мислеле дека ќе уништат се живо на Земјата. Забележан 
е и  случај кога еден богат човек го продал имотот, а парите им ги поделил на 
сиромашните за да се најадат за последен пат пред да дојде “крајот на 

светот”.      
Денес, кометите според карактеристиките на нивните движења се поде-

лени во три групи: 
• Комети со краток период (од неколку години) чиј што афел се наоѓа приб-
лижно на Јупитеровата оддалеченост од која ниту една комета не е сјајна. Во 
оваа група комети спаѓа Енкеовата комета откриена во 1786 година, со период 
од 3,3 години. Сите кратко периодични комети се со слаб сјај и многу од нив 
тешко се гледаат со телескоп. 
• Комети со среден период (помал од 200 години), чиј што афел се наоѓа на 
Нептуновата или на поголема оддалеченост. Од 600 проучени комети околу 
100 имаат период пократок од 200 години. Халеевата комета е единствен зна-
чаен член на оваа група. Првите податоци за неа се забележани во 239 година 
п.н.е. а нејзиното следно појавување се очекува во 2062 год. 
• Комети со долг период (преку 200 години) и таканаречени непериодични 
комети чие движење не е елиптично туку речиси праволиниско. Тука спаѓа 
Хале-Боповата комета од 1997 година, како и големата комета што ќе помине 
кон крајот на 2013 година.     

Луѓето кои со векови ги проучувале кометите се запрашувале од каде 
доаѓаат. Во 1950 година, Холанѓанецот Јан Орт ја поставил теоријата по која, 
на крајот на Сончевиот систем постои кометски облак, подоцна наречен Орт-

ов облак во кој се движат кометите. Во 1992 година оваа теорија била докажа-
на со помош на модерни телескопи. Кометите своето потекло го носат уште од 
времето на создавањето на Сончевиот систем, кога на голема оддалеченост од 
Сонцето, на ниски температури, меѓуѕвездената прашина и гасови се кондези-
рале во мали тела составени од лед од различни елементи. Инаку кометите бр-
зо стареат - испаруваат.   

Често човекот се прашува какво може да биде влијанието на кометите 
врз Земјата. Одговорот е - незначително. Масата на кометата е премала за да 
може гравитациски да влијае на Земјата, а опашката е толку ретка (поретка ду-
ри од чад од цигари), што и да нè зафати еден дел од неа, тоа не би имало ни-
какво влијание на Земјата. Всушност, Земјата постојано поминува низ остато-
ци од кометски опашки, а тоа се бележи како појава на голем број метеори. 
Што се однесува на веројатноста некоја комета да ја погоди Земјата, одговорот 
е: речиси никаква. Кометите не се така чести, а тие што се појавуваат, помину-
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ваат на неколку стотици илјади до неколку милиони km оддалеченост од 
Земјата. Освен тоа, бидејќи се изградени од замрзнати гасови и вода – помали-
те комети во целост би се стопиле при навлегувањето во Земјината атмосфера.  

 
8.6  МЕТЕОРИ 
 
Името го добиле од грчкиот збор meteoron – воздушна појава. Метео-

рите се најмали темни и ладни небесни тела во Сончевиот систем, кои за време 
на ведрите ноќи ненадејно се појавуваат во облик на светли точки и брзо пре-
летуваат од еден на друг крај на небото. Тие се наоѓаат во голем број во меѓу-
планетарниот простор и близу Земјата, но не знаеме дека постојат затоа што не 
ги гледаме. Кога на својот пат, Земјата ќе наиде на метеори, тие со голема 
брзина од 10 до 80 km/сек влегуваат во нејзината атмосфера, при што поради 
отпорот, односно триењето со атмосферата, се усвитуваат и согоруваат пред да 
паднат на Земјината површина, оставајќи зад себе светла трага. Затоа меѓу на-
родот се познати под името „ѕвезди што паѓаат”.  

Метеорите најчесто стануваат видливи на висина од околу 120 km, но 
влегувајќи во атмосферата на Земјата, која им дава отпор, тие губат дел од сво-
јата кинетичка енергија која преминува во топлинска, загревајќи го метеорско-
то тело и околниот воздух. Поради нагло загревање, доаѓа до усвитување на 
метеорот до околу 2500°С. Притоа, тој свети и испарува додека не согори, се 
распаѓа и на својот пат паѓа на Земјата. Во таа прилика, делумно го јонизира 
воздухот околу себе. Често се случува метеорот да се појави во облик на 
голема топка која останува кратко време во атмосферата и по исчезнувањето 
на светлината. Таа појава се вика болид. Најсилна светлина болидите имаат на 
висина од 50-60 km. Појавата на болидите често ја следат шумови, остар виеж 
и доста светла трага. Со приближување кон Земјата, брзината на болидите се 
намалува, при што доаѓа до нивно согорување, а понекогаш се јавува и силна 
експлозија и распрснување во ситни парчиња, од кои некои паѓаат на Земјина-
та површина како ладни и темни тела. Метеорските парчиња кои ќе паднат на 
Земјината површина се викаат метеорити. Тоа значи дека по појава на болид 
не мора да падне метеорит, додека пак на паѓањето на метеорит му претходи 
болид.  

Понекогаш метеорите се јавуваат во голем број и тогаш формираат т.н. 
метеорски рој, кој како да настанува од една точка на небото. Оваа точка уште 
се нарекува радијант. До појава на метеорски роеви доаѓа кога Земјата на 
својот пат ја пресекува патеката на некој метеорски поток. Врз основа на некои 
сознанија метеорските потоци се движат по патеки по кои некогаш се движеле 
комети. Тоа значи дека тие претставуваат производи од распаѓање на јадрата 
на кометите или на некои мали астероиди кои скршнале од својата патека. При 
своето обиколување околу Сонцето, Земјата ја пресекува патеката на метеор-
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ските потоци во времето од 8 до 13 август, од 20 до 23 септември и од 10 до 13 
декември. Тогаш во една ноќ, на небесниот свод можат да се видат 20 до 100 
метеори. Два позначајни метеорски роја се Персеиди и Леониди. Името го до-
биле по соѕвездијата во кои се гледаат. Бидејќи метеорските роеви се јавуваат 
периодичо во одредени денови од годината, очигледно е дека тие се движат 
околу Сонцето по затворени патеки, кои Земјата секогаш ги пресекува на исто 
место од својата патека. Годишно на нашата планета паѓа околу 20.000 тони 
метеорски материјал, најчесто во вид на фина прашина. 

Најголемите метеори, тешки и по десетина тони, не согоруваат во ат-
мосферата, туку се забиваат длабоко во Земјината површина, создавајќи удар-
ни метеоритски кратери. Во релјефот на Земјата досега се пронајдени околу 
20 големи метеоритски кратери. Повеќето од нив се со предисториска старост. 
Еден од најпознатите метеорски кратери, кој е најдобро истражен и проучен, 
се наоѓа во Аризона (САД). Неговиот пречник изнесува 1200 m, а неговата 
длабочина 175 до 180 m. Овој кратер е познат под името Метеорски кратер. 
Прстенестиот бедем од наталожениот растресит материјал, исфрлен при уда-
рот е висок 45 m. Железно-никлената маса од метеоритот се наоѓа на длабочи-
на од 420 m. Овој метеорит кој паднал пред 5000 години, бил тежок неколку 
илјади тони. Инаку, поголемите метеорити што имаат по неколку килограми се 
многу ретки, а најретки се крупните метеорити со тежина од 10 до 100 тони. 
Најголем до сега откриен метеорит, се наоѓа во Намибија, во југозападна Аф-
рика. Откриен е во 1920 година, а името Хобо го добил по фармата каде е нај-
ден. Неговата должина и неговата ширина изнесуваат 3 m, а дебелината 1 m, 
додека тежината му е околу 60-70 тони. Во Мексико е пронајден метеорит те-
жок 50 тони. Познат по тежина е метеоритот паднат на Грендланд во 1815 го-
дина со 33 тони. Тоа е и најголемиот преместен метеорит на Земјата, кој денес 
се наоѓа во Американскиот природнонаучен музеј во Њујорк.   
 Иако голем број од метеоритите паднале на Земјата, сите неможеле да 
бидат проучени бидејќи паѓале и во водени површини, а од оние кои паднале 
на копно многу не се пронајдени. Сепак, досега проучените метеорити ни пру-
жаат драгоцени податоци кои се од посебно значење за сите науки што се 
занимаваат со проучување на Вселената и Земјата.  
 
 Поделба на метеоритите 
 
 Не постои единствена поделба која би ја поддржале и прифатиле сите 
истражувачи. Најчесто се зборува за постоење на два вида метеорити: метеор-
ски камења (камени) и метеорско железо (железни). Меѓутоа, има метеорити 
во чиј состав се наоѓаат и метали и неметали во еднаков сооднос. Поради тоа 
се среќава и следнава поделба: железни (сидерити), камено железни (сидеро-
лити) и камени (аеролити). 
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Слика 43. Лево: железен (горе) и камен (долу) метеор. Десно: Метеорскиот кратер во 

Аризона – САД, настанат од удар на метеор со пречник од 50 m. 
  

Камените метеорити се делат на две групи: хондрити составени од 
оливини и стакло и ахондрити. Најголем број метеорити спаѓаат во групата 
хондрити и тие настанале за време или кратко по раѓањето на Сонцето, така 
што останале непроменети 4,5 милијарди години. Поради тоа, претставуваат 
доказ за раниот развој на Сончевиот систем. Ахондритите првин имале хон-
дритска структура, која се променила поради загревање и удар на површината. 
Многу се поретки од хондритите и водат потекло главно од астероидот Веста, 
па дури постојат примероци за кои се верува дека потекнуваат од Марс. 

Железните метеорити претставуваат распаднати делови од јадрата на 
астероидите, а освен железо (90%), како елементи застапени се и никел, кобалт 
и др. Карактеристичен железен метеорит е Сихоте-Алинскиот, кој паднал во 
источен Сибир, на 12. II 1947 година.  

Камено-железните метеорити содржат железо, никел, кислород, јаг-
лерод, азот и сл. или во нивниот состав околу 50% го чинат метали, а остана-
тите 50% се силикати.  

Од сето ова со сигурност може да се тврди дека најраспространети се 
камените метеорити 92,7%, потоа следуваат железните метеорити со 5,6%, а 
најретки се камено-железните метеорити со 1,3%. Меѓутоа, железните метео-
рити почесто и полесно се наоѓаат бидејќи долго се одржуваат и лесно се 
разликуваат од подлогата на која паднале. Камените метеорити многу тешко се 
разликуваат од околината, бидејќи брзо се распаѓаат.  
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II.  ХИПОТЕЗИ ЗА НАСТАНУВАЊЕ 

НА СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ 
 

 

Прашањето за настанувањето на Сончевиот систем е еден од најста-

рите проблеми во науката, кој ни денес и покрај нејзиниот напредок, не е це-

лосно решен и објаснет. Уште нашите далечни предци се интересирале и раз-

мислувале за тоа како е настаната Земјата. Бидејќи не ги познавале ни најос-

новните природни закони, ни Земјиниот облик и нејзината положба во все-

лената, ни движењата на Земјата, тие на тоа прашање не можеле правилно да 

одговорат. Поради тоа, старите сфаќања за настанувањето на Земјата и небес-

ните тела се испреплетени и објаснувани со религиозни легенди и митови. Кај 

сите нив преовладувала една основна мисла: Земјата и животот на неа ги соз-

дале виши сили-богови. Бидејќи на вака важно прашање му се припишувал ре-

лигиозен мит, првите научни хипотези, макар и примитивни, настанале дури 

во втората половина на XVIII век. Сложеното прашање за настанувањето на 

Сончевиот систем ни до денес не е конечно решено. Но откривањето на други 

планетарни системи во последните неколку години, овозможи да се добие дос-

та точна претстава за тоа како можел да се формира и нашиот Сончев систем. 

Новодобиените податоци ги прочистуваат старите хипотези кои секако се 

корисни, бидејќи служат како основа врз која се групираат нови сознанија. Тоа 

овозможува некои од овие хииотези постепено да се отфрлаат и да добиваат 

само историско значење, други пак се корегираат и како во секое научно ис-

тражување, постепено се приближуваме до природните закономерности. 

Сите хипотези грубо можат да се поделат на неколку групи: 

1. Во првата група спаѓаат оние хипотези кои поаѓаат од претпоставката де-

ка Сончевиот систем и Земјата настанале од маглина, од која поради ро-

тацијата, но без учество на надворешни фактори, се откинувале перифер-

ните делови и од нив се формирале планети (небуларни хипотези). 

2. Втората група хипотези поаѓа од претпоставката за плимското дејство на 

некоја ѕвезда, која на својот пат наишла на Сонцето и од него ги откина-

ла периферните делови, од кои настанале планетите и нивните сателити-

месечини (катастрофично-плимски хипотези). 

3. Во третата група спаѓаат хипотезите кои ја истакнуваат претпоставката 

дека Сонцето и другите небесни тела (планети и месечини) настанале од 

облак на космичка прашина и други разбиени тела од атмосферата и од 
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нив формирале планети, кои потоа својата еволуција ја започнале како 

ладни тела (кондензациони хипотези). 

 

Во натамошниот текст се изнесени најзначајните хипотези од секоја 

група, а на крај е претставена современата теорија за тоа како настанал Сонче-

виот систем.  

 

1. КАНТ-ЛАПЛАСОВА (НЕБУЛАРНА) ХИПОТЕЗА  

 

Имануел Кант во 1755 година и Пјер Симон Лаплас во 1796 година, 

независно еден од друг, го направиле првиот чекор на патот кон разрешување 

на прашањето за настанувањето на Сончевиот систем. Подоцна нивните мис-

лења биле комбинирани, од што произлегува единствената небуларна хипотеза 

(небула-маглина), која го носи нивното име Кант-Лапласова, иако има мис-

лења дека овие две гледишта не треба да се поврзуваат во една хипотеза. 

Имануел Кант (по потекло Германец) сметал дека Сончевиот систем 

настанал со акумулација на ситни и цврсти небесни тела и космичка прашина 

во посебни покрупни тела, кои, под дејство на гравитацијата, образувале свои 

движења кои биле во директен правец. Слично мислење изнел Пјер Симон Ла-

плас (по потекло Французин). Тој не знаел за Кантовите размислувања. Според 

Лаплас, на местото на денешниот Сончев систем постоела една огромна маг-

лина, составена од усвитени гасови со топчест изглед, која ротирала во дирек-

тен правец. Поради ротирањето таа постепено се сплеснувала на половите, а се 

испапчувала во екваторската рамнина и добила изглед на сплескана топка. 

Комбинирајќи ги овие две хипотези со различно толкување, формирана е Кант 

- Лапласовата или небуларна хипотеза. 

Според оваа хипотеза, „прамаглината“ од која настанал Сончевиот 

систем, во почетокот била усвитена и нејзините честички биле доста разреде-

ни, а силата на тежата слаба и се протегала надвор од патеките на најодалече-

ните планети. Поради постојаното движење и судирањето на честичките дош-

ло до нивни меѓусебни групирања и соединувања. Притоа, усвитената маглина 

се повеќе се збивала, при што се зголемувала и нејзината привлечна сила. 

Напоредно со групирањето на честичките, доаѓа и до ротација на целата маса 

околу нејзината оска. Маглината, која во почетокот полека се движела околу 

својата оска, со испуштањето на топлината во ладниот вселенски простор, се 

ладела, се згуснувала и се смалувала, но и постепено се сплескувала. Зголеме-

ното згуснување довело до намалување на зафатнината, а тоа пак предизвика-

ло сè побрза ротација и се поголема сплесканост. Поради зголемената ротација 

се јавила центрифугална сила која дејствува спротивно од центрипеталната. Со 

текот на времето, брзината на движењето толку се зголемила што центрифу-

галната сила постепено станувала поголема од гравитацијата, особено околу 
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екваторот на маглината. Кога центрифугалната сила преминала некоја критич-

на вредност што значи станала многу појака од привлечната, од материјата 

околу екваторските предели, дошло до одвојување на прстени во вид на кон-

центрични кругови. Според Лаплас, откинатите делови по извесна оддалече-

ност, ги задржала привлечната сила на прамаглината. Додека гравитацијата на 

маглината постојано ги привлекува кон себе, центрифугалната сила откинати-

те делови ги „влече“ во далечините на вселенскиот простор. Со таквиот однос 

на овие сили во моментот на воспоставување рамнотежа, формирано е место за 

движење на откинатите делови. 

 

 
 

Слика 44. Шематски приказ на Кант-Лапласовата хипотеза. 

 

Поради различниот состав на честичките во гасовитиот прстен и нив-

ното нееднакво ладење, дошло до разбивање и распаѓање на прстените. Ме-

ѓутоа, честиците од распаднатиот прстен повторно почнале меѓу себе да се 

привлекуваат, да се соединуваат и да создаваат нови гасовити топки, од кои 

настанале идните планети. Тие се движеле околу јадрото на прамаглината и 

ротирале околу својата оска. Според тоа, од најголемиот дел на основната маса 

од прамаглината настанало Сонцето, а од откинатите делови планетите, од-

носно од секој прстен се кондензирала по една планета (сл. 44). 

Настанувањето на месечините кои ги придружуваат планетите, Кант-

Лапласовата хипотеза го објаснува на ист начин. Од одвоените гасовити топки, 

во фазата на нивното движење околу централната прамаглина и околу својата 

оска, под дејство на истите сили кои го условиле формирањето на планетите, 

се издвоиле мали периферни делови. Од овие помали гасовити прстени се фор-

мирани природните сателити - месечини кои се движат околу своите планети. 
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Заедно со планетата околу која се движат, месечините кружат и околу центра-

лниот дел на целокупниот систем - Сонцето. 

На тој начин настанала и Месечината, која е откинат дел од Земјата и 

нејзин природен сателит – трабант. 

Во почетокот односно во фазата на одвојување од прамаглината и фор-

мирање во посебно небесно тело, Земјата била во усвитена гасовита состојба 

со висока температура. Поради брзото движење во ладниот вселенски простор, 

таа, како и Сонцето, зрачела и испуштала топлина во вселената, при што ја 

намалувала својата топлотна енергија и со текот на времето преминувала во 

течна состојба. Преминувајќи од гасовита во течна состојба, поради сè поголе-

мото ладење, била обвитката со густа водена пареа и разни гасови. Во оваа 

фаза дошло и до диференцирање на масите по нивната специфична тежина. 

Поради ова, јадрото на Земјата го исполниле најтешките елементи: никел, же-

лезо, кобалт и др. Одејќи од центарот - јадрото кон периферијата, распоредени 

се сè полесни елементи. Огромните количества водена пареа, со понатамошно-

то ладење на Земјата, се кондензирале и преминале во течна состојба. Атмо-

сферската вода, под дејство на Земјината тежа, почнала да паѓа на самата Зем-

ја, формирајќи на тој начин мориња и океани. Со понатамошното ладење оваа 

течно зажарена маса постепено на површината добивала тенка тврда обвивка 

која подоцна преминала во цврста Земјина кора. Во споредба со јадрото, се-

гашната Земјина кора ја градат најлесни елементи. 

Кант-Лапласовата хипотеза долго се задржала како најдобро објаснува-

ње за настанувањето на Сончевиот систем, затоа што многу фактори и беа во 

прилог. Пред сè е утврдено дека: 

- сите членови на Сончевиот систем се од ист или сличен состав; 

- од Земјината внатрешност на површината избиваат вулкани, жешки га-

сови и пареи, владеат високи температури, што укажува дека во јадре-

ните делови Земјата се уште не е оладена; 

- на џиновските планети од Јупитеров тип се забележани прстени слични 

на оние што се откинале од прамаглината; 

- поради својата едноставност била многу популарна во XIX век. 

 

Поради предните факти таа долго се задржала. Меѓутоа, со текот на 

времето, во неа се откриени бројни противречности кои постепено довеле до 

нејзино повлекување, така што денес таа има само историско значење, бидејќи 

претставува прва етапа во објаснувањето и решавањето на така важно праша-

ње како што е настанувањето на Земјата и Сончевиот систем. 

Најнапред, Максвел (J.C. Maxwell) извршил математичка анализа на 

оваа теорија, при што нагласил зошто од Сатурновите прстени не е формирано 

некое поголемо тело. Тој истакнува дека од тие прстени, со масата што ја 
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имаат, никогаш не може да се формира некое поголемо тело. За тоа е потребно 

прстените да имаат 100 пати поголема маса. 

Џемс Џинс врз основа на сегашната брзина на движењето на Сонцето и 

планетите, ја пресметал брзината со која се движела прамаглината. Тој утвр-

дил дека прамаглината никогаш не ја достигнала брзината потребна за издвоју-

вање на прстените, зошто за да можат гасовитите прстени да се одвојат од цен-

тралната маса потребно е таа да се движи со 125 пати поголема брзина од онаа 

со која се движи Сонцето. Но, ако се прифати дека маглината се движела со 

теоретски предвидената брзина, во тој случај Сонцето би било многу посплес-

кано на половите, што сепак не е забележано. 

Сериозна забелешка е и ретроградната ротација на планетата Уран и 

четирите Јупитерови месечини, една Сатурнова, четири Уранови, една Непту-

нова и др. 

Неуспехот на небуларната хипотеза да го објасни настанувањето на 

Сончевиот систем ги натера научниците да се позанимаваат со други можни 

причини за создавањето на планетите. Тоа придонесе, во втората половина на 

XIX век, благодарение на низа нови откритија, да се појават повеќе хипотези 

за настанувавето на Земјата. Меѓу нив особено се издвојуваат т.н. хипотези на 

катастрофи или хипотези на судири. Сите овие хипотези претпоставуваат дека 

Сонцето како ѕвезда постоело пред планетите, а тие настанале под влијание на 

некоја друга ѕвезда која се приближила до Сонцето или со него се судрила. 

 

 

2.  ЏИНСОВА ХИПОТЕЗА 

 

Џемс Џинс (James Hopwood Jeans) е познат англиски астроном кој во 

1919 година ја поставил една од најзначајните хипотези за настанување на 

Сончевиот систем по пат на катастрофи. Во споредба со другите хипотези од 

овој вид, Џинсовата е значително посовршена, водејќи сметка да ги елиминира 

нејасните прашања. Позната е уште под името плимска хипотеза. Според неа, 

во подалечното минато покрај Сонцето поминала ѕвезда со џиновски размери. 

Во своето движење таа се приближила на растојание од само неколку Сончеви 

полупречници. Тоа, поради огромната привлечна сила, условило создавање на 

голем „плимски бран” на Сонцето. Слична појава, само во многу помали раз-

мери, може да се набљудува на водените маси на Земјата, што е условено од 

влијанието на Месечината. Ѕвездата што се приближувала, со својата гравита-

ција се повеќе ги привлекувала кон себе периферните делови на Сонцето. Тоа 

плимско влијание од џиновската ѕвезда на Сонцето, се изразува со формирање 

гасовити испакнатини од двете страни на Сонцето. Плимското испакнување 

што било свртено кон ѕвездата што се доближувала, било многу поголемо од 

она на спротивната страна. Поради се поголемото приближување на џиновска-
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та ѕвезда се зголемувало нејзиното гравитационо влијание кон Сонцето и во 

еден момент дошло до откинување на дел од сончевата гасовита материја. Но, 

ѕвездата не се допрела до Сонцето, туку поминала покрај него со голема брзи-

на. На тој начин таа само ги привлекла кон себе отргнатите делови од Сонче-

вата маса, кои не можеле да се соединат со ѕвездата која брзо се оддалечувала, 

бидејќи со оддалечувањето слабеело нејзиното привлечно дејство, така што 

сама го продолжила патот во вселената. Откинатите делови, под влијание на 

Сончевата привлечна сила, продолжиле да се движат околу Сонцето. Како 

ѕвездата се оддалечувала, откинатиот дел од сонцето се здобивал со издолжен 

вретенест изглед, со форма на „томпус“ цигара. Ваквиот облик е последица на 

спротивното дејство на привлечната сила на Сонцето и ѕвездата која се одда-

лечувала (сл. 45). 

 

 

Слика 45. Џемс Џинс и неговата плимска хипотеза. 

 

Со вретенестиот облик на оваа гасовита материја, по Џемс Џинс, ма-

сата на планетите расте до Јупитер, а потоа опаѓа до Плутон. Во средишниот 

дел, каде што дошло до неутрализирање на привлечните сили, се создало нај-

многу материја, па затоа тука се наоѓаат најголемите планети.    

Главен недостаток на оваа хипотеза е тоа што планетарните системи би 

биле многу ретки, бидејќи вакви блиски средби меѓу ѕвездите се речиси невоз-

можни. Од друга страна, денес веќе е познато дека голем број џвезди имаат 

свои планетарни системи. 

 

 

3.  ШМИТОВА ХИПОТЕЗА 

 

Советскиот академик Ото Јулиевич Шмит (Otto Schmidt), познат гео-

физичар и истражувач на поларните области, во 1944 година ја објавил својата 
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хипотеза за настанувањето на Сончевиот сис-

тем и Земјата во него. По своите идеи, мисли и 

аргументите што ги застапува, тој се вбројува 

во истражувачи кои се на мислење дека Сонче-

виот систем и Земјата во него настанале со кон-

дензација на ладни честици од вселенска пра-

шина, кои биле различни по состав и тежина. 

Неговата хипотеза (уште позната и како метео-

ритна) е една од најпознатите од овој вид, од-

носно од групата кондензациони хипотези.  

 

Слика 46. Ото Шмит и книгата со неговата хипотеза 

за настанување на Сончевиот систем.  

 

 

Основната идеја-поставка на Шмит се состои во следново: пред повеќе 

милијарди години, Сонцето, движејќи се по својата патека (околу центарот на 

Галактиката) поминало низ облак од меѓуѕвездена материја-прашина, гасови и 

метеорити, кои се сместени во рамнината на Галактиката. Притоа, Сонцето со 

својата гравитација привлекло дел од материјата од гасови, прашина и метео-

рити. Вселенската прашина што Сонцето ја привлекло кон себе и која го оп-

кружила Сонцето, била принудена да се движи околу него. Притоа, честиците 

меѓу себе се судирале, се соединувале и се слепувале, за на крајот, по многу 

долго време, да прераснат во големи планети. Првите поголеми тела биле пос-

тојано напаѓани со метеоритна материја, па нивната маса постојано се зголе-

мувала. По оваа теорија, планетите се формирани во ладна состојба, со соеди-

нување на ладни вселенски честици. Но, меѓу нив имало и радиоактивни мате-

рии. Со распаѓањето на радиоактивните материи постепено доаѓало до се пого-

лемо загревање на внатрешноста на Земјата, поради што Земјината маса стана-

ла пластична. Поради тоа дошло до бавно движење на материјата во внатреш-

носта на Земјата, односно дошло до спуштање на тешките елементи (железо и 

никел) и испливување на лесните елементи (алуминиум и силициум) на повр-

шината. Со споредување на хемискиот состав на метеорската материја се ука-

жува на постоење сличности во составот на Земјата. 

Формирањето на природните сателити-месечини по Шмитовата хипо-

теза се објаснува на ист начин. Разликата е во тоа што формираните планети 

добиле улога на Сонце, што значи дека тие ги привлекувале честиците на все-

ленскиот прав и формирале сателити кои кружеле околу нив. Доколку плане-

тата била поголема, имала поголема маса и зафатнина, била во можност да 

привлече повеќе вселенска прашина, па поради тоа тие планети денес имаат 

најголем број сателити. На пример, планетата Јупитер има десетици сателити. 
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Најмалите планети се без сателити (Меркур, Венера), Земјата со еден, а Марс 

има само две мали месечини. 

 

 
 

Слика 47. Илустративен приказ на Шмитовата метеоритна хипотеза. 

 

Шмитовата теорија во почетокот имала доста успех, но подоцна пос-

тепено се намалило нејзиното значење. Многу астрономи се согласиле дека 

оваа идеја представува оригинален пристап, но за веројатноста таа да се оства-

ри е многу мала. За да дојде до зафаќање на вселенската прашина и да ја пов-

лече кон себе, Сонцето треба да се движи со брзина од 1 km/sek. Но, бидејќи 

знаеме дека денешната брзина на Сонцето изнесува околу 230 km/sek, при не-

говата средба со облакот од вселенска прашина не би дошло до издвојување на 

поголема количина од вселенската материја која би послужила за создавање на 

нови планети. Оваа теорија не може да го објасни ниту распоредот на плане-

тите од Сончевиот систем, поради што се смета за недоволна да ги презентира 

потребните објаснувања за создавање на Сончевиот систем.  

 

 

4.  КОНДЕНЗАЦИОНА ХИПОТЕЗА 

 

Денес, како најсоодветно објаснување за настанување на Сончевиот 

систем е софистицирана верзија на старата Кант-Лапласова хипотеза, позната 

како кондензациона хипотеза или теорија. Таа ги комбинира добрите страни 

на старата теорија за ладење на маглината, со нови информации за меѓуѕвезде-

ната материја. Според оваа хипотеза, материјалот кој денес го сочинува Сонче-

виот систем, се издвоил како релативно густ облак од меѓуѕвездениот гас, пред 

околку 6-7 милијарди години. Се верува дека причина за издвојување на обла-
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кот, била некоја блиска супернова експлозија или сличен настан од поголеми 

размери. Поради гравитацијата, облакот се повеќе се собирал, зголемувајќи ја 

сопствената ротација, по што постепено добил форма на диск. Најгустиот дел 

од облакот бил во центарот на ротирачкиот диск, каде почнало да се создава 

Сонцето. Како Сонцето се „собирало“, околу себе оставало гас и прашина кои 

продолжиле да се движат во иста насока како и првобитниот диск. По подолго 

време, се собрало доволно материјал за формирање на планети. За настанува-

ње на Сончевиот систем, клучна улога имала прашината затоа што го забрзала 

спојувањето на материјата во поголеми „грутки“. Повремено „грутките“ (пла-

нетозимали) се судирале со голема брзина и се распаѓале на помали делови. 

Меѓутоа, често сударите биле со помала брзина, што овозможило нивно соеди-

нување и „сраснување“. На тој начин, постепено настанале големи тела со 

пречник од над 100 километри. Овој процес на раснење од микроскопски зрна 

до астероиди и планети траел околку 250 милиони години.  

Телата кои достигнале пречник од над 250 km добиле критична маса за 

протопланети. При движењето околку пра-Сонцето, протопланетите привлеку-

вајќи со својата гравитација поситни тела на својот пат, сè повеќе нараснувале. 

Приливот на материја на протопланетите, со текот на времето станал толку си-

лен, што енергијата од ударите на метеори во планетите, условила топење на 

нивната површина до длабочина од неколку километри. Во исто време, вна-

трешноста на овие тела се загревала со распаѓање на радиоактивни елементи. 

Овие два извора на топлина, довеле до тоа, поголемите планетарни тела да би-

дат усвитени, при што потешките елементи, гравитациски паѓале кон цента-

рот, додека полесните кон порвшинските делови. Воедно, гравитацијата 

условила тие тела да се формираат со сферен облик, затоа што ротирале со го-

лема брзина. Помалите објекти чија површина не се вжештила, се задржале во 

различни облици како остаток на случајните судири во кои настанале. Овие 

мали тела денес ни се познати како планетоиди или астериоди и ги има многу 

во Сончевиот систем.  

 

   
 

Слика 48а. Илустрација на нараснување и издвојување на протопланетите.  
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Слика 48б. Конечно оформување на Сончевиот систем. 

 

Како се намалувала количината на материјалот кој планетата го при-

влекувала на себе, површината на планетата почнала да се лади и да зацврсну-

ва. Овој процес почнал пред околку 4,6 милијарди години, што се заклучува 

врз основа на проценките за староста на најстарите карпи на површината на 

Месечината.  

Како Сонцето станувало потопло, притисокот на зрачењето и сонче-

виот ветер ги одувувале полесните гасови далеку од внатрешните делови на 

Сончевиот систем. Заради тоа денес постои недостаток од тие елементи во 

структурата на планетите од Земјин тип. Од друга страна, планетите од Јупите-

ров тип биле доволно далеку од Сонцето, па успеале да ја задржат својата пр-

вобитна атмосфера. Кометите, кои се создадени од големи количини мраз, нас-

танале во најдалечните, надворешни делови на Сончевиот систем. Проценето е 

дека постојат околку 100 милијарди вакви тела на далечина до 50.000 АЕ во 

обвивка наречена Ортов облак.  

 

 

 

 



 Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 

 97

 

 

 

 

III.  КОСМОЛОШКИ СИСТЕМИ 
 

 

Ако го набљудуваме небесниот свод во текот на деноноќието, ќе забе-

лежиме дека многу ѕвезди, Сонцето и Месечината се појавуваат на хоризонтот 

на исток, се издигаат над него и заоѓаат. Покрај овие небесни тела, со голо око, 

уште од најстаро време можело да се набљудуваат и пет планети. Со своето 

движење, планетите и другите небесни тела го привлекувале вниманието на 

луѓето. Во секое деноноќие со извонредна точност се повторувале движењата 

на небесните тела. Следејќи ги внимателно уште од најстарите времиња, луѓе-

то успеале да забележат одредени правилности во нивното движење, но некои 

долго време не биле во состојба да ги утврдат, па ни да ги објаснат. На пример, 

забележале дека планетите постојано се движат по одредени патеки на небес-

ниот свод. Но, на прашањата: каков облик имаат патеките што планетите ги 

опишуваат, какво е нивното движење и зошто воопшто се движат, не можеле 

да дадат правилен одговор. 

Освен тоа, човекот со векови верувал само во она што му се чини дека 

го гледа, а тоа е: Земјата е центар на небесниот свод; Сонцето за една година 

опишува кружна линија околу Земјата; Месечината за еден месец опишува 

кружна линија околу Земјата; и планетите се движат околу Земјата по нешто 

покомплицирани патеки. Бидејќи за објаснување на сите овие појави луѓето во 

најстаро време за инструменти ги имале своите сетила, сосема е разбирливо 

што овие сваќања и толкувања на небесните појави можеле да се одржат како 

точни со векови. Поради тоа, во почетокот, на Земјата и се давале најразлични 

форми.  

 

1. ДРЕВНИ КОСМОЛОГИИ 

 

Најстарите пронајдени цртежи поврзани со небесните набљудувања да-

тираат од пред 10.000 години. На самите цртежи кои биле нанесувани на кос-

ки, а најчесто на пештерските ѕидови, се наоѓаат претставени соѕвездија како 

Големата Мечка, Касиопеја онака како што тогаш изгледале. Од периодот од 

3000 година п.н.е. се среќаваат и интересни градби меѓу кои се издвојува нај-

старата астрономска опсерваторија, Стоунхенџ (помеѓу 3000 и 1000 година 

п.н.е.). Тоа се всушност огромни камени блокови кружно распоредени кои се 

лоцирани близу Солсбери, Англија. Се смета дека за предисториските луѓе, 
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Стоунхенџ претставувал еден вид ритуален споменик. Малку се знае за негова-

та вистинска функција, но се верува дека неговата структура им овозможувала 

на неговите градители да ги предвидат положбата на Сонцето, рамнодениците, 

затемнувањата и други настани од Сончевиот календар.  

Месопотамците биле први набљудувачи на ѕвезди кои направиле 

обид за уредување на деновите, односно месеците во еден постојан временски 

систем, односно календар. Тие ги делеле светлите тела на небото на подвижни 

и неподвижни ѕвезди. Петте „подвижни ѕвезди” биле Меркур, Венера, Марс, 

Јупитер и Сатурн. Подоцна овие тела го добиле името планети. Тие заедно со 

Сонцето и Месечината се движат околу ѕвездената сфера во еден тенок појас 

кој бил наречен Зодијак. На секое соѕвездие му бил определен период на „вла-

деење” кој се совпаѓал со периодот за кој Сонцето привидно минувало низ тој 

дел од сферата. Овие соѕвездија подоцна биле именувани од Птоломеј, астро-

ном кој живеел во II век наша ера.  

Културата на Вавилонците бележи поголеми достигнувања. Вавилон-

ската цивилизација растела од XVII до VI век п.н.е. За да го усовршат нивниот 

календар, тие ги проучувале движењата на Сонцето и Месечината. Тие го наз-

начиле денот после новата месечина за почеток на секој месец. Околу 400 го-

дина п.н.е., период кога Вавилон е дел од Персија, вавилонските астрономи за-

бележале дека привидните движења на Сонцето и Месечината од запад кон ис-

ток околу Зодијакот немаат постојана брзина. Овие тела наизглед се движат со 

брзина која расте сè до половината на нивната ротација до одреден максимум 

по што нивната брзина опаѓа на својот минимум. Вавилонците се обиделе да 

го претстават овој циклус аритметички со тоа што на Месечината ѝ дале фикс-

на брзина на движење за време на едната половина од нејзиниот циклус, а раз-

лична фиксна брзина за другата половина од циклусот. Подоцна тие го усовр-

шиле математичкиот метод со тоа што ја претставиле брзината на Месечината 

како фактор кој линеарно расте од минимум до максимум за време на првата 

половина од револуцијата, за потоа да опадне на минимумот до крајот на 

циклусот. Со овие пресметки на месечевите и сончевите движења Вавилонски-

те набљудувачи на ѕвезди можеле да го предвидат времето на новата месечина 

и воедно првиот ден од месецот. На сличен начин биле пресметани и планетар-

ните позиции претставени заедно со нивните ретроградни и вообичаени дви-

жења кон исток. Веројатно е дека од оваа цивилизација потекнуваат астроно-

мите кои го измислиле системот на пресметки. 

Прецизната насоченост на египетските пирамиди преставува траен до-

каз за високиот степен на техничка вештина во посматрањето на небото, оства-

рена во Египет во III милениум п.н.е. Докажано е дека Пирамидите биле по-

рамнети кон поларната ѕвезда, која, поради прецесијата на рамнодениците, во 

тоа време била Тубан, бледа ѕвезда во соѕвездието Змеј. Истражувањата на 

храмот на Амон Ра во Карнак, имајќи го предвид наклонот на оската, покажу-
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ваат дека Големиот Храм бил насочен кон изгревот на зимското Сонце. Дол-

жината на коридорот оневозможувала сончевата светлина да го осветли прос-

торот во друго време од годината. Астрономијата играла значајна улога во ре-

лигиозните обреди - при одредувањето на датумите на фестивалите и опреде-

лувањето на часовите на ноќта. Сочувани се неколку книги од храмовите во 

кои се запишани движењата и фазите на Сонцето, Месечината и ѕвездите. Из-

гревот на Сириус (египетски: Сопдет, старогрчки: Сотис) на почетокот на поп-

лавите било особено значаен датум за одредување во годишниот календар. 

 

  
 

Слика 49. Вавилонски (лево) и Египетски (десно) астрономски записи.  

 

Културата на древните Кинези датира уште од IV милениум п.н.е. кога 

почнала да се развива нивната астрономија. Тие уште тогаш знаеле да ги пред-

видат затемнувањата на Сонцето и Месечината, да ги определат рамнодени-

ците и горната и долната кулминација. Времето го мереле со помош на сонче-

ви часовници, а воедно се и првите луѓе кои почнале да зборуваат за сончевите 

дамки кои случајно ги откриле кога прку густиот чад на голем пожар поглед-

нале кон Сонцето. 

Помеѓу старите цивилизации кај кои се сретнуваат податоци за небес-

ните набљудувања е и онаа на Маите, кои во тоа време го знаеле точното при-

видно движење на небесните тела. Археолозите веруваат дека формативниот 

период на Маите започнал околу 1500 п.н.е., но врвот на нивните културни 

достигнувања бил постигнат за време на класичниот период кој траел од 300 

до 900 година наша ера. Во овој временски интервал, Маите имаат создадено 

зачудувачки астрономски опсерватории и развиено систем на хиероглифи за 

бележење на значајните настани. Особен дострел претставува нивниот извон-

редно прецизен лунарен календар, кој и денес привлекува големо внимание.  
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2.  ГЕОЦЕНТРИЧЕН СИСТЕМ 

 

Месопотамско-вавилонските, за тоа време доста напредни космолошки 

знаења, подоцна ги прифаќаат античките Грци. Бидејќи добро владеат со мате-

матиката, брзо ги надградуваат знаењата и создаваат сопствен космолошки си-

стем. Така, Питагора во VI век п.н.е. го изнесува мислењето дека Земјата е то-

пка и се наоѓа во центарот на големата небесна сфера. Околу Земјата како цен-

тар на вселената, се движат сите планети, Сонцето, Месечината и сферата на 

неподвижните ѕвезди. Бидејќи овој систем Земјата ја поставува во центарот на 

вселената, наречен е геоцентричен. Подоцна неговите идеи ги изложил Фило-

лај, кој извршил одредени измени, така што ја поместил Земјата од центарот 

на вселената и во него го поставил замислениот централен оган. Околу ова 

замислено и нејасно дефинирано тело се движат: Земјата, Месечината, Сонце-

то, сите други познати планети за тоа време и небесната сфера на ѕвездите. 

Бидејќи Питагора бројот 10 го сметал за свет број и светскиот систем требало 

да има 10 небесни тела, па Филолај, наспроти Земјата, зад централниот оган, 

го поставил замисленото тело кое го нарекол антихтон (противземја). Според 

учењето на Питагора, денот и ноќта настанувале со движење на Сонцето околу 

Земјата, а според Филолај, настанувњето на денот и ноќта е условено од дви-

жењето на Сонцето, но не околу Земјата туку околу централниот оган. Од Зем-

јата, чија полутопка е населена и секогаш свртена кон небесната топка, се гле-

даат ѕвездите, Сонцето и планетите, додека антихтон и централниот оган не се 

гледаат. Подоцна познатите питагорејци Хикета Сиракужанин и Ефкант, 

извршиле и други измени во овој систем. Тие ја вовеле идејата дека Земјата се 

движи околу својата оска, па на тој начин правилно го објасниле настанување-

то на денот и ноќта. 

Во V век п.н.е., Демокрит изнесува мислење за бесконечна Вселена и 

смета дека нашата Галактика е огромен збир на ѕвезди. Слично мислење има и 

Анаксагора, кој смета дека можеби постојат бесконечен број вселени. Инаку, 

самиот термин космос, настанува во тој период. 

Нешто подоцна, во III век п.н.е., Аристарх ја оживува идејата за хели-

оцентричниот систем. Тој ја изнел идејата дека Земјата се врти, дека Сонцето е 

центарот околу кој се движат планетите и дека годишното движење на Сонце-

то е привидно. Уште повеќе, претпоставува дека Земјата се движи од запад кон 

исток под некој агол во однос на орбитата, па затоа постојат годишни времи-

ња. За ѕвездите смета дека се на огромно растојание од Земјата, а за прв пат 

дал релативно добри проценки за оддалеченоста и големината на Месечината 

и Сонцето. Според тоа, Аристарх бил со векови пред своето време, меѓутоа ос-

танал неразберен од современиците, но и од многу генерации подоцна. Покрај 

Аристрах, со своите мислења се издвојувал и Хипарх кој ги утврдил: ексцен-

тричноста на еклиптиката, траењето на годишните времиња, точките кога Зем-
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јата е најмалку и кога е најмногу оддалечена од Сонцето, направил таблици со 

кои можела да се утврди секојдневната положба на Сонцето и др. Се поставува 

прашање: како и покрај сите овие релативно точни податоци, не се прифатило 

сваќањето дека Земјата се врти околу Сонцето? Причина за тоа е дека Ари-

страх бил анатемисан од сите големи авторитети во тоа време, а особено од 

Плутарх и Архимед. Тие неговото сваќање го сметале за безбожно, спротивно 

на верата, бидејки во тој случај боговите на Олимп би се движеле околу Земји-

ната оска. Иако за време на Аристотел била популарна идејата за топчеста 

форма на Земјата, сепак Земјата се претставувала како неподвижна и поставе-

на во центарот на светот, а околу неа се движат сите небесни тела.  

Еудокс (409-356 г. п.н.е.) е познат Платонов ученик кој го застапувал 

мислењето дека Зејата е топка, дека е неподвижна, па ја поставил во центарот 

на вселената. Еудоксовиот систем се состои од следното: бидејќи со осумте 

концентрични сфери кај питагорејците не можело да се објаснат некои непра-

вилности во движењето на планетите, Еудокс на секоја планета место една, им 

доделил повеќе концентрични сфери со различна брзина на движење, од кои 

некои имале дури и движење во спротивен правец. Вкупниот број на сферите 

изнесувал 27, со тоа што сферата на неподвижните ѕвзди имала еден круг, 

Сонцето и Месечината имале три круга, а за планетите биле врзани четири 

круга (сл. 50). Секој од овие кругови имал посебно влијание, а нивното заед-

ничко дејство се покажувало по неправилните кругови по кои се движеле Сон-

цето, Месечината и одделни планети. Меѓутоа, не може да се каже дали овие 

кругови Еудокс ги сметал за реални или за идеални.  

 

 
Слика 50. Шема на Еудоксовиот систем. 

 

Еудоксовиот систем извесно време бил на добар глас бидејќи со сфери-

те-круговите, кои имаат различни брзини и насоки, можело за некои појави во 

вселената да се даде релативно точно објаснување. Но подоцна, кога од страна 
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на други мислители со цел да се постигне поголема точност, се додале уште 

толкав број сфери, се видела неговата извештаченост, па овој систем е напуш-

тен. На пример, Аристотел внел 55 кругови. На овој начин движењата станува-

ле вистински, но се повеќе заплеткани.  

Во почетокот на II век, александрискиот филозоф, астроном и географ, 

Клаудие Птоломеј, ги поставил, за долг временски период, основите на гео-

центричниот систем. Своите сваќања, мислења и идеи за светскиот систем, 

Птоломеј ги изнел во своето познато дело “Megali Sintaxis”, кое подоцна 

Арабјаните го нарекле “Алмагест”. Ова дело претставува систематски збир на 

целокупната дотогашна астрономска наука на завршниот период од алексан-

дриската школа и неговите лични согледувања. Делото има два тома со 13 кни-

ги. Во последните пет книги Птоломеј ја изложил својата теорија за движе-

њето на планетите околу Земјата. На Птоломеј, покрај Сонцето и Месечината, 

познати му биле уште пет планети; Меркур, Венера, Марс, Јупитер и Сатурн.  

По Птоломеевиот систем, Земјата има топчест облик, неподвижна е и 

се наоѓа во центарот на Вселената. Движењето на небесните тела околу Земја-

та, Птоломеј го сваќа така што на планетите им припишува сложени движења, 

односно двојни кружни движења (сл. 51).  

              

                                                   

Слика 51. Епицикли и диференти. 

 

Едното движење е по малиот круг, кој се нарекува епицикл и оттаму 

оваа теорија уште се нарекува епициклична. Центарот на епициклите се врти 

околу Земјата по друг поголем круг, наречен диферент. Тоа значи дека пла-

нетите не се движат по обемот на диферентните кругови. Во нив е само цен-

тарот на епициклите-споредниот круг, по кои планетата кружи. 

Со комбинирање на овие две истовремени движења (по епициклите и 

диферентите), Птоломеј и другите филозофи се обидувале да го објаснат ком-

O 

M
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плицираното движење на планетите на небесниот свод, онака како што се гле-

да од Земјата. За да може уште поточно да ги одреди отстапувањата на плане-

тите, на секој епицикл Птоломеј внел споредни епицикли, со се помали полу-

пречници. Помалите епицикли се движат околу својот епицикл, а сите заедни-

чки околу диферентниот круг, но кај сите кругови движењето е во ист правец. 

Покрај другото, Птоломеј се обидел да ја објасни и разликата помеѓу движење-

то на долните (Меркур и Венера) и горните планети (Марс, Јупитер и Сатурн) 

(сл. 52). 

 

   

Слика 52. Клаудие Птоломеј и оригиналниот приказ на неговиот систем. 

 

Геоцентричното сфаќање на светскиот систем и покрај тоа што било 

неточно, во науката важело скоро 14 векови. Тоа доаѓа оттаму што движењето 

на Земјата не се забележува, па изгледа дека таа мирува, а околу неа се движат 

сите небесни тела со небесната сфера. Второ, со помош на епициклите, Птоло-

меј можел да го објасни нерамномерното и ретроградно движење на плане-

тите, да ја утврди во секое време положбата на секое небесно тело, и на крајот, 

учењето за неподвижноста на Земјата и тврдењето дека таа се наоѓа во цента-

рот на вселената се согласувало со религиозното учење за настанувањето и по-

ложбата на Земјата.  

По Птоломеј, кој припаѓа на Александриската школа, кога е достигнат 

и врвот на астрономската наука за тој период, грчката наука наеднаш почнала 

да заостанува. Од една страна религијата, а од друга преселбите на народите, 

придонеле да дојде до изразита стагнација во астрономијата. Во крјот на VIII 

век, астрономијата почна да оживува во Арабија. Муслиманското движење 

што во почетокот на VII век се појавило во Мека и Медина било појдовна точ-

ка на овој период, а подоцна се пренело многу пошироко. Во периодот на 

ренесансата, во XIII век, со откривањето на многу дела на грчката наука и 
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филозофија, многу работи биле актуелизирани. Во XIV век се обновени мисле-

њата на Аристарх и некои други филозофи. Со паѓањето на Цариград, многу 

научници бегајќи од варварствата на турците, засолниште нашле кај папата 

Никола V во Рим. Тие со себе понеле и голем број значајни ракописи, околу 

3000, кои претставуваат основа за формирање на Ватиканската библиотека. 

 

 

3.  ХЕЛИОЦЕНТРИЧЕН СИСТЕМ 

 

Нова ера и нови сваќања за светскиот систем се јавиле во XVI век, кога 

постепено но сигурно почна да се урива геоцентричниот систем. Најголема 

заслуга за рушење на геоценричниот систем му припаѓа на полскиот научник и 

астроном Никола Коперник (1473 - 1543 г), кој постави нов хелиоцентричен 

систем. Никола Коперник, своето мислење и своите идеи, врз основа на кои 

единствено било можно да се изгради сето она што денес постои во науката за 

небото, ги презентирал во своето дело: “De revolutionibus Orbium Coelestium” 

(„За движењето на небесните тела”).  

 

 
 

Слика 53. Никола Коперник и неговиот хелиоцентричен систем (оригинал и шема). 

 

Во 1543 година кога ова дело се појави, Никола Коперник почина. Тој 

своето дело го посвети на папата Павле III. Во него тој известува на кој начин 

дошол до идејата за хелиоцентричен систем. Големиот астроном добро знаел 

дека неговото учење нема да и се допадне на црквата, па затоа своите резул-

тати ги објавил при крајот на својот живот. Во своето дело Коперник истак-

нува неколку основни погледи, со што се поставија темелите на вистинската 

наука за небесните движења и тоа: 
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• Земјата е една од планетите и се движи околу неподвижното Сонце, кое е 

заеднички центар на сите патеки на планетите; 

• дневното движење на Сонцето на небесниот свод од исток кон запад е при-

видна појава и е последица на дневното вртење на Земјата околу својата 

оска од запад кон исток; 

• вселената, како и Земјата, има сферен облик; 

• движењата на небесните тела се униформни, кружни и непрекинати 

(вечни); 

• сите кружни движења на небесните тела се вршат околу Сонцето, кое е 

центар на сите нив; 

• растојанието помеѓу Земјата и Сонцето е занемарливо во однос на вселен-

скиот полупречник; 

• привидното Сончево годишно движење е последица на Земјиното дижење 

околу Сонцето, кое го врши секоја планета. 

 

Значи, Никола Коперник утврдил дека Земјата не е центар на светскиот 

систем, туку обична планета која заедно со другите планети се движи околу 

Сонцето од запад кон исток. Планетите, по оддалеченоста од Сонцето, ги на-

редил по овој редослед: Меркур, Венера, Земја, Марс, Јупитер, Сатурн (сл. 53). 

За другите планети Коперник не знаел затоа што се откриени подоцна. Освен 

тоа, тој тврдел дека планетите кои се поблизу до Сонцето се движат побрзо, а 

подалечените планети побавно. Коперник укажал дека ретроградното движење 

на планетите е привидно. На пример, кога Венера, која е поблизу до Сонцето и 

има поголема револуциона брзина, ќе ги престигне подалечените планети: 

Земја, Марс, Јупитер, Сатурн, се добива впечаток дека овие планети се движат 

ретроградно. Се разбира дека сето ова црквата поради религиозни причини не 

можела да го прифати, па затоа неговото учење го анатемисала и го прогласи-

ла за лудо. Но, со тоа не можела да биде запрена и уништена една научна вис-

тина, бидејки само на ваква основа бил можен понатамошниот развиток на 

науката за движењето на планетите.  

Незадоволството што го предизвика Коперниковиот систем го потикна 

познатиот дански астроном Тихо де Брахе да постави свој систем. Познат е по 

тоа што на островот Хуене подигнал една од најсовремените опсерватории за 

тоа време, каде што вршел многубројни набљудувања на планетите, особено 

на планетата Марс. Всушност, Тиходебрахеовиот систем е компромисен сис-

тем со цел да ги смири застапниците на геоцентричниот и хелиоцентричниот 

систем. Го ценел Коперник и неговите идеи, но сакал и тој да ја задржи идејата 

за неподвижноста на Земјата. Значи, според него, Земјата е неподвижна и се 

наоѓа во центарот на Вселената. Околу неа се движат Месечината и Сонцето. 

При ова, сите други планети се всушност сателити на Сонцето, односно се 

движат околу него и заедно со Сонцето се движат околу Земјата (сл. 54). 
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Слика 54. Тихо де Брахе и неговиот систем (шема). 

 

И покрај многуте застапници на геоцентричниот Птоломеев систем, 

поборниците на Коперник станувале се помногубројни и се повеќе го прифаќа-

ле хелиоцентричниот систем. Меѓу нив најпознати биле Џордано Бруно и Га-

лилео Галилеј. 

Застапувајќи го докрај хелиоцентричниот систем на Коперник, Џорда-

но Бруно бил осуден од инквизицијата и запален, наводно поради ширење 

ерес. Инквизицијата барала тој да се откаже од своите за тоа време современи 

идеи и сфаќања. Меѓутоа, Џордано Бруно тоа го одбил. 

Галилео Галилеј е еден од најпознатите италијански, но и европски ас-

трономи, физичари и механичари, кој во целост го потврдил хелиоцентрични-

от систем на Коперник. Тој во 1609 година конструирал телескоп кој зголему-

вал 40 пати и притоа, набљудувајќи ги многубројните небесни тела, дошол до 

откритија за кои дотогаш во науката не се знаело: 

• открил дека Месечината не е диск, туку на неа можат да се забележат пла-

нини, рамнини и вдлабнатини, односно утврдил дека површината на Месе-

чината е слична на површината на Земјата; 

• открил четири природни сателити на Јупитер и тоа: Ио, Ганимед, Европа и 

Калисто, ги видел нивните затемнувања и го докажал нивното вртење око-

лу Јупитер. Со тоа покажал дека не е само Земјата центар околу кој се дви-

жат небесни тела; 

• открил дека Млечниот пат (Галактиката) се состои од милиони ѕвезди, што 

значи дека Вселената е поголема отколку што се мислело дотогаш; 

• открил дамки на Сонцето и врз основа на нивното поместување, заклучил 

дека Сонцето се движи околу својата оска; 

• го открил прстенот на Сатурн; 

• открил дека на Меркур и Венера се забележуваат мени-фази. 
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Ваквите откритија на Галилео Галилеј, кои го восхитија тогашниот 

учен свет, претставуваат револуција во науката. Но, бидејќи го застапувал и 

поддржувал Коперниковото сфаќање, бил повикан во Рим, каде пред инквизи-

цијата ветил дека нема да го проповеда хелиоцентричниот систем. Меѓутоа, 

продолжил со својата работа и во 1632 година го издал познатото дело: „Дија-

лог за двата најважни светски система: Птоломевиот и Коперниковиот“. 

Разговорите помеѓу три лица се напишани така што сфаќањата на Коперник 

биле толку убедливи што и покрај предноста што од страна на црквата му била 

давана на Птоломеј, јасно произлегло дека геоцентричното сфаќање е неодрж-

ливо. Затоа, во 1633 година повторно бил повикан од инквизицијата во Рим, 

каде, за да го спаси својот живот (на 70 години), морал да се откаже од своето 

учење. Сепак, со своите откритија Галилео Галилеј ја потврдил исправноста на 

Коперниковото учење, а тоа уште повеќе ќе го зацврсти Јохан Кеплер. 

 

2.1  КЕПЛЕРОВИ ЗАКОНИ 

 

 

Слика 55. Јохан Кеплер. 

 

Првиот Кеплеров закон гласи: патеките на планетите се елипси, во 

чиј заеднички фокус се наоѓа Сонцето. Со овој закон е дадена потврда на 

Коперниковиот хелиоцентричен систем и е објаснет обликот на Земјината па-

тека, како и положбата на Сонцето во неговиот систем. Притоа е дадена мож-

ност за разни пресметки во врска со револуцијата на Земјата и другите плане-

ти. 

До овој закон Кеплер дошол на следниов начин: набљудувајќи ја пла-

нетата Марс, Кеплер заклучил дека Земјата околу Сонцето се движи побрзо 

отколку Марс и затоа времето на едно полно завртување на Земјата околу Сон-

цето трае помал број денови отколку завртувањето на Марс. Кеплер знаел дека 

времето на една Земјина револуција изнесува 365,25 дена, а за Марс пресметал 

дека трае 686,98 дена (687 дена). Врз основа на пресметките, Земјата во текот 

на еден ден просечно поминува агол од 0,98°. Потоа тој го одредил растојани-

Јохан Кеплер (1571-1630), познат германски матема-

тичар и астроном, бил ученик на Тихо де Брахе. Но, 

иако негов ученик, тој не го прифати системот на сво-

јот учител, ниту Птоломеевиот систем кој бил доста 

комплициран со епициклите, туку се приклонил кон 

Коперниковото мислење, само со извесни резерви. 

Кеплер, сепак, ги користел доста точните набљудува-

ња за движењето на Марс од страна на Тихо де Брахе, 

што му овозможило во првата половина иа 17 век, во 

своите дела: „Нова астрономија за движењето на 

ѕвездите -Марс” и „Хармонија на светот”, да ги из-

несе трите познати закони. 

 



Космолошки системи 

 

 108

ето помеѓу Земјата и Сонцето при најразлични положби на Земјата. Кога сите 

овие оддалечености ги вцртал во 12 правци (за секој први во месецот), со нив-

ното соединување добил елипса, а не круг. Тогаш го поставил својот прв за-

кон. 

Вториот Кеплеров закон гласи: постојано променливата брзина со 

која планетите кружат околу Сонцето е таква што радиус векторите (ли-

нии кои ги соединуваат центрите на планетите и Сонцето), за еднакви 

временски растојанија, поминуваат иста површина. 

Со овој закон е одредена брзината со која се движат планетите околу 

Сонцето. Тоа значи дека кога планетите се поблизу до Сонцето се движат со 

поголема брзина, а кога се на дел од патеката кој е подалечен од Сонцето, бр-

зината на движењето е помала. Брзината на движењето на Земјата околу Сон-

цето постојано се менува и зависи од нејзината оддалеченост од Сонцето. Про-

мената на брзината на Земјата со која се движи околу Сонцето е индиректна 

последица на Земјината патека. Промената на брзината е обратно пропорцио-

нална на оддалеченоста Земја - Сонце, а право пропорционална на гравитацио-

ната сила на Сонцето која директно ја условува. 

 

   
 

Слика 56. Шематски приказ на првиот и вториот Кеплеров закон. 

 

Трет Кеплеров закон: Со третиот закон на Кеплер е одреден меѓусеб-

ниот однос на планетите. Тој гласи: квадратите на револуционите времиња 

од две планети се во право пропорционален однос на третиот степен на 

нивните средни оддалечености од Сонцето. Овој закон може да се изрази на 

следниов начин:  
3

2

2

1

2

2

2

1 r:rt:t =  

 

Кеплер своите први два закона ги изнел уште во 1609 година, во делото 

„De Stella Martins”, а третиот закон го открил и го поставил десет години по-
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доцна. Всушност со третиот закон се објаснува постоењето на револуцијата на 

планетите и овозможува пресметување на нивните оддалечености од Сонцето. 

Третиот Кеплеров закон може лесно да се провери на следниов при-

мер: револуцијата на планетата Уран трае 84 години, а на планетата Сатурн 

29,5 години. Односот на траењето на нивните револуциони времиња е 84 : 29,5 

= 2,85. Ако овој однос се дигне на квадрат се добива 8,12. Тоа е односот на 

квадратот од револуционите времиња помеѓу двете соседни планети. Овој од-

нос мора да биде еднаков со односот на кубовите на нивните средни оддалече-

ности од Сонцето. Средната оддалеченост на Уран од Сонцето изнесува 2869 

милиони km, а на Сатурн 1426 милиони km. Нивниот однос е 2869:1426= 2,01. 

Ако овој број го дигнеме на куб ќе добиеме приближно 8.12.  

По поставувањето на математичкиот облик, Кеплеровите закони ги фи-

зиономирал и потврдил познатиот англиски физичар и математичар Исак Њу-

тн (Issac Newton, 1642-1727). Барајќи ги причините и последиците, Њутн ус-

пеал сите три закони да ги собере во еден единствен закон, Законот за универ-

залната гравитација. Њутоновиот закон гласи: две маси се привлекуваат една 

со друга со сила која е пропорционална на нивната маса, а обратно пропорцио-

нална на квадратот од нивните растојанија. По овој закон, доколку телата има-

ат поголема маса, тие имаат и поголема сила на привлекување. Поради тоа, те-

лата со помала маса ќе се движат околу телата со поголема маса. Според тоа, 

Сонцето, со својата огромна маса и со силата на гравитација ќе ги привлекува 

и принудува сите членови во Сончевиот систем да обиколуваат околу него. 

Значи, третиот Кеплеров закон бил можен дури со поставувањето на Њутнови-

от закон за гравитација и неговото толкување на масите на телата. Според тоа, 

гравитационата сила е иста за исто оддалечени места, без оглед на големината 

на масата на која дејствува. Оваа независност од масата била докажана со 

Галилеевиот експеримент извршен на кулата во Пиза. Галилеј тоа го направил 

со пуштање на две оловни топки, од кои едната имала двојно поголема маса. 

На Земјината површина топките паднале истовремено. 

 

 

4. СОВРЕМЕНИ КОСМОЛОГИИ 

 

По Њутн, астрономијата се разгранува во неколку правци. Усовршени-

те телескопи дозволиле набљудување на површините на планетите, откривање 

на многу послабо сјајни ѕвезди како и мерење на ѕвездените растојанија. Во 

XIX век, новиот инструмент наречен спектроскоп овозможил да се добијат ин-

формации за хемискиот состав и движењето на небесните тела. 

Во XX век се изградени значително поголеми рефлекторски и автома-

тизирани (компјутеризирани) телескопи со пречник на огледалата и до 6 m. 

Проучувањата со овие инструменти довеле до откривање на структурата на го-
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лемите далечни галактики и други структури. Во втората половина на XX век, 

развојот во физиката довел до појава на нови класи на астрономски инстру-

менти од кои некои се поставени на сателитите-опсерватории кои орбититраат 

околу Земјата. Од огромно значење е и поставувањето на првиот астрономски 

телескоп „Хабл“ во земјината орбита. Астрономите започнуваат да ги проучу-

ваат не само планетите, ѕвездите и галактиките, туку и плазмата (топли јонизи-

рани гасови) која ги опкружува двојните ѕвезди, меѓуѕвездениот простор во кој 

се раѓаат нови ѕвезди, ладниот прав кој е невидлив во оптичките региони, ене-

ргетските јадра на галактиките кои можеби содржат во себе црни дупки и фо-

тоните кои потекнуваат од Големата експлозија кои можеби носат информа-

ции за раната историја на вселената. Понатаму се наведени познатите астроно-

ми и истражувачи кои имале големо влијание за современата космологија.  

Едмунд Халеј (1656-1742) бил британски астроном и голем почитувач 

на Исак Њутн. Тој ги има пресметано орбитите на повеќе комети, меѓу кои и 

онаа која го носи неговото име. Вилијам Хершел (1738-1822), иако роден во 

Германија е познат британски астроном кој го открил Уран во 1781 година, 

како и голем број на астероиди. Исто така го надополнил каталогот со околу 

2000 маглини, открил два сателити на Уран и два на Сатурн, а ги проучувал и 

ротационите движења на планетите. Ги открил и проучувал двојните ѕвездени 

системи и маглините. Открил преку 800 двојни ѕвезди и се смета за основач на 

ѕвездената астрономија. Алберт Ајнштајн (1879-1955) бил физичар со герман-

ско потекло и еден од најпознатите научници на XX век. Во 1915 година ја 

развил теоријата на релативноста која вели дека брзината на светлината е кон-

стантна и дека закривеноста на просторот и времето се поврзани со гравитаци-

јата. Верувал дека Вселената е статична, поради што ја поставил својата кос-

молошка константа во пресметките за да одговара на таквото убедување. Вил-

јем де Ситер (1872-1934) е дански астроном кој ја тргнал Ајнштајновата кон-

станта и ја користел теоријата на релативноста за да покаже како се шири Все-

лената. Анри Леметр (1894-1966) бил белгиски астроном и свештеник кој ги 

прифатил достигнувањата на рускиот математичар Александар Фридман и ми-

слењето дека Вселената постојано се шири, а почнал да се развива од големото 

„космичко јајце“ кое се ширело по експлозијата. Един Хабл (1889-1953) е аме-

рикански астроном кој покажал дека Вселената не е статична, а со помош на 

подобрените телескопи открива голем број други галактики. Томас Голд (1920 

-2004) е американски астроном кој дал значаен придонес за откривање на при-

родата на пулсарите како ротирачки неутронски ѕвезди. Стивен Хокинг (1942 

-) е британски физичар и меѓу најголемите умови на денешнината. Познат е по 

своите придонеси во полето на космологијата и квантната гравитација, особе-

но во контекстот на црните дупки, кои значително го променија сфаќањето за 

Вселената и нејзината еволуција.     
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IV.  ЗЕМЈАТА КАКО ВСЕЛЕНСКО ТЕЛО 
 

 

Oд точките на Земјината површина гледаме само мал дел од Земјината 

топка и половина од небесната сфера. Меѓутоа, ако замислиме дека точката на 

стоењето се наоѓа надвор од Земјината топка - во вселенскиот простор, тогаш 

можеме да ја набљудуваме целата Земја како вселенско тело - планета и да го 

забележиме нејзиниот облик, големината, нејзините движења и нејзината по-

ложба во вселенскиот простор. Земјата е цврсто небесно тело чија површина, 

во најголем дел, е покриена со вода (70%). Бидејќи човекот живее на Земјата, 

тој најдобро може и да ја проучи. Тој најнапред ја запознал целата нејзина по-

вршина, а потоа продолжил со истражувања на нејзината внатрешност, како и 

на гасовитата обвивка што се наоѓа над Земјината површина. На крајот успеал 

да се одвои од својата планета и да тргне во истражувања на други небесни те-

ла кои ја потикнуваа неговата љубопитност. 

 

 

1. ФОРМА НА ЗЕМЈАТА 

 

Под директно влијание на обликот на видикот, природно е што во по-

четокот се развило сфаќање дека Земјата има форма на плоча. Така на пример, 

старите Индуси мислеле дека Земјата има форма на плоча што стои на плеќите 

од три големи слонови, а тие пак, стојат на грбот на една огромна желка која 

плива во бескрајниот океан. Слични мислења се јавувале и кај старите Египќа-

ни, поради тоа што тие не патувале многу од својата земја, мислејќи дека Зем-

јата има форма на плоча и дека Египет е целиот свет. Од друга страна, Вави-

лонците, кои ја развивале својата цивилизација во просторот меѓу реките 

Тигар и Еуфрат - Месопотамија, мислеле дека Земјата има форма на плоча и 

дека е покриена со небесниот свод. Старите Грци мислеле дека целиот свет се 

наоѓа околу Хелада и дека центар е Олимп на кој заседаваат боговите. Овој пе-

риод во развојот на мислата на човекот за формата на Земјата е познат како 

примитивна фаза. 

Во крајот на VII и почетокот на VI век п.н.е. кај грчките филозофи се 

појавиле мислења за топчестата форма на Земјата, но тие не биле научни и со 

докази поткрепени. Своите мислења грчките филозофи ги изнесувале дедук-



Земјата како вселенско тело 

 112

тивно, бидејќи со размислување доаѓале до заклучок за Земјиниот облик. Се-

пак, нивните мислења претставуваат значаен напредок по ова прашање. 

Така, Анаксимандер, современик на Талес, изнел мислење дека Земјата, 

како и бродот, плива „како нешто сплескано” по бескрајните водени површи-

ни, а потресите доаѓаат од брановите. Ја замислувал Земјата како цилиндар, 

чија само горна основа е населена. Според него, Земјата е во центарот на све-

тот и нема потреба да се движи. 

Питагора (VI век п.н.е.), познат грчки филозоф и математичар, сметал 

дека Земјата има топчеста форма. Во поглед на претходните мислења, негово-

то значи голем напредок, но и тоа не било научно поткрепено. Тој го застапу-

вал принципот на хармонија и совршенство. По него, топката е најсовршено 

тело, па Земјата како најсовршено тело, мора да има топчест облик. 

Анаксагора (V век п.н.е.), за разлика од Питагора, бил застапник на 

принципот на аналогија и сличност. Тој сметал дека, како и другите небесни 

тела - Сонцето и Месечината, кои имаат топчеста форма и Земјата има трка-

лезна форма која слободно лебди. 

Ваквите мислења многу придонеле за развојот на научната мисла. Сите 

тие можат да се издвојат во т.н. филозофска фаза од развојот на мислењата за 

обликот на Земјата. 

Првите докази за обликот на Земјата како небесно тело со топчеста 

форма се јавуваат нешто подоцна и тој период е издвоен како научна фаза. 

Како најстаро научно сознание и учење за формата на Земјата се смета учење-

то на Еудокс (409-355 год. п.н.е.). Тој тврдел дека Земјата има топчеста форма 

поради промената на аголот под кој се гледа некоја ѕвезда и Сонцето при дви-

жењето во меридијански правец (сл. 60б). Кога Земјата би била рамна плоча, 

тогаш светлосните зраци од далечните ѕвезди, на Земјината површина би паѓа-

ле паралелно (сл. 60a).  

 
 

Слика 60. Еудоксов доказ за обликот на Земјата со аголот на Сончевите зраци.  

 

Втор доказ изнел познатиот грчки филозоф Аристотел (384-322 год. 

п.н.е.) во делото „За небото”. Тој, врз основа на лачниот облик на Земјината 

a b 



Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 

 113

сенка, кој се јавува при делумното затемнување на Месечината, докажал дека 

Земјата има топчест облик бидејќи само топката дава лачна сенка, додека сен-

ката на рамно тело е поинаква.  

Архимед (287-212 год. п.н.е.) изнел доказ дека површината на морето 

претставува топка, бидејќи секоја течност што мирува има топчест облик. 

Плиние (29-79 год. од н.е.) топчестата форма на Земјата ја докажал пре-

ку примерот со пловидбата на бродовите по морските ширини. Имено, поради 

тоа што Земјата има топчеста форма, бродовите, гледани од морскиот брег, се 

видливи до одредена далечина. Тие од видот не се губат одеднаш, смалувајќи 

се како целина, туку најнапред исчезнува трупот, а потоа едрата и на крајот ка-

тарката односно највисокиот дел. Тоа значи дека најниските делови се скриени 

со Земјината кривина. Бродот кој се приближува до морскиот брег се гледа ка-

ко да изронува од морето (сл. 61). 

 

 

Слика 61. Доказ за обликот на Земјата според Плиние. 

 

Од предното може да се види дека на крајот од старата и почетокот од 

нашата ера се презентирале докази кои се темелат на набљудувањето на поја-

вите на небото и Земјата. Овие докази се реални и поради тоа значат напредок 

во сваќањето за топчестиот облик на Земјата. Кон предните докази треба да се 

додадат и поновите кои се базираат врз патувањето околу Земјата. Прво такво 

патување изведе Магелановата експедиција, која од 1519 до 1522 година ја 

обиколил Земјата пловејќи постојано од исток кон запад. На тој начин се пре-

зентира најубедлив доказ за топчестиот облик на Земјата. По Магелан, овој до-

каз е обновен повеќе пати, втор кој ја обиколи Земјата по морски пат е Англи-

чанецот Франсис Дрејк, и тоа од 1577 до 1580 година. Истовремено се докажа 

дека Земјата слободно лебди во вселената.  

Денес, голем број бродови, авиони, сателити и вселенски летала, секој-

дневно ја обиколуваат Земјата потврдувајќи ја нејзината топчеста форма. Дури 

и на фотографиите што се снимени од вештачки сателити и ракети се гледа 

дека Земјата има топчеста форма.  
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2. ЕЛИПСОИДНА (СВЕРОИДНА) ФОРМА 

      НА ЗЕМЈАТА 

 

Со поставувањето и постепеното прифаќање на хелиоцентричниот сис-

тем, кој го изнел Никола Коперник во средината на XVI век, докажаната висти-

на за топчестата форма на Земјата почнала да се напушта и да се размислува и 

докажува поинаква, односно сфероидна форма. Така, уште во XVII век се раз-

вила идејата за сплесканоста на Земјата, која се темелела на Коперниковото 

учење дека Земјата се движи околу својата замислена оска. Славниот англиски 

математичар Исак Њутн (1643-1727) и познатиот холандски астроном и физи-

чар Кристијан Хајгенс (1625-1695) сметале дека Земјата поради својата рота-

ција, односно поради движењето околу својата замислена оска, има форма на 

ротационен елипсоид или сфероид, кој на половите е сплескан, а на екваторот 

испакнат. На ова укажувала и сплесканоста на Јупитер, што ја открил Касини. 

Сепак, за ваквите свои мислења и претпоставки тие немале докази, туку до нив 

дошле преку математички пресметки и утврдени физички закони. Њутн во 

1687 година, користејќи ги Хајгенсовите резултати за центрифугалната сила, 

дошол до теориски заклучок дека Земјата мора поради центрифугалната сила 

што се појавува и поради нејзиното движење околу оската, да биде сплескана 

на половите а испакната на екваторот.  

Првиот доказ за елипсоидниот облик на Земјата, односно дека таа е 

сплескана на половите а испакната на екваторот, експериментално го презен-

тирал францускиот физичар и академик Жан Рише (Jean Richer), преку мерење 

на силата на Земјината гравитација. Француската Академија на науките, позна-

тиот Жан Рише го испратила во Каена (Француска Гвајана) со цел да го одреди 

растојанието помеѓу Земјата и Сонцето. При тоа, Рише со помош на нишало 

вршел и други набљудувања во врска со силата на Земјината тежа. Во 1672 го-

дина, Рише нишалото го пренел од Париз, кој се наоѓа на 48°58′ СГШ, во Кае-

на која се наоѓа на 4°56′ СГШ. Бидејќи нишалото со иста должина побавно се 

нишало во Каена (околу екваторот) отколку во Париз, Рише заклучил дека 

привлечната сила во Каена е послаба отколку во Париз кој се наоѓа на поголе-

ма оддалеченост од екваторот. Значи точките околу екваторот се наоѓаат пода-

леку од центарот на Земјата, отколку оние што се поблизу до половите и на 

нив, а во случајов тоа е Париз. Тоа покажува дека Земјата е сплескана на поло-

вите (сл. 62). Со помош на систематски и точни мерења е констатирано дека 

едно тело, ако на екваторот има 1000 kg на половите ќе тежи повеќе, односно 

околу 1005 kg. 
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Слика 62. Мерењата на Жан Рише (лево) со кои е докажан елипсоидниот облик на 

Земјата (десно). 

 

Сфаќањето на Рише за елипсоидниот облик на Земјата, кое било соод-

ветно со мислењата на Њутн и Хајгенс, го прифатиле повеќе научници. Но, од 

познатиот директор на Француската опсерваторија Жак Касини Пикард, ова 

мислење било оспорувано бидејќи тие вршеле мерења на меридијанскиот сте-

пен во Денкерк, Париз и Пертињон. Врз основа на тие мерења тој изнел пода-

тоци со кои тврдел дека Земјата е сплескана, но на екваторот, а испакната на 

половите. Различните мислења за обликот на Земјата траеле неколку децении 

и за да се разрешат овие противречности, не преостанало ништо друго туку да 

се извршат што поточни мерења на меридијанскиот степен и тоа што поблиску 

до екваторот и што поблиску до полот. За таа цел, во првата половина на XVII 

век, биле формирани и испратени две експедиции: едната во Перу, која работе-

ла од 1735 до 1743 година под раководство на Буже и Кондамин, а втората во 

Лапонија - Северна Европа, која работела под раководство на Мауперциус и 

Клер од 1736 до 1737 година. Географската ширина во Лапонија била 66°20′, а 

во Перу 1°31′. Првата експедиција, која работела скоро 10 години, за еден ме-

ридијански степен измерила должина од 110.575 m, додека втората во Лапони-

ја измерила 111.947 m (подоцна корегирана на 111.477 m). Должината на мери-

дијанскиот степен во близината на полот е поголема бидејќи неговиот лак е 

дел од обиколката на поголем круг. Тоа значи дека Земјата на половите е спле-

скана. Во непосредна близина на самиот екватор должината на меридијанскиот 

степен е помала, бидејќи нивниот лак е дел од обиколката на помал круг. 

Значи, на екваторот имаме поголема кривина и Земјата е испакната (сл. 63). Од 

ова може да се заклучи дека поларниот полупречник е пократок од екваторски-

от за 21 km. 
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Слика 63. Вредноста на меридијанскиот степен, поради елипсоидната форма на 

Земјата, се зголемува кон половите. 

 

По ова, во втората половина на XVIII век биле организирани познати 

истражувачи со цел за систематски и постепено да се извршат мерења на мери-

дијанскиот степен во разни географски ширини за да се одреди просечната 

должина на меридијанскиот степен. Таа изнесува 111,1 km. На тој начин биле 

докажани мислењата на Њутн, Хајгенс, Рише дека Земјата на половите е спле-

скана, а на екваторот испакната.  

 

2.1.  ЗЕМЈАТА - ГЕОИД 

 

Меѓутоа, со вистинските мерења на силата на Земјината тежа во облас-

ти со разни географски ширини се покажале многу отстапувања од теориските 

вредности. Тоа е последица на хетерогеноста на Земјиниот состав и нееднак-

виот распоред на Земјината маса во внатрешноста и на нејзината површина. Со 

претходните систематски мерења се дошло до заклучок дека Земјата нема об-

лик на елипсоид, па Листинг во 1873 година, за обликот на Земјата вовел нов 

термин - геоид, кој потекнува од грчкиот збор гео - земја и еидос - гледање. 

Листинг укажал дека вистинската форма на Земјата не е ротационен елипсоид, 

туку таа има форма на геоид, кој  го претставува вистинскиот облик на Земјата 

што го гледаме во просторот. Имено, Земјината гравитација е поголема над 

морските и океанските површини, за разлика од планинските предели на 

континентите. Ова значи дека океаните и морињата се протегаат под површи-

ната на ротациониот елипсоид, додека континентите се наоѓаат над таа линија. 

Отстапувањето на геоидот од површината на ротациониот елипсоид се мали: 

на океаните и морињата - 150 m, а на континентите +50 m, што значи дека Зем-

јата има форма на забрануван елипсоид, кој се вика геоид. На многу места гео-

идот ја сече површината на ротациониот елипсоид (сл. 64).  
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Слика 64. Шематски приказ на геоидната форма на Земјата. 

 

 

3.  ДИМЕНЗИИ НА ЗЕМЈАТА И НИВНО ОДРЕДУВАЊЕ 

 

Мислењата за големината на Земјата, во време кога нејзината населе-

ност била ограничена и секојдневно се проширувала, не можеле да бидат точ-

ни. Освен тоа, на почетокот преовладувало мислењето дека Земјата има форма 

на плоча, поради што никој не се обидувал да ја измери нејзината големина. 

Но уште пред новата ера од страна на грчките фиилозофи се увидело дека Зем-

јата има топчеста форма, па можело да се премине и на одредување на Земји-

ните димензиии. Така, Аристотел врз основа на кривината на Земјината сенка 

при затемнувањата на Месечината и промените на поларните висини на ѕвез-

дите, заклучил дека Земјата има обем од 71.000 km. Подоцнежните методи за 

одредување на димензиите на Земјата се темелеле врз мерење на должината на 

меридијанскиот лак и одредување на аголот кој одговара на тој лак. Првите 
мерења и пресметувања на Земјиниот обем со примена на гореспоменатиот 
принцип, со сигурност се знае дека ги извршиле Ератостен во II век п.н.е. и 
Посејдоние во I век п.н.е. Бидејќи принципот што го употребил Ератостен до 
денес е задржан, неговите мерења подетално ќе бидат објаснети. 

 

   3.1  ЕРАТОСТЕНОВО МЕРЕЊЕ 

 

Лакот на Земјината површина што Ератостен требало да го измери се 

протегал меѓу Александрија А и Сиена С, денешен Асуан во Горен Египет (сл. 

65). Ератостен сметал дека Александрија и Сиена, кои ги зел за појдовни точки 

во своите мерења, лежат на еден ист меридијан. Освен тоа, нему му било поз-

нато дека во Сиена, напладне на 22 јуни, Сончевите зраци го осветлуваат дно-

то на еден бунар, односно паѓаат под прав агол, односно Сонцето е во зенитот 

над тој бунар. Во истиот ден и час, Ератостен во Александрија забележал дека 
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Сончевите зраци не паѓаат под прав агол туку под агол помал за 7,2° од прави-

от (50-ти дел од кругот). Потоа му било потребно само растојанието помеѓу 

Александрија и Сиена, а тој податок го зел од добро водените катастарски кни-

ги во кои утврдил дека изнесува 5 000 александриски стадии. 

 

   

Слика 65. Принципот на Ератостеновото мерење (лево) и инструментот скафион 

(десно). 

 

 Ератостен го помножил растојанието меѓу Александрија и Сиена, кое 

изнесува 5000 стадии со 50 и како краен резултат добил 250.000 стадии. Пора-

ди извесни корекции, а со цел за поголема точност, на оваа големина тој и до-

дал уште 2000 стадии и добил вредност од 252.000 александриски стадии. Спо-

ред поновите сознанија, една александриска стадија тогаш изнесувала 158 m, 

па врз основа на ова Ератостеново мерење, Земјиниот обем изнесувал 39.816 

km, што претставува вредност многу блиска до вистинскиот обем на Земјата 

по меридијанот, чија должина изнесува 40.009 km.  

Грешката во Ератостеновото мерење, која изнесува 193 km, се јавила 

како резултат од следново: 

• Александрија и Сиена не лежат на ист меридијан. Вистински, Алексан-

дрија лежи за 3 степени западно од Сиена; 

• Сиена не лежи точно на северниот повратник за да може Сончевите 

зраци на 22 јуни да паѓаат под прав агол, туку нешто по на север; 

• Скафионот со кој биле мерени упадните агли на Сончевите зраци бил 

неусовршен, па не можел да даде точни и прецизни податоци.  

 

   3.2  ПОСЕЈДОНИЕВО МЕРЕЊЕ 

 

Еден век подоцна Посејдоние (135-49 г.п.н.е.) вршел мерења на лакот 

што се протега помеѓу Александрија и Родос (остров во Средоземното Море), 

за кои претпоставувал дека лежат на ист меридијан. Принципот на мерење бил 
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скоро ист со оној што го применил Ератостен. Разликата е во тоа што, намес-

то Сонцето, тој зел друга ѕвезда. Неговата астрономска работа се состоела во 

одредување висината на ѕвездата Канопус, која е најсјајна ѕвезда на јужната 

небесна сфера. Кулминацијата на ѕвездата Канопус над Родос е нешто малку 

над хоризонтот, додека во Александрија е многу повисока. Посејдоние пресме-

тал дека аголот под кој стои ѕвездата спрема хоризонтот во Александрија, а 

тоа е и централен агол, изнесува 7°30′, што одговара на 1/48 од обемот на кру-

гот. Како резултат добил 240.000 стадии или 37.920 km. Зголемената разлика 

помеѓу вистинскиот обем на Земјата и измерениот обем кај Посејдоние во од-

нос на Ератостеновото мерење е последица на повеќе грешки: Родос и Алек-

сандрија не лежат на ист меридијан, а и оддалечено-

ста помеѓу овие две точки не е точна. Сепак, Ерато-

стен и Посејдоние не го извршиле најтешкиот од ра-

ботата - геодетски мерења на растојанието помеѓу 

две места, туку користеле готови вредности. Значе-

њето се состои во тоа што, овие двајца научници се 

први кои ја сфатиле Земјата како топка, па на еден 

многу привлечен начин се обиделе да ја одредат неј-

зината големина. 

 

Слика 61. Посејдоние, познат по неговите мерења на ди-

мензиите на Земјата. 

 

   3.3  АРАПСКО МЕРЕЊЕ 

 

Во почетокот на IX век (827 год.), Арапите почнале да вршат мерења 

на димензиите на Земјата. Барем досега се знае дека тие се први кои, освен 

астрономски, вршеле и геодетски мерења. Мерења на должината на мериди-

јанскиот степен вршеле во Месопотамија. Резултатите од нивните мерења биле 

различни, но се договориле должината на поминатиот пат од 1° да биде еднак-

ва на 56,66 арапски милји. Ако се земе дека арапската милја, како што кај не-

кои се наведува, изнесува 1921 m, тогаш произлегува дека еден меридијански 

степен има должина од 108.844 m. Во тој случај би се добиле 39.184 km за 

обемот на Земјата, што е послабо од Ератостеновиот резултат. 

По овие мерења немаме нови сè до XVI век. Меѓу сите истаржувачи, со 

својата оригиналност и духовитост за мерење на Земјиниот обем се истакнал 

парискиот лекар Жак Фернел. Мерењата ги извршил во 1528 година, со мере-

ње на растојанието помеѓу Париз и Амиен кои се оддалечени за нешто повеќе 

од 1° меридијански, а лежат на ист меридијан. Оддалеченоста помеѓу овие два 

града ја измерил со помош на инструмент кој го прицврстил на тркалото од 

еден пајтон со цел да ги регистрира вртежите од Париз до Амиен. На тој начин 
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дошол до доста точен резултат. Во обзир ги зел нерамнините и наклонот на 

патот и во 1525 година добил извонредно прецизен резултат за меридијанскиот 

обем на Земјата од 40.045 km што е отстапување од само 36 km. 

 

    3.4  МЕТОД НА ТРИАНГУЛАЦИЈА 

 

За разлика од дотогашните едноставни геодетски мерења на должината 

ма меридијанскиот лак во стариот и средниот век, во XVI век почнало да се 

обрнува внимание за значењето на триангулацијата (латински збор триангулус 

- триаголник), за во почетокот на XVII век Снелиус да го воведе триангула-

циониот метод. Овој метод претставува значаен напредок, а со тоа постепено 

се доаѓа до современите методи за мерење на растојанијата. Снелиусовиот ме-

тод за мерење должината на меридијанскиот степен се состои во тоа, со помош 

на триаголници кои се меѓусебно поврзани и вклопени, односно со мерење на 

нивните агли, да се измерат и поголеми 

растојанија помеѓу две точки на Земјината 

површина. Основната причина за неговата 

примена е таа што аглите полесно и побр-

зо се мерат од нивните должини. На овој 

начин Снелиус пресметал дека 1° има дол-

жина од 55.021 тоази, односно вредност од 

околу 107.235 m.  

 

Слика 62. Триангулациски метод на Снелиус. 

 

До почетокот на XX век се извршени повеќе мерења за должината на 

меридијанскиот степен и Земјиниот обем, кои даваат различни резултати. Со 

цел да се отстранат разновидните вредности за димензиите на Земјата, со меѓу-

народен договор во 1924 година се утврдени следниве вредности: 

 

Табела 4. Димензии на Земјата според меѓународниот договор од 1924 година. 

 

обем на Земјата по меридијанот .................... 

обем на Земјата по екваторот ........................ 

полупречник на екваторот............................... 

полупречник на Земјината оска  .................... 

сплесканост (а - б) / а ........................................ 

должина на 1° по екваторот ............................ 

должина на средниот меридијански степен . 

површина на Земјата ........................................ 

зафатнина на Земјата ....................................... 

40.009,1 km 

40.076,6 km 

6.378,4 km 

6.356,9 km 

1/297 

111.323,87 m 

111.136,54 m 

510.100 933 km 

1.083.000.000.000 km
2 
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V.  ПОЛОЖБА НА ЗЕМЈАТА 

ВО ВСЕЛЕНАТА 
 

 

1. ЗЕМЈИНИ ДВИЖЕЊА 

 

По појавата на Коперниковиот систем се прибрани нови докази со кои 

е потврдено дека Земјата не е неподвижна, туку се движи во вселенскиот прос-

тор. Коперник во своите трудови изнел дека Земјата има три движења и тоа: 

околу својата оска, околу Сонцето и заедно со Сонцето околу центарот на Га-

лактиката. Овде ќе бидат изнесени првите две движења кои ги интересираат 

географите, бидејќи последиците од тие движења имаат врска со низа појави и 

процеси кои се предмет на географските истражувања. Две основни движења 

на Земјата се: вртењето околу нејзината оска, кое се нарекува ротација (од ла-

тинскиот збор rotatio – завртување) и обиколување на Земјата околу Сонцето, 

кое се вика револуција (од латинскиот збор–revolutio). Двете движења од Зем-

јата не ги забележуваме, бидејќи сите предмети на Земјата се движат и ја задр-

жуваат својата идентична меѓусебна положба. Не постои ниеден предмет на 

Земјата според кој овие движења би можеле да ги набљудуваме. Според тоа, 

во ова поглавје ја набљудуваме Земјата од одделни места во вселената.  

 

 

2.  РОТАЦИЈА 

 

Под ротација се подразбира завртување на Земјата околу нејзината за-

мислена оска, која поминува низ центарот и во точките на географските поло-

ви. Ова движење околу замислената оска на Земјата се врши од запад кон ис-

ток, значи во обратен правец од привидното движење на Сонцето, ѕвездите и 

другите небесни тела околу Земјата.  

Една ротација трае 24 часа. Заедно со Земјата се завртуваат нејзината 

атмосфера, хидросфера, како и деловите од нејзината внатрешност.  

Изнесовме дека Сонцето, ѕвездите и другите небесни тела излегуваат 

на исток, при што постепено се издигаат на хоризонтот, па достигнувајќи го 

својот зенит, почнуваат да се спуштаат на запад, каде што заоѓаат зад хоризон-

тот. Кога Сонцето на својот видлив дел од патеката ќе се најде во зенитот, во 

тој момент минува низ меридијанот на набљудувачот. Секојдневното движење 
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на Сонцето и воопшто на небесната сфера од исток кон запад, околу за нас не-

подвижната Земја, е привидно, односно нам така ни изгледа. Всушност Земјата 

за 24 часа ќе се заврти еднаш околу својата оска и тоа во спротивен правец: од 

запад кон исток.  

 

Табела 5. Ротациони брзини на точки од Земјината површина. 

 

Географска ширина 0° 15° 30° 45° 60° 75° 80° 90° 

Брзина во м/сек 465 449 403 335 233 120 81 0 

 

При ротација, точките на Земјината површина се движат со различна 

брзина (табела 5). Најголема брзина имаат точките што се наоѓаат на екваторот 

и близу него, а најмала брзина имаат точките што се наоѓаат на голема гео-

графска ширина, односно близу половите. Самите 

полови се единствени точки кои се неподвижни. Тоа 

е така затоа што точките на и околу екваторот за ис-

то време треба да поминат подолг пат, за разлика од 

точките близу половите. Врз основа на тоа, точките 

во Скопје што се наоѓаат на 42° северна географска 

ширина се движат со брзина од околу 346 m/сек, точ-

ките кај Белград со брзина од 329 m/сек, а кај Будим-

пешта со брзина од 311 m/сек. 

 

Слика 63. Земјина ротација.  

  

2.1  ДОКАЗИ ЗА РОТАЦИЈА 

 

За движењето на Земјата околу својата замислена оска постојат повеќе 

докази, но овде се изнесени само најбитните. 

 

 Скршнување на телата при слободно паѓање 

 

Експериментално е докажано дека тело, пуштено слободно да паѓа, не 

се движи во правец на високот - гравитационо, вертикално на Земјината повр-

шина, туку скршнува на исток, а не на запад, како што би требало да биде со 

оглед дека Земјата се движи од запад кон исток. Токму ова скршнување на те-

лата кон исток ја докажува ротацијата на Земјата. Тоа ќе го објасниме подолу.  

Кога некое тело-камен ќе се пушти од врвот на некоја кула, тоа по за-

конот на инерција, ќе ја задржи својата почетна брзина што ја имало при сво-

ето пуштање, односно ќе ја задржи брзината што ја има врвот на кулата. Под-
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ножјето на кулата се движи со помала ротациона брзина, бидејќи е поблизу до 

центарот отколку врвот. Кога Земјата не би ротирала, телото би паднало во 

правец на Земјиниот центар. Скршнувањето на телата при слободно паѓање од 

вертикалата и експериментално е докажано во природата. Така, експериментот 

изведен во 1804 година на Михајловиот плоштад во Хамбург висок 76 m, пока-

жал истрчување кон исток за 9 mm. По ова, експериментот бил повеќе пати 

повторуван и на други места. Скршнувањето на исток при паѓање на Земјата 

не е големо, но тоа е значително при паѓање од големи височини (скок од ави-

он). За ова мора да водат особена сметка пилотите (спуштање со падобрани, 

фрлање храна, спуштање од ракета и др.).  

  

Фуков обид 

  

 Еден од најјасните и најпознати докази за Земјината ротација кој на 

повеќе места и на повеќе пати е проверен е доказот што го извел францускиот 

физичар Леон Фуко (Jean Bernard Léon Foucault), па затоа овој доказ е познат 

под име Фуков обид (доказ) со нишало. Со овој експеримент не само што го 

докажал Земјиното завртување околу својата оска туку го направил и видливо. 

 

 
 

Слика 64. Фуков експеримент за Земјината ротација. 

 

Фуко својот експеримент го извел 1851 година, во парискиот Пантеон 

со помош на нишало долго 67 m, а на крајот обесил тег тежок 28 kg. На долни-

от дел од тегот прицврстил игла. Ваквото нишало го обесил на таванот на Пан-

теонот. По подот под нишалото посипал влажен песок во круг чиј центар се 

наоѓал над врвот од иглата со цел нишалото да остава траги од нишањето, од-

носно да се фиксира патеката на нишалото на Земјината површината (сл. 64). 

Нишалото имало вака голема должина за да се ниша што побавно и подолго, 

бидејќи времето на нишањето е сразмерно со должината на нишалото. Со 
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побавното нишање се намалува влијанието врз него од отпорот на воздухот. За 

ова придонела и големата тежина на тегот. Од законите на физиката е познато 

дека поради инерција нишалото не ја менува рамнината на нишањето туку 

секогаш се ниша во ист правец, без разлика како ќе се обрнува точката каде 

што е обесено. 

Вака поставеното нишало, Фуко го извел од рамнотежна положба и го 

пуштил да се ниша во правец север - југ, односно во правец на меридијанот 

(пладневникот). Меѓутоа набргу забележал дека врвот на иглата не ја оцртува-

ло на влажниот песок првобитната линија во правец север-југ, иако рамнината 

на нишањето и понатаму била во правецот на меридијанот, туку новите линии 

со првата формирале агли кои станувале се поголеми и поголеми, а се сечеле 

во центарот на кругот. Исцртувањето нови линии може да се објасни исклучи-

телно со ротацијата на Земјата, односно со поместувањето или движењето на 

подлогата. По 31 час и 41 минути, нишалото повторно се вратило на линијата 

што прв пат ја исцртало во песокот.  

Времето потребно за изведување на Фуковиот обид е одредено со гео-

графската ширина на местото во кое се изведува експериментот. Овој експери-

мент е најцелосен ако се изведе на самиот пол. Тогаш нишалото би опишало 

полн круг за 24 часа, додека на екваторот, изведувањето на Фуковиот обид не 

би било можно. На географска ширина од 30 степени нишалото би почнало да 

испишува повторна линија север-југ по 48 часа, на географска ширина од 45 

степени нишалото повторно ќе опише линија од север-југ по 34 часа, а на 60 

степени по 27,7 часа. Веднаш по Фуковиот обид со цел да се утврди вистината, 

вршени се експерименти од Секи во Петровата црква во Рим во 1851 година и 

од Гарте во 1852 во Катедралата во Келн.  

 

Доказ со помош на девијација на хоризонталните движења 

 

Сите тела кои на Земјината површина се движат хориознтално, без ог-

лед на географската ширина и азимутот на движењето, скршнуваат од патеката 

на првобитниот правец - азимутот. Оваа појава е видлива кај сите тела кои се 

движат во меридијански правец на големи растојанија и тоа: ветровите, (паса-

ти и антипасати), реките во коритата, морските струи, топовските зрна, желез-

ничките пруги и сл. Скршнувањето на сите тела е поради Земјината ротација и 

тоа на северната хемисфера надесно, а на јужната хемисфера налево (сл. 65).  

Всушност најдобар пример за скршнувањето на телата под влијание на 

Земјината ротација се ветровите пасати и антипасати. Тоа значи дека правецот 

на пасатите се користи како доказ за вртење на Земјата околу својата оска. 

Причината за скршнувањето на пасатските ветрови ја истражувал Хадли уште 

во првата половина на XVIII век, во 1735 година. Пасатите се постојани ветро-

ви, кои поради разликите во воздушниот притисок дуваат од областите од око-
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лу 30° СГШ како северен пасат, а од 30° ЈГШ како јужен пасат, кон екваторот 

(сл. 65). Како последица на распоредот на воздушниот притисок и двата ветра 

би требало да дуваат нормално на екваторот и тоа: на северната полутопка да 

имаат правец север-југ, а на јужната полутопка правец југ-север, односно на 

северната полутопка да дува северен пасат, а на јужната јужен. Меѓутоа пасат-

ските ветрови го немаат тој правец, туку на северната полутопка скршнуваат 

надесно, а на јужната налево. Значи, пасатите околу екваторот, на северната 

полутопка се јавуваат како североисточни, а на јужната како југоисточни вет-

рови. 

Ако Земјата не се врти околу својата оска, ветровите би се движеле кон 

екваторот по меридијанот. До скршнување на ветровите доаѓа поради движе-

њето на Земјата околу нејзината оска и поради тоа што ротационата брзина, 

одејќи од 30 степени ГШ кон екваторот, се зголемува. Тоа значи дека до скрш-

нување кон запад доаѓа поради тоа што ветровите поаѓаат од суптропските 

ширини каде што има помали ротациони брзини, а доаѓаат во областите околу 

екваторот кои имаат најголеми ротациони брзини.  

 

       
 

Слика 65. Скршнувањето на пасатите и антипасатите поради ротација на Земјата.  

 

Антипасатите пак дуваат во обратен правец: од екваторијалната област 

кон суптропските ширини, односно од 0° кон 30° ГШ. Антипасатите би треба-

ло да дуваат нормално кон северниот и јужниот повратник, односно на север-

ната полутопка да имаат правец југ-север, а на јужната север-југ. Меѓутоа 

антипасатите го немаат овој правец на дување, туку на северната хемисфера 

скршнуваат надесно, а на јужната налево, односно кон исток. До скршнување-

то на антипасатите кон исток доаѓа затоа што тие тргнуваат од екваторијалната 

област, каде што ротационите брзини се најголеми, а пристигнуваат во суп-

тропските подрачја каде што ротационото движење е побавно. Притоа, поаѓај-

ќи од законот за инерција, доаѓа до истрчување (свртување) на честичките кон 

исток (сл. 65). 
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Беров закон 

 

Од исти причини доаѓа до свртување на водените маси и до поткопува-

ње на десните речни брегови кај водените текови кои на северната полутопка 

течат во меридијански правец. Кај реките што течат од север кон југ, како што 

се реките Волга, Мисисипи и други, забележано е дека десните брегови им се 

пострмни и попоткопани отколку левите брегови. Оваа појава е последица на 

Земјината ротација, затоа што водените честици во речните текови течат од 

области со помали ротациони брзини, во областа со поголеми ротациони брзи-

ни. Тоа е причина што водените честички заостануваат и удираат во десниот 

брег, па тој повеќе се еродира и станува пострмен. 

Оваа појава се забележува и кај реките што течат во правец југ- север 

како што се сибирските реки: Об, Јенисеј, Лена, во Африка Нил и др. 

Слични свртувања се забележани и кај морските струи, железничките 

пруги, топовските гранати и ракети. Забележано е дека кај железничките пруги 

повеќе се троши десната страна на пругите. Девијацијата се нарекува и Корио-

лисова сила од Гашпард Густав Кориолис (Gaspard-Gustav Coriolis). Овде не се 

работи за некоја сила во вистинска смисла на зборот, туку само за ефект на Зе-

мјината ротација. 

 

Доказ со помош на земјината тежа 

 

Уште кога Рише во 1671 год. вршел споредување на нишањето на стан-

дардните нишала во Париз и во Каена забележал дека осцилациите на ниша-

лата во овие два града не се секундни односно во Каена нишалото заостанува-

ло, па морал да го скрати. Со тоа е докажано дека тежата на екваторот е пома-

ла отколку во големите географски ширини, а тоа може да биде така само ако 

Земајата се движи околу својата оска. 

 

Обликот на земјата 

 

Докажавме дека Земјата на половите е сплескана, а на екваторот испак-

ната. Ваков облик имаат само телата што се движат околу својата оска. Значи 

самиот земјин облик е еден од доказите за ротација. Овој доказ може и експе-

риментално да се изведе со помош на центрифугална машина (сл. 66). 
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Слика 66. Елиптичниот облик на Земјата како последица на ротацијата. 

 

2.2  ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗЕМЈИНАТА РОТАЦИЈА 

 

Поради нејзината ротација, на Земјата доаѓа до општи последици кои 

се изразуваат во следново: 

• Смена на ден и ноќ на сите точки на земјината површина 

• Сплесканост на Земјата и во врска со тоа зголемување на Земјината 

тежа со наголемување на географската ширина 

• Постоење центрифугална сила која се намалува со зголемување на 

географската ширина. 

 

 

3.  РЕВОЛУЦИЈА 

 

Движењето на Земјата околу Сонцето се вика Земјина револуција. Една 

Земјина револуција се врши за 365 дена 5 часа 48’ и 46” или за околу 365 дена 

и 6 часа. Во текот на секоја четврта година, од преостанатите часови минути и 

секунди се добива еден ден. Тој ден се додава на месецот февруари на секоја 

четврта година кога наместо 28 дена има 29 дена. Тогаш годината изнесува 366 

дена и се нарекува престапна година. Околу Сонцето, Земјата се движи од за-

пад кон исток. Патеката по која Земјата се движи околу Сонцето има елипсо-

видна форма и се вика еклиптика. 

Должината на Земјината патека изнесува околу 940 милиони km и има 

мал ексцентрицитет, односно незначително отстапува од вистинскиот облик на 

кругот. Просечната брзина на движење на Земјата околу Сонцето изнесува 

29,8 km/сек. Меѓутоа поради гравитацискиот ефект, кога Земјата е најблизу до 
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Сонцето таа се движи со брзина од 30,3 km/сек, а кога е најоддалечена се дви-

жи најбавно со 29,2 km/сек. 

 

3.1  ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКЛИПТИКАТА 

 
Просечната оддалеченост на Земјата од Сонцето изнесува 149,5 милио-

ни km. Просечната оддалеченост на Земјата од Сонцето е земена за мерка со 

која се мерат растојанијата во Сончевиот систем, а позната е под име астро-

номска единица (АЕ). Така 1 АЕ = 149,5 милиони km. Кога е најмалку оддале-

чена, растојанието помеѓу Земјата и Сонцето изнесува 147 милиони km. По-

ложбата на Земјата во еклиптиката кога е најблизу до Сонцето се вика пери-

хел ( грчки збор peri - близу, helios - Сонце). Кога Земјата е најмногу оддалече-

на тогаш растојанието изнесува 152 милиони km. Положбата во која ќе се нај-

де Земјата на својата еклиптика кога е најоддалечена од Сонцето се вика афел 

(грчки збор af - далечен, helios - Сонце). Линијата што поминува низ фокусот 

на еклиптиката во чиј центар се наоѓа Сонцето, а која ги поврзува положбите 

во перихелот и афелот се вика апсидна линија. Таа претставува подолга оска 

на еклиптиката чија должина изнесува 299 милиони km. На апсидната линија 

лежи Сонцето, кое е оддалечено од центарот на еклиптиката, која има елипсо-

видна форма. Оддалеченоста од центарот на еклиптиката се нарекува линерен 

ексцентрицитет (од латинскиот збор ex - од, centrum - средиште). Оддалече-

носта на Сонцето од центарот на еклиптиката изнесува 2,5 милиони km. За 

утврдување на обликот на елипсата, меродавен е нумеричкиот ексцентритет. 

Ексцентритетот на Земјината патека не е голем. Тој изнесува 0,016747 што 

покажува како што рековме дека многу малку отстапува од кругот. Знаејќи ги 

овие оддалечености пресметано е дека светлината од положбата афел на Земја-

та пристигнува за 507 секунди или за 8 минути и 27 секунди, а од положбата 

перихел за 8 минути и 10 секунди. Во перихел Земјата се наоѓа за време од 1 

до 5 јануари, а во афел се наоѓа за време од 1 до 5 јули. 

На Земјината патека се наоѓаат уште четири карактеристични точки. 

Тоа се точките на летниот и зимскиот солстициум и точките на пролетниот и 

есенскиот еквиноциум (рамноденички точки). Линијата која ги соединува точ-

ките на летниот и зимскиот солстициум се вика солстицијална, а линијата ко-

ја ги соединува точките на пролетниот и есенскиот еквиноциум се вика екви-

ноциска или рамноденичка. Овие две линии лежат вертикално една на друга, 

додека пак солстицијалната и апсидната линија заклопуваат агол од 11° (сл. 

67). Еквиноциската линија со апсидната заклопува агол кој е поголем од 90°. 

Тоа е причина што Земјата на својата патека ќе стигне во точката перихел меѓу 

1 и 5 јануари, значи за 10 до 15 дена по точката во зимскиот солстициум. Исто 

така во точката афел А, таа е меѓу 1 и 5 јули, значи за 10 до 15 дена по точката 

во летниот солстициум. 
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Слика 67. Елементи на еклиптиката. 

 

Солстицијалната и рамнодневничката линија ја делат Земјината патека 

- еклиптиката на четири нееднакви делови, кои одговараат на четирите годиш-

ни времиња. Сигурно е дека тие делови од Земјината патека ќе бидат помину-

вани од Земјата за различен број денови. Рамнината што ја затвора Земјината 

патека - еклиптиката се вика еклиптичка рамнина. Таа е наведната кон рамни-

ната на небесниот екватор под агол од 23°27’. При обиколувањето околу Сон-

цето Земјината оска е наведната кон еклиптиката под аголот 66° и 33’ (сл. 68). 

  

 
 

Слика 68. Положбата на Земјината оска во однос на еклиптиката. 

 

Меѓутоа сите елементи на еклиптиката не се постојани, затоа што се 

менуваат: наклонот, димензиите, ексцентрицитетот, времето на ротација. При-

чината за овие непостојаности се промените на меѓусебните односи во Сонче-

виот систем, неговото движење, движењето на небесните тела во системот на 

меѓусебните гравитациони влијанија. Може да се каже дека иста релација ни-

P  5.I 

20.III 

22.VI 

5.VII A 

22.IX 

APSIDNA LINIJA 

SOLSTICIJSKA LINIJA 

S 

EKVINOCISKA 
LINIJA 
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когаш не се повторува. Овие отстапувања се наречни пертурбации и за нив по-

доцна ќе стане збор. 

Кога сме кај елементите на еклиптиката, треба да го изнесеме и след-

ново: ако го набљудуваме излезот на Сонцето на источната страната во однос 

на некоја неподвижна ѕвезда во текот на цела година, ќе се забележи дека Сон-

цето не излегува постојано во соѕвездието на таа ѕвезда. Во текот на годината, 

Сонцето ќе помине 12 соѕвездија кои Грците ги нарекле зодијак киклус или 

животински круг, бидејќи истите носат имиња на животни. Со нив Сончевата 

патека е поделена на 12 еднакви делови од по 30 степени што значи дека секој 

дел добил по едно соѕвездие. 

Соѕвездијата низ кои проаѓа Сонцето во текот на годината при своето 

привидно движење се: Aries (Овен) P, Taurus (Бик) Q, Gemini (Близнаци) R, 

Kancer (Рак) S, Leo (Лав) T, Virgo (Девица) U, Libra (Вага) V, Scorpius 

(Шкорпија) W, Arcitenes (Стрелец) X, Caper (Јарец) Y, Anaphora (Водолија) Z 

и Pisces (Риби) a. 

 

  
 

Слика 69. Соѕвездијата во Зодијачкиот круг. 

 

Зодијакот кон екваторот е наведнат под агол од 23° и 30’. Во времето 

кога зодијакот е поделен на делови, најсеверната и најјужната точка од Сонче-

вата патека се наоѓаат во соѕвездието Рак, а најниската во соѕвездието Јарец, 

додека на исток, за време на рамнодневницата, во соѕвездието Овен, а на есен 

во соѕвездието Вага. Летната и есенската точка сеуште се обележуваат со зна-

ците P, V, иако денес не се наоѓаат во тие соѕвездија. Северниот повратник 

уште се вика раков, бидејќи тогаш Сонцето за време на летниот солстициум се 

наоѓало во тоа соѕвездие. Аналогно на предното, јужниот повратник се нареку-

ва јарчев (сл. 69). 
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3.2  ДОКАЗИ ЗА ЗЕМЈИНАТА РЕВОЛУЦИЈА 

 

Доказите на Земјината ротација можат да се најдат на самата Земја. До-

казите, пак за Земјината револуција не можат да се најдат и експериментално 

да се изведат на Земјата, па затоа тие се врзани за небесните тела во вселената, 

што значи надвор од Сончевиот систем. Ниту еден доказ за Земјиното движе-

ње околу Сонцето не постои на Земјата, без разлика колкава е оддалеченоста 

на две посматрачки места. Обидите Земјината револуција да се докаже врз ос-

нова на посматрањето на Сонцето или некое небесно тело во Сончевиот сис-

тем, не би дале задоволителни резултати. Со набљудување на Сонцето ќе се 

дојде до погрешен заклучок за неговата револуција, а набљудувањето на дру-

гите небесни тела во Сончевиот систем не доаѓа предвид затоа што и тие тела 

се движат. За да се избегне сето тоа, потребно е да се набљудува некоја непод-

вижна ѕвезда. Првите докази за Земјината револуција се дадени во XVIII век, 

кога се осовременети и астрономските инструменти. Најважни докази за рево-

луцијата се: аберација на светлината, годишна паралакса на ѕвездите, пом-

рачување на Јупитеровите месеци и паѓањето метеорити на Земјата. 

 

Аберација на светлината 

 

Оваа појава ја открил англискиот астроном Бредли во 1725 година, врз 

основа на набљудувањата вршени во текот на многу години врз ѕвездата Дра-

конис од близината на Лондон. Бредли набљудувал некои надворешни проме-

ни кај зенитните растојанија на повеќе ѕвезди. Тој дошол до заклучок дека про-

мените не можат да се објаснат со годишната паралакса на ѕвездите или со 

движењето на земјината оска, туку во комбинацијата со движење на Земјата 

околу Сонцето и распространувањето на светлината. Тој заклучил дека, кога 

Земјата не би се движела околу Сонцето или кога светлината би се распрости-

рала моментално, аберацијата не би се јавила.  

Аберацијата на светлината настанува како последица на константната 

брзина на светлината и брзината на земјината револуција. Тоа се огледа во скр-

шнување на светлината од нејзиниот нормален правец, а со тоа и во привидна-

та промена на положбата на небесните тела, а во прв ред на ѕвездите. Абераци-

јата се состои во тоа што ѕвездата не ја гледаме во нејзината вистинска поло-

жба, туку во т.н. привидна положба, која од вистинската е одалечена за многу 

мал агол. Овој агол, за разни положби на небесната сфера, варира од 0” до 20”. 

Причината за ова е што Земјата се движи околу Сонцето.  

............................................................................................................................ 

Ако со телескоп од Земјата се набљудува некоја ѕвезда Л, тогаш нејзината светлина, 

минувајќи низ вселенскиот простор со непроменлива брзина од 300.000 km/сек, ќе 

стигне до објективот на телескопот О (сл. 71), ќе помине низ дурбинот на телескопот и 
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ќе дојде во неговиот окулар М. Но, бидејќи Земјата се движи (низ просторот) со брзи-

на од 30 km/сек, значи телескопот ќе се движи со таа брзина во правец на движењето 

на Земјата (запад-исток). 

 
Слика 71. Аберација на светлината. 

 

Поради тоа, на светлината, за да го помине патот од објективот О до окуларот М (без 

оглед колку и да е мал), ќе и треба извесно време. Но, за тоа многу мало време Земја-

та ќе се помести во просторот, а исто така и телескопот, па светлината на ѕвездата, од-

носно светлосниот зрак нема да падне во окото на набљудувачот, односно во оку-

ларот, туку ќе скршне од оската на телескопот и ќе се измести во спротивен правец од 

правецот на Земјината револуција, удирајќи во ѕидот на телескопот Л1М1. 

Помеѓу вака поместениот правец на светлината и нормалниот правец Л-М, ќе се фор-

мира агол со големина 20″47, кој се вика аберационен агол (К). За да може ѕвездата да 

се види, потребно е телескопот да се наведне за тој аберационен агол и тогаш ќе се 

види ѕвездата, но не во точката Л, туку во Л1. Значи, ѕвездата поради аберацијата на 

светлината, привидно ќе ја промени својата положба на небесниот свод. Абераци-

ониот агол е еднаков за сите ѕвезди, што значи дека настанал поради движењето на 

Земјата околу Сонцето, а не многубројните ѕвезди, кои поради различната оддалече-

ност од Земјата би се движеле со различна брзина. Бидејќи аберациониот агол е од-

нос помеѓу брзината на Земјината револуција и брзината на светлината, неговата 

вредност е извонредно мала (20″47). Од тоа може да се изведе дека големината на 

аберациониот агол е одредена со односот помеѓу брзината на Земјата (30 km/сек) и 

брзината на светлината (300.000 km/сек), што одговара на 1 : 10.000, или ако светлина-

та измине пат од 10 m, Земјата ќе се помести на својата патека за 1 mm. Во аголна 

мерка тоа изнесува 20″47, што е потврдено со инструментални мерења. 

........................................................................................................................... 

 

Кога Земјата не би обиколувала околу Сонцето, т.е. кога не би се дви-

жела во просторот, не би можело да дојде до аберација на светлината. 
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Набљудувачот на Земјата учествува во тројно Земјино движење: днев-

но движење на Земјата (ротација), годишно (револуција) и долгогодишно (се-

куларно) заедно со Сончевиот систем низ Галактиката. Овие три движења мо-

жат да бидат изразени со некоја резултанта на Земјината брзина, па е јасно де-

ка сите имаат за последица аберација на светлината, чија големина, во завис-

ност од видот на Земјиното движење, е различна. Според тоа, се разликуваат: 

дневна, годишна и секуларна аберација и сите се докази за тие движења.  

 

Годишна паралакса на ѕвездите 

 

Паралактичните поместувања на ѕвездите, за прв пат биле откриени од 

познатите научници Бесел, Струве и Хендерсон во XIX век кои со телескопите 

набљудувале повеќе ѕвезди. Прво Струве ја измерил паралаксата на ѕвездата 

Бера, а потоа астрономот Бесел ја открил годишната паралакса на 61 ѕвезда од 

соѕвездието Лебед. Поради тоа, се смета дека германскиот научник Бесел ја от-

крил оваа појава во 1838 година, а со тоа дал и потврда на Кеплеровите закони. 

Овој доказ се состои во тоа што секоја ѕвезда, поради Земјиното движе-

ње околу Сонцето, во текот на годината привидно опишува на небесната сфера 

една мала елипса, т.н. паралактична елипса на ѕвезда. Притоа, ѕвездите што се 

наоѓаат близу небесните полови, за една година опишуваат скоро кружни пате-

ки, а ѕвездите помеѓу половите и екваторот, на кои астрономската ширина им е 

помала, опишуваат елипси со сè поголем ексцентрицитет. Значи, проекцијата 

на патеката на ѕвездата во вид на елипса на небесниот свод се вика годишна 

паралакса на ѕвездата. Оттука произлегува дека, ако Земјата не се движи 

околу Сонцето, ѕвездата постојано би се гледала на едно исто место.  

На пример, ако набљудуваме една ѕвезда Л на небесната сфера од Зем-

јата, во четири последователни интервали на временски растојанија од по три 

месеци, ќе се забележи следново: при првото набљудување, Земјата на својата 

патека ќе биде во точката Т1. Ѕвездата на небесната сфера ќе се проектира во 

точката Л1. При втората положба, кога Земјата ќе биде во точката Т2, ѕвездата 

ќе се проектира на небесниот свод во точката Л2. Проекцијата на ѕвездите во 

точките Л3 и Л4 на небесниот свод ќе биде кога Земјата, обиколувајќи околу 

Сонцето, ќе биде во точките Т3 и Т4. Со соединување на точките Л1, Л2, Л3 и Л4 

на небесниот свод, се добива елипса или привидна патека на ѕвездата, а тоа е 

нејзината годишна паралакса. Или годишната паралакса е аголот од кој може 

да се види радиусот на поголемата оска од Земјината патека (сл. 72). 

Паралактичкиот агол на ѕвездите е извонредно мала големина. Најго-

лема паралакса од сите ѕвезди има ѕвездата Проксима во соѕвездието Кентаури 

и тоа 0″76 или 0,760″, значи помала од 1 лачна секунда, а тоа ни е најблиската 

ѕвезда, оддалечена “само” 4,2 светлосни години. Нормално, подалечните ѕвез-
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ди имаат многу помали паралакси, едвај забележливи дури и со најмодерните 

инструменти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 72. Паралакса на ѕвездите. 

 

Ѕвездените паралакси се користат за мерење на растојанијата до побли-

ските ѕвезди (40-50 светлосни години). Притоа, во временски интервали од по 

6 месеци, се фотографира некоја ѕвезда и се мери промената на нејзината по-

ложба во однос на многу подалечните ѕвезди кои привидно не се поместуваат. 

Врз основа на големината на паралактичкиот агол, се пресметува оддалеченос-

та на ѕвездата.  

 

Помрачување на Jупитеровите месеци 

 

Овој доказ за движењето на Земјата околу Сонцето го поставил дански-

от астроном Ремер. За време на повеќегодишните систематски мерења при на-

бљудувањето на помрачувањето на Јупитеровите месечини, Ремер забележал 

постојани грешки. Грешките Ремер ги сведувал на брзината на светлината што 

доаѓала од сателитетите. Така, тој  утврдил дека светлината  од најблискиот Ју-

питеров сателит, кога тој  излегува од сенката, не доаѓа за исто време. Некогаш 

патувањето на светлината изнесува 51′33″, а некогаш за 34′56″. Значи, разли-

ката во пристигнувањето на светлината до Земјата е доста голема: 16′33″.
 
 Оваа 

разлика во патувањето на светлината од Јупитеровиот сателит правилно се 

повторува на секои шест месеци. Причината за појава на „грешки”, односно за 

појава на разликата во доаѓањето на светлината од Јупитеровите сателити, е во 

тоа што Земјата се движи по голема патека околу Сонцето, односно Земјата 

постојано ја менува својата положба во просторот. Тоа значи дека објаснува-

њето за оваа појава е во револуцијата на Земјата. Имено, кога Јупитер е во опо-

зиција, тогаш е поблизу до Земјата (односно Земјата се наоѓа меѓу Сонцето и 
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Јупитер), па на светлината и е потребно помалку време да стигне до Земјата, 

или таа патува за 34′56″. Кога Јупитер е во конјукција, тогаш е најдалеку од 

Земјата (Сонцето се наоѓа помеѓу Земјата и Јупитер). При ваква положба, на 

светлината и треба повеќе време да стигне до Земјата: 51′33″. Ова, пак, значи 

дека Земјата ја променила својата положба на еклиптиката за скоро 180° (сл. 

73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 73. Доказ за Земјината револуција со Јупитеровите сателити. 

 

 

Паѓање метеорити на земјата-Шмитов доказ 

 

Кога говориме за метеорите нагласивме дека тие не паѓаат рамномерно 

на Земјата. Уште во почетокот на XIX век е забележано дневно и годишно ко-

лебање на метеорите кои паѓаат на Земјата. Забележани се извесни закономер-

ности во зголемувањето на нивниот број и тоа: се зголемуваат од час во час од 

приквечерината до зората; во есен паѓаат повеќе отколку во пролет. Познатиот 

Скијапарели изразил мислење дека оваа појава нема локален карактер туку 

дека е вселенска појава. Советскиот академик Шмит, врз основа на внимател-
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ни и долгогодишни набљудувања, ја поткрепи оваа појава со докази, но пре-

зентира и доказ за Земјиното кружење околу Сонцето. 

Бидејќи Земјата прогресивно се движи низ просторот, односно покрај 

движењето околу Сонцето таа во текот на 24 часа еднаш ќе се заврти и околу 

својата оска, на нејзината предна страна ќе паднат повеќе метеорити отколку 

на задната. Тоа значи дека секоја точка на Земјата, во текот на 24 часа еднаш 

ќе се најде на предната, а еднаш на задната страна. 

Ако Земјата се движи во правец АБ, тогаш нејзината предна страна ќе 

биде онаа што е свртена кон точката Б. На предната страна секое место се 

наоѓа од полноќ до пладне, а од пладне до полноќ на задната страна (сл. 74).  

Бидејќи паѓањето на метеорите се гледа само ноќе, тоа значи дека на челната 

страна паѓањето ќе биде поинтензивно или со други зборови, од 6 часот наве-

чер до полноќ ќе паднат помалку метеори отколку од полноќ до 6 часот нау-

тро. Најголем број метеори ќе падне помеѓу 5 и 6 часот, бидејќи во тоа време 

секое место се наоѓа на најистурениот дел од Земјата. Во времето помеѓу 5 и 6 

часот, ќе паднат 3,4 пати повеќе метеорити отколку помеѓу 17 и 18 часот (види 

табела 6). Од табелата може да се види дека на предната страна во текот на 

еден час паѓаат 12-14 метеори повеќе отколку на задната. Дури, околу полноќ,  

разликата значително се намалува, затоа што во тие часови во воздухот проди-

раат космички маси кои се движат нормално на правецот на Земјиното движе-

ње, па поради тоа разликата помеѓу предната и задната страна се сведува на 

минимум. Ако овие часови не се земат предвид, на предната страна ќе паднат 

три пати повеќе. 

 
Слика 74. Доказ за револуција со паѓање на метеорити. 
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Табела 6: Просечен број на паднати метеори по часови 

 

Предна страна од полноќ до 

6 часот 

Задна страна од  

18 до 24 часот Разлика Однос 

време    број на паѓање време    број на паѓање 

5-6 17 6-7 5 12 3,4 

4-5 18 7-8 6 12 3,0 

3-4 22 20-21 8 14 2,7 

2-3 22 21-22 10 12 2,2 

1-2 20 22-23 12 8 1,7 

0-1 17 11-12 15 2 1,1 

6-0 116 18-24 56 60 2,1 

 

Сличен ефект се забележува при трчање по дожд. Повеќе ќе се наводе-

ни предната страна на оној што трча (по градите), од задната (по грбот). За да 

се наводени помалку, чадорот мора да се наведне во правец на движењето. 

 

4. ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗЕМЈИНИТЕ ДВИЖЕЊА 

 

4.1  ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗЕМЈИНАТА РОТАЦИЈА 

 

Поради движењето на Земјата околу својата замислена оска за време од 

24 часа, на Земјината површина се јавуваат следниве последици: 

1. Смена на ден и ноќ. Смената на денот и ноќта е последица од дви-

жењето на Земјата околу својата оска, а и поради нејзината топчеста форма. 

Од овие причини Сонцето не може истовремено да ја осветлува целата Земја, 

при што осветлувањето и затемнувањето се менува за сите точки на Земјината 

површина за 24 часа, со исклучок на поларните предели. Имено, за време на 

летниот период во северната хемисфера, денот на север од северниот поларен 

круг трае шест месеци, колку што трае ноќта во јужниот поларен круг; 

2. Разлики во времето. Тоа е втора последица од Земјината ротација, 

што значи дека на Земјината површина секоја точка има свое време, односно 

месно или локално време. Разликите во локалните времиња меѓу одредени 

точки на Земјината површина доведувале до големи проблеми во животот на 

луѓето. Од тие причини е воведено зонско време, но за овој проблем ќе гово-

риме во посебно поглавје; 

3. Сплесканост на Земјата на половите, а во врска со тоа и зголему- 

вање на Земјината тежа со зголемувањето на географската ширина; 

4. Постоење центрифугална сила која се смалува со зголемување на 

географската ширина. 
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4.2  ПОСЛЕДИЦИ ОД ЗЕМЈИНАТА РЕВОЛУЦИЈА 

 

Последиците од Земјината револуција се: нееднаква должина на тра-

ењето на денот и ноќта во едно место во текот на годината и во разни мес-

та на Земјата во исто време; смена на годишните времиња и распоред на 

топлинските појаси. 

Причина за појавата на овие три последици на Земјината површина е 

наклонот на нејзината оска спрема еклиптиката, кој е константен и изнесува 

66°33’. Се поставува прашање: во што е врската помеѓу наклонот на Земјината 

оска и наведените последици? Наклонот од 66°33’ останува ист како при врте-

њето на Земјата околу својата оска, така и при вртењето околу Сонцето. Ако 

Земјината оска беше вертикална кон рамнината на Земјината орбита, многу 

процеси и појави, не само од климатска гледна точка, немаше да бидат вакви 

како што се денес. Немаше да има годишни времиња, загревањето на Земјина-

та површина би се намалувало рамномерно од екваторот кон половите, денот и 

ноќта во секое време од година и на целата Земјина топка би биле еднакви и би 

траеле по 12 часа. На екваторот Сонцето секогаш привидно ќе изгреваше точ-

но на исток и ќе заоѓаше точно на запад; привидното годишно движење на 

Сонцето по небесната сфера ќе беше еднакво, т.е. преку зимата Сонцето нема-

ше да биде ниско над хоризонтот, а преку летото високо над нас; во период од 

шест месеци од 21.III до 23.IX Северниот пол ќе беше свртен кон Сонцето, а 

Јужниот пол во спротивен правец. Во текот на овој период, Сончевите зраци 

ќе паѓаат кон површината на северната полутопка под поголем агол, т.е. тогаш 

на севрната полутопка ќе беше летно годишно веме. Исто така и наклонот на 

еклиптиката кон рамнината на набесниот екватор од 23°27’ има големо значе-

ње за поделбата на светлината, топлината на Земјината површина, должината 

на денот и ноќта, смената на годишните времиња, распоредот на растителниот 

и животинскиот свет, а во врска со тоа во извесна мерка и распоредот на 

населението. 

 

Нееднаква должина на траењето на денот и ноќта 

 

Нееднаквата должина на денот и ноќта, како што видовме, доаѓа пора-

ди движењето на Земјата околу Сонцето и наклоноста на Земјината оска кон 

рамнината на еклиптиката. При движењето, Земјата ја менува својата положба 

спрема Сонцето, при што доаѓа до појава на разлики во времетрањето на денот 

и ноќта. 

Сончевите зраци, без оглед на годишното време, ја осветлуваат земји-

ната топка, така што границата помеѓу осветлениот и неосветлениот дел е се-

когаш голем круг кој го дели Земјиниот екватор на две половини. Тој граничен 

круг помеѓу осветлениот и неосветлениот дел на Земјината топка се вика 



Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 

 139

граница на осветлувањето. Границата на осветлувањето ја дели Земјата на 

две полутопки: осветлена и неосветлена. Каде ќе поминува границата на освет-

лувањето и која од Земјините полутопки, северната или  јужната, ќе биде пове-

ќе осветлена, зависи од положбата на Земјата спрема Сонцето во текот на неј-

зиното движење околу него. 

На 22 јуни, на денот на летниот солстициум, Земјата на својата патека 

околу Сонцето зазема таква положба што повеќе е осветлена северната полу-

топка, односно Сончевите зраци паѓаат под прав агол на северниот повратник 

кој лежи на 23°27’ СГШ. Границата на осветлувањето го дели екваторот на две 

еднакви половини и затоа на деловите од екваторот денот и ноќта траат подед-

накво. На другите точки од северната полутопка, на 22 јуни денот трае најдол-

го од сите денови во годината, што значи на северната полутопка имаме дол-

годеница. На точките што се наоѓаат на северниот поларен круг 66°33’ и на 

сите делови северно од него денот трае 24 часа. На јужната полутопка е обрат-

но, денот е најкраток, а ноќта е најдолга. Од јужниот поларен круг до Јужниот 

пол, Сонцето воопшто не излегува, значи има непрекината ноќ (сл. 75). 

 

 
 

Слика 75. Нееднакво траење на денот и ноќта на Земјата. 

 

По 22 јуни Земјата зазема таква положба што Сонцето почнува привид-

но да се враќа кон југ. Поради тоа деновите на северната полутопка постепено 

се намалуваат, но затоа ноќите растат. По приближно три месеци или поточно 

на 23 септември, Сонцето е во зенитот над екваторот. Сончевите зраци ја ос-

ветлуваат северната и јужната Земјина полутопка. Границата на осветлувањето 

минува точно низ Северниот и Јужниот пол, така што ги преполовува сите на-

поредници и екваторот на еднакви делви. Поради тоа денот и ноќта на север-

ната и јужната Земјина полутопка траат подеднакво долго. Тоа е есенска рам-

ноденица. 

По 22 септември Земјата зазема таква положба што Сончевите зраци се 

повеќе ја осветлуваат нејзината јужна полутопка. Границата на осветлувањето 

ги поврзува спротивните точки на поларните кругови, па затоа на северната 
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полутопка деновите и понатаму се намалуваат, а ноќите растат; на јужната 

полутопка е обратно, деновите растат, а ноќите се намалуваат. 

На 22 декември Сончевите зраци паѓаат под прав агол на јужниот пов-

ратник 23°27’
 
ЈГШ. Тогаш на јужната полутопка имаме долгоденица, а на се-

верната краткоденица. Границата на осветлувањето го преполовува екваторот 

на два еднакви дела. Затоа на местата-точки што лежат на екваторот денот и 

ноќта траат подеднакво долго. На сите други точки на северната полутопка на 

22.XII денот трае пократко од сите други денови во годината, а на јужната 

полутопка најдолго. На сите точки што се наоѓаат помеѓу северниот поларен 

круг и Северниот пол владее ноќ, а помеѓу јужниот поларен круг и Јужниот 

пол владее ден. 

По 22 декември Сонцето почнува привидно да се враќа кон екваторот. 

Значи дека на јужниот повратник Сонцето привидно го сменило правецот на 

движењето. Сонцето во зенитот над екваторот ќе биде на 21 март, кога ќе ја 

имаме пролетната рамноденица. Тогаш денот и ноќта трааат по 12 часа. 

Според тоа, траењето на еден Земјин ден (една ротација) се дели на 

ден, а тоа е време што Сонцето ќе го помине над хоризонтот и ноќ-време што 

Сонцето ќе го помине под хоризонтот. На средните географски ширини, во кои 

се наоѓа и Република Македонија, должините на траењето на денот и ноќта се 

менуваат. На екваторот, денот и ноќта во текот на целата година се еднакви. 

Но, на Земјината топка постојат области каде што Сонцето во текот на денот 

воопшто не заоѓа, но и области каде воопшто не изгрева. Тоа се областите што 

лежат помеѓу северниот поларен круг и Северниот пол и јужниот поларен круг 

и Јужниот пол. Така, на северниот поларен круг, на 22 јуни, Сонцето во текот 

на 24 часа не заоѓа на хоризонтот, додека од 22 декември воопшто не изгрева. 

На јужниот поларен круг, од 23 декември денот непрекинато трае 24 часа, а 

непрекинато е ноќ од 22 јуни. Од ова може да се заклучи дека смената на денот 

и ноќта се случува само во географските ширини од екваторот до поларните 

кругови. Во географските ширини од 0° до 66°33’ најдолгиот и најкраткиот 

ден траат како што е изнесено во табелата 7. 

  

Табела 7. Најдолги и најкратки денови и ноќи на одделни географски широчини 

 

Географска ширина 10° 20° 30° 40° 50° 60° 66°33’ 

Најдолг ден 12 часа 12ч35’ 13ч13’ 13ч56’ 14ч51’ 16ч09’ 18ч30’ 24ч 

Најкраток ден 12 часа 11ч25’ 10ч47’ 10ч04’ 9ч09’ 7ч51’ 5ч30’ 0ч 

 

 Должините на деновите и ноќите кои одговараат на одделни географ-

ски ширини се како во табелата 8. 
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Табела 8. Должина на деновите и ноќите на одделни географски ширини. 

 

Должина на денот 12ч 13ч 14ч 15ч 16ч 17ч 18ч 

Должина на ноќта 12ч 11ч 10ч 9ч 8ч 7ч 6ч 

Географска ширина 0° 16°45’ 30°49’ 41°25’ 49°03’ 54°32’ 58°28’ 

Должина на денот 12ч 19ч 20ч 21ч 22ч 23ч 24ч 

Должина на ноќта 12ч 5ч 4ч 3ч 2ч 1ч 0ч 

Географска ширина 0° 61°20’ 63°24’ 64°51’ 65°49’ 66°22’ 66°33’ 

 

Должината на траењето на денот и ноќта помеѓу поларните кругови и 

половите може да се види од табела 9.  

 

Табела 9. Должина на деновите и ноќите близу половите. 

 

Географска ширина 66°33’ 70° 75° 80° 85° 90° 

Најгол. Сончева дек. 46°54’ 43°27’ 38°27’ 33°27’ 28°27’ 23°27’ 

Постојан ден 1 ден 65 дена 103 дена 134 дена 171 ден 186 дена 

Постојана ноќ 1 ноќ 60 дена 97 дена 127 дена 153 дена 179 дена 

Денови со раѓање и 

заоѓање на Сонцето 

365 дена 240 дена 165 дена 104 дена 41 дена 0 дена 

 

Од претходните табели може да се заклучи дека од северниот поларен 

круг до Северниот пол и од јужниот поларен круг до Јужниот пол, нема смену-

вање на денот и ноќта во текот на 24 часа туку траат по повеќе денови, седми-

ци и месеци. На самите полови денот и ноќта траат по шест месеци. На Север-

ниот пол денот непрекинато трае од 21.III до 23.IX. За цело ова време Север-

ниот пол е изложен на Сончевите зраци. Ноќта на Северниот пол трае 24.IX до 

21.III.  На Јужниот пол состојбата е обратна. 

Влијание на рефракцијата врз должината на траењето на денот.- 

Поради рефракцијата (латински збор кој означува прекршување на светлосни-

те зраци при минувањето низ Земјината атсмофера), доаѓа до појава должината 

на денот, при изгревањето и заоѓањето на Сонцето, да се продолжи бидејќи 

тогаш рефракцијата е најголема. Прекршувањето на светлосните зраци придо-

несува деновите да бидат подолги, а ноќите пократки отколку што би биле ко-

га би ја немало рефракцијата. Познато е дека по заоѓањето на Сонцето не нас-

тапува веднаш ноќ, а денот се појавува пред изгревот на Сонцето, што значи и 

покрај заоѓањето на Сонцето под хоризонтот, Сончевите зраци ги осветлуваат 

слоевите од Земјината атмосфера високо над хоризонтот. Сончевата светлина 

се одбива од честичките на горните слоеви од атмосферата, па таа светлина се 

гледа и пред изгревањето и по заоѓањето на Сонцето. Според тоа, должината 
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на денот се зголемува, посебно во големите географски ширини, каде што 

Сончевата  патека е благо наведната кон хоризонтот. Поради тоа, траењето на 

приквечирината – по заоѓањето на Сонцето и на зората – пред изгревот на 

Сонцето, на екваторот е 1 час, а на 50° географска ширина и до 4 часа. Ноќ во 

вистинска смисла на зборот настанува кога Сонцето ќе се спушти за 16° до 18° 

под хоризонтот. Тоа се нарекува астрономска приквечерина. Тогаш на не-

бесниот свод се појавуваат ѕвездите со најслаб сјај. Кога Сонцето ќе се спушти 

за 6° под хоризонтот се завршува т.н. граѓанска приквечерина. Тогаш во 

куќите се палат светлата. На големите географски ширини, поради долгата 

приквечерина и долгата зора, ноќите можат да бидат многу кратки. За време на 

летната долгоденица, околу областите од 55°33
’
 до 66°33

’
 географска ширина 

на соодветната хемисфера се јавуваат т.н. бели ноќи или светли ноќи, во кои 

приквечерината преоѓа во зора, односно нема вистинска ноќ. 

Во сите учебници по географија пишува дека за време на рамнодени-

цата (21.III и 23.IX) денот и ноќта на целата Земја имаат еднаква должина, од-

носно траат по 12 часа. Тоа сепак не е точно. Поради рефракцијата, должината 

на денот на нашите географски ширини, за време на рамноденицата, се зголе-

мува за 5 минути. Но и при отсуство на рефракција, должината на денот за 

време на рамнодениците ќе биде поголема од ноќта, затоа што Сонцето на не-

бесниот свод е во облик на диск, а не се гледа како точка. Поради тоа работ на 

Сонцето се појавува порано од центарот, а заоѓа подоцна.  

 

 
 

Слика 76. Рефракција на Сончевата светлина низ атмосферата.  

 

Според тоа, денот ќе почне тогаш кога над линијата од хоризонтот ќе 

се покаже горниот дел од Сончевиот диск, а не неговиот центар, а денот ќе за-

врши кога целиот Сончев диск ќе се спушти под хоризонтот. Оваа појава го 

зголемува денот за 5 до 6 минути. Од тоа може да се заклучи дека, ако Сонцето 

на небесниот свод се гледа во вид на точка и ако нема атмосфера, денот и ноќ-
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та за време на рамнодениците ќе траат по 12 часа. Деноноќијата со еднаква 

должина на денот и ноќта се јавуват пред пролетната, а по есенската рамноде-

ница и тоа на 18.III и на 26.IX. 

Исто така, во учебниците може да се сретне дека денот и ноќта на 

самите полови траат по шест месеци или околу 186 дена (од 21.III до 23.IX). 

Меѓутоа, поради рефракцијата и поради своите аголни димензии, Сонцето не 

го огрева Северниот пол на 21.III туку два дена порано и не заоѓа на 23.IX туку 

на 25 септември. Затоа на Северниот пол должината на поларниот ден изнесу-

ва 190 дена (186+4), а поларната ноќ 175 дена (179 -4). На Јужниот пол денот 

трае 183 дена (179+4), а ноќта 182 (186-4) дена. 

 

Смена на годишите времиња 

 

Како директна и најважна последица од движењето на Земјата околу 

Сонцето е смената на годишните времиња. Причината за појавата на годишни-

те времиња е тоа што оската на ротација на Земјата е наведната под одреден 

агол (66°33`) во однос на орбитата (еклиптиката) или патеката на Земјата око-

лу Сонцето. Така, половина година, односно од 21 март до 22 септември, се-

верната полутопка на Земјата е повеќе изложена (свртена) кон Сонцето, а след-

ната половина година (од 22 септември до 21 март), во таква положба е јужна-

та полутопка. Единствено 2 пати во годината, на 21 март и на 22 септември, 

двете полутопки се подеднакво свртени кон Сонцето и тогаш е рамноденица 

или еквиноциум (положби B и D на сл. 77). На 22 јуни пак, севрната полутопка 

е најсвртена кон Сонцето и тогаш на северната полутопка е највисоката летна 

положба или летен солстициум, односно летна долгоденица (положба A). Во 

исто време, на јужната полутопка Сонцето е најниско, во положбата на 

зимскиот солстициум или зимска краткоденица.  

 

 
 

Слика 77. Промена на годишните времиња: А – лето, B – есен, C – зима, D – пролет. 
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Поради различната изложеност кон Сонцето во текот на годината, доа-

ѓа до нееднакво осветлување и загревање на северната и јужната полутопка и 

појава, односно смена на годишни времиња. Така, од 22 декември до 21 март 

силно се загрева јужната полутопка (лето), а се лади северната полутопка (зи-

ма). Бидејќи во овој период Земјата е најблиску до Сонцето (перихел), би тре-

бало да се очекува летата на јужната полутопка да се многу пожешки. Сепак 

тоа не е случај, бидејќи на јужната полутопка доминираат пространи океански 

површини, што условуваат поладна циркулација на воздушните маси. Обратно 

е на северната полутопка од 22 јуни до 22 септември. Инаку, загревањето и 

ладењето на земјините полутопки е релативно бавно. Побрзо се лади и загрева 

копното отколку големите водени површини. Затоа, во континенталните об-

ласти, најниските или највисоките температури се јавуваат околу месец дена 

по стартот на зимскиот/летниот период, додека покрај морските брегови тоа е 

околу 2 месеци од датумот на почетокот на овие годишни времиња. Така, во 

Република Македонија највисоките летни температури обично се во месец ју-

ли, додека покрај брегот на Егејското или Јадранското Море, во месец август. 

Слично е во зимскиот период. 

Значи, кога оската на ротација на Земјата би била нормална (под агол 

од 90 степени) во однос на орбитата, не би имало годишни времиња, бидејќи 

сите делови би биле подеднакво изложени кон Сонцето. Обратно пак, ако е 

аголот многу помал од оној што е, годишните времиња би биле екстремно из-

разени и контрастни.  

Траеење на годишните времиња. - Ако се споредат должините на 

траењето на годишните времиња, ќе се види дека тие не траат еднакво долго. 

Од сите најдолго е летото, кое трае 93 дена, а најкратката е зимата: 89 дена. 

Пролетта е подолга од есента и трае 92 дена, а есента трае 89 дена и 19 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 79. Траење на годишните времиња на Земјата. 

 

Според тоа, летната половина од годината (пролет-лето) е подолга и 

трае 186 дена и 11 часа, а зимската половина на годината (есен-зима) е пократ-

L E T O 
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ка и трае 178 дена и 20 часа. Значи, се јавува разлика од 7 дена и 15 часа во ко-

рист на летната половина.  

Треба да напоменеме дека должината на траењето на годишните вре-

миња се менува од година во година, а со тоа и поместувањето на датумот за 

астрономски почеток на тие времиња. Различната должина на траење на го-

дишните времиња е последица од различната револуциона брзина на Земјата. 

Кога Земјата е во перихел се движи побрзо, па за пократко време ќе ја помине 

својата патека од 23.IX. до 22.XII  отколку кога е во афел, кога и е потребно 

подолго време за да ја помине патеката од 21. III до 23. IX (сл. 79). 

 

Поделба на земјата на топлински појаси 

 

Појавата на топлински појаси на Земјата се трета битна последица од 

наклонот на Земјината оска спрема еклиптиката и движењето на Земјата околу 

Сонцето. Кога оската би стоела нормално на еклиптичката рамнина, разликите 

во температурите на разни места на Земјината површина, во текот на годината 

би биле минимални, бидејќи Сончевите зраци секогаш би паѓале нормално на 

екваторот (а спрема големите географски ширини се покосо), но преодот од 

една температура во друга би бил постепен и посебни топлински појаси не би 

постоеле. Меѓутоа, поради наклонот на оската кон еклиптиката, постојаната 

количина на топлина што Земјата ја прима од Сонцето е различно распоредена 

на Земјината површина. Сето тоа приденесува да се појави разлика во висина-

та на Сонцето спрема хоризонтот; на различни места должината на патот што 

ќе го поминат Сончевите зраци до разни места на Земјината површина, е раз-

лична, па и должината на денот во текот на година е различна. Колку висината 

на Сонцето над хоризонтот е поголема, толку е пократок патот што Сончевите 

зраци ќе го поминат низ атмосферата. Така на пример, кога Сонцето е на 20° 

висина, атмосферата ја задржува скоро половината од топлинската енергија, а 

кога е на 40° само третина. Исто така и со зголемената должина на денот расте 

количината на примената топлина. 

Бидејќи се гледа дека сите делови на Земјата не се загреваат подеднак-

во, Земјата ја делиме на пет топлински појаси, со изразити разлики во топлот-

ниот режим. Тие се еден жежок, два умерени и два ладни појаса (сл. 80). 

Жешкиот појас се протега помеѓу северниот и јужниот повратник, од-

носно од +23°27’ до –23°27’ географска ширина. Бидејќи во средината поми-

нува екваторот, Сончевите зраци преку цела година паѓаат под голем агол. Над 

секое место во овој појас, Сонцето се наоѓа по два пати во годината во зенитот. 

Исклучок се повратниците, каде што Сонцето е само по еднаш во зенитот. По-

ради тоа во овој појас е секогаш жешко. Се јавува само едно годишно време-

лето. Разликата во траењето на денот и ноќта во текот на годината е мала. Овој 

појас зафаќа најголема површина. 
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Слика 80. Топлински појаси на Земјата. 

 

Умерените појаси се наоѓаат на северната и јужната полутопка. Смес-

тени се помеѓу повратниците и поларните кругови, односно помеѓу 23°27’ и  

66°33’  географска ширина. Во овие појаси Сонцето никогаш не се појавува во 

зенитот, поради што неговите зраци паѓаат секогаш косо. Оттука загревањето 

на овие појаси е послабо отколку во жешкиот, а поголемо отколку во ладните 

појаси. Само во овие појаси постои смена на четири годишни времиња: пролет, 

лето, есен и зима. Разликата во должината на траењето на денот и ноќта се по-

големи отколку во жешкиот појас. Преку цела година имаме смена на ден и 

ноќ во текот на 24 часа. 

Ладните појаси  лежат помеѓу поларните кругови и половите. Бидејќи 

Сонцето во овие појаси е доста ниско над хоризонтот, односно Сончевите зра-

ци паѓаат под кос агол, се чини како само да ја допираат Земјината површина. 

Освен тоа, Сонцето со денови и месеци не се појавува над хоризонтот. Поради 

тоа загревањето е многу мало, па најголем дел од овие појаси е под вечен мраз 

и снег. Освен тоа, нема редовна смена на денот и ноќта во текот на 24 часа, 

туку има „поларен ден”  и „поларна ноќ” кои траат со месеци. Се јавуваат само 

две годишни времиња: лето и зима. 
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 UMEREN POJAS 
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              0° 

   23°27’ 

   23°27’ 
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VI.  МЕСЕЧИНА 
 

 

 Месечината е единствениот природен сателит и најблиското небесно 
тело на Земјата, поради што е најдобро проучен сателит во Сончевиот систем, 
па затоа човекот располага со бројни податоци за неа. 

 

1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕСЕЧИНАТА 

КАКО НЕБЕСНО ТЕЛО 

 
 Месечината е ладно и цврсто небесно тело, без вода, атмосфера и жи-

вот. Пречникот на Месечината изнесува 3.474 km, што е 0,27% од пречникот 
на Земјата, а за преку 400 пати помал од пречникот на Сонцето. Површината   
изнесува 37,91 милиони km2, а тоа е над 13 пати помалку од површината на 
Земјата, додека обиколката и е за 50 пати помала од Земјината. Месечинската 
маса изнесува 1/81 од Земјината маса. Средната густина на Месечината е 3,3 
g/сm3, или 60% од средната густина на Земјата. Привлечната сила на Месечи-
ната е за шест пати помала од Земјината, па затоа тело кое на Земјата тежи 90 
kg, на Месечината ќе има само 15 kg. 

Иако според споменативе димензии Месечината спаѓа во редот на мали 
небесни тела, таа гледана од Земјата, поради малата оддалеченост ни се чини 
како големо небесно тело. Средната оддалеченост од Земјата изнесува 384.000 
km. Нејзината патека околу нашата планета е елипса со мал ексцентрицитет. 
Кога е најблизу до Земјата (во перигеум) е оддалечена 363.300 km, а кога е нај-
оддалечена (во апогеум) 405.500 km. 

Поради отсуството на атмосфера, месечинското небо е безбојно. Во те-
кот на долгата ноќ, која трае околу 354 часа, се гледа црно небо покриено со 
ѕвезди. Со изгревањето на Сонцето, ноќта моментално престанува и почнува 
месечинскиот ден кој трае 354 часа, така што на Месечината нема постепен 
преод од ноќ во ден. Нема ни приквечерина ни зора.  

Што се однесува до површината на Месечината, набљудувајќи ја со го-
ло око, можат да се видат само темни и светли области, односно извесни не-
рамнини. Набљудувањето со телескоп ни овозможува многу подетално да се 
запознаеме со основните облици на нејзиниот релјеф. Така, големите и темни 
делови со разни форми, истражувачите уште во минатите векови ги нарекле 
мориња. Меѓутоа, со помош на руските и американските летала, во периодот 
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1959–1980 година, се дојде до одредени податоци кои порано се сметаа за 
неизвесни. Така, на 7. X. 1959 година, рускиот сателит Луник III за прв пат ја 
сними невидливата страна на Месечината. На 3. II. 1966 година, Луник IV  
изврши прво „меко“ спуштање на Месечината без човечки екипаж. Конечно, 
на 21. VII. 1969 година, со помош на Аполо XI американските астронаути Нил 

Амстронг и Едвин Олдрин беа првите луѓе кои зачекорија на Месечината, 
односно во друг свет. Со овој историски настан започнаа непосредните истра-
жувања на Месечината, како што е испитувањето на нејзиното тло.  
............................................................................................................................ 
Со мисијата Аполо (од Аполо 11 до Аполо 17), во периодот 1969-1972 година на 

површината на Месечината стапнале вкупно 12 луѓе, од кои само еден не бил астро-

наут туку геолог. За време на овие мисии, соберени се карпести примероци со тежина 

од неколку стотици килограми, кои се испитувани на Земјата. Со последната мисија – 

Аполо 17, која е изведена во декември 1972 година, направена е и кратка прошетка од 

десетина километри со специјално возило конструирано за таа намена. Самите мисии 

се доста тешки, особено одделувањето од Месечевата површина и упатувањето кон 

Земјата, а трошоците се огромни. Затоа наредното спуштање е предвидено дури за 

2020 година, што значи речиси 50 години по последното. Инаку, да се живее на Месе-

чината е една од големите желби и цели на човештвото, посебно по првите слетувања 

на овој природен сателит. Меѓутоа, според најновите истражувања, научниците мис-

лат дека дебелите наслаги од прашина можат да бидат отровни за луѓето. Површината 

на Месечината е покриена со дебел слој на многу ситна прашина, која би можела лес-

но да дојде до дишните патишта, зголемувајќи го ризикот од разни канцерозни болес-

ти, слично како вдишување на азбест или вулканска прашина на Земјата. Така, уште ас-

тронаутите од мисијата Аполо се жалеле на иритација на кожата, очите и дишните 

патишта што веројатно е поврзано со изложеност на прашина од Месечината. Таа 

прашина, астронаутите ја внеле во леталата преку нивната облека и техника, за време 

додека престојувале на површината. Ако вакви интензивни ефекти се предизвикани 

од краткотраен „контакт“ со Месечината, може само да се замисли што би се случило 

при повеќедневен или повеќемесечен престој. Колку почесто би се движеле по месе-

чевата површина, толку повеќе прашина би внесувале во деловите за живеење, што 

би претставувало сериозна опасност по здравјето. Откако еднаш ќе се внесе во диш-

ните патишта, оваа супер-ситна прашина со остри рабови, може да предизвика бројни 

здравствени проблеми. Исто така, прашината која била изложена со милениуми на УВ 

зрачење, може лесно да се „налепи“ и акумулира во белите дробови. Според тоа, ше-

тањето по Месечината се чини се поневозможно, па барем во блиската иднина, наши-

от престој на единствениот Земјин сателит ќе биде ограничен на подземните просто-

рии и бази. 

.................................................................................................................................................... 

 
Уште пред да се спуштат луѓето на Месечината, постоеа доста детални 

карти за неа. На тие карти можат да се забележат и да се издвојат различни 
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релјефни форми: „мориња”, кратери или циркови, планински венци и пукна-
тини. По директните истражувања на Месечината, некои поранешни претпо-
ставки добија своја потврда, но некои мораше да бидат поправени. На пример, 
се потврди дека Месечината нема атмосфера. Причина за тоа е нејзината мала 
маса, односно гравитација. 

Месечинските „мориња” се карактеристични темни површини, кои мо-
жат да се видат и со голо око, а претставуваат суви пространи полиња без вода 
со просечна длабочина од 400 m до 460 m, исполнети со лава и покриени со ре-
голит. Имињата на „морињата” (Море на дождовите, Океан на бурите, Море 
на облаците, Море на ведрината) се дадени од Д. Репи уште во XVII век кога за 
нив малку се знаело, а тие останаа и ден денес заради традицијата (табела 10). 
Порано се сметало дека површината на Месечината е покриена со тврда, 
испукана кора. Но поради постојаното бомбардирање со метеорити нејзината 
подлога е издробена во чакал, песок и прашина. На тој начин се формирал 
растресит површински слој кој се вика реголит. Под овој слој се наоѓа цврста 
месечинска кора. Овие површини се лоши  рефлектори, па оттука „морињата” 
изгледаат темни. 
 

Слика 81. “Мориња” и кратери на 
Месечината. 

Табела 10: Најпознати „мориња” на 
Месечината со реден број според сл. 81. 

р.б. Име на „морето” 
Средна 

долж. km 
Старост 
млрд. го. 

1. Море на нектарот 330 - 
2. Море на јасноста 600 - 
3. Море на студот 1800 - 
4. Море на облаците 520 - 
5. Океан на бурите 2000 3,3 
6. Море на влажноста 300 - 
7. Море на врнежите 1300 3,9 
8. Залив на виножито 320 - 
9. Море на богатство 780 3,4 

10. Море на мирот 660 3,6 
11. Море на силата 590 - 

 

 

 

1.1  ПЛАНИНСКИ ВЕНЦИ 
 
Се протегаат во должина од неколку стотици километри, обично по 

должината на „морињата”, кон кои се свртени со својата стрмна страна. Тие 
носат имиња како и планините на Земјата: Алпи, Апенини, Пиринеи, Карпати, 
Кавказ и др., чија висина достига до 8000 m. Фотографиите од Аполо XV пока-
жуваат слоевита структура на некои планински венци. 
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1.2  КРАТЕРИ – ЦИРКОВИ 
 
Тоа се најкарактеристични форми во релјефот на месечинската повр-

шина. Всушност, тие се прстенести планини кои опкружуваат површини-вдла-
бнатини со поголем или помал пречник, на кои внатрешните страни се стрмни, 
а надворешните благо наведнати (Слика 82). 

Нивното име е дадено затоа што личат на вулкански кратери или цир-
кови. Издвојувањето на кратери и циркови има условен карактер. Кратерите се 
помали а цирковите поголеми. Најдобро зачуваните кратери имаат речиси кру-
жен облик и во нивниот средишен дел се наоѓа конусно возвишение. Постојат 
области на Месечината кои се наполно покриени со кратери. На страната од 
Месечината свртена кон Земјата има околу 30.000 кратери. По своите димен-
зии, тие многу се разликуваат од вулканските кратери на Земјата. Додека нај-
големите кратери на Земјата имаат димензии од 10 km до 20 km, многу кра-
тери на Месечината имаат пречник од 80 km до 100 km. Најголемиот меѓу нив, 
Клаудиевиот кратер има пречник од 243 km. Имињата ги добиле по значајни  
личности, астрономи, филозофи, научници (Аристарх, Тихо, Коперник, Ломо-
нoсов, Мохоровиќ, Тесла, Миланковиќ,  Птоломеј и др.). 

 

 
 

Слика 82. Позначајни кратери на Месечината. 
 

За настанувањето на Месечинските кратери водена е доста активна по-
лемика. Денес се смета дека настанувањето на кратерите е во тесна врска со  
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ударите на метеорити и астероиди со различни димензии, кои поради отсуство 
на атмосфера на Месечината, паѓале со голема брзина и ја разорувале нејзина-
та површина. Најголем дел од кратерите се многу стари и потекнуваат од рани-
от период од формирањето на Месечината како небесно тело (пред околу 2 до 
4,5 милијарди години). Бидејќи на Месечината нема вода, ветер и други агенси 
што би предизвикале ерозија, кратерите го задржале речиси истиот примарен 
облик од формирањето. Дел од кратерите, по ударите на поголеми астероиди и 
метеори, биле исполнети со лава од месечевата внатрешност и добиле каракте-
ристичен зарамнет релјеф.  
 

1.3 СОСТАВ И НАСТАНУВАЊЕ НА МЕСЕЧИНАТА  
 

Бидејќи Месечината нема атмосфера, осветлениот дел на ова небесно 
тело има мошне висока температура која достигнува до 120°С, а темниот дел 
има многу ниска температура и до -160°С. 

Што се однесува до составот на Месечината, најмногу се застапени: 
кислородот 42%, силициумот 20%, железото 8,5%, титанот 4,5% итн. Првите 
два елемента – кислорот и силициумот се јавуваат во приближно исти односи 
на Земјата (48% и 27%) и на Месечината. Меѓутоа, алуминумот во Земјината 
кора учествува со преку 8%, додека во составот на Месечината го има малку. 
Голем дел од површината на Месечината е покриен со прашина со дебелина од 
30 сm. Во прашината на Месечината од 25 до 33% е стаклен материјал. 
Единствениот нов минерал кој е откриен на Месечината е наречен армалко-

лит, според имињата на тројцата астронаути од Аполо XI (Армстрог, Олдрин, 

Колинс). 
Врз основа на брзината на движењето на сеизмичките бранови и соста-

вот на Месечината можат да се идвојат три сфери: 
- кора на Месечината (Месечева кора) со дебелина до 50 km. Таа кора е 

составена од базалт 25 km. и анартозит до 30 km; 
- обвивка на Месечината со дебелина од 1.550 km; 
- јадро со пречник од 350 km. 
Месечината практично нема магнетно поле, што укажува на фактот де-

ка месечинското јадро е составено од течно усвитена маса.  
Што се однесува до настанувањето на Месечината, најновите истражу-

вања укажуваат дека Месечината настанала од Земјата при нејзин судар со 
планетата Теа пред околу 4,5 милијарди години. Во тој период и Земјата 
сеуште не била целосно оформена, а нејзината ротација била многу побрза и 
денот траел само 2,3 часа. Со таква брзина на вртење, сударот со планетата Теа 
можел да исфрли доволно материјал да се формира Месечината (сл. 83).  
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Слика 83. Илустративен приказ на настанување на Месечината. 
 
Според оваа теорија, 90 отсто од материјалот на Месечината потекнува 

од Земјата, а само мал дел од друга планета. Тоа се согласува со мерењата на 
изотопите во камењата од Месечината кои биле донесени во текот на мисиите 
на Аполо, во 60-тите години.  

 
 

2. ДВИЖЕЊЕ НА МЕСЕЧИНАТА, МЕСЕЧИНСКИ МЕНИ 

 
За разлика од Земјата, Месечината има тројно движење: околу својата 

оска, околу Земјата и заедно со Земјата, околу Сонцето. Кај Месечината е ка-
рактеристично што нејзината ротација (движење околу својата оска) трае кол-
ку и нејзината револуција (движење околу Земјата). Затоа спрема Земјата секо-
гаш е свртена со една своја страна. 

Од Земјата можеме секогаш да гледаме една иста полутопка. Другата 
страна, како што наведовме, ни е позната од 1959 година, кога руската вселен-
ска ракета ја обиколи Месечината и ја сними нејзината спротивна страна. Вре-
метраењето на ротацијата и револуцијата на Месечината е еднакво и трае 27 
дена, 7 часови, 43’ и 11”, што значи денот и годината на Месечината се една-
кви. Движењето на Месечината околу својата оска и околу Земјата е во правец 
запад-исток. Објаснување за подеднакво траење на ротацијата и револуцијата, 
може да се види од слика 84. 
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Слика 84. Шема на ротација и револуција на Месечината. 
 

Да замислиме дека Месечината од положбата М1 дошла во положбата 
М2 и на својата патека поминала лак кој одговара на агол од 90°. Ако при ова 
движење околу својата оска Месечината се свртела за четвртина на обемот, 
колку што направила кружејќи околу својата патека, тогаш некоја точка А на 
нејзината површина (која во положбата на Месечината М1 е свртена кон Зем-
јата) ќе опише лак од 90° и во положбата М2 повторно ќе биде свртена кон 
Земјата. Откако Месечината ќе помине половина од својата патека т.е. 180°, и 
точката А ќе се заврти за 180° и повторно ќе дојде во положба да биде свртена 
кон Земјата. Бидејќи секакво, па и сосема мало поместување на Месечината на 
нејзината патека, доведува до истовремено и еднакво поместување на која и да 
било точка од нејзината површина околу нејзината оска, јасно е дека точката А 
ќе биде постојано свртена кон Земјата и постојано ќе се гледа од неа. Средната 
брзина со која Месечината се движи околу Земјата е 1 km/сек. 

Месечината е темно небесно тело што се гледа кога е осветлена од 
Сончевите зраци што паѓаат на неа. Сончевите зраци меѓу себе се паралелни, 
поради огромната оддалеченост на Сонцето. При движењето на Месечината 
околу Земјата и заедно со неа, околу Сонцето, доаѓа до различни положби во 
однос на Земјата и Сонцето. Бидејќи Месечината добива светлина од Сонцето, 
осветлена ќе биде онаа нејзина половина која е свртена кон него, а другата ќе 
биде темна. Од заемната положба на Сонцето, Земјата и Месечината ќе зависи 
колку и кој дел од видливата страна на Месечината (онаа што е свртена посто-
јано кон Земјата) ќе биде осветлен, а кој не. Привидното менување на обликот 
и големината на Месечината предизвикано со нејзините различни осветлувања 

M1 

M2 

M3 

M4 

T A 

A 

A 
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од Сонцето се викаат Месечеви мени или фази. Нив ги има четири: млада 

месечина (младина), прва четвртина, полна месечина и последна четврти-

на (сл. 85). 
Кога Месечината, движејќи се околу Земјата, ќе дојде во положба во 

која аголот на Месечината, Земјата и Сонцето е 0°, т.е. Месечината е помеѓу 
Сонцето и Земјата, велиме дека е во конјукција. Тогаш кон нас е свртена нео-
светлената страна на Месечината и ние воопшто не ја гледаме. По ден-два, 
веднаш по заоѓањето на Сонцето, на небото ќе се појави тенок сјаен срп од 
Месечината. Тоа е млада месечина или младина. Српот на младата месечина 
постепено расте и кога Месечината на својата патека ќе се помести за 90° (од-
носно кога аголот на Месечината, Земјата и Сонцето ќе биде 90°), тогаш од 
Земјата се гледа како светол полукруг. Оваа мена се вика прва четвртина. 
Времето што ќе помине од млада месечина до прва четвртина изнесува 7 дена 
и 9 часа. Во следните денови Месечината постепено „расне”. По нови поми-
нати 90°,  Земјата ќе се најде помеѓу Сонцето и Месечината, а аголот што ќе го 
зафатат Сонцето, Земјата и Месечината изнесува 180°. Тогаш велиме дека Ме-
сечината е во опозиција и осветлена е целата нејзина половина која е постојано 
свртена кон Земјата. Тоа е полна месечина.  

 
 

                              
 
 

Слика 85. Месечеви мени. 
 

По фазата на полна месечина, Месечината постепено се смалува и кога 
ќе помине 90° повторно ќе биде осветлена една нејзина половина, односно ќе 
се види во вид на полукруг. Но, додека во првата четвртина десната половина 
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беше светла а левата темна, во последната четвртина десната половина е 
темна а левата светла (сл. 85). 

Ако се тргне од пролетната рамноденица и фазата на полна месечина, 
тогаш Месечината се јавува на источната страна од хоризонтот во оној момент 
кога Сонцето заоѓа на западната. Значи, на овој датум Месечината излегува во 
18 часот и ќе направи лак на хоризонтот во текот на 12 часа. Притоа целата 
Месечина ќе биде осветлена. Ќе зајде зад хоризонтот кога Сонцето ќе изгрее. 

По седум дена Месечината е во втора четвртина, па десната страна е 
темна а левата светла. На тој ден излегувањето на Месечината е на полноќ, 
кулминира над мердијанот на набљудувачот во 6 часот наутро, скоро кога 
Сонцето излегува, а потоа се спушта кон запад и заоѓа кога Сонцето кулмини-
ра напладне.  

По седум дена Месечината ќе се појави на западната страна во момен-
тот на Сончевото изгревање. Тогаш Месечината излегува, кулминира и заоѓа 
заедно со Сонцето, а поради Сончевата светлина воопшто не се гледа. Сонцето 
ја осветлува онаа страна која ние од Земјата никогаш не ја гледаме. 

По седум дена Месечината е во прва четвртина. Тогаш излегува напла-
дне, кулминира кога Сонцето заоѓа, а Месечината ќе зајде на полноќ. Според 
тоа, на хоризонтот може да се набљудува само од заоѓањето на Сонцето до 
полноќ. 

Треба да нагласиме дека Месечевите мени се сменуваат по секои 7 де-
на, 9 часа и 11’. Тоа значи дека низ сите мени Месечината ќе помине за 29 де-
на, 12 часа и 44’. Мените на младата и полната месечина со едно име се викаат 
сизигија, а првата и последната четвртина квадратура. Четирите положби на 
Месечината помеѓу овие главни се викаат октанти. 

Движејќи се околу Земјата, Месечината „расне” од младина до полна 
месечина, а „опаѓа” од полна месечина до младина. Но, брзината со која се 
движи е различна, затоа што на патот околу Земјата се менува нејзината одда-
леченост од Сонцето. Јасно е дека во време на младина, Месечината е најбли-
ска до Сонцето, а за време на полна месечина е најдалеку. Тоа значи дека Сон-
цето со својата гравитација посилно ќе дејствува кога таа е поблизу, а послабо 
кога  е подалеку. Затоа, во првата половина од Месечевата патека, од млада до 
полна месечина, ќе има побавно движење, бидејќи Сонцето со својата гравита-
циона сила пречи во нејзиното движење, односно на нејзиното оддалечување. 
Во втората половина од Месечевата патека, од полна месечина до младина, 
Месечината се движи побро, затоа што се приближува до Сонцето, па неговата 
привлечна сила постојано расте. Разликата во јачината на привлечната сила на 
Сонцето е главна причина за нееднаквата брзина со која се движи Месечината. 

Времето на едно обиколување на Месечината околу Земјата изнесува 
27 дена, 7 часа, 43’ и 11,5”. Всушност тоа е време што ќе го помине помеѓу две 
нјзини идентични положби спрема некоја ѕвезда. Овој временски период се 
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вика сидеричен месец. Но, во овој временски период не доаѓа до промена на 
сите месечеви мени, зашто во исто време и Месечината и Земјата се движат 
околу Сонцето од запад кон исток. Но, од една до друга млада месечина, од-
носно временскиот период помеѓу две последователно исти фази на Месечина-
та, изнесува 29 дена 12 часови 44’ и 2”. Овој временски период се вика сино-

дичен месец. Причината за ваквата разлика ќе биде објаснета во поглавјето за 
сметање на времето. 

Овие различни времиња на Месечината се последица на нејзиното ком-
плицирано движење. Тоа доаѓа поради големото гравитационото влијание на 
Земјата, Сонцето и планетите врз патеката на Месечинатао. Нејзината патека, 
поради тоа не е елипса, туку крива која секогаш кон Сонцето ја свртува својата 
вдлабната страна. Тоа е последица на нееднаквото дејствување на привлечните 
сили на Сонцето и Земјата врз Месечината. Забрзувањето што Сонцето и го 
дава на Месечината е за 2.176 пати поголемо од она што и го дава Земјата. 

 
 

3.  ЗАТЕМНУВАЊЕ НА СОНЦЕТО И МЕСЕЧИНАТА 

 
Месечината и Земјата, како и сите други небесни тела кои добиваат 

светлина од Сонцето, на спротивната страна од изворот на светлината фрлаат 
сенка која има издолжен конусен облик. Должината на сенката зависи од голе-
мината на темното небесно тело и оддалеченоста од изворот на светлината, од-
носно Сонцето. Поради движењето на Месечината околу Земјата, често пати 
таа влегува во Земјината сенка, при што настанува затемнување на Месечина-
та, кое може да биде тотално и делумно. Според тоа, затемнувањето на Месе-
чината може да се случи само во фазата на полна месечина. Меѓутоа, Месечи-
ната, движејќи се околу Земјата, често пати доаѓа во положба кога нејзината 
сенка допира до Земјината површина, при што настанува затемнување на Сон-
цето. 

 Затемнувањето на Сонцето може да биде: делумно, тотално и прсте-

несто. Меѓутоа, затемнувањето на Сонцето е привидна појава, бидејќи Месе-
чината не може целосно со својата сенка да го покрие осветлениот дел од Зем-
јата, туку само еден простор-делумно или тотално. Затемнувањето на Сонцето 
настапува за време на млада  месечина, односно кога Месечината се наоѓа во 
конјукција. Какво ќе биде затемнувањето на Сонцето зависи од положбата на 
Месечината во однос на Земјата и Сонцето. Ако е близу до Земјата, може на-
полно да го затемни Сонцето. Тоа значи дека, ако во нашата држава имаме де-
лумно затемнување, во други региони може да има тотално затемнувазње, но 
тоа не се однесува на целиот осветлен дел од Земјата. 

 Сенката се состои од два дела: темна сенка и полусенка (посветла сен-
ка), или на латински умбра и пенумбра. Темна сенка е оној дел од сенката што 
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не го осветлува никаков зрак од Сонцето, додека во полусенката допира еден 
дел од Сончевата светлина. Темната сенка и полусенката, можат да се добијат 
и графички (сл. 86).  

 

 

Слика 86. Шема на осветлување на Месечината од Сонцето. 
 

Ако се поврзат спротивните крајни точки од пречникот на Месечината 
и Сонцето А-Г и Б-В, а спојниците од Месечината се продолжат во просторот, 
ќе се добие полусенка. Ако се соединат крајните точки од пречникот на Сонце-
то и Месечината А-Б и В-Г, ќе се добие темна сенка.  

Бидејќи младата и полната месечина се сменуваат по еднаш во текот на 
еден месец, секој месец би требало да имаме по едно затемнување на Сонцето 
и Месечината. Но тоа не е случај бидејќи Земјата и Месечината не лежат во ис-
та рамнина. Еклиптиката на Месечината е наведната кон еклиптиката на Земја-
та под агол од 5° 2’. Јазлите на двете еклиптики се наоѓаат во соѕвездието Змеј 
(Дракон). Ако Месечината на својата патека е во јазлите или близу нив, однос-
но во точките каде што се сечат патеките на Земјата и Масечината и ако тогаш 
таа е во перигеум, доаѓа до затемнување на Месечината или Сонцето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 87. Делумно и тотално (целосно) затемнување на Месечината. 
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 Тотално затемнување на Месечинатата се јавува кога таа се наоѓа во 
опозиција, односно во полна месечина, така што Земјината сенка тотално го 
покрива осветлениот дел на Месечината, односно нејзиниот диск. Тоа значи 
дека Месечината тогаш поминува низ полната Земјина сенка. Тоталното затем-
нување на Месечината обично трае 1 час и 30’. За време на тотално затемну-
вање, Месечината има темно бакарна боја затоа што е осветлена од рабните 
Сончеви зраци кои се прекршуваат низ Земјината атмосфера и делумно влегу-
ваат во просторот на Земјината сенка. Кога Месечината ќе влезе во Земјината 
полусенка, тогаш настанува нејзино делумно затемнување (сл. 87). 

За да настане затемнување на Сонцето, Месечината треба да е во кон-
јукција, односно во фаза на младина, а должината на нејзината сенка мора да 
биде поголема од оддалеченоста меѓу Земјата и Месечината при што сенката 
ќе падне на Земјината површина. Оваа појава може да се нарече затемнување 
на Земјата што во суштина и е, бидејќи ни се чини како да се затемнило Сон-
цето. Во овој случај Месечината се испречила меѓу Земјата и Сонцето и го 
затскрива Сонцето кое еден краток период не се гледа. 

Истакнавме дека има делумно, целосно и прстенесто затемнување. Ко-
га се исполети сите претходни услови, со наидувањето на полусенката на Ме-
сечината ќе забележиме мало смалување на Сончевата светлина. При првиот 
привиден допир на дисковите на Месечината и Сонцето, започнува почетокот 
на делумното затемнување. Сончевиот диск на западниот раб се смалува би-
дејќи темниот диск на Месечината сè повеќе го закрива. Кога сосема ќе го 
покрие, доаѓа до тотално затемнување на Сонцето. Тогаш одеднаш на Земјата 
настапува приквечерина, на небото се појавуваат сјајните ѕвезди и планети: 
околу покриениот Сончев диск ќе засветли црвенкав прстен од Сончевата 
хромосвера со џиновските ерупции (протуберанци), а подалеку околу Сонцето, 
со седефест сјај свети Сончевата висока атмосвера-корона. Во овој случај сен-
ката на Месечината ја допира Земјата. Меѓутоа тотално затемнување на Сон-
цето се гледа од еден релативно тесен простор на Земјата, чија ширина не пре-
оѓа 260 km, а од другите делови не се гледа. Сенката на Месечината се помес-
тува преку Земјината површина од запад кон исток со брзина од 1 km/s. Мала-
та ширина на сенката и големата брзина на нејзиното движење предизвикуваат 
затемнувањето на Сонцето на едно место да не може да трае повеќе од 7’ и 4″, 
а најчесто 2 минути. По тоталното затемнување, на источниот раб од Сонцето 
повторно ќе се појават Сончеви зраци. На тој начин постепено се јавува делум-
но затемнување. Затемнетиот дел од Сончевиот диск сè повеќе се смалува, та-
ка што завршува со последниот привиден допир на овие две тела. Тогаш завр-
шува и делумното затемнување на Сонцето (сл. 88). 
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Слика 88. Шема на делумно и тотално затемнување на Сонцето. 
 

 
 

Слика 89. Делумно затемнување на Сонцето од 11.VIII 1999 година (Скопје). 
 

Прстенесто затемнување настанува кога сенката на Месечината не до-
пира до Земјата, значи е пократка, така што дискот на Месечината не може да 
го го покрие целото Сонце туку само неговиот централен дел. 

Тоталните затемнувања на Сонцето многу ретко се набљудуваат од ис-
та точка на Земјата. Во 100 години, на различни делови од Земјата се случува-
ат во просек околу 220 затемнувања од кои 140 тотални. На подрачјето на Бал-
канот, последното тотално затемнување се случи на 11.VIII 1999 година и тоа 
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само во тесен појас во северниот дел на Војводина и на Хрватска, јужна Рома-
нија и средна Бугарија (сл. 90), а појавата во секое место траеше околу 2-3 ми-
нути. За разлика од тоталното, делумното затемнување зафаќаше многу поши-
рок појас, а се гледаше и од територијата на Република Македонија и тоа од 11 
часот и 35’ до 14 часот и 25’. Максимумот се случи околу 13 часот, кога Сон-
цето беше затемнето 91%, но таа вредност варираше во зависност од географ-
ската ширина и поголема беше во крајните северни делови (Куманово, Скопје) 
а помала во јужните (Гевгелија, Битола).  

 

 

Слика 90. Тотално затемнување на Сонцето од 11.VIII 1999 година  
(Варна, Република Бугарија). 

 
Во просек, секоја точка на Земјата може да има едно затемнување во 

три до четири века. Денес, со помош на софтверски апликации, точно може да 
се пресмета времето на затемнување, појасот на затемнување, траењето на 
сенката и други податоци во следните неколку стотици години, а со грешка до 
1 секунда. 

Луѓето, низ историјата на затемнувањето гледале на различни начини. 
Најстари записи за затемнувањата, датираат уште од 21-виот век п.н.е. а се 
забележани во Вавилонските астролошки таблици од Ур. Но најголем дел од 
записите е посветен на месечевите затемнувања, кои се повржуваат со несреќи 
или катастрофи. Старите грци се плашеле дека сончевата светлина засекогаш 
ќе ја напушти Земјата. Грчкиот историчар Херодот наведува дека во 585 годи-
на п.н.е. сенката од затемнувањето минала преку бојното поле на Лидијците и 
Медејците. При тоа битката веднаш запрела и двете државички прогласиле 
примирје. Во стара Кина, за време на затемнувањето, луѓето кревале голема 
врева. Тие сметале дека со вревата ќе го избркаат големиот змеј што сакал да 
го голтне Сонцето. Индијанците за време на затемнувањето се нурнувале во 
вода. Тие верувале дека така ќе му помогнат на Сонцето во борбата со темните 
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сили на природата. Аргентинците верувале дека Сонцето го јаде голем јагуар, 
додека според Виетнамците тоа била голема жаба. Американските индијанци 
Чипава, стрелале запалени стрели кон Сонцето и секогаш успевале повторно 
да го запалат. Јапонците веднаш оставале секаква работа, а некогаш ги амне-
стирале и затворениците. Со еден збор, најголем дел од народите на затемну-
вањето гледале со страв или збунетост. Дел од таквите верувања и предрасуди 
се одржале се до денес.  

Уште старите народи пред нашата ера утврдиле дека затемнувањето на 
Сонцето и Месечината се повторуваат по ист ред во правилни временски рас-
тојанија. Тој временски циклус изнесува 18 години, 11 дена, 8 часови, или 
6585 дена и 8 часови, а Египќаните го нарекле “сарос”, по египетскиот бог 
што значи повторување. Во еден сарос настануваат 43 сончеви затемнувања, 
од кои тринаесет се тотални, и 28 затемнувања на Месечината, од кои трина-
есет се тотални. Односот помеѓу затемнувањето на Сонцето и Месечината е 4 : 
3. И покрај тоа што затемнувањата на Месечината се поретки, тие од исто 
место можат да се набљудуваат почесто од Сончевите, бидејќи се гледаат од 
една цела полутопка која не е осветлена од Сонцето.  

 

 

4.  ПЛИМА И ОСЕКА 

 
Со векови човештвото го набљудувало колебањето на морското ниво. 

Притоа уште одамна е забележано дека нивото на морето двапати во текот на 
24 часа и 50’ се издига и достига најголема висина која се вика плима и двапа-
ти се спушта до најмала висина-осека. Денес постојат повеќе теории за овие 
појави кои се изучуваат главно од хидрологијата и океанографијата. Но сите 
теории, како основна причина за плимата и осеката (прилив и одлив) го земаат 
движењето и влијанието на Месечината врз Земјата, бидејќи плимата и осеката 
е растојание кое се јавува помеѓу две последователни кулминации на Месечи-
ната. Видовме дека врз движењето на Земјата влијаат и други небесни тела но 
најмногу Сонцето и Месечината. Бидејќи Месечината е најблиско небесно те-
ло до Земјата, нејзиното влијание врз честичките на Земјата, а особено врз 
Земјината површина е најголемо. Влијанието на планетите е сосема мало и мо-
же да се занемари. 

Плимата и осеката може да се објаснат на следниот начин: Да претпо-
ставиме дека целата Земја е обвиткана со водена обвивка (сл. 91). Месечинско-
то привлечно гравитациско дејство на точката М ќе биде поголемо од она во 
точката Т поради поголемата близина на точката М, а уште поголемо во спо-
редба со точката М1. Поради тоа, точката М ќе се приближува повеќе до Месе-
чината отколку до Земјиниот центар, а точката М1 уште помалку до центарот 
во споредба со точката М. Затоа на Земјината страна свртена кон Месечината и 



Месечина 

 162

на спротивната, односно во точките М и М1, ќе се појави плима, а во точките Р 
и Р1 ќе се појави осека, бидејќи количината на вода е непроменлива. Поради 
Земјиното движење околу својата оска, плиматскиот постоен бран (испакнува-
њето М, односно М1) ќе се движи по површината на океаните и морињата од 
исток кон запад, па така плимата и осеката ќе се повторуваат во временски 
растојанија од 12 часа и 25’. 

 
 

 
 

Слика 91. Влијание на Месечината врз појавата на плима и осека. 
 

Сонцето, слично на Месечината, влијае со својата гравитација, но по-
ради неговата многу поголема оддалеченост, ова влијание е два пати помало. 

Висината на плимата на отворен океан изнесува 1 m. Најголема плима 
се јавува покрај западниот Атлански брег во Северна Америка-Канада 18 m, 
покрај Африка околу 3-4 m, покрај брегот на Гренланд 5 m, крај Бристолскиот 
залив 11,5 m, Ливерпулскиот залив до 8 m, а на Јадранското Море се движи од 
0,5 до 2 m. 

Познавањето на висината на морското ниво во секој момент е од голе-
мо практично значење за поморскиот сообраќај, за геодетски потреби и за ис-
користување на плиматската енергија во стопански цели. Така на пример, на 
атланскиот брег, во Франција изградени се електрични централи и мелници 
кои ја користат плимската енергија како алтернативни видови на енергија. 
Затоа се повеќе се осовременува механизмот за искористување на оваа евтина 
џиновска енергија, која по Сончевата, е најголема и изнесува 8 трилиони кило-
вати. Освен океанско-морските површини, на гравитациско влијание на Месе-
чината и Сонцето се изложени Земјината кора и атмосфера, но и живите орга-
низми.    

 

   M1 

   M 

   P1 P    T 
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VII.  ОРИЕНТАЦИЈА  НА  ЗЕМЈАТА 
 
 

Во ова поглавје Земјата и небото ќе бидат набљудувани од некоја точ-
ка на Земјината површина и врз основа на тоа ќе се определува положбата на 
одредени објекти. Под ориентација на Земјата се подразбира одредување на 
положбата на точките и местата на нејзината површина. Познато е дека полож-
бата на точките во просторот се одредува со помош на координатен систем кој 
го сочинуваат две меѓусебе нормални прави и тоа: апциса-хоризонтална и ор-
дината-вертикална на првата. Ќе разгледаме два система со кои се одредува 
положбата на некоја точка на Земјината површина и тоа: координатен систем 
на хоризонтот и географски координатен систем.  

 
 

  1.   КООРДИНАТЕН СИСТЕМ НА ХОРИЗОНТОТ 

 
  1.1  ХОРИЗОНТ 
 
Точката на Земјината површина на која стоиме и од која набљудуваме 

се вика стоиште или точка на стоиштето. Од точката на стоиштето над нас 
гледаме синкав свод кој се вика небо, а околу нас облици на Земјината повр-
шина. Од секоја точка може да се види само дел од Земјината површина. Наб-
људувајќи, ни изгледа дека во далечина небото се доближува до Земјата. Ли-
нијата со која небото и Земјата привидно се соединуваат се вика видикова 

линија. Дел од Земјината површина ограничен со видиковата линија се вика 
видик. Видиковата линија е со различен облик: во широките рамнини има 
кружна форма, а во ритчестите предели неправилен облик. 

Небото ни изгледа како синкава купола, која во правец на нашето теме, 
се чини дека е сплескана. Таа купола се вика вселенски или небесен свод или 
фирмамент (латински збор firmament = небесен свод). Небесниот свод нема 
облик на полутопка, туку на полуелипсоид, чија мала оска се наоѓа над нашето 
теме. Небесниот свод е привидно ограничен, затоа што просторот во кој се 
движи Земјата и сите други небесни тела е бесконечен. Точката на небесниот 
свод што се наоѓа вертикално над главата на набљудувачот се вика зенит. 

Видикот зависи од тоа каде се наоѓа точката на стоиштето и од чисто-
тата на воздухот. Ако набљудувачот е на поголема височина и ако воздухот е 
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почист, видикот е поголем. На пример, ако се наоѓаме на пространа рамнина 
или на морска ширина, околу себе ќе гледаме во пречник од 4,5 km, ако се ка-
чиме на височина од 10 m ќе гледаме во пречник од 11 km, а на височина од 
100 m, во пречник од 35 km. Значи со промена  на стоиштето се менува и види-
кот. 

Ако се движиме во некој правец, пред нас ќе се појават нови простори 
од Земјината површина, а зад нас ќе ги снемува објектите и предметите што 
порано сме ги набљудувале. При постојаната промена на видикот имаме впе-
чаток дека тоа е во врска со хоризонталната положба, односно со хоризон-
талната рамнина, која е во висина на нашите очи. Таа хоризонтална рамнина се 
вика хоризонт или природен хоризонт. Над рамнината се издигаат возвишени-
ја, а под неа се вдлабнатини. Хоризонтот е круг, а линијата каде што се сече со 
небесниот свод се вика хоризонтова линија. Првобитното значење кај старите 
Грци било orizien kiklos што значи граничен круг (грчки збор orizien = ограни-
чување, kiklos = круг). Од тоа може да се заклучи дека треба да се разликува 
видик, кој не мора да биде круг и видикова линија, од хоризонт и хоризонтова 
линија. 

Но, за одредување на положбата на подалечните небесни тела се упо-
требува уште и терминот вистински или астрономски хоризонт. Под вистин-

ски хоризонт се подразбира замислена рамнина која е паралелна со хоризон-
тот, а поминува низ центарот на Земјата. Вистинскиот хоризонт од хоризонтот 
е оддалечен за должина на полупречикот на Земјата. Оваа оддалеченост доаѓа 
до израз при набљудување на небесните тела кои се во состав на Сончевиот 
систем, но при набљудување на небесните тела надвор од Сончевиот систем, 
оваа оддалеченост се занемарува, затоа што полупречникот на Земјата во од-
нос на галактичките растојанија е сосема мал.  

 
1.2.  ОРИЕНТАЦИЈА НА ХОРИЗОНТОТ 

 
Од местото на стоиштето, набљудувачот може да ја одреди положбата 

на секој предмет: напред, назад, лево, десно итн. Но тоа на друго лице не може 
да се претстави. Тоа може да се направи ако предметот (тите) се доведе во вр-
ска со постојано непроменливи правци. Значи потребно е да се определат по-
стојани точки на хоризонтот. Тие правци - точки ни ги даваат Сонцето, ѕвез-
дите, Месечината, бидејќи секогаш излегуваат и заоѓаат на одредени места на 
хоризонтот. За практични цели, како што ќе видиме, најважна ѕвезда е Сонце-
то, бидејќи се набљудува и преку денот. 

На секој хоризонт се наоѓаат четири главни страни на светот: исток 
(East), запад (West), север (North), југ (South), четири споредни страни од прв 
ред (СИ, ЈИ, ЈЗ, СЗ) и осум споредни страни од втор ред (ССИ, ИСИ, ИЈИ, ЈЈИ, 
ЈЈЗ, ЗЈЗ, ЗСЗ и ССЗ). Под ориентација на хоризонтот се подразбира одредува-
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ње на положбата на главните страни на светот, од точката на стоиштето. За од-
редување на главните страни на светот се користело привидното движење на 
Сонцето и ѕвездите. Уште кај старите народи е забележано дека Сонцето и 
ѕвездите постојано излегуваат од една иста страна, а заоѓаат на друга страна од 
хоризонтот. Латините страната од каде што Сонцето изгрева, односно се раѓа 
ја нарекле oriens = исток, па оттаму се развил и поимот ориентација. Другата 
ориентациона точка на хоризонтот е точката на сончевото заоѓање occidens 
или запад. 

Сонцето на пладне се наоѓа во највисоката точка (во зенитот) на хори-
зонтот. Таа страна е наречена meridies (средина на денот) или југ. Северната 
страна добила име по соѕвездието Мала Мечка. На таа страна, под хоризонот, 
Сонцето се наоѓа на полноќ. Поделбата на хоризонот на дневна и ноќна страна 
потекнува од времето на Хомер. Делење на хоризонтот на четири страни 
дошло на тој начин што помеѓу страните на изгревот и заоѓањето на Сонцето 
се воведени страни на највисоката пладневна и најниската полноќна положба 
на Сонцето. 

Но, истакнавме дека е потребен координатен систем. Може да се заклу-
чи дека линијата која ги поврзува точките на изгревот и заоѓањето на Сонцето, 
односно страните исток и запад и минува низ стоиштето на набљудувачот, 
претставува апсциса во координатниот систем на хоризонтот. Линијата која ги 
поврзува точките кога Сонцето се наоѓа на највисоката и најниската положба 
над хоризонтот, односно страните север и југ, кои лежат за по 90º од исток и 
запад и минува низ стоиштето на набљудувачот, претставува ордината во 
координатниот систем на хоризонтот. Оваа линија уште се вика пладневна ли-
нија. Но ако подолго се набљудува местото каде што Сонцето изгрева и заоѓа, 
ќе видиме дека тоа место се менува само два пати во годината - на 21.III и на 
23.IX. Само тогаш Сонцето изгрева на вистинскиот исток и заоѓа на вистин-
скиот запад. Меѓутоа точните положби на страните на светот можат да се 
одредат кој и да било друг ден во текот на годината. Бидејќи изгревот на Сон-
цето на хоризонтот се менува во текот на годината поради движењето на Зем-
јата околу Сонцето и поради наклонот на Земјината оска кон еклиптиката, 
неопходно е да се бараат други методи и начини за ориентирање. 

За одредување на страните на светот постојат повеќе начини, а еден од 
нив е со користење на инструментот гномон. 

Гномон. - Гномонот спаѓа во најстарите инструменти. Според подато-
ците го употребувале Кинезите од 1100 година п.н.е., Грците и Египќаните од 
VII век п.н.е., а потоа Римјаните и Арапите. Тој имал повеќекратна намена. 
Служел за одредување на главните точки на хоризонтот, за одредување на 
висината на Сонцето на хоризонтот, за одредување на географската ширина на 
некое место, за одредување на времето и др. 
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Гномонот се состои од хоризонтална штица на која во средината е при-
цврстен вертикален стап. На врвот на стапот се наоѓа мал отвор во вид на круг. 
Штицата во точката на стоиштето се поставува хоризонтално. Сончевите зраци 
паѓаат на штицата и стапот. Стапот фрла сенка, а при врвот на сенката има ма-
ла светла точка која се формира поради минувањето на Сончевите зраци низ 
отворот на врвот од стапот (сл. 92). Белата точка на сенката овозможува нејзи-
но полесно забележување и следење. Од изгревот до заоѓањето на Сонцето 
сенката на стапот ги менува својата должина и својот правец. Најдолга е во мо-
ментот на изгревањето и заоѓањето на Сонцето и свртена е на спротивната 
страна. Најкратка е во моментот кога Сонцето кулминира, односно кога ќе ја 
достигне својата највисока точка на хоризонтот (меридијанот на местото) или 
кога е во зенитот. Тогаш е пладне и сенката на стапот е свртена на спротивната 
страна од Сонцето. Во правец на најкратката сенка од стапот на гномонот се 
наоѓа северната страна на нашиот хоризонт. Откако ќе се одреди правецот се-
вер лесно е да се одредат другите страни на светот: југ се наоѓа на спротивната 
страна од север. Правата што е нормална на пладневната линија и минува низ 
стоиштето на набљудувачот покажува правец исток-запад. Ова важи само за 
северната Земјина полутопка, додека на јужната полутопка е обратно. 

Треба да напоменеме дека покрај гномонот постои и еден посовршен 
инструмент кој се употребувал во далечното минато, а тоа е скафионот. Ска-
фионот не служел само за одредување на страните север-југ, туку со него мо-
желе да се мерат и аглите под кои паѓаат сончевите зраци. Како што наведов-
ме, со скафионот во III век п.н.е. Ератостен скоро точно го одредил обемот на 
Земјината топка. Околу 1100 години пред нашта ера, еден кинески астроном, 
со помош на скафионот, ја одредил географската ширина на своето место. 
 

   
Слика 92. Шема и изглед на гномон. 

 
До сознание за утврдувањето на четирите основни страни на светот се 

дошло уште во стариот век. Според одредени податоци Египетскиот фараон 



Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 167

Саргон (3800 год. п.н.е.) во својата астрологија споменува земји од: север, југ, 
исток и запад. Египетските пирамиди од кои некои се стари 6000 години, со 
своите страни се свртени кон главните страни на светот. 

 

 
Слика 93. Наоѓање на Северницата. 

 
Таа линија се нанесува во мислите на растојание 4,5 до 5 пати. На тој 

начин стигнуваме до една светла ѕвезда α, а тоа е првата ѕвезда од опашката на 
соѕвездието Мала Мечка. Бидејќи во нејзина близина се наоѓа северниот 
небесен пол, оваа ѕвезда се вика Северница или Поларна ѕвезда (сл. 93). 

За практични потреби особено за поморскиот сообраќај, не било довол-
но хоризонтот да се подели само на 4 еднакви делови, бидејќи на морнарите 
им било потребно да патуваат под извесни агли. Поради тоа морнарите поч-
нале видикот да го делат на осум делови со кој ги означувале правците не вет-
ровите. Така настанала ружа на ветрови која се состои во постојано делење на 
правиот агол.  

Во просторот најбрзо, најточно можеме да се ориентираме со помош на 
компас или бусола, во кое било време и на кое било место. Компасот за првпат 
Европејците почнале да го употребуваат во XI век, а го примиле од Арабјани-
те. Оттогаш па сè до денес, компасот е единствен инструмент за директна ори-
ентација на хоризонтот. Географите со своите теренски истражувања често се 
служат со компасот но не само за ориентација, туку и за одредување на полож-
бата на разни објекти во хоризонтот. На компасот најважна е магнетната игла 
која има особина секогаш да покажува правец север-југ. 

Меѓутоа магнетниот правец север што го покажува магнетната игла од-
стапува од меридијанскиот правец, односно од точката на вистинскиот север. 
Аголот што магнетната игла го прави со меридијанскиот правец се вика дек-

линација. За големината на деклинација мора да се води сметка при точното 
одредување на положбата на страните. 

За одредување на страните на светот 
ни служат и ѕвездите, особено ноќе при вед-
ро небо. Поради тоа познавањето на соѕвез-
дијата постанало неопходна потреба, која од 
своето значење не загубила и денес. Од со-
ѕвездијата широка популарност добила Ма-
лата и Големата Мечка. Со нивна помош се 
одредува Поларната ѕвезда или Северница-
та, а од тука и страната север и тоа: се сое-
динуваат последните две ѕвезди α и β од со-
ѕвездието Голема Мечка со права од β кон 
α.  
 



Ориентација на земјата 

 168

За одредување на положбата на местата и објектите на хоризонтот се 
користи азимут. Со него се одредува и оддалеченоста на местата и објектите 
од стоиштето. Со овие два елемента се одредува положбата на некое место на 
хоризонтот. Азимут е аголот што некој правец го заклопува со правецот север. 
Се мери во правец на движењето на стрелката на часовникот. Азимутот за СИ 
е 45º, за исток е 90º за ЈИ  135º за југ 180º за ЈЗ  225º итн. 

Во последно време, ориентацијата на хоризонтот може да се врши и со 
вештачки сателити. Вештачките сателити се покажаа како многу погодни за 
воведување нов систем на ориентација на хоризонтот и навигација. Покрај тоа, 
тие се погодни и како водачи на бродови, авиони, ракети и слично, без оглед 
на временските услови или некои други неприлики. Системот со помош на 
вештачките сателити е заснован на промените во привидните фреквенции на 
радиостаниците од сателитите при нивното приближување односно оддалечу-
вање од некое место на Земјината површина. Затоа е создаден посебен систем 
од 24 сателити кои постојано кружат околу Земјата и истовремено праќаат сиг-
нали кон нејзината површина. Овој систем е наречен Глобален систем за пози-
ционирање или ГПС.  
 
 

2.  ГЕОГРАФСКИ КООРДИНАТЕН СИСТЕМ 

 
Во предходното излагање изнесовме дека ориентацијата на хоризонтот 

и одредувањето на положбата на објектите на него се вршат во однос на точ-
ката на стоиштето. За одредување на апсолутната положба на местата на точ-
ките на Земјината површина, се користи географскиот координатен систем од-
носно мрежата на напоредници и меридијани. Бидејќи на Земјината топчеста 
површина нема некоја точка која би послужила како појдовна, нужно било 
небесните кругови да се преместат на Земјата, што овозможило создавање мре-
жа од напоредници и меридијани. 

Напоредниците се замислени паралелни кружни линии кои ја обвитку-
ваат Земјата во правец запад-исток па затоа се викаат паралели. Најголем 
напоредник е екваторот кој ја дели Земјата на две полутопки: северна и јужна. 
Сите напоредници не се еднакви. Одејки од екваторот кон половите, односно 
кон север и југ тие се се помали. Самите полови се точки. 

Меридијаните се замислени полукружни линии кој ги поврзуваат се-
верниот и јужен пол. Сите меридијани меѓу себе се еднакви и нормални на ек-
ваторот. Тие се протегаат во правец север-југ. Уште се викаат и пладневници 
бидејќи сите места што лежат на еден ист меридијан имаат пладне во исто 
време, односно во исто време имаат исти часови, затоа што Сонцето во сите 
места во исто време ја достига својата најголема висина или кулминира над 
местата што лежат на ист меридијан. 
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На Земјата можат да се замислат и да се повлечат безброј напоредници. 
Но, бидејќи меридијаните се полукружни, се земаат само оние напоредници 
кои меѓусебе се оддалечени за 1º. Напоредниците се бројат од екваторот кој се 
обележува со 0º, кон север и југ се до половите кои се обележуваат со 90º (сл. 
94). Напоредници и меридијани има безброј. Во практиката се земаат само 
оние меридијани кои се повлечени на 1º. Бидејќи екваторот е круг и има 360º, 
значи дека ако низ секој степен исцртаме по еден меридијан ќе имаме 360 
меридијани. 

 

 
 

Слика 94. Напоредници, меридијани и степенска мрежа на Земјата. 
 

За одредување на положбата на елементите на небесната сфера, екви-
ноцискиот меридијан е јасно одреден, бидејќи минува низ пролетната и есен-
ската точка и на тој начин може да послужи како почетна рамнина-точка. Би-
дејќи на Земјината топка немаме такви карактеристични точки за кои би се вр-
зал почетниот меридијан, неговиот извор е произволен. Во текот на историс-
киот развиток почетниот или нултиот меридијан (пладневник) често се мену-
вал. Почетниот-нултиот меридијан со меридијанот на 180º претставува полн 
круг и ја дели Земјата на две полутопки: источна и западна. 

Апциса во географскиот координатен систем е најголемиот напоред-
ник-екваторот. Бидејќи сите меридијани се вертикални на екваторот, за орди-
ната може да се земе секој меридијан. Овие се причините што во текот на 
вековите не се дошло до усогласување за почетниот меридијан, туку тој се 
менувал според произволните определби на астрономите и географите за оваа 
или онаа точка. 

Во картите на Птоломеј постои мрежа на вертикални и хоризонтални 
кругови. Тој го поместил почетниот меридијан како и неговиот претходник 
Марин Тирски, од Херкуловите Столбови (денешниот Гибралтарки Проток) на 
Канарските Острови. Тие претставувале западна граница на тогаш познатиот 
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свет. Хипарх (II век п.н.е.) за почетен го зел меридијанот што минувал низ Але-
ксандрија и Родос. Од овој период според податоците водат потекло и имиња-
та географска должина и географска ширина (сл. 95). 
 

 

Слика 95. Птоломеева карта на Светот со напоредници и меридијани. 
 

Развитокот на сообракајот и воопшто стопанството налагал за потребно 
да се утврди единствен нулти пладневник за целата Земја. Во 1634 година е ре-
шено да се прифати почетен меридијан да биде оној што минува низ најзапад-
ниот канарски остров Феро. Многу брзо се покажало дека е незгодно почетни-
от пладневник да се наоѓа далеку од европските астрономски опсерватории. 
Тоа го поттикна Францускиот географ Г. де Лисле во 1720 година да предложи 
нултиот-почетниот пладневник од Феро да се помести за 20º и за почетен да се 
земе пладневникот што прооѓа низ Опсерваторијата во Париз. На тој начин 
Французите за почетен го прогласија Парискиот пладневник. Меѓутоа Герман-
ците и понатаму како почетен го употребувале Фарскиот пладневник, додека 
Англичаните си работеле по пладневникот што минува низ Гриничката опсер-
ваторија близу Лондон. Русите работеле по Пулковскиот пладневник кој мину-
ва низ истоимената опсерваторија во Пулково близу Сан Петербург. Со сè по-
брзиот развој на стопанството, сообраќајот и морепловството, се јави потреба 
од интернационализација на почетниот пладневник. Бидејќи како развиена 
светска сила се експонирала Британија, за почетен пладневник сè повеќе поч-
нал да се прифаќа оној што минува низ гратчето Гринич, близу Лондон. Така 
денес главно е прифатен Гриничкиот пладневник. 
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VIII. ОРИЕНТАЦИЈА НА НЕБЕСНАТА СФЕРА 
 

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕБЕСНАТА СФЕРА 

 
Поради огромните растојанија на небесните тела, со директни набљу-

дувања не можеме да создаваме претстава за нивната оддалеченост. Затоа сме-
таме дека се наоѓаме на површината на една замислена топка која ја викаме не-
бесна сфера - небо. Небесната сфера е кружна линија ЗПЕЗ1З (сл. 104), нацр-
тана околу средината на коорди-натниот систем, која го затвора просторот во 
кој се наоѓаат сите небесни тела и на неа се проектираат. Замислената небесна 
топка во однос на Земјата има огромни димензии. Земјата, во рамките на не-
бесната сфера, по својата големина претставува обична точка. Поради огром-
ната оддалеченост на небесните тела, за проучување на нивните движења по-
требно е да се одреди нивната положба. Од тие причини треба да се ориен-
тираме на небесната сфера. Под ориентација на небесната сфера се подразбира 
одредување на точната положба на небесните тела. Поради тоа постојат три 
координатни системи, и тоа: на хоризонтот, на екваторот и на еклиптиката. 

Во координатниот систем на хоризонтот како основа се зема неговата 
рамнина, додека во вториот систем, т.е. во координатниот систем на екваторот, 
како основа се зема неговата рамнина, а во третиот кординатен систем – рам-
нината на еклиптиката. Во сите овие координатни системи ординатите се сфе-
рни, и со нив се одредува положбата на некоја ѕвезда или некое друго небесно 
тело. Ние ги гледаме само проекциите на небесните тела. Проектирајќи ги на 
небесната сфера, небесните тела, нам ни изгледаат подеднакво оддалечени од 
Земјата. Но, две небески тела, чии проекции на небесната сфера се наоѓаат 
близу една до друга, меѓусебе можат да бидат многу оддалечени. 

Основни елементи кои служат како основа за ориентација на небесната 
сфера се: Северниот и Јужниот небесен пол ПП1, небесната оска О, небесниот 
хоризонт НН1, небесната еклиптика ЕЕ1, зенитот З и надирот З1. 

Небесната сфера, односно топка, е кружна линија, која го опкружува 
центарот на координатниот систем, во чиј простор се наоѓаат сите небесни те-
ла ЗПЕЗ1П1 З (сл. 96). Тие на неа се проектираат, па ние ги гледаме само 
нивните проекции.  

Вертикалата ја пресликува видливата небесна сфера во точка која се 
вика зенит (З), додека на спротивната страна ја пресекува невидливата небесна 
хемисфера во точката надир (З1). Линија што лежи вертикално на рамнината 
на хоризонтот и минува низ точката на стоиштето се вика вертикала. Значи, 
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пречникот од небесната вертикала, на кој се наоѓаат зенитот и надирот и кој 
лежи вертикално на рамнината на хоризонтот, се вика вертикала. Всушност, 
зенитот се наоѓа над главата на набљудувачот, на видливата небесна сфера. Со 
секоја промена на стоиштето се менува хоризонтот и вертикалата со полож-
бите на зенит и надир. 

 

 

 

                        Видлива небеска хемисфера 

 

 

 

 

 

                    Невидлива небеска 

              хемисфера 
 

 

Слика 96. Елементи на небесната сфера. 
 

На небесната топка се наоѓаат две точки кои служат за ориентација, и 
тоа: Северниот (П) и Јужниот (П1) небесен пол. Замислената линија што мину-
ва низ небесните полови и минува низ центарот на небесната сфера се вика 
небесна оска. Околу небесната оска небесната сфера, привидно, се завртува 
еднаш за време од 24 часа. 

 
 

2.  КООРДИНАТЕН  СИСТЕМ НА ХОРИЗОНТОТ 

    
Во хоризонтниот кординатен систем, основен круг или апсциса, е кру-

гот на хоризонтот, односно рамнината на хоризонтот, за која се замислува дека 
поминува низ средиштето на Земјата и ја преполовува небесната сфера на две 
полутопки, односно хемисфери: видлива и невидлива. Во точката О се наога 
набљудувачот.   

Набљудувачот, од својата  точка на стоиштето, е во центарот на хори-
зонтот  на небесната  сфера. Низ оваа рамнина на хоризонтот CWHE не можат 
да се повлечат безброј кругови кои се еднакви меѓу себе, слични на меридија-
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ните од Земјата и вертикални на основниот круг-рамнината на хоризонтот, а 
минуваат низ точките-зенит (З) и надир (З1). Сите овие кругови се викаат вер-
тикали. Ваквите вертикали, во зависност од положбата на набљудувачот во 
точката на набљудување, се земаат како главен меридијан или вертикала, иако 
на небесната сфера можат да се повлечат колку што сакаме, одосно 360 мери-
дијани. Меѓутоа, како основен или почетен вертикален круг се зема оној што 
поминува низ северната и јужната точка, односно низ зенитот и надирот, и се 
поклопува со меридијанот на набљудувачот. Тоа е, всушност, ордината во ко-
ординатниот систем на хоризонтот, односно вертикалниот круг 3С31Н3 (сл. 
97). 

 
Слика 97. Координатен систем на хоризонтот. 

 

На небесната сфера се замислуваат безброј кругови кои се паралелни 
со рамнината на хоризонтот. Тие кругови се викаат кругови за висина или ал-

мукантарати. Секое небесно тело во одреден момент се наоѓа на некој алму-
кантарат. Точките на овие кругови подеднакво се оддалечени од зенитот.  

Во координатниот систем на хоризонтот, положбата на некоја ѕвезда-
небесно тело се одредува со помош на следниве координати: висина на ѕвез-

дата и азимут.  
Под висина на ѕвездата се подразбира дел од вертикалниот круг, кој 

почнува од рамнината на хоризонтот до одредено тело-ѕвезда ЛЛ1. Или, пак, 
висината на небесното тело е аголот помеѓу рамнината на правецот и точката 
на стоиштето О до тоа тело ЛОЛ1 = х. Висината на ѕвездата се изразува од 0 – 
90°.  
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Под азимут на небесното тело Л се подразбира дел од лакот на хори-
зонтниот круг, од јужната точка на хоризонтот до местото каде што се сечат 
вертикалниот круг од небесното тело и хоризонтот СОЛ1. Азимутот се изразу-
ва во степени од 0 – 360°, а се мери од јужната точка на хоризонтот во спроти-
вен правец од Земјината ротација, т.е. од југ преку запад, север и исток. Овој 
правец се вика ретрограден.  

Координатите на некоја ѕвезда важат само во однос на одредено стоиш-
те и во одреден час. Со промената на која да било од овие елементи се менува 
вредноста за висина на ѕвездите и азимутот, што значи дека со овој коорди-
натен систем се одредува моменталната положба на ѕвездата. 

 
 

3. КООРДИНАТЕН СИСТЕМ НА ЕКВАТОРОТ 

 
Сите ѕвезди на небесната сфера за човекот се неподвижни,бидејќи не ја 

менуваат својата положба. Меѓутоа, поради движењето на Земјата околу сво-
јата оска, ѕвездите привидно се движат по небесната сфера по патеки кои меѓу 
себе се паралелни, но во правец исток - запад. Поминувањето на ѕвездата низ 
меридијанот на набљудувачот над хоризонтот се нарекува горна кулминаци-

ја, а поминувањето на ѕвездата низ меридијанот на набљудувачот под хори-
зонтот се вика долна кулминација на ѕвездата. Кога небесното тело - ѕвездата 
е во горна кулминација, тогаш се наоѓа во нај високата точка на својата патека, 
односно во зенитот. При набљудувањето на ѕвездите, некои привидно излегу-
ваат на источната страна од хоризонтот, кулминираат во зенитот и заоѓаат на 
западната страна од хоризонтот. Нивните кругови (небесни напоредници) ја 
делат рамнината на дадениот хоризонт на: видлив дел над хоризонтот и не-

видлив дел под хоризонтот. Тоа значи дека овие ѕвезди ги гледаме само на 
дел од нивната патека која се наога над хоризонтот. Таквите ѕвезди се викаат 
нециркумполарни (сл. 98), на пример 1, 2 и 3. Меѓутоа, некои ѕвезди никогаш 
не заоѓаат под хоризонтот, што значи дека нивната патека се гледа целосно и 
ги имаат двете кулминации над хоризонтот. Таквите ѕвезди се викаат цир-

кумполарни. Такви се, на пример 4, 5 и 6. Некои ѕвезди пак, никогаш не се 
гледаат над тој хоризонт, а тоа значи дека нивните две кулминации  се под 
хоризонтот. Тие ѕвезди се викаат антициркумполарни, на пример 7 и 8. Кои 
ѕвезди на небесната сфера ќе и припаѓаат на некоја од овие групи, зависи од 
географската ширина од која се врши набљудувањето. Така, на пример, за 
набљудувачот чија точка на стоиштето е екваторот, сите ѕвезди и на северната 
и на јужната хемисфера се нециркумполарни, бидејќи сите тие изгреваат и 
заоѓаат и имаат само горна кулминација над хоризонтот. 
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Слика 98. Циркумполарни и нециркумполарни ѕвезди. 
 
 На небесната сфера постојат два небесни пола и тоа: Северен (П) и Ју-

жен (П1). Тие се две крајни точки на небесната оска по која привидно се дви-
жат сите ѕвезди. Инаку, Северниот небесен пол се наоѓа во близината на ѕвез-
дата Северница, а Јужниот небесен пол е на спротивната страна од небесната 
сфера, оддалечен за 180° од северниот небесен пол. Круговите што ги поврзу-
ваат небесните полови и на кои небесната оска им е заеднички пречник, се ви-
каат деклинациони или меридијански кругови.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 99. Координатен систем на екваторот. 
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Основен круг или апциса на небесната сфера во координатниот систем 
на екваторот е небесниот екватор ЕЕ1 (сл. 107). Притоа, сите деклинациони 
кругови се еднакви меѓу себе, но и вертикални спрема рамнината на небесниот 
екватор. Тој служи за почетна ордината, само доколку се поклопува со мери-
дијанот на местото на набљудувачот од Земјата. 

Во координатниот систем на екваторот, рамнината на небесниот еква-
тор спрема небесната оска е во ист однос како рамнината на хоризонтот спре-
ма вертикалата во координатниот систем на хоризонтот. 

Положбата на некоја ѕвезда во координатниот систем на екваторот се 
одредува со помош на следните координати: деклинација и часовен агол.  

Под деклинација се подразбира дел од лакот ММ1 на деклинациониот 
круг од рамнината на екваторот до ѕвездата. Деклинацијата се мери во степен 
од 0 до 90°, и тоа 0° претставува рамнина на екваторот сè до 90°, односно тоа е 
северна небесна сфера на координатниот систем на екваторот, односно -90° е 
точката на Јужниот небесен пол, а од 0° до -90° е јужна небесна сфера. 

Под часовен агол се подразбира дел од лакот на небесниот екватор, од 
меридијанот на стоиштето Ф до деклинациониот круг на ѕвездата, мерен во 
директен правец на Земјината ротација. Часовниот агол се изразува во степени 
од 0 до 360°. 

 

4.  КООРДИНАТЕН СИСТЕМ НА ЕКЛИПТИКАТА 

 
Покрај координатниот систем на екваторот и координатниот систем на 

хоризонтот, за одредување на положбата на некоја ѕвезда на небесната сфера 
се употребува и координатниот систем на еклиптиката.  

Набљудувајќи го привидното дневно движење на Сонцето на хоризон-
тот, наедно, го набљудуваме и неговото привидно движење во текот на година-
та, од исток кон запад. Привидната годишна патека на Сонцето околу Земјата 
се вика еклиптика. Додека Сонцето за една година поминува по еклиптиката, 
тоа наедно поминува и низ 12 соѕвездија, кои еклиптиката ја обликуваат во вид 
на појас. Тој појас на 12 соѕвездија се вика зодијачки или животински круг. 
Следејќи ги изгревот и заоѓањето на Сонцето, во текот на годината ќе се забе-
лежи дека Сонцето не изгрева и не заоѓа во исто соѕвездие.  

Еклиптиката, односно привидната годишна патека, на слика 100 е прет-
ставена со кругот КФК1НК кој всушност е основна рамнина или апциса во овој 
координатен систем. Рамнината на небесниот екватор е претставена со кругот 
ЕФЕ1НЕ. Рамнината на еклиптиката и рамнината на небесниот екватор се се-
чат под агол од 23°27′. Овие две рамнини се сечат во две спротивни точки на 
небесната сфера кои меѓу себе се оддалечени за 180°.  

Во точката Ф Сонцето се наоѓа на 21 март, а тоа е денот кога во своето 
привидно движење преоѓа од јужната на северната небесна хемисфера. Таа то-



Милевски И.: ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА 

 177

чка се нарекува точка на пролетна рамноденица или точка на пролетниот екви-
ноциум.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 100. Координатен систем на еклиптиката. 
 
Втората точка се наоѓа на спротивната страна на небесната сфера од 

претходната точка и во неа Сонцето е на 23 септември, односно тоа преоѓа од 
северната на јужната хемисфера. Оваа положба се нарекува точка на есенска 
рамноденица или есенски еквиноциум. Линијата која ги соединува пролетната 
и есенската рамноденица се вика рамноденичка линија (ФН) или еквиноциска 
линија.  

Точките на еклиптиката К и К1, кои лежат најниско и највисоко во од-
нос на рамнината на небесниот екватор, се викаат летна и зимска солстици-
јална точка, додека пак, линијата што ги поврзува овие две точки се вика сол-
стицијална линија. Всушност, еквиноцистичка линија ги пресекува рамнината 
на еклиптиката и рамнината на екваторот.  

Вертикално, врз рамнината на еклиптиката лежи оската на еклиптика-
та. Крајните точки на оската на еклиптиката се викаат полови на еклиптиката, 
и тоа се: Северниот (П) и Јужниот (П1). Низ половите на еклиптиката можат да 
се повлечат безброј кругови и сите се вертикални на рамнината на еклип-
тиката. Тие кругови се викаат ширински кругови или латитудни кругови.  

Ордината во овој координатен систем, претставува рамнина на ширин-
скиот круг што минува низ пролетната точка Ф и лежи вертикално на еклипти-
ката.  
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Преку положбата на некоја ѕвезда на небесниот свод, се одредуваат 
следниве координати: астрномска должина или лонгитудна и астрономска 

ширина или латитуда.  
Под астрономска должина се подразбира дел од лакот на еклиптичкиот 

круг, од пролетната точка Ф, до пресекот на ширинскиот круг, од ѕвездата на 
еклиптиката или аголот ФОМ1.  

Под астрономска ширина се подразбира дел од ширинскиот круг на 
небесното тело - ѕвездата, почнувајќи од рамнината на еклиптиката до тоа тело 
или аголот МОМ1.  

Астрономската должина или лонгитуда се изрзува во степени од 0 до 
360°, и се мери од пролетната точка во директен правец. Астрономската шири-
на, од друга страна, се мери од еклиптиката спрема Северниот или Јужниот не-
бесен пол. Таа може да биде северна или јужна. Се изразува во степени од 0 до 
+90° или од 0 до -90°, во зависност од тоа во која хемисфера се наоѓа ѕвездата 
што се набљудува.  
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IX. ГРАВИТАЦИСКИ ВЛИЈАНИЈА НА 

НЕБЕСНИТЕ ТЕЛА ВРЗ ЗЕМЈИНИТЕ 

ДВИЖЕЊА (ПЕРТУРБАЦИИ) 
 
 

 Покрај ротацијата и револуцијата, постојат и други движења на Земја-
та кои се сосема мали, тешко забележливи и со долг временски период. Ние 
наведовме дека со сите движења во вселената, врз основа на Њутновите прин-
ципи, управува универзалната гравитација. Њутновиот закон ни го покажува 
постоењето на меѓусебно привлекување помеѓу сите небесни тела, односно 
помеѓу: Сонцето и планетите (Земјата), помеѓу планетите и планетите и поме-
ѓу планетите и нивните месечини. Земјата во вселенскиот простор е опкружена 
со бројни небесни тела кои се различни по својата маса и по оддалеченоста, па 
со своите гравитациски сили влијаат на Земјата и нејзините движења. Поради 
меѓусебните разлики на Земјата и небесните тела, доаѓа до промени во Земји-
ните движења. Тие мирни, бавни и тешко забележливи движења, под дејство 
на гравитационите влијанија на различните небесни тела, а во прв ред на Сон-
цето и Месечината се викаат пертурбации (од латинскиот збор perturbatio 
=нарушување). Пертурбациите се делат на две групи: периодични пертурбации 
со краток период на траење до 30.000 години и секуларни пертурбации со зна-
чително подолг период на траење. 

 
 
1.  ПЕРИОДИЧНИ ПЕРТУРБАЦИИ 

                                                                                                                                                                    
 Во периодични пертурбации спаѓаат прецесијата, нутацијата и проме-

ната на поларните висини. 
 

1.1  ПРЕЦЕСИЈА 
 
 Се знае дека годишното поместување на пролетната рамноденична точ-

ка изнесува 50,2″ аголна големина, или 20 минути време. Фактот што пролет-
ната точка на привидната Сончева патека не е постојана туку се поместува 
уште одамна им бил познат на научниците. Хипарх, II век п.н.е. составил ката-
лог со координати за околу 1000 ѕвезди. Споредувајќи ги положбите на некои 
од тие ѕвезди со положбите одредени 150 години пред него, од Аристил и Ти-
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мохарис и Хипарх дошол до сознание дека должините на ѕвездите се зголемени 
од 172° на 174°. Оваа појава Хипарх ја објаснил со бавното поместување на 
ѕвездената сфера и ја нарекол прецесија (од латинскиот збор praecessio = 
претходење). Всушност, овде се работи за поместување на пролетната точка од 
исток кон запад во споредба со вистинското револуционо движење на Земјата 
од запад кон исток, односно привидното Сончево годишно движење. Преце-
сијата всушност е причина за разликата во должината на траењето на тропска-
та и сидеричната година. 

 Вистинската причина за прецесија-еквинокција се состои во колебање-
то на Земјината оска. Земјината оска, при движењето на Земјата околу Сонце-
то, не ја задржува постојано својата паралелна положба спрема себе, или спре-
ма некоја положба што е одредена за почетна, туку во текот на долг временски 
период отстапува од неа. Како последица на ова, продолженијата на Земјината 
оска низ небесната сфера-небесните полови, ја менува својата положба помеѓу 
ѕвездите. Поради тоа и небесниот екватор, кој е вертикален на небесната оска 
(а со тоа и на Земјината оска), ќе ја промени својата положба во небесната 
сфера, а тоа пак ќе се одрази на поместување на местата каде сто се сечат рам-
нината на екваторот и рамнината на еклиптиката, односно ќе се поместат рам-
ноденичките точки. На тој начин, за време од околу 26.000 години (25.800 го-
дини), пролетната точка ќе ја обиколи еклиптиката, а наедно небесните полови 
околу полот ќе опишат кругови. Поради тоа ѕвездата Северница, која сега се 
наоѓа во близина на Северниот пол ќе му се приближува уште повеќе до 2105 
година (според податоците), а по 12.000 години ѕвездата Алфа-Лира од соѕвез-
дието Вега, ќе постане поларна ѕвезда. За две илјади години, од кога за прв пат 
е констатирана оваа појава, поместувањето на пролетната точка е извршено 
кон запад за 30°, односно за едно соѕвездие. Временскиот период од 25.800 
години се вика платонска година. 

 

 
Слика 101. (Објаснение во текстот). 

 
 

 Ова колебање на Земјината оска настанува поради привлечното дејство 
на Сонцето и Месечината. Кога Земјата би била права топка со вертикална или 
коса оска, тогаш Сончевата гравитација би била насекаде подеднаква (сл. 101). 
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Меѓутоа, кај елипсоидот (сл. 102) испупчениот дел со Сончевата гравитација е 
нееднакво преполовен: јужниот е поголем, а северниот е помал. Поради тоа 
северниот помал дел е под влијание на поголема Сончева привлечност, поради 
што настанува колебање на Земјината оска за 50,2″ годишно, така што за пери-
од од околу 26.000 години ќе опише обратен конус. 

 

 
Слика 102. (Објаснение во текстот). 

 
 
1.2  НУТАЦИЈА  
 
 Покрај опишаното долгогодишно поместување на небесните полови, 

предизвикани со прецесијата, постојат и други периодични движења кои се 
опфатени со едно заедничко име нутација (од латинскиот збор nutatio = ни-
шање, клатење). Оваа пертурбација ја открил англискиот астроном Бредли во 
1747 година, при истражувањето и одредувањето на паралаксата на ѕвездите. 
Тогаш, тој открил уште едно движење на Земјата, кое било со помала ампли-
туда но со поголема брзина од прецесијата, наречено нутација. Џ. Бредли тоа 
движење го објаснил како секојдневно поместување на јазлите на Месечината. 

 Причината за нутација е во тоа што привлечната сила на Месечината 
не дејствува постојано со ист интензитет туку се менува според јачината и дол-
жината на траењето. бидејќи Месечината брзо ја менува својата положба кон 
рамнината на еклиптиката, привлекувањето што го врши Месечината на ис-
пупчените делови на Земјата околу екваторот ќе биде различно. Еклиптиката 
на Месечината не се поклопува со Земјината, туку спрема неа е наведена под 
агол од 5°9′. Месечината, обиколувајки околу Земјата, дејствува на екватор-
ската испупченост и соодветно, на прецесијата предизвикува едно нарушување 
во движењето на Земјата кое има различна големина во текот на еден месец. 
Ова нарушување доведува до поместување на јазлите на Месечината по Зем-
јиниот екватор. Во еден период од 18,5 години точките на јазлите ќе направат 
еден полукруг. Но, не е тешко да се разбере дека во исто време небесната оска 
ќе опише мал конус кон небесната сфера. Поради појавата на прецесијата, овие 
две појави се комбинираат, па небесната оска всушност опишува мала брано-
видна кружница (бразда). Браздите имаат облик на развлечена елипса (сл. 103). 
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Од тоа произлегува дека, поради дејствувањето на Сонцето, Месечината и пла-
нетите врз испупчените делови од Земјата и поради наклонот на патеките на 
тие тела во однос на еклиптиката, Земјината оска се колеба. Промената на нак-
лонот на Земјината оска према рамнината на еклиптиката доведува до промена 
во распределбата на Сончевата енергија, особено во поларните области, каде 
предизвикува варирање на поларните мразни капи. 
 

 
 

Слика 103. Прецесија, нутација и нивниот заеднички ефект. 
 
 
1.3  ПРОМЕНА НА ПОЛАРНИТЕ ВИСИНИ 
 
 Прецесијата и нутацијата ја менуваат положбата на Земјината оска во 

просторот, но не и во внатрешноста на Земјината маса. Поради тоа прецесијата 
и нутацијата не влијаат врз промената на географските координати на точките 
на Земјината површина. Но, при промена на поларните висини, положбата на 
Земјината оска се менува. За ист износ ќе се измени и положбата на екваторот, 
а со тоа доаѓа до промена на сите географски координати. Причините за 
промена на поларните висини се различни, и тоа: 

 1.  Напластување на врнежите во вид на снег во одделни делови од 
светот. Тежината на снегот може да доведе до нарушување на рамнотежата на 
Земјината топка. Нарушената рамнотежа може да предизвика и поместување 
на половите од нивните места; 

 2.  Зголемен или намален воздушен притисок на одделни места на 
Земјината површина. На пример, ако се зголеми воздушниот притисок само за 
5 мм над  нормалата, тогаш на таа полутопка тежината на воздушната маса ќе 
се зголеми за 680.000 тони; трансгресијата и регресијата на морската вода 
влијаат на промената на Земјините полови. 

 Прецизните одредувања на географските ширини на одделни точки на 
Земјата, започнати во почетокот на XIX век, покажаа дека географските 
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ширини на тие места во тек на времето се менуваат во мали износи. Ваквите 
промени се докажани од повеќе опсерватории. Наедно се докажа дека со зголе-
мување на географската ширина на една точка се предизвикува смалување на 
географската ширина на некоја друга точка која од првата е оддалечена за 
180°. Овие промени на географските ширини се забележани врз основа на 
следење на поларните висини; бидејќи е познато дека висината на небесниот 
пол над некој хоризонт ја дава географската ширина на точката на стоиштето 
на тој хоризонт. бидејќи небесниот пол е замислена точка во која продолжена-
та Земјина оска го сече небесниот свод, значи дека Земјината оска се колеба - 
се поместува во самото нејзино тело и предизвикува поместување на точките 
во кои го пробива географскиот пол. Тоа поместување на географскиот пол се 
извршува околу некоја средна точка, утврдена за некоја епоха. Прв на ова 
укажал Кистнер во 1885 година, а практично е докажано во 1891 година со 
набљудување и мерење на поларните висини во Берлин и Хонолулу (главен 
град на Хаваите). Овие два града меѓусебно се оддалечени за приближно 180° 
географска должина. Кога географската ширина во Берлин се намалува во 
Хонолулу се зголемува и обратно. 

 Според тоа може да се заклучи дека Земјината оска ја менува својата 
положба во внатрешноста на Земјиното тело, а со тоа се колеба и географскиот 
пол. Колебањето на оската годишно изнесува 0,58”, односно колебањето на 
географската ширина на некоја точка не преоѓа 0,58”. Според досегашните 
мерења, максималната амплитуда на колебање на полот од 0,58” изнесува 
17,99 m, или 18 m. 

 На тој начин полот, при своето движење, останува секогаш во внатре-
шноста на квадратот од 20 m. Во тој квадрат полот опишува помали или пого-
леми неправилни криви, кои се нарекуваат полодии (грчки збор polos = оска, 
odos = пат). 

 
 
2.  СЕКУЛАРНИ ПЕРТУРБАЦИИ  

  
 Во групата секуларни пертурбации спаѓаат: колебање на наклонот на 

еклиптиката; поместување на апсидната линија и промена на ексцентри-

цитетот на Земјината еклиптика. 
  
2.1  ПРОМЕНА НА НАКЛОНОТ НА ЕКЛИПТИКАТА 
  
При долгогодишните набљудувања на аголот што го заклопуваат рам-

нината на еклиптиката и рамнината на небесниот екватор се забележува дека и 
тој се менува и тоа во сосема мали износи. Од податоците за последните 3000 



Гравитациски влијанија на небесните тела врз Земјините движења  

 184

години може да се види дека наклонот постојано се смалува. Низ историјата 
наклонот се менувал на следниот начин: 

 
• по кинеското предание  1100 г.п.н.е. наклонот е: 23°54′ 
• по Хипарх                              150 г.п.н.е.  наклонот е: 23°51′20″ 
• по Алботен                              880 г.н.е.     наклонот е:  23°35′ 
• по Ибн Јулиус                        1000 г.н.е.     наклонот е: 23°34′26″ 
• по Џемс Бредли                     1750 г.н.е.     наклонот е: 23°28′19″ 
• по С.Њукомб                         1900 г.н.е.     наклонот е: 23°27′08,26″ 
• по астрономски годишник   1969 г.н.е.    наклонот е: 23°26′35,93″ 

 
Како што наведовме претходно, се зема дека сегашниот наклон изне-

сува 23°27′. Но, земајќи го предвид годишното намалување за 0″,4685 или за 
околу 0,5″, во 2010 година изнесувал 23°26′15,71″.  

Промената на наклонот на еклиптиката кон рамнината на небескиот 
екватор е резултат од дејството на гравитационите сили на планетите како нај-
блиски небесни тела до Земјата и Сонцето. 

Според пресметките на астрономот Стоквел, за еклиптиката да се вра-
ти на првобитното место потребен е период од 40.000 години, а по Лагранж и 
Лаплас, тој период изнесува преку 100.000 години. 

 
2.2  ПОМЕСТУВАЊЕ НА АПСИДНАТА ЛИНИЈА 
 
 Видовме дека под апсидна линија се подразбира замислена линија која 

ги поврзува перихел и афел. Апсидната линија постепено се поместува од 
запад кон исток, односно во правец на Земјината револуција. Поради тоа, 
положбата на перихел и афел постојано се поместува на Земјината патека, па 
тоа е причина што Литров оваа појава ја нарекол: поместување на должината 
на перихел. Во исто време, во рамнината на еклиптиката се поместува и 
линијата што ги поврзува јазлите во кои се сечат еклиптиката и екваторот. Тие 
јазли не се ништо друго туку пролетната и есенската точка. Значи и овие 
точки, соодветно на точките од перихел и афел, ја менуваат својата положба. 
Од ова може да се заклучи дека доаѓа до поместување не само на апсидната 
линија, туку и на еквиноциската линија со нејзините крајни точки - пролетна и 
есенска. Како што знаеме, движењето на пролетната точка е спротивна од 
Земјината револуција и се врши од исток кон запад. бидејќи еквиноциската 
линија со солстицијалната линија, заклопува агол од 90°, јасно е дека и 
солстицијалната линија, заедно со овие крајни точки - летна и зимска, ќе се 
движи во ист правец во кој се движи еквиноциската линија. 
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Утврдено е дека за време за една година, точката перихел ќе се помести 
за 11,46" кон исток, а за да дојде повторно на исто место, потребни се 113.000 
години. Во исто време, но и во спротивен правец, се поместува и пролетната 
точка за 50,27" годишно, т.е. оди во правец на перихел, па перихел на истото 
место на Земјината патека ќе се врати порано од 113.000 години. Ова поместу-
вање на апсидната линија настанува под заедничко дејство на сите планети. 
 

2.3  ПРОМЕНА НА ЕКСЦЕНТРИЦИТЕТОТ НА  
       ЗЕМЈИНАТА ПАТЕКА 
 
 Оваа пертурбација има најдолг период. Поради промената на ексцен-

трицитетот на Земјината патека, доаѓа до промена и на нејзиниот облик. Спо-
ред тоа, обликот на Земјината патека се менува, и тоа од облик кој е близу до 
кругот во облик на доста развлечена елипса. Сегашната ексцентричност на Зе-
мјината патека е во опаѓање-се наоѓа многу поблизу до минимумот отколку до 
максимумот. Сегашната патека на Земјата има облик кој е близу до кругот. 

 Екстремните вредности на ексцентрицитетот се движат помеѓу 0,075 и 
0,06. Овие вредности се изнесени од Лаплас и Леверје. По Крол, тие се нешто 
поголеми: максимумот на ексцентрицитетот е 0,077, а минимумот е 0,003. Де-
нес е пресметано дека ексцентрицитетот на Земјината патека изнесува 0,0167, 
што значи дека е многу поблизу до минимумот, а тоа покажува како што и на-
ведовме дека обликот на Земјината патека се приближува до кругот (сл. 104). 
Од сите видови пертурбации оваа трае најдолго. По пресметките на Лаплас и 
Леверје, трае 328.500 години, а по Крол 354.500 години. 

 

 
Слика 104. Шематски приказ на Земјините пертурбации. 
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 Сегашната ексцентричност на Земјината патека е многу погодна во 
климатски поглед, бидејќи овозможува подеднакво траење на годишните вре-
миња, додека за време на нејзиниот максимум ќе се појават големи разлики во 
траењето на годишните времиња. 
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X. ПОДЕЛБА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ  

НА ВРЕМЕТО 
 
 
1.  ЛОКАЛНО, ЗОНСКО И СВЕТСКО ВРЕМЕ 

 

Во секојдневниот живот, луѓето уште од најраниот период од својот 
развој, барале мерка за времето. Тоа барање го насочиле кон природните поја-
ви кои наизменично и периодично се повторуваат. Бидејќи речиси целокупна-
та активност на човештвото е поврзана со привидното движење на Сонцето 
околу Земјата, истото многу одамна било прифатено како мерка за времето. 
Освен тоа, се виде дека постои еден ритам на движење кој се јавува како по-
следица на разни влијанија од други небесни тела. Овој ритам може да се мери 
само со времето што ќе протече меѓу два карактеристични случаи во движење-
то на Земјата или на кое и да било друго небесно тело што е доволно видливо 
и тоа: ѕвезди, Сонцето, Земјата, Месечината и други. 

 
1.1. ЛОКАЛНО И ЗОНСКО ВРЕМЕ 
 
Од најстарите времиња па до почетокот на XIX век, во светот се корис-

тело главно таканареченото локално време. Тоа е времето што го има секое 
место, во зависност од положбата на Сонцето или небесните тела. Причината 
за користење на локално време била во непостоењето на средства за брза кому-
никација или можност за усогласување на времињата. Во тој период обично за 
утврдување на времето се користеле сончеви часовници, должината на сенки-
те, интензитетот на светлината, песочни, водени часовници и слично. Во однос 
на положбата на Сонцето, исти локални времиња можат да имаат местата кои 
лежат на ист меридијан. Така на пример, кога Сонцето е над меридијанот во 
Скопје (кога во Скопје е пладне), тогаш во сите места што се наоѓаат источно 
од Скопје пладнето поминало. Во сите места пак што се наоѓаат западно од 
Скопје, односно западно од меридијанот на кој се наоѓа Скопје, пладнето уште 
не дошло. Користењето на локалното време со развојот на трговијата, сообра-
ќајот, другите стопански гранки и културата, станало многу компликувано, 
посебно во поразвиените држави. За да се избегнат проблемите и тешкотиите 
со примената на локалното време, во 1878 година американскиот инженер 
Флеминг предложил користење на зонско време. Предлогот на Флеминг за 
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воведување на системот зонско време е прифатен на меѓународниот конгрес 
одржан во Вашингтон 1884 година. Методот на Флеминг се состои во след-
ното: целата Земјина површина е поделена со меридијани на 24 дела наречени 
часовни зони. Секоја зона зазема по 15 должински степени или време од еден 
час (24*15=360 степени). Вакво време први вовеле САД кон крајот на XIX век, 
а во Русија и повеќето европски држави во почетокот на XX век. Сите места во 
една зона се усогласени со локалното време на средниот меридијан во зоната. 
Значи, под зонско време се подразбира локалното време на средниот мериди-
јан во зоната. Зонското време овозможува лесно да се утврди времето во разни 
делови на Земјината топка без да се знае географската должина, туку со позна-
вање на редниот број на зоната. На секоја часовна зона одговора време од еден 
час што важи за сите точки во таа зона. Според тоа, разликата помеѓу две со-
седни часовни зони изнесува 1 час. Секоја часовна зона има свој реден број. 
Почетна или нулта часовна зона (Западноевропско време, GMT) е оној дел од 
Земјината површина кој лежи 7°30’ источно и 7°30’ западно од Гриничкиот 
меридијан. Нултиот меридијан е и средишен на нултата зона (сл. 105). Првата 
зона источно од нултата има реден број еден (Средноевропско време, GMT+1). 
Средниот меридијан на првата зона е оној кој од Гриничкиот меридијан е 
оддалечен за 15 степени на исток, а граничните меридијани се оние што лежат 
на 7°30’ и 22°30’ ИГД. Република Македонија според положбата (помеѓу 20 и 
23 степени ИГД) е во крајниот источен дел на првата часовна зона, на самата 
граница со втората зона. 
 

 
 

Слика 105. Временските зони во Европа. 
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При преминувањето од една во друга соседна часовна зона, потребно е 
часовникот да се намести по времето на зоната во која се наоѓаме. Притоа 
стрелките на часовникот треба да бидат поместени за еден час напред или за 
еден час назад, во зависност од тоа дали зоната во која доаѓаме се наоѓа 
источно или западно од зоната од која сме дошле. Македонија се управува по 
средноевропско време, па ако отпатуваме на пример во Британија, во која важи 
западноевропското време, стрелките на часовникот треба да ги поместиме за 
еден час назад, а ако отпатуваме во Бугарија, Грција, Романија, Турција и дру-
ги во кои се смета по источноевропско време, тогаш стрелките на часовникот 
треба да ги поместиме за еден час напред (од 12 на 13 часот).  

Границите на часовните зони одат точно по меридијаните само на отво-
рените мориња и во пространите рамнини. Најчесто тие се прилагодуваат на 
државните граници, така што кај некои земји и региони ширината на зоната 
може да биде и повеќе од 15 степени. Но ако територијата на некоја држава се 
протега преку две или повеќе часовни зони, тогаш се смета по онаа зона која 
зафаќа поголем дел од територијата. Има земји кои зафаќаат огромни површи-
ни, како на пример Русија, која се протега на 11 часовни зони, а Кина пак, ад-
министративно решила да припаѓа на една часовна зона. Со воведувањето на 
часовните зони, од бескрајно многу месни времиња, во еден ист момент на 
Земјата се помина само на 24 „официјални“ времиња, што има бројни предно-
сти (сл. 106). Меѓутоа за некои цели како за мерење на податоците во метеоро-
логијата се користи локално време, бидејќи температурата на воздухот многу 
зависи од положбта на Сонцето. 
 

 
 

Слика 106. Карта на временските (часовни) зони во светот. 
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Инаку, бидејќи Македонија е релативно мала по површина, мала е и 
разликата во локалните времиња. Така, помеѓу најисточниот и најзападниот 
дел на државата, разликата изнесува само 10 минути. Тоа значи дека Сонцето 
ќе изгрее или ќе зајде првин над Пехчево, а по десетина минути над Дебар. 

Локалното време на секое место може да се пресмета ако разликата од 
географската должина на тоа место и средниот меридијан на зоната се 
помножат по временски единици. Така, ако некое место во Македонија лежи 
на 21-виот степен ИГД, разликата до средниот меридијан на зоната (15-ти 
степен) е 6 степени. Бидејќи секој степен разлика одговара на 4 временски 
минути, се множат 6 степени по 4 минути и се добиваат 24 минути. Значи тоа 
место по локално време ќе има 24 минути повеќе од зонското време (бидејќи е 
источно од средниот меридијан) или ако по зонско време е 12 часот, по локал-
но или реално време е 12 часот и 24 минути. 
.................................................................................................................................................... 
Уште од времето на поранешната југословенска држава, Република Македонија офи-

цијално го користи средноевропското време или гриничкото време зголемено за еден 

час (GMT+1). Но речиси секоја година, кога се преминува на зимското сметање на вре-

мето, одново се поставува прашањето дали би било подобро да го користиме источ-

ноевропското време, кое е за еден час понапред од средноевропското. Тоа се 

оправдува со економски причини, бидејќи се смета дека ако се помести времето за 

еден час понапред, Македонија ќе ја зголеми искористеноста на дневната светлина и 

ќе ја оптимизира заштедата на енергијата, а дополнително ќе ги подобри транспорт-

ните врски со земјите од регионот: Бугарија, Турција и Грција. Сепак, ваквите тврдења 

немаат соодветна поткрепа. Граничниот меридијан меѓу средноевропското и источно-

европското време, минува низ источниот дел на Македонија и тоа од подрачјето на 

Тораница на север, покрај Виница, Радовиш до Гевгелија на југ. На исток од овој мери-

дијан до најисточната точка во државата (кај врвот Ченгино Кале на Малешевските 

Планини) се наоѓаат 3550 km
2
 или 13,8% од вкупната територија. Во вакви случаи кога 

една релативно мала држава припаѓа на две временски зони, се прифаќа таа што 

зафаќа поголема површина од државата, освен во специјални геополитички, економ-

ски, воени и други случаи. Имајќи во предвид дека 86,2% од површината на Македо-

нија лежи во средноевропската часовна зона, сосема е логично и исправно офици-

јално да се користи средноевропското време. 

............................................................................................................................ 

 

1.2  СВЕТСКО ВРЕМЕ И ДАТУМСКА ГРАНИЦА 
 

Под светско време се подразбира локалното време на Гриничкиот 
меридијан, односно локалното време на средишниот меридијан од нултата или 
западноевропската часовна зона. Кога според светското време е 12 часот, 
значи дека Сонцето е во зенитот над почетниот Гринички меридијан. На Зем-
јата денот почнува кога по светското време е 0 часот 0′ и 0″ (тогаш на Гринич 
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е полноќ), односно кога Сонцето е во својата долна кулминација; во исто 
време, на 180° географска должина – спротивно од Гринич е пладне, но со 
датум кој е за еден ден понапред од Гринич. 

Ако патуваме од Гриничкиот меридијан на исток, официјалното време 
со секоја помината часовна зона расте, а спротивно, ако се движиме на запад 
времето се намалува. На пример, да замислиме дека патуваме на запад од 
Гриничкиот меридијан. Почетокот на патувањето да биде недела, 12 часот. Во 
следната часовна зона ќе биде 11 часот, а во следните зони 10, 9, 8 часот итн., 
за на спротивниот меридијан од Гринич 180° да биде 24 часот, но сабота 
спроти недела. Ако продолжиме и понатаму да се движиме во тој правец, во 
следната часовна зона на 165° ИГД ќе биде сабота 23 часот, а на 360° од Гри-
нич ќе биде сабота 12 часот, пладне. Јасно е дека се појавува очигледна про-
тивречност. Според ова патување, на Гринич времето е 12 часот, но истовре-
мено за два дена, сабота и недела. Значи при ова патување се јавува еден ден 
помалку.  

Не е тешко да се заклучи дека ако патуваме во обратен правец од прет-
ходното, ќе имаме ден повеќе. На пример, ако тргнеме од Лондон во 12 часот 
во недела и се движиме кон исток, во наредните часовни зони официјалното 
време ќе расне, па ќе имаме 13, 14, 15, 16 часот сè до 24 часот, но со почеток 
на нов ден понеделник. На 165° ЗГД ќе биде 1 часот, а на спротивниот 360° ќе 
биде 12 часот понеделник. 

За да може одредено место да има ист датум, без оглед на тоа од каде 
ќе се тргне, воведена е т.н. датумска граница. За неа е земена 180° географска 
голжина (спротивниот меридијан од Гринич), при која треба да настапува про-
мена на датумот. При преминување на датумската граница се губи или се 
додава еден ден во зависност од која страна се преминува границата. Ако да-
тумската граница се преминува од запад кон исток, кога ќе преминеме преку 
неа два пати се смета еден ист датум. Тоа значи, ако е недела 22 септември, 
при преминување на датумската граница нема да сметаме понеделник, туку 
повторно недела 22 септември. Обратно, ако патуваме во спротивен правец, од 
исток кон запад, при преминување на датумската граница еден ден се прескок-
нува. Тоа значи, ако е недела 22 септември, при преминот на датумската гра-
ница се пишува вторник 24 септември.  

Ако не постои датумската граница, би се случувале доста незгодни гре-
шки, како што се случи со Магелановата експедиција од 1419 до 1422 година. 
Кога остатокот од екипажот од Магелановата експедиција по првата пловидба 
околу Земјата повторно пристигнал во пристаништето Сан Лукар во Шпанија, 
по нивниот дневник што уредно го водел Пигафета, било сабота 15 ноември. 
Меѓутоа во Сан Лукар било недела и луѓето празнувале. Значи, експедицијата 
„изгубила” еден ден бидејќи при преминувањето на 180 меридијан, во дневни-
кот не бил прескокнат еден ден, затоа што се патувало од исток кон запад.  
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Датумската граница не оди секаде по 180 меридијан. Таа поминува низ 
Тихиот Океан источно од Нов Зеланд, ги обиколува Алеутските Острови и низ 
Беринговиот Мореуз влегува во Северниот Леден Океан. Никаде не поминува 
преку копно, бидејќи е многу незгодно две места едно покрај друго да имаат 
различни датуми и денови.  

 
1.3  ЛЕТНО ВРЕМЕ 
 
Летното или уште се нарекува мандатно, договорно или указно време 

претставува административно поместување на службеното време, заради еко-
номска заштеда, политички, безбедносни, спортско-рекреативни, здравствени 
или други причини. Тоа значи дека поместувањето на времето не е последица 
на некоја природна појава, туку е административен указ. 

Луѓето секогаш барале начин максимално и најдобро да го искористат 
долгиот летен ден за своите активности. Така, во античко време, особено во 
Римската империја, 12-те часови на денот, во зима траеле пократко, околу 45 
минути, во лето подолго, околу 75 минути. Ваквиот систем на нееднакви часо-
ви во некои делови на Европа се задржал и во Среден Век. Во овој период, сè 
до XIX век во употреба е локално време, односно секое место или помала об-
ласт си имале свое посебно месно време. 

Истовремено кога почнало да се размислува за користење на зонското 
време, доаѓаат и првите размислувања за тоа како оптимално да се искористи 
подолгата дневна светлина во летниот период. Уште Бенџамин Френклин, во 
1784 година за време на својот престој во Париз, во една статија напишал како 
парижаните оптимално си го користат летното време, станувајќи и легнувајќи 
порано, со што помалку се трошеле свеќите за осветлување. Повеќе од 100 
години подоцна, познатиот Лондонски градежник Вилијам Вајлет, интересно 
забележал дека жителите на Лондон бескорисно го губат утринскиот најубав 
период на денот во спиење. Тој во 1907 година предложил поместување на 
времето во текот на летото. Сепак, прва држава која вовела летно поместување 
на времето врз концептот на Вајлет била Германија и тоа за време на Првата 
Светска војна, од 30 април 1916 година. Веднаш по неа, овој концепт го 
прифатила Британија, следната година Русија, потоа 1918 година САД, а по-
доцна и други држави. До сега, значителен број на држави (околу 70) го вовеле 
летното сметање на времето, некои го укинале, а уште поголем број на држави, 
особено во Африка и во Азија и воопшто не го користеле. Денес околу 2 мили-
јарди луѓе користат летно време а околу 4 милијарди не го користат. Државите 
во екваторскиот или тропскиот појас, воопшто немаат ниту потреба од летно 
време, бидејќи таму траењето на денот и ноќта е доста воедначено во текот на 
годината, од по околу 12 часа.Оние држави што почнале да користат летното 
сметање на времето, најчесто тоа го прават на различни датуми. Најчесто ста-
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нува збор за поместување од еден час нанапред, а во некои помали области тоа 
е само половина час. Порано некои држави го поместувале времето нанапред 
за 2 часа. 
 

 
 

Слика 107. Користење на летно време во светот. 
 

Меѓу ретките „воедначени“ континенти е Европа, каде со договорот од 
1996 година, во речиси сите држави летното време започнува од последната 
недела на месец Март до последната недела на месец Октомври и тоа во 1 ча-
сот наутро по Гриничко или Универзално време. Тоа значи дека во нулатата 
часовна зона (Британија, Шпанија, Португалија) времето се поместува во неде-
ла наутро од 1 на 2 часот, во државите од Средна Европа па и Република Маке-
донија од 2 на 3 часот, а во државите од Источна Европа од 3 на 4 часот. Прео-
дот на „нормално“ или „реално“ зимско време е обратно, во последната недела 
на Октомври. Летното сметање на времето во Македонија е воведено со пропи-
сите на поранешна Југославија во 1983 година. На почетокот, летното време 
траело од последната недела на Март до последната недела на Септември, а од 
1996 година е поместено да трае до последната недела на Октомври.  

 
 
2.  СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО  

 
 Од сите небесни тела кои покажуваат неправилности во своите движе-

ња, најправилно и најнепроменливо движење покажуваат ѕвездите. Секоја ѕве-
зда изгрева, кулминира и заоѓа во иста точка и во исто време и затоа е најпри-
родно времето да се одредува спрема привидното движење на ѕвездите, а тоа 
значи и на Сонцето. Всушност и денес висината на Сонцето се користи во 
многу делови од Земјата за одредување на времето. Во зависност од тоа кое 
небесно тело ќе го избереме, таква временска единица (такво време) ќе доби-
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еме. Времето кое се одредува спрема привидното движење на ѕвездите се вика 
ѕвездено време, а времето кое се одредува во однос на привидното движење 
на Сонцето се вика Сончево време или соларно време. Основни единици за 
сметање на времето се: ден и година.  

 
 2.1  ЅВЕЗДЕН ДЕН  
 
 Основна временска единица на ѕвезденото време е ѕвездениот ден. 

Под ѕвезден ден се подразбира времето што ќе помине помеѓу две последова-
телни горни кулминации на една иста ѕвезда. Тоа е време за кое небесниот 
свод привидно ќе се заврти околу небесната оска за 360°, или време за кое Зем-
јата ќе се заврти околу својата оска за 360°. Ѕвездениот ден се дели на 24 ѕвез-
дени часови, секој час на 60 ѕвездени минути, а секоја минута на 60 ѕвездени 
секунди. Бидејќи секоја точка на небесната сфера ќе направи круг од 360° за 24 
ѕвездени часови, значи за 1 час ќе опише агол од 15°. Затоа во астрономијата за 
мерење на аглите, како мерка често се употребува и часот и тоа: 1 час = 15°, 1 
минута = 15′. Сепак, за секојдневниот живот, времето кое би се темелело на 
привидното движење на ѕвездите не е погодно, бидејќи целокупниот живот на 
Земјата е под влијание на Сонцето. Затоа, логично е поделбата на времето да ја 
усогласуваме со неговото привидно дневно движење, од што произлегува 
сончевиот или вистински ден.  

 
 2.2  СОНЧЕВ ДЕН  
 
 Основна временска единица на Сончевото време е Сончевиот ден. Под 

Сончев ден се подразбира времето што ќе помине помеѓу две последователни 
долни кулминации на Сонцето. Вистинскиот Сончев ден почнува кога Сонце-
то ќе помине низ меридијанот на стоиштето на набљудувачот во долната кул-
минација. Тогаш е вистинска полноќ. 

 Вистинскиот Сончев ден е подолг од ѕвездениот за 3' и 5". Кога Земјата 
би се движела само околу својата оска, Сончевиот и ѕвездениот ден би биле со 
еднаква должина. Меѓутоа, Земјата, движејќи се околу својата оска, истовре-
мено обиколува по еклиптиката и околу Сонцето, поради што вистинскиот 
Сончев ден е подолг од ѕвездениот. Од оваа причина, мерењето на времето во 
секојдневниот живот е засновано на средно Сончево време или среден Сончев 
ден.  

 Под средно Сончево време се подразбира времето што ќе помине поме-
ѓу две последователни кулминации на средно Сонце. Средното Сонце претпо-
ставуваме дека се движи по небесниот екватор со еднаква брзина во текот на 
целата година. Должината на средниот Сончев ден е непроменлива и поврзана 
е со движењето на Сонцето. Средниот Сончев ден се дели на 24 часа, секој ден 
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на 60 минути, а секоја минута на 60 секунди средно време. Должината на овие 
часови, минути и секунди се разликува од истоимените единици на ѕвезденото 
и вистинското Сончево време. Значи, средното време претставува просечна 
(средна) вредност на сите Сончеви денови во годината, односно тоа е теорет-
ска големина која би постоела кога Земјата би обиколувала околу Сонцето по 
кружна патека со иста брзина.  

 Годината има 365,25 средни Сончеви денови, од кои секој трае по 24 
часа, секој час по 60′, а секоја минута по 60″ средно Сончево време. Во текот 
на годината пак, има 366,24 ѕвездени денови, од кои секој трае по 24 часа, се-
кој час по 60′, а секоја минута по 60″ ѕвездено време. Ѕвезденото време, однос-
но ѕвездениот ден и час, се употребуваат во астрономијата, за чие мерење пос-
тојат и ѕвездени часовници.  

 
2.3  ГРАЃАНСКО ВРЕМЕ 
 
 Во секојдневниот живот на Земјата се смета по т.н. граѓанско време. 

Тоа претставува средно Сончево време, но намалено за 12 часа. Граѓанскиот 
ден започнува од долната кулминација на средното Сонце и трае до повторна-
та негова долна кулминација, односно од 0 часот на полноќ до 24 часот на пол-
ноќ по локално време. Кога средното Сонце е во горната кулминација, тогаш е 
12 часот по локално граѓанско време или 12 часот по средно Сончево време. 
Граѓанскиот ден има 24 часа, или 1440’ од средното Сончево време.  

 Временската разлика помеѓу средното Сончево време и вистинското 
Сончево време се нарекува изедначување на времето или едначење на времето. 
Ѕвезденото и вистинското Сончево време се користат само во научни цели.  

 
 
 3.  ПОГОЛЕМИ ЕДИНИЦИ ЗА ВРЕМЕ  

 
 Уште од најстари времиња човекот имал потреба за поголеми времен-

ски единици од денот кои ќе служат за мерење на подолги временски растоја-
нија. На тој начин постепено почнале да се воведуваат година, месец и седми-

ца. Овие единици не се произволни туку се земени од природата.  
 
 3.1  ГОДИНА  
 
 Година е време за кое Земјата извршува една револуција. Годината мо-

же да биде: тропска или Сончева, ѕвездена или сидерична, граѓанска и лунар-
на.  

 Ѕвездена или сидерична година е времето што ќе помине помеѓу две 
последователни положби на Земјата и Сонцето спрема некоја ѕвезда, односно 



Поделба и пресметување на времето  

 196

тоа е времето за кое Земјата, движејќи се околу Сонцето, ќе опише круг од 
360°. Ѕвездена година трае 365 дена, 6 часа, 9′ и 11″. 

 Тропска година е времето за кое Сонцето, тргнувајќи од пролетната 
точка и обиколувајќи привидно по еклиптиката, повторно ќе дојде во пролет-
ната точка. Всушност, тоа е времето што на Земјата и е потребно повторно да 
дојде во пролетната точка. Изразена во денови, тропската или Сончевата годи-
на трае 365 дена, 5 часа, 48′ и 46″ од средното Сончево време.  

 Граѓанска година е временски интервал кој е еднаков на цел број сре-
дни Сончеви денови. Тоа е годината по која се смета во секојдневниот живот. 
Граѓанската година е воведена затоа што и тропската и сидеричната година 
немаат полн број средни Сончеви, односно ѕвездени денови, така што ни 
едната ни другата не се практични за користење во секојдневниот живот. За 
основа на граѓанската година е земена тропската година на која и се дадени 
цел број денови, кои наедно го претставуваат бројот на деновите на граѓанска-
та година. Затоа граѓанската година има 365 дена, а секоја четврта има 366 де-
на и е наречена престапна година.  

 Месечинска или лунарна година се заснова врз набљудувањето на 
вистинското движење на Месечената околу Земјата. Оваа година кај повеќе 
источни народи претставува основа за сметање на времето. Таа има 12 месеци, 
кои заедно траат 354 дена, 8 часа, 48′ и 35″. Значи оваа година е пократка од 
тропската за околу 11 дена, па затоа нејзината нова година секоја година се 
поместува на друг датум.  

 Аномалистичка година е времето што ќе помине помеѓу две после-
дователни положби на Сонцето во перихел. Таа трае 365 дена, 6 часа, 13′ и 59″. 
Перихел, како што знаеме, се поместува за 11,8″ годишно.  

 
 3.2  СЕДМИЦА И МЕСЕЦ  
 
 Бидејќи сметањето на времето само со денови или години е многу нез-

годно, се јавила потреба од воведување на временски единици кои ќе се вкло-
пат помеѓу нив. Поради тоа се воведени временските единици седмица и ме-
сец. За основа на овие две временски единици е земено движењето на Месечи-
ната околу Земјата.  

 Месечевите мени претставуваат основа за временската единица сед-

мица. Оваа временска единица е само условно врзана за месечинските мени, 
затоа што времето од една до друга месечинска мена е приближно колку една 
седмица. Меѓутоа, за смена на сите четири месечински мени потребни се 29 
дена и 12 часа, додека сите седмици траат 28 дена. Ваквата разлика од 36 часа 
придонесува месечинските мени во следниот месец да не се јавуваат во ист ден 
во седмицата.  
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 Времето што е потребно Месечината еднаш да заобиколи околу Земја-
та се вика месец. Во зависност од тоа што земаме за определување на времето 
во оваа единица (ѕвезда, Сонце, Месечева мена, перигеј), ги разликуваме 
следниве видови месеци:  
� Синодичен месец е времето што ќе помине помеѓу две последователни, 

истоимени месечински мени или тоа е времето од една млада до друга мла-
да Месечина. Синодичниот месец има 29 дена, 12 ч., 44′ и 29″, или 29,530 
дена;  

� Сидеричен месец е времето што ќе помине помеѓу две последователни 
идентични положби на Месечината спрема некоја ѕвезда, или тоа е време 
за кое Месечината ќе опише полн круг од 360°. Тој трае 27 дена, 7 часови, 
43′ и 11,5″;  

� Аномалистички месец е времето помеѓу две последователни поминувања 
на центарот на Месечината низ перигејот на неговата патека. Тој трае 27 
дена, 12 часа 18′ и 33″; 

� Тропски месец е времето помеѓу две последователни поминувања на Ме-
сечината низ пролетната точка. Трае 27 дена, 7 часови, 43′ и 4,7″;  

� Драконски месец е времето помеѓу две последователни поминувања на 
Месечината низ ист јазол од нејзината и Земјината еклиптика. Тој трае 27 
дена, 5 часови, 5′ и 35,8″; 

� Граѓански или календарски месец се употребува во секојдневниот жи-
вот. За основа на овој месец е земен синодичниот месец кој е усогласен со 
траењето на тропската година. Бидејќи тропската година нема цел број 
денови (365,25 дена), месеците немаат ист број денови во сите години: 
февруари има 28 дена, а во престапните години има 29 дена. Во една 
година има 12 граѓански календарски месеци, од кои по 30 дена имаат: 
април, јуни, септември и ноември, а јануари, март, мај, јули, август, 
октомври и декември имаат по 31 ден.  

 Од ова може да се види дека траењето на месеците е одредено конвен-
ционално, а не е во врска со месечинските движења.  
............................................................................................................................ 
Имињата на месеците се од латинско потекло. Тие се употребуваат кај нас, но и кај 

мноуг европски народи. Јануари бил посветен на римскиот бог Јану (Јанус), бог на Сон-

цето, а подоцна бог на годината и на секој почеток воопшто. Февруари бил посветен 

на римскиот годишен празник за чистење и покајување (фебруа), а бил прославуван во 

овој месец. Март бил посветен на богот Марс (бог на војната). Април бил посветен на 

Аполон-богот на љубовта. Мај бил посветен на Јупитер, еден од најважните и 

најголеми римски богови. Јуни бил посветен на божицата Јунона (божица на месецот, 

домаќинството и бракот). Јули е наречен во чест на Јулие Цезар. Август му е посветен 

на цар Август. Другите месеци добиле имиња според редниот број што го имале во 
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календарот, во кој првиот месец бил март. Во овој календар седмиот месец бил 

септември, осмиот октомври, деветтиот ноември и десеттиот декември. 

............................................................................................................................ 
 
 4.  КАЛЕНДАР  

 
 Името календар води потекло од латинскиот збор calendae, што значи 

прв ден во месецот. Обичај било појавата на млада Месечина да се објавува 
официјално (како што се прави за време на муслиманските празници и денес). 
Ова укажува дека и кај Римјаните времето било сметано по синодичниот 
месец. Од ова пак следува, како што ќе видиме, дека Римјаните сметале по 
месечинскиот (лунарен) календар.  

 За календарот може да се рече дека претставува броен систем од дено-
ви кои се групирани во седмици и месеци. Распределбата на месеците преку 
годината е сврзана со годишните времиња и работната дејност на луѓето. Ина-
ку, под календар, од астрономско гледиште, се подразбира поделба на времето 
во еден долг временски период. За да се изведе поделба на времето постојат 
разни можности, а во основа секогаш се земаат движењата на разни небесни 
тела. Најчесто за основа при изработката на календарите се земаат времен-
ските периоди што ги создава движењето на Сонцето и Месечината. Во својата 
повеќевековна историја, календарот, како стара творба на човековиот ум, во 
својот развиток поминал повеќе етапи, врз основа на што денес разликуваме 
три основни типови календари: соларен, лунарен и луносоларен. Денес, во 
најголем дел од светот, во употреба е луно-соларниот календар, кој се темели 
на тропската година и синодичниот месец. Лунарниот календар е во примена 
кај муслиманскиот свет, а се базира на синодичниот месец.  

 Во зависност од историскиот развиток на народите, изникнале неколку 
календари. Покарактеристични од нив се: египетскиот, јулијанскиот, грегори-
јанскиот, персискиот, мухамеданскиот и еврејскиот. Од најстари времиња до 
денес зачувани се многу видови календари, поради што е тешко да се набројат 
сите. Затоа ќе се задржиме на најважните.  

 
4.1  ЈУЛИЈАНСКИ КАЛЕНДАР  
 
Во времето на познатиот римски император Јулие Цезар во употреба 

бил римскиот календар кој имал доста неправилности и неточности и создавал 
многу проблеми во јавниот живот. Последица на несоодветноста на овој ка-
лендар било и тоа што месеците не се поклопувале со годишните времиња, па 
празникот на жетвата почнал да се паѓа во зима. За да се надмине оваа хаотич-
ност во стариот римски календар, во 46 година п.н.е. познатиот римски импе-
ратор Pantfex Maksimus одлучил да изврши реформа на календарот. За таа цел 
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Цезар го повикал александрискиот астроном Сосигин и му предложил да го 
реформира стариот римски календар. На тој начин Сосигин создал нов кален-
дар, кој во чест на римскиот император е наречен Јулијански. Така, Јулие Це-

зар од дотогашниот лунарен, преминал на нов соларен календар. Денес овој 
календар се вика уште стар календар.  

 Јулијанскиот календар има 365 дена. Би-
дејќи за основа на јулијанскиот календар е земена 
тропската година која има 365,25 дена, по четири 
години се појавил еден ден повеќе. Тој ден се до-
дава на секоја четврта година, која има 366 дена и 
е наречена престапна година. Денот што се јаву-
ва како разлика се додава на месец февруари, па 
во престапната година овој месец има 29 дена. По 
јулијанскиот календар, престапни се оние години 
што се деливи со бројот четири без остаток, на 
пример 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992 година 
итн. Овој календар, во некои европски земји, до 
скоро се употребуваше под името “стар стил”.  

 Значи јулијанската година има 365,25 де-
на (или 365 дена и 6 часа), а аналогно на тоа јули-
јанскиот век има 36.525 дена. Ако се спореди со      

   Слика 108. Јулие Цезар          тропската година, кој а има 365 дена, 5 часа 48′ и  
                                               46″, јулијанската година е подолга за 11′ и 14″. 
Оваа разлика на прв поглед е мала, но за подолг период, на пример во 128 
години, ќе се собере еден ден (24 часа), а за 400 години таа разлика ќе изнесува 
преку 3 дена, или поточно 3 дена, 2 часа 53 минути (11′14″ х 400 години = 
4.493 минути). Тоа довело до поместување на пролетната рамноденица, така 
што на секои 128 години, рамноденицата се појавувала за еден ден порано. 
Така дошло до непоклопување на природните астрономски појави со датумите 
на нивното јавување во календарот. Сето ова предизвикало пролетната 
вистинска рамноденица во 1528 година да се појави 10 дена порано, односно 
на 11 март, додека на 21 март, кога била календарската рамноденица, денот 
веќе бил приметливо подолг од ноќта.  

 
4.2  ГРЕГОРИЈАНСКИ КАЛЕНДАР  
 
За да се корегира појавената неправилност, познатиот римски папа Гре-

горие XIII одлучил да изврши реформа на дотогашниот јулијански календар. За 
таа цел, во 1528 година свикал собир на духовните лица и астрономите. Овој 
собир, на предлог на италијанскиот астроном Лилија, го реформирал јулијан-
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скиот календар и создал нов, кој во чест на папата е наречен Грегоријански 
календар. Реформата на грегоријанскиот календар се состоела во следново:  

 1. По 4.Х 1528 година, нема да се смета 4.Х туку 15.Х 1528 година. Со 
тоа е исправена грешката - отстапувањето од 10 дена што се насобрало во 
текот на 1200 години, почнувајќи од Никејскиот собир одржан во 325 година. 
На Никејскиот собир за прв пат е извршена мала корекција;  

 2. За во иднина да се избегне поместувањето на рамноденицата спрема 
зимските месеци било решено: во период од 400 години да се испуштаат по 
три престапни години, односно 100, 200, 300 да се бројат како прости, а не 
како престапни. Тоа значи дека до 2000 година, наместо да има 100 престапни, 
да има само 97 престапни години. Тоа се објаснува на следниот начин: по 
јулијанскиот календар, престапни се сите години со кои завршуваат вековите 
(1600, 1700, 1800, 1900 итн.), значи 1600 година е престапна и по јулијанскиот 
и по грегоријанскиот календар, затоа што првите две бројки се деливи со 4, 
додека 1700, 1800, 1900 не се престапни по грегоријанскиот бидејќи збирот на 
првите две бројки не е делив со 4. Поради тоа разликата помеѓу јулијанскиот и 
грегоријанскиот календар која во XVI век изнесувала 10 дена, во XX век се 
зголемила на 13 дена. По 2000 година разликата помеѓу грегоријанскиот и 
јулијанскиот календар ќе остане 13 дена, бидејќи 2000 година е престапна и по 
двата календари. Но, во 2100 година разликата меѓу јулијанскиот и грегори-
јанскиот календар ќе се зголеми на 14 дена.  
 

 
 

Слика 109. Собир на кој папата Грегорие XIII воведува промени во календарот. 
 

 Може да се заклучи дека грегоријанскиот календар е поточен од јули-
јанскиот, но не и сосема најисправен. При неговото воведување е усвоено от-
стапувањето од јулијанскиот календар за 400 години да изнесува 3 дена, доде-
ка вистински тоа изнесува 3 дена, 2 часа и 53′. Значи дека три дена од календа-
рот треба да се исфрлат не од 400 години, туку од 384 години. Грегоријанскиот 
календар допуштил грешка во однос на тропската година, која во период од 
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3.330 години изнесува еден ден. Средната должина на грегоријанската година 
е 365 дена, 5 часа, 49′ и 12″ и е поголема од тропската за 26″. Поради ова, по 
поминувањето на 3.330 години, вистинската пролетна рамноденица ќе падне 
по 20 март. Ова подразбира дека по 3.330 години, од грегоријанскиот календар 
треба да се исфрли еден ден.  

 Сепак, поместувањето на рамноденицата по грегоријанскиот календар 
е скоро безначајно и во практичниот живот може да се занемари, затоа што во 
текот на повеќе векови, почетоците на годишните времиња ќе паѓаат на исти 
датуми. Поради тоа, точноста на грегоријанскиот календар, за секојдневниот 
живот е сосема задоволителна, што овозможи постепено усвојување од скоро 
сите земји и денес може да се рече дека е универзален. Овој календар уште е 
познат под името “нов стил”.  

 

4.3. ОСТАНАТИ КАЛЕНДАРИ 
 
 Персиски календар - Овој календар, кој е многу поточен од грегори-

јанскиот, бил предложен од поетот и астроном Омар Хајам, во 1080 година. 
Тој добил име персиски календар. Според Хајам, секој период од 33 години 
содржи 8 престапни години. Триесет и тригодишниот период е разделен на 
осум делови. Во првите седум периоди секој има по три прости и една преста-
пна година, а осмиот период има четири прости и една престапна година. Како 
престапни се издвојуваат 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 33 година. На овој начин 
персискиот календар постигнува полна изедначеност помеѓу тропската и гра-
ѓанската година. Грешката што се јавува кај овој календар достигнува еден ден 
за 5.000 години.  

 Месечински (лунарен) календар - За основа на овој календар служи 
месечинската година со 12 синодични месеци. Таа содржи 354 дена, 8 часа, 48’ 
и 34″ од средното Сончево време односно 354,4 средни Сончеви денови. Во 
овој календар се разликуваат проста година со 354 дена со 12 месеци и прес-
тапна година со 355 дена. До појава на престапната година доаѓа поради след-
ново: просечно секој месец во месечинската (лунарната година) трае 29,5 сред-
ни Сончеви денови. Тоа не е заокружен број денови што треба да го има секој 
месец, па затоа лунарниот календар е поделен на 12 месеци од кои 6 месеци 
имат по 29 дена, а 6 по триесет дена или првите шест месеци имаат 174 дена, а 
вторите шест 180 дена. Според тоа, месечинскиот календар има 354 дена од 
лунарната година. Но до крајот на годината остануваат уште 8 часа, 48’ и 46″ 
средно Сончево време. Оваа разлика по лунарниот календар се дополнува на 
тој начин што приближно на секоја трета година се додава еден ден, така што 
месечинскиот календар има 355 дена, слично како претстапната година.  

 Египетски календар. - Тој е еден од најстарите и спаѓа во соларните 
календари. Содржи 365 дена кои се распределени во 12 месеци. Секој месец 
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има по 30 дена и 5 дополнителни денови кои се наречени епагомени. Во овој 
календар за период од 4 години се прави грешка од 1 ден а за 120 години 
грешката се зголемува на еден месец.  

 Најшироката примена денес во секојдневниот живот кај многу народи 
и во многу држави има грегоријанскиот календар. Меѓутоа, видовме дека и 
овој календар има свои недостатоци. Тие недостатоци на сегашниот календар 
во врска со точноста за сметање на времето во однос на астрономските појави, 
се од таква природа, што можат да се занемарат. Недостатоците на овој кален-
дар се огледаат во следното: месеците имаат нееднаква должина, односно не-
еднаков број денови од 28 до 31 ден; месеците почнуваат во различни денови 
во седмицата; различен е бројот на деновите во секое тримесечје од 90 до 92 
дена; во првото полугодие бројот на деновите се движи од 181 до 182 дена, а 
во второто полугодие 184 дена; почетокот на годината и сите датуми паѓаат во 
различни денови од седмицата. Сето ова придонесе да се размислува за 
реформа на грегоријанскиот календар и за изготвување на нов календар  во кој 
ќе се елиминираат воочените недостатоци.  

На крајот можеме да заклучиме дека има голем број календари, но ниту 
еден досега не е усвоен од сите народи и земји. Дека навистина е потребна 
реформа на календарот што ќе ја прифатат сите народи, покажува големиот 
број календари и различниот почеток на броење на времето. Секој народ си 
има свој почеток од кога почнал да ги брои годините, во период кој се нареку-
ва ера. Така има:  

- византиска ера, по која “создавањето на светот” паѓа на 1.IX 5508 
година п.н.е. или почетокот паѓа пред 7500 години; 

- еврејска ера, со која броењето на годините почнало од 11.IX 5722 
година п.н.е.; 

- мухамеданската ера, според која почетокот на сметањето на времето е 
во врска со датумот кога Мухамед избегал од Мека во Медина. Тој 
датум е 16.VII 622 година, а настанот од тој ден се вика Хеџра; 

- христијанската ера, со која започнува современото броење на времето. 
Оваа ера е фиктивна, бидејќи во VI век произволно е избрана годината 
на Христовото раѓање. Бидејќи со историски податоци за Христовото 
раѓање и неговата личност сеуште не се располага, денес во науката се 
смета за митолошка. Инаку сметањето на времето по Христос го вовел 
римскиот император Дионисие во 532 година. 

 
 Денес во поголем борј земји е прифатена Христијанската ера односно 

прифатено е сметањето на времето што го предложил Дионисие.  
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