
Луната  - естествен спътник 

на Земята



Название

Римската цивилизация нарича спътника на Земята

Луна (на латински: Luna), елинската – Селена

(Σελήνη), а египетската – Ях.

Българските названия Месец и Месечина,

произлизащи от старобългарското Мѣсѧць, днес се

използват единствено поетично и в думата Полумесец,

което е и нейният символ (☾).



Двете страни на Луната

Близка страна на Луната Далечна страна  на Луната



За Луната е характерно синхронно въртене, поради което само

едната ѝ страна (или нейната „близка страна“) е видима от Земята –

времето, за което Луната се завърта около Земята, е равно на времето, за

което извършва ротация около оста си. Другата страна на Луната

(„далечната страна“ или „обратната страна“) остава винаги скрита от

земния наблюдател, освен малки части в близост до хоризонта

вследствие на лунната либрация / Либрация е поклащането на

Луната, наблюдавано от Земята, което се предизвиква от промяната

на перспективата на наблюдателя. Това дава възможност на

наблюдателя да вижда леко различни полукълба от повърхността на

тялото /.



Орбита
Луната извършва една пълна обиколка

по орбитата си за 29,5 дни.

Гравитационното привличане, което

Луната оказва върху Земята, е причина за

океанските приливи и отливи. Те са в

синхрон с положението на Луната спрямо

Земята.

При своето движение в Слънчевата

система Земята и Луната обикалят около

общия си барицентър (или общ център на

масата), който се намира на около 4700 km

от центъра на Земята (на дълбочина около

1650 km) в посока към Луната.



Точките на пресичане между

равнината на лунната орбита и еклиптиката

се наричат лунни възли.

Северният (или възходящ) възел е

мястото, където лунната орбита излиза „на

север“ от (или над) еклиптиката.

Южният (или низходящ) възел е

мястото, където лунната орбита излиза „на

юг“ от (или под) еклиптиката.

Слънчево затъмнение се

наблюдава, когато северният или южният

възел на лунната орбита съвпадне с

новолуние.

Лунно затъмнение се наблюдава,

когато северният или южен възел съвпадне

с пълнолуние.



Средното разстояние между

Луната и Земята е 384 000 км.

Най-близката до Земята точка

на Луната се нарича перигей,

а най-отдалечената – апогей.

Голямата полуос на лунната

орбита се изменя от 356 400

км до 406 730 км.



Произход
Няколко хипотези са предложени за това как се е формирал естественият спътник на Земята.

Смята се, че това е станало преди около 4,527 ± 0,010 млрд. години, около 30 до 50 млн. години след

формирането на Слънчевата система.

Една хипотеза за произхода на Луната е, че тя се е откъснала от земната кора поради

центробежните сили, породени от въртенето на Земята, оставяйки океански басейн на повърхността

на нашата планета като белег.

Друга хипотеза предлага обяснение на произхода на Луната чрез съвместното ѝ зараждане със

Земята от първичния диск в Слънчевата система. По този начин обаче не може да се обясни

диспропорционално малкото количество желязо на Луната.

Теорията, която намира най-широк прием е Теорията на гигантския сблъсък, според която

Луната се е зародила вследствие на сблъсъка между младата полуразтопена Земя и протопланета,

голяма приблизително колкото Марс, спекулативно наречена Тея. Тази хипотеза също така обяснява

защо Луната е бедна на желязо и летливи елементи.



Физически характеристики
Състав

Преди повече от 4,5 милиарда години повърхността на Луната е била покрита с океан от

разтопена магма. Учените са на мнение, че комбинацията от калий, редкоземни елементи и фосфор

е свидетелство за този разтопен океан. Тези елементи са се запазили на повърхността на

разтопения океан, защото не са намерили място в кристалната структура на заобикалящите ги

елементи и съединения. По концентрацията на калия, редкоземните елементи и фосфора може да

се съди за вулканичната активност, както и за честотата на сблъсъци с комети и астероиди.

Лунната кора е съставена от множество елементи, между които уран, торий, калий, кислород,

силиций, магнезий, желязо, титан, калций, алуминий и водород. Някои елементи като урана и

тория са радиоактивни, но под въздействието на космическите лъчи се отделя допълнително

количество радиация като гама лъчение. Счита се, че като цяло химичният състав на Луната е

сходен с този на Земята, като се изключат летливите елементи и желязото.



Повърхност

Луната е покрита с десетки хиляди кратери с

диаметър, по-голям от 1 километър. Повечето са

на стотици милиони години и са отлично запазени

поради липсата на атмосфера или геологична

активност на лунната повърхност.

Най-големият кратер на Луната, който също е

и най-голям в Слънчевата система, образува

басейна Южен полюс-Ейткън. Този кратер е на

обратната страна на Луната, близо до Южния

полюс. Диаметърът му е около 2240 km, а

дълбочината – 13 km. Лунният кратер Дедал





Тъмните и безотличителни лунни равнини се

наричат лунни морета поради факта, че древните

астрономи са вярвали, че те са истински водни

басейни. Всъщност това са огромни полета от

застинала базалтова лава, която се е формирала

вследствие на удари от астероиди.

Най-светлите места от повърхността са

наречени „тери“ (от латинското име тера – 'земя')

или още континенти. Моретата на лунната

повърхност се намират почти изцяло на видимата

страна на Луната, докато обратната страна съдържа

много малко количество. Учените считат че тази

асиметрия е причината центъра на масата на

Луната да е изместен спрямо нейния геометричен

център. Морето на дъждовете (Mare Imbrium) 

заснето от Аполо 17



Непосредствено на повърхността на Луната е разположен слой от прах,

наречен реголит, който както лунната кора е неравномерно разпределен върху

повърхността. Кората е дебела от 60 km на близката страна до 100 km на обратната

страна. Реголитът варира от 3 до 5 метра в моретата и от 10 до 20 метра в терите.

През 2004 г. научен екип, воден от Бен Бюси от Университета Джон

Хопкинс, използвайки снимки, направени от лунния апарат Клементин,

установява, че четири планински региони на ръба на широкия 73 километра

кратер Пери на лунния Северен полюс са постоянно осветени от Слънцето в

продължение на едно пълно лунно денонощие. Тези региони, наречени Върхове на

вечната светлина, са възможни поради факта, че наклона на лунната ос е много

близък до нула – факт, който също така позволява дъното на някои кратери да

остане постоянно в сянка за едно пълно лунно денонощие. Такива региони обаче

отсъстват на по-малко планинския южен полюс, въпреки че ръба на кратера

Шакелтон е осветен на 80% от лунното денонощие.



Наличие на вода
Луната, особено непосредствено след зараждането на Слънчевата

система, е била бомбандирана от много комети и метеорити. Много от

тези обекти са богати на вода. Слънчевата енергия разгражда водните

молекули на атомен водород и кислород, които напускат Луната и

отлитат в междупланетното пространство. Според една хипотеза обаче,

известно количество вода се съдържа в лунната кора.

Според измервания, направени от апарата Клементин, замръзнала

вода се съдържа в някои от лунните кратери, които са постоянно в сянка.

Апаратът е картографирал кратерите на южния полюс на Луната и с

помощта на компютърни симулации се стига до предположението, че

около 14 000 km2 може да са в постоянна сянка.



Счита се, че общото количество вода на Луната е от порядъка на 1

km³. Водата може да се използва в бъдещите пилотирани мисии до

Луната за питейни нужди, за получаване на кислород и за гориво за

космически апарати (след разграждане до водород и кислород,

използвайки слънчева или атомна енергия).

Лунните скали, събрани от мисиите Аполо на НАСА от предимно

екваториални ширини, не показват съдържание на вода. Мисията Лунар

Проспектър обаче установи наличие на водород в някои сенчести лунни

кратери на северния полюс, което може да се обясни с наличието на

вода. През юли 2008 г. са отрити малки количества вода във

вътрешността на вулканичните перли от Луната (донесени на Земята от

мисията Аполо 15).



Магнитно поле

Лунното магнитно поле е много слабо спрямо магнитното поле

на Земята. Докато една част от лунния магнетизъм се обяснява с

повърхностно намагнетизиране (като например участъка от лунната

кора, наречен Rima Sirsalis), то сблъсъци с други тела като астероиди и

комети е възможно също да са повлияли върху формирането му.

Съществува хипотеза, че част от магнитното поле на Луната се

формира от циркулацията на разтопено желязо, както е на Земята, но за

да се докаже или отхвърли такова предположение са необходими

допълнителни изследвания на лунното ядро.



Атмосфера

Луната има незначителна атмосфера, съставена от газове

като радон, които са продукт на радиоактивния разпад на

елементи в лунната кора, както и частици от слънчевия вятър,

задържани за кратко време от лунната гравитация.

Атмосферата ѝ е толкова незначителна, че се равнява на

тегло 104 kg. При това малко тегло повърхностното налягане е

3 × 10 atm-15.



Фази на Луната
Фазите на Луната са непрекъснатите промени във външния вид на Луната. Те са следствие

от това, че тя заема различни положения спрямо осветяващото я Слънце и Земята. Интервалът

между две последователни еднакви фази е 29,5 денонощия и се нарича синодичен период.

Въртенето на Луната е синхронизирано с гравитацията на Земята и следователно една и

съща страна на Луната винаги гледа към Земята. Тази видима страна се осветява различно, в

зависимост от местоположението на Луната в орбита. Оттук, осветената част на тази страна може да

варира от 0% (новолуние) до 100% (пълнолуние). Лунният терминатор представлява границата

между осветената и тъмната част.

Всяка от четирите междинни лунни фази има продължителност от около 7,4 дни, но

периодът варира слабо, поради елиптичната форма на лунната орбита. Освен някои кратери близо до

лунните полюси, всички части на Луната имат около 14,77 светли денонощия, следвани от 14,77

тъмни денонощия.



Четири от фазите са достатъчно ясно различими, за да имат имена

Новолуние – Луната е обърната с тъмната си страна към Земята и

обикновено не може да бъде видяна, тъй като се намира между Земята и

Слънцето. Изключение е случая при слънчево затъмнение, когато Луната

засенчва Слънцето.

Първа четвърт – дясната половина от лунната повърхност е

осветена.

Пълнолуние – Когато Земята е между Луната и Слънцето. Целият

лунен диск е видим, освен при лунно затъмнение.

Трета (последна) четвърт – лявата половина от лунната

повърхност е осветена.



Опростено графично 

представяне на лунните фази 

чрез емоджита:
🌑 = новолуние

🌒 = изгряващ полумесец

🌓 = първа четвърт

🌔 = растяща луна (наближаваща 

пълнолуние, млада луна)

🌕 = пълнолуние

🌖 = намаляваща луна (преминала 

пълнолуние, стара луна)

🌗 = трета (последна) четвърт

🌘 = залязващ полумесец



Лунни затъмнения



Лунно затъмнение е астрономическо явление, при което видимият образ на

Луната бива закрит напълно или частично от сянката на Земята. Лунно

затъмнение настъпва, когато Луната навлезе в сянката на Земята, т.е. Слънцето,

Земята и Луната трябва да лежат на една права линия (в този ред). От това

изискване става ясно, че за да се получи лунно затъмнение, е необходимо Луната

да се намира в пълнолуние.

За разлика от слънчевите затъмнения, които могат да се наблюдават само

от определени части на земното кълбо, лунните затъмнения се виждат от всяка

точка на нощната половина на Земята. Лунните и слънчевите затъмнения се

повтарят през 18 години и 11,3 денонощия. Този период се нарича сарос. В

продължение на един сарос стават 28 лунни затъмнения, но те са разпределени

неравномерно. Може цяла година да няма нито едно, а в други години може да

има две или три лунни затъмнения.



Видове лунни затъмнения - има 3 вида:

- пълен;

- частичен;

- частичен сянка.

Пълно лунно затъмнение се случва, когато централната (тъмна)

част от земната сянка покрива цялата видима страна на Луната. Сянката

на Земята е широка около 1,4 милиона километра.

Частично лунно затъмнение може да се наблюдава, когато само

част от видимата повърхност на Луната е покрита от земна сянка.

Полусенчесто лунно затъмнение - когато Слънцето, Земята и

Луната не стоят на идеално равна линия, само външната част на земната

сянка (полуцвет) засенчва Луната.



Частично лунно затъмнение



Полусенчесто Лунно затъмнение 
на 11 Февруари 2017 г. с максимална фаза за България в 02:43 часа



Червена луна при пълно лунно затъмнение в София на 15.06.2011 г.



Явлението всъщност е пълно лунно

затъмнение. Луната, Земята и Слънцето се

нареждат в една линия, като планетата ни

хвърля сянката си върху спътника си.

Червеният отенък се дължи на това,

че слънчевите лъчи преминават през

земната атмосфера преди да достигнат

Луната.

Сините и виолетовите вълни се

разпръскват заради по-късата си дължина,

докато червените и оранжевите достигат

естествения ни спътник и го оцветяват в

червен цвят.

Кървава луна



Синя Луна
Синя Луна е названието

на второто пълнолуние в

рамките на един календарен

месец. Повечето години имат 12

пълнолуния, появяващи се по

веднъж на всеки месец, но в някои

години се появяват по две

пълнолуния в един месец. Тогава

втората Луна се нарича „синя“.

Явлението няма нищо общо с

цвета на Луната, отнася се

единствено до периодичността на

фазите ѝ и се наблюдава веднъж на

две години и половина (средно

2,7154 години).

Сини луни през 21 век

година месец

дата

година месец

дата

пълнолу

ние

Синя 

луна

пълнолу

ние

Синя 

луна

2001 Ноември 1 30 2026 Май 1 31

2004 Юли 2 31 2028
Декемвр

и
2 31

2007 Юни 1 30 2031
Септемв

ри
1 30

2009
Декемвр

и
2 31 2034 Юли 1 31

2012 Август 2 31 2037 Януари 2 31

2015 Юли 2 31 2037 Март 2 31

2018 Януари 2 31 2039
Октомвр

и
2 31

2018 Март 2 31 2042 Август 1 31

2020
Октомвр

и
1 31 2045 Май 1 30

2023 Август 1 31 2048 Януари 1 31



Древните индианци кръщават януарското

пълнолуние „Вълча Луна”. Така първото пълнолуние

за годината се свързва с мистичната дуална природа

на вълка – мъдър и силен от една страна,

непредсказуем и див, от друга.

Вълчата Луна изгрява в средата на студения

зимен период – сезон на застой, когато през деня

човекът се е конкурирал с вълка в опитите да си

осигури храна. А в тихите и тъмни нощи, озарявани

само от Луната, хората слушали тъжния и страховит

вой на глутниците.

Вълча Луна



Супер Луна

Дискът на нашия

спътник ще е поне с 15%

по-голям, а яркостта му - с

1/3 по-силна.

Феноменът се нарича

Перигей, тъй като Луната е

в най-близката си точка

спрямо Земята.



В древни времена се давало име на Луната в зависимост от месеца, за да 

бъдат следени различните сезони. Кръщавали Луната според това, което е най-

характерно за сезоните.

„Снежна Луна“ или „Гладна Луна“ - пълнолунието през февруари , 

защото през този месец са най-тежките снеговалежи, а и е краят на зимата, когато 

храната е намаляла.

Пълната луна през март е известна като «Луната на червея», защото март е

месецът, в който земята обикновено се размразява и земните червеи ще се появят

отново. Има редица други псевдоними от други култури, като „Гарванова Луна” –

заради граченето на врани, което сигнализира за края на зимата – и «Постната

Луна», защото се случва около сезона на Великия пост.

«Цветна Луна» - така наричали пълнолунието през май, заради многото

цветя по това време.



«Ягодова Луна» - така се нарича всяко пълнолуние през месец юни.

Самата Луна ще бъде оцветена в топъл кехлибарен цвят. В някои части на

света това явление е наричано още „Розова луна“, „Гореща Луна“, както и

„Медена Луна“, тъй като съвпада с предпочитания за провеждане на

сватби месец юни.

м. Юли – «Еленова Луна», «Гръмотевична луна», «Луна на сеното»

м. Август – «Есетрова Луна», «Червена луна»

м. Септември – «Жътварсква Луна», «Царевична Луна»

м. Октомври - «Луната на ловеца»

м. Ноември - «Луната на бобъра», «Заскрежена Луна»

м. Декември - «Студена Луна», «Луна на дългите нощи»



"Една малка крачка 

за човека - един 

голям скок за 

човечеството..."

Аполо 11 –



На 20 юли 1969 човек за първи път стъпи на Луната

На 20 юли 1969 г. за първи път човек стъпи на лунната

повърхност. Този човек бе Нийл Армстронг, командир на кораба

«Аполо 11».

Космическият кораб «Аполо 11» излита от Кейп Кенеди на

16 юли 1969 г. с екипаж командир Нийл Армстронг и пилоти

Майкъл Колинс и Едуин Олдрин, а спускаемият апарат Ийгъл

успешно каца на Луната на 20 юли.



Нийл Армстронг Майкъл Колинс Едуин Олдрин



Старт: 16.07.1969 г. 13:32:00 UT

Прилуняване: 20.07.1969 г. 20:17:40 UT

Приземяване: 24.07.1969 г. 16:50:35 UT

Аполо 11 (на английски Apollo 11) 

е първият пилотиран космически кораб от

програмата Аполо на НАСА, чийто екипаж

достига и каца на Луната.



Тази снимка е направена от американския астронавт Нийл Армстронг, а на

снимката е Едуин Олдрин, който издига американския флаг на Луната. Третият

член на екипажа на "Аполо 11" Майкъл Колинс по това време е в командния отсек

на кораба над обратната страна на Луната и с него не се поддържала връзка.



Прочутата първа стъпка на Луната е на Едуин Олдрин
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