
 ЗАКОН OПШТЕ ГРАВИТАЦИЈЕ 

 

     Можете ли поставити то правило на Мјесецу ? 

                         

Познајете ли закон који влада “небом”?  

Можете ли поставити то правило на 
Земљи ? 

 

   
   

   
   

  



Њутнов закон гравитације - значај 

 

…центрипетално убрзање Мјесеца у његовој орбити и убрзање 
тијела на Земљи истог су поријекла…  
 
Небеска и земаљска кретања одвијају се по истим законитостима… 
 
     Исак Њутн, Prinicipia 
 



 

Занимљивости о гравитационој сили на Мјесецу 

1. Ријешена мистерија необичне Мјесечева 

гравитације 

2. Како изгледа површина Мјесеца, задивљујући 

снимак NASE 

3. Сусрет три планете са Мјесецом у новембру 2019, 

 

 

Друге занимњивости: 

1. Транзит планете Меркур преко Сунца 2019. 



 

Ријешена мистерија необичне Мјесечеве гравитације  

 

Летјелице-близнакиње америчке свемирске агенције НАСА 

“Грејл”, које су контролисано оборене на  површину Мјесеца 

децембра 2012, обезбиједиле су  научницима податке о мистериозној 

аномалији Мјесечеве гравитације. 

 

-прије 20-30 година уочена је појава  наглог привлачења летјелица, 

лансираних са Земље, на одређеним дијеловима Мјесеца, 

 

-2012.су уочене необичне  

концентрације масе испод 

 површине Мјесеца, назване  

 «маскони»,  које су толико густе 

 да су летјелице које се нађу изнад 

 њих, биле скренуте са курса. 

Рјешење је дато у виду 
превљења мапе 
гравитационог поља Мјесеца. 



 

Како изгледа површина Мјесеца – задивљујући снимак NASE 
 

Америчка агенција за истраживање свемира објавила је снимак Мјесечеве 

површине  у најбољој резолуцији . 

 

На снимку се могу видјети најпознатији крајолици Мјесеца – сјеверни и  

Јужни пол, кратер Шеклтон, као и долина Таурус-Литроу, где је слетео  

Apolo 17. 

  

Аpolo 17 је 11 мисија са људском посадом која је слетела на површину  

Мјесеца, која је одржана 1972.године. Астронаути у тој мисији су били  

Еуген Кернан и Харисон Смит.   



 



 

 

Сусрет три планете са  Мјесецом у новембру 2019. 
 
  

29.11.2019. у 16:45 могле су се‚ 
видјети чак три планете и млад 
Мјесец у њиховом друштву. 
 
-најнише Јупитер, залази у 17:45 
-у средини Венера,залази у 18:оо 
-највиши над обзором Сатурн,  
залази у 19:11, 
-ниже Сатурна млад Мјесец, 10 %  
диска освијетљено,залази у 18:59. 



 

Транзит планете Меркур-помрачење Сунца Меркуром 

 

У понедељак 11.11.2019.десио је један риједак астрономски догађај, 

помрачење Сунца са планетом Меркур. (16-19 h) 

-Меркур се налази између Сунца и Земље, што се догађа свега 13 до 

14 пута током једног вијека. 

-следећи транзит  13.11.2032. 
 
 



 
Толико о занимљивостима, ЗА САД, 
 
 кренимо да радимо задатке! 
 


