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Структура та еволюція Всесвіту

Зорі

Çîð³, äî ÿêèõ íàëåæèòü Ñîíöå, º ñâ³òëîâèìè ãàçîâèìè 
êóëÿìè ïðèíàéìí³ â ÷àñòèí³ åâîëþö³¿ ç îãëÿäó íà òåðìî-
ÿäåðí³ ðåàêö³¿, ÿê³ â íèõ â³äáóâàþòüñÿ (ãîëîâíî âíàñë³äîê 
ïåðåõîäó âîäíþ â ãåë³é). Íåîçáðîºíèì îêîì íà íåá³ ìîæ-
íà ïîáà÷èòè áëèçüêî 6 000 ç³ð. Íàéáëèæ÷à (êð³ì Ñîíöÿ) 
ç³ðêà Ïðîêñèìà Öåíòàâðà (Proxima centauri) â³ääàëåíà 
â³ä Çåìë³ íà 4,3 ñâ³òëîâîãî ðîêó (ñâ³òëîâèé ð³ê – öå â³ä-
ñòàíü, ÿêó ñâ³òëîâèé ïðîì³íü äîëàº âïðîäîâæ ðîêó, òîáòî 
94 650 000 000 000 êì).

Рис. 1. Еволюція зір
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Рис. 2. Діаграма Герцшпрунґа–

Рессела. Сонце розміщене 

всередині головної смуги, за 

Р. Керодом спрощено

Рис. 3. Будова Сонця, за Р. Керодом 

зі змінами

У центрі Сонця – ядрі 4 – температура 

сягає 15 млн градусів. Тут відбуваються 

ядерні реакції, які підтримують процеси 

сонячного випромінювання. Енергія 

із внутрішніх частин Сонця переміща-

ється до поверхні як випромінювання 

через сферу випромінювання 5. Вище, 

у сфері конвекції 6 енергія перено-

ситься теж як конвекція: гарячі гази 

підіймаються вверх, переносячи тепло 

до поверхні. З поверхні Сонця – фото-

сфери 7 – енергія випромінює в про-

стір як світло, тепло та інші види ви-

промінювання. Місцями на фотосфері 

виникають темні плями 3, які можуть 

сягати значних розмірів і часто бува-

ють облямовані ясними похідними 2. 

У тонкому шарі сонячної атмосфери – 

хромосфері – піднімаються струмені 

розпечених газів у вигляді волокон 1 і 

протуберанців 10. Ще вище є зовнішня 

атмосфера, або корона 9, яка розпли-

вається в космічному просторі.
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Åâîëþö³ÿ ç³ð ðîçïî-
÷àëàñÿ ç ¿õíüîãî âèä³ëåí-
íÿ âíàñë³äîê ãðàâ³òàö³éíî¿ 
êîíäåíñàö³¿ ç ïåðâèííî¿ 
ì³æçîðÿíî¿ òóìàííîñò³ 
(ðèñ. 1). Òðèâàëèé ÷àñ çîð³ 
ïåðåáóâàþòü ó ÷àñòèí³ òàê 
çâàíî¿ ãîëîâíî¿ ñìóãè íà 
ä³àãðàì³ Ãåðöøïðóí´à–
Ðåññåëà (ðèñ. 2), ï³ñëÿ ÷îãî, 
çàëåæíî â³ä ðîçì³ðó òà íà-
ïðÿìó åâîëþö³¿, ïåðåõîäÿòü 
ó ÷åðâîí³ ã³ãàíòè, à íàïðè-
ê³íö³ ñòàþòü á³ëèìè êàðëèêàìè, íåéòðîííèìè çîðÿìè (ïóëüñàðè), ÷îðíè-
ìè êàðëèêàìè àáî ÷îðíèìè ä³ðàìè.

Ç áóäîâîþ ç³ð îçíàéîìèìîñÿ íà ïðèêëàä³ Ñîíöÿ (ðèñ. 3). Ó éîãî ÿäð³ 
òåìïåðàòóðà ñÿãàº 15 ìëí. ãðàäóñ³â. Òàì â³äáóâàþòüñÿ ÿäåðí³ ðåàêö³¿, ùî 
ïîñòà÷àþòü åíåðã³þ, çàâäÿêè ÿê³é Ñîíöå ñâ³òèòü. Öÿ åíåðã³ÿ ïåðåì³ùà-
ºòüñÿ äî ïîâåðõí³ Ñîíöÿ ÷åðåç çîíó âèïðîì³íþâàííÿ òà çîíó êîíâåêö³¿. Ç 
ïîâåðõí³ Ñîíöÿ, ÿêó íàçèâàþòü ôîòîñôåðîþ, åíåðã³ÿ âèïðîì³íþº â êîñ-
ì³÷íèé ïðîñò³ð ÿê ñâ³òëî, òåïëî òà ³íø³ ôîðìè âèïðîì³íþâàííÿ. Íà ôî-
òîñôåð³ ïðîòÿãîì 11-ð³÷íîãî öèêëó ç’ÿâëÿþòüñÿ òåìí³ ïëÿìè, áëèçüê³ äî 
ðîçì³ð³â Çåìë³. Íàä àòìîñôåðîþ º ñîíÿ÷íà àòìîñôåðà – õðîìîñôåðà. Â í³é 
ï³äí³ìàþòüñÿ ôîíòàíè ðîçïå÷åíèõ ãàç³â (ïðîòóáåðàíö³), ÿê³ âèíèêàþòü íà 
ïîâåðõí³ Ñîíöÿ. Íàä õðîìîñôåðîþ çàâèñàº ñîíÿ÷íà êîðîíà (çîâí³øíÿ àò-
ìîñôåðà).

Íàéÿñêðàâ³ø³ çîð³ óòâîðþþòü íà íåá³ ñóç³ð’ÿ. Ïåðø³ íàçâè ¿ì äàëè ùå 
æèòåë³ Âàâèëîíó, ï³çí³øå ºãèïòÿíè, ãðåêè òà ðèìëÿíè ââåëè ñâî¿ íàçâè 
(ðèñ. 4). Íàéá³ëüøèì ñóç³ð’ÿì º ñêóï÷åííÿ Âîäÿíîãî Çì³ÿ. Íàéÿñêðàâ³øà 
íåáåñíà çîðÿ – Ñèð³óñ ³ç ñóç³ð’ÿ Âåëèêîãî Ïñà.

Галактики

Ó êîñì³÷íîìó ïðîñòîð³ ç³ðêè ç³áðàí³ ó âåëèê³ ñêóï÷åííÿ, ÿê³ íàçèâàþòü 
ãàëàêòèêàìè. Ñîíöå ïåðåáóâàº â ãàëàêòèö³ ×óìàöüêèé Øëÿõ (Ìîëî÷íèé 
Øëÿõ), ùî º îäí³ºþ ³ç áëèçüêî 100 ìëðä ãàëàêòèê Âñåñâ³òó. Êîæíà ãàëàê-
òèêà ñêëàäåíà ì³ëüÿðäàìè ç³ðîê. 

Ãàëàêòèêè çð³äêà áóâàþòü ñàìîñò³éíèìè. Íàé÷àñò³øå âîíè óòâîðþþòü 
ñêóï÷åííÿ çàâäÿêè ãðàâ³òàö³¿. Âèä³ëÿþòü áàãàò³ ñêóï÷åííÿ (ðåãóëÿðí³) 

Рис. 4. Сузір’я Скорпіона та Оріона
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ç öåíòðàëüíèì ÿäðîì (çãó-
ùåííÿì) ³ ñôåðè÷íîþ ñè-
ìåòð³ºþ, à òàêîæ ñêóï÷åí-
íÿ óáîã³ (íåðåãóëÿðí³) áåç 
öåíòðàëüíîãî çãóùåííÿ ³ 
ñôåðè÷íî¿ ñèìåòð³¿. 

Â³äîì³ òðè ãîëîâí³ 
òèïè ãàëàêòèê: åë³ïòè÷í³, 
ñï³ðàëüí³ ³ íåðåãóëÿðí³. 
Íàéá³ëüøèìè º åë³ïòè÷-
í³ ãàëàêòèêè, ÿê³ ì³ñòÿòü 
ïîíàä 1 000 ìëðä ç³ðîê. 
Ãàëàêòèêà ×óìàöüêîãî 
Øëÿõó º ñï³ðàëüíîþ. 
Âîíà ìàº âèãëÿä ïðèïëþñ-
íóòîãî äèñêà ç ä³àìåòðîì 
100 000 ñâ³òëîâèõ ðîê³â. 
Ó í³é áëèçüêî 200 ìëðä 
ç³ðîê, ÿê³ çãðóïîâàí³ â ñï³-
ðàëüí³ â³äãàëóæåííÿ, ùî âè-
õîäÿòü â³ä öåíòðà ãàëàêòèêè 
(ðèñ. 5). Ãàëàêòèêà îáåðòà-
ºòüñÿ íàâêîëî ñâîãî öåíòðà; 
á³ëÿ öåíòðà ç³ðêè ðóõàþòüñÿ 
øâèäøå. Ñîíöå ðîçì³ùåíå 
íà ïåðèôåð³¿ ×óìàöüêîãî 
Øëÿõó. Ïîâíèé îáåðò íàâêî-
ëî öåíòðà ãàëàêòèêè Ñîíöå 
ðîáèòü çà 225 ìëí ðîê³â; öåé 
÷àñ íàçèâàþòü ãàëàêòè÷-
íèì ðîêîì.

Íàéáëèæ÷èìè äî Çåìë³ º íåðåãóëÿðí³ ãàëàêòèêè – Ìàëà ³ Âåëèêà 
Ìàãåëëàíîâ³ òóìàííîñò³.

Рис. 5. Чумацький шлях у перерізі та плані із зазначенням 

позиції Сонячної системи
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Сонячна система

Öåíòðàëüíèì ò³ëîì íàøî¿ ïëàíåòíî¿ ñèñòåìè º Ñîíöå. Éîãî ä³àìåòð 
ñòàíîâèòü áëèçüêî 1,4 ìëí êì. Íàâêîëî Ñîíöÿ îáåðòàþòüñÿ ïî îðá³òàõ 
äåâ’ÿòü (çà íîâèìè äàíèìè – â³ñ³ì) ïëàíåò (ðèñ. 6), ðîçì³ðè ÿêèõ, â³äñòàíü 
¿õ â³ä Ñîíöÿ òà õ³ì³÷íèé ñêëàä äóæå ð³çí³ (òàáë. 1).

Ïëàíåòè ïîä³ëÿþòü íà äâ³ ãðóïè: âíóòð³øí³ (Ìåðêóð³é, Âåíåðà, 
Çåìëÿ ³ Ìàðñ) òà çîâí³øí³ (Þï³òåð, Ñàòóðí, Óðàí, Íåïòóí). Âíóòð³øí³ 
ïëàíåòè º íåâåëèêèìè ³ òâåðäèìè, ïîä³áíèìè äî Çåìë³. Þï³òåð, Ñàòóðí 
Óðàí ³ Íåïòóí º âåëåòåíñüêèìè ãàçîâèìè êóëÿìè. Ïëóòîí ñêëàäåíèé 
ñêåëüíèìè ïîðîäàìè ³ ëüîäîì. 

Рис. 6. Сонячна система. Вгорі – орбіти планет, унизу – їхні відносні розміри
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Таблиця 1. Параметри планет Сонячної системи та їхніх орбіт, за В. Станковським

Небесне

тіло

Діаметр 

щодо 

діаметра 

Землі

(Земля = 1)

Маса 

щодо маси 

Землі

 (Земля 

= 1)

Середня 

відстань по-

рів-

няно 

з відстан-

ню до Землі 

(відстань 

Земля –
Сонце = 1)

Середня

швидкість 

обертання, 

км/с

Період 

обертання

 навколо 

Сонця

Період 

обертання 

навколо 

власної осі

Сонце

Меркурій

Венера

Земля 

Марс 

Планетоїди 

(астероїди)

Юпітер

Сатурн

Уран 

Нептун 

Плутон *

109,1

0,38

0,83

1

0,52

11

9,5

3,7

3,4

1,1 – 0,5

330 000

0,06

0,80

1,00

0,11

318

95

15

17

0,10

0,39

0,72

1

1,5

28

5,2

9,5

19,2

30,1

39,5

47,9

34,9

29,9

24,1

13,0

9,6

6,8

5,4

4,7

88 днів

225 днів

365,25 дня – 

1 рік

687 днів

11,9 року

29,5 року

84 роки

165 років

248 років

25 днів

59 днів

250 днів

24 год

23 год  54 хв

9 год

10 год   3 хв

10 год   8 хв

9 год

6,5 дня

* З 2006 р. Плутон не вважають планетою

Ìåðêóð³é (ðèñ. 7) – ïëàíåòà, íå íàáàãàòî á³ëüøà â³ä Ì³ñÿöÿ, íà ¿¿ 
ïîâåðõí³ áàãàòî êðàòåð³â; íåìàº àòìîñôåðè, íà ïëàíåò³ òàêà âèñîêà òåì-
ïåðàòóðà, â³ä ÿêî¿ â ïîëóäåíü ïëàâèòüñÿ îëîâî, – äî 425 °Ñ, óíî÷³ – äî 
-180 °Ñ. Ïðàâäîïîä³áíî âîíà ìàº âåëèêå ÿäðî, óòâîðåíå çàë³çîì.

Âåíåðà ìàº ðîçì³ð, áëèçüêèé äî ðîçì³ðó Çåìë³, ãóñòó áåçêèñíåâó àò-
ìîñôåðó, â ñêëàä³ ÿêî¿ ïåðåâàæàº äâîîêèñ âóãëåöþ; ¿¿ ïîâåðõíþ íåìîæ-
ëèâî ïîáà÷èòè ç Çåìë³ ÷åðåç ãóñò³ á³ë³ õìàðè, ÿê³ ù³ëüíî îãîðòàþòü ïî-
âåðõíþ ïëàíåòè, â³äáèâàþ÷è ñîíÿ÷íå ïðîì³ííÿ. Âåíåðà º íàéÿñêðàâ³øèì 
(êð³ì Ì³ñÿöÿ) îá’ºêòîì íà í³÷íîìó íåá³. 

Ìàðñ – ïëàíåòà ç äóæå ðîçð³äæåíîþ àòìîñôåðîþ. Ïîâåðõíÿ éîãî ïóñ-
òåëüíà ³ äóæå ð³çíîìàí³òíà (íàéâèùà âåðøèíà Îë³ìïóñ Ìîíñ ìàº 25 êì 
âèñîòè). Â³äîì³ ³ êðàòåðè çãàñëèõ âóëêàí³â, ð³÷êîâ³ äîëèíè, ÿêèìè ì³ëüéî-
íè ðîê³â òîìó òåêëè âîäè. Â ïðèïîëÿðíèõ îáëàñòÿõ º ëüîäîâ³ ïîêðèâè, ÿê³ 
çàëåæíî â³ä ïîðè ðîêó çìåíøóþòüñÿ àáî çá³ëüøóþòüñÿ. Ïðàâäîïîä³áíî, 
ùî çàìåðçëà âîäà ïåðåáóâàº òàêîæ ï³ä ïîâåðõíåþ ïëàíåòè.
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Þï³òåð – öå ãàçîâà ïëàíåòà. Âîíà ñêëàäåíà ãîëîâíî ãåë³ºì òà âîä-
íåì; ìàº ñèëüíå ìàãí³òíå ïîëå, âèä³ëÿº òåïëî, ðàä³îõâèë³ òà ðåíòãåí³âñüêå 
âèïðîì³íþâàííÿ. Íà ïîâåðõí³ Þï³òåðà ñïîñòåð³ãàþòü ïîòóæíå çàâèõðåí-
íÿ, ÿêå íàçèâàþòü Âåëèêîþ ÷åðâîíîþ ïëÿìîþ. Îáåðòàºòüñÿ ïëàíåòà äóæå 
øâèäêî (çà 10 ãîä íàâêîëî îñ³), à õìàðè, ùî º â ¿¿ àòìîñôåð³, ñòâîðþþòü 
îêðåì³ òåìí³ òà ÿñí³ ñìóãè ó âèãëÿä³ ïîÿñ³â, ïàðàëåëüíèõ äî åêâàòîðà.

Ñàòóðí º ãàçîâîþ êóëåþ, ùî âèðóº, íàâêîëî ÿêî¿ îáåðòàºòüñÿ ñèñ-
òåìà ê³ëåöü, ùî ñêëàäåí³ ç âåëèêèõ êàì’ÿíèõ òà ëüîäîâèõ áðèë; ê³ëü-
öÿ øèðîê³ é òîíê³ (ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ ¿õíÿ òîâùèíà íå ïåðåâèùóº 
200 ì); ïðèïóñêàþòü, ùî öå çàëèøêîâèé ìàòåð³àë ç ÷àñó ôîðìóâàííÿ ïëà-
íåòè.

Óðàí ì³ñòèòü êàì’ÿíî-ìåòàëåâå ÿäðî, îòî÷åíå øàðîì ãàðÿ÷î¿ ïàðè âîäè 
é àì³àêó; âèùå ïåðåáóâàº àòìîñôåðà ç âîäíþ, ãåë³þ òà àì³àêó, ÿêà íàäàº 
ïëàíåò³ áëàêèòíîãî çàáàðâëåííÿ. Óðàí ìàº ùîíàéìåíøå äåñÿòü âóçüêèõ 
ê³ëåöü ñêëàäåíèõ êàì’ÿíèìè áðèëàìè.

Íåïòóí óòâîðåíèé ïåðåâàæíî âîäíåì, ãåë³ºì ³ ìåòàíîì. Íà éîãî ïî-
âåðõí³ âèä³ëÿºòüñÿ Âåëèêà ÷îðíà ïëÿìà.

Рис. 7. Будова планет Сонячної системи, за Р. Керодом. Масштаб планет різний
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Ïëóòîí â³äêðèòèé 
ëèøå 1930 ð. Â³í ñêëàäå-
íèé ïåðåâàæíî êàì’ÿíèìè 
òà ëüîäîâèìè áðèëàìè é 
îòî÷åíèé ìåòàíîâîþ àò-
ìîñôåðîþ. Éîãî ñóïóòíèê 
Õàðîí ëèøå âäâ³÷³ ìåíøèé 
â³ä ñàìî¿ ïëàíåòè.

Óñ³ ïëàíåòè, ÿê³ ïåðå-
áóâàþòü äàë³ â³ä Ñîíöÿ, 
í³æ Ìåðêóð³é ³ Âåíåðà, 
ìàþòü ñóïóòíèêè. Ì³ñÿöü 
íàãàäóº ìàëó ïëàíåòó 
(ðèñ. 8). Çà â³êîì â³í òà-
êèé, ÿê ³ Çåìëÿ, óòâîðèâ-
ñÿ, ïðàâäîïîä³áíî, âíàñë³-
äîê êîë³ç³¿ (ñï³âóäàðÿííÿ) 
âåëèêîãî êîñì³÷íîãî ò³ëà 
ç Çåìëåþ áëèçüêî 4,5 ìëðä 

ðîê³â òîìó. Íà éîãî ïîâåðõí³ º ð³âíèíè, óòâîðåí³ ïëîñêèìè ëàâîâèìè ïî-
êðèâàìè (òàê çâàí³ ì³ñÿ÷í³ ìîðÿ), ã³ðñüê³ ñèñòåìè (êîíòèíåíòè), à òàêîæ 
÷èñëåíí³ êðàòåðè ìåòåîðèòíîãî ³ âóëêàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ.

Íà â³äñòàí³ 300–450 ìëí êì â³ä Ñîíöÿ º îðá³òà ñìóãè ìàëèõ ïëàíåò, 
ÿê³ íàçèâàþòü ïëàíåòî¿äàìè. Öå êàì’ÿí³ òà ëüîäîâ³ áðèëè, ÿê³ çàëèøè-
ëèñü â³ä ÷àñó ôîðìóâàííÿ ïëàíåò. Äåÿê³ â÷åí³ ïðèïóñêàþòü, ùî ñìóãà 
ïëàíåòî¿ä³â ì³æ Ìàðñîì ³ Þï³òåðîì âèíèêëà âíàñë³äîê ðîçðèâó ïëàíå-
òè, ÿêà ðàí³øå ³ñíóâàëà â Ñîíÿ÷í³é ñèñòåì³. Íàéá³ëüøèì ç ïëàíåòî¿ä³â º 
Öåðåñ ä³àìåòðîì áëèçüêî 920 êì. Ìàéæå 200 ç â³äîìèõ ïëàíåòî¿ä³â ìàþòü 
ðîçì³ðè ïîíàä 100 êì, ðåøòà çíà÷íî ìåíøà. Ñïèñîê â³äîìèõ ïëàíåòî¿ä³â 
íèí³ íàë³÷óº áëèçüêî 4 000, à ¿õíÿ ìàñà ñòàíîâèòü 1/1000 ìàñè Çåìë³.

Äåÿê³ ïëàíåòî¿äè (íàïðèêëàä, Åðîñ ç ðîçì³ðàìè 35×15×7 êì) íå ïåðå-
áóâàþòü ó ö³é ñìóç³, à îáåðòàþòüñÿ çíà÷íî áëèæ÷å äî Ñîíöÿ.

Ó ãðàâ³òàö³éíîìó ïîë³ Ñîíöÿ ïåðåáóâàþòü òàêîæ êîìåòè. Íà â³äì³-
íó â³ä îðá³ò ïëàíåò, îðá³òè êîìåò íå ëåæàòü ó ïëîùèí³ ñîíÿ÷íîãî åêâà-
òîðà ³ º äóæå âèäîâæåíèìè åë³ïñàìè. Íàéâ³äîì³øîþ º êîìåòà Ãàëëåÿ, 
ÿêà îáåðòàºòüñÿ íàâêîëî Ñîíöÿ çà 75 ðîê³â. Á³ëüø³ñòü êîìåò ñêëàäåíà 
ñóì³øøþ ïèëó ³ ëüîäó, ÿêà ç íàáëèæåííÿì äî Çåìë³ âèïàðîâóº, óòâîðþ-
þ÷è ÿñêðàâèé õâ³ñò, çàâæäè ïîâåðíóòèé ó á³ê, ïðîòèëåæíèé äî Ñîíöÿ 
(ðèñ. 9). Ïðèïóñêàþòü, ùî êîìåòè ïðèáóâàþòü â îê³ë Çåìë³ ç âåëèêî¿ 
êîñì³÷íî¿ Òóìàííîñò³ Îðòà, ÿêà º ïîçà îðá³òîþ Ïëóòîíà é îòî÷óº Ñîíÿ÷íó 

Рис. 8. Будова Місяця, за Р. Керодом
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Рис. 9. Орбіти комет. Зверху показано, що хвіст комети завжди повернутий у бік, проти-

лежний до Сонця



 Володимир Мізерський. Д И Н А М І Ч Н А  Г Е О Л О Г І Я
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Рис. 10. Утворення Землі за різними концепціями: 

А – утворення Землі внаслідок відриву фрагмента матерії від 

Сонця; В – утворення Землі разом із Сонцем унаслідок конден-

сації міжзоряної речовини
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ñèñòåìó. Â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â êîìåòè ç’ÿâëÿëèñÿ ïîáëèçó Çåìë³ ïîíàä 
1200 ðàç³â. 

Ó ìåæàõ ä³¿ ãðàâ³òàö³éíîãî ïîëÿ Ñîíöÿ º ùå áàãàòî äð³áíèõ ò³ë, òðàºê-
òîð³¿ ÿêèõ ïåðåòèíàþòüñÿ ç çåìíîþ. Ç îãëÿäó íà öå íà Çåìëþ áåçïåðåðâíî 
ïàäàþòü óëàìêè ç êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó. Êîæíî¿ äîáè â çåìí³é àòìîñôåð³ 
çãîðàº áëèçüêî 100 ìëí ìåòåîð³â ð³çíîãî ðîçì³ðó. Íàéá³ëüø³ ìåòåîðè, ÿê³ 
íå çãîð³ëè â àòìîñôåð³ ³ äîñÿãëè ïîâåðõí³ íàøî¿ ïëàíåòè, – öå ìåòåî-
ðèòè. Ê³ëüê³ñòü ìåòåîðèò³â, ÿê³ ùîðîêó ïàäàþòü íà Çåìëþ, ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 200 000. Óíàñë³äîê ïàä³ííÿ ìåòåîðèò³â çà îñòàíí³ 500 ìëí ðîê³â 
ìàñà Çåìë³ çá³ëüøèëàñü íà 1/100 000. Óíàñë³äîê ïàä³ííÿ âåëèêèõ ìåòåî-
ðèò³â ÷àñòî óòâîðþþòüñÿ âåëèê³ êðàòåðè. Îäíèì ç íàéá³ëüøèõ òà íàéâ³äî-
ì³øèõ ìåòåîðèòíèõ êðàòåð³â º Ìåòåîð Êðàòåð â Àð³çîí³ (Ñïîëó÷åí³ Øòàòè 
Àìåðèêè) ä³àìåòðîì áëèçüêî 1 200 ì. 

Ðîçð³çíÿþòü äâà òèïè ìåòåîðèò³â: êàì’ÿí³ (àåðîë³òè – ë³òîô³ëüí³), 
ñêëàäåí³ ãîëîâíî ñèë³êàòàìè, òà çàë³çí³ (ñèäåðîô³ëüí³), ñêëàäåí³ ïåðåâàæ-
íî çàë³çîì, í³êåëåì ³ êîáàëüòîì.

Ãåîöåíòðè÷íó ìîäåëü Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè ãðåöüêîãî àñòðîíîìà Êëàâä³ÿ 
Ïòîëåìåÿ (áë. 100 – áë. 168) ââàæàëè ³ñòèííîþ àæ äî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ; çã³ä-
íî ç ö³ºþ êîíöåïö³ºþ, Çåìëÿ ïåðåáóâàº ó öåíòð³ Âñåñâ³òó, à íàâêîëî íå¿ 
îáåðòàþòüñÿ Ñîíöå, ïëàíåòè ³ ç³ðêè. Ñïðîñòóâàâ öþ òåîð³þ ëèøå Ìèêîëàé 
Êîïåðíèê (1473–1543) ó â³äîì³é ïðàö³ Ïðî îáåðòàííÿ íåáåñíèõ ò³ë.

Ñåðåä òåîð³é ïîõîäæåííÿ Ñîíÿ÷íî¿ ñèñòåìè çàñëóãîâóþòü íà óâàãó äâ³ 
(ðèñ. 10). Çà ïåðøîþ ç íèõ ïëàíåòè óòâîðèëèñÿ íà ï³çí³øîìó åòàï³, í³æ 
Ñîíöå, âíàñë³äîê â³äêèäàííÿ ñîíÿ÷íî¿ ìàòåð³¿ ï³ä ÷àñ îáåðòàëüíîãî ðóõó; 
çà äðóãîþ – âñ³ ò³ëà ñèñòåìè âèíèêëè âíàñë³äîê ãðàâ³òàö³éíî¿ äèôåðåíö³-
àö³¿ ìàòåð³¿.


