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N ovosti iz astrono:rn.ije
Vesti iz astrono:rn.sk.og drustva.
Naslovnu stranu casopisa izradio је ро ideji urednika g. нd r in 
ski, umetnicki slikar па cemu s шо mu veoma zahvalni .
Astrono:rnsk.i ca.sopis «Saturn» lzlazi svakog prvog
u :rnesecu na 32 strane~ for:rnata 17 Х 251 staje u pretplati za godinu dana din. бО~ za б :rneseci din. 35~
uplate slati na C::ek. 57.011.

Rukopise slati па adresu: urednistvu astronomskog casopisa "Saturn" Beograd, Mitos a Pocerca br. 16 Rнkopisi se ne vracaju .
Molimo citaoce, da nas obaveste kakve Ьi prirode clanke htel i
da imaju u casopisu. Na svaku primedbu smo zъhvalni .
Sirite i pomazite jedini astroпomski casopis u Jugoslaviji , је г
п je gov uspeh i postojanje donosi ugled nasoj naciji pred inostranstvom. Preporucite nas casopis vasim prijateljima.
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Osnovavsl svoje udruzenje jos
za zadatak da popularizujemo i negujemo astronomiju.
jedinom idejom da koristimo nacionalnoj kultuгi izabrali smo
naslov пaseg drustva sve astronome и jugoslaviji i nekoliko videnih ljaЫtelja, а zatim smo konstituisali i savetodavni
tten.
Boskovlc, direktor Voj. geogr.
koji su us!i
ta, V. fJuriCic,
rektor dгz. hip.
ke, Dr. V.
suplent i F. ииllнJ'l
ko astronom-opseг
vatoг. Da Ы smo
па brzi naCin popularizovali astгono
miju dгustvo је uz
najvece
pokrenulo ovaj jedini astгonomski

Fotografija planete Saturn
namenjen и
(snimak Maunt Wilsonove opservatorije)
delu astгonomiji, ali
koji се isto tako donositi i Clanke zz meteoгologije, geodezije i
selzmologije. Тime sto се u sadrzaju casopisa Ыti vise popularnih
Clanaka mislimo da сета zadovoljiti potгebu ljuЫtelja astгonomije,
а istovгemeno ovaj casopis korisno се posluziti, astronomima,
geodetama, meteorolozima i seizmolozima, јег се casopis pored
popularnih donositi i stгucne clanke.
Napominjemo, da се casopis pocev od iduceg broja donositi
и nastavcima cuveno popularno delo: "astronomske veceri" od
Klein-a, а da Ы smo obogatili i naucnu literatuгu donosicemo re-

dovno i:"Oauss-Krfigerove projekcije", odlicno delonaseg pгija
telja g. N. Abakumova, рго!. univ. u Zagrebu. Као stalne rubrike
uvescemo sta mozemo posmatrati u toku meseca kao i zanlmljivosti iz astronomije.
Na ovom mestu mi pozivamo sve ljuЫtelje astгonomije i
prijatelje, g. g. profesoгe univerzlteta, profesore gimnazija, uCitelje
da sire casopis i da saraduju sa nama, nadamo se bez hotlOгara
jer mi ovaj casopis izdajemo uz najvece zrtve, iz ljubavi ргета
astronomiji i otadzЫni, za astroпomiju i otadzblпu, verцjemo, da
se ljubav, а to је a'stroпomi;a, пе moze platiti, пajzad od astroпomije se пе moze imati koristi, Jer паs опа пagraduJe samo
duhovпo.

Prvi broj ovog casopisa uredio је sam uredпik g. Nikolic
а urer1ivai5ki odbor. g. g. Dr. Orujic, Domiпko i Muziпic росесе,

svoj rad sa dгugim brojem.
Sve prijateЦe astronomije pozivamo па saradnju i molimo
ih da sire паs y"ediпi astroпomski casopis i da ga pomazu, jer
паs оп jedini и astroпomiji reprezeпtuje pred inostraпstvom.
A8TRON01118KO DRUiTVO.
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Није тајна, да су

80 5-18 1-2

100-100 38-6083-85 6 21 1-18 0-3 28-1533-2739-58

интерес.

цифре

0-0 94

ома

да потцељујемо,

шти

1-0

што се

Ето, тако нам говори
Жиче, и ово знање, свакако

народ

о

која

xolie

астрономији

претставља стару

сунце да прогута".

кроз

околину

културу још из доба

када се уз гусле певало "Месец кара звијезду Даницу", али што стоји

астрономија.

у оnреци са науком која кроз истину о васиони

даје

свежији колор,

веhу драж и оно што није калуђерска nрича, веh факат откривен
астронома кроз

великанима и на

и који

да створи

репрезентацију

наше

*)

Статистика из рукописа Др. Б. Малеша, доцента универзитета.

**)
је згодно казао Н.
и

многе векове.

нам

Први бројеви претстављају знање народа у Жичи и околини, а други

гнање у планинама око Жиче.

***)

Ово веровање забележио је Др. Малеш

употребу. Захвалност.

и ставио писцу чланка на

1

сада речено показује нам

морало да се чини из захвалности
v.m.nnc""u од

Мислим да

капиталу и

ne

које

саобраnај,

један

мали део у тај капитал

има право да ужива у лепоти милозвучне лире

-

васионе и право, на

неколико радосних тренутака дз задовољи свој дух великим истинама
варош

няје много одмакла од села

ових

ховне кuристи
прилог

научне

светског

астрономија допринела
рода,

кљига г. Dr. Миланковиnа "Кроз васиону и векове'' пуна духа,
свежине и кристалног језика, а затим Jeans-oвe "Звезде и њихова
н:ружења". У Загребу је за астрономију до смрти Др. О. Кучере

оnшти

то

у прилог

репрезентације

вата и Словенаца.

је доста допринела

триангулација за

и

на

и

националној

наше

земље

пред

добро познаје ствараље Југославије у годинама, када је

и са хладним набациваљем

У Београду

и

које

сем што је имала један плус, да чује неколика предаваља без колора
факата.

-

земљишта

родни живот, а специално одбрану отаџбине.

одбор још у време

о уметничком богатству грађе далеких васионских светова.

плима и осека за noJмoJr:>Cfi:M

премераваље

се свако сложити са писцем да и

сељак који жуљавим рукама даје

У знаљу астрономије ни

још и многе

у

и знак да се није вршилз популаризација међ народ з што је

хтео

нима да

и

културну

"Солунскоr фрота".

у Лондону

значе,

да је и

заједничке .и.џлн••<>'-

У оно време,

је, пре но што

види

рата

доста

свет задивљен херојством нашег на

створи заједничку државу јужним слове

вредност оног

И тада

је у

народа

Лондону,

поред

philosophiae

штамnано чувено

ДЕЛО

доста учинило Хрватсrю ариродословно друштво својим едицијама,

смртног и широм

света познатог

као преводима
Flammarion-a "Приаовјест о реаатици" и ,, Пpo
aqcm сви}ета", као и Кучерином "Наше небоi(. Велика је штета, што

ли још говорити о користи астрономије за наш нарqд?

Загребачка звездарница не публикује више, "AcmpoнoA1cr,;u календар

они су факат природног развитка кроз које су многе нације и несвесно

Бошковиh", који је много допринео развоју астрономије.
Астрономска опсерваторија до сала је публиковала ,Ј одишњан:

потребна

нашег неба"

васпитаљу народа стварајучи

и "Г!аутич1<.е ефемериде''. Овде

"Anuiere", "Memoires"

морамо изразити жаљеље да оnсерваторија није у могуhности да више
публикује

anuiere

који: нас је једини:

достојно

репрезентовао

у ино

Следеhи

редови

маштаље, још маље

и астрономија. Јер, док

да може једног

дана

соколство

игра улогу у

сnособну у физичкој ·~v'"""'"'·"'"J"

одбрани Југославије; астрономија, у другом правцу игра важыу

у етичком и духовном
проблема који проучава

развитку
највеhа

народа.

Астрономија,

је од свих

Сетимо

дишњан: нашег неба намељен је љубитељима астрономије и сваке го

груб начин кочиле умн~::~ развитак човечанства.

дине добија интересантнији облик.
Што се тиче научноr рада он је веома

о природи

мрачног

средљег

из тог средљевековног

До сада

нисмо имали прилике да чујемо за научио посматраље неба у нашој
земљи сем на приватној

се

опсерваторији Др. Милиhевиnа.

данашњег

винувши га

у

и

верске затуцаности које

пробудила

културну

садржају
на

И тада је астрономија

човечанства снажним законима

еволуцију

која га је довела до

савршенства.

Погледајмо

Из досада реченог можемо закључити да је недостајала: аро

сна

века

по

наука. које уздижу

код нас и играју важну улогу за ратну и трговачку морнарицу. Го

еластичан.

не,

уз култ према великанима положити животе у

треба да ЗdДовоље домаhе потребе.

ефеА<tериде су новина

нису

пптпт·п/1

астронома Руђе ..,vл.u••v-""Ш'"•

прошле. Као што је соколство веома значајно за Југославију, тако је

странству. Наутичке ефемериде и Годиtuња!<. нашег неба углавном

Haymattl<.e

"Theoгia

садржај

наше

отаџбине.

Политички и културни

радници осечају да признате и неnризнате вере у нашој отаџбини више

ааганда, довољни научни резултати и сарадња свих астронома У

коче nотnуну хармонију јединства но што чине племенске разлике. И

земљи, а то је повукло

ту, астрономија,

астрономији,

као

своју

јер, будимо искрени,

последицу погрешно мишљеље о
свет сматра астрономију као разо

може

да одигра веома

значајну улогу као равнотежа верама у Југославији.

ако се покаже

разумевања,

Сетимо се, како

ноду духа, рецимо, слично пасиансу који отварају отмене даме. Но,

је то казао још

прикажимо користи астрономије. Сваком је познато, да су још у давна

да схвати природу, да nоказује

како је мало

човечје тело, а како је

времена морепловци управљали своје бродове по звездама, па и данас

f!елики дух љегов.

нам показује

како је мајушни човек

када је

још мајушнијег небеског тела: Земље; тиме, она одваја човека од сва

техника

тако

одмакла,

љих знају да се путоваље

кад

бродова

постоје компаси и радио, мало

још увек

ослања на звезде и да

Н.

Poincare,

да астрономија

Астрономија

ствара

душу способну

кидашљице. Астрономија говори о дивној грађи васионе, о хармонији

према томе, у морским и океанским путоваљима астрономија игра још

која влада у љој, о идеалним кретањима небеских тела, она васпитава

увек важну улогу. Одавде закључујемо да је астрономија потребна
како нашој поморској трговини тако и одбрани отаџбине на мору.
Питаље календара, нарочито излазак и залазак Сунца и Месеца, даваље

душу у етичком и уметничком смислу. Астрономија је заједничка свим

тачног времена спадају у делокруг астрономије,

одатле за

она у сваком инстиктивно усађена. Нема човека који не баца погледе

кључује корист астрономије по јаван живот нашег народа. Поред ових

на небо, сви се дивимо Сунцу, које нам омоrучује живот, свако бива

те се

и

људима, те усађује
бави. Занимати се

братство и љубав,
а~трономијом,

јер се

развија у слози и љу•

корисно је и лако. за човека, јер је

како

неколико

страхоrюштоваље
се

не може

савршена

човека који се неhе дивити

...... ~,...,..,

је само у природи,

облику и преливаљу боја једног

и љеговог чудноватог прстена, нема човека кога неhе да очара умет
ност комбинаторне грађе звезданих јата, нема најзад човека кога маг-

нетском снагом неhе

острва

оне многобројне маглине

су од нэс удаљене

бесконачног

васионског океана,

а да је опет човек с љима у

v""'"''"'"'"

мисли.

ПОПУЛАРНИ

ДЕО

Воiислтз Грујиh, Београд

Астрономија

је

једна

врло

стара

Многи верују да је

то једна завршена нзу:ка,
коју не очекују више никаква нова
откриhа. Одмах hемо реhи да је ово вероваље без основа и скроз
погрешно. Астрономија се стадно богати новим знаљима и напредује
једном. завидном брзином. Ако је та брзина по некад недовољна, не
треба заборавити да је врло мали број људи који се баве овом нај

старијом науком или како се често каже мајком наука. Затим љено
напредоваље и откриhа везани су за напредак оптичке технике. Сваки
напредак ове последље поводио· је до нових откриhа у астрономији.
Данашљи астроном поседује моhне дурбине и телескопе 1<0јима
он "општи" са најудаљенијим световима васи оне и многе су му ис
тине nриступачније него што су биле јуче.
Астрономија I<ao једна од најстаријих наука учинила је те је
створеновише нових наука. И те нове науке, да их назовемо hеркама
астрономи:е одужују сад дуг својој креаторки служеhи јој и ставља

јуhи јој на 1•асrюложеље

истине до којих су оне дошле. Захваљујуhи

физици и хемији стВ)рена је једна нова грана астрономије: астрофи
зика. Астрофизика је омоrуhила огромна открива у стеларној астр()
номији. Раније су астрономи рекли све оно што су знали о звездама
кад су казали да је свака зЕезда за себе једно сунце. Астрофизиюl
зна много о звездама и ако још ни;е рекла своју последљу реч о
љиховом постанку и еволуцији. У сваком случају, љена хипотеза о
еволуцији звезда није далеко од истине. Данас, знамо као изве
сно, да су звезде гасовите масе лоптастог обли11а чија светлост даје
КОIПинуиЈ=ан спектар избраздан тамним лијама.
Упитајмо се сад, шта је то спектар и како постаје? Пустимо
сунчев зрак кроз један маЈш отвор да уђе у једну замрачену собу.
Он he на поду собе дати лик Сунца. Ако га nресретнемо једном оп
тичком nризмом, зрак he се после пролаза кроз призму nреломити тј,

скренути са свог правца и расути у дугине боје. Уместо

лика Сунца

имаћемо једну шарену пантљику састављену из следеhих боја: црвене
наранџасте, жуте, зелене, модре, затворено модре и љубиЬасте, где

свака боја даје по један сунчев лик. Ова трака зове се спектар Сунца.
Видимо дакле да је сунчана светлост састављена од разнобојних врста

из

у

је

постепен,

тако

да се

свака Rласа може поделити на
rюдкласа од О 9: -се
не разликују само по њиховим
и по боји и величини.
Лако се може уочити да има звезда
док су друге мање или
више· жуте или црвене.
звезде је у тесној вези са теwшературом
која влада на љој, тако да

помоhу

боје можемо

одредити и темпе

ратуру звезде. На крају долазимо до следеhе таблице:
Класа В. Садржава беле или плаве звезде;
број тамних линија које одговарају скоро све ,хелијуму.
је од 10.000° до 15.000° а можда и више. Претставник ове
Риrел из сазвежђа Орион.
Класа ~· Звезде су беле.
линије водоника замељују
мове коЈих више нема. Температура он:о 10.000°.
је
из сазвежђа Лира.
Класа F. Звезде
још увек беле. Линије водоника и калцијума исте јачине. Линије које одговарају металима многобројне
Температура од 7000G до 8000°,
ове класе је Просијон
из зазвежђа Мали Пас.
1
Rласа О. Звезде су маље или више жуте.
многобројне, док су водоникове у
У великом
линије а нарочито линије
маrнезијума и радијума.
око 6000°.
је на:ше
или наранџасто жуте. Металне
и

док

водоникове

сасвим

нестале,

Температура око 4000°. Претставник је Алдебаран из сазвеRкfiа
Класа М.

Звезде

црвенкасте.

Направимо сад, за сваку спектралну
по
(сл
На хоризонталној правој апциси обележимо апсолутне величине а на вертикалној ординати број звезда. За
К
ви:hемо два дијаграма, један за звезде Ко-4,
за звезде Ks-9.
сваком дијаграму имаhемо
криву
која нам
апсолутне величине звезда. Из дијаграма класе Н и А видимо да и

Металне линије и линије које

одговарају оксиду типана. Температура нешто
Претставник Бетелrес из сазвежђа Орион; и

мало

8000°.

Класа N. Звезде црвене. Не садржи ни једну сјајну звезду.
У спекру линије угљеника. Температура ниска, око 2ОООЈ.
Треба напоменути да шест првих класа садрже
свих звезда; класа

N

99

једна и друга крива имају по један једини максимум

од сто од

стављају никакву неправилност.

је дакле незнатна.

Казали смо да се
је, да бацимо само један

звезде

ље величине. Крива класе F има исто тако један маьесимум, али и
једну неправилност за сјајне звезде. Рекло би
да има тенденцију
да направи још један максимум за сјајне звезде.
класе О, К и
М имају свака по два максимума који су одвојени сасвим код по
следља два дијаrрама. Из овога закључујемо да се звезде деле у две
групе, у јеа:ну спадају звезд_е вели~е. сјајности, ~ у другу звезде мале
сјајности. Напр. у класи М Једна 9~Јна звезда Је десет хиљ~да

разпикују и по величини. Довољно

п ог лед на звездано

небо па да видимо да

има звезда које једва видимо, тј. које су на граници нашег вида, за

тим има их и сјајнијих и најсјајнијих.

Подвуцимо

одмах,

да се под

величином једне звезде подразумева љена сјајност а никако љена
стварна величина. Птоломеј, грчки астроном старог века први је по
делио звезде по велиqинама. По љему су звезде, које су на граници

сјајни ја од звезде из групе мало СЈаЈних, а љена. запремнина Је милион

нашег вида шесте величине а најсјајније су прве велиqине. Та је по
дела дотерана и усавршена и данас очувана. Звезде прве величине

пута вefia. Зато се сјајне звезде с правом називаЈу џинови звезде, док

се друге зову мале звезде или кепеци. Ово је потврђено и

сто пута су сјајније од оних шесте величине, а 2,512 од оних друге
величине. Звезде сјајниј~ од прве величине бележимо нулом и нeгa-

мagnнudes
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пили земља би се нашла у
вољно

=~~~~~н~/ п~~::;нсем ве~~~
0
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изгледа:hе нам сјајни ја она
која нам је ближа. Из фи
зике знамо да је јачина осветлеља t<ajy примз наше
око обрнуто сразмернаквад
рату одстојаља до светлос
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Ако

знамо

даљину

неке звезде

и

привидну величину

љену

од

нас

чина ма на којој даљини од
Земље. Број
звезда чију

у даље ност од Земље знамо
није

EtQi\eз

.Г':-----

тако

мало

Туре м ЈЈ

1

-

моhи hемо да израчунамо
колика fie бити љена ве.тш

OEtotles

~1

ног извора.

сјајности,

. "'Е'"'''~
, , , , , , , ,. "

Ma,gnilud.- ob~olues

Сл. 1

преко

велики,

::1000.

нешто

У даље-

ност звезде зове се у астрономији паралакса. Замисли мо сада да су све звезде,
ЧИју паралаксу ЗНаМО, на

истој даљини од нас и изра-

чунајмо љихове.ве.џИчине. Та даљина узета је произвољно. Једном свет
лосном

зраку. потребно

Земље.

Величине

које

је

3:2 ,б

године

да

са те даљине доспе до

будемо тако добили зваfiемо апсолутним.

-

Апсолутне величине не зависе више од даљине и дају нам прави по
.јам о светлосној јачини звезда. Наше Сунце чија привида величина
износи 26,5 има за апсолутну величину само
4,8; дакле, маље
је сјајно неrо ли многе и многе светле тачке са нашег неба.

+

по

унутрашљости

говори о огромним запреминама

ове

,

.

интерференциалноЈ

и нашег

ме-

покло

џин

до-

ових џин звезда.

спектара дознаје се да је љихова густина врло мала,

ни од нас, па према томе,

исте величине

звезде)

тоди Микелсона. Кад би се центри Бетелгезе

ТИВНИМ бројевима. Знамо да

rype F

о

мерељем пречника Бетелгезе (џин

звезде нису на истој даљи-

~
JAl~ll чине. Ако имымо- две звезде·

и да. не

се звезде групишу око Једне

као и

који на љима влада. Маса једне џин-звезде није, свакако, много
од масе једне мале звезде чија је густина много хиљада пута
Напр. мала звезда класе М има густину 200000 пута вefiy него џин
звезда исте класе. Ако уредимо звезде по љиховој густини оне fie
иfiи овим редом.

Џин-звезде М, К, О, Ј. -Звезде А и В. Мале звезде

F,

О,

М.

Ова класификација је комnлицирана и она нам вefi даје идеју
о еволуцији звезда. Да би што јасније преставили еволуцију звезда,
наnравимо из горљих дијаграма један нов (сл. 2), где hемо по апци
сној оси пренети спектралне класе а по ординати средље величине за

сваку класу. Класама F, О, К и М одговараhе две величине, једна за
џин-звезде друга за мале. Џин-звезде имају као средљу величину +0,5
скоро за све класе.
Овај дијаграм и ако садржи мали број звезда
( 18UO) говори нам врло очито о еволуцији звезда. По Руселу, звезда
се одваја од неке аморфне маглине** као звезда огромне запремине,
врло мале густине и притиска и релативно ниске температуре. То је,
новорођенче звезданог система џин-звезда класе М. Под дејством

гравитације густина се звезде повеhава,

1<ао и притисак

а запремина

опада. Кондезщијом 2везде ослобађа се огромна количина тоnлоте
која иде на загреваље саме звезде. Звезда nролази кроз класе М,
О, F задржавају:hи увек .исти сјај, док јој се запремина смаљује ве
ликом брзином. Овај nериод је детињство звезде. Кад звезда доспе
до класе А и В постиже свој нујвеhи сјај, живи најлепше доба свога
живота, има врло високу температуру коју је добила од кондезовања
и зрачи велики део од своје топлоте. Како кондезоваље не мо:Же да.
се одржи бесконачна, звезда почиље да се хлади, јер зрачељем губи

вefiy количину топлоте од оне коју

* Овај

дијаграм је узет из кљиге

реt<тора опсерваторије у

**

Српске књ.

добија

оп кондезације.

"Description du ciel" од

Процес

А. Данжона, дti·

Strasbourg-y.

Види .о стеларној астрономији" од В. В. Мшковиh.а. Летопис Матице
св. 1-2.

311.

""'Ј ......,.,_"ш.u,џ1 ~ се

се

из класе Б и А у

као

мала

звезда.

звездани систем

тог

живота. Њена се
се хлађење убрзава.
У класи М, класи
своме крају. Њена је температура ниска.
мшсимум. На крају звезда се гаси, одлази
невидљива за нас. Њен је живот зai!DU1eн

одмах

дубокој ста-

да

то

је доспела до класе
ла,и.и1Зст·во и сад се
данас,

никаква

не

налази у

опасност,

наше

још који милион година да греје, а то је довољно за
нас

и наше потомке.

је

да еволуција

пега

фазу рашhења и фазу ошrдања, и да

ове две

период понављаља, чије трајање износи око

Пронађено је такође да
за период

Сунчевих

пега:

и

има

две фазе,

фазе

чине

године.

11,2

два друга периода

то онај који се

везана

односи на земљин

магнетизам и период поларне светлости. Трајаље оба ова

такође износи око

11,2 године.

има утицаја

магнетне

на

Рашhење пега наше централне звезде

буре и на

јачину

Познато је, усталом, да лостоји тесна

поларне

светлости.

веза између

свет

лости и Земљиног магнетизма. Чак је и постанак поларне светло
сти приписан

огромном

дејству

брзином

Земљиног

одбачене

од

магнетног

Сунца,

поља

на

које продиру у високу

атмосферу Земље; у тренутку појачаваља Сунчевих

пега

ово из

бацивање електрона било би јаче.

Еволуција Сунчевих пега исто тако дејствује и на земаљску
метеорологију:
чевих пега.
сл.

-

2

зато се треба

који
упитати

је претерано мали nрема броју
да ли су звезде

свих

свих звезда, па

класа и свих величина

пропорционално 31стуnљене у свему? Јасно је да не! Џин-Звезде
су заступљене у много вefi'>j пропорцији као сјајне звезде. Зна се да
је број џин-звезда око сто пута мањи од мзлих звезда Значи да
на дољој грани нашег дијаграма треба да има много више звезда да
би проnорција одговарала стварности. Чињеница да су џин звезде,
новорођенчад нашег Звезданог система, у толико мањем броју од ма
лих звезда, не значи да је наш звездани систем у декаденцији. Сва
како, да је подмладак звезданог система у довољном броју. Та чи

њеница говори нам пре, да детињство звезда траје врло кратко. Зве
зде, дакле, прелазе врло брзо у младиhство у коме се исто тако не
задржавају дуго. О томе нам говори довољно јасно врло/ мали број
звезда у класама В и А, које као сјајне свезде нимало нису запо
стављене у нашем дијаграму. Мали број vвих звезда каже нам, сва
како, и то, да има доста звезда које не доспу до младих часова

из детињства прелазе директно у зрело доба. Ово се дешава свакако
и најчешhе у класи

F.

Велики број таких

године

одговарају фазама рашчеља

Nansen-a

и

Hansen-a

казало. Чак је пронађена веза између

Све ово што смо рекли, види се лаrю на дијаграму (сл. 2).
Да ли се може још шта изву:lш из љега? Он је конструисан

из броја звезда

топлије

Проучавање

звезда

доводи

нас до за

кљуhка да зрело доба звезда траје врло дуго. Та чиљеница може да

стања

то је

коначно по

Сунчевих

пега и на·

гомилавања снега у поларним пределима планете Марса.

Неки научници су покушали да установе везу између
чевих пега и

земљотреса,

вулканских

ерупција,

ничког гаса итд. У том низу идеја изражен
зван "Marchand-oв закон".
Али оно

што

Он

је важно је

утицај

на

руд

закон, на

још има ватности ма да сумљиве.
то да,

ако

Сунчевих пега на земаљске физичке услове,
призна и љихов

експлозија

је и један

физички,

се

призна

утицај

човек је принуђен да

социјални и морални

живот

човечанства. Наравно да се овде не ради о тајанственим утицајима
из области

астрологије,

ради само о физичком

на

индивидуални

живот

људи;

овде

се

упливу nромена које се. обављају у огром.

но ј лабораторији звезде која греје, осветљава и оживотворава Земљу,
о

упливу на

Beh

земаљски а

се

одавно

нарочито на

веровало

пега на жетву: тако је чувени

људски

енглески

економиста

трао да цене житарица зависе од периода
али без великог

успеха,

живот.

да је примеhен утицај Сунчевих
пега.

да се и економске

Jevons

сма

Чак је покушано

кризе, које су се то

ком прошлог столеhа понављале сваких десет или дванаест година,

објасне понављаљем периода пега. Руски професор

т ру-

дио се са своје стране да покаже како је еволуција

пега

се цео

недељу дана;
пре

утицала на важне догађаје током векова историје човечанства.

Maurice Faure је на педесетчетвртом конгресу Фран
цуског

удружеља

за напредак

наука

изнео

једно

него

једна

за

периоде

саопштеље, о

претходни

од десет,

сврши,

ако

размаку

дванаест,

има

више

времена.

петнаест, па

трају

пега КОЈе долазе

и

о~ више дана,

радијација. Потом се све доводи

.

Сличне серије су врло честе у посматрањима

ничних болести, и показао је, 1927, да је најозбиљнији и најтежи

ова

био такође изазван развијаљем

од

појаве коЈе се припи"'

у ред, до појаве нове серије пега.

Сунчевих пега са погоршаљем критичних 'момената у току хро

маље

период. почиње

Онда наилазимо на

понек.ад

анормалне

сују дејству измељених

Beh 1922 Dr. Maurice Faure је указао подудараље пролаза

смрт,

се

за

су много јаче, а нови

другом у малом

за чије време непрекидно

утицају Сунчевих пега на самоубиства, злочине и несреhне случајеве.

од ових момената, тренутна

што

али несреhе

вршена у току десет година

Dr.

(1921-1931}.

Сунчевих пега.

В.

G.

Maurice Faure констатује сада да "анормалне" радија
ције проузроковане сунчаним бурама

(чије су највидљивије мани

фестације пеrе), не утичу искључиво на нервни систем органа за
исхрану, веh и на нервни систем органа за осеhаље: ова зрачеља
не проузрокују промене само у размени хранљивих материја и
раду

унутрашљих

органа

неопходном

за живот,

Kakva је greska na pгi
lozenoj slici bez obziгa na
dimenzije Meseca, Komete
i Zvezda.
Mole se citaoci da pronadu gresktt i da nam svoje
odgovore posaiju. Prvi tacan odgovor doblja od uгed
nistva kao poklon:
пaseg neba za
zvezdanu kartu.

веh и менталне

промене. Ове се последље обелодањују повеhаљем броја самоу
бистава, злочина и несреhних случајева.

Прво самоубиства. На разним местима,
не познају, једновремено

код особа које се

су забележена самоубиства без

знатног

непосредног узрока.

Затим злочин. Истовремено су извршени бесмисленц зло
чини, без разумног објашњења, због ништавних разлога, а на ме
стима врло удаљеним једни од других.

статовати

-

Morettx

подвлачи

ову

Врло

је

чињеницу

Занимљиво

-

да

кон

се казне

примељене на школску децу, повеhавају у време кад Сунчеве пеrе

постану јаче. Треба ли ово приписати

Ur~dnistvo

нервози ђака или њихових

astronomskog casopisa

наставника? Свакако и једних и других.

SATURN

Најзад несреhе. Најразноврсније несреhе појављују се у
групама и под условима

стојање

који

допуштају

сумљу у заједничко по

менталног поремеhаја и дејства једног спољног узрока:

ли

судари возова, многобројне аутомобилске и авионске несреhе, екс

плозије" избијање рудничког гаса, пожари итд ... Овде Dr. М. Faure
убраја делом у менталне поремеhаје и извесне случајеве испити

као меху р сапунице ... Свет се шири, простор се шири! То Је нов~

ване у исказу Marchand-oвoг закона.

и необична теорија о којој се озбиљно расправља као о "последљоЈ

Овај низ чињеница обавља се по реду који је увек исти.
Прво се појављује погоршање критичних момената у току хронич

Einstein

Васиона у ширењу ... растеже се као

речи науке"

у круговима

физичара,

математичара и астронома.

јој је посветио једно од својих предавања на У,~и~ерзитет~
Оксфорду, а "Британско астрономско удружење
Је о ЊОЈ

них болести. Ов::> погоршаље наступа на два до три дана пре
пролаза Сунчеве пеге. Затим се појављују напрасне смрти, само
убиства, бесмислени злочини и несреhни случајеви, који наилазе
једновремено с пролазом пеге. Најзэд наступају промене времена,
олује, циклони, експлозије, избијања рудничког гаса, а напослетку

у

поларне

ширење је сасвим непојмљиво. Напротив

светлости,

вулканске

ерупције,

земљотреси,

и

балон од ка~чука ...

.

расправљала.

Како простор може да се шири? Изгледа да Је таква појава
везана

искљуhиво

за

нешто

што

је

ограничена

налази у некој спољној средини. Ако је васио~а

поплаве

које завршавају период и наступају у данима после пролаза пеrе.

и

. што

се

бескраЈна, љено

ако Је васиона коначна

а шири се, њено ширење би требало да се обавља у свету неког
! t

другог

у коме треба да се она

налази.

тежља

лити ту изненађујуhу појаву?
нас, свет је скуn маса садржаних у простору.

или бесконачне васионе

тиче

се

дакле

било

коначне

самих

маса било

ка

" у научној мисли. И

хипотеза

маса и nростора којц их опкољава.
Астрономе је до последљих
година раздвајао
односи

спор који се

на природу васионе: да

ли је васиона једна

све

планете,

звезде

и

налази у

распоређене у

стаљу

није
стати.чки

Острво" или систем "Васиона
су

се васиона

она се у
времена не меља у својој целини. Претпоставимо
и то да су материја и
у овоме свету, подједнако

"Васиона

покварена: то

свет.

је изложио схему једног статичког света,

маг

и затворену васиону, сходно идејама В.
He1mholtz-a.
схватаље одговара једном од могућних решења

Острва'·? Први су сматрали да
лине концентрисане у области

једначина Einstein-oвe теорије релативитета. Einstein-oвa ограничена

Млечног Пута, или нашег Га

васиона има "сферичан" облик, и коначаа получреqник. Дакле

лактичког система,

простор је по овој

образујуhи

схеми

крив,

"нееуклидски":

он

не

зна

нам океану простора. Напротив

присталице

Einstein-oвoг

теорије

"Васиона

Острва" тврђаху да су маглине

hају до

ван

површини

Млечног

Пута,

спиралне

маглине, елиптичне и неправил

ству

и маси, нашем

соnственом

Галактичком систему; да

оне

ЕI<стра галаксија (сnирална маглина

образују васионе, расуте као

м.

острва

у

простору,

можда

бескрајном. Али ако су звезде

света не иду дакле до бесконаqности, него се вра

своје

полазне

Земље.

У

тачке

тој

као на

Einstein-oвoj

"путу

око света", на

васиони

нема

тачака

теорији релативитета

физичке

особине

геометриске особине, а ове на особине кривоr:
чене природе. Физички свет је, да тако

један хипер-екран, на један

се

прост<?ра

кажемо,

проЈектован на

хипер-простор, а облик овог

простора је неnосредно везан за дејства присуства
у васиони нема материје,

своде на

геометрија

материје.

простора у питаљу

много

подједнако расnоређене у бескрајном простору, примена оптичких

би се приближила геометрији у равни у нашем еуклидском

закона и

стору. Простор Einsteiп-oвe

Newton-ove

гравитације на такву васиону довела би до
првом месту требало би да цело

небо изгледа осветљена неизмерном светлошhу (мишљеље OЉers

a);

а затим, свет не би могао да

одржи своју равнотежу, јер би

гравитација и брзине космичких маса постале огромне (мишљеље

Seeliger-a) - чиљенице које су или непостојеhе или непојмљиве.
· Како да се ослободимо тога? "Васиона-Острво" у бесконачном
празном простору захтевала би постојаље једног<~редишта света,

једне повлашhене тачке у васиони, повратак

антропоцентричком

схватаљу. А опет бесконачан систем "Васиона-Острва" у бескрајном
простору на изглед би противречио мишљељима OЉers-a и

Seeli-

ger-a. Да би се избегле ове тешкоhе појавила се треhа хипотеза:

васионе

је

искривљен

материјалних маса. Да би се схватио неограничен, али не

начан, карактер Eiпstein-oвe
сферни

облик

Земљине

васионе,

лопте.

довољно је помислити на

Разлика

коју

nретставља

површина у односу на једну раван је оно што се

"кривином", која зависи

-

назива

ова

љеном

у Einsteiп-oвoj васиони, разуме се

-

од количине и распореда материје на савршено једнолик начин
распоређеља, васиона би била слична лопти чији би полуnречник

био обрнуто пропорционалан количини целокупне материје, у 1љој
садржане. У Einsteiп-oвoм статичком свету расподела треба да буде
стална, непроменљива; у љему не може бити правилних кретаља

која би тежила да поремете хомогеност ове расподеле материје.
У општој Eiпstein-oвoj

Ог.рачичен,а васион,а али ог.рапичен.и криви аростори!

у

бесконачности.

не, системи слични, по простран

нерешљиве противречности: на

за

праве линије; најкраhе растојаље између двеју тачака одређено
је кружним луком; обим круга је затворена линија; праве линије

тако једно "Острво" у бескрај

101) у саввежђу Медведа, удаљена
1 300 000 светлосних година.

***

да

теорији

релативитета,

није само

Такав свет нема средишта. Он је неосетљив за парадоксе

простор крив веh и време. Кривину времена треба тако тумачити,

бесконачности (нажалост не за оне коначности). Он не страда од

да у близини маса време не тече истом једнакошhу која карак

напада ОЉеrs-ових и See1iger-oвиx мишљеља (али, опет нажалост,

терише љегов ток за наше схватаље. Грађа теорије је образо·

изгледа незаштиhен од парадокса опадаља и нестанка енергије у

вана заједницом простор-време, где је време

ограниченом свету).1 И тако се ова

четврту димензију. Заједно с простором у три димензије, чини оно

ограничена

васиона,

коју је

сведено

на

просту

што називамо

"четвородимензиалном

схеми коначне и оtраничене

васионом".

васионе,

Einstein

Ипак,

се

у СВОЈОЈ

одрекао

свог

схватања о кривом времену. Einstein-oвa статичка васиона састоји
се од кривог простора у три димензије, а време у њој тече нор

мално, тако да се његов ток не мења с просторним

односима и

ротацији звезде. Успед ротације све би линије требало да изгледају проши
не. Али са многим ввеадама није такав случај: често се на пример види да су
водоникове линије широке, док

врсту

васионе у четири

димензије, и

понекад се назива "цилиидричном васионом". Цилиндрична васи она

претставља нарочиту особеност тиме што ставља на снагу

апсо

лутно време, које је релативитет одбацио.

Да би спојио једначине опште теорије релативитета са
својим схватањем статичке васионе, Einstein је био принуђен да у
ове једначине уведе једну количину, коју је претставио грчким
словом ламбда и назвао "космологичко:v1 константом".
константа зависи оп средње вредности густине

Ова

васионске

нова
мате

рије, као и од димензија ове васионе, или "полупречника кривине"
сферичног простора који чини васи ону. величина ламбда је обр
нуто

сразмерна

полупречнику

кривине.

Полазеhи

од

познате

вредности средње rустине материје садржане у васиони,

Einstein
је могао да израчуна кривину затворене васионе, њену запремину,

елелемената

уске и

(на

пример Stark-oв ефекат).

као функција постојеhих материјалних маса. Дакле ова статичка
васиона чини неку двугу

других

оштре. У том случају не ради се о ротацији, веЋ о неком другом

Има меt;утим в в е в да чије су линије стварно проширене. Темељно
проучаваље неких ввевда показало је да облик проширеља апсорбционих ли

нија

стварно одговара хипотези о ротацији авевде. Проширеље се ј1вља увек

у· случају двојне ввезде и мало удаљене једна од друге. У таквом систему кре

таље је слично ономе систему 3емље -Месец: време обилажеља је равно вре
мену ротације

тиоца

,у

нашем систему 3емља- Месец трајаље окретања нашег пра

око Земље ивноси двадесет и осам дана и неколико часова, а

Месечевог обртаља еко осовине је тачно толико,

време

тако да нам Месец увек

окреhе исту страну). једино што код двојних ввевда обе имају подједнака кре
таља: обе се oбpliy око своје осе ва исто време, које је уосталом једнако са
трајаљем љиховог кружења.

Има двојних в ве з да код којих ово трајаље наноси свега неколико
часова. Време ротације је дакле врло кратко. У многим случајевима позната
је величина тих ввевда, и може се иарачунати брвина ротације на екватору.
!{од неких ввевда ова браина достиже до неколико стотина километара У

секунди, ~то је отприлике сто пута више од брзине Сунчеве ротације. Спек·

тар свих ввевда ове врсте, које су биле проучаване,

показује

шнроке

и

д~

фуане линије, а брзине наведене ив облика ових линија савршено одговараЈу

као и количину материје која се у њој налази. Из ових података

иврачунатим дименаијама. Ив овог

за

ввеаде чије линије ивгледају широке и нејасне имају велику браину ротације.

полупречник

кривине

ове

васионе,

одузета

је

вредност

величине реда сто милиона или једне милиарде светлосних година.

Светлосни зраци, правеhи "пут око света", да би стигли до своје
полазне тачке,

могу

дати

"антиподима"

једну

"слику-копију"

звезде, али без материје. Према овој теорији могли бисмо по
сматрати на небу звезде-сунца као и њихове копије,iњихове "авети".
~··

ъ.

(Наставиhе се)

Највеhа досада примеhена
у секунди. Статистичка

се

може

са

сигурношhу

браина ротације ивноси

упореt;иваља

покааују

да је далеко

закључити

~а

250

километара

од

тога да _с~

брвине ротација ввевда једню{е, Тако је наt;ена једна нова особина по КОЈОЈ
се авеаде могу '<Ласифицирати.

.

Наt;ено је да баш најтоплије вве:ще имају велику браину ротациЈе.
Порекло ове разлике може се тражити у космичким nроцесима. Проучаваља
Roc(1e-a, Н. Poincare-a и у новије време Jeans-a покааују да повеhаље брвине
ротације код течне масе, као што је маса једне ввеаде, доводи до це~аља
авеаде у двадела. Тако би се по jeans-y могао објаснити .постаиак двоЈни_х
авевда. Али Мас МШап и Moulton унеше сумљу у то питаље. По хипотеаиМас Ml-

llan-a вiнiада која се брао ок'реhе око своје осе могла је постати сударом, који
Познато је да се Сунце окреhе око своје OCOiiiинe као и 3емља и дру
ге планете. Сунце је једна звезда. Према томе може се са извесном :верова

је праhен сједиљељем оба дела једне двојне авеаде. Распра је остала отворена.
Професор Otto Struve са Опсерваторије Yerkes (Сједиљене Државе)

подвлачи у једном новом делу, важност коју :lie проучаваље ротације авеада

тноhом закључити да се уопште све звезде окреhу око своје осовине. Меt;у

имати ва велики број астрономских питаља. Б~ло

тим до последљих дана није постојала ниједна метода директног посматраља

могао проучити облик авеада које имају брзу ротацију. Професор

која би омогуhила да се установи ова ротација. 3веаде су и сувише удаљене
да би се могле запазити појединости на љиховој rювршиии џ љихово поме
раље, као што се например аапажа кретаље сунчевих пега.

3веаде се ~кров

юеада које подлежу· помрачељима, помоhу

ктроскопија и примена Доплеровог принципа дозвољавају да сеЈупореде iбр

спектроскопских посматраља.

светлост целе звезде а не појединих љених делова.

Па ипак, ако се звезда отреhе око своје осе, таласне ·дужине~.ма које
одреt;ене спектралне линије· различите су ва равне делове)веадине:површине.

Светлост свих делова ввеадине површине пролази кров раареа спектрографа.
Изгледа према томе да би апсорбционе линије требало видети као wироке и диСтварно и постоје такве линије, али се та чиљеница не приписује увек

би се

W. D. Мас
Millan примеhује да би ввевДа која има брзину ротације у ианосу . од 250
километара на час, морала бити јако, спљоштена на половима. Професор Otto
Struve сматра да не би било немогу:liно открити ову спљоштеност код двојник

највеhе телескопе виде као тачке, а не као површине. Што се тиче Сунца, спе

вине"двеју ивица котура и да се на тај начин наt;у елементи љегове~ротације.
Код ввеада, напротив, на спектроскопу се може анализирати само укупна

би врло важно кад

комбинованих

фотометрички}{ и
Н. Ј.

UREDNISTVO ЈЕ PRIMILO SLEDECE:

Dakle astronomija ро Vasem ucenom mnjenju govori о veliCini covecljeg
duha. Za Vas nema Boga kao i za ludake. Danasnji ucenjaci su i slicni ludacima
kao danasnji zlocinci se mogu spasiti kazne ako se Jl!vnosti pretstave ludima.
Zupa Kaptol Е. N."
Ove Juboke mudre reci primilo је urednistvo na karti sa sv. Dord:em,
koja је upucena iz Zagreba 29-1-1935.
Piscu zelimo dusevni mir sa Hristovim recima: "Oprosti шu Boze
ne zna sta cini", ~
Urednistvo

N

Е

Nif<:ofa Abaкamot7
Uпiversitcta

takovoga
r1e samo za odredenje
za
azimuta
ћorizontalnog kruga pri opazanju
nam odliCnom kontrolom za stabllnost
opazanja.
п.

Neka se kod паs nalazi instшmeпt sa centralпim
koji је cvrsto spojen s vertikaJnim krugom na kome
suprotпo smjeru satne kazaJjke. Uvedimo oznake:
L
citanje horiz. kr. pri krugu Щеvо,
D
"
"
" " krugu desno
с - koJimaciona pogreska, kојн cemo
formuie:
С = _L_-"--=c==----'-

R

-

z-

krugu. Nakon ovoga
stavimo durinstrumenta na
i to tako, da Ы
se
horizontalne
i vertikalne niti (sl.
tad horizontalni i
krнg (mjehur 1Ље1е verti
kalnoga kruga mora vrhuniti) i jaћactt liЬelu,
potonjtt u оЬа dva polozaj(l. Takovo stav1japje na
zvijezdu i citanje krttgova
kao i jahace liЬele ponovit cemo nekoliko puta
s!. 1
pri jednom te istom polozaju krнga.
Pricekacemo sada dotle, kada се zvijezda preci па zapadпu
stranu i ponovit cemo ораzапја pri jedпom te istom krttgu, ali sada
vec pod odredenim uslovima. Postupno stavljamo vertikalni krug na
ranije doblveпe podjele, аН u obrnutome redн te svaki puta docekamo zvijezdн na presjekн nШ, zakretajttci aЉidadпi dio instrнmenta
1
samo ро azimнtu, najprije grubo bez zasarafljivanja aЉidadnog .dijela,
ali zatim pomocu mikrometarskog vijka kada се vec zvijezda blti
presjeka niti, obracajuci paznju na to, da Ы mjehнr liЬele vertika1nog limba vrћнnio. Svaki puta vrsimo Citanja horizontalnog kruga
i jahace 1Ље1е. Iskoristivsi ponov1jeno sva Citanja vertikalnog krнga,
stavimo durbln instrumenta na zemaljski objekt te ponovno vrsimo
u оЬа polozaja instшmenta i to horizontalпi krнg tоспо а

Пд·rтН'':11111

grнbo,

rastu

pomocu

od

-:--- Citanje vert. kruga

ћorizontalni
na zemaljski
pt·i krugu
а isto i grubo mjesto zenita na vertikalnome'

durЬinom,

''
"
"
mjesto
zenita
па
daljina,

z=

krugu

Щеvо,

"

vertikalnoш krнgu,
сети

Z1

..

NagЉ horizontalne osovine smatrati cemo pozitivnim,
cemo imati gledajнci na zvijezdu Щevi kraj osovine uzdignнtim
Ь nagiЬ horizontalne osovine.
Neka su Ьila nasa opazanja zvijezde nacinjena pri krugu desпo.
cunanje mjesta meridijana Мо (pod kojim ,cemo ra~vumjevati.
na horizontalnom krugu u momenat, kada се se opttcka osov1щ1
Ьina nalaziti u ravnini meridijana, а sam durbln се biti upravljen na
јнg) ј azimuta zemaljskog objekta А, brojeci ga od juga spram zapada, - naCinimo роmосн veoma jednostavnih formнla:
М = М1
М2
Мз ...
Mn
n
gdje је:

+ +

+

М2=

Velicine Mt М2 . . . . morajн ЬШ doblvene kao aritmeticke sredine iz Cit;nja na horizontalnom krнgн pri opazanju zvijezda
na jednim te istim visinama na istokн i zapadн.
Мо = М - С cosec Z
. . . .
(6)
A=R-Mo.
(7)
Kolimacionн pogreskн С i horizonta1ni prav~c R нz.~t cem.o
'srednje iz оЬа dva mjerenja zemaljskog objekta. Zeшtne d~ljш~. zvljezde mogн blti odredene iz opazanja zemaljskog objekta 1 zvlJezde
ро formнlama (3) i (4) grнbo, do nekoliko Iнcnih minнta, posto се
ova ulaziti samo н koeficijente malih velicina Ь i С, pri сешu kod

+

daljirщ ьш се

cotg Z bHzu

da1jina Z и formuli (6) moze Ьiti

а

cosec Z

odredena ро

(8)
n
. ..
Ovo је ukupno i sva, veoma jednostavna, radnja i racunanje
I_sp!tl~~ne metode. Opaz~cu nije potrebno cak niti poznavanje kakovu
се ZVIJ:zdu on sam u_~p~e opazati. Sva se njegova astronomska poznavaщa mogu ogranюћ na samo grubo odredenje pravca meridijana
ро polarnoj zvijezdi, Sjevernjaci.

.
. P~edim.o sada. na samu glavnu svrhu nasega clanka, na ispi~IvanJe tocnost~ sa koJom mozemo odredШ mjesto meridijana, а dakle
1
zemal]skog objekta, koristeci se ovom metodom.
t - satni kut zvijezde,
о
deklinacija
"
z - zenitna daljina "
а azimut
"
q
paralakti cki kut "

pri д =
30°, cotg z = Ј н ! cosec z
1, 4; dak1e
u nagiЬu horizontalne osovJn.e uniCi ~itava, а pogreskav ~е se
ciona povecati 1, 4 puta. Оюш toga 1 u drugome slucaJU moramo za
opazanje upotrijeblti, vise od 7 sati. Tesko је racunati na
nost instrumenta н
tako
, vremena.
moramo se
odreci od najpodesnijih polozaja
i priЬlizШ se
S obzirom na ove Cinjenice ispitнjuca metoda moze da bude sarno
priЬliZna.

Formula (10) nаша govori da paralakticki kнt q raste sa
ekvatoru а smanjuje se sa priЬliZ~njem polu.
na
ekvatoru cemo doblti najvecu tocnost, na polovtma' pak ova metoda
uopce ne moze da bude iskoriscena, posto је tamo q = О t. ј. zvijezde se giЬaju paralelno ho~izontu.
..
.
Nemoguce је pomocu ove metode odred1ti aZimut u
srednoj Ьlizini rneridijana, jerbo . pri q = О, соЩ. q = ~~ а .
6а = оо. Blizina је stvar relat1vna; ona zavtsl od tocnostl,
zelimo postignuti.
priЬliZavanjem

dоЬШ

taЬlice

Tabela 1.
cotg_q_
sin z

z

zati onu zvijezdu, kod koje се koeficienat cotg q Ьiti minimum. То
sin z
се Ьiti za datu zvijezdu i sirinu onda, kada се q Ьiti maksiшш11
i z = 90°.
Iz poznate formule:
cos ~ sin а
(10)
cos
vi~~mo d~ с.е b~!i q mak.simum u prvom vertikalu. Dakle је najpodeSШJe opazatt ZVIJezde Ьlnu prvog vertikala i Ьlizu horizonta. A1i u
J?faksi opa~anje zvijezda pod ovim uslovirna nije ispunljivo. Oornji ·
се navedeш uslov za datu sirinu ispunjavati sarno tek ekvatorske zvijezde. ~kvator~ka z_vijezda се biti u prvorn vertikalu ali vec za 6 sati prije
gornJe kulrnшactje, dakle potrebno је cekati punih 12 sati do vremena
~dgo.~arajuce visine i u vecini се slucajeva vec nastupiti dan. Uzmemo
11 zy.lJ~zdu sa sjevernom deklinacijom, na primjer о =
зоо, onda
za sшnu q> = 45° ova се zvijezda Ьiti u prvom vertikalu za зь 39m
prije svoje gornje kulminacije, ali се njezina zenitna daljina vec biti
sin q -

+

c~tg
q
sш z

(form. 9) i u prvom i u drugorn slu-

caju ьш се jednak jedinici, posto је u prvom vertikalu:
cotg q
.
= tg q>
sin z

ove

koeficienata

cotg z i cosec z za razliCite satne kнtove, pocam od
i za deklinacije od +ЗО 0 do -30° kroz svakЉ 10°.

Formula (9) ~nam sama govori da је za nasu svrhu пajkorisnije opa-

45°. Doduse koeficienti

mozemo

Poradi ilustracije sastavirno si

Na slici 2. gr.afiCki је
predocena ovisnost ze'sl. 2.
nitne daljine zvijezde
njenog azimuta. Iz ove slike neposredno mozemo napisati:
6а = c~tg q 6 z . .
.(9)
sш

tocпost

Ustanovimo kakovu
metode.

+30°
+20
+IO
о

-10
-20
."-30

lOtn

20tn

30m

Jh

32,2
32,3
32,4
32,4
32,4
32,4
32,4

15,8
16,1
16,1
16,2
16,2
16,2
16,2

10,2
10,6
10,7
10,8
10,8
10,8
10,8

4,5
5,0
5,2
5,3
5,3
5,4
5,4

Tabela 2
cotg z

~~

+30°
+20
+IO
о

-10
-20
-30

lOtn

20m

30111

Jh

2h

3h

3,7
2,1
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3

3,6
2,1
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3

3,5
2,1
1,4
1,0
0,7
0,5
0,3

2,9
1,9
1,3
0,9
0,7
0,4
0,2

1,9
1,4
1'1
0,8
0,5
0,4
0,2

1,3
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,1

зь,

z

za rp = 45°

cosec z

1~

+300
+20
+IO
о

-10
-20
-30

1

lOm

120m

30m

1

2h

Jh

~~

311

1

3,8
2,4
1,7
1,4
1,2
1,1
1,0

3,8
2,3
1,7
1,4
1,2

3,6
2,3
1,7
1,4
1,2
1,1
1,0

џ

1,0

3,1
2,1
1,6
1,4
1,2

2,1
1,7
1,5
1,3

1,3
1,2

џ

џ

џ

1,1
1,0

1,0
1,0

1,0

1,6

3
3
3
3
3
3

1,4

Iz ovih tabela vidimo kako brzo ra8te

5
5
5

koeficieпt c~tg
8111

4 mozemo

q

zeпitnih

z

ро

sa prЉНZavanjem meridijanu. Sa povecavanjem deklinacije ovaj 8е
koeficijent vrlo malo 8Шanjuje, ali zato 8е tada mnogo povecava uticaj pogresaka nagЉa horizontalne o8ovine i kolimacione greske. Nama

је

sada

neophodпo

potrebno pretvoriti
,

koeficieпt c~tg_q_
8111 z

а

=

О,О

5

8in 1" 325

Ш okгнglo

= 31,"7

30"

Za nasu svrhu neophodno nam
Sl. 3.
је potrebпo znati 8а kojom tocno8Ctt шozemo odrediti giЬапје zvijezde ро zenitnoj daljini. Ova tocпo8t zavi8i od povecavanja durblпa. Ako durbln povecava 20 puta
ораzапа се zvijezda izg1edati kao da ide нz horizoпtalnu nit шjetlja
jttci 8vojtt zenitntt daljinu za veliCinu:

~~, =

3

fj,z

Povecavanje od 60 puta dati
-,

Pogresku

aziшuta,

formuli (9)? Tabela 1 daje

5

z za 1
JOm

20tn

+300 1,54" 3,00 11
2,03
+20 1,04
1,58
+IO 0,79
1,30
о
0,65
-10 о.56 1,11
0,96
-20 0,48
0,83
-30 0,41

vremeпa.

30111

Jh

4,32" 7,26'1
5,51
3,00
4,47
2,35
1,94
3,76
1,66 . 3,24
2,81
1,43
1,24
2,45

211

9,82" 10,52"
8,65 10,04
9,28
7,60
6,71
8,66
7,92
5,96
7,24
5,28
4,46
6,53

Ako сешо ranije doЬiveпe brojeve 1, 5 za povecavaпje od 20
i 0,"5 za povecavanje
puta podijeliti kroz brojeve tabe1e
сешо dоЬШ broj vгeшen8kiћ sekнпda н toku kojih пiје
ziti ргошјеnе polozaja
ро zепЊюј
t.j. nаша се
clati da zvijezda ide нz horizontalпн nit.
U tabeli б. clate stt ove sekttnde za povecavanje
Ьi8mo dobili Ьгој sektшda za povecavanje od бО pt1ta
brojeve taЬlice podijeliti kroz 3.
0

б

Зh

се proшjenu:

=

nаш

311

1,"5.

30"

= 0,"5.
60
koja zavi8i od ovih fj,z

fj,z

q 1"

u , pogre-

ske azimuta, izrazene џ lucnim sekundama. Poradi ovoga potrebno
је razjasniti bltnost velicine fj,z, koja ulazi u formulu (9).
Ako necemo uzeti u obzir tocnost instrumenta, koja се Ьiti
uvijek jednaka za 8ve metode, tocno8t odredenja pravca meridijana
odno8no azimuta zavi8Ш се od tocno8ti 8а kojom mozemo stavljati
pre8jek vertikalne i horizontalne · nШ na zvijezdu (81. 1). Pozabaviti
cemo 8е 8ada i ovim pitanjem. Sracunati сешо prije svega vidni kнt
(gledista) pod kojim се za nenaorнzano oko dvije tocke izgledati
jednom. Normalno nenaorнzano oko nije u stanju ra8taviti dvije tocke,
koje 8е nalaze na ttdaljeno8ti manjoj od 0,05 mm. Daljina najboljeg
videnje za пorшalno oko jednaka је 25-40 centiшetra ili tt 8rednjem
32,5 сш. Dakle trazeni vidni kut а
(81. З) ЬШ се jednak:

3
4
4
4
4
4'

vec koeficiente

s

doblti cemo

c~tg
8111

ро

q , dakle izvr-

z

sivsi шпоzеnје istog sa 1/'5 Ш 0,"5, doblt сешо pogresktt azimuta
tt zavi8no8ti od povecav;шja durblna. Ove 8tt pogreske date tt tabeli 4.

1,0
1,5
1,9
2,3
о
-10
2,7
-20 . 3,1
-30
3,6

s

s

0,5
0,7
0,9
1,2
1,4
1,6
1,8

0,3
0,5
0,6
0,8
0,9
1,1
1,2

s

5

s

0,2
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
0,6

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

azimuta ро formuH :

,=

15 _c_o_s----c---=::---"- 1s

i pomпozivsi doblveпe veliCine Ьа" sa brojevima sekundi tab. б, mi
cemo doЬiti brojeve tab. 4.
Ova tab. 4 rjesava nase pitanje. Na prvi pogled izbor zvijezda ne igra ulogu, post~ је u ~ranicama dek1inac~j~
30°, p~gresk~
се ЬШ gotovo jedna te 1sta. All ne treba zaborav1t1 tabele 2 1 3, t.].
drugim rijecima о utjecaju zenitne daljine opazene zvijezde. Izaberemo
Н zvijezdu sa relativno velikom pozitivпom deklinacijom, to cemo mi
imati posla sa malim zenitnim daljinama, dakle sa velikim cotg z i
сосес z, sa kojiшa moramo mnoziti nagiЬ Iюrizontalne osovine i kolimacionu gresku. Osim toga za opazanje zvijezda na velikim visinama potrebno је koristiti zasebпe iпstruшeпte sa izloшljeпim durЬiпom Ш sa dшЬiпош izvaп ceпtra sпabdjetim prizmom.
Najbolje је uzimati zvijezde sa velikiш пegativпiш deklinacijama, u koliko to dopнsta zenitna daljiпa, jerbo се н ovom slucajп
Ьiti cotg z Ьlizu пuli а coces Z Ьlizu jediпici. U ovom slнcaju mozeшo zaneшariti nagЉ horizontalпe osovine i upotrijeЬiti iпstrumeпat,
koji пета jahace liЬele. Osiш toga s obziroш па Cinjenicu da је cosec z Ьliztt 1, mozemo odredШ aziпшt zemaljskog_ objekta, opazajttci
zemaljski objekat i zvijezdu pri jednom te istoni krttgн. Citavo odredeпje azimнta Ьiti се шadeno pomoctt veoma jednostavnih postttpaka
i racttnaпja.
Neka nam је istrнment ustanovljen u polozajн krug clesno,
onda се postнpak kod opazanja izgledati ovako :
Zemaljski objekt Citanje na horiz. kr.
D1
Zvijezda na istoku "
"
"
"
D:J
citanje na vert. kr.
Z
Zvijezda па zapadtt cit. па hor. kr. .
D~
Cit. па vert. kr.
Z
Zeшaljski objekt Citanje na horiz. kг.
D,1

+

D =
А=

D1
D

sa

tоспоsсн:
instrнш enta,

+ 35"

Ш:

+ greska

instrнmeпta

Citavi се postupak, ukljucivsi i mjerenje zemaljskog~ objekta

tгajati пе vise od 25 minнta, а citavi racun samo 2 3 mшнtе.
Ako Ьismo htjeli povecati tocnost odredenja azimuta, to mo-

ramo zapoceti opazanje raнije i mjerШ zvijezdu па nekoliko
ali za ovaj slнcaj mi jos trebamo . citati v.erti~a.lni krttg. D?d.нs.~ ak.o
ima nas instrumenat nekoliko hoпzonta\11111 Шtl, ОПdа opazaJLlC! ZVljezdu na pгesjecima raz1iCitih horizoпtalnЉ пШ sa vertikalпoш, mozemo takoder izbjegnuti Citaпja na vertikaln?m krн~u. . v• • takovoga
opazanja шоrашо upotrijeЬiti foгmнlu (5), al! sva~?J vеlюш
шо
rашо dodati odredentt tezicinu р, koju cemo dob1tr ро
2
Р=-

-Ьz:~.

crdje је Ьz - veliciпa zavisna od povecavaпja dнrЬiпа (tabela 4),
Za ovaj slucaj treba zaЬi!jeziti grнbo ро depnome satн шomente
ораzапја zvijezde da Ьisшо сlоЬШ satne kнteve ро fошшЈi:

t-

т

Mogoce је нpotrijeЫti i sjeveгne zvijezde, opazajttci ih tl
sreclпjiш siгinama Ьlizн njЉove doljпje kнlmiпacije. Na priшjer za
zvijezdu:

Racunanje:
М= D2

sto smo vec ranije kazali mi necemo uziшati u obzir
one pogreske, koje zavise od iпstгнmeпta, posto" с~ ~ve za dati instгumeпat ЬШ jedne te iste za sve шetode. OpazaJttCl ovu zvijezdu
па 10 minuta do gorпje kulminacije, шi
odrediti:

€С Uгsae

+ Dg
2
+2 D

о=+
ср=

t

4

(Dнbhe)

62° 6',1 (epoha 193570)
45°
10m

cotg q =
32
siп z
'
Dakle za povecavaпje od 20 puta:
koefic.

М.

, Ako se zadovoljimo sашо jedпim рагоm ораzапја zvijezda
te kada cemo opazati zvijezdu na 10 miпuta do пjezine kulminacije,
tada нhvativsi zvijezdtt u vidno polje dшЬina te izvrsivsi prvo citanje
horizontalпog kruga, шi cemo bez citanja vertikalпoga kruga, pomicati dLtrblн ро azimutu sve dok се zvijezda ponovo biti па pгesjeku
пiti, kada cemo izvrsiti drttgo citanje hыizontalnoga kruga. Drugim
је rijecima za ovaj slucaj moguce vrslti opazanje pomocu teodolita
bez vertikalпog krнga.
Као primjer uzmimo zvijezdu:
о; Skorpiona (Antares)
о
-26° 17' ,4 (epoha 1935,0 god.)
ср=. 45°.

=

majoris

Ьz =

32,41

Х

1,5 = 49"

tj. ista greska kao i za паsе juzne zvijezde. Posto је proшjena ро
zenitnoj daljini za 1 sek. kod ove zvijezde jednaka 0,"227, to сешо
sa slнcaj povecavanja od 20 рнtа vidjeti zvijezdu нz horizontalntt пit
н tokн:

1 "5

О 227 = б,s 6 •
Ј

No н isto се vгijeme azimutalna promjena za jednн sekuпdu blti
svega 7,"34; to siijedi:

jos
zastиpanЊ
sи
i u velike unaprijedШ орсе matematicke i ove pпmJenjene egzaktne
nauke te i odgojШ mnoge vrijedne strucnjake i sljedbenike а na opcu
korist ne samo
vec i

7,
giЬanja sjeverne zvijezde moze zbнniti
upoznatog sa astron.omijom, za kojega је samo i moguce
ovu metodu. S obz1rom na ovu cinjenicн bolje је

Ako cemo usporediti ovu staru kao svijet k1asicnu metodti
odredenja pravca meridijana (azimuta) sa novim metoclama to moramo dati prednost staroj metodi.
'
.
. . Novo pronad~ne metode zahtijevaju sastavljanje apriornih tab11ca 111 ~om?grama .1 ma sto god nebl govorШ njihovi pronalazaci,
~ne zaht~Jev~Ju zn~nJe.astronomije. Tocnost pak ovih metoda, ako necemo uz1matt spectaJшh korekcija, manje su od tocnosti stare klasicne metode, koja zahtijeva samo primitivnih znanja astronomije.
Ladislarт

S. IJ:lu.iiniC, Zag.ceb

I
I.
Sveze izmedu astronomije i geodezije је Ыо doslovce naslov
predavanja, koje је 6. prosinca 1905. odrzao na skupstini francuskog
astronomskog drustva u Parizu g. С. Е.- d. Caspari Ing. hydr. chef
de Ја Marine, poznati autor jos upotreЬijavanoga dje1a: Cours d'
Astronomie pratique, kao .i: Theoгie dег Uhren (Enc. math. wiss. VI.
2. А 4.); а prikazano је kratko u "Bu1Ietin de la Societe astronomique de France" 20. annee, Janvier 1906. (р. 22-24.). Odmah је н
pocetku naglasio da taj sadrzaj njegova predavanja nema niceg novog
i ne objelodanjenoga, ali da zato ta veza izmedu astronomije i
geodezije nije nista manje aktнelna. Dobro se је гazumjelo, da s·н te
d~ije nauke nerazdvojne sestre, tako је on tada naglasio, jos od
vrJemena kada su sama ta predavanja politehnicke skole u Parizн
vec Ьila nazva,na: Cours d' Astronomie et de Geodesie; а vec do tada
odrzavana preko pedeset godina ро . gg. profesorima Herve Faye, ·
Laussedat, te О. Callandreau; ра kasnijim sljedbenicima Henri
Poincare-u i ~adanjem general R. Bourgeois. Та su predavanja prvi
puta izdana u djelu "Н. Faye: Cours d' Astronomie et de Oeodesie
de 1' Ecole Polytechnique" jos 1881., а drugo izdanje, popшtjeno ро
gen. R. Boшgeois-u pred krace vrjieme је izdano 1926, 28-1931.
Predavac је spomenuo da је tadanja smrt uglednog нcenjaka О.
Callandreau-a ctalo iz1iku ministru vojske uCinivsi jos "reformu"
promjenom ovih predavanja sa ukidanjem geodezije. Tada Ы bili u
buduce svi ucenici pariske politehnike, koji su u najrazliCitijim
zvanjima i oko1nostima vec te nauke primjenjivali, Шeni toga
prakticnog obиcavanja, koje је Ьilo ove vrste jedino н francttskoj,
Da kako do toga nije smjeio ра niti moglo doCi, ра је Ьilo i te kako

-

Moguce sи ,djelomice sada u nasoj zem]ji i
donekle sliCne tadanjima и francuskoj, ali jos u mnogome i za njima
zaostajи ро nedosЩtnim svojim sredstvima. No nikako
pozeljno
bllo, da i kod nas jos i koji s1ican zalostan slucaj jos mnogo
opravdava aktuelnost ovakovog razmatranja veze 1zmedи
i geodezije, kada је vec i sadanje stanje tih nauka kod nas,
и primjeni kao sto i na samim nasim visokim skolama-univerzitetima
i
takovo, da u veHke zahtijeva i upravo opravdava ovo
naglasenje veze izmedu nauka astronomije i geodezije, kao i vaznost
njine zajednicke primjene u svrhu poboljsanja dosadanjega
zapostavljenja ovih nauka i umjetnosti и nasemu narodu. Tako se na
Шozofskim fakиltetima svojom "uredbom" kod nas za
grupи nikako niti ne spominje geodezija, а sigurno је
prakticnom astronomijom ne mogи podrazиmjeti ра
svom najuzem izvadkи, koji је kao cvrsti temelj na tlи
za cijelи astronomijи i to jos svakako barma toliko kao
Da kako vec time sи иzrokovane porazne pos1jedice za
cjelokupnи srednju i strucnu tи nastavu, koje opet imadu odraza u
osnovnoj kao i sveukupnoj narodnoj prosvjeti.
Nase · SveиcШste u Zagrebu jedino na svome tehnickome fakultetu imade predvidenu astronomiju u vezi s geodezijom, i to kao
zavrsnog naucnog programa geodetsko - kulturnog odsjeka, samo jos
do sada i nakon sezdeset godisnjice SveucШsta ne raspolaze se nikakvom vlastitom observatorijom, premda је takova od neizostavne nuzde upravo i za samu praktiCnu svrhu te nastave, а pogotovu od
naucnog interesa, а najmanje da Ьi se obllatim svojim uredenjima jos
mogla i usporediti sa slicnima u inostranstvu kao reprezentacija nase takove strucne djelatnosti, sakupljene ovdje iz podrucja cijele nase
drzave na jedinome svome mjestu akademskoga ranga.
Ko1iko је nuzna saradnja i veza izmedu astronomije i geodezije vrio nam dobro i osoblto izrazito svjedoce radovi i nastojanja
nasega Vojno Geografskoga Instituta u Beogradu (osim posebno za
vojne svrhe i pomorstvo, kao i cjelokupnu navigaciju), gdje је sam
nacelnik gosp. deneral S. Р. Boskovic izdao u ш1sem prevodu s ruskoga "Kurs astronomije teorni deo 1925., prakticni deo 1928.,~
"Kurs vise geodezije i matematicke kartografije" 1930.; sve troje
geodetskog denerala Prof. Dr. N. Ј. Cingera; а sada su nedavno izdata i "Predavanja na Visoj Vojnoj Geodetskoj Skoli Vladimira V. Trekjakova: Prakticna astronomija za primenu u visoj geodeziji, Beograd
1933". Takovom zaslugom i mi sada raspolazemo dosta opseznim i
modernim priщcnicima oblh ovih nauka i na nasemu jeziku. I sam

imadc svoju potpunoma. snabcljevenu ob-

seгvatoriju, kojom moze zadovoljiti svoje stгucпe роtгеЬе kao i шe
dunaгodne saradnje astгonomije i geodezije, cak i svojotn inicijativom
voditi pojedine takove meduпarodпe pothvate i гadove velikog zna-

caja

ј

opsega.

Obziгom па taj cilj uzeo sam tako ovu zadacu pokusati u
ovome eseju izloziti opcu i poznatu staгu veztt izmedu astroпomije i
geodezije. Та veza izmedu оЫh daпas toliko гazgraпatih i primjeпji
vaпih nauka jos је od пjihovoga zajedпickoga postaпka i cijeloga im
daljпjeg histoгijskog razvitka, јег ta veza је vec uvjetovaпa i ро samoj prirodi pгedmeta i zadace а pogotovн пacina kao i sгedstava
astгonomije te i geodezije.
Izucavaпje prirodпih pojava па nebeskome Svodu, koja imadu
za pгedmet kгеtапје, veliCiпi, vanjski oЬlik, masu i .fizika1пe оsоЫпе
Zemlje i sviju zvijezda u Svemiгu, нkuрпо svijн пеЬеskЉ tje1esa, kao
i орсе zakoпe 11jihovih istinitih gЉanja i tome svijtt uzroka, te odredeпje пjihovog medusobпog djelovaпja kao i sveukupni гazvoj ра i sam
postaпak njihov te i uпutrasпja izgгadпja zvijezda i citavoga Svemiгa;
sve to ukupпo pгipada u svojinu astroпomije i to је пјеnа prava i
velika zadaca; ali u kojoj iskljucivo izmjeгн Zemlje, пјеziп oЫik
povrsiпe (гavпoteze, niveau-plohe kao temelj za sve mапје izmjeгe)
i пjenu veliCiпu obгaduje geodezija, нvrSteпi zЫrпi dio astгonomije,
koji se пadovezuje i па pгakticnu geometriju. Medusobпi пjihov uticaj dovada trajno do veze izmedu astгoпomije i geodezije, koliko i
ро samim metodama mjereпja toliko i ро iпstrumeпtima upotreЬljava
пim u te svфe, kao sto i ро пjihovome uzajanшome usavгsavanju;
tako isto i. ро nerazdvojпoj zajedпici astroпomskih i geodetskih radova, mjeгeпja-opservacija, ЫlО па stalпim i tu svrhu izgгadeпim i ·
uredeпim obseгvatorijama Ш tek privreшeпo па samome tегешt iш
proviziгaпo; te пароkоп ttdjelovaпem i нtjecajem istih lica Ы1о pojedinacпo Ш u cijelim svojim stгucпim drustvima, ра пadalje pogotovн
н пovije vrijeme ро шtruzeпoj meduпaгodпoj saгadпji Iпtemacioпal
ne astгoпomske Unije i Iпtemacioпalпe geodetsko-geofizicke Uпije u
svrhu mпogobгojпih zajedпickih пau'cпih proЬlema гadovima u pгo
slosti, sadasnjosti, а pogotovu u buducnosti; koji se izoliraм ро pojediпcima ni пеЫ пikako i пikada mogli izvгsiti.
Kod takovoga cijelovitog izlagaпja паmјега mi је osoЫto osvг
пнti se па one astгoпoшske i geodetske гadove, koji su izvгseпi па
podrucju паsе dгzave, te njihove veze u koliko је vec imade do sada
poznate; kao i na radove пasih zemljaka u iпozemstvu, makar ti ЬШ
samo od histoгijske vazпosti za паsе пauke. Nakoп izlozenja dosada.
postignutih i vec objelodaпjeпih гezultata, u koliko se ti8u veze
izmedu astгoпomije i geodezije, пamjeгavam пагоСitо ukazati na primjeшt objektivпih metoda astroпomskih opazanja u svrhe geodetskih
mjereпja, па koju се se vjerovatпo u buduce moгati obratiti potpt1-:nija раzпја i sustavno izucavaпje za postigпuce vecih tocnosti rezul-

i u budtttata mjerenja а sto је svakako vrlo pozeljno. Kod toga
ce imati vise' koristi geodezija, posto је ona i mlada u takov'iш po1шsajima, te se razvija i napгedLtje medllsobnim trajnim tйјесаје m
astгonomije u svojod vezi s пјоmе; ali clakako imade i ne~~h
izvjesnih koristi za posljedicll
1.1 napгedkн
same astronOШIJe
kao naнke.
Ovakova cjeliпa, kojoj se moze dodavati jos sva sila zaniшljivih pojedinosti, kao sto је vec i н росеt!ш spoшenнtome svoшe
predavanjн tada g. С. Ed. Gaspari naglasio, to се i _ovoliko .~а. sada
dostajati za нtvгdenje нstaпovljene tijesne svezt', koJa postop JZШt'
du astronomije i geodezije.
(Nastavice se)

Испити&ање

атмосфере

п:ланете

·Венере

Површину Венере, нашег најблнжег
планетскоr суседа,

атмосферске формације 1юје су
јављивале а потом

Исто

тако и

обавија

анализе,

непровидна атмосфера. Због те атмос

открити

фере било је немоrу!шо

остали су

зину

ротације,

Покрива и

односно

одредити бр
трајаље

дана

Венериног, riошто су се све појединос
ти запажања
показале

на Венериној

променљивим:

то

површини
су

Lбиле

за

резултати

које

састав

се по

ишчезавале

се

спектралнс

мислило

Венерине

да

he

атмосфере,

досад потпуно негативни. По

Slipher-y и Saint John-y
Венере садржи само

атмосфера

минималне I<ОЛИ

чине кисеоника и водене паре, матеџија

неопходних за развитак живота. Некада,

Фотографија планете Ју питер на којој црна та ч ка пре:гставља сателит: Слика. лева
је снимак планете кроз првенн филтер; слика десно Је снимак плане1 е кроз ултра
љубичасти фиЛ1ер. Снимци су неједпа·нr (Уместо Венере доносимо слику Јупитера).
астрономи саљалице тврђаху да

су на

Да би се одредила

температура Ве

Венери, испод облака водене паре који

нерине

стално.покривају планету. открили буј

применом

ну вегетацију, огромне

бленца, као и оне Петиа и Николсона,

бичном

фауном,

шуме_ са

која потсеhа на

нео

ону

која

је

површине,

'

радиометричке

била од

велике

коју је имала Земља у неким гсолош

проучавању

ким периодима. Ова

добијени резултати

фантастична при

казиваља .морала су се данас одбацити.

покушало

тивречни. Кобленц је

с
Ко

користи при

температуре

беху

се

методе

Марса;

сасвим

прво

али

про

израчунао

.

износи

додюtје,

4.5n

С;

али

истоветно, с другом двојицом

научника, нашао је 230 С. Приме
hшю је да би ова последња темпера

ту{1а могла,

сасвим природно, да се
припише једном слоју атмосфере, док

би прва пре одговарала самој површиии
планете. Пошто мрачни део Венерине
nовршине такође показује температуру

?д -

23° С, природно је мислити да

Је ~о те~пература једног изотермичкоr
сло;а, КОЈИ се налази на великим виси
нама . атмосфере, слично оној која
постОЈИ у атмосфери Земље.

nрофесор
Ун~верз~тета у Бреслави, поступао је
Dr

Erich

Schoenberg,

по ЈедНОЈ новој методи. Он је проуча
вао растурање светлости на Венерином
котуру помоhу фотометра, прво без

филтра за боје, а затим са филтром за
nет разних боја идуhи од црвене ка

љубичастој

Нарочито је желео да

провери хипотезу, по којој светлост

Венер~ног котура потиче од осветља
ваља Једног непрозрачног слоја водене
паре, од стране Сунца, а који је опет
опкољен гасовитом атмосфером. Да би

се то постигло требало је проучити
закон одбијаља светлости од облака
Да б
,
·

и се овај закон упоставио беху
?рганизоване две експедиције; мерена
Је осветлеље облака на врховима пла
нина. Захваљујуhи овим мерељима
могла се образовати једна врло тачна
теор ·
·
ИЈа, али коЈа није вредела за Венеру.

Теорија и пракса дошле су до тог
резултата да се гасовита атмосфере
може потпуно елиминисати помоhу
црвеног филтра, будуhи да је она плава·

насупрот томе помоhу љубичастог ~
плавог , филтра lмогла се . посматрати
атмосфера планете а не љена површина.

За Венерину атмосферу добила се у

потпуности потврда теорИје Релиа о

ди~узији светлости, док резултати до

бијени за површину у целини ниште

хипотезу о облацима водене паре. Лам

беров закон рефлексије је најбоље за
довољавао

посматраља;

а

пошто

се

овај закон могао~ применити с макси
мумом и~весности на чврсту површину
планете, резултати сцектралне анализе

беху на тај начин потврђени. Moh која
одбија од површине достиже за ви-

щъива зрачеља

до

0,37;

према

томе

облаци водене паре имају албедо који
је у најмању руку двострука вредност
овога броја. Постојаље једног слоја
водене паре

овим

се

опет

показало.

Половину сјаја Венериног котура даје
њена гасовита
ловину сама

атмосфера, а другу

љена

површина,

по

која се

онсш11rиrvш услед
друrих небес·
ких тела. Ову је комету прво приметио
професор К. Reinmuth са опсерваторије
у Хајделбергу 22 фебруара 1928, а по
ново је откривена б новембра 1934 од
Н. Jeffers-a са опсерваторије у Лику.
То је тело слабе светлости, 16 вели
чине, које се налази северно од саз
вежђа Ориона. Може се видети најјачнм
инструментима.

(Авогадров број) износи за Венеру 0,70

Примедба о стручном називу комета:
Да се читаоци не би уплашили ком
пликованих назива kомета овом hемо
приликом објаснити обележавање ко
мета у астрономији. Разликујемо п р и

од онога

в р е м е н у

види кроз атмосферу.

Из примене теорије излази, да број
rасних молекула по кубном сантиметру

за

Земљу

(1,891.019 ~nрема

-

од

к о н а ч н е

ознаке.

Jupitera
vremeno
koji је
Osim toga u poslednjim
asteroid se kretao ро onom
putanje koji је najudaljeniji
ра i od Zemlje te
stoga
prividna sjaja. Na
ponovo ga је proпasao
vardske opservatorije na 40
koji Ы morao imati da nije
piterove Ьliziпe. Asteroid
12-13 velicine а sada se
zveZdu RiЬe.

онда објаснити да Венерина светлост

П р и в р ем е н а о з н а к а :
Одмах чим се комета пронађе онда се
комети даје име лица који ју је открио
(као Reiпmuth), година кад је откривена

П о р е к л о М е с е ч е в и х к р а·
т е р а По једној новој хипотези F.
[eiticha из Беча, месечеви кратери по
тичу од извесног вулканског дејства,

теже пролази кроз атмосферу и да

а

али

2,701.019).
дакле

Венерина. атмосфера није

ryшha од

земљине.

Али

како
је

уз

то

и латинско

слово по реду про

сасвим

различитог

од

механизма

објаснити тиме што је индекс рефрак

наласка. Рецимо 1932 Ь а с;начи друга
комета (Ь) откривена у 1932.
Д е ф и н и т и в н а о з н а к а : - Кад
постоји веhи број посматрања комете

нагомилани

ције љене атмосфере веhи.

може се израчунати датум

kад је она

међу месечеве површине и једпог уну

била у најмаљој удаљености од Сунца
щщ је прошЛа kроз перихел, и koja

трашњеr слоја соли, дебљине више ки
лометара. Горљи слој, врло лак али
чврст одиже се заобљајуhи се као нека
купола под растуhом запремином гаса,
док не настуnи еkсплозија.
Таrю се
објашњава постанаk средишњеr врха,
висоравни и зракастих венаца који је

љена

дифузиона

констатна

пута

2,5

маља од Земљине. Овај феномен треба

По теорији фотографије планета до.

бијене

помоhу

љубичастог

филтра

треба да буду веhе него оне које даје
употреба плавог филтра а ове после·
дље опет веhе иеrо фотографије узете

помоhу зеленога филтра. М· F. Е. Ross
нашао је да је Венерин пречник узет

У љубичастој боји

за 105 километара

дужи него у плавој, а у плавој

за

22

километра дужи него у црвеној. Помо

hу овог последљег допрЛа би се hак
до чврсте површине планете. Употреб

љујуhи ове бројеве,
сам

на

:: узајамним одно·

температуру

горе

означену,

професор Schoeпberg конструисао Је
теориски Венерину атмосферу. Он је
тако установио да угљен диоксид чини

највеhи део дољег

слоја на Венери

а

да rорњи слој образује неки лакши гас

који

има мали индекс

рефракције

маљу молекуларну тежину од

и

водони

ка. Такав је теориски рачун~ који је пре
пример за рачун

у теорији боја

него

чисто научни резултат, као што и сам
аутор то rризнаје.

Reinmuth-ova 1928 l комета при
ближује се Сунцу и дочиhе у љегову
близину (перихел), али како се исто
времено

удаљује

љена привидна

порасти.

и

од

величина

Комета

је

Земље
неhе

то

и

много

дакле пронађена

читавих nет месеци пре nроласка кроз
перихел, то значи да је љена путаља
поред тога још и

тачно израчуната, а

то да комета није била подлегла. поре-

-

се даје уз

годину

пролаза уз

римски

број I, П... Пример Reinmuth 1928 I
значи: комета коју је открио Re!nmuth
прошла 1928 прва кроз перихел,

А s t е r о i d · Н i d а 1 g о - U prostoru izmedu planeta Marsa i Jupitera kruzi veliki broj srazmerno mа!Љ
tela. Svake godine astronomi pronalaze
uvek nova tela, koja se strucno nazivaju а s t е r о i d i Ш m а 1 е р Ј а n et е. Nauka nije mogla jos pouzdano da
utvrdi da 1i su to ostaci neke vece
p!anete ni zasto se ova planeta morala
da raspadne. Dok teoreticar.i , о tome
jos raspravljaju, posmatraci redovno
beleze posmatranja proпalazaka. Poznato је do sada oko 1300 asteroida.
Kako је пjihov broj vrlo veliki а kako
se njima ne bave sve opservatorije to
se njihovo prividno kretanje ne moze
stalno pratШ. Uzmimo u obzir i to, da
zbog njihove male mase privlacna dfjstva velikih planeta mogu da budu tako
velika da ih s vreшena na vreme upute duz putanje nesto razlicite od onih
koje su prvobltno izracunate, te se
zbog toga ovi poremecaji ne mogu racunati sa dovoljnom tacnoscu. Desava
se zato da se neki asteroid "izgubl",
to је Ыо slucaj i sa vrlo interesantnim
asteroidom Hidalgo otkrivenim oktobra
1920 u Hamburgu. Zanimljiv је zbog
oЬ!ika i dimenzija svoje putanje koja
se znatno razlikuje od srednje putanje
asteroida. Ona se u prostoru proteze
do udaljenosti od 9 astronomskih jeblnica od Sunca (t. ј. 9 puta udaljenje
Sunce-Zemtje) dakle iza jupiterove cak
do Saturnove uda!jenosti. Ravan putanje
ravni Zemljine puta470. Posmatran је samo

избацивања лаве који

земаљске

кратере.

проузро-

кован

Месечев

еkсплозијом
током

кратер

вулканских
хиљада

гасова

година

из·

окружују.

Ekstra Galaksija mecuju se kao male mag!ine sa rasplinutim ivicama. Kod najЬiizih dokazano је, da su visestruke
zvezda kao sistem naseg mlecnog
Zato se smatra da su i druge
galaksije slicnog sastava, sto potvrduju
i spektroskopska posmatranja. Na nekim zonama neba one su gusce
milane te obrazuju tzv. skupove
galaksija. Takav jedan skup od oko
100 ekstra galaksija nalazi se u. sazveZdu volara (Bootes). Humason odredio је najjace od ovih galaksija prividne veliCine 17,5. Snimio је njen
spektar. Zbog s!abog sjaja ove magline
za snimanje ovog spektra Ьilo је potrebno da se fotografska ploca eksponira ciJavih 17h 37m. Sa pomeranja
spektralnih crta utvrdio је da se i ova
ekstra galaksija kao i ostale udaljuje
od nas ali sa brzinom k6ja jos nile
nikad izmereпa, jer iznosi oko 40000
km/sec. Da ovu brzinu priЬlizno
stavimo pomisJimo da Ы telo sa ovom
brzinom moglo duz ekvatora da ucini
put oko sveta za jednu sekundu {ls) i
da dode na mesto polaska. Ро zakonu
koji је dao НuЫе iz ove se brzine
moze odrediti i udaljenost .ekstra galaksije i ona је udaljena oko 230 miliona svetlosnih ~;odina. Svetlost koja
sad dolazi u nase oko ostavila је tu
nebulozu dakle, pre 230 mШona godina
tj. tada kad se Zemlja nalazila u 1/ 4

. starosti Ш bo_lje kad se Zem1ja
na!aztla u paleozo)sko doba i kad se
na njoj stvarao kameni ugalj.
М. Ниноли.IЈ

1<њига и
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авевдане 1<арте а

г.

Dr.

ПОПУЛАРНИ

Миланю;шиh 38 свеваRа својих пу

блиRахiиЈа.

и

Г -ца О. Б р а н к о в а н даје изве

штај f:Iадаорног одбора у
хваљуЈе

коме по

pa)I благајниRа

савестан

и

Стотине

Rњижничара.

милиона

небеских

тела

113 Астрономскоr

Ј(ако су сви иввештаји примљени то

могао

Извештај са годишње скупштине

вори о општем раду друштва. У свом
веома дугом говору ивноси да је по
внавање астрономије у народу врло
и да се ниЈе ништа урадило ва

помоi1у којих бисмо могли видети и мерити љихове диме:нзи

п р е т с ед н и к г. Ђ

одржане

13- Xfl- 1934

г.

слабо,

У сали бр 50 Старог Универзите

та, у бh 30m , у присуству У праве
и великог броја чланова као и г г.

Dr.Dr.M и ш к о

в и

претседник г. Ћ.

fi

а и Груји

Н и к о л и

fi

t. а,

отва

ра скупштину.

l<ад је записник са оснивачке ску
пштине примљен, с е к р е т а р

г. п

Е м а н у е л даје извештај о админи
стративном

рапу

чита писмо г.

Dr

друштва,

Н.

а аатим

Милиtевића

упуfiено нашем друштву које гласи:
"Велештовани г. Николиfiу, весе

r<aRo. у

Н и о л и

li

го

селу, тако и у вароши,

!ЈУЛариаацију астрономије.

по

Напоми

ње да су држана извесна предавања

бав колора и са набацивањем голих
фаRата. Управ? је у главном радила
:'а органиаап~чи друштва и успела
]е да под своЈ наслов приRупи све

астрономе

ив Југославије,

чиме је

друштво постало опште југословен

открију али релативно је врло мали

у

више

молби

инструмент

ва научни рад и демонстрацију неба,

посматраљем.

Сунчевог система.

може

гајити

наравно

овој

се пак тиче

велика

многе

У

нада

маглине

да

hемо

за

имати

се

вратимо
свих

у

Само
отступаља

овог

и

скоро

ако се изостави корона. Знајуhи да су звезде

Је

и Сунце, тела исте природе у многим

именовање ва члана Вашег младог
астр~номс~ог дру~тва, те се на тој
вашоЈ при)атељскоЈ пажњи од свег

жи~о не_потребан опсерваторији, Rа

срца захваљујем. Још више пак него

та особита исказана ми почаст, ве·
сели ме та радосна чињеница, да сте
тако одважно, драги моји пријатељи,
остварили доиста красну замисао о
снивања ас.трономског друштва, себи
на потицаЈ а знаности на ·корист.

Па колико год се не можемо отети
факту да је сваки почетак тежак

ипак сам потпуно увјерен, да t.e вре~

ме уа Ваш идеални аанос донети си
гурно

видљивих

плодова;

а

у том

баш смеру кре:ћу се сада моје нај

срдачније жеље: нека младо друштво
што сr<орије се раабуја до уваженог

фактора на нашем внанственом пољу.
Другом прилиr<ом кад ми се јави
те иавестите ме колико имадете чла
нова, да ли имадете приступа к авје
адарни и к
инструментима.
l<ако

I<ОЈИ Је друштво тра

ко Је ючавио сам управник и да

се друштво борити

ва

тај

fie

инстру

мент.

После овога говора дата је равре
шница старој

У прави,

а

вати м

је

аRл~м.ацијом изабрана нова

Управа

YROJOJCY ушли: преттедн
rH и R о л и fi, п п р е т с е д н

ИR

Ћ.

и к С.
Димитријевиkев~
сеRретар
М. Т о м љ е н о в и ћ е в а, б л а г а ј
н и R О. Б р а н R о в а н, R њ и ж н и
ч а р Н Ј а н R о в и fi. 3а над11орни
одбор исабрани су: П. Е м а н у е л,
В .. Баљиfiева, и М. СтојRо
в и t. НапослетRу ивабран је и Са
rетодавн.и

r.

одбор у

Rоји

су

улшли

је учестЕовало

Rao

не

и г.г. Др Миш

!{Овић и Др В. Грујиli. ИаRо је прет

?атим г. Б .. Шеварлић, бла

cRopo

сваRом Rритичару оду

вимао реч, ипаR су чланови нападали

питаље

љихових

се тек у слу

чајевима двојних или још компликованијих

звезда, чије су компоненте доста блиске једна

Фотографије Јуnитра од

другој, или, најзад, када се уочи брзо обр

23

јануара

1929

год.

таље. Код планета пак преовлађује лако

метни елипсоидални облик.

И г лав е комета блиске су уопште том

облику. Изузетке hемо можда наhи код неких малих планета, где се

ово изводи индиректно:
кључује се из

на пример, неправилност облика Ероса за

промене његова

сјаја.

Несумљиво је још

да у току

својих дугих живота небеска тела мељају свој облик, било због хла
стор,

било

због

каквих других унутрашњих

у

спољни про

процеса

или под ути

Такве су главне карактеристичне особине обшща небеских
али

у овом питању треба имати још у виду и тачност коју можемо

и . желимо захтевати. Довољно је да уочимо еволуцију појма облика

има

у случају Земље. Сваки је човек био пун дивљеља према велич.ини

велиRи

број

неискоришћених

инструмената, од RОјих друштво није'
мог ло ни један да добиiе.

Претседник

Ђ. М. ЉшолиЬ, с. р.
Секретар,
М ТомљеновиЬева с. р.

свом и~вештају наноси да је опсер
ваториЈа у Београду поклонила осам

Sirite
Astronomski Casopis

књига, 3веадарица ив 3аrреба осам

простору;

опсерваторију вбог освећења, и што

га)ник чита СВОЈ извештај, ив кога се
види да друштво има у каси чистих

4. 761'50 дин.
l<њижничар г. Н. Ј а н к о в и li у

у

цајем других тела.

Rojoj

седниR

све нщлепше уанапредовати".

усамљене

других могуhих облика

дискусије у

организацију? Је ли се дакле нова
опсерваторија већ свечано отворила?

врло ЛИЈеnо да сте сви у пријатељ
ском крнтакту јер he слогом сигурно

меним теоријама сматрају их за лопте, ако
су

ђења које наступа услед зрачења топлотне енергије

колико чланоRа,

лопта.

посматрањем 1 ),

ген.
с. Б ОШRОвиf;, г. в. Ћу
р и ч и fi, г. др. Ф. до м и н R о и
Др. В. Г р у ј и Ћ а.
На СRупштини је дошло до жизље

професор Мишковиfi сусрета Вашу

О оснутку Вашег вруштва доанао сам
из 3агреба. Ивгледа да се и ови у
3агребу. нешто сада мичу, па је то

облика

утврдити

лим ианенаlјењем добио сам почасно

инстрмент

Има их

и др. Али ако

поред свог

облика, дају

али све те молбе после дугог вадр

~авања биле одб~је~е. Напомиње да

изузев

чланова.

је,
од

не

опажаљу. У

које су

Сунчев систем, пада нам у

љегових

се

апарате

небеских тела примеhује се велика разноликост.

врсти

скоро

сада

толико

неправилних облика, спиралних, овалних,

СRО. Друштво је тражило од Универ
витета

утврдити

· "S А Т U R N"

планина

вечито

цесима и

покривених

снегом,

према

великим

природним

про

силама, који су их могли створити. Али, ако уочимо целу

Земљу, највеhи врхови и највеhе океанске дубине изгледаhе нам као
врло' мале

неправилности

на њеној

површини.

Природно

.

је

онда

1) •МереЉа његових полупречника, I(oja се иЗводе у току последњих деценија,
показују иЗвесн:е'·њихове

промене ·које дају наслутити

пулсацију Сунца.

подацима Армелини~а бива чак поларни пречник већи од екваторијалног

.

оста у а под дејством сила привлачеља

било да

се при

облика

Земље у

првом

реду

сви

ови

став ци да су се некад и она чврста тела налазила у течном ста у з

објекти изоставе.
Био је потребан

дуг

низ

векова да човечанства, после многих

лутања, најзад утврди да је Земља лопта. И од првог одре1јивања полу-

Земљине лопте (Ератостен у Ш веку пре

до Њутновог

доба оваква је апроксимација задовољавала истраживача.

је

Њутн

показао

да,

услед

обртаља

односно

откад

заједничког

дејства

гравитационе и центрифугалне силе, Земља треба да буде спљоштена
око

полова,

за њен се

облик узимао

обртни елипсоид.

Ово ново

схватање облика Земље налазило је потпору веh и у познатом у ово
доба факту да две планете, Јупитер и Сатурн, изгледају као спљоштени
елипсоиди.

Међутим

век доноси велики

XIX

напредак

геодезије

и

премеравања Земље достижу толику тачност да се ве:h могу утврдити
не само димензије овог елипсоида но

palja

налази усамљена негде у пр
р
.
о повод претпочестица може да има такав облик, и ово Је дал
њу
своме

и

згушњаваљу

су
иско објашљеље иде и резултат познатог Плато-овог експеовако теор
·тина
смеши алкохола са водом.

римента са капљи~ом зеЈ

у

Наравно ова} општи закључак д

обио Ј·е снагу после испитиваља

многобројних проблтее~:~ ј:~ијег::~:~~~ Уrv::~:ит~~:а:;:ц~~и;:њу овог
коЈ· е може да има

.

облика небеских тела указала се наЈПР

.

проблема У теориЈИ

е

без овог

·

.
изостави из расматраља топлотно стаље, Јер и
.
проблем толико су компликоване да су за
·
не на ко)е се своди
а
Једначи
б
напори најславнијих математичар

да се

љихово

решав аље

били потре ни

и извесна отступаља. Тако се

нов појам, геоид, који најбоље одговара садашљем стаљу про

учаваља Земљиног облика,

а

који претставља једну доста компли

ковану таласасту површину. Као што показују бројни подаци отету
паља

ове

нове

површине

Али је очевидно

да

од

елипсоида

питаље

ипак

су

врло мала.

облика Земље не добија ни овим

свој дефинитивни одговор. За више проблема Астрономије и Небеске
механике довољно је претпоставити
да је лопта.

Међутим

постоји

и

реду можда интересују Геофизику,

.

да је Земља елипсоид или чак

други

низ

питаља,

која

али која су важна

у

првом

и за Космо-

гонију, и она захтевају проширивање појма облика З~мље. На пример
постигнути резултати у проучавању процеса у ЗемљИној кори пока

зали

су

низ

дошло је до

закона

по

којима

несиметричног

средно на љеном лицу.

се ова стварала. У Земљиној кори

распореда

Док

су

наша

маса, што

знаља

о

се

оцртава непо

далекој

геолошкој

прошлости била мала, док се Астрономија и Небеска механика бавила
утврђиваљем појава релативно краткотрајних, дотле

се могле зане

Слнr(а лево: дифувшl ма

маривати неправилности Земљиног облика. Али као што су показала
теориска испитиваља у току последљих година, улога облика Земљине

глвиа (N-G. с. 1977) У саввещ'lју Ориоиа.
•
(N G с 6720) у Лири.
• . •

Слиr<а десно: ирстенаста маглииа

.

азвитак Астрофизике сем кретаља

коре, онаквог, какав је у ствари значајна је не само за љу саму него

у току неколико векова. Како зе ре топлотних светлосних и других

и за низ важних космолошких проблема.

Зато,

захтевао код

која се захтева

дефиницију облика Земље

у наше доба,

морамо

у

на ступљу тачности

уводити и она отступаља од неког простијег геометриског тела која

су оличена у континентима и океанима. По себи се разуме да за она
друга небеска тела,

где се слична отступања не дају приметити,

треба да се тражи иста тачност.

·

Да видимо сада до каквих је
небеских тела, која се развијала

не

резултата дошла теорија облика

упоредо

са

посматрањима, црпеhи

Прва карактеристична особина

Сунца

и планета коју је важно

образложити био је љихов округли

облик,

који се

онда када се нека

'
б
den Eddiпgton и др.) које се аве такпојава, то се у теорирма (Em , . у обзир спровођеље и токови

чак и

од љих налази ве:h у "чврстом" стаљу. Одговор

на ово питаље дала је Хидромеханика. Течна или гасовита маса која

и

.

проучаваљ

вим проблемима и у којима се узима~зоставља питаље облика, наиме
топлоте, притисак светлости и т. д.,

узима се да су ова тела ло~те.

у механичком пак про лему, у

којем се материја једног небеског

. . само кретаље потребно

тела посматра као идеални флуидум чи з е Ј: . 1о хомогене течне масе
. .

од.редити, развИЈаЈУ се
и 2о нехомогене.

из ових нове проблеме и у исти мах дају:hи им нове правце.

одржава

звезда

у

з

паралелно два случаЈа

то треба напомен

масе постављало уз претпоставку

питање облика течне или гасовите
Н оваЈ· начин теорија облика
у стаљу равнотеже.
а
ца се она налази
.
. не ст ане ограничена, с друге пак
небеских тела била Је с Јед . р
·их метода математичке анализе
била је омоrуЬена примена наЈстрожиЈ
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.

ути да се до последљих година

и ово је довело до потпуно тачних доказа егзистенције разних облика

равнотеже. Најпростији је случај апсолутне равнотеже, за који имамо
одговор непокретна течна хомогена маса чије се честице привлаче
по
закону гравитације а која је потпуно усамљена у про~

Земље доста блиску оној која

равнотежи доказао је .Љапунов, а да је то једини

хомогене, радови Љапунова,

стору може да има облик лопте. Да се овакво тело налази у

Карлеман. И нехомогена течна или гасовита маса може да има исти
облик, само онда у љој површине исте густине треба да буду концен~
три~ше сфере. Више решеља допушта случај релативне равнотеже, т. ј<
онаЈ, када се течна маса као једна целина обрhе око осе

У простору.
се зауставимо прво на хомогено} маси. Маклорен је
први доказао да обртни елипсоид може да буде љен облик равно~
:еже, а тек после сто година појавило се друго решеље, наиме,
Је увидео да под уоченим условима течност може задржавати облик

:роосног елипсоида. Још веhе изненађеље била су нова
Је донела даља анализа овог проблема. Славни математичари

и Поенкаре (други незнајуhи још за радове

и нешто

доказали су да постоји низ облика равнотеже који се мало џљ>оН'Јд

од елипсоида. У о чим о ли обртни елипсоид и мрежу
упоредника, то код једних од ових облика могу
удубљеља

доказао да такав

маси,

која

за

се

облици

мало

разликују

претпостави

радовима
знамо,

да

није

на

још

спада

у низ

упрошhаваље питаља. Beh за Земљу знамо да се из љега не може

извести вредност љене спљоштености. Небеска тела нису хомогена
и зато за теорију љихових облика много је важнији случај равнотеже
нехомогене illeчнe масе, али је овај случај много тежи за математичко
испитиваље. Од Клеро-а потиче анализа случаја када је
у

небеском телу распоређена у елипсоидалним слојевима исте густине.

Овом се апроксимацијом задовољавају и сада многи

утолико пре што даје могу!шост извести вредност спљоштености
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су

за

проблем пот-

мало меља у течној

сав

низ

решеља

могуhих

за

обли'Ка

случајеве

he

троосних,

маси.

Али

ако се
ни овим

равнотеже

када

;.

не

се густина зако

одговарајуhи облици несумљиво

и

најинтересантнијих

не

само

због

привлачан и због бо
гатства чисто матема

тичких проблема која
су

се

на

љ

надове

бавили,

наведених

имена

да

само још

Лапласа,

увила,

Ли

Лежен-Дири

кле-а,

Дедекинда

и

Римана. У наше доба
главни напредак тео-

рије

облика

теже везан

Спирална ,,шглииа м. 31 у ВеЛИ!{О,\i иедведу.

равно-

је

несумљиво

других важних резултата

за име Љапунова.
развио

за

Он је поред и многих

љу чак нову грану математике

теорију интегралних и интегродиференцијалних једначина.

Усаврша

ваље и генералисаље нових математичких метода продужио је затим

Лихтенштајн.

Пошто нам је теорија облика равнотеже течне масе дала сигурну

делиhа.

Случај хомогене нестишљиве течности претставља ипак велико

и

ских тела него је био

Сродан троосном пак елипсоиду може да буде овоидни,
који се обрhе око своје мале осе. Чим је била доказана егзистен
ција .нових облика појавила се тежља да се Земља упоређује са њима.
Али Једино што се за овај случај може озбиљније узети у обзир то

стабилан ~а би се о~мах распао у низ сателита. Зато је за Сатурнов

као

решеље показује да се нови могуhи

најважнијих

споменемо осим горе

прстен назвероватниза претпоставка да је скуп одвојених чврстих

масе,

питаља облика небе

се љиме

равнотежи може да има облик прстена, и ово нам даје могуhност
да схватимо облик маглине у сазвежђу Лире. Али ово се решеље не
да пр~менити на случај Сатурновог прстена, јер је доказано да кад
постоЈи централно тело овакав течни прстен око љега не би био

течне

да постоји у

веh много отступати од елипсоида. Уопште овај проблем Хидромеха
нике

треhих -

Поред горљих решеља постављеног проблема постоје још и

може

иако је

фундаменталног

који је први решио овај

меља у унутрашљости тела и када

математичара који су

друга. Навешhемо, на пример, следеhе : течна маса у релативној

не

Од

од елипсоида обртних и

исцрпљен

пример,

густина

равнотежи.

нехомогене

се густина

иста слика само дуж упоредника, код

троосни елипсоид и сада се баш у геодезији проучава ова

у

пуно тачном методом. Његово

иду наизменично са испупчељима дуж меридијана (слично онима на
читава мрежа таквих удубљеља.

распоред

налази

равнотеже

зала. Велики је број

поморанђи), код других -

је позната из разних појава,

базу за схватаље облика многих
од

ље,

могли тражити

одговори

небеских тела, то су се, пошавши
и

на

низ

других

важних питаља

од

којих hемо навести два.
мер

Уочимо

један

стабилан

обртни

елипсоид.

Ако

облик равнотеже,
се

појави

нека

као

што је на при

периодичка

пертурби

рајуhа сила, рецимо привлачеље другог тела које обилази уочено то

he

уопште

такође

положаја

Земље

наступити

после

неког

и

периодичне промене овог

поремеhаја

равнотеже и кад

имамо

такве

осцилација

нестане

периодичне

течне

пертурбирајуhе

промене

облика.
масе
силе.

око

Остаhе
љен~г

У случаЈу

облика у појави плиме. и

поред пулсације
неких звезДа,

кратак

Сунца да споменемо још и вероватне пул

као што су на

пример

цефеиде.

У овој врсти

"-"'~·<~ .. ·~ имамо веh да проучавамо променљиве облике небеских тела,

преглед

осцилације.

многа

прошлости могле су бити од много

веhег замаха и играти велику улогу у животу неких чланова Сунчевог

важна

од

стаља равнотеже посматрамо

на

Сунцу,

или

масе

карактеристично

назвао

сам је зоналним

питаља, која

на

реду су

вероватно дати, као што

he

и до

еволуције

Пут

облика

тела,

када

се

узме у

његово

је за нова истраживаља, којима главни циљ треба да

од сада проучаваље променљивих облика небеских тела, отво

ових тела угаона брзина обртаља расте од

то да се зоне на

питаља

хлађеље.

и

полова ка екватору. Бавеhи се проучаваљем ове врсте кретаља течне
или гасовите

посматраља или разтела.

спиралних маглина, чији облик није још теориски објашљен,

Јупитеру и Сатурну. Познато је да бар у површинском слоју а веро
ватно и у унутрашљости

тела

сада случај, новог потстрека и теоријској математици. Сетимо се, на

система а сада у еволуцији и неких других небескю тела.

Друго отступаље

облика

"""""'"Р шта је до сада постигнуто. Али не треба мислити да је тиме
личите хипотезе о постанку

у далекој

теорије

""U.~-'""L'v'" цео низ проблема, које нам

што је у прва два случаја могуhе ако се ове промене узму као мале

Међутим

резултата

привлачан. Треба

само воље

и

интереса

обртаљем јер код ље је

да

се пође љиме<

В.

Београд

Професор Универзитета

површини (појасеви дуж упоред

ника) померају једна према другој и то ближа екватору окреhе се
брже. Може се показати да he се облик хомогене или мало хете
рогене

течне

масе

мало

разликовати

од

елипсоида

када се угаона

брзина мало меља у љој. Наравно и ова врста облика спада у непро
менљиве јер се претпоставља да је кретаље перманентно.

ФС

На овај

начин, ако се у извесној апроксимацији облик неких чланова Сунчевог

Стручно мишљеље да

система сматра за облик равнотеже течне или гасовите масе, у идуhој

зима у Европи и Голфске Струје

може

ск и метеоролог Ј.

се

одредити

из

услова

зоналног

обртаља.

Појава

п

и

зоналног

постоји

известан однос између оштрине
је и у нашу јавност<

(Сандстрем) одавна се не придржава

W.

обртаља, која је вероватно била и на другим небеским телима сем

правила,

споменутих, може да има врло важне последице.

жавају кад год се тиче рада на нечем

Јасно је, да док претпостављамо да се неко небеско тело налази

којег се иначе

научници

са више мање одлучности

што још није довољно испи

тано, а према којем се правилу широкој јавности, лаицима, не саоп

У стаљу равнотеже, нема rvюгуhности да се проучи математички љегова

штава ништа о том

еволуција. Из тачних резултата теорија облика равнотеже ствараоци

и иступа пред широку јавност кад

космогоничких хипотеза изводе обично низ закључака по томе питању,

Ја не знам, да ли му је ко из научних кругова пребацивао због овог,

али

али знам да му нико из тих

су

ти

закључци

везани за многе нове претпоставке.

Као једну

нечем.

Сандстрем се међутим на ово не обзире
год

му се за то укаже прилика.

кругова· не оспорава

иначе озбиљну и

од најважнијих навешhемо ову: у току свог живота небеско се тело

значајну

хлади и стеже задржавајуhи у главноме свој облик равнотеже. Иако

метеорологију Државног метеоролошко-хиДрографскоr завода у Шток

ова мисао изгледа природна она може одговарати стварности тек до

холму. А ово његово иступаље пред широку јавност има и посебних

извесне границе, а до које и како

оправдавајуhих разлога.

оно може даље да

еволуира то

научну

сарадљу у метеорологији.

Пре

свега

-

Он је шеф

одељења за

писао је популарне новинске

за сада не видимо. Зато нарочито на несавладљиве тешкоhе наилази

чланке, у којима је своја гледишта и објашљавао, па онда

теорија облика равнотеже када се уоче појаве у кори једног тела која

примљен за објављене чланке, употребљавао је за извођеље научних

се ствара при хлађељу, као што је на пример био случај код Земље.

опита. А затим

Али ништа не стоји на путу другој претпоставци, наиме, да су
нека небеска тела, а и Земља, имала зонално обртање. Због трења
оно би се могло код неких тела амортизовати док су била још течна,

ресује на један

код

и нема такореhи лаика. Свако зна по неко "правило", по неки

других

стању
појава,

пак

равнотеже.
а

оно

се

Онда

специјално

задржало и до

сада

се

пут

низа

отвара
процеса

нов
у

кори

тежеhи

за

наравно увек

објашљеље многих

таквог тела.

Земље показује се да би зонално обртаље исте,

У случају

не мељајуhи много

били

по

-

новац,

-

метеорологија због предмета свог изучаваља инте

најнепосреднији начин све људе, те би метеоролози

позиву у обавези

да о том интересу воде рачуна и да га

задовољавају. И најзад за метеоролоrију, као делом ни за медицину,

Али далеко је Југославија од Шведске. И као што се по некад

"најезда

изванредно

хладног таласа из Шведске"

толико успут за~

греје, да је и не осетимо на кожи кад доспе у Југославију,

те

нам

љен елипсоидални облик, могло бити узрок ствараљу оног распореда

да повода да се подсмехнемо домаhим метеоролозима, тако је нешто

планинских венаца који стварно постоје, оно би могло изазвати и посто

слично било и са Сандстремовим мишљељем о утицају Голфске Струје

јеhи распоред континената и океана, т. ј. могло би уопште играти пре

на европске зиме. Место образложених његових чланака у шведским

судну улогу у формираљу важнијих објеката на Земљиној површини.

новинама до нас је стигао глас да "чувени шведски метеоролог Зант-
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штрем"

предвиђа

отnрилике

утолико

he

по

оштрину

овом

бити

топлија.

зиме

критериу:

јача зима,

по

температури

Голфске

Струје;

уколико је хладнија Голфска Струја

а утолико

блажа

А то је нетачно схватаље

уколико

је Голфска

Сандстремовог мишљеља.

наравно нема до љега кривице, јер ово нетачно схватаље има

корен у нашем непотпуном знаљу о утицају Голфске Струје на тем
пературске прилике Европе уопште. Због тога сам и узео на себе да

у овом чланку упознам читаоце "Сатурна", у најкраhем, у чему се са
стоји утицај Голфске Струје на температуру ваздуха у Европи, као и
са правим

мишљељем

Сандстремовим о утицају Голфске

Струје на

зиме у Европи.

Сандстрем је своје гледиште на однос између Голфске Струје и
зима у Европи

научио и стручно

изложио у три своја рада, објав

љена у стручним часописима на немачком

језику: у немачко-аустри

ском "Метеоролошком Часопису" (за године

1926

и

и у немач

1934)

ким "Физикалним прилозима за испитиваље слободне атмосфере" (за
годину

1932).
Beh давно је утврђена чиљеница да би веhи део Европе, наро

чито северни крајеви, требало да имају знатно ниже температуре него
што их има јуу ствари.

,

острва

степена топлија.

10

ваздуха

над

морем

температура

је читавих

27

западно

ваздуха

и

северно

нешто

степени виша, него

на

требало да буде. Отступаље се

источном

Балкану,

Европе

запад

што

би

тек у јужном

северно и западно

је овом

од

по

од

температурском

Црног

аномашiјом

Норвешка; у љеним морским водама обавља се nловидба
несметано од леда

и

на крајљем љеном

северном

зиме,

делу истих.

не би било те аномалије, била би Скандиванија, мисли се, под ледом

као Гренланд. То је
туру скандинавских

маље користи.

несумљиво једна изванредна благодет за кул
земаља,

Ulтa

би

али ни за Европу

било

температурске прилике као

од

у Канади на

клоност метеоролошких стихија
Струји,

има

да

није

пример?

Европа

она

у љој
да

од много

владају такве

За ту

благона

захвали

која у хладне северне европске морске воде доноси огромно

широку
истоку

Европе,

реку
од

топле воде

Мексика.

северне

Кад

тропског

се,

по

дела

речима

заплови рибарским

Атланског

океана

Сандстремовим,

од

стима у Северној Аме

и две ноhи и вода је још увек топла. Уз то, треба имати на уму да

реке у правцу

на

запад,

паробродима

мора

се

преко

пловити два

њена дубина износи неколико стотина метара. Та топла вода огромне

се

истој

морске реке Голфске Струје издужује се у виду језика простирање топ

географској ширини,

лог тропског ваздуха са тропских и суптропских површина северног

уочава

Атлантика далеко на северу до леве "обале" Струје. А услед тога се и

налазе

се

на

да места у

више

имају
просеч

атмосферски "поремеhаји", тзв. циклони и:ли депресије, који се
зују дуж фронта додиривања

троПског и поларног

не годишље темпера

далеко северније него што би то био случај

туре

ваздуха,

без Голфске

ме

Атмосферски "поремеhаји" пак носиоци су температурског изједначеља

Аме

ових двеју различито темперираних ваздушних маса, а то се изјед

рици, а још више од

начење врши на тај начин што топли тропски ваздух појури на север

азиских

преко

ваздуха

од

места.

Још

јаче него угодишњим

предела

које

обухвата

југоисточни и источни

део

температурамаистиче

северозападни и западни део циклона. Тако у случају са циклонима,

се ова разлика у про

који се образују дуж северне "обале" Голфске Струје, Европа, која
се налази југоисточно од љихових средишта, бива преплављена топлим
ваздухом који доносе југозападни и западни ветрови. По своме по

сечним

зимским тем

пературама.Ulведски

реклу тај топли

целој земљи израчунао колику би температуру требало Да имају
поједина места према својој географској ширини, па је помоhу тих

деном површином Голфске Струје; он је обично пореклом са

:израчунатих

чувене

оних

које

поједина

стварно имају одредио колика су отступаља. На сл.
су та

отступаља

за

поједине

крајеве у

места

1.

Европи у

у

Европи

види се колика
месецу јануару.

Назначене бројке показују за колико је степена ваздух у појединим

-40-

циклона,

а хладни поларни ваздух надире ка југу преко предела које обухвата

метеоролог Екхолм је на основу расподеле температуре ваздуха на

и

те

дана

рици и Азији, а која

ста у Северној

температура

на

западно

топле

морске

Норвешке

са

Кад се упореде места

знатно

Сл. 1.
Meteorologisc!J.e Zeitsclirift 43, 1926

за преко
тура

северозападна

у Скандиванији са ме

Скандиванији

По Енхолыу,

крајевима Европе топлији у зиму него што би по рачуну, а према љиховој географској ширини трбало да

ваздух не мора да има никакве

површина источног дела

европске зиме
од Исланда

везе са топлом во

северног Атлантика. За време по оштрини

1928/29

изванредно

била је вода Голфске Струје у делу
топла.

Дакле повишена

температура

ваздуха над веhим делом Европе, како нам је приказује сл.

1.

не по

тиче непосредно од загревајуhег дејства Голфске Струје; она углавном

као што пеh: греје собу, него тако регулише пут но
температурских супротнисти поларног и тропског

много јаче
падног

oceha благотворно дејство топлог за-

преко зиме у Скандинавији и у осталој Европи. У првом
2.) северни атлантски циклони се креi1у северно од Скан
те она и северна Европа долазе под владу

ваздушног

Као што веh рекох, ово је
Ово
послужило

стрема.

односа

времена у

полазна,

прва етапа

са

ведрим

за

између Голфске Струје и

Он је пошао даље тиме што је претпоставио да

утицај Голфске Струје на температурске прилике
преко зиме,

притисак

пре

као

нарочито

само паушалног карактера, него да промене зимских

температура у Европи, које се јављају из године у годину, потичу
од промена стаља саме Голфске Струје. Оваква претпоставка излази
као сасвим конзеквентна извучен закључак из напред изложене чиље

нице о утицају Голфске Струје на просечне годишље и зимске темпе
ратуре у
То би била друга етапа у изучаваљу овог односа.

Сандстрем је ову тврдљу и проверио, додуше на један посредан
начин. У недостатку података о променама стаља Голфске Струје он
пошао од претпоставке, да су ветрови

владају на Лофотским

Острвима (западно од северне Норвешке) у непосредној зависности од
Голфске Струје, да је управо љихов правац регулисан променама
стаља Голфске Струје. Та су острва сасвим близу норвешке обале, а
уз то су такореhи утопљена у Голфску Струју, те су према томе

предодређена да репрезентују најјасније однос између временских при
лика у Европи и стаља Голфске Струје. Сандстрем је испитао однос из
међу правца ветра на Лофотима и ваздушног притиска, ветра и темпера
туре осталих европских метеоролошких станица у зимским месецима

децембру, јануару и фебруару из 11 година (1900-1910); приказао је
на цртежима како се распоред ваздушног

притиска и распоред ваз

душног струјаља над Европом и источним делом северног Атлантика

мељају са променом правца ветра на Лофотима за сваких 10 степена,
за 36 разних праваца дакле. Из тих слика (има их 72), које нам из
техничких разлога није могуhе овде репродуковати, види се лепо како

разним ветровима на Лофотским Острвима одговарају стварно разна
временска стаља у Европи. На двема сликама (сл. 2. и 3.), које доно
симо, приказано је како је и распоред температуре ваздуха над

Европом у зависности од правца ветра на Лофотима. Сл. 2. приказује
просечна отступаља температуре

у

зимским месецима, у току поме

нутих 11 година, од нормаЈЈних температура -- при западном ветру
на Лофотима, управо при западном са малом јужном компонентом, а
сл. 3. отступаља при југоисточном ветру на Лофотима. Правац ветра
на Лофотима означен је стрелицом. Прва од ових двеју слика би нам
према томе

приказивала једну

оштрију

зиму

у

средљој

и јужној

Европи, а друга напротив једну блажу зиму у истим крајевима Европе.
Бројке на сликама показују износ и смисао ових отступаља од нор
малних температура тј.

од дугогодишљих просечних температура у

степенима. Пада у очи да постоји супротност између температурских

Сл.

2

По Сандстреоtу,

другом пак случају (сл.

Сл. 3
Meteoro!ogische Zeitschrift 5I, 1934

северни

3.)

атлантски

циклони.

пут и креhу се ка Источном Мору, те СкандинавИЈУ

североисточни ветрови са хладним ваздухом
и из Сибира, док средља

и

са Северног

Европа

долазе

под владу

топлијих западних ветрова.

најзад долазимо до треhе етапе Сандстремовог анализираља

односа између Голфске Струје и зима у Европи. Према љеговом миш
љељу- промене стаља Голфске Струје изражене су променама тем
пературе љене воде,

управо

мељаљем

места

на површини

Струје где је температура највиша. У случају сл. 2. Голфска.
била изванредцо топла на северу од Норвешке, а у случаЈу сл. 3.
је напротив на истом месту хладна. И проблем предвиђаља тем-

пературских прилика у

зиме заснива .санд~трем баш на

том утврђиваљу температурског стаља Голфске Струје, управо на
виђаљу који

he

делови Голфске Струје у европским морским водама

преко зиме бити топлији

а који

хладнији.

Основна поставка

стремова, која говори за могуhност једног оваквог предвиђаљ.а,

.
У

овоме: Због огромних љених димензија и због велике инерциЈе воде
промене стаЉа Голфске Струје су врло лагане, те се смисао лаганих
промена љених

може

лако

да утврди

кад

се

зна да се љене воде

постепено померају ка северу.

Било би довољно да се упозна стаље Голфске Струје преко лета,

па да се зна какво

he оно бити све до идуhег лета. Али овде

.

наилазимо на празнину; на име стаља Голфске Струје имају тек бити
извађена. Сада се међутим још

стимичним податцима о

располаже само са оскудним и ме-

воде Голфске Струје. Сам

стрем каже у свом последљем раду да се "о Голфској Струји готово
ништа не зна". Зато је он у однос Голфска Струја

зиме

и унео помоhни међучлан: ветар на Лофотима; јер су

при-

у

далеко боље познате од стаља Голфске Струје, чак и

више од тога, оне су, по речима Сандстрема, "изванредно тачно по

знате". Због тога је и Сандстремов метод предвиђаља карактера зима
увек у

као и сви

други

методи

времена на дуг рок. Потребна су знатна материјална средства за
одашиљаље бројних експедиција у воде Голфске Струје,
си
стематски и детаљно проучиле промене стаља Голфске Струје и

би сваког лета вршиле посматрачку службу. Мени се чини да Санд
стремов метод предвиђаља времена на дуг рок има предности према
другим методима,

који се углавном заснивају на статистичким мате

матичким калкулацијама, док овај има за

основу

једну образложну

физикалну хипотезу, и да се отуда може очекивати да би се издата
средства за љегово изграђиваље исплатила добивеном користи.
Београд

sa
i zracenjem.
presao је
u radu "0 odnosima izmedu toplotnog
је svoja rasmatraпja па opitima
cari posmatrali su kako se hladi ziviп ternюmetar
sud sa znatno razredenim vazdнhom, i tako su

PRILIKOM STOGODISNJICE ROBENJA JOSIPA STEFANA

. 24 marta ove godine Ысе stogodisnjica roaenja cuvenog fizicara

zakoп о

]oSlpa Stejana Rodio se u Koruskoj, u Sv. Petru kod CeJovca, u siro-

,

od ve!iciпe kakvoce povrsшe
broj, isti za sva
(I ,0077).
DнJong i
potvrdШ sп opitima 'laZ.пost zakoпa za sve
тature od 0° do 280°. No zakon пiје пюgао da se primeпi i па vise
ј er
pokusaja da se odredi temperatura
Duloпg-Petit-ovog zakona i pomocu Pouillct-ovih
о zracnoj moci Sнnca, doblvene su
пiske vгedпosti :
1461°, pod pгetpostavkom da је emisioпa пюс
1, а temperatura od 1761° ako se pretpostavi da Sunce
deset рнtа slablje od apsolutno
tela. S dгuge
straпe
i Soret dokazali sп neposredno
da Dпloпg-Petit-ov
Yazi za vise temperatшe.
·· U pomeпнtom radu Stefan је
i, kao najvaznije, нtvгdio da su ovi fizicari u svojim opitima
cinjenicн da toplota pre!azi sa termometra па zidove okruglog
пsJed provodne moci vazduha, koji se jos. nalazi н sudu. Polazeci
О\1 е ciпjenice i os1aпjajuci se pog!avito na Tyndall-ove opite sa us
Janom zicom od platine, mesto Dulong-Petit-ovog zakoпa Stefan је
postavio sasvim clrukciji zakon, koji је danas opste pozпat pod
Stefanov zakon о zгacenju. Ро tom zakonu kolicina toplotnog zracenja
srazmerna је cetvrtoj potenci temperature
koje zraci. А х Р, А=
karakteristicna za povrsinu koja zraci, Т apsolutna temperatuгa.
risticna
zraci, и

masrюj slovenackoj kuCi. Као aak i student ра i kao univerzitetski
~oce~t sara.aivao је kao pesnik i pisac u mnogiш slovenackim revijaшa
1 n_ov1~ama, tako u "Vedeiu", "Siovenskoj bceli", "Novicama", "Prijate]JU" 1 "Siovenskom Glasniku". Svojim radoviшa iz svih oЬJasti fizike
pr~cuo se u celom kulturnom svetu. Bio је profesor, dekan i rektor
~eckog univerzitet~ i r~dovni clan, tajnik te za poslednjih deset godina
Zivota potpretsedшk Becke Akadeшije nauka. Uшro је u Becu 7 januara
1~93 g. Pod ar~adama Beckog Univerziteta postavljen mu је godine !895
?!Van ~pomeшk. ~tefa.ПOVO iше procuJo Se zakonom О zracenju,
Је otkrю 1879 g. 1 koji se ро njeшu zove Stejanov zakon.

josip Stefan је poglavito teoriski fizicar, no н vise mahova '""-'""·"
upravo
. se i kao vest i savrsen eksperimentator. Mnogi njegov opit
epohalnн vaznost. Njegov najodliCniji rad је bez sumje odredivauje tomoci plinova. Toplotпa provodna moc se tesko od1·eduje
cvrstih а jos teze kod tecnih tela. Neprimerno teza su pak ova
kod plinova, osoblto zbog njihove vanredno male specificпe
kinetickoj teoriji
koja se pojavila i utvrdiJa pocetkoш
pros!og stoleca zaslнgom
Clausius-a i ј. С.
znatno i ро zasluzi
Stefana, smatramo da se u
н neprekidпom
i da је toplota нn'с'"'"
energija kretanja
molekuJa. U piinovima
se pre1azom kineti cke energije sa molekula na
kako је dokazao MaxweJl, p!iпovi provode toplotu
od cvrstih tela; tako na pr. vazduh pгovodi toplotн 3500od gvozaa. No to је Ьiо samo гezultat teorije, koji је uza]udno

sadrzaп н izrazн т а 11

...
1

zavisi

sanю

а

*) Untersuchungen ilbeг die Warmeleitung in Gasen. II Abhandlung
Ber. LXXII. 11. 1875.
**) Ueber die Beziehung zwischen der Warmestrahlung und der Teшperatur.
\Vien. Ber. LXXIX. 11. 1879

uspeo, da
UpotreЫiнjuci

5586°

odnosпo

10.1

uglavnom

vredпostf

da teoretsu
Uglavпom

је dokazao, da је entropija srazmerna
о

entropiji sve
koje је najverovatnije.
racuпskim putem Stefanov zakoп.

od tog trenпtka razvoj
Fresnela
epollalпih radova engleza
, svetlosti se sve vise udaJjпje od
misli, postepeno postaje apstraktnija
uzdize
kristalnih
ciste
urodenog

zakonп
verovatnoce.
se tako da vode u
saznaпja Bo1tzmann је
toga se taj zakon cesto zove

vгse

stanje etera.
i пiје ni ocigledno da Ы svetlost
toga aпalitickim metodama te
dokazati i kvantitatiYпo
(1
Naglasпjemo : do istog rezultata
pretpostavkama.

zakon.
Stefaпov

zakon је i 11
toj
energija zraceпja ima
odrzavaju svoju
Njene atome zovemo fotoпe.
svakoj promeпi, gubeci је samo ako ih
atom apsorbпje.
eпergija moze da se promeni i time u
se
cija Ш talasпa
Ukoliko је fotonova eпergija veca
njegova talasпa duzina ш, sto је isto,
је veca
koji se nalaze u zatvorenom neprovidnom sudн
se н njemu u svim
pravcima i odbljaju se od zidova suda. Ako pokнsamo da smanjimo
zapreminн suda time sto п sud utiskпjemo jedan pokretni k!ip, moramo
da suzbljemo otpor fotona koji upadaju па povrsiпu pokretnog klipa,
kao da Ы oni ЬШ pravcati materialni
Racun pokazuje da se
udvostrпcпje energija fotoпa ako smaпjпjemo zapreminu sпda па osmi ·
deo prvobltne vrednosti. Time opada па polovinп i talasna duzina fotona.
Novo zracenje ima sad temperaturu koja је dvostrпka od prvobltne.
sп fotoni odrza!i svojп iпdividпalnost а da se пi jedan пiје izgнЫo ni
uniStio to је пjihov broj u sпdп jednak prvobltпom Ьrојп. U jedinici
zapremiпe ima ih dakle osam puta vise. Gпstiпa eпergije prema tome
posle smапјепја zapremine је sesпaest puta veca. Povecala se srazmerno
sa cetvrtom potencom temperature, kao sto i zahteva Stefanov
zraceпja.

Dr. Lavo

1

teorije koje su osnoSYet1osпi

tajaпstvenu vezu koja пiја jos ni
dovoljno prouceпa.
Razlika u rezultatima је samo u izпosu tog pritiska:
doЫvena pomocu Newtoпove
dvostrпka је od
Pojam pritiska u паsој pretstavi tesпo је vezan
tezine Ш bremena, koji s drпge strane nisu nikako yezane
stavom svetlosti. No poznato је da zarenje dejstvuje i llemiski (fotografija, fotosiпteza) а hemisko dejstvo је оsоЫпа materije. Ра kad svetlosti
pripisпjemo hemiske оsоЫпе materije zasto јој ne
smo
fizikalnп osoЬinu kao sto је pritisak?
No posle to!ikog izlagaпja vreme је da se obratimo па jedini
koji moze da nam da objektivпi odgovor: opit ima cla resi da li
postoji i da Ji odgovara Newtonovoj Ш Maxwellovoj vrednosti.
Prve uspesne opite izveo; је ruski fizicar Lebedev g. 1890. Sluzio
1
se pri tome spravom slicnom tzv. radiometrв: dva tanka шetalna lista
пcvrsceпa su na krajevima vrlo lake sipke koja u sredisnjoj tacci
na taпkoj zici od kvarca. Cela sprava пalazi se u staklenom
koga је izsisaп vazduh. Zraci plamene lampe раdајп па jedan od

пјепа пi

ј,

LjuЬijana

Ј.

NadaJje, poznavajuci
elasticitet kvarca moie
plamene
је pomenuti spor
jos jedпu pobedu.
se vise пе vrse
te vrste; proverava se samo egzaktпa vaznost
fanove formule о zavisnosti energije zracenja od temperature (vidi str. 44),
ova
moie da se
samo
pretpostavkom postojanja
А
pouzdaniji sн oni opiti koji su
oni vrseni neposrednim mereо

astronomskim
odreduje njegov
na osnovu
teorije nije tesko
ЬJize pozпavanje teorije i nesto
matematickog znanja.
lakse do cilja upotreЬljujиci
opste poznati rezиltat
ро
svaka
ima i izvesnн masu, koja је
odredena
energija
masa =
с2
(1)
gde је с = brzina svetiosti = 300,000 km u sek. Ш 3.10 10 ст и sek
I svetlost је oЬiik energije i prostire se brzinom с. U prostorи ~
kome se ona nalazi i prostire postoji dak!e izvesna ko1icina te
moiemo prema tome govoriti i о
U jed ют cm2
se dakle izvesna kolicina energije zracenja koju hocemo oznacШ sa
Neka pramen svetlosti pada okomito na povrsinu nekog tela koje ga
potpuno apsorbиje. Kako se ova energija prostire brzinom с to се и jednoj
sekпndi па povrsiпи padati toliko kolicina Е ko1iko ima ст u duzini с.
Dak!e eneгgija koja и sekиndi pada na povrsinu =Е х с.
Тој energiji ро izrazu (1) odgovara masa

Е х с= Е
с

Masa u kretanju, kako је poznato iz mehanike, и sudarп sa drugom
masom daje toj masi izvesan impuls, koji је jednak promeni kolicine
kretanja prve mase. А kao kolicina kretanja definise se proizvod mase
sa brzinom
Dakle, impиls = masa х brzina.
~
U nasem

Ј ~ •
s,иcaJu,

•
1s
1mpu

Е
=-х с= Е
с

No impиls dat и jednoj sekundi jedinici povrsine apsorbиjuceg tela
ustvari је pгitisak иcinjen na ovo telo.
Pritisak =Е

-48-

clanku
nosti i uvidecemo da је nasa maSta posla
s druge strane priroda ро sadrzaju
i гazпovrsnija.

Е

Frano

U

Beograd

u

lz slike u proslom broju, posшatrajuci obasjani deo Meseca viclinю
da se Sиnce nalazi desno. Dakle rep komete okrenut је prema Suncu, sto
ne odgovara st\rarnosti. Као sto se vidi iz prilozene slike glava
иvek шоrа biti okrenпta Stшcu а пе rep. U tome је dakle
pogreska
н nagradnom pitanjп "Satшna" br. 1. Таспе sи odgovore
-- --dali (red stizanja odgovora):
g. Dragиtin Veselinovic,. inspektor Glavne kontrole iz
Beograda: 2) g. Ivan Atanasijevic, gimnazist iz Beograda;
у
З) g. Ced. S. Pantelic, porucnik iz MariЬora; 4) g. А .. ~aj~ov, .p.rof. 1z
Vinkovaca; 5) g. Leo Randic, dak sa Sиsaka; 6) g. M!liVOJ Laiic,.
.
sekretar iz Bje!ovara. Urednistvo casopisa izпzetno ovog рнtа dode1llo Је
tri nagгade i to jeLinu u Beogradu (br. 1) i dve и иnutrasnjosti
З.
4).
•

~
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л

·да задовоље астрономе; оба ова схватаља остављају необјашљене

Е

важне особине архитектуре видљиве васионе.

су уствари открила да у нашој васиони

(наставак)

материја

статички свет је, видели смо, само једно од

решеља

једначина

овог научника.

Холандски астроном пок.

предложио је друго р<:шеље,
васиона,

али

не

"статичка",

је густина врло мала,
и

простор

оно

се

криви.

вероваiU!ю

\V. de

васао!iа,

блиска нули. То

или

тачније

утврде

Уосталом време се понаша на врло чудан начин:
Изгледало

на

то,

изгледа

мало

17.000

му да се место

мало губи

постепено

претвара у

с

личи на

садржи материју, и "празна" de Sitter-oвa васиона, са систематичким
кретаљима, али без материје. Требало би да посматраља одреде коју

је од ових двеју васиона створила природа. Међутим дошло је до
тога да ни Einstein-oвa ни de Sitter-oвa васиона нису могле ни најмаље
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Што

је

све

системи удаљују се од нас,

да скоро одговара

те
од нашег

"

васиони

стране, наша васиона,

·

под

извесним

условима,

много

васиону, пошто у љој има систематичких

de

удаљаваља екстрагалактичких маглина и повеhаља
јаљем. Чудновато је што је

брзине са

схема изложена пре но што

су садашља откриhа показала необичне и у сталном порасту
далеких

маглина.

Види се да су се чиљенице

као и то да теорија

није

вештачким

прилагодиле

путем прикључена

запаженим

чиљеницама. Због тога су неки астрономи покушали да

схему сматрају као теорију која довољно описује васиону. Али, ~а~а
лост,

de Sitter-oвa васиона је једна "празна" васиона, у КОЈОЈ
средља густина материје скоро равна нули. Али, као што смо видели,

између љега и честице, као и од пречника васионе. Дакле у празном

Према томе има два могуhа облика васионе у равнотежи :
Einstein-oвa "статичка" васиона, без систематичких кретаља, а која

ти

не признаје!

честица и један посматрач, овај би видео како се честица удаљује од
њега, правцем и брзином који су зависни од растојаља које постоји

полупречник.

сви

у нашој васиони постоје систематичке брзине које "статичка васиона"

не садржи материје; али ако би се у љу ставила једна

је у љој пропорционална у односу на свако од ових растојаља и

дакле

свих маглина таква

Sitter-oвa васиона

простору постоје систематичка кретаља, и то за растојаља ни сувише

су,

1.800, 4.000,

у секунди!

густина је приближно једнака у свим љеним деловима, а

васиони, са једним телом

велика ни сувише мала у поређељу са полупречником васионе; брзина

компоненте

Према томе, наша васиона испуљава извесне

Али док у Eiпsteiп-oвoj васиони кретаље маса, подједнако
распоређених, може бити само правилно, без caciUejJ!tailiuчкux брзанл
- без чега би хомогеност расподеле маса била разоренаона

ј.

васионе: масе су у љој распоређене више маље

веh једном некада био проживљен !

празна,

далеке маглине,

су сразмерне одстојаљима.

које се креhе у истом правцу. Кад тога не би било, током времена,
по Eddiпgtoп-y, једног дана дошло би се до оног тренутка који

свет је поприште cuciUe.мaiUuчкux брзина.

да су

са раздаљином. Изгледа да се маглине удаљуЈу од нас ор~зинама

зону у којој такоЈје време не тече и изгледа заустављено. "Среhом"
у овој васиони време стално одмиче и не враhа се на своју "полазну
тачку", као што је то случај, у

је

сунчаног система. Шта више извесно је да с_е те брзине

илузије; у накнаду за

које је напустио

километара

позитивне

могуhној даљини у таквој васиони,

по

чиљенице.

невероватним брзинама:

Посматрач би могао дакле у таквом
да гледа једну зону
у којој се време· "зауставља", не "тече". Али ако се приближи овој
он

значајне

спаја маглине са Земљом) неколико десетина

изгледало би као да часовник

зони,

неке

таквих система. Тада је примеhено да се

док би наш одмакао за отприлике две ; а кад бисмо први часовник
поставимо

над

америчког астронома

су радиалне брзине

полупречнику кривине, удаљени часовник би откуцао једну

да

Све се више

превагу

м
расуте по свим деловима не б а, на огромни
_од нашег
,.
Млечног
по својим размерама и масама системи слични нашеш

да један удаљен часовник, који би био истоветан са једним од наших,
иде спорије него овај, и то утопико приметније уколико би растојање
између оба апарата било веi1е. Кад би ово растојаље било равно

могли

добијајуhи

~ великог броја љегових колега у целом свету,

васиона

свет у коме су време

успорава као функција растојаља.

систематичка кретаfьа.

Васионе-Острва". Посматраља

чија је схема такође ограничена

йразнл

и

"Васиона-Острва",

постоје и

'\

средља густина васионе није равна нули, ~а мака~ та васиона била
више билиона пута празнија

од

наше наЈпотпунИЈе празнине

је, опет, много билиона пута ређа од атмосферског ваздуха).
.
постулат, с овог гледишта, изгледа ближи истини него de Sltter-oвa
схема. Чак и

de Sitter

то признаје: "Садаља васиона далеко од тога

да је празна; напротив она је скоро преп~на" (!)
Дакле, нити Einstein-oвa, нити de S1tter-oвa васиона . . . Шта
онда остаје?
(Свршиtе се)

Ћ.

iz oЫasti astroпomije geologije ~~•·нr"'''
znatпo
od
gustina Zemlje iznosi
а
Ш
se tice
u
seizmickih talasa pokazuje da,
oni zauzimaju mпogo veci deo
Iz toga је izvedeп zakljucak da su sredisni
metala,
gvozaa i nikla.
sloja: gorпji, sastavljen poglavito od
је
; srednji u kome preovladuju sШcium i
Ш ,,Sima", gustine 3,4; пajzad ccпtralпi deo, koji saciпjavaju
gvozae i nikl, gustiпe 8
9, а koji оп naziya
S druge strane pak, proucaYanje meteorita Ш
kosmickog
da su oni istog sastaYa
i
Yrste meteorita: 1)
sastavljeni od
је masa
zemljaпa;
meteoriti mesoyitog
sastava. Daubree је
нkupan sastay oYih
vrsta meteorita
odgoYara sastayu cele
imaju vise od 99% gvoicta i
cija је gustina mrюgo шапја, potseca па stene
Uopste, ve!iki deo Yasionske materije sacinjaYajп prvenstYeno gyozde i
kao sto је to slucaj kod siderolita.
LevYis, profesor Univerziteta
ameri cki hem i саг Gilbert
u Ka!iforniji, dosao је па misao da Ьi meteoriti koji nemaju metala
raspadanjem meta!nih шeteorita. Ako se ova hipoteza
moze odrzati, пюgао Ьi se iz пје izYesti zakljucak, da је i
koja obrazuje steпe
kore postaJa raspadanjem meta!nih masa,
koje danas obrazujп njeno srediste. Medutim glavna
trebalo
da se oslanja na izyesan ozblljaп odпos izшedu dvejп Yrsta
Profesor Lewis misli da se moze ustanoviti odпos izmedu оЬЩа glavnih
hemiskih elemenata nemetalnih meteorita i siderolita.
Analiza sideroJita pokazuje da је njihova masa sastaYljena, za 99%
dveju izotopa gvozda i dveju izotopa пikla. Atomska tezina gyozaa
56; polovina oYog Ьгоја је 28, а to је tacno atomska tezina si!iciuma. Atomska teziпa nikJa priЬlizпa је atomskoj teziпi gvozda. Raspadanje atoma gvoida Ш nikla na dYe poloYiпe doveio Ы do obгazovanja
dva atoma siliciнma. А zajedno s kiseonikom, silicium је najrasprostraпjeniji elemenat Zemijine kore; on cini jednu cetyrtiпu njene mase.
Razne izotope sШciuma mogJe Ы se, za sebe, raspasti tako da obrazuju
magпeziнm i helium. Magneziuma i njegovih jediпjenja ima vrlo mnogo
u Zem!jinoj kori. Tako Ы bllo tri izotope sШciuma, tri izotope magneziнma, i, osim toga, aluшinium i sodium, postali па sJican nacin; to је
п svemu osam elemenata najvaznijih jedinjenja u stenoYitim meteoritima.

па

razne

stнpnjeve

izmedu
preko

је

NOVO NAGRADNO Р!ТАNЈЕ
Ј edan nas pretplatnik iz Daimacije, pesnik
је uredniku pismo sa slikom i jedпim stihom,
zvezde koja se na1azi pored Meseca. UrednistYo

Slika izgleda ovako

postavlja
sliku i stih u casopisu - na svoju odgovornost
nasim citaocima gde је greska?
Stih g1asi:
"U jesen, na moru,
opazih sliku ticjeg
па nebu cun sijase,
u stranп sjajna zvezda".
Od tacnih odgovora koji treba da stignп do 20-Ш-1935
се kockom odrediti jedan kome се kao пagradu dati "Nase пеЬо"
Dr Kucere. Nagradu mogu doblti samo pretp1atnici casopisa. .
Uredn:istvo.

*) Ovi izrazi postali su od hemiskih ozпaka : Si, А!, Ма, Ni i Fe.

52-

53-

DEO

N
GAUSS-KRUGEROVA PROJEKCIJA MERIDIJANSKIH ZONA

је

ustaza-

racusracunato rastojaпje d (relativno
azimut н ravnini ,'}
§ 1

d = _t;"y
SШ

,'}

=

/::")С
COS

moguce bllo smatrati
kim geodetskoj
s koja
spaja te dve tacke (А i В) na
sferoidu i azimutu na
{}+о/ (vidi §
U protivnom slпcaju
can geometar, koji veze svoje
radove za fiksne tacke zada--------...,.---y te pravouglim koordinatama,
о
mora uvoditi popravke za dobljene vrednosti, da Ы se doSl. Ј.
bllo tacno s, ,з. i о/.
Drugim rec1ma, za sve male geodetske radove projekcija пе treba
da dolazi u obzir.
Vidimo, da dozvoljena deformacija p1·ojekcije neposredno zavisi
tacnosti sa kojom se vrse mali gaodetski radovi.
Nemci su па osnovu mnogog·odisnjih naucnih ispitivanja ustanovili,
da deformacija ро rastojanju bude 0.0001.
Na osnovu ovako odredene deformacije, drzave ne suvise velikog
prostranstva mogu blti pokrivene jednim sistemoш neke projekcije.
Za vece drzave potrebno је пzeti nekoliko sistema.
Na osnovu ovoga izbor projekcije svodi se па jednostavno pitanje
kakav Ьгој sistema zadane pгojekcije najudobnijim nacinom pokriva zadanu teritoriju.
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naci izvod tih formн1a
Medutirn nije tako
sн
u poslednjern delu
kao u njegovom prvom delu,
forrnule podvrgnute transformaciji i pojednostavljanju, а које
sporninje samo uspпt.,
Cilj ovoga dela је blo, da uspostavi tacnu i jasnu vezu
Kriigerovih radova.
svaku od formula spomenutu u Kriigerovorn delu
od 1919 godine dati su detaljni izvodi na osnovu metoda
н
njegovom delu od 1912 godine.
§ 1

Konforrnnu poprecnн, cilindricnu projekciju
obradi svoje "Hannover-ske triaugнlacije"
1820-30. U to vreme (god. 1825) javlja se и
Kopenhagen-ske akademije nauka znamenito Gaпss~ovo delo:
AuПбsпng der Aufgabe: die Theile einer gegebenen Flache auf einer
Flache so abzubllden, dass
Abblldung
AbgeЫJdeten in
ahnlich wird".
U tоше
resava Gaпss zadatak opcenito,
sferoida па ravninu samo pri!og opste teorije za

obradi
triaпgulacije
koпfortпne projekcije ovakYe uslove:
1)
t. ј.

savremena

је

podaju
nauke te njenoga

osovinu

Sev. Pol

menio
Svaki odrezak
mora spram odgovarajиceg
g1avnog meridijana
u
Juz. Pol
nот konstantnom odnosu
Sl. 2.
Drиgim recima:
cilindar i Ыagodareci
ne tangencijalni, vec
mogиcnost prosirenja zone sa zadanom tacnoscп
deformacija duzina (s1. 2).
(NastaviCe se)
Р.

Zagreb

profesor univerziteta

11. Historijski pregled.
Astronomija (crмpov zvijezda, v6~o~ = zakon) је Ыlа jedna od
naиka stvorenih jos u koljevci dиhovne svojine covjecanstva.
geodezija (Гsс3шаш = djeljenje oranice, poljomjerstvo jos i
16. stoljeca samo g1avni dio zemljomjerstva ро Koperniku) је vr1o modernoga porijekla, ра sи па mnogim univerzitetima raz1icitih zemalja jos
izostale kated.re geodezije.
koje stoljece prije pocetka nase ere
pomisljalo se i па tu figuru - oЬiik te velicinu - diшenzije nase planete, а to upravo tvori
geodezije; по tima se istrazivanjima bavili
samo kao primjenom astronomije. Od tada proteklo vrijeme do pocetka
prosloga stoljeca geodezija (sa svim svojim granama) nije imala dгugп
ulogu u nastavi vec samo kao jedno poglavlje svoje velike majke-naиke,
astronomije.
se ta nije tek rodila da usahne. Sam naziv geodezija
makar сЈа podsjeca па stare grcke tvorevine ipak је sasvime savremenoga
porijekJa. OЬ!ik i
stvarne povrsine nase Zamlja- to jest geoid
- jos је daleko а da su nam potpиnoma poznate. Do sada ucinjeni
radovi svi sп sluzШ i uvjek s1uze kao temelj geografiji, topografiji, kartografiji, naпtici, geofizici, i t. d., te ih se jos nikako ne moze zabaciti.
Danas se vec geodeti sta vise i ne иdovolje samo istrazivahjem tek
Роmоси svojih usavrsenih sprava raspoznajи
izvanjske povrsine
sada i raspodjelu tih njenih masa и samoj unиtrasnjosti. Takova јој skroz

se је kriticno
u svome savrsenijemu
visine, ра makar da је sam i mапје opazao te pojave
.tadanjih пaroda, аН је vise о пjima spekulativrю
narodi
mnostvo svojih
se vгijednost jos i danas ispituje. Prvi
kod svojih ораzапја sluzШ su se iskljucivo
vlastitim
tШma, ali vec su vodili popise sviju svojih zamjecivanja (ра cesto i
pomjesarю sa pojavama u uzduhu), te su vjerojatпo ро svojoj
Ьасепој sjeni pronasli gnomon, а koji vec ih izгavпo dovodi do suncaпog sata ро duzini Ьасепе sјепе samoga gnomona ( = Ьасас sjene).
Zemlja se staгim narodima pricinjala kao nepomicno srediste zorno
zamjecenoga i tako nazvanoga dnevnog giЬanja nebeskoga svoda ра i
vec spomenutoga godisnjeg giЬanja Sиnca. Pravilno s!jedujuce mijene
Mjeseca te izmjene godisпjih dobl da!o је narodima osпovu za racп
nanje vrjemena, а п pomrcinama su vec povrsnim pregiedom svojih
popisivanja upoznali pravilno i periodicki ропаvlјајисе se pojave, ра i
sam Saros-ciklиs od 223 mjeseci. Ро promjenama svojih polozaja zadrzatim stalnim zvijezdama и zvijezda udruzenima, pronadose izmedи Sиnca
i Mjeseca jos dvije а izvan Sиnca jos tri zvijezde luta!ice ( = :rr.Aavr)-rч~),
planete, а koje su nabrzo vec snabdjeli izmisljenim cнdesnim odjelovanjima te uz vec poznate pravilnosti giЬanja Sиnca i Mjeseca jos i
ovih pet novo pronadenih, te је dakle ukиpno sedam, uvrstise sve za
vladaoce (regente) vrijemena. Kadkada su vidali osim ovih tada пlшрпо
sedam planeta jos nekakove stranoiike ро cudnome svom gЉаnјп а
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svodu
pojave su
su vec
vise sve
satove i podijeljene krugove (astrolabe), kojim su spravama vec merШ
i odredivali koordinate zvijezda rasporedenih u zvijezda.
podatcima imade svedocanstva о pomrcini Suncu 2697 gбd. pr.
је odredivanje nagЉa
njihovo najstarije mjerenje 1100 g. pr.
- godisnje putanje Sunca ро Юnezu Tchaou-Kong-u, premda su
vec ima1i mnogo ranije svoje stalпe profesionalce za takove
Takoder i kod Egipcaпa svjedoce о uspjehu prvih instrumenata kao
tadanjem poznavanju astronomije i sa njome u vezi geodezije
odredivanje meridijana potrebnih za tocnu orijentaciju пaprama cetiriju
strana svijeta njihovih i daпdanas jos ogromnih piramida podignutih
i prije od 3000 god. pr.
Ladislav S.
Zagreb.

teoreme iz

h=

ср

cos р+ cos

- р sin h- sin ср cos р
cos =
cos ср siп р
cos ср

1 - cos р

siп р+ siп ср

'

to imamo:
је :

ср
.

1

cos р- sin h =

::.:si-::_:n_o_<_..:_s_'-;--~-

cos ср

(Nastavke se).
-'---'-~- =

а ozпacimo

Е

cosec р sec ср cos S sin
h)
obrasca prolazilo na pravo vreme
pravo vreme broda (tvb)
meпom
casa
pomocu hroпometra, i to ро semi :
= Vreme hroпometra + Stanje hroпometra +
vremena
ј
ovih dvaju vremeпa: -TvOr tvb davala је geografsku
Л' tacke D' cija је geografska sirina blla ср'.
se сео racun
sa istom visiпom h i polarnom uda1jeпosti р, ali sa drugom
sirinom ср" =ср pr- 10') i unoseпjem ovih podataka u
(2)
resenjem i postupkom kao malocas, dobljaJa se drпga geografska
Ј....", koja је odgovarala ср", tojest tacci D".
.
Na ovaj naclп doblveпe tacke D' i D" uпеsепе
ср 1 Ј.... па
gacioпoj karti, daju deo prave
trazene
Da se bolje shvati па
је naciп kapetan Sumпer пacrtao- prvu
pravu visine - potrebno је napomenuti da staпje astronoffo'ske
bese u to doba takovo, da se trazenje pozicije broda. sasto]~lo ~а od:ljeno odredivaпje geografskih koordiпata i пacin tadaщe П~.VJgaCJ]e bese
jednostavno resavanje dvaju proЬiema, i to. geografske ~~~~ше Л pomocu
opisane metode uz pripomoc obrasca (2) 1 geografske smne ср
sledecih obrazaca (3) i ( 4), koji sleduju iz obrasca (1 ),
cos z = cos -v cos р+ sin -v siп р cos Р
sin h = sin ср sin о+ cos ср cos о cos Р dalje
sin h = siп о (siп ср+ cos ср cotg о cos Р)
(3)
stavimo 1i: tg х= cotg о cos Р
sin h = sin о (sin ср+ cos ср tg х) Ш
sin ср cos x+cos ср sin х
siп h = siп 0 =~=:_:_c_o'-s-x-'--sin h = sin о siп (ср+ х) sec х i konaacno
sin( ср+ х)=
h cosec о cos х

f2

u
Astгonomska navigacija jos dugo vreme odrzace se kao jedina:
i glavna metoda za odredivanja polozaja Ьгоdа па okeanu, iako u posledпje vreme postoji rec, u modernoj prekookeanskoj пavigaciji, о
goпiometriji. No proucavanje radiogoпiometrije dokazuje nama da
nje пailazimo па tolike greske u rezultatu pozicije broda, da savremeпo
stanje astronomske nautike ne dozvo1java njenu upotrebu па okeanu,
posto ova poslednja daje lшdikamo vecu precizrюst tacnost, пеgо prva,
kao sto cemo to u docnijim izJagaпjima videti.

Kratak istorijat savremene asћ·onomske
led na
Sumnerovu i
nson-ovu metodu.
Princip na kojemu se temelje savremene metode astroпomske пavi
gacije, tj. rasmatranja о geometriskom mestu broda s opazaпjem jedne
visine пekog пebeskog te!a, је tako reci
поv za istoriju astroпomske navigacije
i duguje se amerikaпskom kapetanu
Thomas Н. Sumneru, koji је prvi 1837
)k
godiпe nacrtao jedan pravac kruga visine.
/!' 1Pt т/'
Ova metoda crtanja pravca visine ovog
vrednog moreplovca sastoji se u tome,
~
sto se luk polozaja broda podudara sa
..;;иG
f..
lukom loksodrome (= па пavigacionoj
151
tzv. Merkatorovoj karti
ravaп pravac), tj. pravac visiпe па пavigacionoj karti nije nista drugo, пеgо spoj dveju tacaka D' i D" па samoj karti,
ра se i proЬlem ovoga svodi па odredivanje projekcija ovih dveju tacaka,
tj. пjihovih geografskih duzina, kada im se pozпaju geografske sirine.
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s ; _:__-'-"--_

=

q_

verovalo se da se pod
kojiш okolrюstiшa шоiе odrediti _
Vlsшoш
tela - jedna od dveju geografskfh
nata
poznavajuci procenjenu vrednost drucre dok
iz1ag~njiшa
, da racun
ь 'daje
Је
teJo и prvom vertika!u,
kad шн је aziшut 90о а
kad је te]o l! шeridijanu (azimнt =оо).
'
(Nastavice se).

Frano

Kotor.

(ћ,)

је

20

фебруара био у кољункцији са Сунцем

не

може

се још

посматрати.

(0) залази око 21h, према TON1e невидљив.
(lj:'). - је у опозицији са
те се целу ноt налази
небо. Најупадљивије звезде вечерљег неба
у сазвежi)у Девице на источној страни неба:

На

северо-западу

Siгius,

ближи

се

свом

у

љеној

заласку.

изнад хоризонта.
су

близини налази

се

се

Capella

налази

сазвежi)у кочијаша веЂ је далеко од зенита, док се Велиkа kола

Bootes-y и
Cepheus који се веt делимично
йylli.y. Заnадно од љега налази се са:звеж·ђе Casiopea у

у

високо

према зениту ру дом окренута према

правца и Северњаче налази се

налази

слова:

еклиптичких сазвежi)а виде се са истока према западу: Девица, Лав

Сунце У nочетку месеца излази у Београду у 6h 18m залази у J7h 24m
а 31 излази у ~h 23m а залази у J8h 3m; дан се дакле у току месец~

и

Бuk.

JI!Iuнu.!lzu

сјаја

променљиве

(у

(Ji.,), иЈшо·иnчи

сазвежi)у

могу

nосматрати 16 у 23h,g и 19 у 20h

се

Ћ.

марта nродужуЈе за 1h 34m. Граi)ански су мрак траје 30m-31 m а астро

номски Jh36ш-1h4lm.

21 .;naplli.ay JSh ЈВЋ Cvrщe
У знаk Бuka у lli.O.!it lli.peнylli.ky йочиње upoлefi.e.

улази из з~аkа Риба

Е

Dvostruka

zvezda: Zeta

-

nрва четврт
пун месец
nоследља четврт

( ()) 12
(О) 20
27

"
"

ПОЛОЖАЈ ПЛАНЕТ А.

( <;! ). -

15 долази у највећу привидну удаљеност од Сунца (елонrација)

27°,6 западно од љега, али због јужног nоложаја код нас се неtе
моtи посматрати.

(Q ). -

б~ла је током фебруара у најмањем сјају. Почетком марта залази

око 2 nосле заласка Сунца. Између 6 и 7 налази се у кољункцији
са Месецем, Венера се види као вечерља звезда. Креће се кроз
сазвежi)е Риба ОО ка сазвеж:/)у Бика ((:)) у које улази 20 марта.
Привидна. величина Венере nросечно - 3m,4. 6 априла налази се у
коњункцИЈи са Месецем за 4° јужно.

(о). - Налази се у сазвежi)у Девице (ilp) у близини Слике. Њеrова привидна
величина nовећава се брзо од -

om,4 у почетку месеца до _ 1ш 1
тако да ће крајем месеца бити три пута светлији од звезде Вег~.
Почетком месеца Марс излази око 21 h, али крајем месеца излази са
заласком Сунца. 6 априла биће у кољункцијп са Сунцем.

('2).). - Видљив У другој половини ноћи у сазвежi)у Ваге (~). У почетку
месеца креће се директно, 10 је у застоју. Привидна величина у
сnором порасту: 1ш,8.

-
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Dr. Harlow Shap!ey, sa opservatorije Univerziteta u Harvardu objavio је rezultate zadnjih posmatranja
Zete u sazvezdu KoCijasa, dvostruke spektroskopske zvezde, koja је cetvrte ve!iCine
te prema tome vidljiva i goJim okom.
Proucavanje ove zvezde vrseпo је pornocu 3000 fotografija koje su snimane
u vrernerш od 40 godina. Dvostruke zvezde u toku pornracenja zakrivaju jedna
drugu i, dok pornracenje Sunca traje najvise sedarn rninuta, to1a!no pomracenje
Zeta zvezde u sazveidu KoCijasa traje
cetrdeset dапа. Ova dvostruka zvezda
znacajna је ро torne sto su rnase i sjajnost zvezda-kornpoпeпata koje obrazuju
dvostruki sistern jedпake; medutim poluprecnik jedne od njih, crveпog diпa 140
puta је veci od poluprecпika оле druge,
plave zvezde. О ovoj zvezdl "Saturп" се
podrobпije pisati.
Датум

по

астроншљ.с«им подацпма.

-

Као што је

nознато, библиско nредаље о Витлејем

мора nасти

у

недељу

година пре наше ере.

ставци

Христос је

живео

је

свега

36

25

11

По

претnо-

умро
година

27 године,
3 месеuа

а
и

П дана.

Siblrski шeteorit.- Dr Ј. W.
proucavao је da!eke reperkusije
likog rneteorita, koji је рао 30
Na evropskoш severн, пеЬо је ·-t,·---·
zazareпo u поСi 30 јuпа i 2 Jula. U Eberdiпн (Aberdeeп-u) prirneceпa је cudna
svetlost dvadeset i dva casa posle me1eoritovog pada. Dr. WI1ipple rnisli da Ы
se ova pojava rnogla оЬјаsпШ kretaпjem
vazduha koji se raspros1irao od SЉira
ра sve do severnog dela
па visiпi od 80 km, а brzinom od 200 krnjh.
Те~<тити са обале Слонове Ј{ости.
Тектити су комадиtи
који нису
тара,

а

веЂи

садрже

миниума

и

стакласте масе,

од неколико
доста

гвожi)а;

они
као

су

зеленкасти,

ломе

љима

кристализованих

нема

се

сантиме

силициума,

алу

црни

или

стакло

и

у

минерала.

ској звезди послужило је астрономима

Наi)ени су у Чехословачкој, Аустралији,

као

Тасманији и Индокини. Њихово порекло

основа

при

израчунаваљу

датума

Христовог ро'!јеља. На последљем кон

спорно је, али највероватније космичко

гресу научног друштва одржаном у

(метеорско).

npoфecop

Domenico

Na-

Argeпtieri из

Јюжио је ново мишљеље о том nитаљу.

је тектите

По љему,

нове Кости.

звезда

која

је

водила му

А.

Lacroix,

стални

члан

француске Академије наука, nроучавао

који потичу

са обале Сло~

Ова област не налази

се

драце била је Халејева комета која се

у близини екватора где су распореi)ена

појавила измеi)у

остала позната налазишта тектита. Хи

сени

12

месеца августа и је

година пре nочетка

наше

ере.

Према томе, датум Христовог роi)еља

потеза по којој је један метеорит, I<:аји
је

обилазио
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Земљу

nутањом

која би.

одговарала

по А.

екватору, посејао тектите,

Lacroix-y није довољна; она не

ваторије у

Berliп- Babelsbergu .. Спек

тар је снимљен са највеЂим рефлектором

објашљава откриће овог новог налаза.

у Европи од 50 палаца (пречник огле

Povrsi11ski
Meseca. Ро komitetu Carnegie-vog instituta iz Vasingtoпa,
gornji sloj Meseceve povrsine тоrа biti
sastavljen od vulkanskog рере!а i od plovucca. Za dokaz toga ukazuje se па slabu
polarizaciju svetlosti koja пат do!azi od
Meseca, која kao da dolazi od cvrstih neprovidnih steпa, slicnih izvesnim lakiт
i prozracniт zeтa!jskiт stenama i materijama koje izbacuju zeтaljski vulkani.
Isto 1ako i brzina kojom se smanjuje
teтpera1ura na Mesecevoj povrsinini za
vreme poтracenja naseg pratioca, pokazuje da је povrsina Meseca obrazovana
od siliciumovih jedinjeпja i vu!kanskih
proizvoda.

дала око 125 см). Узимајући да је апсо

Нова звезда у са:вв~~жЬv

Her

- Ј. Р. М. Prentice

енглески љубитељ

астрономије и по

сматрач,

открио

је

13

децембра

1934

једну нову звезду у сазвежћу Херкула.
Проналазач је проналазак јавио Spencer
jones-y, управнику опсерваторије у Гри
нуичу, који је опет ову вест објавио,
свим опсерваторијама у свету.

Nova

је

била отприлике треће величине, а имала
је спектар типичан за све Novae, који
је показивао линије водоника, хелијума
и јонизованих метала. Nova је

била

потпуно видљива голим оком, отприлике

на 10° северозападно од Веге. 22 де
цембра у рано јутро достигла је највећи
сјај 1,5 звезданих привидних величина.
Раније фотографије дозволиле су да се
ова Nova звезда индентификује са јед

лутна

величина

максимума

-

6, Nova

је далеко око 2000 светлосних година.
Испитивање спектра показало је тако
ђе и опадаље брзине између 14 и 15
децембра од 500 кмјsес на 250 км;sес.
По једној примедби М. Dufay-a, саоп
штеној француској Академији наука, 25
децембра, у љубичастом делу спектра

површинска температура при том огром

ном

скоку сјаја не меља знатно, како

судимо са спектра, то се љен полупреч

ник мора

повећати око

600

пута.

Ако

би се слична катастрофа десила и са
Сунцем, те би се Сунце повећало за тај
износ, онда би у љегову упаљену масу
дошла не само Земља,
чак

и астероиди.

но и Марс па

Снимаљем и проуча

ваљем љеног спектра бавио се подро

бно Dr. Р. Guthпick управник опсер-

прона

са опсер

у johaпnesburgu у Јужној Афри
ци. Нова комета налази се у сазвежђу

Phoenix

на јужној

нас невидљива.

хемисфери те је за

Привидна величина

1О.

desete prividпe veliCiпe posтatrao је 6 januara Mr. KeJiaway u sazveidu Bika, ali о tome jos nije nista
podrobпije objav!jeno.
Е. А.

nрофесору математике

ве радове о теорији звезданих атмосфе

цианоrену изчезла је после два дана.

О Новој ·fie у наредном броју дати чла
нак г. Л. МужиниЂ из Загреба који је
ову звезду
Новом.

и

посматрао

у

Кастел

ра предата је златна медаља Краљев

ског астрономског удружеља у Лон
дону. Последље две године

поменути

научник бавио се и космолошким про

блемима у вези са Leтaitre-oвoм тео

Indiski matematicar Sir Sah Mohaтed Sulejmaп dao је novu teoriju osklopu
vasioпe koja se poklapa sa teorijoт relativiteta, ali пе dovodi do sireпja vasione.
тeлeclf\on света са пречни

ријом о ширељу васионе.

Doгtte М.

Nikolic.

НЕI<РОЛО3И

ком од 5 т биће постављен на Mount
Pa!emar-y у Калифорнији. Довршетак
овог телескопа Shapley означава као

сија) Аристарх Аполоновић Белополски,

почетак златне ере у астрономији.

где је био управник опсерваторије од

Vatikanska

(Specola
Vaticaпa) Ысе preneta па Castel Gandolfo daleko od varosi i Ьiсе sпabdevena
пovim iпstrumentiтa tako da се blti
jedna od najvecih u Italiji.
01f{тобра nрошле године почето је
у C!eve!aпd-y (U. S. А.) са изградљом
џиновскоr телескопа

од
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палаца

за

Мас Dona!dovu опсерваторију у Текса
су. Зграде опсерваторије у велико се

стао је око 400.000 пута. Како се љена

години

она пруга; ова пруга која се приписује

веЂ раде на Mount Locke-y и биЂе го

веЂихп ромена светлости.·.њен сјај пора

1935

F. L. johnson

на универзитету у Оксфорду, за љего

личине. У колико се може закључити
из фотографија снимљених између 1930
и 1934 године звезда није показивала

15-16 привидне

јануара

8

изненада се појавила дебела апсорбци

ве

ном малом звездом

ктt~.ету у

шао је

тове

у

току

ове године

уз

свечано

отварање.

Po:uщto је da se crte u spektru nebeskih te!a mogu posтatrati sато do
izvesпe granicne frekveпcije. Jer ozon
koji se пalazi u atmosferi apsorbuje sve
talase koji se пalaze ispod te graпice.
No prosle godiпe тladi fizicari Mayer i
Stein uspeli su da sa пaroCito izradeпim
spravama ("brojac fotoпa") jos zпatno
sтanje ovu granicu. Posтatranja su vrseпa u svajcarskoj па Jungfrau jochu.
Ne preterujemo ako kazeтo da је ovaj
prona!azak od izvaпredпe vaiпosti i da
пат otvara поv put ka пеЬu.
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Белопошжи

16

1917

маја

1934

године.

дечак

умро је у

је љегова отаџбина муком стекла. И ка
остао је веран својој науци и скоро

до последљих дана

живота

стално је

nосматрао често и по најључој зими.
Цео културан

свет оплакује, као и

ми, великог словенског астронома.

Павле Е.~~tануел.
WШem De Sitter
W.de Sitter, cuveni Ho!andski astronom
i upravnik opservat"orije u
preтinuo је 20 поvетЬrа u 62 godiпi svoga
zivota. Veliki пaucпik uшro је od pпeu
monije tri dana posle smrti svoga sina.
Proslavio se isto tako u prakticпim radovima kao i u teoretskim. Vazni
radovi odnose se па таsе i gustiпu
jupiterovih sate!ita kao i
ostalim
proЬieтiтajupiterovog sistema. Proucavanjem astгonomskih konstaпata odredio
је njihovu najverovatniju vredпost. Tako
је па priтer za precпik
dao vreanost 6371, 24kт, za precesioпu koпstantu
508, 2486, za Suncevu
8", 803
i za тesecevu 3422", 52. Bavio se i sa
drugim delikatпim pitaпjima pozicioпe
astronoтije kao i pitanjeт konstancije
duiiпe dana (Zeтljiпe rotacije).

Рођен у Москви још као

показивао

је

велико интересо

ваље за астроном.ију. Славни астроном

Ф. А. Бредихин,
зичар

позвао

први

руски астрофи

је Белополског

на

зве

здарну у Москви, поверио му вођеље
астрофизичких радова, а доцније посла

ra

у Немачку на специализацију. Међу

осталим љеговим радовима, доказао је:
да је закон

Сунчеве

ротације изведен

из посматраља Сунчевих факула исто

ветан закону ротације изведеним из Сун
'Чевих пега. Године
висно од

Keele-ra

1895 објавио је неза
Deslandres-a закон

и

ротације Сатурнових прстена. Бавио се
нарочито

питаљем

промена

радиалних

брзина променљивих звезда

Algo\) и са спектроскопијом
gae. При томе се стално
спектроскопијом

(8 Cephei,
Novae Auriзанимао

Сунца и био је

који је спектрофотометрично

и

први

одредио

температуру пега. 3а време преврата у

Русији када су се у близини опсерва
торије водиле жестоке борбе Белопол
ски је остао

на

високе старости
да очува

своме месту и поред
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драгоцене

год.) учинио је све
инструменте

које

WШem

de Sltter

De Sitter se odmah posle pojave principa rela1iviteta (1905) zaiпteresovao za
tu teoriju i objavio је studije о astronomskiт posledicama te teorije. А god.
1917 objavio је novu kosmolosku teoriju
poznatu pod iтеnот "De SШerov-svet".
1 u poslednjim godinaтa svoga zivota
bavio se u glavпom tim proЬ!eшima.
Upravпik opservatorije u Leyden-u Ьiо
је od 1919 gde se istakla i пjegova

Ово је вefi шест а година да се

orgaпizatorska sposobпost.

"Saturп"
glavпC'g

Nas casopis
bas u ovom broju u Claпku,
нredпika "Ђ"; "Da li se vasiona
?'' iznosi De Sitterovo shvatanje

ваторија своји!\1 публикацијама показује
гласити да

Н. Н. сваке године

интересантнији облик и потnунији садр

Vasioпe.
Zajedпo

sa Holaпdskim пarodom i
svet opJakuje smrt jedпog od пajvecih astroпoma.
D.

жај и он је једина

кљига

ове врсте у

нашој земљи. Неопходно nотребна сва

сео

ко!\1

посматрачу

неба

и

сигуран вођа и осталим

истовремено
који

желе да

се упознају са изучаваљем неба. Г. Н.

VESTI IZ ASTRON01\'I.SK06
О. IVIilan Richteг, direktor zastupnistva svedskЉ ziiica podario је astronomskom drustvu 500 (pet stotiпa) diпara
Cime је potpomogao паsе mlado drustvo
izlaieпje astroпo mskog casopisa "Saturn". G. Richteru najtoplije Ьlagodarimo.

подељен је на два дела са једним при
логом. Први део садржи: православни

и римокатолички календар, хронологију,
ефе!\1ериде Сунца

и

Месеца

за

сваки

дан у години, ефе!\1ериде nланета, небе
ских појава и карте изгледа неба за сваки
месец. Такође, потребне nодатке о по

Г. ђенерал, Сш. Бoшkoвufi, директор

Војно-географског института у Београду

мрачељима, и кретаљу планета. Као но

и Члан саветодавног одбора нашег дру

вина у ово!\1 годишљаку истиче мо чланаr~

штва поклонио је библиотеци

о реформи календара и објашљеља за

ског друштва пет својих nубликација.

употребу

· О. Dr. i. Markovic,
universiteta и
poklonio је Astronomskom drustvu tri svoje puЬiikacije.
: Г. Уйравниk асШрономсkе ойсерва

астроно!\1ских података

у

1

делу. Излаз и залаз Сунца израчунати
су за Београд, али на
се

помоfiна

таблица

стр.

137

налази

помоfiу које

се

може одредити излазак и залазак Сун

Шорије у Београду поклонио је Астро

ца за свако

номско!\1 друштву 40 (четрдесет) "Го

јавности. Садржина је разнолика и вео-

дишљака нашег неба"

1\1а интересантна (ат!\1осфера на Марсу,.

за

1935.

, .а. Nikolaj Р. Abakumov, profesor uпi

verziteta u Zagrebu poklonio је ЫЬ!ioteci
Astronomskog drustva pet sYojih puЬii
kacija.
1\II. Миланkовиfi, nрофесор
Универзитета у Београду

поклонио је

nрепоручујемо ово једино

. О. Рего Duгkovic, pripr. astr. opsery~for, poklonio је drustvu 15 svezaka
svoje brosure
meteorima".
О. lJoNle М. NikoliC, uredпik "Saturna" poklonio је ЫЬ!ioteci sYoj prevod
s komentarima.knjige А. Einstein
speci~lnoj i о pstoj teOI'iji relativiteta".
; Pomeпutim g.g. darodavcima uprava
Astroпomskog drustYa najtopЩe Ь!ago
Sekretar,

. ;. Tomljenovi!:eva

s.

OДJfimњa.« нашег неба~

Zamenjuje
pretsednjka,

Diпiitrijevic

-'--

ИЗдаље

Астрономске~оnсерваторије у Београду.

Yp~l)yje

(1935),

Д-р В. Мишковиfi.

стра1щ

240,

Година

VI

цена 2~> .дщшра~

васиони и т. д.). Као прилог налази се

"0

1\1етеорима" кога је саставио·

добро оnре!\1љен.

деЛо у нашој домаfiој литератури.

da:r~.

намељен је

П. М. 'Ђурковиfi. Годишљак је технички

ш~у кљиг:v "Небесkа ме;:саниkа". Читао
цима топло

место. П део

екстрагалаксија, обилатост елемената у

чланак

Астроно!\1ском друштву своју ново иза

.

9'li5

љубитељи!\1а астрономије.

.

Nauticki
izdanje KraOvo је druga
ljevske mornarice,
godina da se kod nas izdaje ovaj godisnjak velike Yrednosti i vainosti. Napominjemo, da nauticke godisnjake izdaju
driave sa velikom trgoYackom i ratnom
mornaricom, а. u. onom broju maпjih
drzaYa nasa kraljeYska mornarica oYom
edicijom zauzima zavidno mesю. Nauticke eferemide uglavnom se rade ро
Nautical Almanacu, ali ove godine vec
daju i svoju origiпalnost. Tu se u glavnom na!aze eierneride Sunca, Meseca i
ostalih nebeskЉ tela ukoliko se moгna
rica oslaпja na astronomiju. Na 159 stг.
nalazi se kao novina grafik za priЫizno
odredivaпje zvezdanog Yremena. U prilogu se nalaze astroпomske definkije
i 'prirneri za .upotrebu tabJica, zatim seme:
о emisija.пa vremenskih signala i t. ct:':
Nauticki godisnjak pored toga sю ie neophodпo potreban Kraljevskoj rnornarici'
korisno moie. posluiiti i nasoj trgovilckoj
mornarici: ko ieli паЬаvШ ovu kщigu neka
se obrati Komandi kraljevske mornarice
u Zemunu. Knjiga је tehnicki odlicno;
opreщljena;
. Borde
NikoHc

Vec sн od dаУпЉ dаУпiпа ljнdi bili misljeпja da је Zeшlja па
kojoj ziyiшo рорнt гаупе ploce, а to је шisljeпje zameпilo dгнgо
шiS!јепје: Zeшlja је oЬ!as·t рорнt kнg-le. Do oYoga нујегепја C(JYek
је dosao dнgiш opazaпjem i ншоvапјеm. No шоzе se tгaziti: g·dje
је i kad2. se kнsalo, da se izшjeri taj zeшaljski kгнg. То jos i sada
пе шоzешо sigшno kazati, јег лаm пedostajн 11istoгiski podaci. Мо
[;нсе је, da se tako sta bllo pгediнziшalo kod Asiraca, Bablloпaca,
Egipcana, пагоdа koji sн se iпteпziyпo ЬаvШ a.stroпoшijoш.
gгcki filosof ('! 322 pr. Нг.) н sYome djeliн о Nebu (kпј. IV) pise da
sн staгi ma:tematicaгi пaS!i, da је zeшaljski krнg 400.000 stadija*. Ali
Qpet, pita se, о kojiш staгiш matematicima је ovdje гiјес? Zacijelo
пе о Grciшa; valjda о Haldejciшa Ш kojiш dгнgim naгodima? Ali
opet ako је govoг о Haldejcima tгazi se, kojim sн se stнdijaшa slн
zili Haldejci? Ovo је sve dosta inaglovito.
Eгatosten је kod Gгka pгvi роlшsџо da izmjeri zemalj:;ki krнg.
Ргiје пеgо s1to pгikazeш njegoYtt metodн н tош poslн, izпijecн njegoyн kгatkн Ьiografijн.

Eratosten је јеdап izшedjн пajglasoYitijЉ нсепјаkа davne proslosti. Rodio је se 11 Сiгепi, grcko ј kolюпiji па sjeverнoj obali Afrike,
р1·уе godiпe 126 olimpijade (t. ј. 276 g. pr. Нг.). Ucitelji sн шн blli
Шosof Aгistoп iz Кiја, gramatik Lisoпija iz Сiгепе, i pjesnik KaHmak
Enciklopedicпo EгatostenoYo zпанје svrati pazпju. Ptolomeja Evergeta koji po,rjeгi E1·atostenн нргаvu. Aleksaнdriske blblioteke. Starl
pisci g·оуоге о Eгatosteпtt osobШm шblvljenjeш, zпak nedvoj;beп
njegovoga jaikoga нtјесаја па гazvitak zпanosti нopste. Оп је: Ыiо
prema пjihovom kazivaпjн, govornik, pjesпik, filosof, astгoпom i gео
шеtаг; а osoblto н ovim dvjema znanostima d.osegao је Ьiо Yisinu
Ettklidovtt, Apoloпijevн i Aristeпovн. Nazallost izgublla su. se njegмa
brojna djela, а samo su nаш ocнyali neka пjegova istгazivaпja u.ceпi
шatematici i astгonoшi aleksandriske skole.
Ocuvalo nam se јеdпо пjeg·ovo pisшo kгaljtt Ptolomeju.. U tom
је рisшн histoгija cнvenog-a pгoblema "UdYajaпja kocke" i opis пe
kog stгoja рошосн kojega se posve laiko шоzе naci ne sашо dvije medije pгoporcionale, vec ako treba i vebl ,b,roj. Za astronomijн Eratosteп је stekao vесЉ zaslt11ga. Njegoviш нtjecajem Ptolomej Eveгget
dao је postaviti U. Hlaz aleksandгiske skole dya instttmeпta koji SH
pozпati pod imeпom "Aгmile"; Ьili su. od velike koгisti za asti·o-

*

Stadija је staтa mera za duzinu, iznosila је 600 gтckih stopa.

-
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нomiju. Eгatosteп је ргУi роkн~ао

паg;Љее osoviпe ekliptike
r1a ekvatoгu. Ne zпamo sig·uгпo, kојош se је metoclom sluzio а tomu
poslu, cla Ii kompasom, da 1i ispoгedjivaпjem clviju solsticijalпЉ sјеп<1
i visiпe g·uomoпa; t·ezultaH sa ipak dosta tacпi, i dali Ьi za паgЉ
ekJiptike ро pгilici 23" 51' 9". Rekoh da sн se пјеg·оуа djela1 izguЬila,
osim
sto
Ptolomeju, ostalo је i do паs; dopгlo djelo s
пaslovom
. Tu su opisaнe пеl~:е koпstelacije zvijezda i
oznaceп lяој koji је н toj kostelaciji. Ovo је djelo Ыlо puЬlikovaпo
od Реtапа н пjegovLl
Paгis 16:30. Iшademo ,,Сапоп
геgнш ТhеЬапогаш". То se djelo пalazi kocl Siпcella. Ot·ug·i fгag·meпti
пalaze se а izdaпja ko је је ~tашрапо н
1789. "Erastoterius
frag·menta" i "Eratostenis
cum
latina et
curavit Joan.
1795. Imademo ~,",ашраiы Eгatosteпova fгagmeпta н Berlin~
1822, а pгiredio Љ је Bernha1·dy, ali ta пemamo "Catasterizma". Ne
govorim о onome sto је pisaпo о Eгatosteпa а zadпje doba specialno
а razпim eпciklopedijama, jer se to lako moze пасi.

Eratostenov postupak u
U gгada Sieni, gогпјеg· Egipta пalazio se duboki zdenac. Na dan
solsticij.a о роdпе Sнпсапi zгaci padali sa okomИo u z;denac i гasvet
ljaval:i пjegov·o dпо. Tog·a istog·a dапа i casa' gношоn u Sieni nije
Ьасао пikakve sjeпtke okolo sebe. То је Eratosteп zпао, odatle је zakljucio da је toga casa Suпce па solsticijalnoj liпiji Raka ( Сапсеr).
Eratosteпes је zпао isto tako, а vjeгovatпo је to sazпao svojim opazanjima, da је grad Alek.SU!iCE
saudrija па istom meridijanu
па koiemu је i grad Siena,
t.j. da је u isti cas роdпе i
u Sieni i AJeksaпdriji. Sa
ovim dvijema pretpostavkama оп је ovako postupao.
U Aleksaпdriji па dan
solsticija u роdпе izmerio је
је kut а (vidi sliku) t.j. Juk
izmedju zeпitalпe tacke u
z..:м.~Јл
Aleksandriji i Sunca, koje
.
је vertikalno pada!o па grad
.
S1enu. ТаЈ luk
mislio је, da mjeri isto stupnjeva koliko luk izmedju
Siene i Aleksaпdrije mn. Aristotel pгoracunao је da је taj Iuk, luk пe
beskoga svoda 1/ 50 dio nebeskoga kruga, sto opasuje Zemlju, а to Ьi
bllo 7° 20'.
Ovo se moze ovako iuacuпati. Podijelimo kгag пebeskoga
svoda, 360° па pedeset dijelova, taj dio izпosi upгav 7° 20'. Luk пe
·ьeskog·a svoda Ьс izпosi isto toliko stupпjeva koliko izпosi luk zeшaljskog kruga mn а to је clнziпa ,jzшe;dlju Sieпe i Alleksaпdrije. Ako
lџk nebeskoga svoda Ьс izпosi 7° 20' toliko treЬa da izпosi i lak Ze·
шaljskoga kгug·a izmedju Sieпe i Aleksaпdгije, dakle taj luk тога
с!а mjeгi 7° 20'. Ako је lak пebeskog·a svoda Ьс 1 /оо Citavog kгuga,
'Cit~v kгug hiice 50-pata toliki, а takodje i Zema1lsji kщ11g, blce 50 pata
kollko duziпa izmed ja Aleksaпdгije i Sieпe, t.j. luka mп.
Da se sazм citav opse.g· Zemalljskog kruga пiје tгеЬаlо dгаО'о
vec izmjeгШ lak mn ра ta daZiпa poшпoziti sa 50.
"'
Је 1i to aCiпio Eгatosteп? Оп пат to пе govoгi, samo t·ece da
,lluziпa izmedja Sieпe i Aleksaпdгije ,jzпosi 5000 stadija. Оп se mog·ao
1

poslaziti mjeroш, kојн :su atanacili .agrimeпzoгi kгalja
mogao se posЊziti орСiш ПЈЈislјепјеш, а mogao је i sam
ako tesko; ali о tome sigшпo п е zпamo пiSta. Zпademo da
:zakljucio: ako lнk, koji је 50 dio Zemaljske lпнzпiсе imade
dija, citavi се kгag Zemaljski izпositi 250000 staclija.
Metoda, kojom se slнzio Eгatosteп posvema је dо1ла iako гe
:шltati tog·a шјегепја пе odgovaгajн istiнi ргеша гezнltata daпas·
пjih istгazivaпja. Metoda пiје pog·гijesпa vec је pogгijesпo
te metode. Pogгeska је Eгatosteпova, sto је mislio da gгad
saпdгija i Sieпe leze па istoш шегidiапн, а to пе odg·ovaгa istiлi,
gтad Sieпe pomakпнta је 30 ргеmа istokн vise пеgо Aleksaпdгija.
gгeska је i sto,ga, sto ie Eгatosteп pгetpostavio, da. је Zeшlja
.рнtа kagla, а to пе odgovaгa istiпi, јег је Zemlja аgпнtа poпesto па
polovima. То Eгatosteп пiје zпао, vec је to pгvi otkгio t'гaлcнski
&stгoпom Piccaгd 1672 g·. Ako zemlja пiје роtрапа lшgla пе moze
'Se tаспо izmjeгiti пјеziп opseg mjeгeCi 1" Ш 2° па ekvatoгa Ш
Yise ргеmа pola. Ako је zeшlja нgпаtа па polovima, ta stepeпi н
clнziпskoj шегi mогаја Ьiti пesto kгaCi пеgо li па ekvatoгu.
GlaYпa је Eгatosteпova pogтeska а tоше sto је оп шјегiо Јнk
Ђе sa tacke n (AJeksaпdгija), р а zakljaCio da је lнk Ьс пebeskoga
svoda jedпak lнka шп zemaljske kнg·Je. Та Ьi d.va kгuga нistiпн Ьila
jedпaka da је Eгatosteп mjeгio sa tacke о, tj. iz sre,diista zemlje. Ali
to пiје Ьilo шоgнсе, stoga Ьс mогао је da izпosi пes,to vise stepeпi
пеg·о lнk mп. Oгнgim гecima u kat п mогао је Ьiti veci od lшta
u /.'::;; оЬс. Odatle Ьi slijedilo, cla ako је luk Ьс = /г.о krag·a пebeskoga
·syoda, опdа lak mп mot·a biti пesto maпji.
Bio Ьi kнt а jedпak kнta о da је Eгatosteп нроtгеЬiо zvezde
umjesto Sапса, kaosto s1.1 se slazili pozпati astгoпomi 1.1 птјегепјн zeшalj:ske kгazпice i tim Ы otkloпio опа pogгesku, kojoj је pod:Jegao.
Ako se па tacke Ь i с postave dvije zvezde stajacice (steНae
fixae), р а se mjeгi kat а i kat о п е се se паСi пikakove гazlike izmedju ova dva kнta, а to zbog· оgгошпе daljine zvezda od zemlje. То
mozemo objasпiti sledeCim ргiшегош. Gledamo li d'.та pt·edmeta, ргi
rпег d va tогпја iz нdaljeпosti 3-4 km, te izmjeгimo пjihov гazmal\
па рг. 40°, ako se sada udaljimo jos 2 km taj се паш se lшt sazШ te
се mjeгiti 30° i1i 20°. Ako pak Ьнdешо gledali ta dYa tогпја sa оgгош
пе daljiпe, гazmak се пestati i паs се se vidпi kat ( aпgulas1 visнalis)
tako saziti da се ta dva tогпја izgledati kao jedlпa tacka. То se u
astгoпomiji пaziva paralaksa. Paгalaksa је vidпi kat pod kojim se
Yidi radias ј.еdпе plaпete sa dгage plaпete. Tako, paralaksa 1\'ljeseca Ьiо Ьi kut pod kojim se vidi iz s.1·edista Mjeseca polaprecпik паsе
'Zeшlje. Paralaksa Stшca је kat pod kojim posmatгac iz sгedista
Sнпса vidi ро!нргеспi'k Zemlje. Mi шоzешо doblti pш·alaksн, Sапса,
Meseca i dragih plaпeta koji пisн шпоgо adaljeлi od Zemlje, јег
tada meгimo ргеспik zemljiпe kagle аИ пе шozemo meгiti i paгalaksн
zyezda па taj паСiп (dlnevпa pat·alaksa), а to radi ogromпe udaljeлos;ti, vec za zvezde moгamo meгiti agao pod kojim vidimo iz sгedista
zvezde ргеспik zemljiпe раtапје (g·odis.nja paralaksa). То је гazlog,
da kada Ьi tacke Ь i с Ьile zvijezde lшt Ьас i kat Ьос ЬШ Ьi jedшiki.
АН ako је slнcaj sa пasim Sапсеш, kat Ьас пesto је veCi od kata ћос
јег је paгalaksa Suпca 8"80, а to је kнt pod kojim se iz sгedista Suпca
vidi polamjer nase Zemlje, dok ako se zemlijiп polupгecпik g·leda sa
zvez~e stajacice опdЈа kнta пеmа: vec tacka, а jos н veCim adalje1юsћma пestane i tacke. А to zпaci, da zyezde пеmаја dпevпu рага
:laksu, vec godisпju koja је takodje veoma mala.
1

1

1
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Eгatosteп,

Yeliki mateшatik пiје пi Yidio sУојн pogгeskн, stoga
ie оп шогао clгzati da је пjegovo нУјегеnје pгiЬliZпo kao sto нistiпi
i jeste. Ipak је yelika zaslнga EгatosteпoYa sto је ргi~ро~огiо astгo:
пате, da se moze izmjeгiti zemaljski kt·ug, ako se tzn1jeГe stepem
jedпog lнka nebeskou· syoc1a, te se lнk zemaljske kоге koji odgoYaгa
tOШf' пebeskom Jнktt ""izшjeгi пekom mjeгom, moze Se izгaCHПati citaY
kгug· Zemlje. Ovo је Ьiо temelj sYim kasпijim polшsajima da se izmeгi
opseg Zemlje i dYa posmatгaca koji sн па istom meгidijaпн, ali пшоgо
lldal jeпiji јеdап od dt-ugog, te шеге Yidпi нgао dУејн zyezda, koje sн
iш
zeпitн i polazпe zyez.de koja se sYe Yise dize па оЬzогјн sto se
Yise ргЉlizнје sjeveгпom роlн i dekliпacije Sнпса н роdпе, koja је
mапја ako se pгЉlizнjemo еkУаtогн, а Yisa ako smo bliZe роlн. SYi
oYi pokнsaji imajн za osпoYu Eгatostenoy priпcip а taj је: пebeski
sYod гazdeljeп н 360°, svaki lнk пebeskog svoda odgoYara lukн zemaljske kugle. Мегесi stupnjeYe nebeskog sYoda mogu se izmjeгiti
stepeпi zemaljske kнgle. МјегеСi јеdап lнk zemaljske kнgle nekom
mjeгom time mozemo izmjeгiti CitaY kt·нg zemlje.
Prof. О. Urban
Dubrovnik

tt

Jedan

po~led

6/armi
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Meteoгolog·ija је панkа koja ргонсаУа vazdнh i sve pгirodпe
pojave (ргоmепе) koje se u пjemu dogadajн. Ove pojave u оЬlспопт
ziYotн zoYemo vreme Ш vreшeш;l{e pojave.
Sve vгemeпske ројаУе пastaju zbog гazlike н 'cempeгatнri н ро"
jediпim pгedelima, ilii н pojediпim · slojeYima yaz·dнha па Yisiпama.
J:{a>d!a Ьi tempeгatшa syнda blla podjednaka, ne Ьi Ьilo nikakYih yazdusпih kгеtапја, пiti Ьi Ьilo yгeшeпskih promeпa.

Svн toplotн Zemlja doЬiYa od Sunca. Nesto malo toplote doЬiYa
se istiпa i od zгacenja ostalih пebesпih tela (zyezda), zatiш i iz нпu
tгasпjosti Zemljiпe lopte, kao i od hemiskih pt'ocesa па Zemlji (sag·oгevanja, disaпja ziyotiпja itd.) ali је sya ta top1ota пеzпаtпа i пе
igгa пikakvн нlоg·н н stуагапјн yгemeпskih ројаУа. Samo је dakle
5нпсе jedliпi mocпi Ciпilac koji zagгeva паsн plaпetu i samo пјеmн
dнgнjemo zahvalпost sto па Zemlji ima ziyota нopste.
Suпcevн toplotн doпose Zemlji SнпсеУi zгaci, koji sн yeoma
topli. ОЬгtапје pak Zemljiпo ciпi da pojediпi pгedeli пе ostajн dugo
iz'iozeпi Sнпсн. 1 dok Sнпсе obasjaYa јеdпн poloYiпu Zeml:jiпe lopte,
dotle је dгнgа poloviпa izlozeпa hladjeпju. Zatim, toplota dolazi
Zemliji samo iz. јеdпе tacke, od Sнпса, а say ostali ргоstог, yasioпa,
samo od:нzima toplotн od Zemlje. S toga se pгimljeпa toplota н tolш
с1'апа, izgubl l1 toku посi i, upгavo, poviseпje tешрегаtuге па пеkој
tacci па ZemJji traje samo od izlaska Suпca ра do пјеgоуа p1·elaza
preko пajvise tacke па пе1Ьн, а potom opet паs:tнра hladeпje. Pгi
Ьlizпo oko 7 casova .dпеупо tгаје porast temperatuгe па Zemlji, а
sve ostalo угеmе tempet·atнгa opada.
Osim ovih stalпih ргошепа, izazvaпih Zemljiпim о1Ьгtапјеm, tj.
pojavom dапа i поСi, dolazi н obzir i сiпјепiса da SuпceYi zraci пе
zagt·evajн podjedпako sye pгedele Zeшljiпe lopte. OЬlas:ti polнtara,
па koje SuпceYi zгaci padaju okomito, daleko se Yise zagгeYaju пеgо
predeli н ргаvсн polova, koji doblvajн kose zrake. Otнda i postoje
опе оgгоmпе razlike н tешрегаtшi izmedju polutaгa i polova.
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Najzad пејеdпаkа ргiгоd1 а Zeпlij,iпe povгsiпe пе claje нslove
:podjedпarkog· zаgгеуапја i blacljeпj.a. Корпепi pt·ecleli Ьгzе se i z~
gгеуајн i hlade od vodeпih povгsiпa. Isti је odпos izmedju пagth
pгedela, peskoYitih i kгseYitih, i oпih pokгiyeпih sшпоm i dгнgiш
t·astiпjeш, kao i izmedjн пiskЉ i Yisokih pгedela. SYi OYi ргУi
se jako zаgгеуајн, а ПОСН jako 111асЈе, •d10k Е е dгнgi poпasajll ОЈ)Гаtпо:
·danjн se malo zagгeyaju, а посu malo ћlacle, podгazшneYsi tн Уеdге
сiапе i посi. Slicпiш гаsшаtгапјеm mozemo zakljuciti da се i godisпja kolebaпja tешрегаtше Ьiti уеса па kopпu пеgо па шогн, i уеса
па пiskim pгedeliшa пеgо н visol{im itd.
SYe оУо od'пosi se na Zeшljinн роУг~Љш i па prize.nшi
sloj. Dok ргоsеспа tешрегаtша pгizemпog· Yazduha па celoj Zеш1јiпој lopti izпosi 15"С, dotle па g·огпјој gтanici Yazdнha, pгetpo
~taYija se, y]ada tempeгatшa od -273"С. То је tempeгatшa Yasioп
skog· ргоstога, пајпizа пюgнса tempeгatшa. Теmрегаtша yazduha,
sye је пiza н koliko је уеса Yisiпa. Zatiш, орасlапје tempeгatшe sa
рогаstош yisiпe пiје ргаУilпо u syima yazdнsпiш stojeYima. Kod sнYog
yazdнha оУо ораd1 апје izпosi oko l"C па 100 metara, а kod Ylaztюg
oko 112 stepeпa па 100 ш. Ali se ces.to пailazi i па оЬгаtпi tok tеш
регаtше н pojediпim slojeYima, tj. ЬiУа i takvih slнcajeYa da se пасl.е
Yisa tempeгatшa н пеkош yiSeш slojп Yazduhe1; пеgо u пizеш slojн.
0Уај slнcaj пaziva

se ·
Ш оЬгt teшperature.
Iz svega oyoga izvodi se zakljнcak, da гazlike н tешрегаtшi
mогајн Ьiti шпоgо'Ьгојпе i уеоша slozeпe, а tim smo гazlikama p!'i
pisalri нzгоk s,tуагапја yгemeпskih pojava, оdпоsпо паstнрапје уге
шепskЉ ргошепа.

Nejedпakom tempeгatнгom kYaгi

se гаупоtеzа yazclнl1a,

Cim

Yazd'нsna ma:sa шепја toplotпo staпje, mепја i sУојн gнstiпн, а sa
ргоmепоm gнstiпe пastaje i ргоmепа pгitiska, koji yazdнh ciпi па
povt·sinн tla. Kad паstапе ргоmепа pгitiska, па dvema tackarna, ошlа
пas·tupa i vazdнsпo 1\iгеtапје, koje пaziyamo Yetгom. Vetaг нvek dшта
od опе tacke gde је pгitisak jaci, ргеша tacki g·de је pгitisak s.JaЬiji.
Sнпсе.уi zгaci, ma da pгolaze kгoz vaz.cJ!нh, ipak ga skoгo пi
пе zаgгеУајн. Опi zаgтеУајн Zemljiпн роугsiпн, а ос1 оуе se
ргепоsi toplota па yazdнh. Najпize Yazdusпe cestice, kpje su н dо
с1iгн sa Zem!jiпom роугsiпош, pгimaju i пјепu toplotн, а cim је pгime
postajн lakse i dizн se uyis. Na пjihoyo mesto spustajн se 111adпije
cestice i tako паstнра stгujaпje yazduha HYis i папizе koje пaziva- .
mo: termicka konvekcija Ш vazdusn.o

malo

Zagгejaпi yaz,dfнh ргi нzdizaпjн ргоЬiЈа

se kt·oz

hladпije

vaz ..

dнsпе slojeYe i пјiша dodiгom ргеdаје пesto od sYoje toplo.te, а
g'laYtш koliCiпн gнЫ time, sto se нzdize н pгedele gde је yazdнh
гazгedeпiji, ра se i sam siгi i time se zпаtпо hladi. Ovaj pos'ledJnji
пасiп hladeпja zoye se dinamicko Ш adiabatsko hladenje. ОЬгаt
по,

kada · se yazdнh spнsta папizе, оп ,cJolazi
dttha, daklie pod jaCi pгitisaik, а tiшe se

н

slojeve

gнsceg

vaz-

slicпo zа

gгеуапјн vazdнha н gшni па Ьicikletн ргi

naciп zag'гevaпja

zoye se

diпaшicko i1i

strнjaпje yazdнha нYis zove se
а spнstaпje yaz,d'uha sa visiпa ргеша

SYako
Ш

нspona Љ ascendentna
пaziYa se ni~;nc,na

zemlji

descendentna struja.
Ргi нsропо ј yazdнsno ј stгнji adiaЬatsko hladeпje је tiш
Уеса Yisiпa. А t1 toliko se postize veca
zagгevaпje vazdнha на poYгsiпi zeшlje.

sto se bad:e postigla
uko!iko је ЬНо јасе
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nacinu hladjeпja pгipisнje se i postojanje zпаtпо ћladпijeg yazdнha
velikim visinama iznad роlнtага, пеgо па istim visiпama izпad шne
renog pojasa. Tako nad polutarom, па 15 km. visiпe, vlada tempera ..
ispod -70°С, dok паd нmегепim ројаsош, па istoj \iisiпi, potemperatшa od oko -56°С.
Pri пisропој vazdнsnoj stгнji usled adiabatskog· zagгevaпja
vazdнh postaje topliji od okolnog vazduha u prizemпom sloiu. Ovaj
slucaj пaroCito upadljiv kod vetr·a Fепа, koji stгuji iz Italij'e ргеkо
u Nemacku. Niz seveгne padiпe Alpa vazdul1 pada папizе i pгi
tom se zagгeva па svakih 100 metaгa раdапја za 1°С. Tako za vreшe
ovog vetl·a temperatш-a blva zпаtпо visa н Bava1·~koj пеgо н Ita1iji.
Uslov гavпoteze vazduha u vertikalпom ргаvсн zavisi od podele tempeгatuгe па visiпama. Razlika н tempeгatшi н sl:o jevima od
ро 100 metaг~ z?v.e se temperaturski g-radient. Ako је ораdалје' temperature u mtгщнсеm vazdнlш гаvпо 1ос па 1ОО 111. y,isiпe, опdа је
to
U tom slucaju kaz~:: se da se vazduh пalazi н
. ..
. .
Tadla се svaka cestica vazdнha, pokrenнta
uvts 111
b1t1 н tzv.
ravnotezi sa okolniш vazclu1юm
na svakoj visini, tj. песе tezШ ni da se dize, пiti da pada.
. Ako је opadanje temperatшe н miгujнcem vazdнlш шапје ocl
ad,шbatskog gг:l!dlienta, tj. шаnје od 1°С па 100 ш. visiпe, опdа se
kaze da se vazduh пalazi u stabilnoj ravnotezi. Tada се svaka cestica
vazdнha, pomaknнta iz svog polozaja uvis Ш пaaize teziti da se v~t"atf
na svoje prvobltno mesto.
'
. Ako је pak opadanje tempeгatшe u miгujucem vazdнlш vece od
adltabatskog gгadienta tj.. vece od 1ос па 1ОО m. visiпe, onda se kaze
da se vazduh nalazi н laЬilnoj raYnotezi; tada се s~vaika cestica vazdнha
pomaknuta iz svog polozaja, prodнziti :kгеtапје i time се se obгazovati vertikalino strнjanje.
'
U horizoпtalnom pгavcu гavпoteza vazduha zavisi od ravпoteze
vazd~us~~~g pл~tisika. Pг~tisak s~ meгi visinom zivinog stuba i iиazav<l'
se u Шlllmetпma. Razllka pгitlska па otSitojaпjн od 111 km. zove se
b~rometarski gradient. Ako baгometarski gгadiient iznosi 1 mm. zivшo~ stн~a, tj. ako је гazblika н pгitiskн izmedj'u dve tacke, koje su
ud~lJeпe J~dn~ v~d dгuge 111 km., samo 1 mm., опdа се se javiti vazdusn~ ~~rща Јасше о? 4 m. у sek~adi i. ~? od one tacke g~de је .pгiti
sak jacl, prem.a onoJ gde Је ovaJ slaЬtJl. Baгometaгskom g·гadientu
od 2 mm. od1govaгa Ьгzina vetгa od 8 m/sek., od 3 mm. = 12 rn. itci
Dгugim recima vredпost grad~ienta pomnozeпa Ьгојеш 4 daje Ьгziш~
vetra u шetl·ima u sekuпdi.
Svako vazdusno kretanje posled!ica је dakle izvesпe nestaiЬHnosti
vazduh.a, а ?establlno~tt nastнpa z:bog nejedпake temperature. U svoшe
kre~.a~JU, bt~~- u horizontalnom Нi vertikalnom pravcu, vazduh pгe
t!"P!Jt!Je raz!:~1te ргоmепе .svoga Иzioko:g staпja i te ргошеnе uslovlJaVaJU гazl1c1ta vгemeпska stanja.
Vazd. maj01·,
Novi Sad
Sef vazduhoplovпe meteиoloske s,Јн2Ље
па

.
За наше читаоце биЬе, свакако, од користи да се упознају са
Јединицама за мерење дужина (даљина) у Астрономији.
за ма коју меру је једна произвољно узета величина са

peђyjewro величине које хоћ.емо да меримо. Јединица се увек
тако, да буде прилагођена величинама са којима је упоређујемо.
Нпр. раздаљину између два града мериhемо КllЈIОМетрима а не ме
трима. Као што је метар неугодан за мереље великих даљина, тако

he и километар бити неугодан за мереља у Астрономији. Месец,
наш најближи небески сусед, удаљен је од Земље 384.400 км.
даљину изражавамо много радије другом једном
торијалним полупречником Земље, који обележавамо најчешhе са а.
Изражено у километрима износи: а = 6378 км. Даљина Месец
Земља

(d)

изражена

овом

новом

d

=

Обележимо велику полу-осу земљине путаље око Сунца са Ь.

или у километрима

Ь

= 149,493.942

pitanje u pгoslom broju pгoduzuje se do 20 aprila
nije prispelo dovoljno odgovoJ-a.
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км.

т.ј. Земља је удаљена од Сунца 149,5 милиона километара. Ова да
љина Ь узима се врло често за јединицу у Астрономији и служи

скоро искључиво за мерења у Сунчевом систему. У доњој таблици

дајемо средље даљине планета од Сунца изражене овом јединицом
Планета

.
'г\

Даљина од Сунца

Меркур
Венера
Земља
Марс
Јупитер
Сатурн
Уран
Нептун

0,387
0,723
1,000
1,524
~203

9,555
19,218
30,109

Јединица Ь је врЛо згодна за наш Сунчани систем, али је пре
терано мала да бисмо њом мерили огромне даљине које нас раз·

двајају од звезда. Њоме мерити даљину једне звезде од нас, било
би nриближно исто што и мерити раздаљину између два града у
милиметрима.

У Астрономији, у место да се говори о даљини једне звезде,
говори се о њеној паралакси. Паралакса једне звезде
под
којим би смо са ње видели полу-

Т

жине

Na~radno

износи само:

Њена величина изражена јединицом а биhе
Ь = 23439 а

с-

пречник путање наше земље, кад

""

правци Земља- Сунце и Земља
звезда граде угао од 90°. Обеле
жавамо је са .,.. Нека је О центар
Сунца, Т центар земље и S звезда.
У rao S је паралакса звезде. У ко
лико је тај угао веhи у толико нам

0

1935 ~odine, јег

јединицом

60,3а.

је звезда ближа и обратно. Ду

OS

и

TS

су огромне, угаокод

S

'Врло мали, тако да можемо

слободно заменити даљину Сунце- звезда са даљином Земња звезда. Једну од највеhих паралакса има звезда, а Центаури која
износи само три четвртине од секунде т.ј. 7Т
0",75

=

-
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Овај мали угао говори нам довољно јасно о огро:vшој даљини:

најближе звезде. Израчунајмо њену даљину. Из тригонометрије
знамо, да нам троугао OTS даје следеi1у једнакост
ь
одакле

ь

r=

1
,75

275.000

па имамо даљину Сунце
Ј

звезда у јединицама Ь.

= 275.000 .Ь

За даљине Сунце звезда јединица Ь је мала, треба наiш
нову, много веhу. Астрономи су за ове огромне даљине узели и
једну огромну јединицу: једну светлосну годину. Светлосна година
је пут који светлост превали за једну годину, прелазеiш у свакој
секунди 300.000 км. Изразимо ову јединицу у километрима. Један
дан има

86.400

бИла речи) и дневну паралаксу.
Дневна паралакса је угао под којим се види из центра неке
планете полупречник наше Земље, т.ј. она је ограничена само на
наш сунчан систеи. У астрономским годишњацима

'iТ

износи по најновијим одређивањима
'iТ

= 8",803

док паралакса Нептуна износи само

0",3.

Д-р Војислав Ј. Грујић, Београд

секунада а једна година

31 536 000

Х

300 000

9 460 800 000 000
9,5 Х 10 12 .

или написано скраhено и заокругљено

ницама Ь.

r = 275 000 Ь = 275 000 Х 23 439 а
= 275 000 х 23 439 х 6 378 км.
т.ј.
r. = 41110 834 050 000 км.
што можемо написати скраhено:

r

= 41

Х

10 12

км.

Даљина Ј изражена у светлосним годинама биhе

=

41XI0 12

41

95 XI012 = gs= 4,32 св. год.
'
'
т. ј.
r = 4} св. год.

Једном светлосном зраку потребно је, дакле, 4 године и 4 ме
сеца да дође са најближе звезде до нас. Напоменимо да има само
седам звезда чије даљине не прелазе 10 светЈюсних година, док има
врло велики број и таквих чије даљине износе по неколико хиљада
светлосних година. Ове даљине не бисмо смели да покушамо да их
изразимо у километрима.

Постоји, на послетку, још једна јединица за мерење даљина
.Звезда: парсек. Парсек је даљина са које бисмо видели полупречник
Земљине путање под углом од једне секунде, т.ј. једна звезда на
тој даљини имала би паралаксу од 1". Парсек изражен у светлосним
годинама износи:

1

парсек

= 3,26

се

КМ.
км.

Израчунајмо, сад, колико је светлосних година удаљена наш<:t
најближа звезда. Видели смо горе њену даљину изражену у једи

·

= 57'2"

Паралакса Сунца, која спада у врло важне астрономске константе,

86.400 х 365 = 31,536.000.
Светлост пређе за једну годину пут од

r

календарима

даје се паралакса Сунца, Месеца и планета и то увек хоризонтална
екваторијална паралакса, т.ј. угао под којим се види екваторијални
полупречник Земље из центра неке планете, која се налази на хори
зонту екватора. Месец, као најближе небеско тело, има и највеfiу
паралаксу. Њена средња вредност је

ь

=

О"

врсте наралакса: годишљу или звездану паралаксу (о којој је већ

св. год.

Светлосна година је јединица која се чешhе употребљава у
стеларној Астрономији у парсека.

да

Када се у истра~ивањима дошло до тог места, запажено
Einsteiп-oвa и de Sitter-oвa васиона једина два решења

cv

се могу применити на васиону у равнотежи. Али ако наша васиона

није У! стаљу равнотеже? Њена ранија ра1Вноте.Јf':а м?гла jL: битн
непостојана: није ли васиона почела да се мења? Ешstеш-ова космо
логија по тој хипотези постаје космогонија: васиона има свој:у
историју! Средња густина м.атерије, расуте по васиони, мењала би се;

такође би се мењао и полупречник као и димензије ове васионе;
све би се мењало у току времена. Кр~в простор могао би постати
више или мање крив; сходно општој теорији релативитета кривина
простора зависи од густине материје, а ова опет може да се мења.
Те је исто као што се, дувајуhи у еластичан ба,1он, повеfiава ље
:·ова површина а истовремено и даљине које раздвајају поједине
тачке утврђене на тој површини.
Beh је Friedmanп 1922 открио да Eiпsteiп-oвa теорија и њене
једначине захтевају друго решење, ако се узме да се поменуте
величине мењају с временом; али онда се мења карактер ламбде!
Нешто доцније L.emaltre (de Louvaiп) преобратио је опште једна
чине Eiпsteiп-oвe теорије за случај кад их треба применити на
ва~;иону која није статичка: то је опет коначна и квази хомогена
васиона, али се љен полупречник мења током вpeliireнa.
Из Lemaitre-oвиx једначина излази да је равнотежа статичке васионе
сталнога полупречника, ма да могуhна, непостојана, да не може тра
јати. Васиона би морала мењати свој облик, било ширеhи се било

скупљајуhи се.
Да ли треба узети да се васи она шири или да се скупља?'
Математички су могуlша оба решеља; међутим брзине удаљаваља
спиралних маглина показују да се она сада шири. Опет hемо као
модел васионе у ширењу узети један балон од каучука.
Ако претпост·авимо Да честице прашине и други предмети на површини

У горњим редовима поменули смо шта је то паралакса звезда.
Да не би дошло до забуне, потребно је додати одмах, да имамо две

-
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балона од каучука nретстављају галактичке ·системе, очигледно је да

he

се,

ако се балон рашир:и,· реципрочна одстојања ови;х предмета повеhати сраз-
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мерно по:rупречнику балона, н

да

he

сваки од ових предмета

осталима брзине удаљаваља сразмерне растојаљу.
nречника

васионе.

га:rюпнчких

иста је као и брзина

придати свим:1

Брзина повеhаваља

понеhаваља

реципрочних

полу

растојаља

система.

Lemaitгe претпоставља да је у далекој прошлости васиона
прво била »статичка«; али, пошто је љена равнотежа непостојана,
почела се ширити, и шириhе се до краја свих векова. Време про·
текло од доба у коме је полупречник једва премашао почетни полу
пречник, није дуже од неколико милиарди година. Исто тако може
се претпоставити да се :васиона бесконачна дуго времена скупљала,
и да је љен rюлупречник, у почетку бескрајан, пре неко.пико мили
арди година достигао своју најмаљу 'Вредност, мало веhу од по
четне вредности приХ'ваhене у првом случају; потом се опет почео
повеhавати. Теориски је чак могуhно, ма да »врло мало вероватно«,
да је полупречник био »бесконачна мали« (скоро раван нули) у
почетку еволуције, а да је свој садаљи обим постигао после сличног
периода времена

,опште теориiе репативитета, L.ешаitге-ова теорија изгледа

одсада

као мало »јеретичка«.
Eiпstein је пришао идеји васионе у ширељу. Он се трудио да

реши проблем полазеhи од опште теорије реЈrативитета, али је на
:иш:З.о на извесне парадоксе и на неслагаље између последица теорије
и неких бројних података признатих у астрономији. Из једначина
излази на пример, да се васиона ширила полазеhи од стаља у коме
.ie љен полупречник био раван нули ... Да евоЈrуција васионе не:
прqлази периодично кроз наизменичне фазе скупљаља и ширења?
Исто тако из теорије излази да данашљи полупречник васионе није
веhи од сто милиона светлосних година, док међутим удаљеност

неких

маглина достиже

отприлике

ову вредност. Најзад,

доШЈIО

...

Васиона се, као и простор, шири. Али да ли се звезде и галактички системи шире истовремено с васионом-простором? Све
зависи од резултата антагонизма који постоји између ширеља ва

сионе и кохезионих сила, гравитације и притиска које дејствују
у љој. Кад би ширеље било истоветно за сва тела у простору као
и за саму васиону-простор, сразмере би остал:е непромељене,
а архитектура· васионе »у еволуцији« не би IVIOглa откnити сво.iе
промене. W. de Sitter сматра да је rврло вероватно да ширеље васионе не утиче на љему супротне силе које постоје у звездама и маљим
телима, али да галактички системи, напротив, повеhавају своју
запремину једновремено с васионом.

Таква је ова врло чудна Lemaitгe-oвa васиона. Известан број
математичара и астронома повољно је примио ову теорију. De Sitteг
се о љој овако изразио: »Неки од нас су имали нејасно предосе
hаље да васиона не може бити статичка, да се напротив налази у
стаљу непрекидне еволуције; али ипак чиљеница да је у овој тео
рији· еволуција узета за неизбежну, а још више чиљеница да су
експериментални

подаци,

дотле

противречни,

измирени

и

расвет"

љени, стварају од ове теорије једно од најважнијих откриhа нови

Тамна маглuна "l<оњска глава" Jl саовежf}ЈZ Ориона.

јега датума«.

Снииаk ОпсерЬаторнје

Али који је тајанствени узрок ширеља васионе? То не знамо ..
Према de Sitter-y, једини одговор је ламбда. »Присуство ламбде,
космолошке константе,_ у Einstein-oвим једначинама, дајуhи васи
они коначне или бесконачне димензије, не само да је ограничава,
веh јој даје могуhност и да меља своје димензије«.

·Ми нисмо у стаљу да објаснимо механизам којим ламбда при
морава васиону да се· шири. Тако нас један математички симбол
води ка објашљељу које и само остаје необјашљено, и, у суштини,
непојмљиво

...

У целом овом питаљу само једна ствар није предвиђена, а то
је да би Einstein могао одбацити загонетно ламбда. Он га је у
ствари увео у своје једначине само стога да би дошао до једне
схеме статичке васионе, васионе у равнотежи. Међутим данас је
и Einstein прихватио хипотезу о динамичкој васиони; васиони чија
се структура меља. Ако је то тако, онда ламбда, које је произвољно
било унето у рачуне, постаје не само непотребно, веh и нежељено.
Einstein се вратио на своје старе једначине; према томе, т гледишта

-
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се

до

она

закључка да

година,

више

се васиона

а тај

број,

с

налази

у ширету

ГЈ1едишта

само

астрономије,

десет

Mt. Wilsoп
трили

изгледа

су

мали.

Све ове последице, неприхватљиве или несаiЈзршене, беху ве
.зане за прихватаље једне одређене вредности за средљу густину
целокупне материје у васиони (децимаЈIНИ разломак у коме иза
запете долазе прво двадесет шест нула). Einstein се тада обратио

.енглеском професору Milne-y, познатом стручљаку за астрофизику,
и овај му је обратио пажљу на ту околност, да при проучаваљу
средље густине васионе није узета у обзир космuчка материја која

се налази у међузвезданом простору: права вредност средље ГУ·
.стине васионе мора према томе бити много веhа од оне која је

нађена .. Eiпstein је у овом разматраљу нашао полазну тачку за по
знцје рачуне који би били у стаљу да доведу до задовољавају1шх
резущата,

Таква је занимљи:ва историја истраживаља управљених на
nроналажеље најбољег »модела« васионе, »најбољег од свих могуhих
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Ћих светова«.
модели које нам предлажу нису баш много
разумљиви, имају много парадокса, а тешкоће које стварају много

су знатније од оних које је требало савладати. Лек је гори од зла.
Сметље које постављају мишљеља О!Ьегs-а и Seeligeг-a нису тако
непремостиве ,р:а решеље треба тражити у математичким причама
из Хиљаду и једне ноћио о кривом простору, затвореној васиони, ва
сиони у ширељу или васиони лопти од сапунице (као што се изра

зио Јеапеs). Међутим Fонгпiеr d'А!Ье, шведски математичар Cl1arlieг
и чак релативиста F. Selety предложили су схеиу бесконачне васи
оне која није наилазила на приметне тешкоће које потичу од при·
мене оптичких закона и Њутнове гравитације. На супрот љима· у
схем:ама које су горе изложене, стварају се вештачки модели, којом
приликом математички симболи постају као нека бића; упушта се
у сколастику непојмљивих структура,

се нове тешкоће,

потом, да би се оне избегле, измишљају се нове фикције, још не
разумљивије. Па и сам професор de Sitteг, на последљем конгресу
»Британског астрономског удружеља«, подвукао је »метафорички«
карактер

израза

као

што

су »васиона«,

»полупречник«,

»ширеље«,

кад се примељују на тумачеље једначина. А Siг Агtlшг Eddiпg·toп
узвикнуо је уз уобичајени хумор, опет поводом теорије о ширењу

васионе: »Она садржи тако невероватне елементе да се чудим да·
може бити некога који у љих може веровати
сем мене!« ... Он,

Eddiпgtoп, имао је »Нарочити разлог« да је прихвати, »али је тек
доцније био у стаљу да јој да дефинитиван облик«
. Xohe ли
то бити за дуго? Најзад, професор de Sitteг признаје да су »УО
бичајено тумачеље и одговарајући модели васионе приказане у
облику хиперсфере (или елиптичког простора) у ширељу такви
да :he се с временом увидети љихова претерана простота те he бити
замељени другим, код којих he противречности које се буду по
јавиле бити избегнуте на задовољавајуhи начин«.

Овде се заиста ради о · >-'симплицизму« нове врсте, који пот
чињење физичких
појмова тумачи, бар у извесним
теоријама, помоhу математичких симбола.
(Крај)

савременим:

Б.

Ne susгecн se, tek onaJ(o, ljudski pog·ledi на plavoш nebeskoш
а nisн se bez гazloga ni verovanje, сеzпја i istгazivacki гаzнш
viпн!i'u sviш vгemeniшa nеЬн da Ьi tашо potrazili опо sto Zemlja пета
i ne шоzе pгнziti, tihi шiг od svakidasnjice, otгg-пuta tisiпa kојн su
лшоg·е pleшenite duse potгazile i tгaze gщ·е pod staгiш . zvezdaшa,
igтајн se pгosto odozgo, dole, u sгсн sYakog ko sашо Ьас1 pogled u
taj neizшeгni svet.
.
»Od deteta, kaze Mantegaca tako lepo, kol1ko tacno, koje Је 1z.шеdјн zvezdane ргаsiпе нgledalo гај, ра sve do Шоsо~а l~oji kaze: ~~а
znace шојi bo!ovi i bolovi ce!og· covecaпstva l1 нрогеdјеПЈН sa kosпнc:kiш zivotoш, koji Ьiје tашо gоге н шilioпiшa svetova, svi nadju pogledavsi па g·оге, tilш гadost Ш нtehu н ocajanju. Ргеd oviш Ьеskгајпiш
јаtош svetova, za koje пasi Ьiseгi пisu dovoljni, ne ostaje nesaloш·
lјепа пiјеdпа got·dost, izcezava svaka пejedпakost, obesl1гabгi se svaki
о·епiје. Nebo је pгovalija svЉ pгovalija, pгovalija i za роsшаtгапја,
pгovalija i za razшisljaпje, provalija beskrajпih tajпi, koje пеЬо svosvodн

v

(I vece)
Uvod. - Astronomsko pozпavanje najstarijih kulturnih naroda, njjIюve prakblne primene.
Astroloska ucenja Srednjeg veka . ..,---- Postepeni razvoj novijih pogleda.
U coveCijiш gтudiшa lezi tЉа ceznja da se izdigne н dнhu ргеkо ·
gгanica zeшljine kнg1e i da se tашо ogleda ispod nebeskih lнса koje
svetle daпas kao i -рге hiljadн g·odina svake vedгe noCi. Ali, ko posmatra zvezde, kako Ьеz8ншnо, u glнhoj veliCanstvenosti pгela.ze svbje·
daleke putove, taj se oseca kao pгozet песiш Vecitim, kad sашо poшisli па besk1-ajnost vгешеnа i prostoгa iz kojih 11111 govoгe zvezde.
Zvezdano nebo u stvari је nesto najveliCanstvenije sto se нkazuje na-seш oku.
Моге u пjegovoj pгividnoj neizшeгnosti, gгнЬ~ stena kојн obvijajн oЬiaci, v1'11kani koji izbacuju usijaпн lavu шаkаг kako svi oni
\"eliCaпstveпo i stгasno izgledali izcezavajн kad ih чporediшo sa
nеЬ9ш, а ргеd лешiш odЫeskoш шiliona njegovih zvezda, ogluse::
·
·· ·
·
·
·
se пјЉоvi gг6шovi. ·
_ _с.-

7'6'-

•

••

joш пеоgтапiсеnоsсн obнhvata«.

Zavejaпe sн pнstinjskiш sneg·oш sfiпge, koje cнvaju stгazu pred
Ј1гашоviша н kojiшa sн egipatski svestenici. рге cetгdeset stoleca pгa
tili tok sјајпе zvezde н sazvezetu Psa i cнvali tајпн гаснпапја g·odiпa;

гaspгsle sн se pгividno za vecпost sagгadjene piraшide, ali Izis-Sotis,
ЬljesteCi Siгiнs, jos daпas kao nekad zaгko sija _па пеЬu, isto ta~o,
i sad ргi ргошеni g·odine izlazi Oziris~Sahu, drvпa zvezdaпa slrka

Ol"iona, »pгastaгi Upгavitelj svЉ пеЬеskЉ kгetanja« koji se н svetliш
:spisiшa Egipcaпa ovako hvali: »Ј а sаш stvoгio Nil i naCinio рнt SuпcLI«.
Ovako se пеЬо sa svojiш zvezdaшa pokazнje н svojoj vecitosti
:sргаш pгolazпosti sto Zeшlja ргнzа; i, dok је ovde, dole sve izlozeпo
uticajн vгешеnа, рнtнјн tашо gоге zvezde н tilюш sјајн svojiш pн
tevima: »Dah gтobnice ne oseca se gоге па cistoш vazdнhн!« Ove
zvezde, koje nоен sijaju nad паsiш glavaшa, onaj Ыjestavi Siriнs,
•sјајпа Cappella svedoci sн pr·astarЉ proslosti. Опе tгeptalш паd
Zешlјош рге по sto је covecja n_?ga i stupila па Ze~ljino. tle, . cak
vгеше od epol1e kada sн па zemiJI obгazovana тога 1 kontшentl ра
do danas, н оdпоsн па postojanje zvezdaпog· neba, Сiпе sашо јеdпн je-

dinн sekнndu.

Astronomsl<e veceri

•

U oniш шaglovitiш, dalekiш dапiша kada Yise песе postojati
ljudski гоd za koji шnogi шisle da је za нvek vlast na zemlji, uloga
ЋеЬа nece ЬШ odigгaпa, јег пеЬо p1ipada јеdпош viseш геdа stvaгi
пеg·о sto је to slucaj sa nasoш Zemljoш. No пi zvezdano пеЬо пi.ie
vесИо, пiti пepгomenljiYo.
.
·
\fec р1·е hiljade godiпa ljlldi sн нргli pogled па nebeski svod
kako Ьi dolшcili tajaпstveпi odnos zvezda i pojava sezoпa па zemlji,
i па taj nacin naнka о zvez.daшa н svojim ргviш po~e_tc!п:av· d?st!ze
dublje н pгoslost пеgо ша koja rdгнga_ ~aaka_. ~u ?~la:c_l ЈО~ 1 _с~nЈешса
da su пastaгiji kнltшni naгodi HaldeJCl, Еg1рсаш 1 Kшezr bll! nastaпjen{ н zешlјаша koje su blle izlozene tгајnош uticajн vedгog neba,
sto је u mnog·ome oJraksaYalo pazljiYo stнdiгaпje kгetanja zyezda. U
рiгашidаша н Sagaгaty koje poticн jos iz doba VI c1iпastije i koje
drostizu do 2700 god. рге Нг. пalaze se пaslikana шisljenja о Огiопн,
Siгiнsн i Veneгi kao dokaz da је i рге 4600 godiпa astгonomija u sta1 om Eg·iptн dostig·Ia izvestan гazvitak. Otнda pгoizilazi da sн svesteнici Heliopolisa Ьili sasviш н ргаvн ka-d sн pгicali istrazivacн Него
dоtн da је н Egiptн Ыlа ргvо pгonadjena g·odriпa i to роmосн kreianja nebeskih tela. Тгајаnје g·odine vec sн i Egipcaпi delili па 12 шe
seci od ро 30 dana kojima sн docпije dodaJi jos 5 dапа (Ераgошепе).
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u tri d.ekade .Ш пedelje. Oviш dekwdama
su 36 dekona Ш zyezdaпe gгupe nazvaпe i "luce" (Habezu), јег su опе kako se to zaшisljalo osyetljaYale. na пеЬu put Stiпca ..
.
Uuistiпi tгајапје godine izпosi 365J;Lh dапа, te је egipatska gооша, dakle za 114 dana Ьila kгаса i па osпoYu toga пасiп iеп kaleпdaг
dosao Ы uskoгo u sukob sa пеЬоm. Ali sta~·i eg·ipatski sYesteпici zпali su
da taj sukob sргесе па vгlo duhoYit паСiп i to tako cto su svake cetYгte
godiпe · dап iz!aska Siгiusa dнplo bгojali i taj dнpli dап 1·аснпа\i sн
kao јеdап. No, 0110 нmеtапје svesteпici su od пагоdа cuYali kao ta нш.
Iz ovoga se Yidi koliko је astгoпomija Уес н staгom Egiptu blla·· па
visiпi. S!iCпo Eg·iptн Ьilo је i u Vауi\опн i Кiпi. U posledпjem сю·"
stYu, рг е hiljade g·odiпa y\ac.lalo је шisljeпje da пapredak drzaYe sto ji
u пajprisпijoj Yezi sa kгetaпjem пebeskih tela. U su.-Юngu., пајstа
Щој lшjig·i Кiпеzа пalazi se cak i роmгасепје Suпca koje se desilo·
2173 god1• рс Н г., а ko је tadaпji dYorski astroпomi Нi i Но nisu
pгedYideli zpog cega је u celoj zemlji пasta!a paнika. U kiпeskiш.
carskim aпalima pise se о tome dogadja ju oYako: Kad Нi i Но zaпe·v
.._
''
manse syoje vгliпe, пakloпise se viпu, zapt;.stise s!u~Љu i odYojise se
od гапgа. Опi su prYi put poгemetili пebesko гасuпапје godiпe. Posledпjeg· meseca jeseпi, p1·yog· dапа u шesecu, Suпce i Mesec nisu stajali srazmemo prema ~Cl'rнg·oш н sazyezdju F апg, s!epi је lupao u dobos, stedUjiYi co-\lek јшiо је okolo, fukara је trcala. Hi i Но bejahu н
sluzЬi, пista пе cuse пi zпadjase«. Stгal1, od izпeпadпog pomracen,ia:
Suпca шоrа da је u Юni Ьiо yeliki, а OYU пesrecu platila su оЬа аstго
П()П:а svojim.. gla:rama. Ali, п~сешо da ih osudjujeшo zbog aljkavostt је!· odredjlvanJe pomгacenja Suпca za јеdпо шesto пiје tako pгosta·
·stvar а tad1a је Ьilo i sa пarocitiш teskocaшa skopcaпo. Nагаvпо
dапаsпја nauka је u staпju da se vгati па vгlo staгa doba i da izгa~
с:ша ;kako је_ bllo S} t_iш. cнdпovatiш рошгасепјеш Suлca. Таспо ispiћYaПJe te pojave UC11110 Је pofesoг Opolcer Pomeпuti пешасki astro110111 r:asao ~е da је za i?гad Ugan;H~, гezideпciju Hia, koja је tada1
upr~vl)ala К1~ош, пastнp~lo рошгас_е11Је Suпca 2173 gосНпе рг. Hr. i
da Је 1sto pocello 19m (шшutа) ро 1zlaskн sнпса. U 7h 30m ujutгu Ыо
је шaksiшuш ovog рошгасепја pl'i сешu 5 /н Sнnca Ьilo zаш1·асепо.
Kod п~js,taгiji~ kultшпi~ naгod:1 пauka о нebeskim ројаvаша
neposгedпo Је dosttgla pгaktlClш sУгћн, јег su obrada zemlje i bl'Odaгstvo Ьile skopcaпe sa godlisпjiш doblшa а оУа su sa пjihove straпe
u vezi sa polozajeш zvezda. О tоше, ргi danasnjeш stапјн kultшe i!
nau~e j_edva шоzешо stvoгiti ројаш koliko је Ьilo роtгеЬпо posшa
traпJev tlh n_ebeski~ pojava pr~ hiljade godiпa koje su napr. poslнzile
za гасuпа11Је g-odшa. Kad uztшamo паs kaleпdaг u гuke da Ьisшо
potгazili yeki datJШ ne slutimo пi za trenutak, da Ьi k~ji podatak
mogao bltl роgгеsап; te datuшe sшаtгашо tаспiша kao пesto sto se
samo ро seЬi г~zuше, ~eCiпol? i пе _slutimo kolika su паргеzапја ЬiЈа
роtгеЬпа da bt se гacunallje godшe dovelo н пергошепlјiУu saglasпost sa пеЬош. Medju.tiш, staгi пагоdi jako su osecali пedoSita
t~k kalendaгs~og шеdјепја te је jos i u posledпjiш vгешепiша
пшskе гepubl1ke гасuпанје godiпa bllo u пајvесеш пегеdu. Da Ьi
sve ovo Ьilo jasпije, tгеЬа пagovesШi, da је аstгопошiја kao i sYaka
dгug-a пauka pгoizisla iz pгakticпih potl·eba i da је iшala пepos1·edпi
odпos sa sYaikidasпjicoш.
Daпas, to vec davпo пiје vise slucaj; пauka о zvezdaшa ima
sашо idealne ciljeve i, uopste, н astгoпoшiji пе radi se о tоше da
se pгuze ~~~ke pгakticпe koгisti, sta vise to od nje пiko i пе осеkнје.
AstroпomtJa, о tоше nеша sunшje, daje наш s1·et~~tva za od'redjivaSvaki

шеsес Ыо је роdе1јеп

odgova_гala
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пје Yгemena i шesta па zeшlji а нz to је i vodja рошоп.iша kгoz:

пеоzпасепе vodeпe pustiпje оkеапа; ipak sн te uslнge nauke sрогеd
пе, јег se za te kol"isti пе ispituje пеЬо sa dziпovsikiш iпstгншепtiша
u tгa,gaпju za zyezdaпiш jatiшa i шаgliпаша, а isto tako пе ispitнjн se
пi plaпete пi koшete zbog· пеkе шаtегiја!пе koгi&ti. Zпасај istгazi
vaнja пеЬа lezi za паs а tоше cla prosiгi kгнg obrazovaпja kod coveka, da osпuje pгetstaYe о zakoпskiш odпosiшa izшedjн pojediпiћ
delova yasioпskih svetova i da stYoгi 1.1Z\'i~eпije гаzuщеуа11је p1·iгode.
Рге SУЉ пauka, аstгопошiја је postavila osпov za шost ciji lurk preko
Yr ешепа i рнstага yezuje па~е ЬiУапје sa pгosloscu i budticпoscн
11asioпe i u tоше lezi osпov пјепе vazпosti i Yeliko iпteresovaпje
za пјu kod шisаопЉ ljudi.
РоtгеЬпо је, da se па оvош шestu, Ьаг нkгatko dodiгпe опај
deo пauke о z\lezdaшa. ciji poceci poticu jos iz doba Haldejaca, ali
koji је tek u sгedпjem veku dospeo do puпog· гazvitka, паiше: astгo
logija. "Rodjeпa u usijaпiш гаvпiсаша Mesopotaшije, zeшlji dveju
;~·eka gde su vedгe поСi ргерuпе zvezda, kaze Dil н svoш govoгu о
istoriji astrolog·ije, је li Haldejska нанkа pocevsi od Aleksaпdгa пa
clalje kao паkпаса za оs11ајанје огiепЈ а od Gгka izvela sYoj f aпaticki
upliv па zapad. Zapaza se kako se јеdпа шisticпa literatuгa, oko dгug·og
stoteca рге H1·ista iz Egipta siri velikoш Ьгziпош ргеkо s.veg _gтcko
гiшs·kog ku\tuгпog· sYeta kao kakva leteca \latгa i јаdпо, gгesiшa
шuс:епо covecaнstvo obavija kaнdzaшa stt-asпe fatalпosti.
Bez-.
Ьгојпе, а isto tako gгaЬljiYe pгistalice Haldejsko-eg-ipatske пa
uke lпstaгe kpoz zeшlje i uteгuju sYojiш ћoгoskopima .sta110\IПi~tvн stгal1 u kosti. Саг kao i prosjak potpadaju пeizbezпo
od pгvog stoleca паsе ere kоЬпош уегоvапјu н zvezde. Oko poloviпe doba riшskog· caгstYa пauka о рlапеtаша i bo.e;o\liшa koji пјiша
нpгavljaju перriшеtпо se i stt·asno Ьгzо гasiгila, tako da se н tokп
ргУоg· stoleca Ьгојапје пedeljпill dапа sprovelo p1·e1na sedaш bogovaplaпeta koje је usvojeпo cak i u оЬiспош tгg·o\lackoш ргошеtu. Redi bogova-daпa: Sаtшп, Sol, Luпa, Mat·s, Мегkш, Jupiteг i Vепега
nije kakav је uоЬiсајеп н astгoпoшiji vec је ро јеdпој astl·oloskoj
pseнdo liteгatuгi. Sav tгнd i шuke cckveпiћ otaca i рара пisu шogli
pгotiv oyog Haldejskog igauгisaпja Вое;а nista uCiпiti. Kod паs se
i пajs\letiji dап u пedelji, koji treba с!'а b•ade posveceп Gospodu, пa
ziYa stгogu pag·aпski ро "bogu sппса".
(пastavice se)
(Prevodi Dj.

М.

N.)

Herman.n

Ј. Юein

v

STRUCNI DEO

·Konformna poprecna policilindricna projel<cija
6auss-Rriigerorю projekcija meridijanskifl :юпа

Za koordinatпi pocetak i Gauss i Kriiger uziшaju tacku preseka
dodira) sa ekvatoroш (sl. 3*.)
Uvedimo sledece oznake:
т - liпearпi шodul u povoljпoj tacki projekcije р t. ј. odnos
projekcije povoljnog еlешепtа ds' spraш saшog elemeпta ds

glavпog шeridijana (meridijaпa

*) Na slici 3: РЛ oznacava projekciju meridijana za datu ).
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m=
то
х, у

-

~~

е'! cos~ ср =

linearni modul na apcisnoj osovini.
- ravne pravougle koordinate proizvOijne tacke

ш1

- ravne

pravoиgle

koordinate tacke Р sferoida preslikane па

secantni cilindsr (р).
Izmedu koordinata х, у i

у mora postojati ovakav odnos:

m0 x
y=moy
- sferoidalna sirina
Х=

ср

Za neku

drugи

е' 2

=

cos2 ср'

=
ср'

sirinu

v

6, 806 097 643 5 ...

imamo

=v'2=

N'

=

VM'N'

modul Brigovih Iogaritama

Mod. -

1
f - arc
Jog
Jog

Р.

tacke

м; м = --'--~--

=

-

log

dodirnom

cШndru.

у

1

Л -

sferoidaJna dиzina
iste tacke, иzeta od glavnog
meridijana (meridijan dodira)
ср' sirina kraja apcise х.
Х -- apcisa preseka
}
paralele date tacke (sirine <р),
( ~-:-5::-sa glavnim meridijanom na
--7;
0с1-'----~=-'------------ · dodirnom cШndru.
- ista apcisa na seS/. З.
kantnom~Шndrи, pri сети је

М=
р=

9. 637 784 311 3 ... 5. 314 425 133 2 ..

10

:с

1

х

Х= 17Z 0 Х

с - konvergencija meridijana и tacki р t. ј. ostri ugao sto ga za~
tvara projekcija meridijana sa paralelom povucenom sa apcisnom oso~
vinom и tacki р. Usled konjormnosti projekcije ovaj ostrl ugao с Ысе
jednak uдlu па sjeroidu, koji zatvara meridijan sa projekcijom parajele sa osovinom Х u tacki sferoida Р.

Us!ovljeno је, da se х uzima sa pozitivnim znakom spram severa
а у i Л spram istoka od glavnog meridijana; с
znak kao Л i у.
а i Ь - veJika i mala polиosa sferoida ро Besselu и metrima
IQg а = 6. 804 643 463 7 .. .
log Ь = 6. 803 189 283 9 .. .
2

е2
е'

=
2

=

а -

·

ь2

а2- Ь2

kvadrat ekscentriciteta

kvadrat drиgog ekscentriciteta

2

10
log е = 7. 824 410 423 654 . . . .
log е' 2 = 7. 827 318 783 254. . . .
10
М radius krivine meridijaaa
N - radius krivine prvog vertikala
R = VJVГI'Г -- ыednji radius krivine
Za sva tri radiusa postoje ovakve formule za jedпu tacku sferoida
siriпe ср:

о

Sl. 4.

Logaritam povoljnog broja oznacavacemo kod racunanja sa
kama, na pr.:
х .. ... о, 4593
oznacuje Jog
х= О, 4593
sin х ..... 8, 1272 - 10
log sin х= 8, 1272 - 10
Male clanove n-tog reda, koje mozemo zanemariti, oznacavacemo
sa "Cln".
.
_
..
Uzmimo na sferoidu dve beskonacno Ьliske tacke А 1 А1 1 spOJlШO
љ elementom geodetske linije ds (sl. 4 Jeva strana). Neka koordinate
tih tacaka budи А ('Р, Л) i А1 (cp+dcp, Л+dЛ).
.
. јА 1 D= Mdcp
Iz beskonacnog malog troиgla
и koJem Је )А D =
dobljamo

+

АА 1

= ds = V(Mdcpj2 (NcosrpdЛ)2
Uvedemo !i zbog pojednostavljenja izraz
_!{т__ М= dF(rp).
cos
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N

dobljamo

ds
-

р

=

Ncos ср V [dF(pJJ2+dЛ 2
-
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.. (1)

geodetske linije ds preslik,ava se и. projekciji 1шо ele-(sl. 4, desna strana). Sve izvode vrsimo na dodirnom cilindrш

menat ~cr

ра Је za prelaz na sekantni ciJindar potrebno samo uvesti faktor

Ovaj elemenat odredicemo iz formule:

dcr

=

Vdx +dy
2

2

m

gde је da = т 0 ds'

т

d<I

1
то = ds = Ncosf!t

dcr

17lo

ds

odakle

2
_jldx
+dy2
.
d . т
1· [clF(pJJ'i+aЛ2 g е Је то modul па dodirnom

. Poznato _је, da. sumu dvaju kvadrata mozemo prikazati u oЬ!iku
protzvoda dvaJu koщugovanih brojeva, ра prema tome mozemo napisati:
2
)

то.

=

+

-~---~(dx idy) (dx- idy)
N 2cos 2 rp {dF(<p) +ИЛ) /d.F(cp)- id.ЛJ

ј]ј

(~) = _ 1
d (x+iy) d (х- iy)
то
N 2 cos 2 ср d [F(rp)+tл] d [Р (rp)-, iЛ}
2

Modul

т

--

!7lo .

ne sme zavisiti od smerova odgovarajucih eleme-

nata luka ds i da:.

Ova Cinjenica

analiticki vodi tome,

da se brojnik

mora deliti sa nazivnikom, drugim recima, modul ~ ne

mora zavisiti

т

od diferencijalnih promena nezavisnih veliCina. Ov; deljivost mozemo
postaviti и ovom oЬiiku :
1) d (х

d

2) d (х

d

+ iy)

(х-

+

(х-

iy)
iy 1
iy)

delimo sa

"
"

"

"

"

"

d [F(rp)

+ ГЛ],

d [F(cp) -

tЛ)

d [F(rp) -d [F(rp)

iЛ]

+ iЛ]

а
а

Promatracemo samo prvi s!ucaj.
Lako uvidamo, da се uslov deljivosti d (x+iy) sa d[(F(cp) +ГА} Ыti.
ispunjen onda, kada је

x+iy
Zaista

d(x+iy) =f1 [F(cp)
odakle

=

f//F(cp)-t

+ iЛ[ d [F(cp) + iЛf

је

d(x -г iy) _ ,
d[F(rp)
iЛЈ- ј 1 [F(cp)

+

t.

ј.

.

+ (Ај

deljivost postoji.
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,= / ' 1

_

d{f(p) ~-[Л} - /

[F(cp) "--

iЛ]

,
1

{F(cp)-

~=
ll1 0

N__!__
COS<p

\:1'1

fF(If)

т

lllo

dobljamo

+ iЛЈ !'tfF(cp)- Гл7 . , .... (2)

(Nastavice se)
Ntkolaj

Prevodi

(ing. major Dusan Bosanac, Beograd)

Abllkumov,

profesor Univerziteta

је

cilindru.

(~-

iy

Uvrstimo li dobljene izraze u formulu za modul

. Uslov ~onformit:ta zahteva da u datoj tacki modul ostane neiz:nenJ:n u sv1m pravcrma na beskonacno maloj duzini t. 1· т
ьт
!SpUn]en uslov
· ora 1 Ј,

m=

х-

d(x-, iy)

о·

e!emenat geodetske linije 11а dodirnom, а ds' па sekantnom'

dc; ci!indru.

Analogo dobljamo:

Гл]

Savremene metode za odredivanje
broda u prel<ool<eansl<oj пavi~aciji

е

Sledeci tadaпjim ргiпсiрiша пavigacije kapetaп Suпшet· dапа 17
deceшbt·a 183.7 g. пalazase se ро svoш ргоrасшш u kaпa!u Svetog Јшја
u Eпg·Jeskoj, kada mu posle пekoliko dапа гdavog·. vгеmепа uspe da
visiпe (h), polarпe udaljeпosti (р) i рrосепјепе visine (Cf>pr ). Kad је гасuн
clovгsio po1111Sl1 da је Cf>rг uzeo mпo.go pog·resпu, ра da vidi sto се pro·
izшeгi jedпu visiпн Suпca za гаснп geo,rsтafske dнljiпe bmcla н fuпkci'ji
uzrokovati u dнziнi јеdпа gгeska od 10' н siгiпi, ропоУо нсiпi гасuп
нpotгeblvsi ргУаsпје podatke zэ. h i р, а рrосепјепој siriпi пadoda 10.
SumпjajuCi da је greska u siriпi od 10' jos нvek шаlеsпа, ро treci put

ponovi racuп upotгebljujuCi isto h i р, а siгinu povisi sa 20'.
NacгtaYsi па пavigacioпo ј kaгti sa upotl·ebljeпiш siriпaшa i па
сtепiш duziпaшa odg·ovaгajuce tacke, bese izпепаdеп kada uvidi, da stt
se опе пasle па ргаvој liпiji. Poшisli tada da se ova ргаvа пюzе sшatrat1,
kao g·eoшetгisko шesto zешlјiпЉ tacaka iz kојЉ Ы svЉ шегiо u istoш
c:asu istu visiпu opazeпog пebeskog· tela i da se Ьгоd шоrа пalaziti пegde
па doblvenoш pravcu, ра ubedeп о istinitosti svog-a zakljucka pl"iшeti
da рошепнtа ргаvа pгoduzeпa pюlazi ргеkо svetioпika Sшall. - Po::;tavi tako bt"od па оvош pгavcu i malo zatim роtрнпо se uveri u tacпost
svojih misli, kad zapazi pl"eko ргаvса bl"oda pomeпuti svetioпik. Za syu
пjeg·ovu uecu on је шегiо visinu sнпса 12°10', ра је tako ustval"i па
:::г[ао deo luka kl"uga visiпe (u паsој slici lнk D'D"), koji se mdi svoje
лаlе kгivine podudal"ao na пavigacioпoj kal"ti sa pгavcem, tj. lokso1гomom.

Suшлегоvа шetoda је daпas оdЬасепа, је1· пiје podesпa, јеdпо, sto
se u pгakticпoj пaYig·aciji пе moze нpolгeblti н Ьilo kојеш casu vrе
шепа, tj. u Ьliziпi meгidijaпa, posto se lako пюzе desiti da јеdап od
dva pю·alela Ш ср' i1i ср' izadtt: vaпi - kt·uga visiпe - , te опdа fali
seciste paгalela sa kгug·om i гасuп doyodi do пemogucпosti tгigoпoшe
trije; i dt·нg·o, kad se secista i postoje, paralele ср' i ср" i ako za шаlе рго
шепе u сррг su u staпju da katkad odYedu jedпu tacku od dгuge u duziпi
u tako velikн udaljeпost, da se vise пе шоzе smatгati da se luk polozaja,
kojega se odгeduje роdнdага sa lнkom loksodгoшe.
Јоlшsоп (Cit. Dопsоп) pгedlaze da se ргаvа - visiпe, tj. Sumпe
гova loksodгoшa zameпi sa loksodromskoш taпgeпtom па kгugu visine i to н tacci О н kojoj ova sнsгeta pю·alel ргосеnјепе siгiпe ср рг
ГS<di cega tгеЬа гаснпаti dнlјiпн Л рг оуе tacke i ugao kojet;a lokso-
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~r01~a tang·;ncijair:o zatvaгa sa meгidijш~om~ ~ kako se ovaj ugao гaz-

1Ikuje za 90 od azнn~ta pr~VOtf ~ela н toJ tacc1 smatгajнCi, da је loksodгoma L t~n~enta н JednoJ tacc! Ј? kгut?~ - visine i da је нvek nог-malna na : adш~u R kгнgа po~ozaJa, koJl pгolazi kгoz ovu tackн odnosno veгtlkalш kгнg tela, to Је potгebno takodeг гаснпаti azimut ( ,")
tela, lZa kako se ргогаснnао casovni uo·ao Р.
Kako Yidimo Jo~nsoп-oy I~~cin .~е ьpoпistaya н stvaгi nepog·odnosti
Sumneгove metode, Јег ОУа ШЈе msta dгug·o пеg·о maleпa pгeinaka
prve, ра su danas оЬе metode
potpuno izcezle iz SYakodneyne
prakse па brodu i zameпila Љ
је "Metoda procenjene tacke"
(M.etoda Marcq St. Нilaire),
koJa пе zahteva specijalne uvete
ve~. је moguca u bllo kojoj
рпlЈСЈ u toku dапа i ma gde
se brod nalazio, а opazanje
Y!Sme па sekstant, sa istim stepeпom роУеrепја daje јеdпо
geometrijsko mesto broda mnogo sigurпije od опоgа, sto se
moze doЬiti sa drugim metodama, а jos k tomu ova пе
·dru љ
zahteva visi broj racuna od
-ь1·v а samo Jedno :ч?аzаще, fJ. Jedna Yisiпa, daje паm jedпu tacku
Р 0 IZШJU pr~vo~. poloza)u hroda, пеgо Ii је рrосепјепа tacka .
. k . Na t~v.aJ п~сш s.нmnerova metoda otkгila је поvе Yidike astгoпom
s ОЈ пан 1с1, koзom cemo se u Ьнdнсе pozabaviti.
.
Krug poloiaja ( = krнg visirie). Ргаvа ОА ko ·
·
. ·v
tela
zoye
pгojekcija ~J~~~O(Jsf"J~!o)~blJa zemalJskн роvгsiпн, zove se "zemaljska

.

' ..

v

•

•

пalazi.

Ima li se pгilike opгedeliti н istom саsн vгеmепа dva kгнgа polozaja (sa dve zvezde), to posto se opazac mога пalaziti i ла jednoш
i па dгнgom kгнgu, njegoY polozaj Ьiсе н secistн sџ kгugova. Vidimo
da ргоЬЈеm daje dva Гesenja, ali, da Ji Se posmatгac пa]azi U SJ', ili Sz
н tome песе Ьiti sнmnje, jer se on sigшпo пalazi н опоmе secistн, koje
је Ьlize pгiЬlizпo pozпatom polozajн Ьгоdа (ргосепјепа tacka Мра), а
koji је UYek н pгaksi пavigacije poznat sa dovoljпom tаспоsсн; н nај
gогеш slнсајн on је pogгesan za 50-60 moгski!1 milja. (str. М sl. levo)
U kojemн secistн kгнgova bllo је izvedeпo posmatгaпje, to је Угlо
lako ustaпoviti, ako se н саsн posmatгaпja izmeгi ро bнsoli azimнt
pгavi jedпog-a tela. Nalazi li se Ьгоd н S1 to се posmatгac па Ьгоdн
meгiti azimнt nebeskog tela А" н smегн seveгoistocпom, а паdе li se
Ьгоd н tacci sz posmatгac Ьi meгio azimнt istog· tela А" u smегн jнgo
istocпom, ра па оУај пасiп mozemo пајЬоlје ustaпoviti н kojem secistu
kгнg·оуа se Ьгоd nalazi.
Frano Р. Simovic, Kotor
(N asta vice se)

•

~е~~~~;аЬ:а sгed.is~e mjedпo~ .мbesko~·
l'

iz ovoga zakljнceпo, da svaka izmeгeпa zeпitпa udaljeпost (z = 90° opazena visiпa) daje јеdап "kгнg· polozaja", t.j. jedno g·eometгijsko
mesto posmatгaca, ра smo tako s1g·uглi da se posmatгac па tom kгнgu

А,

seJ~,г~~fJ: vs~~f~~-~~

Usled stalno~ti t.j. ne kretaпja
nebeskog s~oda 1 rotacije Zemlje
п~okolo svoJe ose polozaj projekcije
А nebeskog tela stalno se menja

У ове дивне пролетњ.е дане када се наша Земља

метеорска роја: са Лиридима по сазвеж!)у

cycpehe са два јача

Lшае и Акваридима по сазвежђу

Aqttarius-a (Водолија), пустимо мало да нас велики Scl1iaparelli и други струч·
њаци за метеорске појаве поведу собом у царство спознаје природних лепота.
Поновимо претходно у најкраtшм потезима шта су то метеори и мете

орски ројеви.*) Јfроз простор, исто као планете и комете, креhу с,е по fЪут
нову

закону гравитације многобројна ситна

тела често пута врло

малих

ди

мензија. Названа су метеори. Ради малих величина, светлост коју примају

од Сунца и одбијај; у простор тако је незнатна, да су они невидљиви за
посматрача са Земље све дотле док не уђу у Земљину атмосферу, у којој
услед сложених м,еханиЧких процеса освеrле путању којом су кроз атмосферу
.:прошли. При овом пролазу температура метеора нагло се повећа, те ако је
метеор мањих димензија он испари,· а ако је веhи, пребродивши ову препреку.
наставља свој пут К"роз простор.

Следи ли метеор сам своју путању у простору
имамо

случај

усамљеног

метеора.

Најчешhе

је

-

пак

што је врло ретко
да

с.е

истом

-

путањом.

креhе веома велики број метеора на веhим међусобним просторним размацима.

Ове метеорске струје зову се метеорски ројевr1. (Назив није најсреhније иза

бран). Читаоци Ће се свакако при овом сетити Сатурна и његовог прст,ена
који је, како кажу астрономи, састављен из врло великом броја ситних тела
која се креhу око Сатурна. У односу на Сунце овакву појаву чr-11не и мете
орски појасеви само ·са разликом што њихове IIy:raњe. нцсу,.:у:век .елипсе, нити

i nj.ene. ргојеkсiопе koordinate za Ьilo koji cas Угеmепа Ј·еsн· s 1 п 1у
) t.Ј. d е kl.шасlЈа
·· пеЬ.е~~оg· tela 1. dtt!Jшa
..
· '
а
P IOJekctJe (ср pr.,
pгojekcije
(Л рг), tJ. саsоУш нgао tela ргеmа meпd1Ja11tt Gгеешviсћ (РGг).
Је~ап posmat1-a~, ,koji .se п~lazi u tacci Z' meгi zепitпн udaljeпost
dot~.cп~g. tela _(Iuk А Z ), al1 tн 1stн zепitпн нdaljeпost оп Ы takoder
me11o 1 1z koJemнdгag·o drнge tacke sfегпе kгнzпiсе radiusa A'Z', ра
..

•

v

,

сви падају- у једну раван. Ови су појасеви одређених шцрина код датоr
па

се

простор

потока

у

коме

се

налазе

популарно

може

да

претстави

као

корита

кроз који тече м,етеорска струја. Отуда .се често ·и зову _метеорски

потоци. Метеори који при сусрету са_ Земљом потичу из истог потока при-

·v
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*) Детаљније види годишњак Нашег Неба за 1935 год: стр.· 215-240.
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ро;џю

је да

имати

te

исти

извор

на небеском

своду

који

Ова

се зове радијант

групама

и

да

се

Земља

сусретне

са оваквом

једном

групом

онда

·s.cigolev-a,

па

године

До

у

су

појаве

одређеног

метеорског

потока

сталне

и

понављају

путаље

се

ч н ј ој

годину.

метеорска

прамаса.

Schiapaгelli је

ставио да се једна оваква прамаса налази на отстојаљу

жем н,его што је најближа звезда.

као

пример

300.000

свих звезда

ипак најближа

Сунцу

она

бити

he

се буде више
су

приближавала

ближе

Сунцу и

Сунцу, толико

оних

на супротном

he

км.јсек.,

и

Olivier-a*)

и

других

постаје вероватно, да

се већина

иетеора

прелазеhи у

ове из хиперболичних

под утицајем

великих планета У

1914

године**)

од

18

до

23

априла вршио посма

којих

четири

студената.

Брзину

метеора Hoffшeistcг

је о,1реlщвао

сина као висину сваког појединог метеора, могуhе је тада, познавају!ш ради
јант роја, одредити у метрима дужину светле метеорове путаље у Земљиној

под љеговим претежним

бивати све веhа

најно

ном. Наравно да је ово могуtе само за известан број метеора који су у исто

атмосфери, коју hемо означити са

1. Ако при томе знамо и време 1 за које је

метеор ову путаљу прелетео лако је из једначине

разлика привлачеља честица

крају

у

време посматрани са два разна места. Узимајуhи средље вредности ових ви

утицајем и описиваhе око Сунца једну врло издужену елипсу. Али уколико
које

Сунца

239) одреди се висина појаве и ишчезаваља метеора над Земљином површи·

претпо-

требала би око четири месеца док би од љ стигла до нас. Како је ова прамаса
од

око

на овај начин. Како је показано у Годишњаку Нашег Неба за l~BS год. (стр.

око десет пута бли

Светлост, која преваљује

путаља

близини пролазе.

лица од

необично ретка маса у облику лопте чији је nречник једнак пречнику нашег

је

метеорских

траља на метеорском роју Лирида. У овим посматрањима учествова.ю )е шест

и какво је љихово порекло На ово питаље Schtpaгelli је дао овакав одговор.

Назовимо

С.

С. Hoffшeister је још

сада смо само упознали шта су м,етеори. Али одкуда они до . ·шзе

Замис.·шмо да се на врло ве,тшкој даљини од Сунца налази једна растресита
Сунца.

природи

-креhе по хиперболама и да само маљи број има параболичне или ещштичш:

Маса метеорског патака обично је подједнако распоређена дуж своје
путање,

о

:Ia је најмаље вероватна. Према радовима С. Hoffшeister-a, В. Fesseпkoff·a, В.

наступа

појава метеорскоГ пљуска.

из

претпоставка

вије доба све више иде у прилог баш оној за коју се раније претпоставља.сrс,

раја. Деси ли се да се у метеорнском потоку мет,еори налазе у вр.ло збијеним

1 = v.t

веhа.

Поред тога имајуhи приближно исти перихел, или тачку љихове путаље коЈа
се све

·одредити брзину метеора v. Ако дакле имамо средљу вредност висине !Ј на
·којој се метеори извесног раја појављују и знамо радијант њихове појаве,

више и више збијати. Ово збијаље и јаче привлачеље ближих честица изазива

тада сваки посматрач може сам независно од других да одреди брзину којом

издуживаље лоптасте

се метеор креhе, а помоtу ове да одреди и њеrову путаљу У простору.

је најближа Сунцу, кроз коју морају све проhи, честице прамасе

не прелази

више

he

прамасе у облик појаса чија дебљина за узети случај

од

37 км., док се дуж своје путаље толико
да h.e требати пуних 387 дана док све честице прођу кроз перихел.

продужила

Поступајуhи на

да

је

привидни

пречник

прамасе

посматран

са

Сунца

Отстојање од

једнак 1' место 0,"1 колики је би'о привидни пречник мало пре претпостав
-љене прамасе,
потпуно

онда

прошла

би метеорска

кроз

перих,ел:

струја

или

636

требала
година

пуних

би

636

Земља

година док

сваке

године

би претпоставили

би

о

по

20
40
60

да је привидни пречник прамасе једнако привидно1ь

пречнику нашег Сунца требало би више од
протекла

кроз

свој

перихел.

20

20 милиона годцна док би она

милиона година био

би

за

10,4 км.јсек. и да је тим вel'ia

Брзина
у

км.

них

метеора

11
24
13
5
4

286,5
220,0
237,9
174,2
146,5

1 Ј ,9
29,9
48,2
67,2
93,0

20
40
fiO
80
80

Број посматра-

секунди

.Али овде треба напоменути да је формула употребљена

Земљине посма

за

израчунаваље

ду-

жине 1 метеорове путаље врло несигурна за метеоре са малим отстојаљем
од радијанта. Поред тога поступајуhи на исти начин са познатим рајем Пер
•Сејида чија је путаља око Сунца врло издужена елипса, нашао је Hoffшeister
да је њихова геоцентрична брзина у моменту сусрета са Земљом

траче живот метеорског раја који би потицао из овакве прамасе.

Ако се у метеорској прамаси образују веhи центри маса који привуку
-остале ближе честице, то

+

193,4 км.јсек.

Средње
отстојање

ра-

дијанта; између:

једанпут сусретала овај метеорски рој на своме путу око Сунца. И напокон,
ако

=

-поређане по отстојаљу од радијанта са средљом брзином саме групе.

прамасе величине Сунца су врло скромних димензија, управо врло мале. Ако,
претпоставимо

начин утврдио је Hoffшeister да је средља гео

што је метеор ближе радијанту. У следеhем прегледу дате су групе Лирида

Али, као што hемо мало касније видети на случају Лирида, метеорске
дакле,

овај

центрична брзина Лирида v

he они у заједници образовати комету која се креhе
Schiaparelli-y

истом путаљом којом и метеори. Комете и ·м,етеори имају дакле ро

свој заједнички извор, а разликују се само по густини масе из које су састаь<

v

љени, или боље по међусобном отстојаљу честица које их сачиљавају Потвр

=

130,8

км.јсек.

+

18,9

км.јсек.,

.док је она у ствари 59,5 км. у секунди. Коефицијент несигурности одређиваља
брзине износи, дакле, 0,455 а добија се дељељем праве брзине (59,5) са изра
чунатом (130,8). Узимајуhи исти овај коефицијент несигурности и за случај

дивши овај заједнички однос метеора и комета на два позната метеорск'l
:раја: на Леонидима и Персејидима, чије су путаље врло издужене еЈЈИПС!'о,
Schiaparelli је поставио претпоставку да су путаље свих метеора или врло

.Лирида излази да је геоцентрична брзина Лирида 88 км.јсек., а њихова брзина
око Сунца 79 км. у секунди. Према томе путаља Лирида је хипербола.

издужене елипсе или параболе.

Да би љихове путаље биле параболе потребно је претпоставити да ј;;;

Могућности неког тачнијег одређивања брзине метеора за сада нису ве

метеорска прамаса тако далеко од Сунца, да је почетна брзина у односу на

.лике, и добивена брзина Лирида мож,е се узети само као приближна. Али неси
:гурност љеног одређиваља, као што смо видели, је пршrична и овде hемо на·
поменути и вероватноhу да су Лириди у вези са ком том 1861 1. која се око
•Сунца креhе по врло издуженој елипси обилазеhи је за 415 година.

Сунце на овако великом отстојаљу скоро једнака нули. Почевши да се креhе
са оваквом брзином пр,ема Сунцу прамасе he се ~ретати по параболи, тако да
'ће јој честице при сусрету са Земљом имати брзину v
\12 V, где је V бр-

.чна Земље за коју се nретпоставља да се око Сунца креhе по тачно м круг_".
Ако је брзина честица у моменту сусрета са Земљом веhа од V2 V, по тео
,рији, љена путаља мора бити хипербола, а ако је маља онда прамаса описује

Познавајуhи брзину, радијант и време појаве метеора може се наћи
!ј.

жо Сунца елипсу.

-
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i

*) Astronomische Nachrichten 220, 234.
*':') А. N. 200.
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и нагиб њихове путање према

путањи. Узимају!ш вредност за ради"

јант из Г. Н. Н. нађено је да је нагиб путање Лирида 79°,4 а да се око Сунца·

'Venera

-

кр,еЋу у супротном. смислу од Земље;

пет дана

роја!Па ипак, и ако овако огромних димензија, у целини посматрани

ови

r s

(с))

Васионе.

Перо М. Ђурковић

Nase nebo
S u n с е (0/ - Stшce izlazi 1. apri!a u Beogгadu u 5h 21111, zalazi u 18h 4ш, daa.
traje 12h 43ш; 30. apгila izlazi u 411 31ш, za1azi н 1811 41ш, dап traje
14h 10ш, dak1e dап н toku meseca aprila prodнzuje se za 1h 27m, а
visiпa Sнпса porasce za 10·0 16',8. 1. aprila, н pravo роdпе, u Beogradн visiпa Sнпса је izпad horizoпta i izпosi 49°29',3. U Beogтacl1.:
пajkraceg dапа 22fXII Sнпсе se репје izпad horizoпta svega za·
21° 45 т а пajdнzeg 22fVI za 6&0 38ш,8. 1. apгila toplotпo dejstvo
Suпca па zешlјн је isto kao 12. sерtешЬга, а pos1edпj,eg· dапа
aprila Sнпсе zagrejava zешlјн kao 14. avg·нsta. Razlika u tempel'atнri izmedн prole.ca i jeseпi шоrа se traziti н meteoro1oskiш razlozima, kao prikнpljaпje Stшceve toplote preko leta i g·ubljeпje za
vreme ziшskЉ шеsеса.
М е s е с (]Ј)

Merl<:ur ( ~)

Mesec је пajzal1va1пiji objekat za posmatraпje i рrонсаvапје п је ..
gove povrsine poinocн пajskroшпijih sredstava kojima шоzе da raspolaze 1јнЫtе!ј astroпomije. Vec sa роvесапјеш оЬiспоg pozorisпog
dog·Jeda vide se па Mesecu пjegova mora i veliki J)roj krateгa. ТЈ
prizшaticпom dogledн sa povecaпjem od 6-3 рнtа slika је mпogo·
podrobпija. Uzmite н rнke vas dogled, ako g·a imate Ш pozajmite
od пekog, bacite kroz пјеg·а pogled па nebo i izneпarice te se 1 kako
se menja slika Meseca prema опош Sto se па пјепш vidi golim okom.
Svaka faza Meseca, sem puпog, је iпteresaпtna za posmatraca, jer
se svaki dan slika Meseceve povrsine menja t1 vezi sa kretanjem
termiпatora (graпice osv.etljeпog i mracпog dela Meseceve lopte) ..
· Mlad mesec
3. aprila u I::Jh ll т lz!Jzi н Heogradu u 4h 48m zalazi:
18h 28m
Prfla cetvrt ЈЈ 10. aprila н 18h 42m lzlazi u Beogradu u2'9h 53m zalazi
lh 4m
Pun mesec О 18. apr!la u 22h 1Om Izlazi u Beogradu u 18h 24m zalazt
4h 9m
Posledn;a cetvrt .<i 26 aprila u 5h 2Im !zlazi u Beogradu u Jh 5m zalazt
!Oh 53m
6 .. aprila Mesec се proCi kroz V1asice i pokrice zvezdн 27 Tauri; u
noci 21-22 aprila pokrice Aпtar.es (Skoгpia).
- Prividпo priЬ!iZнje se Sнncu s tog·a se ne moze posшatrati. 27
aprila u 13h stupa н gornjн koпjuпkcijн sa Sнncem (Meгkнr-Stшce
-Zemlja).

-
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Sl!пca

s

tiш

da

се

30.

Јнпа

blti

н пај

шеsеса

pгЉliZнje Zeш1ji.

а

хипербопични појасеви претстављају фине танке нити којима је проткан про-
стор и преко којих смо у непосредној вези са дапеким предепима

od

sjajпija

путује Земља кроз простор у коме тече маса овога роја. За то време она
пређе око 13 милиона километара или 33 пута вefie растојање него што је
растојање Земља Месец. Колико ли мањи простор заузима наше Сунце и
колико ли је вefia његова средња густина од средње густине овога метеорског

щ!а!јнје

l,epo se vidi па zарас\н kao vecerпja zvezda, шпоgо
od svih planeta i zvezda. 27 aprila н 8 sati Veпera stize u
peril11 (tacka рнtапје пајЬШа sнпсн). Sjaj Veпere \1 tokн aprii<J
raste od
:3,4 clo - 3,5 prividпe veliciпe. Prividni polнprecпik
Veпere 1. aprila 6,21; 30. 7,21, odakle vidiшo da se Veпera
celog

Интересантно ће на К'рају бити да скренемо пажњу на огромне димен-
зије метеорске струје Лирида у простору. Као што је поменуто,

Prividno se

vесој eloпg·aciji ос! 45° Е tPriviclпoj нda!jeпosti ос! Sнпса). U tokн

-.: Mars se vidi па пеiЈн н sazvezdн Device (Virgiпis). Zbog· пјеg·оуе
jarke ravпe crveпkaste svetlosti, koja dostize do - 1,2 prividпt
velici;1e 1ak~ se da гaspoznati шеdн zyezclaшa.
6: aprila Mars stнpa u opozicijн sa Sнncem, sto zпaci cla s"
Zeшlja пalazi izшec1jt1 Магsа i Sнnca, i to.t!.'a сlапа plaпeta prola:c 1
шeridijaп н рошос. Za vгеше opozicije p1aneta se пa1azi ЬliZe
Zeшlji пеg·о osta!Љ dапа tt godiпi, i to је пajpovoljпije vreшe za
пјепо posшatraпje i proнcavanje. Opozicije sledнjн jeclna za dпrgoш,
svake drнge godiпe (н sredпjeш kroz 780. dапа), a\i пisн podjeclпako
povoljпe za astroпoшska ораzапја. То zavisi od relativпo velikt
eksceпtricпosti Maгsove putaпje, zlюg· koga оп biva za vгeme оро·
zicije па гazlicitiш одstојапјiша od Zeшlje.
lz prakse zпашо da пajpovoljпije opozici.ie расlајн u avg·н
stн, kao sto је to
Ыо slнcaj
1924. gocl., а пajslablje н l'ei.JП!aГLl.
Opozicija 6. aprila ove g·odiпe, пiје шпоgо Ьо!ја od febrнarske. Ka·d
Ы l1teli cla vidiшo Mars iste veliCiпe kako prostoш oku izg!eda ше
sec trebali bi za vreme opozicije н avgustн, шeti dшЫп sa pove
сю~ј,еш od 70, рнtа, za opozicijн н aprilt1 роvесапје Ьi шorali do
vesti do 120 рнtа. U пajnepovoljпijiш opozicijaшa sашо sa pove
сапјеш od 130 рнtа, vicleli Ы Мш·s velik kao Mesecev kotш ће.с
с!шЬiпа.

Relativпo шаlо нdаlјепје

opozicija, silno

Marsa

нspostavljaпja

('2ј.)

za

vreшe povoljпi11

шеdнр1апеtпоg- saobracaja. I sнvise је priшaшljiv
sa svojoш atшosf'eroш, Meteoroloskiш ;1rошепаша, с!апош o::i
24 sata 37 шiпнtа, koji је ро tгајапјн pгiЬ!iZan zешlјiпош daпu,
g·odisnjiш dоЫта i najg!avпije vazdнl10ш, vazdнl10ш ko)iш Ы se
шozda, шoglo disati.
Кrајеш 19. veka ova ideja, raspa1jeпa preclavaпjiшa taleпtira
пog· francuskog popнlarizatoгa astroпoшije Kaшila Flaшarioпa 1
amerikanca Persival-a LO\vell-a, dostize svoj vrhtшac.
Као kнriozitet te okriljeпe шaste шоzешо sрошепнti slнсаз,
da је bog-ata zeшljakiпja F!ашагiопа zavesta1a kapital опоше, ko
се prvi proпaci sredstvo za нspostav1jaпje veze sa пеkош zv,ezdoљ
izнzev Marsa, jer se sшatralo cla је saobracaj s Marsoш posvP
sigшпa stvar.
Sa drнge pak straпe, јесlап ос! пajvicieпijЉ панспikа пasega
veka, pretsednik Akademije Naнka н Riпш profesor Markoпi, пе
пalazi neverovatпiш нspostavljaпje гadiotelegтafske v,eze sa Магsош
i sшatra da је to pitanje vгешепа i tehпickog пapretka.
lzlazi pocetkoш aprila нvесе l1 8:Уо casova i шоzе se posшatгati
н tolш сеЈе noci. Njegova jarka bela svetlost, dostize clo
2,0 pп
vidпe veliciпe, i daje ga lako raspozпati н sazvezdн vag·e (о'Ј= ), kojP
nije bogato zvezdaшa. 20. aprila u 20 casova pгolazi izпad Meseca.
ali ova pojava пiје vidljiva kod nas, zbog kasпog izlazeпja Mesec&,
koji u Beog·radн tog· dапа izlazi tek н 2011 41ш. Jнpiter sa пjeg-oviш
sate!itima pгetsta,r1ja vеоша priv1acaп objekat za 1јнЫtе1је astrn'

Магs

Jupiter

ос! Zeшlje,

zagrevajн Ьнјпн faпtazijн covecaпstva о шоgЋспоstЈ
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nomije. Ко гaspolaze pгizmaШ:kim dog·Jedoш sa роvесапјеш 6-ti
puta, шоzе pratiti pojav,e kocl ЈнрitегоvЉ satelita, od kојЉ sн пaji:I
teresaпtnija pom1·acenja satelita Jнpiterovoш sепkош, kad satelit,
koji vidimo closta daleko ос! Japiterova kolllta ос\јесlапрнt пestane
Ш н odredeпi momeпt pojavi se kao svetla tackica н јеdпој рга\•оi
sa ostalim satelitima. U »Godisnjakн пaiieg· neba« za 1935 g·od., ШО!ЕН
se naci svi polozaji i pojave kod Jнpiterovih satelita za svaki dап
S п t u r n (ћ,\ -- Izlazi mcdн јнtагпјim zvezdaшa i vгemc пiје povoljпo za пje
govo posmatraпje.
а n ( ) 22 aprila stupa ll koпjaпkcija sa Suпсеш (пalazi se н pra\'CU·
Sапса): Uraп
Sнпсе Zemlja i п е moze blti vidljiv.
N е р t u n ( ':!:') -- U dпщој poloviпi посi moze se posшatrati а sazvezc!н Lava (Leo ).
Nерtнп је пevid!jiv za prosto oko i da Ьi ga opazili роtгеЬап је сlш·
Ьiп sa ргеспikош objektiva пајmапје 75 mm.
Zvezd. nebo
Najнpadljivije zvezde vесегпјеg· пеЬа pocetkom apгila н 22 !1,
н drнg·oj poloviпi u 21 !1 su: Ргосуоп 11 sazvezclн шalog psa (с:шi~
шiпoris) па jag·o-zapadпoш delн пе!)а. Capeila н sazvezdtl kocija~a·
(Auгig·ae) vidi se па zapadн izmedн ostaJЉ zvezda kociJasa, ko.ie сiпе
пергаviЈап petoнgao l1 mlecnom рнtн. Jos је zapadпije od Capellc·
sazvezc!e Persey sa proщeпljivim Afg·ofom ciji шiпiпшш moze se·
posшatrati 8 aprila н 21 h З ш. Јнzпiје od Persey-a Vlascici, Plejade zvijeпo sazvezdн н kоше o~tгije oko vidi 7 zvezda; kroz Vlasice proci се Mesec 6 aprila. Antares izlazi па istolш н zapazljivoш
sazvezdн Skorpioп, пје,;а се pokгiti Mesec н по)i 21-22 aprilэ. Na.
istokн izшedн Lire i Severпe Кrнпе siгi se Негkнl sa svojiш pozпa
tiш globнlarпim jatom. Od zodiakalпЉ sazvezda vid! se sa zapada.•
ргеша istokн: Bik, Blizaпci, Rak, Lav, Djevica и Vag·a. Severпjacн
орkо!јнјн: Kasinpea, Cefej i Drako, Velika kola i Zil·af:'l. Apгila Н
i 20 је шаksiшнш раdапја шeteora Lirida ciji se radiaпt пalazi n
пeposгednoj Ьliziпi sazvezda Lire. Вгој pojava па sat dostize d.evet ..
29 aprila i 2 maja раdајн шeteori н Ьrојн oko б па sar.
Р. Emamrel, Beograd

sa

јесlпош Z\ 1 ezdoш

15,4

veliciпe, па

t·oIzglecla
zvezcla рге

togтafijaшa Fгaпkliп-a Aclaшs-a.
је опа

da

proшeпljiva

blla

пјепоg saclasпje,g
izпosi

(а пе

200

pozara. Nјепа
2.000) svetlosпih

daljiпa
g·ocliпc,.

Особености спектара џиновских звез

да и звезда nатуљака.

-

У. Оl1шап

Dr.

открио је да су три линије водоника, и

ТО

6380-6382-А,

6921--6903-А,

и

Звезда најближа нашем сунчаном си
стему.

Када је Iппеs натпао да пара

-

лакса звезде Proxiшa Ceпtaнri

0"88,

износи

сматрано је да је то звезда која

нам је најближа, па је стога и добила
такво име. Међутим доцнија посматра
'Ња указала су на то да би овај

могао припасти звезди

Alpha

назив

Ceпtauri;

астрономи су у том питању били у не

доумици. Последља мереља опсервато
рије

Yale

у Јоханесбергу и Краљевске

опсерваторије Рта Добре Наде дала су
за паралаксе ових двеју звезда узајам

не вредности од

0"783

и

0"758.

Proxiшa

Geпtaшi је према томе однела победу,
али би
ла

Alpha

заузети

Centaнri једног дана мог

прво

место

...

NOIVa zvezdia u sazvezdj,u Herkulia (Nova Hercнlis). - Nova Hercнlis otkгive-·
па је 13 deceшbra 1934, i роtош posшa
traпa od stгапе пеkЉ fraпcнskЉ аstго
поша. Опа је pokazivala sledece рrоше
пе н svetlosti deceшbra шеsеса: 15 је veliciпa Ьila (ро Вlнm-н, Paгis) 3,5; 16 (G.
С. Flашшагiоп i Qнeпisset sa opservatoгije Jнvisy) З; 18 (isti) 2,9; 21 (Groнil
ler, sa opservatorije и Liопн) 2,0; 22 (isti)1,8; 24 (Saпger,e) 2,4; 25 (Gгoнiller) 2,9;
27 (isti) 2,8; 29 (Вlнш) 3,0. U јапuаrн
1935: 2 (ро Нашоп-н, Orsej) 3,0; 19 (ро
istoш) 2,1. Nova је pokazivala karaJ.;:.
teristicпe spektre, а пarocito eшisijн liпiја koje poticн od vodoпika, l1eliнma i
јопizоуапЉ шetala, osoblto pri smaпji
vaпjн svetlosti.
Nova је ideпtifikovaШJJ
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ралаксу

Добие

је

7io=8"

и Ј. На/т одреди . ·ш су па

S. Jones

Сунца

из

фотографских

8", 809; опсерваторије
College-y, Leipzig-y,

у

Сар-у,

!Jerg-y оnсервира.тrе су мале планете
с t о r i - у, S а р !1 о и I r is и из
тих

опсервација

доби.1:и

су

следеl1е

8013

у

спектрима

џиновских

звезда.

YalcBem-

Vi

малих звезда, али слабе, или их чак и
нема

по

сматраља планете Марса и добили 'iТ =

7305-7208-А, врло сјајне у спектрима

(Victoгia),

'7Т=8",

s:

7Т=S", 8120 (Iris); Н.

'7Т=R",

7981
и
Jones одредио

Ове линије појављују се прво у спек

је nаралаксу Сунца помоhу аберационе

трима ма,сшх звезда типа Мо, и постају

константе, коју познајемо

све јаче код следе!шх типова,

док су

и брзине светлости која нам је такође

звезда врло слабе. Dг.

добро nозната и добио следеh)11 вред·

код џиновских
Оhшап

Miss

потврђује

такође

резултате

Buпvell који се односе на линије

ност

71=8", 803

тачнији.

Но

врло

добро

и овај је резултат нај-·

поред

су врло ј'аке код малих звезда, док су

Ј.

код

Београд. Dг. Грујић је из опсервација

великих слабе

или невидљиве.

је

и

Dr.

окултација

Eгtel,

од

посматраних у

1925-1932

Stras!Jurg-y

одредио паралаксу Сунца

iпstitнta Uпiverziteta н ВеrЊш, паsао је

и добио следећу вредност '7Т=8",

јес!пн fогшнlн

т.ј. форсирајуhи трећи

koja sve vasioпske fizicke
koпstaпte vezнje sa Eiпsteiп-ovoш kosшoloskoш koпstantoш. Ova fогшнlа glasi: fш 2 +шс='7Тhе2 ,\. U ovoj forшнli т
је шаsа jedпog· e!ekt1·oпa, е пjegov па
рон,

!Ј

Plaпk-oya

koпstanta,

brziпa

s

svetlosti, f koпstaпtпa Njнtпove gravitacije а Л Eiпsteiп-ova kosmoloska koп
staпta.

Сунца.

Доносећи

у

овом

ристи да наше читаоце упознамо са ре
зултатима

мереља

сунчеве

паралаксе.

Израчунате паралаксе су следеће:

termann

је

из

окултација

Bat-

звезда,

по

што

803

се слаже

зете већином звезде слабијег сјаја, а са•

одредио

лаксу већу

т.=8",188; Н.

S. Jones

сервације_ звезда

ј,е

је редуковао оп

посматраних

серваторији у Саре

1880-1922

и нашао

of Cood

на

оп·

Норе-у од

и нашао три вредности по

времену опсервирања

али nет

соnственим

од

звезда

0"050

1880-1895, 1896

-1906, 1907-1922, те су паралаксе '7Т=
8",8060, .'77=8",8068 и т.=S"7944; В. \;Veinberg даје средњу вредност паралаксе

!<"ретањем.

имају

ју

врло

Пара

звезде,

22

спектралног типа

»М«

13,5

има

и привидне величине мање од

велике

nаралаксе;

љих чак већу од

што је звезде поделио у три групе по

тачним резулта

S. Јопеs-а.
MaiLji boliid рriшесеп је izпad setlaпd
skill ostrva (Eпgleska), 27 јапнага ove
godiпe, tt 10.30 casova. Williaшsoп је ispitivao kako је izg·ledala рнtанја bolida
роsшаtгапа sa razпih tacaka, posto se
jediпo iz pravaca vise prividпЉ рнtапјi
шоzе odrediti ргаvа рнtапја kојош је
bolid ргоsао.
Astгonomical Jour1~al
1016 доноси
списак 54 паралаксе, одређене на оп
серваторији Mt. vVilsoп. У обзир су у
великим

Сунца

са

8025 ·

децимаЈr 7Т=8",

том Н.

сматраних на опсерваторији у Берлину
паралаксу

В.

Грујић, члан астрономског друштва,

~zmedju

vasio11skih konsa Meteoroloskog

одредио

научељака,

паралаксу

Jedan odnos
stanata. - Н.

Сунца

горњих

калциума 6162А, 6122А и 6102А, а које

Паралакса

АСТРОНОМИЈА:

Н.

вредности за паралаксу Сунца:

броју чЈrанак о паралакси биће од ко

новости

опсерваторијама.

четири

од

0,100.

roj шосi се se
23 i 27 aprila; опi su_.
н vezi s kошеtош 1861 I, cija peгioda
tгаје oko 415 godiпa.
Комета 1935 а JohnsOill, о којој је
Liridli.. Qyaj

шeteorski

posшatrati izшedjн

Сунца коју је добио из свих вредности

било говора у прошлом броју, прештr

добивених у XIX веку '77=8",79576; А.

је средином фебруара са јужце на се·

R.

Юnus

одредио

је паралаксу

из опсервација мале планете

сервиране

1900-1901

на

Сунца
оп

Eros,

свим

већим

-

верну

хемисферу.

округла

4',

91 -

у

маГЈrина,

Изгледала

је

полупречника

средини нешто збијена

3'

као·
до

али без:

о;Јреlјеног

језгра.

I-Ьена

nривидна

ве

Сунце, а да је температура њихове по

личина ј,е 8,ш5. Рачуни су показали да

вршине врло висока, око

је раван љене путаље око

пература

550

нагнута

нашег

Сунца

200,000" ( тем
око
6,0000).

на раван еюшптике, као и то да је пу ·

Друга претпоставка је пак да јединица

таља парабола или врло развучена е

љихове

.нтса. Крајем фебруара комета је про·

личину светлости, да се дакле темпера

површине

зрачи

нормалну

ко

uыа кроз перихел, и у том тренутку од

тура

С:>нца

разликује знатно од температуре оста

је

бипа удаљена за

но:vЈских јединица (око

астро

0,8

120 мипиона

ки

·rометара). У току марта комета је про
дужњы

марта

кретаље

прошла

према северу, те

близу

!3

6

је

Андромеде

а

крајем месеца ушла у сазвежђе Касио
пеје. Првог априла биhе у кољункцији

са Сунцем, али

he се због врло в.елике

дек.Ђшације моhи ускоро

Привидна величина

посматрати.

кометина у стал·

ном је опадаљу због љеног удаљаваља

од Земље н од Сунца.

Ефемериде koмeme.

Април Ректасцензија; Деклинација

Oh 25m 32 8
о
3' 51
23 29 54
22 28 30

4
12
20
18

мај

6
4

20
6

20

32

+ВО

1,178
1,275
1,362

различитог привидног
виси

само

од

максимуму

сјаја,

љихове

али то

различите

муму

код

У

"Nova"

свих

исти

су
за

то

пута јачи од Сунчевог сјаја.

најновије

<;tстрономи

на

време

Z\vicky i Baade,
опсерваторији Mt. Wil-

soп, проучавајући најближе

екстра-га

лаксије, дошли су до закључка да по~

ред "Nova" постоје и тако-зване "Superпovae", чиј,и је сјај у максимуму

4,000 кле 80

пута јачи од сјаја "Nova", да
милиона

-

nута јачи од Сун

чевог сјаја.

Толика јачина светлости може да се

.тумачи

на

два

начина:

Ако је тачна прва претпо·ставка није
искључено

да

се

на

овим

звездама

образују "космички зраци" чије нам је
порекло непознато.

Retka proslava. Profesor Uпiv. н Zag·rebн g·. Or. V. Varicak pг\lslayio је pгoslog·
шеsеса 70-godisпjicн. Dr. Vaгicak је veliki шateшatik i posledпjЉ godiпa dao
је mпog·e radove iz teoгi)e relativiteta
н g·eoшetriji Lobaceyskog·. Iz аstгоно

космичког

зрачења.

·-

По

Е. А. Milпe-y космичко зрачеље потиче:
од су дара честица атомских димензија,

које под гравитационим дејством остаделова

блиске

васионе

брзини

ДОСТИЖУ
светлости.

брЗИНЕ;
Неке

последице овога биле би сличне онима

уда

и

милиона пута веhа

60

од Сунчеве површине.

веома

(енглески: lншinosity у макси

20,000 -

много веhа, око

лих

љености од Сунца. Уствари је сопстве

ни сјај

лих звезда, али да је њихова површина

Порекло

52.6

)>Sпperno"\-·ae«

у

не

АСТРОФИЗИКА:

1,758
1,254
1,464

Поједине "Novae"

слојева

skom parametru" koji је objavljeп н Radн lиј. 223; 1920 g;. str. 83-ЮО.

Удаљеност
Од Земље
Од Сунца

април
април
мај

површинских

шiје iпtегеsапtап пш је гас! "0 svemir-

+62° 30'6
+68 14;1
+73 29.2
+78
2.8

18

њихових

прва претпо

ставка је да су "Sнperпovae" нормалних
димензија, дакле приближне као наше

92

које се запажају при опитима са коСе
мичFшм зрацима. Тако би се могло об

јаснити порекло

енергије

космичких

зрачеља.

Kosmicko :~Jracenje u visokoj atmosfe1·i.
- Ро шislјепјн R. Aнger-a i L. Lepriп
ce-Riпgнe-a ko1·pнskн!arпi kosшicki zraci шоgн se podeliti н clve gгнре: slabe
zrake, koje deset saпtiшetara olova potptшo zadrzavajн cij а eпergij а ne izпosi
vise od nekoliko stotiпa шilioпa elek·
tгon-volta, i па gтнрн јаkЉ zrakova koii
prolaze kroz пekoliko clesetiпa seпtiш~
tara olova, а cija је eпergija шпоg·о veca
ocl јесlпе шiliarde elektroп-volti. Mere-·
пја izvrseпa н Месlјнпаrоdпој laboratoгiji Јнпg·Гганјосl1 pokazнju da proceпat
ј аkЉ kогрнslшlаrпЉ иаkоУа, koji па
шorskoj povrsiпi izпosi 70%, na 3.500
шetara Yisiпe pacla па 52% а ропоvо se
репје па 70% ispod 4 шetra leda.

Космички

зм1.

зраци

и

јонизација

-

космичко

земљин

коју

зрачеље није

магнети.

проузрокује
стална.

Осим

nравилне мале дневне промене, чије је
постојаље доказано

посматраљима вр

шеним три године на висини од
метара

изнад морске

2.300

површине, nриме·

hене су још и неке много веtе непра

вилне nромене.

Victor F. Hess

и

Wol-

fraш Illiпg указују на то, да ове осци
лације
лом

од

космичког
промена,

хоризонталне
магнетног

зрачеља
у

потичу

супротном

компоненте

де

смислу,

земаљског

Norveske arkticke ekspedicije, па Ман
dе-н, 1918-1925. lz izvr:SeпЉ posшatra
пja izlazi da postoje tri razlicita vazclнs·
па sloja iznad leda
Seveгпog ledeпog
шога: а) sloj cija visiпa ziшi izпosi 150
шetara а leti 500 шеtага, t1 kоше tempeartшa opada
postepeпo s Yisiпoш; \))
sloj iпversije od 280 шetara ziшi, а 60(}
шеtага leti; с) sloj koji verovatпo dosti·
ze graпicн tropost'ere, i t1 kоше tешре
гаtша opada s visiпoш па поrшаlап па
сiп. Роsшаtгапја н tolш cetiri ziшe, dala sн za шiпiшаlпн tешрегаtнrн па Severпoш

поља.
отпреми

djн

lеdепош

-41.07

ла је нову експедицнју у источни Си~

vredпosti:

бнр, на место пада великог метеора из

Najпiza

шопt

vredпosti izшe

С

i -46°3 С
izшedjн
43°9

(proracнпate

ја.

Прву

1908,

i -49.05 С).
za ziшн н polarпoj oЬ!asti пalazi se izшedjн
-63°С i -75°С, i to prvi Ьгој izg!eda

без

нарочитих резултата, другу Кулик

verovatпiji. Najпiza teшperatшa рriше

1908

године. То је четврта експедици

1921-22.

је

водио

а треtу

Воснесенски

опет Кулик

1927

г.

))Nova Herculis« i kosmicko z1·acenje.
Prot'esor Kolhorster iz Meteoroloskog
i Magпetskog zavoda t1 Potsdaшu primetio је da se јасiпа kozшickog zraceнja пeocekivaпo povecala do abпorшalne
vгedпosti пekoliko dапа posle pojave
"Novae Herculis". Da 1i izшedjн ove dve
pojave postoji i нzrоспа veza? Baade,
astroпoш na Mt. \Vilsonн, је tu vezн Ыо
vec пaslнtio ali ogтanicio је nјепн vazпost sашо na "Sнpernovae''. Istovreшe
пost poшenнtih pojava ide шеdјнtiш н
'f}rilog· tezi da stt pored "Sнperпova" i
"Novae" јеdап od najvaznijih i пajjacih
izvora kosшickog zracenja.
S dгнgе strane јасiпа kosшickog zraceнja (па Zeшlji) zavisi i od vazdнsnog
pritiska. No Kolпorster нzео је t1 obzir
i taj efekat i dokazao da је posiedпji
priшeceпi porast zracenja Ыо nezavisan
od tog ciпitelja а da рrошепе vazdнsпog
pгitiska пе шоgн da нtiсн н tolikoj шeri.
Moglo Ы se jos protivнreШi da kozшicko zracenje dejstvнje stalno dok se
шеdјнtiш "Novae" ројаvlјнјн u izvesпiш
razшaciшa.

С

teшperatнra proгactшata

сепа н Verkhoiansk-н, febrttaгa

пosila је

-69.08

С.

Docпije

Verkhoiaпsk-н zapazeпa

tша:

-72.0

jos

је

1892 izipak н

пiza tешре

С.

је чданак, у коме је говорено о утица

ју Голфске Струје на време у Европи.
Ту

је

изнето

на

који

начин

промене

стаља Голфске Струј,е, заправо проме
не

температуре

могу

изазвати

површине

љене

промене

временских

воде,

прилика из године у годину у Европи.
Сасвим је на своме месту, идуhи уна-
траг

у

низу

таље:

А

узрочности,

шта

изазива

поставити

промене

пи·

темпе

ратуре Голфске Струје? То је питаље
не само постављ,ено, него и објашљава·
но.

Ма колико

љима

Голфске

да су
Струје

податци

о

оскудни,

ста
ипак

не значи да није било могуhе и на ос
нову

љих

доносити

извесне

закључке.

У току пос.l!едљих неколико година об·
јављено је доста океанографских ету·
дија

о

Голфској

расправљано

и

Струји,

у

којима

је

ово питаље.

Утврђено је наиме

да постоји веза

svakako postavljeп. Fizicari Stl opozoreпi ј о pojavi prve Ьнdнсе
"Novae" saradjivace sa astronoшiшa.

између коЈiебаља брзине пасатских ве·

МЕТЕОРОЛОГИЈА:

веза до израза код таквих брзина па·

A!rkticka meteor-ologija.
Н. U. Sverdrttp sa Geofizickog iпstitнta н Bergenн,
objavio је П sveskн izvestaja о radoviшa

Кад североисточни пасат дува брзином

РrоЬ!е:1111 је

трова, и то обадва пасата, и колебаља

температуре површннске воде Голфске
Струје. Нарочито интензивно долази та
сата,

које

која је за

93-

су

4

знатно

изнад

нормале.

н више мет. веhа од нор-..

малне, онда се после

меhује

да

је

3-6

вода

месеци при

Флорида-Струје

знатно тошшја него иначе у исто доба
тодиие, док је после

9-11

месеци знат

но хладннја. Сличан је однос и са по
јачш-rом брзином

југоисточног пасата;

сюrо ту протекне
дуже време: 6-9
•односно 10-12 месеци. Флорида-Стру_
ја је први члан система Голфске-Стру
је, љен »горљи ток«. Исто тако и по

вршинска вода у делу Северног Атлан

тика у умереном појасу показује нај
пре повеhану

а

затим

ратуру после јаких
североисточним

снижену темпе

пасата.

пасатом

За јаким

долази

пове·

hана температура после годину дана, а

·снижена после

15

месеци; за јаким ју

гоисточним пасатом повеhана темпера

15

тура после

21

месеци, а снижена после

месеца. Снижеље температуре повр

шинске воде Голфске Струје, које до
лази после
.след

повеhаља

nојачаног

исте,

потиче у

асцедентног

придола

Ove visoke vreclпosti .iavljale sLt se prosecпo па 24 casa рге-сl sпеzп11 olнjll. а н
јесlпош i;щzеtпош

slшSajн

poteпcijalпi

g-гadieпt је

doblo izvaпredпo vi,oo]ш
vгedпost citava :3 с!апа ргесl s11eiпLt olttjн. Sa ргаvош нkаzнје Solc па оvн okol·
пost kao па шogтtcпost cla s,e mereп]:::
poteпcijalпog- graclieпta atшosferskog e-

lektriciteta iskoristi tt svrlш predYicli а п i а
Visoke vredпosti poteпci
jalпog- gradieпta
trajн i izvesпo vreшe
posle sпezпih оlнја, kac\ је vec ропоvо
zavladala tisiпa i veclro vreшe. Stog·a
solc шis1i da Ы se ove pojave шog·tc
oYako objasпiti: U kгajeviшa, gc!e sпеz
па оlнја ''е с vlada, dizн se izvaпrec1пo fi ·
ne sпezne cestice, koje Sll trенјеш нae
!ektrisaпe, vrlo visoko, ра нsled vece brziпe \retгa tt visiнi stigпн pre olttje izнad
drнg·og шesta, а ako sн Ьile sнYiSe Yisoko нzноsене, stig'Пtt tek posle оlнје. I
јеdпе i drнg·e нsled svog· elektricпog· па
Ьоја proizyocle visoke vгedпosti poteпci
sпеzпЉ оlнја.

жеља дубинске воде на површину, које

jalпog· gradieпta.

је утоЛико јаче уколико је температу

svojih шеrе
пја poteпcijalпog· gradieпta i vertikalпe
strнje tttYгdio је Solc da izшedjн ovih
dvejн veliCiпa postoji liпearaп odпos tj.
da odgovara Ошоvош zаkопн, sve d.o
vredпosti gтadieпta od 105 voltjшet. оd
поsно 1,05 voltjcш. Izпad ov,e vredпosti
g·radieнta strнja raste lagaнije od gтadi
eнta. Iz ovog· se zakljнcнje da kod gradieнta od 1,05
voltjct11 za шаlе јопоvе
vec нastaje strнja zasiceпosti, te za пjih
пе vazi vise Ошоv z;akoп, dok se sredнji joпovi jos ронаsајн ро оvош zаkопн.
Solc шisli da је oviш пasla eksperiшet•
talпe potvrde Beпdorfova teorija elek•
tricпog· polja Zeшlj,e, bar za prizeпшe
slojeve at1110sfere н Arktiku, ро kojoJ
teoriji se Zemlja н elektricпoш pog·ledu
sшatra kao loptasti koпdeнzator.

ра воде на површини виша. (Из »Ана_ла за хидрографију и маритимну метео

роЈ!огију«, фебруарска свеска

1935)
elekt,ric1teta u
.AI·kti>ku, - Za vreme. jubllarne Polarпe
gщliпe 1932f33, kada su u toku 13 i11e, seci, od 1 avgusta 1932 do 31 avgusta
1933, obavljaнa ро medjннarodnom р!а
lШ meteoroloska i geofizicka ispitivaпja
na celoj Zemlji, vrsio је Joahim solc, iz
Meteoroloske opservatorije н Potsdamн
'Neшacka), u svojstvн saradпika Arktic-kog· iнstitнta iz Leпjiнgrada ispitivaнja
atmosferskog elektriciteta на Zemlji
· Fraнca Josifa. Neke od rezнltata svojih
ispitivaнja objavio ie sada н »Gerlaпdo
vim priloziшa za geofiziku« ( 4 sv. 43
~kнј.). Nasao је da potencijalнi gтadient
~tшosferskog elektriciteta doblja vгlo
visoke vredпosti pri sнezнim olujзma;
iz pojediнacпih priшera, koje нavodi, vi' di se da gradieнt moze postici vredнost
~i:oja pгelazi 1500 voltjшet. Ргеkо kta
Је medjutiш poteнcijalпi gтadieпt rela·
lativнo шali Ш doblja i нeg·ativнe vredпosti. Iнteresaнtпo је da izvaпredнo vi.soke vredнosti poteнcijalнi gтadieнt pokazнje не samo za vreщe sнezнih oluja, пеgо 1 tzvesнo vreшe pre пјiћ, dok
jos vlada potpuнo tiho i vedro vreшe.
њtmosferskog

Iz statistickog·

GEOFIZIKA:
Мерење

броја кондензационих

ра на земљи Франца
мереље

атмосферског

-

језга

Поред

електрицитета

Јоахим Шолц је на земљи Франца Јо
сифа вршио и мер,ење броја конденза
ционих језгара, кад год је за то има •.•

времена, али у току сваког месеца бар
неколико пута. Ваздушни јонови, и то
средњи и велики, и фине честице стра

ног порекла (космичка
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знато,

као >жлице« за формираље во·

дених

капи

прашина, про-

облака,

кише

и

мапrе:

на

љима се водена пара коr-rдензује, зато
заједнички

назив:

кондензациона

је з·

rpa.
Као просечну вредност из свих сво

јих мереља добио је Sолц за број кон·
дензационих језгара на Земљи Франца
Јосифа
тар,

795

што

језгара на кубни центиме

претставља

изванредно

мали

број прИ поређењу са вредностима до·
бијеним
који

шао,
·тар,

на

копну.

је Шолц

15200

Највеhи

број

пак,

при једном мерељу на

језгара на кубни центиме

одговара

приближно

ДВЕ СТОГОДИШЊIЩЕ

Simon Newcomb
година

12

нада).

Свршио

родио

се

пре

сто

марта у Новој Шкотској (Ка·
је

универзитет

у

Хар-

просечном

броју, дабијеном у Метеоролошкој оп·
.серваторији у Потсдаму. Најмаље јез
гара

1933

има

у

најхладније

нађено је свега

19

време:

24-III·

језrара на куб

ди сантиметар. Шолц мисли да се ве
.чики

број

ваздух
.морских

ispitiyaпja

sest pгellavaпja, ali sн
clopaclaпje
izazvala ргеdаУшlја g.
St. Boskovica "Radovi vojпo-geogтafskog· iпstittt·
ta" i ргоf. N. Abakш11ova
astroпoшije i g·eodezije" IzloZЬa ie odliCпo нspela, pristнp i па izlo:Љн i
рrес\ауапја blo је sloboclan.
Izbor g. djen. St. Boskovica. Ашегiсkо
g·eografsko drнstvo izabralo је g·. lljeп.
Boskovica, пacelпika vojнo-geogтafskog
iпstitнta za svog·a с!апа. Nase cestitaпje.

1
,ске морске соли) служе, као што је по·

језгара јавља

доношен

преко

онда,

кад

је

незалеђених

површина.

Geodetska izlozba u Zag1·ebu!. Od 3 do
:10 шarta tek godiпe odгzana је н sali
Tehнickog falшlteta u Zagreba prva L1
.Jнgoslaviji izJozba g·eodetskih radova i
instrнmeпata kојн је priredilo "Udrнze
-пje .geodeta -i iнzeпjera". Na izlozbl је
:Ьilo izlozeпo шоrе g·eodetskЉ radova i
iпstгншепаtа koji sн zapreшili 12 Yelikih
soba ovog fakнlteta. Na izlozbl sп
jako zapazeнi radovi "Vojпo-g·eogгa!'
.skog iпstitнta" н Веоgтаdн i katastra
Miнistarstva fiнaнsija iz Beog·rada, zatim
radovi katastarske direikcije iz LјнЬlјапе,
.Zagreba, Novog Sada, Sarajeva; zatiш
instrншeпti pojediпih iпstitнciia i straпih
i cloшacih firшi. Opste dop'ldaпje i
siшpatijн privнkli sн raclovi i ,шаре nase
Kraljeviпe, odlicпo izradjeпe od Vojnogeografskog· iлstitнta н Beogradн koji se
sa svojiш sefoш, g·ен. g·. St. Boskoviceш
procuo ро celom svetu. Tereнske karte
ovog iпstitнta sve posetioce ove izlozbe
sн zadivile. Od iпstrumeнata naroCito
clopadaпje izazvao је veliki pasazпi iн
strншenat Hildebraпdoн sa hronografom
i radiostaпicoш, zatiш Steгnackova klatr:a, oll straпih firшi isticeшo teodolite
·zeiss-a, vVilda i Ascaнie. Меdјн istorijski
шedjeнim pнbJikacijaшa, нalazio se i nas
·l'asopis "Sаtшп". Na izlozbl sн odrzaпa

варду и постао је асистент у америч
ком заводу

за

ком,е је

постао управник, на ком је

1887

наутичке

положају остао
важне

радове

астрономије,

20
о

а

ефемериде

година. Дао је врло

основама

у

у

сарадњи

позицион10>

са

С..

W.

НШ-ом публиковао је таблице о крета
љу сунца и великих планета које су и

данас

у

употреби,

јер

потпуно

тачно

претстављају кретаља ових тела. Обра
тио је пажњу

астронома на

Месечевог кретања и

покупио велики

број посматраља из Старог и Средље!
века.

Доказао

кр,етању
писивао
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је

Месеца,
дејству

да је

један

члан у

који је Нанsен при
Венере,

погрешан, те

је истовремено доказао

да

rad о шщtrаsпјiш planetaшa. Utvrdio је
da је kod Merkнra vreшe rotacije i vteшe obllazeпja oko Suпca jedпako. Do
istog zakljucka dosao је i za Ven.erн ali
su clocaija posшatraпja dala protivrecпc
rezнltate te је probleш ostao nereseп.
Marsoш se 1Javio ос! 1877 do 1S92, te је
otkrio pozпate ,.kaпale" i пjihov dvojпi
sastav. \frlo sн zпacajni пjeg·ovi radovi
iz istorije аstгопошiје, а naгocito о

се не уведе један корективни емпирич

ки члан. По Newkoшb-y

тај члан не

потиче од Мес,ечевог кретања, већ У·
след

промена

у

Земљиној

ротацији,

ово миш.љење прихваћено је од већи
не астронома. У вези с тим радом пу
бликовао

је

таблице

за

израчунавање

старијих помрачења. Од највеће важ
ности

су

његови

радови

ПОПУЛАРНА

се кретање

Месеца не може тачно претставити док

о

сателитима

ЗА

ГИЈУ, ГЕОФИЗИКУ

1935

Урана и Нептуна, а за егзактну астро
номију каталог основних звезда као н

ету ди ја о прецесионој
писао

је

н

неколико

константи.

популарних

а

На
књи

је g·odiпa ргоs!о
је \/Jadimiг Varicak izdao
teoгiji relativпosti; пеdаvпо
proslavljeпa tiћo
dostojпo jedпostavпosti na11cenjaka
sedamdesetogodisпjica
koj11 је docekao cil i svjez, 11vijek 11 ziv11 rad11 i koпtakt11 s
Rad је пjegov u teoгiji гelativnosti zпacio jedn11 sasvim поv11,
пalnu etap11, а sa staпovista pгirodпe filozofije Ьiо је podlog·a za
posljedice spoznajno-teoгetskoga znaceпja. HtJeli Ьismo da citaociшa

Dvadeset i pet
svoj11 radпj11 о

Гi;!: Популарна астрономија (1878), Зве
зде

(1901),

У спом,ене једног

астронома

·

(1903). NеwсошЬ-ов уџбеник сферне а
строномије

и

данас

се употребљава.

Умро је у Вашингтону

11

јула

1909

го

дине.

(Hov.anni SehiapaxeШ ЈОd)еп је

t1 Sа

vШапо-н (Pijeшont) 14 шarta 1835.
Тшiпskош uпiverzitettt

ucio
i arl1itekturu i

tiktt, telшilш
роtош postao prot'esor шateшatike u sredпjoj
skoli. Росео је postepeno пapнstati cisttt шateшatikн i sve vise zaпiшati se
2а astгoпoшiju, шedjtttiш nije iшао sret .
stava da se пјој potpнno oda.. Doblvsi
stipendiju sardiпske vlade, otisao је
prvo н Ber!in, gЦе је slusao Encke-a,
а роtош u Pulkovo gde se pod .rttkovodjeпjeш Strнve-a нsavrsavao tt tehnici
posшatranja. 1860 vratio se tt ltaliju i
postao ttpravпik opservatorije tt Вrеп
(Milano). Posto је росео guЬiti vid шо
rао se, 1900 godiпe, povttci s opservatorije. Uшro је tt Мilапн, 4 јнlа 1910, posle kratke bolesti. Prvo svoje otkrice
objavio је 1866: Veza izшedju koшeta i
шeteora. RacнnajнCi рнtапјн Perseida,
nasao је da је ona slicпa pнtanji koшe
te od 1862 godine; teorijн је kasпije
usavrsio i objavio u knjizi Zvezde pada-

Vesti

cima

је

19-/Il

11

punoj dvorani

predavanje iz

11

Vinkov-

astroпomije

sa te-

mom: "Tajne vasionskih svetova".

Izvestavaju se nasi

astronoшiji

kod starih Crka i u Sred·
Objavio је i vrlo zapazenu
!шјig·н Astroпoшija
u Staroш Zavetu
(1903). Sc11iaparelli је сеnјеп i kao filolog, filosof i teolog. I pored svog ор·
steg zпanja Ьiо је vrlo skroшan, te se:
ljнtio kad Ьi пш rekli da је veliki astro·
nот, i odgovorio Ьi da taj пaziv veliki
p1·istaje H~parhн, Рtоlошејн, Kopernilш,
Kepleпt, Njнtпtt, Laplastt i Beselн а ne
пјешu. Danas se шedjtiш шоzе slobodno reti da је i Schiaparelli Ьiо veliki
пјеш vekн.

astronoш.

t:к. astгonomsкog. druStrю

Astronomsko drustvo и Beogradu odrialo

nasega
osnovi

Na

је шateшa

pretp!atпici

i ljtt-

Ьitelji,

da се паsе drttstvo
stima odrzati popнlarna
astronoшije.

obrate

па

lt njihoviш ше-·

predavaпja

Zainteresovaпi

adresu:

neka

iz:
se

Astгonomskom dru-

stvu Beograd, zoгza Кlemansoa 20.
Uprava.

Штампа Графички уметнички завод .Планета• Ср. Ил. Обрадовиlщ Ускочка ул.8.

astгonomskoga

casopisa, kojima

се

dobrim dijelom biti

пauke о prostoгu i teoгije relativпosti, гесешо nesto о tom radu
Vaгicakov11. Та teoгija relativnosti ispгepletena је razmatгaпjima astгo
noшijskima; osnovni pokusi Michelsonovi koji su doveli do nje imali
su da poktt~aju da ekspeгimentalno dol1vate tajanstveni onaj
pгostor sveшiгski, da osjete onaj
svemiгski sto ga је morilo
da budi stгujanje etera duz povгsine Zemlje na пjenom put11 kгoz
pюstor а koji Cini se, nikako ekspeгiшentalno dohvatШ ne mozemo;
brzina svjetlosti, jedinoga za danas pojava sto паш nosi glase iz prostoшih d11Ьina, osnovna је konstanta 11 specijalnoj teoriji гe1ativпosti,
ne govoreCi о diгektnim astroпomijskiш primjeпama te teoгije.
Izasla је ta prva гadnja Vaгicakova н опе dапе kada је specijalna teoгija relativnosti blla sгediste najzivljih disk11sija, izvor i izvod

velikog-a Ьгоја гаdпја koje s11 пastojale da uCiпe гaz11mljivijima cudпe
njene posljedice i da ih ispitaju t1 sto гazlicnijiшa dijelovima fizike.
Vaгicak је usao н diskusij,u dolazeCi iz dalekog jednog роdг11сја za
koje пitko tada sl11tio пiје od koje се vaznosti blti za tu tеогiјн.
to geometгija Lobacevskoga kojom se Vaгicak bavio dнgo vremena,
гazгadjivao је i izgradjivao u cijelom пizu radnja.:t) Upale su blle Varicaku zanimljive analogije izmedjн geometгije Lobacevskoga i specijalne teoгije гelativnosti. U geoшetгiji Lobacevskoga ima јеdпа dнzina
izmedju svih dгugih naгocito oblljezena apsolutnim svojim kaгakteгom
u vezi sa zakгivljenoscн ргоstога Lobacevskoga, u teoriji гelativnosti
ima bгzina osoblto istaknuta, brzina svjetlosti u p1·azn11 pгostr11; zatim
foгm11le geometrije Lobacevskoga гeduciraju se па foтm11le oblcne nase
euklidske geometгije kada гadij zakrivljenosti ргоstога Lobacevskoga
bude beskonacno velik, гelacije rhehanike u specijalnoj teoriji гelativ·
nosti гeduciraju se na klasicne relacije mehanike Newtonove kada se
~)

klidske

Za uvod u
geoшetrije.

g·eoшetrijн

R.ad,

Lobacevskoga vidi V. Vaгicak. Prvi osnivaci
knj. 169. Zag·reb, 1907.

Јнg. akadeшije

-

97-

neeн

svjetlosti u praznu pгostoru uzme da је beskonacпo velika. Naje Varicak doveo u srodпost zпameпitu опu Loreпtzovu kontгak
kojom је ho!aпdski fizik htio da pгotumaCi пegativпi rezultat poMichelsonovЉ, s deformacijom ргоstогпоg-а liпijskog· elemeпta
Poiпcareova н пjeg·ovoj iпterpretaciji geometгije Lobacevskoga. Bili sa
i drug·i гazlozi geometгijske i mei1aпicke ргiгоdе koji sн se tu i tamo
isticali ali su pгoS!i пеораzепi, dok sн u Vaгicaku defiпitivпo ucvrstili
uvjereпje da geometгija Lobacevskoga pripada u tumaceпju гezultata
specijalпe teorije гelativпosti osoblto zпасепје. Spojile su se tako dvije
g·гапе паuспоgа istrazivaпja slicnog·a гevolucioпaгnog uciпka; ргvа је
pocetkom devetпaestog· stoljeca istгazivaпjima Lobacevskoga па sasvim поvе osпove postavila оsпоvпа pitaпja пauke о prostoгu, zbacila staгu о1ш g·eometгiju eнklidsku s izuzetпoga polozaja koji је imala i izgгadпjom log·icki potpuпo пeovisпoga geometгijskoga sustava sasvim гazlicпog-a od Euklidova poЬila misljeпje о apriorпosti prostoгпe
spozпaje; dгuga је pocetkom dvadesetog-a stoljeca jos daleko duЬlje
роС:е1а osпivati пovu zgradu prostoгпiћ ·relacija, aJi sto је vise, uzdгma
la је i sasvim preobrazila оsпоvпе vгemeпske odпose za koje se је ipak
Ciпilo da su пepгomjenljivi; а пе to da pomogпe fizicima koji su, stupajuCi u metafizickoj sjeпi apsolutпa ргоstога i apsolutпa vгеmепа,
ulazili u sve duЬiji mrak htijuCi razjasпiti оsпоvпе пеkе pokuse iz optike i elektгodiпamike. I u Varicakovu se slucajн veгificiгa Сiпјепiса
da apstraktna istгazivaпja za koja se ciпilo da im је zauvijek usudjeпo
da budu samo dika duha ljudskoga i пе izadju iz samotne kule bjelokosne, pгivuceпa afiпitetom пekim u dogadjaпjima pгirode daju adekvatan izrazaj za ta dogadjanja. Vodjeп geometrijskom intuicijom, koja је
u osnovi matematicke prirode VaгiCakove, opazio је оп tocku u гazma
tгanjima specijalne teorije гelativnosti gdje se uvodi pгirodno geometrija Lobacevskoga. Jedna supstitucija, naime izгaz ~ = thu (th=
tangeпs 11ipeгbolni),

g·dje је v bгzina giЬапја, с brziпa svjetlosti u
koja се predocavati tu brzinu u пovom shvatanju, i и kojoj dolazi ро svojstvima fuпkcije thrz do izrazaja osnovпa
sиpoz1cija specijalne teoгije relativnosti da пiјеdпа brziпa пе moze da
premasi Ьгziпе svjetlosti, Ьila је ishodiste VariCakovo. U nizu гаdпја,
оЬјаv!јепЉ veCinom u »Radu« Jugoslovenske akademije zagrebacke'1),
pгodiruCi sve dalje i dalje и podrucje tako otvoreпo, dosao је Vaгicak
do гezиltata sasvim novih ро svom karakteru i svojoj opceпitosti и
specijalпoj teoгijt гelativnosti; пе samo da foгmule te teorije postaju
Ыtпо jedпostavnije ako se tumace u geometгiji Lobacevskoga, пеg·о
se daju shvatiti па пacin koji је sasvim апаlоgап shvataпju klasicne teorije izгazeпe u geometгiji et11klidskoj te па рг. iz osпovnih teorema klasicпe mehaпike Newtonove izlaze s gotovo пepromijeпjenom stilizacijom teoremi teoгije relativпosti, ako se uzme da se pojavi ne dogadjaju u pгostoru euklidskom, nego u prostoгu LoЬacevskoga s parametrom jedпakim puiн svjetlosti и јеdпој sekuпdi. Na primjer jedan
od ргvЉ rezultata Einsteinovih о slagaпju brziпa, koji se cudпo odvajao od svega sto је
pozпato iz klasicne kiпematike, izlazio је neрrаzпи pгostoru, и dиziпa

2) Vidi i preglednu radnju Varicakovu »Inteipretacrja teorije relativnosti н
geometriji Lobacevskoga«. »Глас« српске краљ. академије, knj. LXXXII,
Beograd, 1911.
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posreclпo iz teoгema о vektorskoj adiciji brzina, klasicпe kiп:_m_ati~e,
ako se samo vrsilo to slagaпje u pгostoru Lobacevskoga, а сшЈешса
da u specijalпoj teoгiji гelativпosti za sasta_;:lj~пj_e Ьrziпa пе vrije.~i
zakoп komutacije
је samo
cmJef.!ICe da u geome_tПJ!
Lobacevskoga nema paralelogгama; о~е zпашешtе transf?гmacюпe
foгmule Loгeпtz-Einsteiпove, koje su 1zvele svu опu ргоmЈепu stubkom u shvataпju prostoгa i vremena, samo su iиaz tгaпslacije sustava
duz osi Х u ravniпi Lobacevskoga, а prelaze u klasicпe izгaze za tгan
slaciju duz osi Х kad uzmemo da Ьгziпа svjetl?st~ с bude b~skonac::o
''elika. Osпova ргоmјепа u shvatanju pгost?rш11 1. vгemeпs_l~1h гelaClJa
koj,u је izvela specijalпa teoгija гelativпos_t_l .I?ostaJ.~ u yaпcak~yu па
Сiпu gledaпja zогпiја, pгeglednija, гazumlJ1V1Ja. Sl1~1:o Је polucю VaгiCak u primjeпama u optici, di~amici, el_ektrodiпaп::c! uz zgodaп t~?ог
predocivaпja veliCina. NtJe to blla samo..шteгpretaClJa foгmula sрес1Ја~
пе teol'ije relativпosti u jeziku geomet:1Je Lob~cevsk?g-a, пеg·о Је Vaп
cak postavio osnove za sustav _jeda~ f?Шodr:? ш~nuo 1:: os_пov~ pгostora
Lobacevskoga, koje se. f!!O~ 1 ~alJe 1Z_gra?J_lya_tl. Nad~~п Ј~ Ь1? adekva:
tап instrumenat za optstvanJe tlh пovll1 f1Zlck1h tеоща, Ью Је to ргу1
slucaj gdje se је pokazala nuzda da s~ п.apнsti. opisivaпje ?о&·~dЈапЈа
u prirodi geometrijom Euklid?vom ko}a Је vod1la_ d~ zamrseшjeg пa
Una opisivanja пеgо geom~~ГlJa L~bacevskoga. ~1.0 Ј_е to _rezи~~at veJike spoznajпo-teoretske vщedпostl, potvrda m1sl~e11Ja. Рошсю ео уа о
koпvencijoпalnosH lju.dskЉ stilizacija z_~kona рш.~dшh.
U SV1Jetlu
istrazivaпja VaricakovЉ vidi se da ШЈе гevolttC1JOnaг.пc;>st for_nшl~
specijalпe teorije relativnosti u novim zakoпi!fia za dogadJaJe u pпrod1,
пеgо је и tome sto је pгisilila da se парusћ prastara Of.la_, g~otovo aп
tгopomorfпa geometrija Euklidova i izgгadi поv sustav flztck1 па osnovima geometгije LoЬacevskoga.
.
..
.
Vec u onom svom гadu о osпivacima neeu.kltske geometщe Ьаvю
se Vaгicak pitaпjem svjetskoga parametra, а u vezi s pitanj!ma орсе
teoгije relativnosti vгatio se opsirпo па taj proЬlem u ra~nJl »~0 sve·
miгskom parametrи«3) н kojoj donosi r~zlo~e za_ to da Је taJ р~га
mеtаг пegativпa veliciпa, а prostor svem1rs~~ da је .P.гost?r L~bacey
skoga. Upozorio је u toj radnji па anof!!al~Je ~ ~ptstvanJu I?:1rodшh
pojava koje mogu da пastaпu ako se poJavt optsuJu ~eometпJO!fi e~
klids.kom а prostoг пiје eнklidski, пеgо па рг .. Lob.acevs~.oga 1 ~?Је
се doCi do izгazaja ako se гadi о tijelima ~~atшh dlme!!,ztJa. уап_саk
је izпio za to lijep pгimjer јеdпе a~~roпoШlJS~~ anom.a~lJe ~ОЈа 1;н se
mogla pгotumaciti gorпjo~ апоmаЩоm u nac1_пu ,?~lslva~Ja poJav~.
Bila је to pozпata апошаћЈа и vгtnJl Sипса koJa с1ш da Је ta vгtnJa
razlicпa za гazlicпe heliografske siгine,. пajr::anj~ na ekva~o.ru . ~uпса
а u poгas.tu spraш polova. Aпalizom poJaVa sto Ь1 se .f!I?Гalt JaVltl ka.d
Ы se vгtnja Sunca vrsila u prostoгu Lobac.~vskoga а op1s1val~ geom:tп
jom euklidovom пalazi Vaгicak da se dо~нЈе upr~vo anomaltja ора.zеп~
kod vгtпје Suпca i па temelju ekspeпmeпtalшh podataka Dt:!!era. 1
Beгgstranda moze koпstruiгati n~euklidski. model . Sunca koJl daJe
ispгavпo гazdiobu brziпa kod vrtnJe Sн~са. 1 pokazuJe. vгlo dobro. t:tt·
meгicko podudaraпje s гezultatima opazanJa, no ?~VaJa se. о~ pпl1ke
па Suпcu trajanjem гotacije, Sto Ьi se dalo ukloшtl zgodшm tzboгom
лumeгicke vrijednosti svjetskoga paгametra.
3) »Rad«, knj. 223, (1920).
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im dгeidiшensionaleп Losakupio
Vaгicak rezultate
dosadanjЉ svojiћ
postютio Ьiljeg·e koji upucuju па
паргесlоvапја i spгam орсе teoгije relativnosti te ostavljaф1
lijepo podгucje rada.

U svome
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случај. И то не само код нас. Затишје у пуцаљу против
било наступило после званично извршених огледа у
није
трајало.
у овој сад у оној земљи
се

и

се

упорне

присталице

»одушевљени«

пагатори средстава за пуцаље против града,
мер, пуцање против града, углавном ракетама, у

ЦИЈама

почело

после

рата

поново

да

узима

про·

на припровин-

маха,

ре-

дакција Часописа за примењену метеорологију »Време« нашла за
потребно да 1932 године објави један
чланак о томе
питању, који
написао метеоролог
се он
година се код нас поново могу да чују гласови о
употреби средстава која спречавају падање града над заштиhеним
тереном. Углавном спомињу се топови нарочите врсте, из којих се
пуца на непогодске облаке. Тако смо могли читати да је у једној
варошици образована нарочито удружење са задатком да прикупља

новац за куповину топ а против града и да су у том циљ у извођене
и разне забавне приредбе. Једна пак градска општина била је унела
у свој буџет потребну суму за набавку једног исто таквог топа.
А ту скоро могли смо прочитати читав историјат развитка употребе
пуцаља против града у новије доба, везан за име једног нашег
земљака. Пуцање и слична застрашујућа средства против града
од давнина су наиме у употреби; заправо може се ре:hи да је пу
цаље против града модернизован преостатак једног обичаја из

најтамнијих давнина, из примитивног доба када су наши претцИ
одапиљали лукове са стрелама у правцу облака да би омели ве
штице у rотовљељу града.

Пуцаље против града узело је било нарочито великог маха
крајем прошлог и почетком овог века. Упркос скепсе појединих
стручљака број присталица је растао и то питаље је постало толико
актуелно, да је се 1902 године на иницијативу Аустријске владе
састала у Грацу »Међународна конференција експерата за пуцаље
против града«. На основу чиљеница, којима је ова конференција
располагала, донето је мишљење да је ефикасност пуцаља против
града поове сумњива, чак и да изгЈiеда невероватна. Да би се ствар
иэвела потпуно начисто, закључено је да се у појединим државама
изведу
нови
огледи
под најстрожијом
научном
контролом.
НарочИто савесно извршени су ти огледи у Италији и Аустрији.
У Италији су поред топова против града, пуњених барутом и аце
тиленом, употребљавали и ракете, које су тада били почеЈiи да
праве у Француској, а затим и нарочите папирне бомбе пуљене
великом количином експлозива, тюје су избац'иване из топа са глат
ком цеви на висину од 800 и више метара и тамо експлодирале.
Ракете су достизале и ве:hу висину, до 1200 метара, али су садржа
вале знатно мање експлозива. И у једно и у другој земљи се дошло·
до

посве

негативног

резултата:

пуцаље

против

града

не

спречава

падаље града. Било је случајева да је на зашти:hени терен град
падао кад се пуцало, а у суседним пределима, где се није пуцало,
није падао, као и обратно: да је у суседству падао град, а на зашти
ћеном терену не, иако се тога пута није пуцало.
После оваквих резултата требало је очекивати да :he се са пу
цаљем против града дефинитивно престати. Међутим то није би<Р

-

тиме бавио по

дужности као метеоролог

метеоролошке оnсерваторије. Др. Кошмидер
статистички
све случајеве падаља града у Виртембергу у току 1931 године и

сва пуцаља ракетама на градобитне облаке, која су приликом nо
јединих случајева падања града извршена, па је дошао до истог,
потпуно негативног резултата, до којег су пре 30 година дошли
били у Италији и Аустрији. Сем тога он је подвргао исnитиваљу и
саме ракете.
Помо:hу два теодолита утврдио је да висина
ракете могу дости!ш у најбољем случају износи 700 до 750 метара.

Једна ракета је садржавала око 80 грама експлозива и око 50 грама
алуминиума у праху; то је, по мишљењу Кошмидера, у најбољем
случају могло да ослободи око 500 килограм-калорија, тј. да поло
вини кубног метра воде пове:hа температуру за ЦИГЈ!О 1 степен.
Свакако врло мизерно дејство с обзиром на постављени циљ. Још
бољу демонстрацију неефикасности дејства једног оваквог сред
ства пружио је случај.
Једна од ракета, на којима су вршени
огледи, експлодирала је још на земљи; десетак људи, који су се ту
налазили удаљени највише за 10 метара около места експлозије,
чули су додуше оштар прасак, али ни један није осетио какав по
трес ваздуха; дим од експлозије имао је запремину од око 1 кубног
метра само. Најзад, да би одвратно људе у Виртембергу од уза
лудног пуцања на град, направио је Кошмидер прорачун трошкова
за употребу ракета према прописима самих пиротехничких фа
брика, па их је упоредио са просечном ,величином штете коју град
причини.
Тако је изашло, рачунају:hи само површину обрађеног
земљишта, да би Виртемберг прописно пуцање против града ста
јало преко два пута више него што износи процељена штета од
rрада, 10.800.000 марака према 4.600.000 марака за годину дана.
Могли бисмо навести још сличних разлагања других метеоро
лошких стручљака, који су с времена на време, кад је у појединим
земљама

пуцаље 'Против

града

узимала

епидемичан карактер,

узи

мали реч, али се уздржавамо. Искуство стечено у иностранству по
казује да ова излагаља нису успела да спрече да се против града и
даље пуца. Кошмидер мисли да заслуга за ово добрим делом припада
агентима пиротехничких фабрика. То је свакако тачно, али се нама
чини да »одушевљено« пропагираље пуцања против града од стране

nиротехничких фабриканата не би ни из далека имало таквог успеха
кад би сви школовани људи имали најосновнија метеоролошка
знаља.
Вероватно је отсуство овог знаља код широких кругова
имао на уму и негдаЈШљи директор Централног завода за метеоро
логију у Бечу, Ј. М. Пертнер, кад је свој извештај о негативним
резултатима талијанских и аустријских огледних пуцаља против
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града у аустријско-немачком »Метеоролошком часопису« за 190Т
:одину заврш.ио пророчким речима: »Извесно ћ.е и убудућ.е бипr
ЈОШ људи, КОЈИ he упркос свему свој спас тражити у пуцању про
тив града«. Стога верујем да може бити од користи ако на овом
месту упознам читаоце »Сатурна« у најкраhим потезима са врстом
облака који
лиферују град,
као и са самим
механизмом прав
љеља

града.

Град постаје у непогодским облацима, тзв. кумулонимбусима.
Кумулонимбуси су облаци огромних димензија, са широком осно
вом и моћ.ним куластим ?блицима над љеном средином; образују
се из више узрока при КОЈИМа долази до изванредно снажног узди

зања ваздушних маса далеко увис. Кад су нам над главом, у зениту,

обично не видимо од љих ништа друго до тамну таваницу про-

произвођеља града за:мишља се овако. Као што се из схеме види

није кумулонимбус само моћ.на формација у погледу простираљ~

у вертикалном правцу,

ном
од

правцу;

него и у погледу простираља у хоризонтаЈI

кумолимбус

неколико

стотина

се

метара

простире
изнад

у

тЈiа,

вертикалном
где

му

правцу

основа, па

до нивоа цируса, где му је врх (по схеми врх кумулонимбуса до
пире до близу 9000 метара). Због те велике висине горље партије
овог о б ла ка увек
температуру

ле;
ре

испод

ну

граница
нула

у

ло·

ловини године се налази
на

висини

од

до 5000 метара.
Требало би према томе
да само доље партије

2000
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нулте

буду

из

састав

водених

горље,

изнад

капи,

нулте

границе, које дакле и
мају температуру испод
нуле, да буду састав
љене

из

ледених чести

ца.
Међутим утврђено
је да облак може бити
састављен

капи
ма

и

испод

све до
Тај је
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нуле,

t.

По скuцu
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·-20°

најчешhи баш
Сл.

водених

на температура

код

и у ов1-1м горљим

стране основе, која нам скрива све небо. Понекад их је немогуhе
видети у потпуности ни кад су далеко од нас, на хоризонту; поред

довољне удаљености треба да смо и довољно високо, у балону на
пример, па да у потпуности запазимо облик јед:НОГ кумулонимбуса.
Тако Је то моћна облична формација. На сл. 1 приказана је схема'
идеализованог кумулонимбуса у профилу.
.
На сл. 2 је приказана фотографија једно·г кумулонимбуса у
зениту. Од кумулонимбуса овде разазнајемо само тамносиву тава
ницу љегове основе; густ и мрачан облак ваљкастог облика; који:
~е на фотографији види напред испод основе кумулонимбуса,
Јесте тзв. »ваљак« облака. »Ваљак« се образује само у извесним
случајевима; он није ни саставни део кумулонимбуса, нити је љегов:
~тални пратилац. Приказани кумулонимбус постао је кондензаци
ЈОМ водене паре р~лативно тоnлих ваздушних маса, које су наглим
наиласком хладниЈег ваздуха, »хладног фронта«, биле присиљене·
на снажно и брзо издизаље увис.
У оваквом облаку, који може и из других узрока да се фор
мира, фабрикује се и град и грмљавина, среhом не увек. МеханизаМi
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ку-

мулонимбуса. Отуда се

Cлuk.a :г.

парти-

јама љеговим може наић.и на слој од по неколико километара де

бљине у коме се налази прехлађена вода. Изнад овог слоја као и у
самом љему, образују се ледена зрнца, језгра града, која у свом
падаљу пролазе кроз овај слој прехлађене воде и одвлаче собом
све водене капи на које наиђу, а које се при том будућ.и прехла
ђене одмах слеђују. Од језгра

постају зрна града; љихова вели

чина зависи, по овоме, од дужине пута који језгра имају да прођу
кроз слој прехлађених водених капи и од саме честине водених
капи (од количине воде у јединици запремине).
При томе треба
имати на уму да дужина овог пута у односу на ваздух није услов
љена само дебљином прехлађеног слоја и почетном висином је
згара, него и брзином вертикалног струјаља на горе, које у куму
лонимбусу влада;
уколико је брзина овог вертикалног струјаља
већ.а утолико ћ.е падаље за једну исту висинску разлику дуже тра

јати. Узмимо један пример: једно зрно града у постајаљу има да

пада кроз слој прехлађених водених капи од 8000 до 3200 метара

висине и нека при том по својој величини има брзину падаља од
12 метара у секунду. Значи да би му требало 400 секунада за про
лаз кроз овај слој кад би ваздух био у миру. Међутим при верти-
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калн:ом

ваздуха увис

љаhе ово зрно висину са свега
600 секунада да nадне
За то

од

2

града, рецимо

милиметра

метара

метара

3200

дакле, у односу на ваздух пут од

метара

г;д

4

секунду, те
му
метара на висину од

8

зрно

би имало да пређе пут од

кроз

коме

сваки

метар ваздуха садржи 5 грама воде, нарасло
на
пута у
зрно града од 3 центиметра у пречнику. У сто град има ниску температуру; констатоване су
од -5° до -15°.
тога
постоје
величине зрна града: хлаи

наилази у нижим парти-

непосредним

водене

паре на површину

водених капи, јер

свуда

зрна за све време
где

има

водених

кондензовањем

падања
капи

кроз слој

влада

стање

пресиhен:ости воденом
паром у односу
на лед;
ова преси
Ћеност је све веlы уколико зрно доспева у ниже слојеве об
iака, Јер разлика у
измеl)у зрна града и околног ва
здуха бива све веhа уколико температура ваздушних слојева расте.

Најзад, кад вертикално струјање на горе у облаку достигне брзину
од 8 метара на секунду, потпуно се спречава испадаље водених
капи из облака у виду I<Ише, те се на овај начин могу на појединим
местима у облаку накупити изванредно велике количине воде. AI<o
се ово нагомилаваље воде изврши у слоју прехлађених водених
капи, онда језгра града могу да нарасту у изванредно крупна зрна.
Наведене могуhности за постанаi< и образоваље града потпуно су
довољне за објашљеље и најкрупнијих зрна града. Једно »зрно«
града који је пао у Кини тежило је 4У2 кг., а у Шлезвиг-Холштајну
је измерено једно »зрно« града од преi<о 2 I<г.
Кад се има у виду: каi<о је моlша формација градобитни облак,
колико огромне количине енергије су ангажоване у процесу фор
мираља љеговог и самог града, и најзад колика је висина доње
границе слоја са прехлађеним воденим капима, онда је јасно како
морају бити немоhна сва средства за растеривање града која су у
употреби. Веровати да he се избациваљем неколиi<о ракета, чак и
,sеколико стотина
спречити падаље града, исто је толико
оправдано као веровати да се бацаљем неколико зрна сочива на
железнички воз у покрету може љегово кретаље

зауставити

-

како

каже Кошмидер. Пуцаље из »топа« је још илузорније, јер би ту
спасоносно

дејство

имало

да

се

произведе путем

ваздушних

та

ласа звучне природе. Али који се топ може у том погледу мерити
са грмљавином, која је како знамо баш у великом пријатељству с
градом? Остаје само једно средстrво, за сад једино ефикасно, за
заштиту од града; а то је обештеhеље штете
градом причињене
путем осигураља или из каквих фондова.

Милутин Радошевић, Београд.

Apsolutni i relativni iznos svetlosnog·
siiШ.

U pгethodnom сlапkн* doslo se је do
tiska svetlosnog snopa па jediпicн povгsiпe
Е tog· sпора:
р = Е.
su ргi tоше dve pгetpostavke: da povгsiпa
С:епја koje па пјн pada, i da snop pada па роvгsiпн
U zavгsetlш clanka iznete Sll i mogнce ргiшепе
шасеnјн пеkЉ astгoпomskЉ pojava, pгimene
se
пашесн, а koje zal1tevajн da Ьнdн i kvaпtitativno ргонсеnе рге
1Ji se о njiшa пюglа kazati poslednja гес.
Da Ы паsа kasпija izlag·aпja i геzопоvапја iшala i kvaпtitativnu
podlagu, izгacuпacemo iznos svetlosnog· ргШskа Suncevog·
Zemljinu povгsinн. Ргеmа goшjem оЬгаsсн nюгаmо н tн svгhu
gustiпн zгасепје Sнnceve svetlosti па
gнstina пiје пероsгеdпо data, по опа
dгнgе vгedпosti, koja se utvгdjнje пeposгedпim
konstante. Ova koпstaпta је dovoijno tacno pozпata i
нvek ponova da Ьi se нtvгdio iznos njene promeпljivosti. Опа
licinu eneгgije Sнпcevog· иасеnја kојн арsогЬнје
povгsiпe (1 cm 2 ) te iznosi oko 2 шаlе kaloгije па
cm 3
пiје 1,946 gг. ca1/cm 2 min.). Dгнgim гecima
se za
miпutu
Sнncevim zгacima pod pгavim нg·lom ugгejao
i Zemljiпa atmoza oko 2° Celzija (пе нziшајнСi н obziг Ciпjeпicu
sveгa upija izvesпн koliCinu te eneгg·ije).
Епегgiја apsoгbovana u јеdпој sekuпdi
sezdeset puta
izпosi dakle 2/60 gг. cal. No zraceпje pгostire se bгziпom od 3.1oio cm u
2
sekнпdi i svetlosпi talas koji н pocetku sekнпde pada па cm
iste sepovrsiпe udaljeп је od опоgа koji stiZe па Zemlju па
lшnde za citavih 3.1010 cm. Епегgiј,а apsorbovaпa u
2
рге нрiјапја, Ьila је dakle rasporedjeпa u pt·izmi sa osпovom 1 cm
3
10
sa visiпom 3.10 ст, dakle u zapгemini 3.101.0 cm. Gustiпa svetlosпe
епегg·iје па нdaljenosti Zemlja-Suпce izпosi prema tome

Е= {

lo: З.Ј01о}

cal

ZпајнСi gнstinu zraceпja, р о оЬгаsсн (1 ), imamo i pl'itisak. Kako
ovaj se oЬicno meгi u mehaпickim jediпicama ргеtvаrајпю teimicke jedinice u meћaпicke. Ро prvom zаkопн teгmodinamike.
Ј gr. cal. = 4Ј,9. ЈОб erg
ра prema tome
svet1оsш. рп·t·JSa k р = Е = 2. 41,9 .JOбerg= 045
, · Jo-4erg,
- , k аkо

60 . 3 ' 1010 ст 3

poznato iz mehanike

ст.

i prema tome

ст

3

Ј erg = Ј81 gr. ст. Ш priЬiizno Ј erg =
р= 0,45 · ЈО- 7 gr 2=0,45 ·
ст

mШgrama

3

gr 2 'ш
ст

na m 2 •
Svetlosпi pritisak па m 2 Zemljiпe povгsine izпosi dakle samo pola

*) Vidi »Saturn« br. 2; »0 svetlosnom pritisku«.
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шШgта111а: опај

koji је po111isljao па шoguce teћnicke рriшепе tog·
efekta Ьiсе gorko razocaraп.
Istiпa је da је u пasem slucaju svetlosпi pritisak izгacuпat iz sо
!агпе koпstante; dгug·i111 reciшa pгetpostavlja se da Zeшlja upija сео
izпos zraceпja koje па пјн pada (ili pretpostavlja se da је Ze111lja, kako
se to kaze crno telo ). Ze111lja 111edjнtim пе upija svu eпeгg·iju, о па је delimicпo i odblja (reflektнje). Moze da se dokaze da Ьi sYetlosпi pгitisak
па Zemlju izпosio 2 Е ako Ьi Zeшljiпa povгsiпa odbljala svu svetlost koja
na пјu pada. I јеdпа i drug-a pretpostavka pгetstavljaju sашо idealne
granicne sluC:aje. Prva pretpostavka, па kojoj se osпivaju i пasi ractшi,
svakako је Ьliza styarпosti. Моzешо dakle zakljttciti: stvaгпa yгedпost
svetlosпog· pгitiska SuпceYog zraceпja па ш" Ze111ljiпe povrsiпe пalazi
se izшedju 0,45 i 0,9 miligгaшa, ali је шпоgо Ьliza рптој vгeclпosti.
Рге111а tome пi duЬ!je ргоuсаvапје рrоЬ!е111а ле 111епја zпаtпо гezнl

tate

паsiћ racuпa.

Da Ьismo izracuпali pritisak Suпceve svetlosti па celtt Ze111lju 111о

га111о uzeti u obzir ciпjenicu da паs obrazac vazi za svetlost koja upada
pod оkо111Ш111 uglom. Medjнti111 па pojediпe delove osvetljeпe Ze111ljiпe

polulopte zraci padaju
pod razliciti111 uglovi111a. Po1110cu integralпog racuna Ьi
proЬlem Ьiо odmah reseп. No
kratko rezonovanje pokazuje
в.=·:::::~=~=:~:~:~::~:::~~-;.::::~:;)
da mozemo stiCi do istog re1,......
J.to'@c: .......
zultata i sa шnogo jednostavnijim sretstvi111a. PosmatrajuCi
sliku vidi111o da eпergija koja
pod kosim uglo111 pada na povrsinu б је jedпaka eпergiji
koja pada upravno па povrsiпu" projekciji od cr па ravaп koja је upravna
па· pravac prostiraпja svetlosпog snopa. Dakle 111esto Zemljine polulopte
osvetljeпe pod razliCiti111 ugloviшa 111ozemo uzeti u obzir povrsiпu ve1ikog kruga аа osvetljeпu pod oko111itim uglom, ne da Ьi tiшe dirali u
tacnost rezultata. Poluprecnik tog kruga jedпak је Zemljiпo111 poluprecniku: 6,637.000 т; пjegova povrsiпa је r 2 7t' = 127.10' 2 111 2 а svetlosni
pritisak па povrsinu tog kruga ili, kako rekosmo, na osvetljeпu Zemljinu
pol uloptu izпosi
127 . 1012 • 0,45 111g = 5,7 · 1010 gr = 57000 tona.
Vec па prvi pogled uvidjamo da је celokupпi pritisak vгlo 111ali;
dovoljno је da po111iSli1110 da veca loko111otiva tezi oko 125 tопа.
. Da 1i је ovaj pritisak i zaпe111arljiY pre111a ostali111 sпaga111a koje
dejstvнjн па Ze111lju? Pritisak dejstvuje 1..1 s111islu da tezi ka роvесапјн
otstojaпja Ze111lja-Suпce. Sila kojo111 Suпce privlaci Ze111lju ili »teziпa
Ze111lje« iznosi 3,6 . 10 24 gг 1 ) Ш okruglo tri i ро triljoпa tопа. Pritisak
је ргеmа toj sili dakle potpuпo zaпe111arljiv. Da Ьi i111ali јаsпiјн pretstavu о odпosu iz111edju оvЉ dveju sila uzmiшo za uporedjeпje odпos
111аkојЉ di111eпzija, reci111o угешепЉ. Odпos је sћvatljiviji, iako pгi
licпo пeprirodaп, јег upoгedjuje111o sile sa vre111eпi111 iпtervali111a. Spo1 ) Neka citaoci »veruju« u tacnost tog broja; udaljili Ы~ se suvise od tеше
kad Ы hteli da izloziшo metode odredjivanja шаsе nebeskih tela. То Ы mog·ao
.da Ьнdе predmet nekog drugog clanka,
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шenuti o?nos_ Ы? Ы pt·en:~ tome jednak odпosu izmedju cluziпe јеdпе
:sekunde 1 tгаЈаПЈа dva mtlюпa godina!
VNa?ali smc: ~е. ve_c da је ~ svet_losпom pгitisku паdјеп kljuc za
tumace11Je пеоЬјаsпЈеmћ nepгavtlnosћ u kгetanjн пebeskiћ tela ·
kгat~~ гасн:1. sгu;io је te. паsе пadve. ~ako sн izvesпi delovi Ze~1ljine
роvгsше pгrlllшm Sнпcevll1 роmгасепЈа zakloпjeпi od пјеg·оvЉ zгa
kova, c:tsustvo svellosпog· pгitiska, zbog· svoje majнsпosti, ne moze
da pгorzvede pгimetпe sшеtпје пјепоmе kгеtапјн. Ovo takodje vredi i
z~ ~esec, јег se пjegove: povгsina i masa, ne razlikнjн toliko od Zem1JIШ11, da Ьi гezttltati nasЉ гаснnа blJi 1.1 OSПOYi izmeпjeni.
.
Nas! su za~lJн~ci skгo_z _пegatiYпi: пepгavilпosti u lcretaпju Me:sec~ _ostaJa пеоЬЈаsпЈеnе. Alt, шkо sн гezнltati пezadoYoljavajнci,
gat11_1_ smo se sazпanjeш: da se u пансi, osoblto н astгonoшiji, ћipote.ze i
iеопЈе mogн vеоша lako postavljati, а da ih је tesko, Ш skoгo nemogнc~, dokazati il1 оЬогШ bez kvantitativnog pгoucavanja пjihovЉ posledtca.
Dejstvo svetlosnog pritiska i gravitacije па materialne cestice.
Nas fizicki instiпkt пат ipak nag·ovestava mogacпost postojanja izvesпЉ
·11:slova ~od ~ojima Ьi ~yetlosп_i p~itisa~ igгao нloga ргУоg· геdа. Pгi1ts~~ deJstv~Je па_ pov~·str:u, рп_vlаспа s!la па шasu. Uzmimo loptu mateщe; па ПЈ'! ?eJ_stvUJe 1z~es_ш svetlosпi pгitisak i izvesпa pгivlacпa
:sпaga:. Sma!1JtlJU~l polup_гecmk lopte па роlоvшн, пјепа se povгsiпa
:smanJI па cetvгtmu а ПЈепа zарге111iпа па osmiпн pгvobltпe vredпo
s~i. Ne diгajuCi_ u g·ustiпu lopte, i пјепа 111asa opada па os111i cleo prvobrtпe vгedпostl. Masa lopte s111aпjuje se dakle mпоо·о Ьгzе od
povrsiпe ра рге111а tome i privlacпa sila opada mп;go brze od svetlosпog· pritiska. Ova сiпјепiса otvara па111 поvе mogucпosti. S111ап ј н juci
P?lupгecпik ~ela odпos iz111edju sYetlosпog pritiska~ i pгivlacпe sil~ iле
nза se u koпst svetlosпog· pritiska. Postoji ргеmа tоше vгedпost
precпika 111аtегiа!пЉ
cestica za koju је syetlosпi pгitisak
v

zraceпja jedпak Suпcevoj ргiУlаспој sШ.

. ~ri izга~~паvапја tog· polupгecпika koгisticeшo se podaciшa i
QГOJeV1111a kOjl su u OV0111e claпku vec ьш нроtгеЬl ieпi. Ргеша tоше

rezul~ati. do koji_l1 bнdemo dosli, odпosice se па tela lюја se пalaze па
otstc:зaпJu Ze1111Ja-Suпce. Kako su pak, s dще:е stгапе, tela Zem!jiлe
gus~шe (5,52) ~t ~uпc:vl! siste~:l! _dosta ~etka, н паsе111 rasшatranju
uzece~o н c:Ьzrr , 1 sll!caJ . tela ClJ ~ Ј е gustшa jedпaka ј ediпici (voc1a).
Ako br gustma Zemlje blla 1, рГ1Уlаспа sila Sнпса па Ze111! ju blla Ы
5,52. puta шапја, tj. izпosila Ьi 6,6 . 10 23 gт. Neka пат, рогеd vгed
nostl svetlosпog pritiska i privlacпe sile па Ze111lja, i оУај podatak
posluzi kao polazпi za sastavljaпje taЬlice па straпi 107.
.
Po,daci pod 1 odпose se па telo Ze111ljiпe veliciпe, tj. poluprecшka 6367 k111. U реtош i sed1110111 stнрсн dat је odпos pt·ivlacпe sile
pre111a svetlosпo111 pritisku za tela _gustiпe 5,52 i 1 ,ОО.
.. Smaпjimo 1i polupr_ecnik Ze111lje _па stoti deo пjegove vredпosti,
dob1ce111o telo polupгecшka 63 k111. NJegova роУгsiпа s111апјнје se sa
hYadгatom odпosa poluprecnika, tj. u паsе111 priшeru па desethiljadШ
dec:. (11100 2 = 1/104 ); u istoj raz111eгi s111aпjuje se i svetlosпi pritisњk,
kOJl za telo ovoga poluprecпika izпosi 5,7 . 1010 : 104 = 5,7 . 106 от.
_ .. . Privlacna si~a, .kao ~.to је rесепо, ргорогсiопаlп;з. је zapremiпi
koJ} _se opet me11Ja sa trec1111 stepeпo111 odпosa poluprecпika; u пasem
:s1ucaJu opada dakle па milioпiti deo (11100 3 = 1/10 6 ). Otuda za
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који су се из љубави одали том позиву,

vredi za tela na otstojanju

дУ'бине простора да би човечанству најавили драматичне

Zemlja-Suпce

перипетије

F

р

poluprecnik
te!a

1 6367 km (Zemlja)

2 63 kш
3 630 m
4
5
6
7

6,3 m
6 cm
0,06 cm= 0,6
0,006 mш
6

pritisak Suncevog
zracenja
вvetlosni

5,7'
5,7
5,7.
5,7 '
5,7.

1010
JQ6
102
10- 2
10-6

које

се

дешавају

на даљини

si!a

F
р

privlacna sИа
na masu guvode

gr.

n

=

6 . 1013
6 . 10 11
б . 109
6 ' 10 7
б. 105
6000
60

6,6 .
6,6.
6,.6 .
6,6 •

-

р

1

Чудна ствар, као и раније неколико нових и ову нову открио

Астрономско друштво у Београду треба потпомоhи,

1023 gr.
10 17
1011 "
10" "

сусрет

за

рад:

му изаhи

дати

инструмент,

а не спутавати

је

да

му

астрономи

аматери веома много

астрономију.

13-XII
глеска)

номије« вести о новој звезди у сазвежђу Херкула, названоЈ: Nova-

Hercu/is.
сензационалне довише

Storomaгket-y
астроном

аматер

се

проматрању

метеора,

сnецилизирао

у

око 5h:ујутру једну нову,
око треhе величине на делу
на коме раније ни
звезда
тога сјаја није била
P!"eniice је увидео да је открио нову
звезду. Телефонирао је у
у правнику

Jones-y,
послао

у

централни

номских телеграма у; "VIli'--Г'""
Централни астрономски
је ово откриhе свима
опсерваторијама, па је нова,
се налази у сазвежђу Hercu!a на
Сл.

10° североисточно од Vege, по
сматрана од свих опсерваторија.
Једну од првих нових открио је Нiparh 134 г. пр. Хр. и ова

r.

му је дала идеју да начини комплетан каталог свих видљивих зве

зда. Хипархову нову такође су nриметили и Кинези. Међу
женије нове спада нова у сазвежђу Касиопеје из 1572 која је веома
постакла машту савременика. I-ьу је описао Tycho de Bra!1e (види
слику 1). Ова Nova Casiopei изненада се појавила и светлила
светлошhу исте величине као Венера ( - 5m), па је се и дању видела.

ris,

и 3 донео у рубрици »Новости из. астро'

на_rле,

ј.

Захваљаујуhи систематским посматрањима и фотографијама_
неба, број нових знатно је порастао. Од времена Хипарха nриме
је око 30 нових које су биле видљиве голим оком.
след 1ња нова, чувена у .[!строномским круговима била је Nova

Поводом oшкpufla нове: Нова Херкулис 1934

· илиr

откривена је

1925

и која се

1928

поделила на два независна тела.

Новозеландски астроном А С. G i f f о r d објавио је студију
·о новама у којој наrводи и критикује хипотезе по којима су до тада
објашњаване нове. Ту излаже своју теорију, за коју сматра да је
дина води рачуна о скупу појава које rce виде приликом појава
нових.

маље очекиване појаве и далеке катастрофе ствараЈу се на
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и

:Факат

НоЬе

С времена на време изненадне промене,

на

помоh,

Ylacnu silu doblvaпю: 3,6 . 1024 : lOG = 3,6 . 1018
Ako sad пacininю
odпos izmedju doblveпЉ vгedпosti ргiуlаспе sile
svetlosпog pгitiska
iшашо: 6.10 11 , vгedпost шапјu od ргеtlюdпе (6.1013 ), sto zпaci da
syetlosпi pгitisak porastao u odпosu па privlacпu silu.
. Na isti пасiп izvodiшo i ostale taЬlicпe vгednosti. Tako пalaziшo,
da је za tela polupгecпika б !k O!k = 11iljaditi deo mm) i gustine 5,52
pci\,lacпa sila samo 60 puta veca od svetlosпog· pxitiska, dok је za tela
,,-ustiпe 1 уес sveg-a 12 puta veca. Nalazimo se dakle vrlo Ьlizu kriticne
~гeclпosti polupгecпika. Podaci пауеdепi pod 8 i 9 pokazuju jasno da
izjedпaceпje dYeju sila паstнра: kod tela gustiпe 1 kad је poluprecпik
( i<o 0,6 f:L, а za Lela ,gustiпe 5,52 kad је poluprecпik oko 0,06 f:L (jako
otisnute tabliCпe vredпosti).
0,6 !k је uргаУо talasпa duziпa zute svetlosti.
Bez obzira na to ukoliko је паsа ekstrapolacija opravdana, i
Ji iша smisla goYoriti о gustiпi tako шalih cestica
izvesti zakljucak:
Smanjivanjeem polupercnika tela svetlosni
и odnosu n&
gгavitaciju postaje sve znacajniji, а za tela Ciji
poluprecnik reda talasne duzine svtlosti, ove se dve sile izjednacuju.
Fгanjo Dominko, Beogгad..

Астрономски као и политички свет

Nove

је астроном аматер, па је и то један разлог више да се и наше

Primedba : vrednosti 8 i 9 izvedene su iz prethodnih, smanjujuci
па desetl
а ео, r а prem11 tome svetlosni pritisak na 1ОО а privlacnu siJu na 1000 deo.

гађаје.

хиљаде

која ће свакако бити запажена у аналима нових.

0,.6

2

или

Последња сензационална новост у астрономији је појава

f

б

8 0,6 !k
9 0,06 !k

»Сатурн« је у бројевима

од стотине

светлосних година.

-
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да се нова приближава нама. Помераља се мељају са брзином та
Изгледа, да је на месту где се појавила нова раније постојало
неко тамно тело, према томе невидљиво или нека звезда слаба
те због тога неприметљива. Нове се, сигурно је не стварају
себе или од једном и скоро је сигурно и да не умиру одједном.
је Nova Corone, откривена 1886, била раније вероватно звезда
пете (5m) величине, Nova Aquile из 1918 веh је у Америци снимана
28-V-1988 и од тада још око 800 пута: она је тада била 10,5 т вели
чине и при овој величини остала је мисли се све до 7-VI-1918, дана
када се појавила као звезда шесте величине, а сутра дана (8-VI)
надмашила је у сјају Altaiг који је 0,9m величине.

ласа. Према D о р р Ј е г- F i z е а и-овом принципу то .би б'!о д.о~аз

Најупадљивија карактеристика појаве нове је њена и з н е
н ад н а п о ј а в а. У неким случајевима фотографије небеских пре
дела, снимљене пре
нове показују да на неколико дана илн
чак неколико часова пре појаве нове ништа није указивало на неку
скору промену звезде. Друга важна карактеристика нова је брзо

У завршној периоди емисионе пруге ~одоника ос:а~у, а оне

јачање њиховог сјаја. Nova Geminorum (нова у Близанцима, из

присуства два разна тела:
једног усијаног гаса ко~и ~аЈе СЈаЈне
пруге и, другог опет rасовитог али маље топлог, КОЈИ ои се нама

приближавао

брзином

спектар

500-3000 кмfсек.

и

спектра постепено
леним или ултра

пру_ге. По зезрачењима спектар

на континуираној али

слаба звезда запали

-

небулоза мало по мало исчезавају. Појављују се друге СЈаЈне .пруге
Спектар нове опет постаЈе као

у некретница и то као у типу

о Ј f-R а у е t-ових звезда са контивидимо

лан; опадаље

у почетку је исто тако брзо, али доцније, нагиб

криве показује
неправилности. Пос;ле десетак дана промене
сјају постају периодичне, а неколико месеци касније амплитуде ва
ријација смаљују се, крива све више постаје једнолика док се не

приближи хоризонтали. Годину или две доцније сјаЈ није многи
веhи од оног пре
нове.
Читаоци »Сатурна«
веh су упознати са спектром*
звезда.
Општи изглед спектра исти је за све нове. Почетни спектар, конти
нуиран је и испресецан тамним пругама које обично припадају во
донику или калциуму. У колико се сјај повеhава, основа прво
битни спектар почиље се губити а појављују се врло широке
светле пруге: водоника, јонизована гвожђа, јонизована титана а
јонизован калциум такође
врло јасно заступљен. Ове апсорционе
линије померене су према љ у б и ч а с т о м д е л у с п е к т р а, знак

*

Види чланак Д-р В. В. Грујиhа »спектрална подела и еволуција звезда«;.

Сатурн бр.

I,

стр.

ненаоружаном

скоро

све

Be-

су

10

/1·

v'>~..,

....,"-.,..____-

~

оку

Arktшa

упадљиво црвене

ђутим,

кад

кроз

дур

разлика у

мн

го

б

ин

је

изразитија.

се показало

да

у

nрво

време

о

-

нових
им

с i а ј, с n е к т

се

мења

па и б о а
после

Тако, Nova Aquile видела се
п л а в к а с т о б е л а,
јуна била је ж у т а као

100

cion, крајем јуна била је ц

Сл. Q.

в е н а као

Betelgez,

да

августа повратила на б е л у боју, а крајем септембра, юшо
то
запазио Holecek, била је ж у h к а с т о б е л а. По овим променама
у боји, а по истраживаљима Wilsinga и Scheinera запазиЛО Се
0

да се код Nove Aquile температура кретала између 8000 С-15000 С.
Веома је важан случај Nove Persei, откривене 21-II-1901 која је
0

тог дана надмашила и Siriиs (величине

-

1,6111 ). У почетку плава

она је за месец дана прешла са прве н четврту величину, после чи

таве серије наизменичног рашi'iеља и опадаља и промене од беле до
наранџасте боје у периодама које су обично тра~але 3-5 ~ar:a,
звезда је прогресивно опала до 11 величине остаЈУhИ беле оо]~·

Најинтересантнија :појава која је откривена ко~ о~е нове била Је
око ље појава слабог и магловитог омотача којег Је открио В е г
n а r d. Овај омотач састојао се из два прстена: у I_I у т р а ш љ е r,
сјај нијег и с п о љ а ш љ е г, веома слабог. ДоцниЈе фотографије
показале су да се део светлих места почео кретати великом брзи
ном, сличној. брзини светлости, при чему се спољни прстен кретао
два пут брже од унутрашљег. У току времена то се кретаље за

уставило и тада се око звезде видела само слаба, расплинута ма-
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нешто

звезде изгледају беле сем

telgeza, Antaresa,

6-11.

-

ЈОШ

о бојама нових.
Ако посма
трамо
у ведрих ноhи онда

L и n d._

Крива, порасти и слабљеља светлости нове (види сл. 2) по
навља се за сваку
звезду. Та крива је јединствена и ниједно
друго тело нема сличне. Крак пењаља те криве скоро је вертика-

.

нуираним спектром на коме су запажене светле црте.

скоро експлодира

и постане једна од првих и најупадљивијих небеских тела.«
т а r k сматра да нове добијају сјај између 2500-60.000 пута веhи
од сунчева сјаја.
Мали број звезда има веhи сјај.
R и s s е/,
D и g а n и S t е w а r t говоре у својој »Астрономији«: »оче,видни
да експлозија нове превазилази по величини све познате физичке:
катастрофе«. Потом наступа оnадаље сјаја. Сјај се изгуби за неко
лико недеља или неколико месеци. Звезда исчезава потпуно голом
оку; тако је Nova Aqиile за 19 дана изгубила 98,5°/о свога сјаја.

~личан

основи.

порасла је најмање за 6,5ш величина и то се њен сјај за 28 часова
нv.o\..11av 400 пута. Nova Persei (нова у Peгseiu, из 1901) по јачала је

ном којом се једна

постаЈе

спектру једне маглине. После неколико месеци, спектар п?с:rаЈе исти
као што је спектар какве планетарне маглине: широке СЈаЈне пруге

1913)

сјај 1500 пута за 27 часова. Nova Aquile (нова у Орлу, из 1918) по
веhала је сјај за 4 дана 50.000 пута, па се зато нове често називају
т е м п о р а р н е 3 в е 3 д е,
се нове
на местима, као
што смо споменули где су некад биле звезде
сјаја. »Категорија нова«, пише W. М. Smart, »окарактерисана је муљевитом брзи

П ото и се

нове. Основа

та слика о

Novoj Persei

омогуhила је, као што hемо ка

видети, да се потпуно одређено подвуче веза између посто
маглина и образоваља нове.

Nova
гаса.

зину од

из 1918 и Nova Cygni показале су котуре који су
Сваки од ових котурова преписује се једној ерупцији

St rаttоn
2000 км/сек.

и брзина избачених гасова достизала би бр-

Важно је истаhи, да су се скоро све нове појавиле
м .л е ч н о м п у т у било у с п и р а .л н и м м а г л и н а м а.

бшю у
Између

1909 и 1926 у самом сазвежђу Andromede откривено је најмање 67
нове.
би се објаснила појава нова, која је праhена изненадним
ослобођавањем огромних енергија истичемо две врсте хипотеза:
једна,
говори да нове постају е к с п л о з и ј о м проузрокованом

ун у т р а ш њ и х

постају уд а р о м

и дејством

сила, и друга, која говори да нове

с п о љ н е

с и л е.

Ђ; Н

(наставиhе се)

(I vece, nastavak)
Misljenje о uzrocпoj vezi пеЬеskЉ poj,ava sa ljнdskom sнdЬi
nom takoгeci је sigurno, нkoliko se Zemlja smatrala сепtгоm sveta i
нkoliko se vегнје da Zemlja postoji zbog· ljudi.
Postepeпo su iskгsavala izvesпa pгavila роmосн kojih se па osпo
Yll polozaja izvesпih zvezda, пагосitо plaпeta pocela odredjivati sнd
Ыпа pojediпaca.
Otkнda ova pravila роШн tesko је н potaпkosti dokazati. »Sve«,
kaze Beutel, astгoloski pisac seclamпaestog· veka, »sto se oko Zemlje
nadje i Но па njoj raste, sto zivi Ш lebdi, polja, vгtovi, sume, cvece,
dгvece, plodovi, trava, vode, izvoгi, slapovi, тога i jezera, te ljudi i
drнgo delo је zvezdaпog uticaja, Ьасепоg· odozg·o; dakle нticaja koji
sve
odгzava i unapredjuje svojom ogromпom snagom«.

Ca.k i covek, kao sto је Kepler, jedan od osnivaca пauk:e koja se
bavi ispitiYanjem zvezda, sastaYljao је horoskope, а za Yreme svog-a
zivota smatгaп је vise za astгologa neJ::;o za astroпoma. Ipak оп licпo
Ьiо је daleko od toga da tнmасепје zyezda smatra naucno dokazanim.
Керlег, jedino 11 mlad'jim g·odinama nije mog-ao niti ћtео sasvim da
·odbaci astгologiju. Jednom, kada se astгoпomski posmatrac, pюte
staпtski sYestenik David Fabгicius obгatio Keplerн н Yelikom stгahн
zbog пepoYoljno,g pгoгocanstva za sebe, оУај mu odgovori: »Siгoti i
nesrecni соуесе, zаг ti ni sva moja dokazivaпja пisu mog·la isterati taj
strahiz g·lave tako, da ti cak пi molitYa kolje si se latio nije pomog·la da
se oslobodis te bede! Neka ti bog da svoj Ьlagoslov, ali zЬilja nije ti
ni potrebпa Bozija pomoc da Ьi se izbavio iz tog preteceg ргогосап
stУа«.

»Pozпajem tako пеkе ljude«, prica Kepler, »опi паЬаvlјајн SYakojake ka!endaгe od kojih пeki belezi izYesaп dап ])elim а drugi, isti
taj dan сгпiщ t.j. jedan kaleпdaг pгetskazнje povoljпe а drнgi nepovoljne pojave za isti dап; а sad, пеkа паstапе ша kakYo vгeme јеdап
kalendaг је нvek pog·odio, i to је пјЉоУа svakodпeyпa гadost, nјЉоУо
neoplюdпo zadoYoljstYo«. Na jedпom сlгнg·ош mestн Керlег оЬјаsпја-

-
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»Napгotiv neispuпjeпa pt·etstkaziyaпja zaboгaYljaju se јег пisн пista
пагосitо; ispunjeпje pak, zadгzaya se kao ро нg·Iedu па zепе. Time
astгolog ostaje castan«.

va

Staгi tнmaCi zyezda сео пebeski syod podelili sн па dYanaest »lш
koje sн sa naseg gledista пosile Угlо cнdna imeпa, i kojima se
pridaYala Yelika Yazпost pri sastaYljaпjн »ћогоskора«. GovoгeCi н SYOjoj гаsргауi о ћoгoskopu Valensteina, Керlег objasпjava da su »Astrolozi izmislШ podelн па dvanaest kuca, da Ьi па sYe, kako to coYek zeli
da zna, mogli razlicito odgoyoгiti. Dгzim da је taj пасiп пеУеt·оуаtпо
suјеуегап, yгacaгski, i da је to pooetak Aгapske sakгilegije,
se
па svako pitanje koje covekн раdпе па pamet odgovaгa sa da Ш ne
i time se dakle astюlogija hoce da pretvoгi н гасuп i пesto konsekYeпt
nije, kako Ьi sYe pгepнstila uticajн пebeskog· (cak pakleпog) du!1a«.
Plaпetama pak izg·Ieda da је Керlег pripisao izvestan нpliY, ali ipC!k и
sYom gоге pomeпutom radu pгimecuje »da onaj astrolog koji neke
stvari isk!juciYo ;z neba pгetskazнje, а za podlogн пеша prethodne
studije о гaspolozenju duse, гazuma i telesne sпage coYeka, пikad nece
·dozпati praYe нzгоkе, i ako se desi sнpгotno od пjeg·ova pгetskaziYa
nja onda се to оп pгipisati nesreci«. Ovo је, yrlo pazljivo i ra.zшnno
g·ovoгeno јег time, н styari astrologija Ьiva sasvim potisпнta, а vгlo
је YeгoYatno da је Керlег isto oYako radio i mislio pгilikoш sastaYijanja Valenstein-oYog· ћогоskора. Dгнg·im reCima Керlег se pгividno пa
Yikao па postojece principe ma da пi sam nije уегоуао н astrolog·ijн.
Nije ni moguce, ovo poslednje pripisati pronalazacн zakona о nebeskim
kгetanjima. C:ovek, koji је u kгetanju planeta dokazao i pokazao kako
njiћovo kretanje moze Ьiti izгаснпаtо, пiје valjda mogao Yise zэ.pasti
-u zaЬludн, da ta ista kгetanja doYede н уеzн sa sнdЬiпош jedпog coi najveCi. Јег za sile, koje diktiгajн kreYeka, ра ma
taпja planeta
i
Sunca ро caгstvu zyezda, sYi sн ljudi
jednaki i nema nikakYiћ izнzetaka i1i obziгa; vlada opsti zakoп i isti
ЬiУа tacno i potpuno ispunjen. Sa ovim zakonom u stvari ne ЬiУа пi
sta dгнgojaCije по sto ЬiУа i s ostalim pгirodnim zakonima koje pгi
mecujemo па Zemlji prШkom njihovog dejstva, samo sto se ta delatnost zakona u vasionskoш prostoгu mпogo jasnije ispoljava nego па
рг. u mracnoj
organskog
па Zemljinoj povгsini. Da, cak
se sше
samo zato
se
sfeгa« odig·гava ргеmа pгostim zakonima, postaje nam zakoпska odmeгenost пеЬа jasnija, јег
inace, vrlo је veгoyatno, da coYeCiji razнm ne Ы mogao pюnaCi postojeCi priгodni zakon pojediпih kгetanja.
са«,

Tome se mora pridodati jos jedna okolnost koja па oyom те:
mora Ьiti istakпнta, а о kojoj se н izvesnom smislu reklo, da postoji, kako Ьi nаша Ijнdima Ьilo omogнceno da dokazemo tajnu kгe
tanja пaseg plaпetarпog sistema. Ova okolnost sastoji se u tome sto
је Sunce ргеша svojoj masi daleko vazniji gospodaг u рlепеtаrпош
sistemн. Zbog toga izgledaju pнtanje koje vrse pojediпe plaпete oko
Sunca па izg·led jednostavne i pгavilпe tako da zakoпi оvЉ kгetanja,
za 1-azнm kao ;to је coveCiji, izg·Jedaju jasni. Kad Ьi паргоtiУ, nas planetaгni sistem Ыо tako podesen da pojediпa tela koja oko Sunca kгu
ze imaju priЬlizno jednakн шаsн sa Suпcem, tada Ьi i пajostrijeш
coYeCijem umu Ьilo Yrlo tesko da unapгed odгedi putanje tih tela,
ра cak, mozda u tim kгetanjiшa ne Ьi zapazio dejstvo zakona. Lagтange,
јеdап od nајуесЉ matematicara koji је ikad ziveo, povodom mrog·a
stн
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rekao ј,е: »lzg·leda kao da је pгiroda bas пamerno podesila puteve
пеЬеskЉ tela takvima kao sto su, samo da blsmo il1 mog·li izгacuпa!i.
Kada za паsе metode пе Ы postojaie ove tако ро,е;осiпе okolпosti, опdа
Ы matematicari пюgli оdшаћ da пapuste posao, јег пе Ы пШа postig·li«.
Ovom pгilikom tгеЬа пароmепнti da је vгlo veгovatпo da postoje i
dгuge пероvоlјпе okolпosti, sto је uostal0111 posmatгaпjima doпekle i
dokazaпo. Ako, dakle н vasioпi zive Ьiса koja гazmisljaju kao i mi, оп
dа im песе blti шоgнсе, da kгеtапја svojЉ tela tako tаспо izгaC:tюaju,
kao sto је to za паs sнпсапi sistem izvodljivo. I пajzad, пе sшешо zaboгaviti da пajveci deo пaseg zпапја zavisi od ргiгоdе vasioпskЉ tela,
koja mi ispitнjemo шelыпickom i optickom нmetпoscu. Kad пе Ы bllo
dш-Ыпа, spektгoskopa i folografskiћ ploca mog-Ii blsmo samo пеzпаtпе
pojediпosti da dolшcimo iz vasioпe t.j. dozпali Ьismo samo опо sto
ы Ьilo pristнpaC:пo ,e;olom оЈш. Tek Stl pгoпalasci i нsavгsavaпja iп
stгumeпata pгuzili covecijem oklt SkOГO beskгaja\1 Vidik; tek Slt паs
iпstrumeпti izvнkli iz пэsе izolovaпosti, ргнzајнсi паш mogнcпost da
dozпamo sta se s опе stгапе Zemlje пalazi.
То је dakle опо sto mislioca sveg· obнzima kada baci pogled па
zvezdaпo пеЬо i zbog cega smo нzalнd tгagali za tim priгodnim osecaпjem н doba cvetaпja staгe Gгcke i Rimske kнltш-e.
Та i Siler пароmiпје da kod Gгka пiје Ьilo ovog ргiгоdпоg· оsе
сапја pгivlacпosti i inteгesovaпja koje mi н пovije doba osecamo i
zapazamo. Cak пi нticaj zvezdaпo,g· пеЬа nije pгimeCivaп, kako to najednom mestн kaze Aгistotel, u delн koje паm је sacнvao Сiсегоп,
i н kom dalje govoгi »Kada bl postojala blca koja stalпo zive н dнblпi
Zemlje, u staпovima нlпaseпim statнama, s\ikama i svim sto postoji,
оdпоsпо sto ti sгecпici роsеdнјн; i kad Ьi ta blca dozпala о delatпosti
bog·ova izisla Ьi iz svo,g skгovista kгoz otvor па Zemlji i dos!a па
mesta koja mi паstапјнјеmо, а kada Ы оdјеdпош нgledala тоге i пe
t,eski svod, pгimetila оgгоmпе оЫаkе, osetila jaciпu vetгova. нgledala
Sunce н ршюј пjegovoj lepoti, te kada Ы пajzad pгisнstvovala spн
stanjtt шraka па Zemljн, а izпad пје pгimetila zvezdaпo пеЬо, pю
rneпljivн svetlost Meseca, izlazak i zalazak zvezda, опdа Ьi нzvi!шнla:
» Iша bog·ova, i tako је velicaпstveпo пјЉоvо delo«.
U sta1·om vekн inteгesovaпje za zvezde i пјЉоv postaпak пiје
bllo tako veliko. Tek posto је pocela cvetati поvа панkа koja је гaz
mгskala kгistalпe sfeгe, oslobodivsi se klasicпo,g gledista Staгoga veka,
stvaгajнCi istiпitн novн tеогiјн, pocelo se гazvijati iпteгesovaпje za
posmatгanjem i гazmisljanjem о пеЬн. Ovo iпteresovaпje гaste нрогеdо s пapгetkom пauke.
Као sto паziгнСi dog·adjaji Ьасајн svoje seпke нnapt·ed tako ide
i tezпj а za sаzпапј em. Svakim пovim potezom, odnosпo koгakom u
vasioпн, povecava se iпteгesovaпje i tezпja za sto veCim zпапјеm, tako,
da mi daпas sнsгecemo н пajsiгim kщgovima diskнsije koje ni пaj
sjajпiji нmovi Staroga veka пisн imali ћrabгosti da оtроспн.
I samoga istгazivaca vнсе пesto пергеstапо. Stalпo :se пalazi
ргеd пovim proЬlemima pгopadajuCi н тоге пеdоkнС:епЉ sazdaпja,
dok пajzad ne izvнce пеkо dгаgосепо sаzпапје; ргi tom mu se ucini
kao da cuje neki е!ю slicaп Teпizonovoj сн1dоtvогпој elegiji:
Sгнsi bregove, srнci SVtl vodн,
Pusti mнпјu i valjaj Suпca!
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Dokle се паs ove
gde
пјiша kгај
moze odgovoгiti. Ali пеsнпјivо
to, da ргаvас sadaпjeg
uzima sve veceg·
Ako је
пekoliko deceпija Ьilo
iz bajki, kada se g·ovoгilo о
osoЬiпama zvezda, о elemeпtaг·
1:ој gJ·a?Ji Sнnca i~i о fiпo~ ?dsjajн mag·lina, daпas паm spektгalпa
fotogгaflJa dokazщe postojaПJe i kгetanJje пebeskil1 tela, koja i u
пajvecem dogledu ostaju nedokuciva; а cak se нspelo i toliko da se
izшeгi veliciпa tih nevidljivЉ sнпаса te da se cak izmeгi i пjil1ova teziпa
kaov пek~m. vag:om. I пiпasta mапј: пiје нроtгеЬlјепа ta fotogгafka
ploca koJ~ 1 I?~tcu
uћvatt, по da snima miliaгde najmaпjih
~vezda koJe шзеdnо oko ne
mog·lo ројеdiпаспо da opazi i koje пi·
Јеdпа гнkа ne Ы шogla pokazati; i ta ploca нроtгеЬlјаvа se da sve te
zvezde stavi па kагtн sto се i bнdнcпosti kot·istiti, а isto tako da ona
zapaza i najmanje
u
.
Tako dakle панkа stalno паргеdнје, а ipak moгamo pгizпati da
Је to Sto smo izvojevali jos нvek vгlo пеzпаtпо ргеmа svem опоm sto
vasioпa jos kгije.
(Pгevodi Dj. М. N.)
Herman Ј. Кlein.
пе
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1 DEO

а

poprecna

Gauss-Kriigerova

pгojekcija

zona

(Nastavak 3)
Sada nam ostaje samo da izaberemo odgovшajucim naCinom ftшkciju
x+iy=}1 (ср)+ГЛ] . . . . , . . . . (3)
Na osnovu 2-og uslova mora da postoji ovakova zavisnost izmedu duzine luka meridijana u apsolutпoj meri i sa apscisom u metrima
dX= М dcp
dx = M'dcp'f · · · · · · · (4)

t

ра

sledi

о

Mi vidimo, da se dobljanje vrednosti х i х svodi па zadacu odredivanja duljine luka meridijana. Za ove duljine postoje vec gotove
taЫice sa tacnoscu do 1 m/m.
[Na pr. и Ш sv. Jordan Eggert "Handbucћ der Vermessungskunde"
i u knjizi D-r F, G. Gaussa: "Die trigonometrischeп uпd polygonometrischeп Rechungen iп der Feldmesskunst" i to u prvoj knjizi za ср
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do
kroz svakih
i od
do 57° kroz 1' i u
56° kroz 1'].
па р i
Kako
prelaz od х i
i obratno ne
пikakovu teskocu.
Zavisnost izmedu ovih velicina izrazicemo
ovakovim jedпacinama:

od

Х= /(ЧЈ)

nova. Nize dole dokazacemo,
zina = 0.0001 od
(Л=

na koordinate
me c!anku

X=f
Ftшkcija
fuпkcija

od
а

ра јеdпаСiпа

F(cp) koja
t.j.

је

= tj
F(cp') =
F(rp)

isto
(3) poprima oЬ!ik
х+ iy =J!f(X)
/(Х)+ iЛ =

а

usla u

jedrвciпu (З)

moze se prikazati kao

.........

+
.. .....
+ iy) . . . . . . .

С

i modula

(7)

Iskoristiшo

-

те-

forшulu (б)

Gaussovu

х

(Х)+

iy=]
uvedimo oznaku

Ј(Х)=

siпe

у

х

т

i
(6)

је оsпоvпа Gaussova јеdпаСiпа za konformпo preslikavaпje povr~
sferoida па ravninu.
Svaki geodetski rad - ako ga hocemo svesti u jednu
treba da se oslaпja па triangнlaciju reda (izravnaпje vrsimo па sferoidu oblcno ), i od svih tacaka sracunavamo sferoidalne koordinate р
i Л; prema tome Ысе prva zadaca koju cemo si postaviti - da sracunamo pravougle razne konformne koordinate х i у, та koje tacke triangulacije Р sa sferoidalnim koordinatama ср i Л; kao i meridijansku
konvergenciju с i modul т. (SI. 5).
Druga nasa zadaca Ысе
х
sracunavanje sferoidalnih koordinata р i Л, meridijanske konvergencije с i modula т iz ravnih
koordinata х i у.
Za tacke triangulacije II reda i nizeg, sracunavaju se razlike
ravnih konformnih koordinata sviх
ju tacaka ро duljini i pravcu geodetske Jinije, koja spaja te dve
tacke. Naravno treba resavati i
obratni zadatak : odrediti duljinu
i pravac geodetske linije ро zaSl. 5.
danim razlikama
i 6У·
Neophodno је potrebno izvesti formule za redukciju duzine i smera,
da Ы se neposredno moglo preci od sferoidalnih duljina i smerova na
ravne i obratno.
Na kraju krajeva moramo da znademo preci od koordinata jedne
_zопе na koordiпate susedne.
Krfiger svoje formule izvodi sa velikom kolicinoш popravnЉ сЈа-

to

koordinata

(Б)

odakle

је

Х= ср(ы)

Uvrstivsi ovo u (6), dobljamo
x+iy=
Razvijemo li desnu stranu ove jednacine u
(i
се u
slucaju
uvek
derivacije funkcije

+

tp

Х

\

ро

ро-

<р

М dp

=\ а+-~===:::::=:-

о

о

Dobljaшo:

dX _
dш

!_ Л2

d 2 X _ !__iЛ 3 d Х
6
dш 3
3

2

·л 5 d5X _ _
1_ лв dб
+ _1_
120l
720

IzjednaCimo clanove realne i imagiпarne:
d2X
Л4 d4X
лв
Х= - 2
24 dы4 - 720 dы6
dX ).3 d 3 Х
).5
d5X
у='А
120' ... '
л2

+

+

+

Obrazujmo sada derivacije u ovim
dX= М dcp
dш

odak1e

=d

. . • • (8) '

jednacinaшa:

dcp м
=dF(cp)=-COSf N

је

-dX
= Ncos!p
dы

. . . . . . . . . . . • • . . . . . . _.

116117 ,;;_-

dcp

=COS ср

N

MN opredeljeпog· kruga polozaja, ра kako vidiшo н praksi пiје poirebno nacгtati kгug· polozaja, vec samo njegov luk MN u Ьliziпi рю
сепјепе tacke za kojeg-a vazi veгovatnost, da se na njemu Ьгоd пaJazi.
li se preko projekcije nebeskog tela А' i pгojekcije рго
сепјеnоg· zenita (Мрс) veJiki krug, to se ovaj zove pгocenjeni v-eгti
kalni krнg i оп stoji погmаlпо u tacci R па lнk MN. Neka
KL luk 1ok-

= V2

Obrazujmo drugu derivaciju
d2 X
dN
а р о sto ј е

= ----'----'----

N

dN

osim toga

=v

Ј+

2

је

gde

,

N dv

--2
d(v 2 )

2

= ~--- = -

d(J)

sinp v2

dv

odakle

•

•

•

•

(11)

sinp v

= -

Uvrstimo li znacenje poslednje derivacije
dN
dw

.
dN
1zraz

s

(12

sodгome, koja diгa kгug pol?zaja u tac.ci R, to се ov~ ~od veli~Љ zenitпЉ udaljeпosti, нsled пе jakog- zavoJa kгнgа polo~~J~ ~rakt1eпo se
podudaгati u staпovitoj duziпi lнka, te usled ove сшЈешсе luk MN
kruga polozaja u praksi moze blti zamenjen sa lukom KL Ioksodгome.

2

.
.. d X
s lе d st veno t ome, d erJvactJa
d2 X

Zamenimo li v2 = Ј
2

dX
d(J) 2

=-

izgledace ovako:

sinp coscp -N sincp coscp v2
'11 2,

N sin'{! cos 21 cp =

dobljamo

-

N cos3 tp tg<p . . . . . .

(13)

(Nastavice se.)

Nikolaj

Prevodi:

ing. major Dusan Bosanac, Beograd

Savremene
broda

AbakumoP, Zagreb

profesor Univerziteta

de za odredjivanje pozicije
prel<ool<eansl<oj navi~aciji

(Nastavak 3)
Pravac polozaja. U praksi navigacije procenjeшi. tacka (Мрс) је
poznata sa dovoljnom priЫiznoscu i moze Ыti pogresna u jednom
odredjenom casu plovljenja najvise n- morskih milja, gde n varira od
1-60 milja. Opisemo li na sferi sa sfernim radiusom od n __:: milja
kmg naokolo procenjene tacke, to se poloza:j broda nalazi negde u
-ovako doblvenoj kaloti, а izmeri Н se istodobno i jedna zenitna udaljenost (z = 90°- h, gde је ћ = visina nebeskog tela, koja se meri sa
sekstantom) bllo kojeg nebeskog tela, to се polozaj broda ЬШ negde
i na doblvenom krugu polozaja, ра posto se brod nalazi i u kaloti i na
1пugu polozaja, to је jasno, da се njegov prav~ polozaj blti na luku
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Granicu do koje se
podudaгa loksodroma KL sa k~нgom
polozaja пalazi se jedпostavno upotrebom . Neper-ovog pгav!la ~а
sferпi pгavougli trokut uz pretpostavku da Је KL deo g·la':'n?g kщgva,
·dok је опа u stvaгi loksodгoma, tj. spiгala, koja sve шепd' Jane sece
pod istiш uglom i asimptotski se prЉlizuje polu.
Iz trougla A'RH sledi: cos (Z +У) = ~os ~ _cos !, odakle do. konacпog upгoscavaпja i uz pretpostavku, da Је: У 1 L ?аМа malo, .lш~
mo: 2У = L2 cota
sin 1', koji пат obrazac kazUJe, da rastoJaПJe
1oksodгoшe od kг~о·а гaste sa opadaпjem zeпitпe udaljeпosti. Uzшemo
1i za у = G,S moг~ke milje, sto se u pгaksi plovljen~a na mol-u шо~е
smatrati dovoljno tаспо, to cemo ovako naci udalJenost .L. па kоЈн
tacke dodira odstupaju od kгug·a za 0.5 шorske mllзe, dakle:
Sa ovom forшulom radena је ova sеша:
';"--~;;;_.----:m--"r---:-'--;
Iz ove taЬlice proizlazi, da
L
L
doklegod је zenitna udaljenost
n stepe- n milja- n stepe- u milj а- n s~epe- n milja- posшatran og tela preko 3° moze
! nima
ma
nima
ma
nJma
ma
se па pomorskoj karti crtati pravac polozaja u granicama, da se
44
17
1
za 13 шilja duzine s jedne i s
5
16
31
30
druge straпe tacke dodira R шоrа
23 nalaziti tacka broda.
3
40
Ј2
27
35
8
22
2
7
Na QVaj пacin crtanja gеоше1·
trijskog mesta broda na pomor':Skoi karti blva vrio jednostavno,
se loksodroma na njoj projektira kao
"tavart ргаvас. U ovo се nas uputШ slika 2. U trokutu А'РМрс za

z

z
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proceпjenu tacku Мрс imamo: proceпjeni casovпi нg-ао Рргос., pгoce
njenu sirinu Sp1'oc, deklinaciju tela S; а kako паm је svrha opredelШ
tackн R ( opredeljujucu tacku), to паm је potrebno pozпavati elemeпte:
azimut (w) i luk vertikalпoga kruga RMpc. Ovaj luk posto izпasa
oblcno пekoliko lucпiћ miпuta, to se na pomoгskoj kaгti moze pretstaviti ravпim pravcem i пalazimo ga iz гazlike: рrосепјепе zeпitne
ug·Iovпe udaljenosti
kојн obelezavamo sa Zp, а racuпa se ро
pozпatoj kosiпusovoj teoгemi sferпe tгig·oпometrije za stгапе troug·Ia
i opazene zeпitne uglovne udaljenosti A'R, koju obelezavamo sa z.o, а
iznalazi se ро оЬгаsсн: Zo = 90 gde kako гekosmo (h) pгetstavlja
visinu nebeskog tela izmereпн sa sekstaпtom i ispгavljeпн za оdпоsпе
korekcije. Na taj nacin dobljamo, da је luk: Rf\!Ipc = ~ Z = Zp- Zo
i kod pгelaza iz tacke Мрс u tacku R ide se za L1 Z milja н sтегн aziпшta
w (kojega se racuna ро obrascima sfегпе trigoпometrije kad su u sfeг
nom trouglu poznata tгi elementa, koja idu jedan za dгнg·im, ра setrazi cetvrti susjedni), dakle рнt tela, ako је Zp
Zo, а н pгotivпom;
smeru racunatog azimuta, ako је Zp Zo; i па ovaj naCiп ргаvас polo.zaja
potpuпo оdгеdјеп.

>

>

Frano

Р.

Simovic,

Коtог

AKTUELNOSTI

Merkuг. I planeta Merkur sa ostalim plaпetama kruzi oko нsiјапе sнпсеvе
kugle na vrlo ma!oj udaljenosti od пјеgа. Udaljen od Suпca (srednje нdаlјепје)
,58 mШопа km. on ро svojoj pнtanji obldje Sнnce .za 88 dana. Usled velik,e Ыiziпe
Sunca Merkнr se tesko шоzе posmatrati; ра i onda kad njegova elongacija iznosi 2so istocпo Ш zapadпo. К е р 1 е г i pored пajveceg truda пikad пiје video
Merkur ра је to i pred svojн smrt ozblljпo zazalio. Merkш пajlakse zapazamo·
na dva casa pre izlaska Ш ро zalaskн Sнпса, i tada se pojavljнje u svom velicaпstveпom sјајн.
Kad ga pqsmatramo u drнgoj poloviпi поСi primetic.emo g-a
u grupi пajsjajnijih zvezda, а u povoljnom s1нcaju, kako misli Z 6 h n е r, Merkur
dostize i sjaj Siriusa. Isticemo da је Merkur narocito priшetljiv za vreme Sunceva;
pomracenja. Merkнr је najmanja р1апеtа Sнncevog sisteшa, nije mnogo veci c.d:
naseg Mes.eca, а dosta mн је i s1ican, jer је okгenut uvek istom stranom Stшcu а
samo svremeпa па vreme zaokrene malo u desпo Ш u levo. Zbog· tog-a па Merkurн nema ni promene dana ni noci.
Nas najveci astronom М. М i 1 а п k о v i с, prof. пebeske mehaпike па
beogradskom uпiverzitetu ,elegantnim racнnskim рнtеш dokнcio је kakve temperature vladaju па Merkuru. Ро М. Mi1aпkovi.cu najtoplije mesto па Merkнrн lezi па'
sredini njegove stalпo zagrejane hemisfere а tempeгatнra toga mesta н tokн godiпe varira izmedju 300О-4Ооос. Udaljнjнci se od toga mesta pise М. Milankovic,.
temperatura Metkurove povrsine postaje niza i dostize - 273ОС па onim mestima
gde Suncevi zraci nikad ne dodirnu povrsinu, ра ро tvrdjenju tog naseg naucenjaka na Merkuru nema ~ivotз.
Kad posmatramo Merkur kroz
onda nam se pokazuje cas kao
pun krug, cas kao srp dok mu
varira izmedju 5 i 12,5 lucnih sekunada.
Dakle i Merkнr, kao Venera i na!l Mesec
svoje mene. Merkurove щеnе prvi
put sн otkrili 23-V-1639 g, fonta.na i Zupus, а razlike pri proucavanju
njihovog prividnog oЬiika vrsene su u XIX veku kada su S с h r б t е r, V о g е t
i М а d 1 е r naiШ da је Merkнrov srp kada . se pojavi nesto uzi nego sto racun

-

120-

pokazuje. Isti sн priшetШ i ораdапје njeg·ove svetlosпc јасiпе. Tako је
letн 1802 primetio јаsпо opaclanje пjeg·ova sjaja. Docпiji posшatraci
В r е п е r, S с 11 i а р а r е 11 i, D е u g 1 а s i Р i с k е r i п g· potvгdili sн sve ove
konstalacije а Вгенег dorlajl:C cla razlilia izшccljн роsпшtгапс i iz1 actшate рго
шепе svet1osti korl Merlшra izпosi devet dапа. Nesto sн sшлпjivije гazlike koje
su pojediпi astronoшi нtvrrli1i kod Merkurovil1 rogova. Marta 1800 S с !1 i:J t г
i Н а r d i п g· prvi рнt sн pioнcavali Merkurove rogove: seveгпi гоg izgleclao је
шпоg·о siljatiji orl Jttzпog. Кгајеш шarta iste gorliпe ovoj dvojici astioпoш а izg!t·
da1a sн оЬа гоgа шпоgо 'iiljaЩa. Zbog· toga sto је Jazпi rog· ша\о zatнpasjjji
·to stt ova dva astroпoшa pгetpostavШ da se па Јuzпош rogн пalazi пeki llгeg·
koji Ьаса sепkн па јнzпi rog, ра su izracllпali da visiпa ovog·a lяega izпosi 19 km.
Соrпја Мегlшгоvа povrsiпa пе шоzе s,e пi пajprecizпijiш cloglediшa rletaljпo
ispitati. pokaztlju se sашо пekoliko vесЉ, svetlih i tашпЉ pega koje, izg·Jerla, с:а
iшajll trajпo isti oЬlik i po1ozaj. Pгvu шrасnн шгlјн pгiшetio је Н а г rl i п g· шаја
1801 па Jaznoj Мегkшоvој l1eшisferi, а vec idнceg· rlana ta se пн1ја рошегi!а sa
istoka па zapad, te је sa S с 11 г 6 t е r о ш zakljucio iz prividпog kгеtапја ove peg·e
da se Merkш okrene oko Sнпса za 2411 5ш. Schiapareli је 1881 L~-. rlao пajpo
.zпatije pezultate.
Оvош odlicnoш italiaпskoш astroпoшu uspelo је da sastavi
skupпн kartu od 150 pojediпacnih slika koje sн pretstav1jale celu gorпjll Merkt1rovн povrsinн, а isto tako роЫо је tvrdjeпje Sc1н6tera i Hardiпga, tvrdeci rla
Merlшr ciпi jerlaп obrt za 88 dапа.
Dak1e Merkur vrsi јеdап оЬгt za vгеше
jedпog· obl1azenja oko Suпca ра zato Suncu pokazuje uvek istн stranu, kao sto је to
slнcaj Mesec-Zeш1ja. Medjutiш pitaпje vremeпa obrtaпja Merkшa шоzе se jos
sшatrati kao otvoreno.
Pomeranje Mer kurovog· periћela. Citaociшa »Satнrna« poznato је da је
Einstein а svojoj opstoj teoriji re1ativiteta postavio tri tzv. Einstein-ova efekta
i to: 1) s k r 1 е t а n ј е s v е t 1 о s t i u g r а v i t а с i о п о ш р о 1 ј н, 2,)
р о ш е r ап ј е Меr k н r о vо g
р е r i h е 1а
i 3) р о ш е r а n ј е s р е k ·
.t r а !п i h 1 i n i ј э. р r е ш а с r v е п о ш d е l н s р е k t r а.* Da li sн tacna
-ova tri efekta za sada је jos rапо da dашо defiпitivaп zakljнcak. Оvош prilikom
g·ovoriceшo sашо о drнgoш Einstein-ovom efekttt: Рошеrапје Merkнrovog perihela.
Pogresno је шisliti da је ideju о poшeranju Merkшovog perihe1a izneo
prvi Einstein. Einstein је ovaj efekat izveo iz Geгber-ove jednacin,e za p1anetarпa
kretaпja i nasao vredпost О" 43 za godiпu dana t. ј. 43" (lucnih sekнпada) iznosi
рошеrапје Merkшovog регЉеlа za јеdап vek. Samo poшeranje Merkшova periЪe1a је prona1azak starog dаtнша, sto сешо ukratkim potezima izпeti.
Као

sto smo vec u pocetku Clanka napoшeпuli, pozпato је da se p1anete
oko Sttпca opisнjнci elipse н cijoj se jednoj zizi nalazi Sнnce (Vidi sl. 1,
putanja Zеш1ј,е, jedna је ziza F 1 , а u drugoj zizi је SнпсеQ). А sta је perihel?
Pod. perihelom podrazшnevaшo оnн tacku па putanji plaпete koja је najЬliza Suпcu
(Sl. 1, perihe! је н tocki Р 1 а н А је afel, пајvесе нdаlјепје р1апеtе od Sнпса). UvodeCi н astronomijн analitickн metodu obradjivanja Newton-ove щehanike dos1o
se i do ројша pomeranja planetskih kretanja ш sto је isto, dos1o se do pojma
sekularniћ smetnji, cija је neposredпa pos1edica i pomeгanje Merkurovog perihela.
Astroпomska posmatranja pokazala su da se velika osa p1anetne putanje t. ј. dнz
koja spaja perihel i afe1 (S1. 1 А А,) kr,ece ро krugн oko Suпca. Dak1e, velika
osa vrsi periodicno poшeranje ро tоше krugн kogЋ obldje za vreшe orl 50.000
·do 2000000 godiпa, te izg1eda kao da »Ve1iki casovnici beskrajnosti« kako kaze
kгectt

r,~')

*

Vidi А. Eiпsteiп »Die grнnd1age der allgeшeiпen Relativitatstheorie« -~
·22, str. 63-64 Ш па паsеш jeziku, А. Eiпsteiп »0 specialnoj i opstoj teoriji reЪtiviteta«, prevod i koшeпtari od Dordja М. Nikolica.
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Newton »koji izbljaju epohe lice ња nase casovnike koji izbljajн sekttnde«. Zbog
ovoga
putanje p1aneta u toku vekova nisu potpuno zatvorene elipse,
vec krive kao na sl. 4 na kojoj је Suпce u S, а Р ozпacava perihel putaпje od
koje plaпeta otpocinje kretanje oko Suпca (dakle na sl. 4 Р је perihel E/ipse 1).
Kad plaпeta ро svojoj pнtanji 1 izvrsi za prvu g·odiпu kretanje oko Sнпса,
onda njen perihel пе pada папоvо н tackн Р, vec је пesto pomereп i pada u
tackн Р, а zatim pri daljem kretaпjн plaп.ete oko Sнnca ро рнtапјаmа 2, З, 4
perihel redom dolazi н polozaje Р", р т, Р"' itd. kao sto паm to pokazuje sl. 4.
Dakle posle prvog obrtaпja plaпete perihel Р pada н tacku Р' tako da pravac velike ose prve elipse А А sa pravceш velike ose drнge elipse ВВ zatvara ugao ос
koji za godinн dапа ро Einstein-н izпosi 0",43 iz cega vidimo da sн Р i Р' veoma
Ьlizн jedan drнg·om; da Ьi taj ugao dostigao 30° potrebпo је da prodje vreme od
2511 g·odina. Pomeraпje perihela vrsi se u sшislн kretaпja plaпete oko Stшсп.
Ро Newton-ovoj пebeskoj mehaпici morale Ьi рнtапје plaпeta oko Suпca
nstati перrошепјепе. Na рошеrапје perihela prvi је upozorio Leverrier utvrdivsi
!S50 g. da Merlшrov perihel vrsi direktпo kreraпje za priЬ!izпo 0"40 za godinu
t. ј. јеdап vek 3S",2 koje kretaпje ne moze blti оЬјаsпјепо Newton-ovim zakonom
а !rakcije. Pocev rd te godine mnog
astronomi, mateтatiCari 1 fizicяri Jsf
p!livali su ovaj fenomen i pol<usal·
da uvodjenjeт novih hlpoteza objasne poтeranje Merkurovog perihela.
Bila је ostala jos jedna тogucnost,.
а 1о ј~ da ovo poтeranje proizvcde
i n t r а т е r k u r i а 1 n е p!anete, Ц •.
planetc koje se krecu oko Sunca iza
Merkura. Bolje reci uzrok pomeranja
perihela trazio se u jednoj nepoznatoj тasi koja svojoт prlvlacnom siloт - gravitacioniт роlјеш ·- utice
па pomeranje p;;rihela, no ova hipoteza nije iшala uspeha. Kako prakcticno зstronoтija nije тogla da objasni ovo pomeranje to је рrоЬЈет
prebacen па teoretsko ispШvanje
zbog· cega su stvorene шnoge hipoteticne teorije а istovreшeno se pocelo sa odredjivaпjeш poшeranja perihela i kod Marsa i kod Z,eшlje, koja se nisн mogla objasniti Newton-ovom teorijom gravitacije.
Vrednost 0"43 za godinu dana poтeranja Merkшovog perihela izracunao·
ј<' Newcomb. No Grossman poblja ovu vrednost verujнCi da se Newcomb-u potkrala·
greska u netacnoш razmisljaпjн ра za pomeranje Merkurovog· perihela daje dve
svoj.e razlicite vrednosti 0",29 i 0"38. Sve teorije koje g·ovore о poшeranju Merkunovog perihela шozemo podeliti na dve grupe. Prvu grupн obraщju sve
one teorije, koje se drze Newton-ove g·ravitacione torije, dok se drнga grupa
zasniva na Einstein-ovoj teoriji gravitacije. Ро Newtoпovoш zakoпu mog"Uce је
samo postojanje nepoznate gravitacioпe шаsе u Suncevu sisteшu koja Ьi objasnjavala poшeranje perihela. No kako se nije doslo do takve gravitacione mase v,erovalo se da Newtonov zakon atrakcije treba sшatrati nepotpunim i da g·a treba
dopuniti. U tот se smislu astronomija dalje razvija а ve.c 1906, Н. Seeliger postavlja
novu teoriju u kojoj dovodi u vezu z о d i а k а 1n u s v е t 1 о s t sa рошеrа
nјеш Merkura, protiv cega ustaje Е. Freundlich, ali vazno је ipak, da је Seeligeг
svojoш teorijom dokazao da Newtonov zakon gravitacije шоzе objasniti pomeranje perihela. Nisu za odbacivaпje пi ideje Weber-a, Gauss-a, Riemann-a,
~
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Clausius-a i Grossman-a koji tt svojiш teorijaшa polaze od osnovпil1 zakoпa elektrodinaтike. Oviш teorijaтa

do1azi se do priш:ipielne raz!ike u shvatanju о gravitaciji. Ustvari се!а Newtonova тehanika gravitacije sато је dalekosezno
na daljinu. Svi ti zakoni dovode do forшнle о pomeranjн perihe\a plaпeta, koje је
Wic!Jert nazvao Tisserand-oviш fоrшнlаша.* Vredno је istaci, da i sаша teorija
relativiteta vodi oviт formulaшa.** Zapazene sн jos teorije о рошеrаnјн perihela,
koje su izveli Е. Andig (1905 g.), R. GегЬег te Maillard polazi od svog gravitacioпog zakona, slicnog Newton-ovom, ра doblja za poшeranje Merkшovog peгi
hela vrednost 0",45 za godinu.
Najzad пapoтinjemo da је tesko, kao sto sшо нросеtkн nарошепнli, doneti odlнkн о tacпosti Ш пetacnosti Einstein-ove teorije relativiteta, а istovremeпo шоrашо istaCi пјепе vrlo dobre osoblne, koje se sastoje н tоше sto је опа
јаsпа i pгosta, jer пе postavlja nikakve рошоспе hipoteze.
v'redno је istaCi da
naнka ve.C: godinaшa radi na tоте da uпese jasпost u poшeranje perihela. Upadljivo је, da је tek tt najnovije vreme izЬila sumnja о tacnosti Newcomb-ovЉ vrednosti 0",434 za poтeranje perihela. lsticeтo, da је pre dva щеsеса G. Maneff,
tнmaceci teoriju relativiteta s gledista fizike i obazirttCi se na rezultate Scf1warzschi/d-ovog proЬ!ema, nasao da poтeranje Merkшovog perihela izпosi 0",382 za
g·odintt dana, а to је kao sto sшо па pocetktt videli Leverrier-ovov 1Jroj.
Djordje М. Nikolic.

у Мају
СУНЦЕ:0'У почетку месеца Сунце излази у Београду у
У

18h

42ш;

31

маја Сунце излази у

3h 56

ш а залази у

4h 29ш, залази
19h 15 ш. Граi)ански

сумрак (време које протекне од заласка Сунца па до његовог сnуштања за

6° исnод хоризонта) траје 34ш-38ш; астрономски сумрак (време од заласка
Сунца na до његовоr спуштања за 18° исnод хоризонта) траје 1h 56 ш-2h 21 ш.
22 маја у 1h Сунце из знака Бика 1(:;Ј улази у знак Близанаца (111 У Београду
1 маја дан траје 14h 13ш, а 31 маја 15h 19 т; у току месеца маја дан се про
дужује за 1h 6 111. Висина Сунца, у подне по светском времену, у Београду 1
маја износи 60°4',6, а 31 маја достиже до 67°',3. Висинска промена Сунца у мају
износи 6.0 6',7. Приближујући се дугодневици 67° 1',3 летњем солстициуму, 22
јуна) кретање Сунца успорава се у односу на висину изнад хоризонта.

МЕСЕЦ. (Q)) Млад Месец
18h

2

у 22h 36т; изла3и у Зh 4lт

залази у

40т.

Прва четврт(]> )10 маја у

1211 54m; излази у lOh 53т, залази у Oh 33т,
18 маја у 10h 57ш; излази у 19h 37т, залази у 3h 35m.
Последља четвр1(«f) 25 маја у 10h 44ш; излази у Oh 5m, зала:зи у llh 18m.
Млад месец О 1 јуна у 8h 52ш; излази у 3h 31m, за.лази у 1'9h 52ш.
Прва четврт ]ј 9 јун~ у 6h 49m; излази у 11h 47m, залази у 23h 55m.
Пун месец (©Ј

* ил

-

(}Ј -

а2
•
q • с2 т42 ~з
(1 _е
Ч)

.
л
g dе ЈС:
и (}Ј poтeranje perihela, q је brojni

Clnltelj, а је velika poluosa planetine putanje, е је ekscentricitet,
nete, Ј је vreтe od godinu dапа na Zeтlji, с brzina svetlosti.

** 1!: =

24 ~

3

а2

12 с• (l _ е")

Т

vreme okretanja pla·

-

gde је е: poтeranje perihela, а velika poluosa р1а-·

netine putanje, Т vreтe p!anetina obrtanja, с brzina svetlosti, е ekscentricnost.
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маја Месец

5

бити у непосредној близини Венере, тако да љихово ме·

he

ђусобно отстојаље неtе бити много веhе од једног Месечевог пречника. Тај се
тренутак код нас неtе мо!ш видети, због раног заласка Месеца и Венере, али
m

Ће се љихово приближаваље моlш поСЈ\'!атрати.

и

4, 5

6

маја може се на Месецу видети пепељаста светлост. То је светлост

коју Земља баца на Месец и тако осветљава тамни део Месечевог дискоса.

36

Тих дана с Месеца би се могао видети осветљен цео Земљин колут, а ефекат

55

ћ

ћ

m

14
14
14
14

10

47

2'2

3,5

22
33

30

22

33
35

22

3,6
3,6
3,7
3,8

14,4
15,•1
16,5
17,9
19,7

0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

14,2
13,0
12,5
11,5
10,5

2,0

41,6
41,8
41,6
41,3
40,5

!}3

је У толико веtи што Земља шаље Месецу рефлектовану Сунчеву светлост баш
са оне полулопте на којој се налазе велике водене површине. Гениални сликар
и

научник

Леонардо

Месеца потиче

да

Винчи

од Земље.

Земљином светлошl';у,

први

је

претпоставио

да

пепељаста

На делу Месечеве површине која је

могу се

видети помоliу

светлост

25

осветљена

24
27
35

инструмената рељеф

и веtи

23

40

-

29

2
3

38

-16
- 16
'!5
- 15
-15

25
5
45
25
10
57
42
31
23
19

кратери.

Месец he

маја покритvi зьезду

7

;)

Близанаца. За посматрача су много

10

интересантније окултације које се догађају за време прве или последље Ме
сечеве четврти.

У

првој

четврти

Месец

својом

тамном

ивицом

наилази на

звезду, и стога се окултација може много боље посматрати, но кад покриваље

наступа осветљеним делом, јер звезда тада губи свој сјај услед бљештеhе
Месечеве

светлости.

Приликом

свршетак окултације,

17

пошто

је

последље
осветљени

четврти

може

се

боље

посматрати

део удаљен од звеоде.

1
11
21

Са тур н

ћ

маја Месец пролази поред Јупитра.

1
11

Није чест случај да се у току једног месеца могу видети на небу скоро

27
42
54
11

31
46
56
11

23

7
7

46

б

32
51
12

Иај

2

24

Иај

47

Иај

1
1

јун

о

9
26

!ун

23

44

22
21
21

5
5

9

5

4

28

53
37

3

29

2

44
58
16

15
14
14

55
51

21
44

13
12
11
11
10

18

22
22
22
22
22

41
44
46
48
49

2

36

49

:33
57

16
38

о

-

9

-

9

-

9

-

9
9

моlш

he

најближа Сунцу);

маја достиже највеtу елонгацију од

27

23°

(привидну удаље

ност од Сунца), и тих дана може се посматрати на западу.

ВЕНЕРА.

Q Сигурно

је сваки од читалаца обратио

пажљу на Венеру,

која свако вече бљешти на западном делу неба, купајуiш се у зрацима зала

аеhег Сунца. Приближујуhи се Земљи, Венера нагло појачава свој сјај и аматер
астрономи могу инструментом лепо видети љену фазу, која је у току маја
слична Месечевој на два до три дана после његове прве четврти.

МАРС.~~ Марс

17

маја у

23h

се

креhе ретроградна, т.

ј.

у смеру

супротном кретаљу

Марс је у застају, а затим прелази на директни смер кре

таља повеtавајуhи постеп_ено привидну брзину св_ога кретаља. Марс се после
опозиЦИје са Сунцем, која је биЛа 6 аПрИЛа, удаЉује од Земље, а љегоn сјаЈ
приметно .опада. Првих дана маја планета се налази. у непосредној близини

звезде х ДевИце (Virgo).
ЈУПИТЕР. 21- 10 маја у 1h Јупитер стиже у опозицију са Сунцем, а тада
се љегова удаљеност од Земље смаљује скоро до минимума. Како је време
близу опозиције најповољније за проучаваље планета, то препоручујемо свима,
имају и најмаље могуhности, да инструментом,

или бар

призматичним

.догледом, прате појаве код Јупитрових сателита. Јупитер је после Бенере
иајлепша планета на нашем небу; кад је близу опозиције љегов сјај достиже
до

1,4
1,4
1,4

14,6
15,0
15,2
15,3
15,5

1,4
1,4

броју, уз припомоt звездане карте, по

МЕРКУР. С2 Меркур 4 маја стиже у перихел (тачка на путањи која је

који

+
+
+
+
+

сваком да разликује плаl{ете од околних звезда. Звездане карте могу

се добити од уредништва »Сатурна«.

Земље.

2,0
2,0
1,9

Павле

'-ве велике планет,е, и то у повољним околностима. Ове године мај нам пружа
ту ретку прилику, и препоручујемо свим читаоцима да је не пропусте. Ефеме
·риде планета које доносимо у овом

2,0

- 2m

привидне величине.

САТУРН. ћ

1 маја Сатурн излази у Београду око два и по часа ујутру,

а то време није нарочито погодно за опсервације. У току маја Сатурн излази
све раније, а
УРаН.

0

АСТРОНОМИЈА.
1 малном спектру В, који се у љубичаспектроскопска звезда Зета стом делу јасно разликује од спектра
- То је променљива звезда · К својом веtом јачином. Појава калци
с помрачељима, која се састоји из јед-

умових линија потиче од пролаза свет

не џиновске црвене звезде типа К и лости звезде В кроз хромосферу ја
једне звезде В. Посматра:ља су довела низова'ног калциума која обавија црве
до утврђиваља размера и масе ове ну звезду. Када звезда В, услед кре
звезде која је скоро била помрачена. таља, изиђе ·из помрачеља опада ја

Растојаље између двеју звезда износи чина линија јонизованог калциума.
Pomer·anje Meil'ku~·ovog
око десет милиарди километара, а љи
хови
пречници
веhи су од Сунчевог TнmaceCi teorijн relativiteta s gledista
obazirнci
se na rezultate
335 и 2,5 пута. Dr. 'vV. М. Sшart, из fizike
Кембриџа,
измерио је својим
фото Schwarzschi1d-ovog рrоЬ!еша, G. Maпeff
еЈiектричним фотометром разлику у ве је nasao, za pomeranje perihela planete
Merkш,
vrednost od 38"2, То је Leличини нормалног и помраченог систе
broj. О ovome vidi clanak
ма; она износи 2,28 величине.
Спек verrier-ov
троскопска
Физичкој
сао је

Dr.

поматраља,

обављена на

опсерваторији за

Сунце, опи

А.

Beer.

Ова посматраља

крише један знача.јан феномен:

·

от

појаву

н:

» Aktнelnosti«.
Светлост ноlш:ог неба.

Dufay
љу

планета

излази

-

сувише

доцкан

124-

и

не

може

се

посматрати.

Cabanпes и

ноtног неба,

помоhу

изванредно

апсорпционих линија калциума позитив

осетљивог спектрографа. У спектру се

но јонизованог у

налазе сјајне пруге чија се јачина пра

љубичастом

спектру

зв:езде В, у времену кад ова излази из

вилно меља

помрачеља;

да максимум настаје у време кад Зем--

ових линија нема у нор-

1 јуна стиже у квадратуру са Сунцем.
Сва

-

проучаваху промене у осветље

-

125-

у

току године.

ИзrЈiеда

ља пролази кроз раван Сунчевог екватора. Hofiнa
светлост
неба наступа
можда стога што се молекули виших

слојева атмосфере сударају са чести·
цама велике брзине које емитује Сунце.
А.

Emisija korone. -

Lalleшaпd

је

vrsio fotoшetricka ispitivaпja Stшceve
korone s pogledoш па crveпa i iпfra- '
crveпa zracenja sпiшanja sн vrseпa
za vreшe totalпog рошrасепја Suпca 9
шaja 1929. Rezнltati posшatraпja dovode
do шisljenja da је eшisija korone obrazovana od шlazeva svetlosti priшetпo
upravnih па fotosfertt а koji su s-vi istog
sastava. Izvori ovih svetlosпih шlazeva
nalazi\i Ы se па razпiш tackaшa Suпca,
а пjihova osnovica blla Ьi za vreшe ро
шrасепја vise ili шапје zakloпjena Меsесош.

метеора
ђу

1

и

маја текуfiе године (а не као

13

што је на

102

cudna nebes.k:a pojava, posшatrana је

24-III u severozapadnoj Neшackoj. Nesto posle 20 casova priшecena је па zа
раdпош пe!)ll i skoro upravno па horizoпt kao svetla zuta traka, koja se шa
lo izdнzila а zatiш se pocela talasasto
savijati da Ы пajzad doblla oЬlik spo·
Steпo "М". Та svetla traka !Jila је н
otvari svetao trag jedпog kratkotrajпоg· шеtеога koji је ро rаснпн шагiпskе
opseгvatorije н Wi\h.elшshaveп-н шоrао

pasti neg·de u sredini Eпgleske. Meteor
se шоgао videti oko 20 шinuta. Tala·
sasti oЬiik svetle trake potice od jakih
vetrova u visiпaшa od 80-100 kш. u
koje је zapao шeteor. Iz raпijih slicпih
pojava i iz posшatranja nocnih svetlih
oЬiaka pozпato је da u tiш visinaшa
vetrovi шоg·н da dostigпu visiпн od 200
шetara u selшпdi.

страни изнео Годишљак

нашег неба за
априла)

Изме-

pod llш veliCine. Sada se шоz.е роsша
trati sашо u vесеш durblnu.

између

1935:

очекује се

појава

Природа космичких зракова.

-

D-r

кварида који Ће падати из близине зве

Thoшas Н. Јоhпsоп, који се вратио из

зде

Мексика где је вршио испитиваља ко

71 Aquarii,

отприлике

6

појава

на

час. Ови Аквариди постају постепеним

смичког

распадаљем

4.000

1910
··СУ

кад

били

Халејеве

се

4

маја

појавила комета, метеори

100

на

испред ље,

комете.

а

милиона

веt

1911

и

опсерваторије.

-

28

веtој

од

да је зрачеље јаче с јужне него са се
верне стране. Ово треба довести у ве

године

зу с љеговим ранијим откриtем да су

1912

космички

освеhења

висини

метара, саопштава да је утврдио,

километара

били су иза ље.
Го:Щишњица

зрачеља на

Београдске

маја навршава се

зраци

јачи

D-r

Johпson ослаља на теорију по којој су
космички

опсерваторије Универзитета у Београ·

тризованих

ду. Вредно је истаtи да су наши чла

нетска својства Земље.

зраци

састављени

корпускула

нови г.г. Ђорђе Николиt и Павле Ема-

нуел први почели са опсервацијама на

на западу него

на истоку. Објашљеље ове појаве

година дана од освеtеља Астрономске

као

од
и

наелек
на

маг

1929 predlozio је
Michelson da se izшeri brzina svetlosti
овој опсерваторији, уредивши потпуно
н praznoш prostorн. Aparat је postav·
инструменат »тражилац комета« за да·
ljen па Irviпe Ranch-u u Kaliforпiji.
љи научни рад.
Posшatraпja је za svoga zivota росео
Nova Hercutis. Pocetkoш aprila sjaj
Michelsoп, februara 1931, а produzili su
поvе о kojoj ј,е pisaпo росео је пaglo
ih, posle njegove sшrti , F. G. Pease i
opadati: 31-III nova је bila 5ш prividР. Pearsoп sve do шеsеса шarta 1935.
ne veliciпe, 2-IV пјеnа је veliciпa 6,5ш,
Nedavпo objavljeпi podaci pokazuju da
а vec 3-IV пјеnа је prividпa veliciпa
sredпja vredпost шеrепја brziпe svetраЈа па 8,4ш. Redak је slнcaj kod novih
losti izпosi 299.77 4 kiloшetra u sekundi.
da se pojavljнje tako jako opadanje ciУтицај
земаљског
магиетног поља
tavih cetiri шеsеса pos1e шахiшшnа.
Nova Herculius i dalje opada dпеvпо на космичко зрачење у атмосфери. za 0,1ш do 0,2ш а 20-IV vec је blla is- За време свог nоследљег пељаља у
Brzma wetlosti. -

августа
тачна
кова

Мах

1934),

мереља
на

N. R. S. (18

Cosyпs

јачине

висинама

је

вршио

космичких

од

зраи

12.000, 15.000

Нови

126-

наука.

На

-

последљем

конгресу одржаном у Питсбургу, Аме
ричко друштво за напредак наука иза-

брало

така са онима који су нађени приликом

Karl-a

ранијих пељаља, по Cosyпs-y, јасно по-

професора Arthш-a Сошрtоп-а, који је

казује

да

који

добио

Има три

максимума

Овај чувени физичар познат је по сво

притисцима

од

130,

Ова три

јим

Нобелову

награду

радовима о

за

D-r

(брата

поља.

милиметара живе.

400

претседника
Coшpton-a

земаљског

одговарају
и

свога

Taylor-a

утицај

магнетског

190

је за

постоји

физику).

фотоелектричном

е-

фекту, Планковој константи, јонизаци-

максимума доказују да, код космичког

ји,

зрачеља,

na visi:пti. od 30,6
Moskovska Aeгoloska opservatorij а pнsti
la је krajeш 1934 jeclan baloп-soпdu

постоје најмаље

три

слабе

компоненте које одговарају трима ра

зличитим висинама.
најбоље
ницама

Хипотеза која би

одговарала посматраним чиље
састојала

прихвати једна
-састављена

из

компонената

трајаља,

би се у

примарна
дв,еју

радијација,

корпускуларних

различитог

и

томе да се

магнетског

секундарних

nроизведених

из

радиација

примарних

компоне

ната.

k:iseoпriJka

u

спектроскопији и атомистици.

Balon-soпda

sna!Jdeveп

шeteorogтafoш.

lspitivaпjeш

iпstгшneпta nadjeпo је,

da је soпda, рн
stепа па 146 kш od Moskve, za јеdап
cas i dvadeset dva шiпнtа dostig·!a visiпu od 30,6 kiloшetara.
Na
teшperatнra

-9°4
ratura

је

izпosila

па zeшlji).
је izпosila

Na 17,700 km
-

teшpe

60о9.

metleomma. -

S. Н. Maпian, Н. С. МЕТЕОРОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА
Urey и W. Bleakney ispitivali sн relaАнализа
вертикалне
структуре де
tivпe
koliCiпe izotopa kiseoпika он; i ""~~·ч~ Vb.
Такозвана депресија
018 u stenovitiш шeteoriшa. Njihov po- Vb, која прелази преко Европе прав
stнpak sastojao se u tоше da koшblпo цем југ-север, због великих количина
vani kiseoпik preobrate u vodu, i роtош падавина које понекад даје, од увек је
e\ektrolizoш u kiseoпik. Nasli su da је предмет највеtе пажље
метеоролога
u oviш шeteoriшa odпos Qts: 01в isti kao синопти'Чара. Међутим све до скора нн
kod zeшaljskog graпita (s eksperiшeп је било могуhе дати једну потпуну
talпoш greskoш od 29%).
анализу ваздушних маса које учеству
Aшericki heшicari

Сунчани

Х

зраци.

По

мишљељу

D-r Ernst-a Miiller-a, из друштва Sie·
шепs & Halske у Берлину, Х зраци које
nроизводи Сунце

непрекидно

бомбар

дују Земљу. Они не допиру до чврсте
коре, јер их висока атмосфера апсор
бује; они тамо јонизују ваздух и ства
рају Keппel\y-Iieaveside-oв слој, слој Е,
који одбија дугачке

Nag•!'ada

Херцове

Opser~altolrltje

Nagradн opservatoгije

таласе.

u Pari71n. -

u Parizu za 1933
Roger iz Sevra, koji vec
пekoliko godiпa radi па Opservatoriji u
Medonн,
zbog slika Sunca sпiшljeпih
spektroheliografoш. Nagrada za 1934 dodeljeпa је g-ci Репе!, sa Opservatorije u
doblo

Parizн.

је A!Ьert

ју

у

организоваљу

ј,едне

овакве

циклонске формације. Мислимо на пот
пуну

анализу

у

смисЈiу

савременог

схватања Бергенске школе, по коме је
за тачно познаваље особина и порекла
ваздушних маса потребно не само ме
теоролошко

мер 1 еље,

многобројним

и

опсервираље

стани'цама

на

земљи

у

и

океану, него и мереље у слободној ат

мосфери у разним

ма.

висинским слојеви

Сада је пак Д-р Герхарт Шинце,

опсерватор Метеоролошке

опсервато·

рије у Бреслави извршио једну такву
потпуну анализу

временске ситуације

која је владала над Европом у знаку

депресије

Vb 3 септембра 1934.

За утвр

ђиваље прилика у вишим слојевима ат
мосфере послужили су му поред пода-

127-

друштва

за напредак

метара. Упоређиваље ових пода-

16.000

I:zюtope

29 и 30 КОСМИЧКА ФИЗИКА

метеора А

стратосферу на балону Р.

така

планинских

мереља

сфери

станица

извршена

у

у

земљомаг

аеро,чошка

слободној

петнаест разних

места

атмо

Т. и Б. Дил (DШI) су

у Е

на још један начин показали да акти

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА

витет

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО~

вропи. Г. Шинце је нашао следеhи ра
според

ваздушних

}1аса:

Над

среди

живот на земљи.

шном Европом лежао је блок хладног
ваздуха

у

веh

маритимно-арктичког

поодмаклом

стадиу

Над јужном Немачком

је

ваздух допирао до око

3000

порастао

је

Статистичком

хагену,

старости.

Франкфурту н/М

и

Цириху

метара ви-

стр-

земљомагнетних промена за исто раз

мим

опадаљем висине у периферним

добље, утврдили су они да број смрт

деловима на истоку до пољске грани-

них случајева код извесних група бо

це, на западу до западне Француске.

лести (suicidii; morbl mentis, ш. sуstе

Изнад

шatis

се

nervosi, m. org.

seпsorium; т.

org.

топюr тропски ваздух, на западу мари-

clrkнlationis) порасте на

тимног а на истоку континенталног по-

сле једне земљомагнетске буре. Пошло

рекла. Између љих . је . био слој .суп о-

им Ј. е за Р''!{
ОМ да
Ј

ларног
над

ваздуха,

КОЈИ

периферним

.

]е

био

деловима

БЕОГРАД, јЈ!Н-ј!?/1

l

1935

до

а

налазио

год.

(70.000 случајева за време од 1-I-1928
31-I-1932) и карактерних бројева

овај хладни

ваздуха

ГИЈУ, ГЕОФИЗИКУ И

обра

дом броја смртних случајева у Копен

порекла

прилично

има уплива на

сине,

хладног

са

сунчеве површине

најтаљи

броЈ·

хладног

а

смртних

3-4

утврде

.

и

случа)ева код

дана по

и
Појаве које почивају на факту да гасови зашти'liени

промене

ових

ба-

Јrести у 27-дневном ритму паралелно са

блока, тамо где Је топли ваздух нади-

о

ког утицаја радиоактивног зрачења показују
довеле су до претпоставке да постоји у природи поред познатих.

рад!:lација још и једна нова 1 чије порекло треба тражити изван.
лабораториских апарата, изван Земље па чак и изван њене атмо
сфере. То зрачење је названо најпре висинско зрачење, затим

1
лазно на хладни. Западно, јужно и 27 -дневним ритмом промена земљомагисточно од хладог блока топли ваздух нетних карактерних бројева, што по·
је заузимао и приземне слојеве.
тврђује везу са променама сунчеве ак-

ултра-гама и најзад космичко зрачење.

Што с:е тиче услова за издашну ко- i тивности. Аутори сматрају да пореме
личину воде падавина, коју усЈЈовљава. hаји не изазивају непосредно смрт о

Да наведемо укратко резултате добивене експерименталним
путем помо'liу јонизационе коморе, помоhу експанзивне коморе

јдна оваква формација, ова анализа је болелих организама,

него повеhавају

1

потврдила веh раније констатована два

услова:

љихову

приуготовљеност

1) надилажеље топлих вазду- (Sterbehereifschaft).

шних маса на хладан приземни ваздух

1

· приуготовљености,

за

Проузроковач ове
као

и

осетљивости

из источног квадрата (југоисток до се- човека према временским променама
вероисток) и 2) принудно издизаље "ОПшт
(W е tt er f""hl"
Ј
е
u 1gk е1"t) , могао б и по
ваздуха

увис

услед

наиласка

на

вели-

ке планинске масиве, а сем тога и још

ауторима да се тражи У кратким елек-

два друга услова: прилично стрм нагиб тричним
дисконтинуарних

површина

између

таласима

електромагнетни

које би изазивали

импулси

услед

поре

хладног и топлог ваздуха и стациони- меhаја стања електромагнетних поља
раље фронталних зона депресије. (Из Земље.
(Из »Биоклиматских прилога
»Меторолошког часописа«,

1934).

12. св. за Мет1еоролошког
1935).

часописа«,

св.

(С. Т.

1)

смрт

1 за.

R. Wilson) и бројачем импулса (Geiger-Mйller).
Јонизацијом је мерена и оцењена енергија космичког зра

чења, и то укупан износ енергије његових мање продорних ком

понената које сачињавају 98°/ 0 његовог укуnног интензитета. По
знато је да метода јонизације почива на
зрачења у

.

гасовИма.

је утврђено од стране разних истраживача

крива,.

која претстав~Ња промене интензитета јонизације струје са rвиси
~ом, има maximum у стратосфери (око 18 км. висине), извршена
Је екстраполација у циљу да се добије интензитет овог зрачења
на притиску нула тј. на оној висини докле допире атмосфера. Тако
је за укупну енергију космичког
зрачења нађена
вредност од
},5 XI0- 3 erg cm-2 sec- 1 • Ова енергија је истог реда као и

енергија коју прима

1 cm2

на граници атмосфере у облику топлоте

II. светлости

од свију звезда некретница. За целу површину Земље
то Износи око 2,5 милиона коњских снага.
·

Истовремено је овом методом констатовано да између

3011

магнетске ширине јужно и 30°
интензитет космичког зра
чења опада за 15-20°/о; minimum космичког зрачења прима џро
стор око маrнетског екватора.

2) Са експанзивном комором је утврђено да су путање корпус
~ула које сачињавају корпускуларни део космичког зрачења у ве
'liини случајева скоро праволиниске и под утицајем маrнетног
:f!OJI:,a од 20.000 гауса врло мало скреhу. Енергија ових корп:ус-

Штампа Графичl:ш уметничkи 3а1Јод «Планета» Ср. Ил. ОбрадоЬиhа, Yckoчl<a

S.

кула оцењена је из

путања и к~реhе се Између 10 6-lОџ

електрон-волта

смислу скретања у магнетном пољу

(eV).

нађено је да у корпускуларном делу космичкоr зрачења учествују
и

позитивни

и

негативни корпускули

-
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и неутрони.

3) Метода бројаља импулса је чисто квалитативне природе;
она .нам даје могуhност анализе космичког зрачеља путем коин.:
циденције (два бројача импулса). Слој од 1 метра олова намеште
!iОГ између оба бројача претставља још увек пролазну средину,
јер на 40% корпускула реагују оба бројача истовремено.
С обзиром на ова факта постављају се две хипотезе о природи
космичког зрачеља. Ако се узму у обзир мереља до 10 км. висине,
онда у том слоју наилазимо на зрачеље, маље продорно, које са·
чиљава 80°/о укупног космичког зрачеља по интензитету и које ма
скира »тврде« компоненте зрачеља. Ови би зраци одговарали зра
цима гама (у) од 0,5--1 милиона електрон-волти (eV) и према нај
новијем тумачељу такво би зрачеље могло проистицати из дема

теријализације позитрона при уласку у атмосферу. Корпускуларно
зрачеље би према овоме било секундарно, а могло би се у том
случају објаснити фотоелектричним дејством и Сотрtоп-овим
ефектом. Али инфериорније вредности добивене путем јонизације
у простору око магнетског екватора сугерирају идеју да бар један
део космичког зрачеља мора бити примарно корпускуларне при

роде. У прилог овом схватаљу иде и то што се велика енергија
ових корпускула не може објаснити узрочно, примарним у -зра
цима од 0,5---'-l Х 10 6 eV, пошто
енергија корпускула
премаша

101 ·0 eV.
Захипотезу окорпускуларној природи космичког зраче>ьа го
воре у прилог све чиљенице, с том напоменом што, ако би то били
корпускули у веhини маље продорни који би уласком у атмо
сферу наградили »меки« део (98°/о) космичког зрачеља, онда не
би ни један корпускул могао проlш кроз атмосферу. Ако би пак
корпускули нађени Wilson-oвoм експанзивном комором били се
кундарног порекла, онда би љихов број морао бити веhи онде где
је атмосфера гушhа, где почиље апсорпција примарног зрачеља.
Експерименталне чиљенице добивене у најновије време од
стране Johnson-a, Auger-a, Compton-a и др. говоре за то да је ко
смичко

зрачеље

nримарно

састављено

искључиво

од

ових неутрона имао би бити сталан, пошто се неутрон не
може нити с11ворити нити уништити. Разграђиваље би почивало
на распадаљу непостојаних изотопа хемиских елемената путем еми-

сије а -делиhа, протона, девтона, електрона ( ~
нестабилни изотопи прелазе у стабилне атоме.

при

Ми можемо те нуклеарне синтезе разврстати у три групе:

а) Синтезе елемената од неутрона,
Ь) Синтезе дезинтеграцијом радиоактивних изотопа,
с)

Дезинтеграције настале услед каптираља неутрона, ~~~~'~"'"

-делиhа, при чему се такође граде нови елементи.

Пошто сваку овакву синтезу прати ослобађаље енергије по·
знате под именом »Масени дефект« (-дЕ), којој одговара маљак
.
. -дЕ
.

у маси према ставу о инерцији енергиЈе

онда је разумљиво

да ова ослобођена енергија одржава радиације са звезда
се средини врше трансформације ове врсте. Масени маљак
дефект) не значи да материја (у крајљем степену неутрони) про
пада, вefi се та енергија јавља у виду емитованих
1-зракова. Енергија ових коркускула као и у -зракова путем

електричних промена и Сотрtоп-овим дејством бива деградирана
до светлости и топлоте (maximum ентропије).
се овакве нуклеарне реакције одигравају близу
звезда

или

маглина,

онда

се

настали

партикули

великих

и у -зраци могу сматрати као примарни сноп космичког зрачења.

Из скорашљих опита у појавама вештачке радиоактивности знамо

да ослобођена енергија не може прећи ред величине од 2 Х 10
Стога се поставља питаље откуда долазе партикули нађени

7

eV.

sоп-овом експанзивном комором, чија је енергија оцељена са преко
!01•0 eV. Највероватније је да ослобођени протони при нуклеарнИiiЈ.
реакцијама бивају накнадно убрзани електрпмагнетскю,I пољима
која би морала постојати у међустеларном простору.
·

Д-р Драгољуб К. Јовановић, Београд

позитрона

професор универзитета.

и протона._Слабија компонента овог зрачеља продире кроз атмо

сферу на веhим географским ширинама, а само »Тврђа« компо
нента протони веhе енергије екватора. Овакво тумачеље изводи
да Земља располаже негативним

8

Х

101•0

допирали би и до магнетског
на основу претпоставЕе
потенцијалом од ?Х 1010 до

Huxley

волта према бесконачности. По љеговом рачуну парти

кули од 5 Х 101·0 eV могу допрети на магнетне ширине испод
10
само онда ако би потенцијал Земље био 3 Х 10 · волта,

··

60°

У сваком случају с обзиром на чиљеницу да је космичко зра

чеље стално у погледу на време, мора се узети у обзир и то да
његов извор не треба тражити на једном одређеном месту, веh
сматрати да су извори овог зрачеља распоређени на свим стра
нама у простору.

Иако су још довољно неодређене компоненте које сачш+:а
вају космИ:чко зрачеље, ипак се с обзиром на ре'Зултате у домену
нуклеарне атомске синтезе може поставити са највеiюм вероват

ноhом хипотеза о љеговом поставку. Nајвероватније је за сада
да је космичко зрачеље последица сТ'аЛне синтезе и разграђи
ваља хемиских елемената које се одигравају у космосу. Синтезе
би почиљале од неутрона, који би били примордиална материја.

-
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Atmosfera i njene

~lavne

odlike

Atшos.ferн saCiпjava vazdнsni omotac oko zemljine 1opte. То је
rcelokнpni vazduh koji obavija nasu plaпetu. Pozпato је da Zemlja
ima tl'i dela: Ь а г i s f е r u, jezgгo Zemljino, za koje se veгuje da
је u usijanom ili g·asovitom staпju; zatim 1 i t о s f е r u, koгu Zemlj;inu, i1i cvrstu zemlju па kojoj ziv1imo, zajedno sa vodeпim omota'ceю zvaпim h i d r о s. f е r а
i пajzad а t m о s f е r u, ovaj vaz-

dusni sloj

kome zivimo (sl. 1).
atmosfere пiје tаспо poznata, јег је vazduh na visiпama
;tako red'ak, da se пikojim naCiпom пе moze uociti graпica izmeclju
naiviseg (пajraz.redjeпijeg) sloja vazduha i medjup1aпetaшog praz·
nog· prostora. Ali merenjem visiпe polarne svetlosti, kao пajvise
·ljive pojave u atшos.feri, doslo se do zakljucka ·cla atmosfere ima i па
750 kilometara.
Oblik atmosfere odgovaгa oЬliku Zemljiпe lopte, koju okruzuje,
:samo se smatra da је atmosfeгa, pod нticajem ceпtгifugalпe sile
tl

Visiпa

-
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Zemljiпog obrtaпja, vise spljostena па polovima, а

iznad po:lutara

Zemljiпa lopta.

. Sastav
- Atmosfera је
v
•
•
v
•
gasova, koji se, prema Daltonovom zak_onu, u !Пesa~~~ll pona~aJU _kao·
da svaki postoji za sebe. Kak? st~ гаzш gaso\111 1·azl1e1~e _gнstш~ -~ te:
ziпe to oni u atmosferi zauztmaJu mesto. pre.ma sv·OJOJ, spec~flcyю.1
tezi~i. Zatim, ni koШSine гaznih gasova шsн J~dnake, vec пekth н:ш
vise, а пekih mапЈе. Otuda se па rаzшш
visiпaшa па!аzе i razliCite srazmere pojediпih gasova. .
. .
.
U prizemшm slo]e~tma ~azd~ha 1ma
пajvise azota (780fo), zat1m k!Seoшka (do
21° ј 0 ) i argona ( do 1°10 ). Ostalih g~sova
ima u neznatnim kolicinama da se Jedva
mogu uzeti u obzir. То su: vo~oп!k (и
koliciпi od 1/100 000), helшm 1 kпpton
(1 f1 ,000.000) i ksenon (1/20,000:000).
Ро racunu
Vegeпera ovaJ se od-·
nos menja sa visinom na sledeci naci~:
Na visini od 10 kilometara posto]e
ove srazmere: 81°/ 0 azota, 18°/0 kiseonika, 0,5% argona i 1/309 ( 0 vodonik~.
Na visini od 50 ktlometara tma:
79°/ 0 azota, 7% kiseonika, а 13°/ 0 vodonika.
.
Preko 60 kilometara preovladщe
vodonik, а па 1ОО km ima 99,5°/ 0 vodonika
0,4°1 о heliuma, а sa mo o,.l о1о azota.
Na visini iznad 200 k!lometara preovladivao Ы jedan blpotetican gas, geo-·
koronium- kako ga је Vegener naz.~ao.
Nezavisno od svih gasova kOJl se
nalaze u stalnim kolicinama, u vazduhu
ima, u promenljivim kolicinama, jos. i:
vodene pare (od 1/~О?О do 1/~0), ugljeпe kiseline (u srednjOJ vrednosl1 1/3000),
· · ··
· · .- · ·~ · · ozona (od 1/600,000.00() do 1/250,000.000)
. : .БAi>иi:'ipEPA.
,'":: -~--:, amoп 1· ·aka od 1/250,000.000 do lfl3,000.00)
(~и~l11"!4D.
и_л~ · r ~сов_ит~'" .~:~ЉЕ)
i drugih azotnih i hidratnih sastojaka. Zatim vazduh poseduJ·e, takode uk promen_-·
_ Шема атмосфере са литосфером
<У прешу)
ljivim kolicinama: P.~asine,. mi roor~a?lzama (baciJa, bakterlja, m1kr?~~) 1 ш.
Slika 1
sekata. Ovih pojava ima naJV!se u pпzemlju, а isti se gube sa visiпom. Р~ e~glesko~. naucniku Etkenи, ~
velikim gradovirna ima oko lvOO.OOO. v~est1ca_ prasшe u kиbnom santtmetru vazduha, dok је prosecna kol1e1na ov1h
oko 7?00.
s~oja dLAl'-'"·""
Podela
_ u
1 zona

1

gasova.
prizemni
se na
.
Troposfera
d.o 18, па sгednjim siгiпаша (oko 45°) do_12, a_na polovt.m_a d~ 8 km.
Ona је upravo pozoшica >;Vlh VJ'emensl~l.h _РОЈ~''а. U llJOJ.SU. nagla
opadanja temperatшe vazduha ргеmа v1s1ш (1 na 100 m), promen-
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]jivosrt tempe1·atшe vazduha н raznim slojevima; vertikalna,
i uopste пep1·avilпa stгнjanja vazduha, stvaranje oЬlaka,
snega, gтada i dгнgЉ vodenih taloga. Zatim troposfera је
vodenoj pari, pгasiпi, нgljenoj kiselini, mikгoorganizmima i
tima, cega нopste пета па velikim visiпama. Najzad
sl\юj vazduha је osvojeп od straпe coveka i on је medium u
odigravaju sva letenja. Leteпje ptica takodje ne pгelazi
posfere (sl.
је sloj vazм
duha izпad
koja doseze do oho
ki!ometara. On
se ро sastaвu u
ne
razlikuje mnogo
prvog s!oja, tгoposfere, a!i је bltna raz·
!ika u tome sto је ovaj sloj
uvek cist; u njemu је uvek
vedro. Ispitivanje ovog sloja
vrseno је do visine od 40 kilometara pomocu ma!ih balona zvanih balon-sond, koji
su uzdizali metereoloske instrumente. U poslednje vreme poceli su i ljudi da se uzdizи
и stratosferu pomocu Ьаlопа
и cilju naucnih ispitivanja. Prvi
se uzdigao Belgijanac
19.31 g. na 15.780 m.; zatim
opet Pikar 1932 g., na 16.201
ш.; potom Amerikanac Setl,
1933 g., na 18.983 m. i najzad Sl. 2.- Sema podele atmosfere (ро
Rusi Prokopfijev, Вirnbaum i
Ooudonov, 1933 g-., na 1
8
m. Na aeroplanu se najvise uzdigao ltalijan Donati, 1934 g., do 14.433nietra.
Prema svima dosadasnjim ispitivanjiшa doslo se do
da u stгatos.feгi tempeгatuгa vrlo malo opada 'tako, da se moze smatrati kao konstantna; da u njoj пеша nikakvih vremenskih pojava,
niti vertikalnih i vrtloznih strujanja. U tim visokiш slojeviшa atmosposto је samo pгavilna hoгizontalna strujaпja i nalazi se
koliciпa vodene раге i pгasine. Za ovu poslednju veruje se
је па te visine dosla delom od strane mocnih vulkana, а delom
meteora (meteoгska prasina).
oko 60 kilometara i
vazdusnog sloja.
se
veoma
i
ga~
sovima kao sto su: vodonik, helium i pomenuti hipoteticпi gas ge.o~
koгonium.

Na visini oko 100 kilometaгa nalazi se jedan sloj joniziгano·g
vazduha, nazvanog joпisfera, koji igгa veliku ulogu kod kratih radio
talasa. Na ovom slojн kгatki гadio talasi pгelamaj-u se i odbljaju kao
na uduЬljenom ogledaiLu, i time se omogucнje njihova cнjnost i u
najudaljenijim pгedelima Zemljine lopte.
Pojava meteora (padajucih zvezda) zapaza se u sloju izmedju
100 i 300 kilometara.

-
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Polaгna svetlost se javlja 1.1 slo ju izшedju 70 i 700 kblometю·a, а
па visini od 1ОО .kilometara.
- U troposferi temperatura opada dosta pravblno prema visini. Uopste uzev н sнvош vazdulш teшperatшa
opada za 1о С на 1ОО metat·a visiн~, а н_ ~Jaznorr: z_a 0,5" на 1ОО т.~~
tara. Zatim Ьlize po\нtaru vazduh Је н шz1m sloJevlma dalekю ·torp\1J1
vazdнha u polarnim pгedelima, dok је па velikim visinaшa obгa
tan slнcaj. Ovo se pгipisнje jakom adiabatskom Ыаdјенјн нzdizнceg
vazduha izнad роlнtага.
U s:tratosferi smatгa se da tешрегаtша пе opada, vec da ostaje
koнstantпa u сеlош sloju. Medjutim t1 пekim pгedel'iшa nadjeпo је
da teшperatшa u stratosfeгi н пekoliko гatse sa visiпoш.

. Poznav~nje tасп~ ~daljeпosti izmedju Zemlje i
u аsћ·о 1ю~
Је _od vellk<;>g zпасаЈа,
se na tu udaljenost
sve ostale uda~
ljeпostl u sv~m1гu .. Vec sшо u "Satuгnu"1) videli, da se u
ншеstо ud~!jenostl штоdi гес р а г а 1 а k s а. sta
Sнпсеуа paraJaksa? ~ш:сеvа p~гalaksa је ugao pod kojiш se iz sгedista Sunca vidi
роlнргесшk ZeшiJe. Dakle, paгalaksa Sunca н astгoпoшiji јота vеоша
.

vaznu ulogu ра nije ni cьudo da
zbog toga pitanje Sunceve
se od uvek Ы!о па dnevnoш redu
astronomskih istrazivanja. Do preporoda asfronoшije
su
Aristarlюva i Hiparlюva
metoda,
а od doba preporoda imaшo шetode planetskilz
Venere i
ispred
diska - od 1873 па poticaj
za odredivanje Sunceve
upotreЬ!javane su male planete zatim fizicka metoda i шetoda р~шо
сu okultacija zvezda.

ра i
Aristarhova,
planetskih prolaza morale
su se povuci u istoriji pred шосш
јiш i podesnijiш metoda ma odredivanja paralakse Sunca pomotu
malih planeta i fizicke шetode.
Sl. Ј. - Prolaz Venere
U OVOПl cJanku prikazacemo
шetodu prolaza Venere ispred Sunceva diska.
Kad је Ha/ley 1677 boгavio na sv.
ostrvu u
?~k~юш posmatг~o је pюlaz Merkuгa ispгed Sunca. Na svetioj povrsшi Sнnca_ odгaz1vao ~е ~егkuг kao сгnа plocica. Ovaj pгolaz Мег
kша dao __Je R_alley-u' ldeJu, da Ы se pгolazi шogli zgodпo
z~ odгedJIVanJe paralakse Sшrca ali da bi н tu svrhн prolaz Venere
Ью ~nogo pode~niji, јег је Veneгa Ьliza zeшlji. Tako
1691 1 1716 u sVoJa dva spisa P11ilosopl1ical Tгansactions izneo ше
t.оdн ovoga pг?~<l:za. Pomoc~ svojih шetoda Halley је proгacunao da
_се Veneгa pl~OCl 1spгed Sunceva diska 1761 i 1769 а kako sam
1ша.о .nika_kvih izgleda da dozivi ove pгolaze upozorio је аstгопоше
buducпo~tl da. ~е pгopuste ovakvн zgodnн pгiliku i ostavio iш је u
рошеnнћm ~p1siш~ sl:;ct~_cu орогukн: "Stoga рнорогuсuјеш ovu ше
tоdн kao nesto паЈnнzшЈе za svakog· аstгопоша koji bi imao prilike
da posmatгa ove fenomene za vгeme dok sаш
vec mгtav Neka
sa~e~ iшaju na un:ш i пеkа uloze sav svoj
i sпagu ·
vaz?1h роsшаtгаг:Ја zbog ceg-a im najsгdacnije zeliш па ргvош шestu
da }111 p~sшatгallja ne budu
nepog·odпiш vremenom а zatiш
post? odгede ргаvн velicinн pнtanje nasih plaпeta sa vесош tacnoscu
da ћmе stek111.1 besшгtnu slavu i Cast.''
Ј
шetoda

Sl. 3. -

lzoterme

па

visinama

(ро

Siringu)

U sloju
troposfere i stratosfere, zvапош tropopauza"
su ove tempeгatшe u sredпjoj vredпosti:
u polarnim predelima
-50°С
na nasoj siгini ( 45°)
-56°С
na povгatniciшa
-63°С
na polutaru
-85°С
Као sto se vidi na donjoj graпici stratosfere vazduh је hladniji
iznad polutaгa za 35°С nego iznad polarnih predela. PriЬlizno· tolika
razlika u sгednjoj vredпosti postoji i па Zeш''jinoj povrsini sашо
obratnog sшera.
Pгegled podele temperatшe na visinama пајЬоlје је prikazan
na
3 (ро Siringu), gde su па apscisi geogгafske sirine, а na oгdi
nati geografske duzine, dok krive linije pгetstavljajн izoteгme (liпije.
jednake tешре1·аtше) na visinaшa.
М.

vazduhoplovпi шајог

za duzinu u astronomiji".
i) 'lidi "Saturn" br. 3 str. 71-73 clanak Dr. '1.

-
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Ј. Grнjica

"Jedinice mere

Tako је dak1e Haliey u
veku pгedlozio odгedjivanje paгalakse Sunca pomocu posmatгanja pгolaza Vепеге ispгed Sunceva
diska. Ova pojava dogadja se, kada se Vепега lпecuCi se oko Suнca
паdје
istoj ravпi izmedju Zeшlje i Suпca blizu ргаvе koja spaja
sгedista Zemlje i Sunca t. ј. kad је Vепега u konjuпkciji sa Suпcem.
Таdа se Vепега sa гаznЉ mesta Zemljine
vidi kao mala ostro
oiviceпa tашпа kгuzпa
odpгilike 1 lucпe
koja se polako krece ро Suпcevoj poyгsiпi i koja se vгlo јнsпо oclvaja
o·d SuпceYa diska, tako da se pocetak i zaYгsetak pгolaza moze dos1:a
tаспо izracunati (vidi
1).
Kako је raYat1 plaпetiпe рнtапје паgпнtа ргеmа гаvпi ekliptike2 )
pod нg·lom ј = 3° 23'
,3 to se Veпera za posmatгace па Zemlji ne
ргојесiга na Suncevu disku kod
plaпetiпe konjнпkcije sa Sнпсеm,
ра su zato ovi pгolazi dosta 1·etki јег se clesavэ.ju dva puta 1.1 jednom
veku. Ovi
desavaju se jediпo meseca juna Ш decembra zato
sto
Veпet·ine putaпje
dosta Ьlizu sazvezdja Cancer-a
i Capricorn-a. Pozпato је da
(5Х583,92) Ш 13 sidet·alnih
(13Х224,70) revolucija Venere ргiЫizпо izпose 8 godiпa (8Х365),
dakle dovoljno tacno
240 god. = 152 sinodicne revolucije =
=395 sideгalпih !·eyolнcija. Iz oyoga izlazi da, ako s.mo imali u пеkо
odredjeпo vt·eme pгolaz Vепеге, dгugi pгolaz blce 8 god. kasпije Ш
ranije. Posle oYol?;a лес е ЬШ pгolaza sve dok п е pгotekлu 105+ 122 +
+ 8 = 233
i to па istom cvoru,
se prolazi dogadjajн: ргvо
dva нzastopna prolaza razdyojena su iпtervalom od 105 god.; zatim
8 god. docnije dolazi novi prolaz, potom protekлu 122 god. dok se пе
desi поv prolaz, а 8 god. posle ovog posledпjeg dolazi sledeCi.
lsto tako ako plaпeta ргоdје ргеlю sгedista Sнnca а u razmakн
oci 8 god., опdа se 1i:dнCi prolaz песе d.ogoditi па istoш mestн, јег се
Vепега ргоСi sеvегпо Ш juzno od sгedista Suпca. Ako se prolaz medjutim vrsi blizu. sеvегпе ili јнzпе ivice SнпсеУа diska опdа се 8 god.
kasnije паstнрШ sledeCi prolaz па supгotnoj stгaпi. Tako d.akle, ako
imamo par pгolaza meseca Јuпа, 1.1 гazmacima od ро 8 god. опdа
cemo imati par
u istom cvoгu tek posle 233 godiпe.
631 }
l"k
1
4-XII-1639 } raz а
5-VI-1761
"
3-VI-1769 ~

9-ХП-1874

f}

6-XII-1882
~-VI-2004

5-VI-2012

"
"

l

Prolaz koji је
nije posmatran
posmatran od svih

8 god
122
"
8
105
"
8
"
122
"
8

t
f

"

f

"
"
dolaze

"

"
па

"
"

predvideo
astronoшa

"
"

red

Као sto smo raпije пароmепнli kad Ы Veneгa i Zemlja obllazile oko Sнпса н istoj rayпi опdа Ьi se O'li pгolazi dogadja1i sYake
siпodske godiпe t. ј. syake dопје Vепегiпе konjнпkcije. A1i kako је
r·ауап Vепегiпе pнtanje паgпнtа ргеmа гаУпi Zemlj,ine рнtапје t. ј.
ргеmа гаупi ekblptike pod uglom od 3° 23' to se pгolaz moze desiti
о nagiЬн i, sinodicnoj i sideralпoj g·odiпi kao i о C\'OIOVima yidi clanak "Eleшenti plaпetskih pнtanja" "Sаtшп" br. 7, koji zbog velikog шaterija
2)

nije

нsао н

ovaj

Ьгој.
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sашо опdа kad se Vепега пalazi bblzн 6юrа
Veneгe i Suпca пе pгemasa zЬiг

tako

dista

5'

,

Suпceva

\f enera

u
diska.

ро
Wolf-н па
Vепеге н tгeпutku
па

povrsine
ra blti jednako
па od оЬа rнЬа; А В
su d'!a mesta na zemljinoj povrsini poloze-,
na simetricпo рrеша
рrаУсн
i щ1 пј okomito polozeпog
шеrа Sнпса.

V

i BV pogadaju u produJjenju Sunce ј to u
tackaшa D i F koje
ш. 52 •
leze na jednakoj daljini od tacke
Ako zadrzimo prijasnje
Ысе ~ АСТ= ~ BCS=w
AVT=
BV1 jednako Veneriпoj paraJaksi k, ~ VA С = ~ VBC' =
- tv.
li dva puta sinusov
poucak, dace nam trokut ACV ove dve proporcije:

sin (k-w): sjn k=CV:

sin (k-1v): sin k=CV: AV.

) Kod Moнchez-a, direktora pariske opservatorije stнdirao је i О". ргоf:;
NedeljkoviC, prvi astronoщ predratne Srblje osnivac i prvi upravпik astro..:_,
noшske opservatol'ije Ve!ike skole docnije Univerziteta и Beogradн.
, ,i
3

М.

~

137-

Kod tako malenih kutova mozemo sinus zameniti lukom ра buduci da se АС А V dade zameniti sa СТ i
mozemo
· k=CV:
w=CV: TV.
Proporcija CV : TV Ш CV: СТ moze se, zbog
zakona, uzeti i kao
s
strane ima kut
istu vrednost kao i luk
ili
U
da Ьi se роtопја veliciпa luka mogla izracuпati, Ьilo Ьi паm omoguceпo cla izгacunamo пе samo оЬе
proporcije,
Medjutim to se шоzе lako uv;o;.v•~L i ako nisu
tacke D
kao sto smo to
па
2, jedпako udaljeпe od tacke
пеgо leze tako, kao sto nam
to predocuje sl. 3. D i F su
sredisnje tacke tetiva
naCini prolazeci
а

VLIJd\,.1\.C:.ШV

ш. 5

те

U,
1
д!.

5

Povucemo li
i RM = Г 1 dоЬiјешо trolшte DMP iFMR
sa pravim kutovima u tackama D i F. Upott·eblmo sada Pitagorin рон
саk, ра cemo dоЬШ da је
,----се:-

DF=

Prema tome su k i w
kao unapred poznate velicine, Ш
konkretnom
slucajн
kao
velicine
cija
se vredno~.t moz.e ~dгediti. .
11
IzracunavaJUCJ
t. Ј.
ostojanje tetiva PQ i
primetШ smo da se DFjavlja kao
funkcija paralakse. U stvari tetive su vrlo Ьliske, ali dosta i
d
ekscentricne tako da njihovo
pomeranje proizvodi dosta ов
setnu razliku u duzini а prema
tome i veliku razliku и poSl. 4
smatranjima. Opservacije daju
vreme koje је potrebno da Veнera prede ~etive PQ i RS~ ~oze s.e izracuш1~i
duzina ovih dveju
kao delovi Suncevog poluprecшka, а tsto tako Vlsmo da se moze izracunati i duzina DF, koja је mera za razliku paraSunca i
PretpostavШ smo da su posmatraci n А i В postav~

-
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S!. б. Unufl'asnji i spoljasnji f:onfakt Veпere i 8unca.
юd

ivice Sunca i pocne da se krece ро disku, 3·0 ) drugi
kad Venera na drugoj strani dodirne rub Sunceva diska,
spoljni dodir, kad se Venera otkine od Sunca.
Pos:matt·anja unutrasnjih dodira Venere i Sunca
velike teskoce. Kad Venera posle pгvog unutrasnjeg
da se udlaljuje od tacke dodira tada tamna plocica Venere trenutno
mora da se otkine od Sunceva diska, а oko te tacke izv1~senog

-
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~-

тога шuпjevito bJe:щuti
dшgi tшutrasпji
ova

svetla linija. Isto tako i пeposredno
svetla linija Sunceva diska тога
da se ргеkiпе (sl.
Ротосu velikih teleskopa tako se i vide ove pojave:
uпuntгasnjih dodiгa, koje upotreЬ!Java Halley.-eva_ тetoda, a~r. !zroz
relativno та! е dшblne ko ji se oblcno upotreblJaVaJU u ekspedlClJama
tece u nekoliko dгugojacije. Рге пеg·о sto se tашпа
odvoji tacki
od Sunceva diska, cini se da је
ivica пеkо vreme vezaпa za Vепеш таliт crnim "шostom". Momenat
obгazovanja ovog "mosta" t. ј. crne
ili пjeg·ovog· prekida nче
momeпat dodira. Dakle
пajvazпiji moшenat kod posmatгaпja
prolaza ostaje пezapazen, а od1·edjivanj~ vremeпa dodira ~~ica Suпca
i Vепеге pomocu 11Гопоmеtга
tog·a Је dosta pгoЬlematlcaп.
Iz sаЬгапоg mateгijala
Auweгs da p~ava_ vгedпos~
w тога
1882 stuplla Је ро ргv1
н slнzbн
Iz mпostva fotog·гafija
se zakljuciti da
Sнnceva
dakle rezнltat
koji se g·otovo sasvim
Ргеmа tome
ako se пе оЬаziгешо па
нdaljeпost
ocl Suпca 1
kiloшetю~a Ш
skih шilja.
Veпe1·ine
iшale su uglavпoш
iz
ргогаснпа SнnceYa
dok sн Keplerovi
zakoni
da prikazu
velicina obejL1 kнtova. Gегi GeШs poslнzШ sн se
Vепегош, а Vv'iпnecke i Stoпe нzeli
sн u ропюс lVlaгsa; па
Galle-a sta!o se od g'odiпe 1873
tгeЬljavati
planete
od kojih је pocetkom
Floгe dala su Galle-tl w
8,873";
ljeca bl!o pozпato 444.
Viktorijн, Sappho-a i Iгis, da је
Gill је пapгotiv
w=8,8013", w=
,
Uzшemo !i od sva tгi Ьюја srediпu, Ысе
а to se н
decimali slaze sa гezнltatom
koji smo dobili 1·actmajнCi рошосн
Vепеге.
Stevan
Osijek

астрономија није само »Интересанта«,
врло

:њем неба.

љегова основна

пре свега, упознамо са дневним крета·

посматрамо небо једне лепе ноћи, изгледа ће нам

једну тачку. Раван која нам крије другу половину неба зове

:хоризонат. Тачка коју добијемо, ако у мислима продужимо над нама
mертикалу (правац виска) до пресека са небеском сфером зове се
зенит, а испод нас надир, који је невидљив. Свака тачка на Земљи-

Сл. 1. Дневно кpeiiiaњe.

-нај површини има свој хоризонат и зенит. На сл. 1. тачка О прет
·ставља место са кога посматрамо, круг

S/JZ

хоризонат, тачка З

. зенит

и тачка Н надир. Посматрамо ли небо мало дуже, видеhемо
да сва небеска тела описују паралелне кругове око једне осе, и

·то тако, као ?а су причвршћена за небески св од. (сл. 2) Сва небеска

тела, или боље, све звезде описују за исто време своје кругове и

често пута, и један део од секунде па да астроном

·то од истока ка западу. Данас знамо, да је ово кретаље небеских

пропусти да' нотира какав важан небески догађај. С обзиром на

тела само привидно и да оно долази као последица Земљиног обр

велику тачност која се изискује у мерељу времена, часовна служ·
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да

само видимо. Ако идемо са тог места на ма које друго, изгледа
нам да увек остајемо у центру те лопте. Ово долази услед тога,
што су димензије Земље и сувише мале ако их упоредимо
даљинама звезда, па Земљу можемо практично да сматрамо као

возови шефа станице могу и да задоцне, дотле возови астронома
не задоцљавају никада; некада је довољно не само неколико

-

многи кажу, већ и

као да се налазимо у центру једне лопте, чију једну половину

Оно без чега једна астрономска опсеваторија не може да
постоји, ван сваке сумље
часовна служба тј. одређиваље тачноr
времена. За астронома време је исто што и за шефа станице, са
мо је астроному оно потребно са много веhом тачношhу. Јер, док

ба је једна од
најделикатнијих
служби
позиционе
астроно
мије. Од тачности мереља времена зави~и и та:чност_и свих. осталих
астрономских мереља. Време је, дакле, Један од Н~ЈВЮ~НИЈИХ фак
тора за астрономију а и за практичан живот. То Је и Једна спона
између опсерваторије и живота и један О•д многих доказа да

како

наука.

Да би смо видели шта је време и
диница,

Његове јединице и мереље

секунада веh

корисна

тања око своје осе од запада ка истоку. Ово привидно дневно кре·

таље небеских тела је најбољи часовник што нам га је природа дала

.

и са љега астрономи читају тачно време и дају на употребу прак
тичном животу. Она оса око које се окреhе небо зове се поларна
или светска оса. Она просеца небески свод у двема тачкама које
·СУ северни и јужни пол. На нашем небу видимо северни пол, доk.

-
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је јужни за нас невидљив. Северни пол се: налази у непосредноi
близини
сјајне звезде (а Малог Медведа) коју зовемо се

ном. Као што смо круг nоделили на 360 делова,
зовемо
nенима, тако га можемо поделити и на 24 дела тј. часа.
томе

верљачом или поларном звездом. Она је служила, а и данас служи

1h

=

3600 =

50

као непогрешиви путовођа морешювцима и путницима пустиља и

прашума, јер окренемо. ли се северЊачи, знамо да је позади нас
десна рука нам показује правац исток а лева правац запада.
На сл.

1

тачка Р

северни а

јужни пол, оса

светска оса.

ли један круг кроз пол и зенит нашег места ОЈ добиhемо
тога места. Раније смо видели да свака тачка на Земљиповршини има
зенит, па према томе има и свој меридијан.
Са слике видимо да меридијан просеца хоризонат у двема тачкама

и Ј (Југ) Ако повучемо у мислима кроз центар небеске
раван нормално на поларну осу, она he сеhи небо
по кругу
сл. 1)
је небески екватор Лако
је уочити да сва небеска
тела
описују паралелне

S

кругове

са

екватором

и

да је екватор највеhи од
свих тих кругова. Небески
екватор сече

тачкама

хоризонат у

1 (исток)

и

Z

(за

пад). Уочимо једну звезду
е, и
посматрајмо
њено

час је време потребно часовном углу да
време, дакле, исто је што и мерити часовни

за 15°
неког

тела.
томе,
је то небеско тело
часовни
угао меримо, разлиh.ујемо више времена.
а) Сидерално или звездано време. Основна јединица времена
звездани дан. То је време које је потребно ма којој звезди да
опише свој круг на. небеској сфери, или што је исто, време з<:>
Земља изврши један обрт око своје осовине. Звездано време
дели се на 24 часа, час на 60 минута и минут на 60 секунада, звез
даног времена.

мереље звезданог или

сидералног времена

мо

жемо узети ма коју эвезду. Астрономи су за ово мереље узели
тачку са небеске лопте, тачку у, (тачка проле:hне равнодневице).
у је пресек екватора и еклиптике. Еклиптика је путаља коју

Сунце привидно опише у току године око Земље.

датог

момента сидерално време је часовни угао тачке у. Звездани дан
почиље у тренутку кад тачка у достигне горљу кулминацију. На
опсерваторијама служимо се сидералним временом. Како тачка
1 и сидерално време немају никаюве везе са животом на
па

зато

имамо

почи-

Ь) Право време. Целокупан наш живот створен је и зависи
од Сунца и од љеговог привидног дневног кретаља. За нас дан
почиље кад се Сунце роди и свршава се кад Сунце зађе. За прак
тичан живот потребно је, дакле, одредити време које нам
Сунце. Право време је геоцентрични часовни угао
часовни угао који би видео посматрач из Зимљиноr центра. Ово
ради тога, што Земљу не можемо сматрати као тачку кад је у
питаљу даљина Земља Сунце. Прави сунчани дан је интервал
времена између две узастопне горље кулминације Сунца. Кад
Сунце у горљој кулминацији кажемо да је право подне. Прави
сунчани дан почиље у право подне. Дужина правог сунчаног дана

у

та

варира у току године што долази као последица неједнаког при

чки е 3 силази испод хоризонта. До овог момента звезда је била вид
љива. Она продужава своје спуштање и даље док не дође до тачке е4 •
Звезда је поново у меридијану и налази се у доњој кулминацији.

видног rодишљеr кретаља Сунца. Сунце се креhе брже преко
зиме а спорије преко лета. Првог јануара Сунце пређе за један дан
лук од 61 минута, а првог јула лук од 57 минута. Да би се избегла
ова незгода астрономи су заменили право Сунце једним идеалним

дневно кретање. Она се
појављује на источној
страни хоризонта, у тачки

е, пење се, затим, по небу·
док

не

доспе

до

мериди

јана е 2 То је највиша тачка
до које она може да дође
и зато кажемо да је звезда

у горљој кулминацији. Од
Сл. я.

тог
ње

момента
да

се

звезда

спушта

и

После доње кулминације звезда се поново пење и понавља своје
кретање. Једно овакво кретање е 1 е 2 е 3 е 4 звезда изврши у току јед

ног звезданог дана. Положај звезде је одређен двема координатама:

часовним углом и деклинацијом.

Повуцимо један круг из пола Р

преко звезде е до пресека са екватором М. Деклинација је угао што

га гради правац ОМ са правцем Ое. Обележавамо га са а. Мери се
од екватора до северног пола, од
јужног пола, од

0.0

до

-

90°.

0°

до

+

90°

и од екватора до

Ова се величина не меља у току дана

јер дневна путања звезде, као што рекосмо и као што се види са
слике, паралелна
екватору. Часовни угао је угао што га гради
правац ОЕ са правцем ОМ. Обележавамо га са Н. Часовни угао се

мери од меридијана (горље кулминације) преко запада ка северу
и истоку од 0° до 360°. Часовни угао порасте у току једног дана
за

360°

пропорционално времену, па зато га увек меримо време-

-
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замишљеним Сунцем које се налази бесконачна далеко од Земље
и креhе једнаком брзином не по еклиптици, веh по екватору. Оно
изврши једногодишље кретаље за исто време као и право Сунце.
Ово Сунце зовемо средњим Сунцем и оно нам даје средње време.
с) Средње време. Јединица средљег времена је средњи сунчас
ни дан. То је интервал времена између две узастопне горље кул
минације средљег Сунца. Он се дели на 24 часа, сваки час на 60
минута и сваки минут на 60 секунада средљег времена. Средљи
сунчани дан почиље у подне. Он је као јединица подједнако добар
као и звездани дан, јер љегова дужина остаје иста преко целе
године. Средљи сунчани дан је дужи од звезданог услед привид
ног годишљег кретања средњеr Сунца по небу. Звезде се, као што
знамо, не креhу по небу. Нека је О средиште Земље. У месту
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на површини Земље биће једног дана подне у моменту кад се
средње Сунце S налази у меридијану ОХ тог места. Земља се окре

Ће око своје осовине у правцу стрелице и следеhег дана, кад се
тачка М нађе поново
ОХ тј. после једног 3везданог дана,
у месту М
подне,
је Сунце прешло из положаја
S у 5 1 услед свог годишљег кретаља
3). Потребно је да се Земља
окрене за угао, тј па да буде подне тј. да се заврши један средњи

сунчани дан. У след тога
скоро 4ш или тачније:

средљи дан је дуж и од звезданог

средњи сунчани дан =

d)
њег

звездани дан

Грађанско време.

времена

само

тиме

што

+

Јш

за

и

зона источно од
за

др.

има средљеевропско време. Оно
час од

западно-европског

1 час по подне
за један час од светског времена. Њиме се служе:
вешка, Шведска, Данска, Пољска, Чехословачка,
нуичу подне у овој зони

ска, Швајцарска,
од

ове

зоне

за

Југославија,

налази

2

се

Албанија,

источно-европска

часа од светског

кад

у

зона.

тrттпт. . . .

часа по подне. Овим

56s,555

време разликује се од сред
почиље 12h раније тј. у поноћ.
је време које употребљавамо у
практичном животу и које наши
часовници показују. Грађанско вре
ме гринуичкоr меридијана називамо

светским временом. Гринуички ме
ридијан је меридијан астрономске
опсерваторије у Greenwich-y у Ен
глеској.
Сва ова времена о којима је

било речи везана су за једно место
и називају се локалним временима.
о

се,

сада,

на

начин

време из привидног дневног кретаља

Рекли смо веh, да
звезде одређен двема величи·
нама, часовним углом и
Видели смо да се деклинација звезде не меља, а да часовни угао порасте од Oh до 24h
у току једног дана. Да би положај звезде био
величинама
се не мењају, уместо часовног угла узећемо
други косе зове ректасцензија. То је угао ос на сл. 1.
га од
тачке у и то у супротном смислу
часовног
Ако поставимо
посматрача у О са главом у
за њега
да расте од тачна лево (с десна на лево) од Oh до 24h. Известан број звезда,
називамо основним звездама и
нам положаје (ректасцен
и деклинације) дају са великом тачнош:hу астрономске ефе
мериде, служе астрономима за одређивање сидералног времена
захваљују:hи једној једнакости, која се врло лепо види са сл. 1.
дефиницији, сидерално време једног места је часовни угао
тачке у
угао у ОЕ. Обележимо га са
па имамо, као што се види

t

из

слике

()(+н=

t.

се звезда (е) налази у меридијану, њен часовни угао раван

нули, па горња једнакост постаје
ос

= t

кад се звезда налази у меридијану њена ректасценција је ча

совни угао тачке У, па према томе даје нам сидерално време. Из
Сл.

Сл. 4-

5.

места
се налазе на истом меридијану имају иста времена.
је свака варош имала своје локално време. Непотребно је
подвлачити до каквих би се незгода долазило данас, кад би свака
варош имала своје време. Ради тога, усвојено је да се у једној држа
ва употребљава само једно време, званично време. А да би се одржа
вале што лакше интернационалне везе (поштанске,путничке и др.)
усвојена
подела: Земља је подељена земљиним мери
дијанима на 24 једнаке зоне кришке. Свака зона је широка
15° или 1 час.
почетак је усвојен гринуички меридијан, кuји
пролази средином једне зоне. У тој зони употребљава се светско
време. Називамо га западно-европским временом. Њиме се служе

-144-

овога следује да
потребно да одредимо са довољно тачности
моменат кад се звезда налази у меридијану, па да имамо сидерал

но време. За ту сврху служимо се меридијанским кругом (сл.
Меридијански круг састоји се из једног астрономског дурбина
оО, који се окре:hе око једне хоризонталне осе EW и на којој
стоји нормално. Хризонтална оса има правац исток-запад, што ће
рећи да се меридијански круг креhе у равни меридијана. Управимо
ли дурбин меридијанског круга у правцу
звезде која се
nриближава својој кулмищщији, можемо да нотирамо време мо
-мента кад звезда nрође кроз меридијан помоhу једног часовника
који нам даје сидерално време. Да би тачност одређиваља би.ла
што веhа у окулару дурбина (о) распоређене су симетрично према

меридијану 20 кончаница (танки паукови кончи:lш)

10 пре

и

10

после

меридијана. И уместо да нотирамо само пролаз з-аезде кроз ме-

-
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ридијан ми, помоhу једног хронографа, одредимо моменте про
лаза звезде кроз сваки од ових кончиhа. Узимајуhи, затим, пар по
пар симетричних кончаница, одређујемо средљу вредност момента
пролаза звезде кроз меридијан чија је тачност врло велика. Упо
ређиваљем овог добијеног времена, које је показивао наш часов
ник у моменту кад је звезда прошла кроз меридијан са ректасцен
зијом звезде, одређујемо корекцију нашег часовника. Корекција
једног часовника је разлика између тачног времена и времена које
показује часовник. Кад смо одредили корекцију сидералног ча
совника, можемо одредити и корекцију и часовника који нам

грађанско време. Знати у сваком моменту корекцију једног ча

густу атмосферу која би давала тамне пруге које се
ма љубичастом делу спектра. Има извесне сродности
хипотезе и космогоничне теорије
С h а т Ь е r 1i n - а

и

t о п-а

(»Образоваљем светова под утицајем звезданих
коју су усавршили Ј е а n s и Ј е f f е r s. Али она не објашљава
особености спектара нова, а нарочито не маглина или облака
их обавијају.

По хипотези
S е е 1 i g е г 2 и К а р t е у 11 - а појава цова
потиче од судара једне слабе звезде иједне тамне маг лине. Спек
поvе Aurige (1892 г.) у коме је потврђено присуство
више тела потврђује ову хипотезу. Али опет се не

совника, значи знати тачно време!

Др. Војислав Ј. Г ру јић, Београд

Но !Је
Поводо.w omкputю нове:

N. fferculis 1934

Постоје две врсте променљивих звезда. За прву врсту, пери
одичне појаве љиховог сјаја потичу од периодичних пролаза тамних

или маље сјајних сателита.* Код друге врсте, где спектар није дупли
где спектар не показује присуство двају различитих тела
претпоставити дејство унутрашљих физичко-хемиских процеса.
знато је, исто тако да се пеге нашег Сунца мељају у јачини током
једне периоде, која траје 11,2 године.
Тако би наше
Сунце било
променљива звезда врло незнатне променљивости. Па и нова би се
могла сматрати као променљива звезда код које би физичко-хеми
,ске силе чији рад условљава периодичност сјаја добиле ма у ком
тренутку изванредан развој који би проузроковао тако огроман
ефекат. Ова је хипотеза прим,љена од неколико чувених астронома.
У сваком случају она се не би могла применити на све нове, а наро
чито не на оне чији спектар показује присуство два различита тела.
Она не би исто тако водила рачуна о особинама матлина које омое
тавају извесне нове звезде. Данас је веhина астронома наклољена
хипотези с уд а р а двају тела: звезде са звездом, звезде са пла
нетом (или пада неке планете на звезду), звезде са маглином.
судар планете са звездом, пошто произведе толику јачину поема~
траног зрачеља, неби могла довести до таквог наглог опадаља сјаја.
Према томе изгледа вероватниЈе
судар двеју звезда или једне
Звезде и једне маглине.
По
W. Н u g g i п s - у између эвезда не дешава се. прави
судар вefi >~полусудар«: јаке унутрашље плиме у случају прибли
жавања двеЈу звезда. Горља чвршhа кора била би разнесена огром
ним ерупцијама материја и усијаног гаса великог притиска који би

објашљавао светле пруге често

померене

према

црвеном

спектра; пошто се брзо охладе гасови би потом образовали мање

* Види
и

општој

98-102

страну коментара у књизи

теорији релативитета{<

Београд

1935.

издање библиотеке Научни и социални проблеми

А.

Einstein

Превео

»0 специалној

Ђорђе

М.

НиколиЪ;

Ра:ши облици йланеШарнuх маглuна.

постанци небулозних зрачеља које се огромном брзином
од нове N. Persei.
Хипотезу о судару двеју звезда развили су G. С

R i t t е r,
В i с k е з; t
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Du

f-·

1·

е

1, R.
r r 11 е п i

В о

Ј.
RоЬеr
Тако се по А.

11,

t s,

r

о 11,
А.
t t е r- у

и
S. А
tt s.
Ri
nулсације при образоваљу нове појављују под наизменичким деј

·ством двеју супротних сила г р а в и т а ц и ј е која сабија материју 'и
огромне т о п л о т е која се ослобађа приликом судара. По S.
А г г 11 е 11 i u s-y гасови који се ослобађају после судара делимично
се кондезују после хлађеља у прашину која бива огромном брзи·
ном одбачена. Бела светлост нове услед ротације час је апсорбо
вана час не атмосфером эвезда; тако се делимично објашљује ком·
пликовани спектар нове периодичне појаве, љеног сјаја, образо
ваље окружујуhих маглина, као код нове N. Persei, љихове огром
не променљиве брзине, љихова неполаризована светлост, љихов
хемиски сатав: водоник и хелиум, који су најлакши гасови и
се не кондензују чак ни на врло ниској температури периферних
делова

-

С.
о 11

маглина.

-
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Огромне брзине које се по~ављују при ширељу маглине об
се

е у е

r

и

распадаљем

1n n

е

s),

материЈе

на

протоне

и

електране

носио Је З

јонизацијом и т. д ....

В i с k е r t о n - ова
хипотеза коју је прихватио и усавршио
i f f о r d само је варианта хипотезе о судару: оно чиме се раз
В i с l\ е г t о n - ова хиnотеза то је да се овде судар звезде
с неком другом сматра као б о ч а н а не као директан.
Б о ч а н
судар најмаље за тренутак
ствара јако загрејано тело и термоди
намички нестално које је образована спајаљем делова отцепљених
од
звезда које су претрпиле
бочни судар.
Ове последље
са својим зажареним ранама
одлазе даље.
Оне играју
само малу улогу на позорници бочног судара. Tpehe тело, »космич
ка варница«,
оно, које даје скоро целокупни млаз светлости као
и карактеристичан спектар са оним значајним низом појава. То
оно исто тело, које изчезне без хлађеља из простог разлога што
има и сувише енергије да би се могло одржати: оно се троши на
експлозиван

начин

све

дотле

док

судари

атома

не

постану

изван

редно ретки.

неправилно тело за тренутак је доведено до темпера·
туре
милиона
степени преобраhаљем кинетичке
у топлотну енергију. Истовремено се стварају јаке пулсације у

Tpehe
од 20

треhем телу као и код удара општеhених звезда.

·

Одмах после сусрета средља молекуларна брЗ'~а скоро је
нака брзини
су се звезде судариле. Притисак ]е непојмљиво

велики и експанзија почиље убрзаним темпом. Најз~д, сјај се по·
веhава скоро у размер и са квадратом полупречника. У даром оште
hене звезде окреhу се око <;ебе и нама показују час своје сјајне
ране час неоштеhену страну.
тело је у стаљу крајљег ко
мешаља.
се шири муљевитом брзином. Обавља се одабираље
атома; лакши и јонизовани атоми налазе постепено свој пут према
површини. Тешки атоми образоваhе средишну звезду, а лакши га
сови образоваhе омотач планетарне
маглине. Овај he се омотач
ширити и слабиhе све док не постане невидљив: онда he остати
само звезда Wolf-Rayet-oвa типа.

Тако изгледа слика коју описује
G i f f о г d као историју
образоваља једне нове звезде.
Ново Зеландски астроном,
G i f f о г d саооим ~ут_ке прелази
преко појаве претпоследље значајне нове
можда наЈтаЈанственије
од свих нових звезда које је астрономија упознала.
Ради се о
новој N. Pictoris, коју смо веh поменули. Она је пронађена 25 маја
1925. Нова N. Pictoris створила се из звезде 11 величине, која је ра-

била примеhена на фотографијама. Почев од откриhа љен сјај
!Vlaдa споро, порастао је за неколико дана;
Је до максимума прве величине!

је да опада.

9.
-

јуна љен сјај дошао
и од тог дана почео

Најчудноватије промене у еволуцији ове нове пока

зале су се 1928. Прво је откривено да је нова N. Pictoris обавијена
n л а н е т а р н о м м а г л и н о м пречника једне лучне секунде

(1"); затим 26 марта она је добила чудно »О в ал а Н« облик;
зад у Јоханесбургу-у виђена је као дво ј н а з в е з да.
И по·
што је било сасвим природно претпоставити да је нова N. Pictoris
била или цостала мзојна звезда у тренутку катастрофе, могло
се израчунати да се ове компоненте удаљују једна од друге брзи~1

ном од 200 кмfсек..

најзад звездине фотографије показале су

..

магЈrич~ста, прс:;·ена око нове двојне:
ову

пречник спољнег прстена

?оразоваље магловитог омотача потсеhа донекле

.

N. Perse1

И3

1901.

Према тo;vre у историји нове N. Pictoris
ности су другим новама

налазимо извесне слич

али и извесне разлике које не дозвоља-

да се она уврсти у означене схеме.

Код ове нове

рел~тивна
~порост
еволуције љене
светлости, љен спектар к о Ји
н и Ј е б и о
с •П е к т а р
д в о јн е
з в е з.д е и љено
»делеље«

на две звезде.

Како треба објаснити мистерију поvе Plctoris? Је ли она
1сатастрофе била двојна звезда или се у току катастрофе распала
на :_~е звезде? Ако се делење произвело за време катастрофе
ли. oa:n ова катастрофа ништа друго до резултат
овог делеља

КоЈи Је онда узрок томе? Експлозија или делеље услед повеhања
центрифугалне силе звезде сходно

R ~ s s е 1- а

и

Ј еа

n s - а?

идејама

Н.

Р о

inс

г е.

Али како онда објаснитИ изненадно

ПОЈачаваље звезданог сјаја која јој је дала изглед нове?
више

вер~ватна

хипотеза

о

постанку

нове

услед

судара

.звезда, КОЈе се ПРI;Iближаваху пре судара а које се удаљаваху
сле судара. Да ли Је то био бочни судар према хипотези В i с k е

t о n-

а и G i f f о r d а?
»треhе тело«. Према томе
схемама. о.но n:то ј~ битно
нове N. PICtons НИЈе био
спектар нове

N. Aurigae

Али по тој хипотези главну улогу игра
стварни процес није једнак са описаним
у посматраном случају то је што спектар
двострук као што је то био например

или нове

N. Persei.

С гледишта космогоније проучавања нова и концепција о
судару између звезда од велике је важности. Еволуција би довела
звезд;:; до стаља потпуног

расхЈiађиваља те би оне постале тамне и

мртве звезде. Природа мора имати извесан механизам који би по
ново успостављао животну равнотежу у васиони, јер би се иначе
ова

морала

претворити током

времена у

гробље

мртвих

звезда.

Како треба замислИтИ процес подмлађиваља и обна.вљаЊа светова
Чов~к је склон томе, да тражени механИзам нађе у: Процесу судара
двеЈу мртвих звезда: нове би биле поново оживљен#' светови све

тови рођени ~ судару мртвих и непомичних матерйјft, старИх' све

това. Ис:гина Је, да расипаље топлоте приликом-судара ц повеhање

ентропиЈе у васиони стварају велику тешкоhу да бИ се ово
личко . решеље
сматрало
задовољавајуhим, ако се узме да

принцип
С а г n о t-C 1 а u
васиону. Претпоста,вљајуhи

но~ а.

·

тешкоhа у специјалној

~ОЈОЈ судар двеЈу

се

а
може ·применити на
ово питаље као отстраљене налази се

s i n u sВ

i с k е r t о n - овој

звезда не ствара

хипотези, по

само две »раљене«

звезде н

Једно »~pehe ;ело«, а то води до растураља материје по простору
у случаЈу да Је означени механизам једини који делује, у васиони:

11рема томе требало. би да се свет сведе на гомИлу пращ:Ине ... Ако
?и се насупрот томе, У~·!Н~д судара, две звезде спојиле у-једну нову
као ш:го претпоставЉаЈу неке космогонске теорије нашли бисм:о
пред ЈедНИivј механизмом који би после мщшарди И миЛиардИ.
кова довео до постепене концентрације материје, које би искљу
чило сваку могуhност цикличке обнове светова.

Не можемо схватити историју еволуЦије васионе ::!. нарочито
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рађаље нова према једној јединственој схеми. Што се тиче нова
Е.
S. В е r п а r d и Miss F 1 а ш i п g показали су да разлике
постоје код врста нових звезда потврђују могуhност разли
читог порекла љиховог постанка.

Пре него што завршимо овај чланак пређимо још и на Нову N.
коју је открио PrenUce 12·-XII-1934 у сазвежђу Heгcut
отприлике на 10° северозападно од Веге. Позиција Нове N. Herculis

Herculis,

(1934): ос= 18h Sш 38,7s; 6 =

+

45° 50,'83.

има неко.лико шахiшuша i шiпiшuша, по чему се Нова
разликује од досадаљих нових.

N.

Heгcu!is

Спектар нове N. Hercuns показује особине као и спектар дру
гих нова. По Ch. Beгtand-y који је посматрао нову почев од 15-ХП
свакој водониковој линији одговара једна емисиона линија, ши
рока и јака, померена према црвеном делу спектра, и једна апсорп
циона линија јако померена према љубичастом делу: извесне еми·
сионе линије потичу од јонизованог гвожђа, извесне апсорпционе
линије приписује се међузвезданом калциуму 1 ). 20-XII спектар
. знатно изменио изглед. На Лионској опсерваторији Deufay
25-XII видео на непрекидном спектру доста широке емисионе .ли
није, које су лежале уз линије водоника са црвене стране као
нагло слабљеље непрекидног

спектра у п.лавом

де.лу. Bosleг из

Марсеја констатовао је 21-XII спектар сличан спеткру нове
toгis пре љеног максимума сјаја.

N. Pic-

Нарочито су два феномена, која карактеришу еволуцију но
ве N. Heгculis, интересовала посматраче: кретаља која су се мани
фестовала у звезди као и ширеље светлосних кондензација око

Нове. В. LindЬ/ad из Штокхолма добио је

26

и

27

децембра спектро·

граме који показују непрекидан спектар са врло танким емисио

ним .линијама; апсорпционе линије приметно су би.ле померене
ка љубичастом делу спектра, што је указива.ло на радиалну брзи
ну од око 300 kmjsec.
Struve, директор опсерваторије Yeгkes
нашао је радиалну брзину од 175kшjsec. Руски астрономи С. Все
свиатски и Н. Богославски из Москве наш.ли су, по фотографија
ма добивеним 22-XII, да радиа.лна брзина, мерена по водониковим
линијама износи 1000km
lOOkmjsec. Belorizky, из Марсеја,
вршио је многобројна снимаља спектра нове N. Heгculis да би од

Положај

Сјај Нове

N. Herculis,

N. fferculis

1934

од момента појаве па до задљих дату

ма показивао је'•велике осЦилације, што се најбоље може видети
из следеhих броје'ва, који показују привидан сјај звезде:

(15~XII) 3,5m; (16-Xll) З;Оm; (18-XII) 2,9m; (21-XII) 2,0m; (22-XII) 1,5 m;
(24-XII) 2,4m; 125-XII) 2,9m; (2 ·-xll) 2,8m; (2-1) З,Оm; (19-I) 2,1 m;
(31-Ш) 5 m; (2-IV·) 6,5~; (3-IV) 8,4 m.
Као што се видиНова N. Herculis била је у највеhем сјају 22-XII, кад је достигла величину 1,5ш као Deneb. Но, нова N. HercuJis кратко време би.ла је у овом. сјају, јер пре 21-XII и пос.ле 23-ХП
њен је сјај био испод 2ш. ГовореЈш раније о кривој сјаја код нових
видели смо да се крак те криве од почетка појаве пење нагло и
вертикално до maximuma сјаја, затим се исто тако нагло и стрмQ'

.спушта* д~к:се не приближи хоризонта.ли. Код Нове N. Herculis ни
је такав слу"!ај. Код ње се крак криве сјаја пеље нагло и вертикал
но до 23-XII; кад јеу maximumu 1,5ш,затим нагло опада до 2-I кад
је у minimumu сјаја 3,Ош, потом се опет пеље, па спушта, те ако
конструише.Мiо љену криву, видимо да крива сјаја нове N. HercuUs:

редио радиалну брзину и нашао је да су се бар извесне честице
Нове 17-l приближавале Земљи брзином од 647 km/sec., а десет
дана доцније ова је брзина износила 870 kmJsec. С.личне брзине
запажене су и код других Нова, као код нове N. Aquilae и нове N.
Cygni, чије су радиалне брзине достизале 500-3000 kшjsec.
Горе смо изнели да се Нове обично јављају на местима
су раније заузимале звезде слабог сјаја. Што се тиче нове N. Hercu:lis Б. Кукхаркин и Б. Воронцов-Вељаминов примеhују да ова звез
да није постојаЛа или је била слабија од l3,9ш на четири плоче

од

1906--1909; на једној плочи од 17-IX-1909 звезда је биЛа сЛа~

бија од 14,8ш. Али на једној плочи од 3-Х- 1907 она је сасвим си
гурно величине ] 4,4m. У то време нова N. Herculis би.ла је веh про
менљива

звезда.

·По Е.А. Milne-y мноштво Нова довољно је да доведе на по
мисао да углавном свака звезда постане најмаље једном у свом

животу Нова. Тако дакле, у свакој Новој имамо један карактерИ·
стичан догађај опште звездине ево.тrуције. Кад је тако, може се
очекивати да и наше Сунце једног дана изненада пређе у стање
нове звезде, и ако би се његов полупречник повеhао око 600 пута,
онда би у љегову усијану масу дошла не само Земља но и Марс,
па чак и астероиди, а топ.лотни ефекат који би потекао од о~е.
1

1 ) Види у овом броју у новоСТf!Ма вест »Облаци ка.щиума у меl)узвезда·

*)

Види слику

2

уз овај чланак у nрошљом броју.

-
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ном

простору«.

-
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катастрофе довео би до уништеља живота на

Ј ош

смак света!

Амерички астрофизичари V. Baade и F.
изнели су теа
по којој треба разликовати Novae од Supernova. Ве!шна нових
звезда губи само мали део своје масе. Али постоје нове звезде ко
је достижу изванредан сјај и могу изгубити знатан део своје масе.
Baade и Zwkky називају их· Supernovae. Таква је била Nova
Cassiopeiae, чији је највећи сјај надмашио сјај Јупитра, и био че
тири хиљаде пута већи од сјаја нормалне нове. Једна Supernova
појављује се отприке једном у хиљаду година у спиралној магли
ни. Ови научници доказују да је енергија коју зраче Superno-v·ae
довољна да произведе космичко зрачеље. Они су израчунали да
би се јачина космичког зрачеља, у случају да се појави нек<1
Supernova у центру нашег Млечног Пута, повећала за 10000 пута.
Да ли је нова N. HercuЉ Supernova или обична нова? Она из
гледа сувише слаба да би се могла убројати у Supernovae, а Zwicky
сумља да би она могла произвести космичко зрачеље. Међутим Dr
Guthnick нестрпљиво је очекивао нове резултате мереља космичког
зрачеља. Kolhorster саопштава да је, управљајући свој инструмент
за мереље космичких зракова право на нову f\1. Hercu/is, приметио
да се јачин;а. космичког зрачеља повећала сразмерно повећаљу
звездиног СЈаЈа.

Ако се откриhе Kolhorster-a потврди моhи he се ослонити на
rеорију Badde-a и Zwicky-a, и показаhе се да је космичко зрачење
бар делимично произведено физичко-хемиским процесима који
hотичу од експлозија нових звезда.

.
нове

Друга интересантна појава, посматрана
после
експлозије
јесте ствараље светлосних кондензација око Нове.

N. Herculis

Ову последљу је редовно снимао

Kerolyr на телескопу отвора 0,80

м. а жижн;е даљине 4,80 м. на астрономској станици Париске оп
серваторИЈе у Форсалкие-у (Дољи Алпи). Ове фотографије експо
ниране су један до два часа да би се на љима евентуално снимила
развијаље дифузне маглие, која би се постепено стварала око
звезде, као што је то примеhено код нове N. Persei 1901.

Из онога што смо раније казали о новама и овога што смо
казали о новој N. Herculis, тј. види се да је упоређеље еволуције
нове N. Herculis са новама које су се појавиле у прошлости веома
поучно. Веров~тно је да има много начина за постанак нових, а да
механизми, КОЈИ су до сада познати као једини космогонични на
чини ствараља нових нису у ствари и једино могуlш. Природа је
ьrромно богата у путевима, силама и сретствима; ми знамо само
врло мали део њених могуlшости. Једно је тачно: рађаље сваке
нове везано је за изненадну огрому космичку катастрофу.

'Б; Н.

Hermann

Кlein

(Astronomiscfie

Astronomsko-filosofska gledista Grka. Prvi
redi veliCina i oЬim Zemlje. Нiparh i Ptolomej.
sistem. Nikola
njegov sistem.
Као sto је vec pomeпuto davпo pre cvetaпja
је nauka о пеЬu u Egiptu, Vavilonu i Кini;
\'Ori о
doba,
se gotovo uvek
naucne teznje
se pak тога odшah пapomeпuti
Grka nisu ЬИе bas tako zпacajne. Ро svoj prirodi Grci
пarocito паklопјепi posmatraпju priгodпih рюјаvа, vec su v1se
nakloпjeпi нmetпicom stvaranjн i spekнlativпom гazшisljaпju.
toga kod Gлka пalazimo vise hipoteza о astгonomsk,im odпosima
stvarпih панспih istrazivaпja. Spekнlacije pak н astroпomiji samo
toliko пalaze оргаv,dапје н koliko slнze poyezivaпjн гeшltata
пiћ posmatгanja н jednu visн jediпicн Ш, da posmatгaпju kao
dadu odгedjeпi pravac. Kod grckih filozofa пiје to bio slнcaj, to
sa пjhov-e stгапе Ьile zamisli i hipoteze, ko је sн oni davali bez
УЉ osrюva i dнЬ!јЉ dokaza, а kako nam izgleda tim hipotezama i zamislima пisu pridavane osoblte vaznosti, ра cak пi od опЉ od
poticн.

Spekнlacije stш<ih Шozofa Ьile Stl t1 pravom smislн reci bez ikak~
osпova, а sasvim је пedostajala ргаvа spekulacija koja је ро
riпgн od velike vazпosti bas s ,o1bzirom па mel1aпicke ргiпсiре, dakle

vih

p1·irode. Da је stari vek imao ljнde kao sto su Leoпardo
Laplace, Gauss, Stepheпsoп, Siemeпs, Helmholtz
mпoge druge, k,oji su stvoгili опо па cemu poCiva zivot i delatпost,
1шltша i lindustrija, i SYe sto daпas postoji, опdа Ыsпю imali jos pre
dve hiljade g·odiпa, istu sitнacijн koju imaшo daпas, to jest vlast пасl
prirodпim silama, ono dakle sto kaгakterise dапаsпје doba. Јег, ima
v1·Jo malo umova sa stvaralackom sпagom, dok ostala оgгоmпа veCiпa.
podгazava staro.
·
.
Daleko od tog-a, da роtсепјнјеmо опо sto su stvorili heroji Starog·a veka, kao sto su Pitagora, Aгhimed i Aristotel, ali ipak se mara
з·еСi da su пjihova stvaгaп_ia osta.la u uzem krнgн, нjihova dela sluzila
su zadovoljstvu malog broja нmova i kao povod za potsmeh пeшoгalnim
1пesavesпim ljttdima. Jolly је sasvim opravdaнo primetio da su vazna
istrazivaпja i dela Aгhimeda dорппеlа mпogo mапје uzdizanju пjegove
slaYe по пjeg,ova izгeka: "Dajte mi osloпac i нzdrmacн zemljн". Takva
iиeka velicanstveno је zvucala, а iza n.ie iz.cezla је licпost опоgа koji
juje izgovorio; malo је njih zпalo па cemu zapravo pociva ta izгel;:a,
i da је она u svakoш slucaju samo bajka. Koliko Ы vece Ctidjeпje izazvalo kod starih, da је пeki istгazivac upozпat sa ргаviш staпjem
punio tн Aгhimedovн izreku, navodeci vreme koje _ie роtгеЬпо za пaJ
nezцatпije рошеtапје Zemljiпe kн.gle polugom i ljнdskюm sпagom.
Kad·a Ы on dokazao, kako Ы Arhimed шогао dvadeset milijardi go~
dina potiskivati polugu da Ы Zemlju samo ·za mШmetar pomeгio iz
njeћorg' poloZ<ija опdа Ы ·odrmah bbl>o јаsпо objasпjeno i nezпa1kam<l
.sitnbolicпo zпacenje izreke о polнzi, tako obozavahe н Starcнn: vekl.t.
-Ako stoga ptiшe1Jimo, .,da Pitagoгejci niisle da se Zemlja okrece
za
da

isplitivaпje

Viпci, Ne\vtoп,

-
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centralno usijane mase, ргi tom ni u kom slucaju ne smemo
Kopernikov svetэki sisteш, vec u пajb,oljem slucaju па smela
koja ustupaju pred strogim kгitikama. U stvaгi, Pitagoгejci
da se centгalпa usijaпa masa пе пalazi g·de је Suпce, vec da
lezi pod Zemljom iJi izmedjн ove i "pt·otuzemlje".
Svakako se vridi bez claljega da ovde пе moze blti govoгa с1
naucпo osпovaпim misljeпjima i istгazivaпjima. Isto tako је filosot'~
ske speku!acije пisн iшale ntkakay uticaj па гazv1itak nauke о nebu,
astгoпomija је pocela
se гazvija ko prava пauka kod Grka tek
Aleksandгijskoj epohi. То је Ьilo doba, kad su pod zastitom Pt.o:lomejaca pocele пauka i umetnost da se konceпtrisн па jedinom mestн,
и Aleksaпdгiji,
se u celom sгedпjem vekн nije пigde vise susгelo.
U doba, oko 300 god. рг. Нг. vidiшo u Aleksaпdгiji dva ргаvа пaj
staгija astгonoma Timokaгisa i Aгistila, ljude ko ji su stvaгпo sistematSiki posmatгali nebo i stvoгШ пesto па сеmн sн bнduce generacije
produziti sa ispitivanjima.
Prvi pokusaj da se odredi veШ:ina i оЬiт Zemlje. Oko sto godiпa docnije sledovao im је Eratosten, koji је pгvi pokнsao da meгi
velicinu Zemlje sto је svakako za опо doba velicaпstveпa zamisao.
Оп је pt<i tom Zemljн zamislio kao kuglu i zatiш, па osпovu jedпog
malog luka izvodio је zakljucke о celom obimu. Eгatosten Је pгimeda па dап letпjeg solsticija, kada Sunce па sеvепюј hemisfeгi dostigne svoj пајvЕН polozaj, опdа пjegovi zгaci u Sieni, u gornjem
Egiptu u роdпе padaju u пajdublJi bunaг. Et·atosteп је iz toga sasvim
рrаvИпо iakljucio, da Suпce шога stajati Ьlizu zenita Sieпe, dok su
njegova sopstveпa posmatгaпja pokazala, da је Suпce .u isto vгeme u
Aleksaпdгiji ostalo udaljeпo za 7.012' od zeпita. U to .doba; smatralo
se da udaljeпje izmedju Aleksaпdгije i Sieпe izпosi 5000 stadija. Eгa
tosteп је па osпovu toga mislio ovako. ОЬа gгada rnedjusobпo su
udaljena za luk od 7°12' Ш za 1 /оо celog kгuzпog oblma, а taj luk dug
је 5000 stadija; ргеша tоше шога сео oblm biti 50 puta veCi, 'dakle
250.000 stadija. ОЬiспо se uzima da 40 stadija odgovaгaju jednoj
geografskoj milji i ргеmа tоше Ьi se moglo iz Eгatosteпovog izгacuпavanja zakljuciti da oЬim Zemlje ima 6250 milja dakle, dosta
tacan Ьгој, јег daпas znamo da oblm Zemlje iznosi 5400 шilja. Medjutim Eгatosteпov zakljucak vise poCiva па sгеспоm slucaju. U ostalom,
izgleda da је u опо doba Ьilo vise takvih pogadjaпja i to dosta spretnih, jer је i Arblmed, koji је umro 216 g. рг. Нг., пароmепuо: da se
htelo dokazati, da ZemJ.iiп оЬlш iznosi 300000 sta:dija.
Armilarna sfera. Da Ы odredio prividna mesta nebeskih tela
Eratosteп је паргаviо velike iпstгumente, koji su docпije postali cuveni pod imeпom At·mHaгne sfeгe; pramocu ovih instгumenata оп је
odredio ugao koji zaklapa stшceva putaпja sa ekvatoгskom гаvпi ili
tzv. nagiЬ ekliptike. Kad је Eratosteп u sta11osti oslepio i postao nesposoban za ·dalja posmatгaпja, umгo је dobt·ovoljno od gladi; tako
se ргiса.
'
.. , , !
Нiparh i Ptolomej. Najznacajпiji sledbenik Eгatostenov је Нi
рагh, koji izgleda da је ziveo oko 160 ili 125 god. рг. Нс ali о Cijem
se zivotu nezna пista оdгеdјепо. I njegovi su spisi izguЬ!jeni, abl је
dovoljno ono Но је Ptolomej u svome ;,Almagest" -u dao od njega,
ра da se odmah zпа da је Hipaгh Ьiо na.istariji aSitroпom Staюg veka.
Misli se da se u njegovo doba u sazvezdju Skoгpije pojavila поvа zvezda sto se stvarпospominje i u kineskim anatima da је jula 134 g·. pr.
па
mШjenja,
misШi,
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zvezda Ш kako kazн Кiпezi zvezda-gosca
. Ali bllo 'kako bllo, Нiрагh је ге~Но da sviшa zvezdama
шesto i da ih sve stavi u jedan katalog. PJ:imus to пaziva
podнzecem, kao da Ьi hteo da ostavi пеЬо potoшcima u пa
sledstvo; по Hipaгh је svoju nameгu sp1·oveo i tош је pгilikoш otkrio
роmегапје га11поdпеviсе (pгecesije). Оп је паsао uporedjujuCi
р~оsшаtгапја sa опiш гaпijim od Timokaгisa i Aгistila, da se duziпe
svЉ zvezda povecavaju godisпje za
lucпih sekнпada,
to
ga sto ргеsеспа tacka ekvatoгske гаvпi sa гаvпi Suпceve putanje
pto1etпja e,lпiпociska tacka svake godiпe zaostaje za 50". Hipaгl1
роsшаtгао i
se nije usudio da postavi sistem
Hr.

zapazeпa II01ra

kгеtапја.

Ovo posledпje pгeduzeo је tek oko 150 g·. рс Hr. Кlaudije Рtо
Јошеј. I о njegovoш zivotu пiје пista tacпije pozпato, dok
njegovo glavno
Ьitno
nazvano
s i n t а х i s t. ј.
teza" а docпije
izopacenim arapskim nazivom "Aimagest", Ьilo za oko
hiljadu i ро daljih
izvor astronomskog
U tom delu Ptolomej је
celokupno astronomsko znaпje u njegovo doba.
se kao najvaznije od svega
toga smatrao Ptolomejev
svetski sistem koji је sve do
Kopernika iшао apsolutnu
prevlast.
·

Ptolomejev svets.ki

tem.

Р о tome

sistemu Zemlja
pretstavlja, nepokretnu taArmilarna sfera.
cku celog syeta. Qko ovog
ceпtra najЬiize okrece se
Mesec, zatiш Мегkuг, Vепега, Suпce, Магs, Jupiteг i Satuгп. Svako
od оvЉ tela ima svoju naгoCitu sferu, а sva ova tela okru.Zena su
osmom sfегош, koja upгavlja kгetaпjem nekгetnica. Те sfeгe nisu
u staпju da оЬјаsпе sva kгеtапја па пеЬu, te је Ptolomej Ыо primo~
rап da zamisli jos tгi sfeгe, od ]{(;>jih је опа, ргvа spoljjпa doblla ime
Р г i т u m m о Ь i 1 е а imala ј~ zadatwk da sva neJbeska te~l'a za
casa pravilпo i јеdпоvгешепо vodi oko Zemlje. Мedjutim pla:nete pokazuju vгlo nepravilпa kretanja; krecu se паргеd i пazad tako. da njihove putanje pгividпo opisuju omce i 11ijuge па nebeskom svodu .. Ove
пepravilпosti Ciпile su za objasnjenje kretaпja ozЬiljпe teskoce, koje
su opet izbeg·avaпe па taj пacin, sto se оЬiспо zamisljaio, da se planete пе kгecu u kгugu oko Zemlje пеgо u jedпom "spoгednom krugu"
(epiciklu) oko sredisne tacke, а da se tek ovaj poslednji оkгесе oko
Zemlje ро veJik,om kгugн. Kad su posmatгaпja postala tacпija, nije
Ыо dovoljaп пi gоге рошепнti epicikl, vec ~е па .ovaj пюгао dodati
jos jed,an drugi .krug, а neki su pridodavali sve vise tih epicikaJa, dok
se пг.posle.tlш пije.~{)tiS)ю u potpuдu пexa;г;umijivost.
-
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Ali ovde nеша sшis1a пabrajati pojediпe teskoce koje su
stveпe Ptoloшejevoш sistemu. Ко је пaYikao da шisli u duhu
nje nauke, uvidja bez daljega, da пacin kretaпja, kakav Ptolomej
v·idja za plaпete- паiше kгuzno kretanje oko pгazne
opet ciпi krug oko prazne tacke - пешоguсе је da bude
гоdе, posto ova нvek sa пajjedпostavпijiш sгetstvima postize
cilj. U is:pitiyaпju pгirode пiје filosofski da se UYek zapitkctjeшo zasto
ovo zasto опо, ali se u паsеш slucaju pitaпje samo пашесе, kada se
posшatra опо шеdјнsоЬпо uшеtапје kгuzпih kretaпja, kojima
Ptolomej i docпije pristalice pokusao da objasпi kretanje planeta. Nasto
nаш oyi cudnovati epicikli? U koju svrhu sluze оуа kruzeпja oko
prazne sredisne tacke? Odgovor је prost: samo zato, da se ne pore·
meti шiг Zemlje. Dogod se pгetpostavljalo da је Zemlja mirujнca sredisпa tacka sveta, а da su sya ostala пebeska tela tu zbog nje, шorala
su se ona cнdпovata kгеtапја nebeskih tela sшatt·ati stvarпim. Kod
Ptolomej.evog sisteшa sveta radilo se u stvaгi о nekom prividпom
sistemu, tako da verovatпo пi njegov tvor::rc пiје шislio da је tiшe
stvcrio nesto potpuпo i пepopravivo. Ipak okolпosti sн blle
da se skoro hiljadн i ро godiпa ovaj sisteш smatrao kao iuaz stvarпosti ра је cak н izvesпo doba
vrlo ораsпо sшnпjati u пjegovu
tacnost.
I sашош kralju Alfoпsu Х od KasШije pгeЬacivalo se kao bogohuljeпje sto је јеdпош rekao: "Da ше је tvorac sveta pitao za savet,
preporucio ЬЉ mu pгostiji sisteш по sto је Ptol'oшejev".
.
Sumnje Leonarda da Vinci. Prvi koji је dubokiш razшisljaпjem
svojim паuспiш principima dokazao neшogucпost Ptolomejevog sisteшa blo је L.eonardo da Viпci, ohaj veliki slikar koji se џ~udiO, da
se takmici sa bozaпskiш Miфel Апgе!-ош. Оп pripada oniш svetlim
нmoviшa па cijiш pнteviшa шakakvi oni ЬШ nailaziшo uve:k na пај
vеса i пajvazпija otkrica. Оп је uvideo пeшogucпos.t пauke da Zeш
lja mirнje i da је u srediпi Vasioпe. Da Viпci је cak posmatrao i 'uticaj okre:faпja Zeшlje па telo koje slobodno pada. Ali njegovi spisi
nisu prodrli н javпost, ра cak do н skoгu proslost пiје se zпalo, da је
ovaj slikat, tvoгac "Тајпе vecere", Ьiо sјајпа zvezda na панспош пеЬu.
Za пjegove savreшenike ostala sн пjegova istrazivaпja пepoznata, а
Ptoloшejev sisteш sveta vazio је do XVI veka kao jedino tacno оЬјаs
пјепје пebeskih kгеtапја.
Tek је besmrtпo delo

N.

Koperпika,

koji

је

Suпce

s~ediste plaпetnog sisteшa kao па пeki kгaljevski presto,
ireli plod dugogodisпjeg пенmоrпоg istrazivanja, jasпog·
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(Nastavak 4)
шо

dN

COS!j)

( 14)

Uvrstiшo

li znaceпje derivacije iz jedпacina (10), (12)
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(14) do-

Ыјашо:
dЗХ
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sinpco~ 2 р

li v2

= 1+
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sin

dobljaшo

sinrp cos 2 cp tgp
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cetvrtu derivaciju:

dN 3 rp
- -cos
dы

+
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Uvrstimo 1i znacenje derivacije iz jednacina (10), (1 С, 12) i (14) i izN cos4cp tgcp pred zagradu i sredivsi slicne clanoYe doЬijamo:

d4X

N cos4ptg'(!(-t~z+зvz-·f!4.+ 51J2vz

zaшeniшo Н

V2

=Ј + 11

i

2

+ 'tl2fgzt+ 2 с::zчЈ
1
- - = 1 +·tgr'f, dobljamo
cos"t

: '

(Nasti:!vice se) •

Ncos~rp

sincp

coscp

dы

sнdпog шiMjenja, шuskog

~"

+2N

COS 2 lf!

d(tgcp)

postavio н
tek је ovaj
i nepredгa

i sшelog нbedjenja, o!bori<o опај sisteш
pt·ivicdnosti i postavio pravi svetski sisteш.
Nikola Kopernik i njegov zivot. Koperпik pripada опој obdareпcj rnaпjiнi, kojo i је dato da uspesno deluje н vise пaucпih oЬlasti,
Оп, dakle pripada опiш uшoviшa, koji se retko pojavljuju па
паsој Zemlji u velikiш гazmaciшa, ali kad se pojave onda ostavljaju
пeizbrisive tгagove svog s!avпog deloyaпja, koje ptel!ivljuje sva vrе
шепа i пarode. Ustvari, dok obraiovaпje i civilizacija iшaju prevlast
U svetu, dok ha ZemJiji inн1 ljudi koj1i mis.le i t'azmisljaju песе· se пjihova .imeпa zaboгaviti. ·
·
· Prevodi:

trec.u derivaciju:

Peta derivacija glasice:

-
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а 5Х

dN cos 'cp tgcp- 4N cos cp sincp tgcpdcp +
= (-dw
dw

N

NcOS 1'cp d(t
_gcp ))
dw

3

1

d(Ђ 2 )

-tg 2 cp)+Ncos4cpfgcp ( 9

+ ... -

8 "1) 2 ----2ta
rn
dw
о т
Uvrstivsi znacenje derivacija iz jednacina {10), (11), (12) i (14) doblja·
то, izlucivsi faktor Ncos"cp pred zagradu i zamenivsi v 2 =
"fl 2

+

_Ј~-

d5X

dw 5

=

=

' t?

g ср

1

cos'w -

N cos 5cp [5+14·1! 2 +1311 1+4"11''- fg 2 cp (18+58·11'+64"11'+24"11")+

+ tg cp}
4

. . . . . . . . . . . .
Na isti nacin dobljamo sestu derivaciju :

. . (17)

-36forpd(igcp)- 116 foт'fl2 d(tgcp) __
6
(/w
6 r
dw

- 58 fg 2 cp cf.('l1")- 128 tacp·iii ~.[{ср)
doJ
о
dw

128 ta~rnn
d("t1
6
т
dw

2

-

)-

v =Ј+

-~
=
cos·cp

·11 2

р

Uvedemo [i oznake
N
= - coscp
N

В

=

D

N
=- tgcp cos cp
24р

Е

=

= N cos'cptgcp

соsбср

i!/8

tgcp [61

л~

+ N cos cptgcp {5

91! 2

4

+ 2701Ј'+ .... . -

+ 9·~ + 4'11"- tg cp)
2

4

4

+ lЗ·fl" + 4'116- tg2cp (18 +
+ 64'1]"
+270'1] + 445'll +3241J
fg cp (58 +
+ 680"11 + 60C·11r~ + tg4cpj

12~5 cos5 [5
N
720pG

tg 2 cp (58

4УЈ 4 -

14·11 2

4

2

6

COS ср

х

-

Х= В'А" 2

+ Dl"4 + Fl"6

3

3

2

-

tg 2 <p)

~

).6

+ 330 11 + ... .)+tg4cp 720
2

dobljamo

Uvedimo oznaku

Л" cosp =

1
faktor !___, gde Ј. е а = - -р

t-

arc Ј" '

da

-

Clan 6 potencije za
1

оо

ср

7 •••

Ы

izrazili
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Л

i l

и

sekundama luka :

1

1

С/6

т/т

+О,О

1

Л=

ю[

N

tgcp

tg·2cp

5

3° daje takove velicine:
20

30

1

1

+1,81 +2,51

Za drzave, Cije sirine ne

х- Х: 2~,

у .. _1!__
]3"f'/•l" 5
120р

citavog clana 6 potencije, i u

2

l" . . . . . . . . . . . . . . (20)

. . . . . (24)

5

Pre svega pogledacemo veliCinu clanova u

+ N cos5<p [5 + J4·q +

2

С/8

Х

Transformiramo sada formule (21) i (22) da blsmo dоЬШ
daje Kruger u svome de!u: "Formeln zur Konf. AbЬild ...• " usvo
sirinu zone 6° i tacnost koordinata х i у 1тј т. ·

+
24

).5
+ 13'Уј' + 41јб- tg cp (18 + 58·11 + 64·f!" + 24·116) + fg4cpj 120
+cl
2

2

-

+ ЕЛ." + С/7

=АЛ"+

. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19)

У= N соs<р'Л + N cos cp (Ј + "11

0

sracunamo za \'eliCine
В . . . . taЬlice, doЬ:cemo vrlo
formule za sracunavanje pomocu racunskog stroja velicina хsa tacnoscu do clanova 6 potencije zakljucno.

'Д4

ig 2cp}

У

23)

2

4

0

2

Uvrstimo li derivacije (9), (15) i (17) u jednacinu (8) za

ј

tgcpcos 2 cp

J+tg 2cp, dobljamo:

1
8)
- ig 2cp (5S
330·1) 2
Uvrstivsi dobljene vrednosti derivacija (13), 16) i (18) u jednaCinu
sa х dobljamo:

N

tg 2 cp (18

-

F --

+ 270'11 +445"!1" + 324"!Ј 88·11s + 68011 + 600116 + 192r. + tg·4cpj . . . .

- N соsбср tgcp [61

Х

+

(58+330

Г+~U+
6р·Ј

N

+

-48 tgcpr{'d(tgcp)- 72114 fa"cp
d(У!<г) 4tg 2cp d(tgcp)
6
dw
dw
dw
Uvrstivsi znacenje odgovarajucih derivacija i izvrsivsi zamene

-

- tgcp)

+

+

х

+

р

dбХ
=( dN
cos 5cp- 5Ncos4cp sincp dcp )(s+I4Ђ 2 +13·!i•+4-!i 0 -18 tg 2r n dwG
dw
(fw
т

d 0X

tgcp (5

50

1

60

+ Ј+ о,61-о,3Ј-

< 40°
-

1

ovaj clan mozemo zanemariti.
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f}

t!
f(

сl:ша 2~t

Maksimum

cosscp

Ысе

tgcp4·1J"

у=

kada produkt

log

Ьiсе

maksimum
(sin ср cos7cp)' = cosscp- 7 cos 6 cp sfn2
cos 8cp - 7 cos 6cp
ср = О

=

-

maks

Maksimum
jednak

=О,

clana

у

N

ЬЈсе

120р 5

ср= о· ј

kada

za

= 3° isto

-

Ј:ар 5

'

5

се

ср =

blti za

28°8' i za

m,'m

svega 0,05·
Dakle svima ovim cianovima а tim vise clanovima sa
zanemariti. Nakon odbacivaпja svih ovih cJanova dobljamo

х- х= ~ 2
у

tgcpl" 2

= !!
р l" +.

+ 2~ 4

tgcp (5

+ -

N

+ 9"tJ

2

+ cl
+

tg"cp)I''4

-

Ј"

Logaritmiramo

оvи

tgzcp,) l"" +_!!_
120р5

Razvijamo li log
log

N

sincpfl+

Ј;р 2

Л" l"
Т

sin ср

)

(5

+ 9'1!

2

(26)

tg2 cp)

-

l"

2

-

12р 2

и

)+

tg2 cp)/" 2}

dobljamo
5 Mod " 2
1
р2

+9

iMod rN'Z _
р2

1 Mod t

Ј'2 -р2-

Ј

U zadnjem clanu zamenimo tg2 cp = - -2-

cos

+ .. .ј,

-1;

zamjenivsi

Ј

-

)+ 2

р2

ср

р2

,

-

Ј

з

Mod

Logaritmiramo jednacinu (26), uzevsi za zagrade
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(Nр l" .) +}_з

-

_2_
cos 2 cp

l' '2

+Ј

Mod 1" 2
р~

Mod

Ј80

=

Uvedemo li oznake
!_ Mod "1!2Ј'' 2

=

180

б

Ј

Mod

-р~-

doblcemo
1 Mod Л'' 2
р2

Mod Л"2

+ v'-

... (29)

Pri upotrebl ovih formula, glavni clan У neophodno је potrebno
mozemo srasracunati 9-znacnim logaritmima, dok glavni clan (хtunati i 7-znacnima.
Koeficijent х:, mozemo odrediti iz nize navedeпe taЬlice.
Za zone sa sirinom 3° t.j. za Л=
1°5 upotreblcemo ove taЫice,
ali sa 9~znacnim logaritmima - za sracunavanje glavnog clana u jednacini za Yradicemo samo па granicama zona. Clan
sracunacemo
iakoder samo za granice zona. Uopste dovoljno је glavni clan У-а sra" ne иzimati и racun.
·cunati sa 8-znacnim taЬlicama, а clan
Saobrazimo stalne koeficijente popravпih clanova sa log;нitmima,
сети uvodimo ovakve oznake:

g

2

ср

/"'k

Za slucaj, kada

је Л

izrazen u sekundama

i -= Л" 2
2

Mod :З р~

cos cp
р2

Ј2

-т4

-

'g

f '2

onda nakon sredivanja clanova doblcemo
N Л" l" . )
1Mod
Ј Mod ," 2
-X'=Iog ---smcp
- i ~, 2 ----д
(2

[Ј

+

+ log + -1( 5 + 9·!Ј

+ .... Ј
Л''

- Х) = log (
2 -тsincp

/

2
)

logy=

jednacinu

= log (N2

log (х -

2

(25

6

-- tg?cp (18+ 5&! 2) + tg 4cp}l"5 + С/.7
u (25) Лсоsср tgcp = Лsпср, dobijamo

х-

mozemo

"11°

lo

=

Ј

O,l .

Maksimum cJana

=

бр~

sredivsi clanove; dobljamo

т/т.

= 3°

Ј

Ј

+
tg cp (18 + 58·f1 + fg4cp)

Razvijamo u red log

tg2cp
Za

N
ll") + log

iJ 21

N

р-

,, 2

l"

+
+ с&
.1

Т' 1

=

[8.531 812 8 /'2: 2

20 Ј 1"

2

v'- [7.526 29 - 10 ј cos 2 cp -.' 1

јО

)

=збоо

1
. . . . . . (30)

Mod: б р 2

= {8.230 7 82

8 -20 f 'Л" 2
Za slиcaj, kada је Л izrazeno u stepenima (sto nastupa u slucaju
<decimalne podele gradusa]
G'

-
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Моd:З

417 8 l' 2 2
52 629 - 10 ј cos 2 cp "'

Mod:

. . . . . . (31)

бр·z

'343 387 8 (Nastavice se.)

Nikolaj

Prevodi sa ruskog :

ing.

Dusan Bosanac, Beograd

Р.

AbakumOJ',

profesor Univerziteta

(Svrsetak)

Razni naCini iznalazenja polozaja broda
.~) G:~ficno resenje polozaja broda па globusu, to Ьi Ыо najjednoda se nade polozaj broda i sastojao Ы se u tome da se
zabeleze projekcije opazenih nebeskih tela i onda sa sfernim radiusima
..о i Z"0 (opazene ~enitne uglovne udaljenosti) opisati naokolo projek~!Ja ~rugove polo:iaJa. Nazalost ovakovo resavanje na brodu nije moguce.
Ј~~ ~~ globus morao. !m~ti veli~i prec~i~, da Ы se. na njemu mogla те~
пfl Jedna morska mt!Ja 1 па nJemu b1tJ zabelezeш svi elementi koje
zahteva bezbednost navigacije.
р
'
Ь) Analiticko resenje polozaja broda. Ucinimo li dva
posmatranja od dva nebeska
!ela, Ciji su casovni uglovi Р 1
1 Р в, а deklinacije ~ 1 i ~ 2 , to
ро nasoj slici imamo dva sferna
trougla PA's i PA"s za koje
va:ie ovi obrasci sferne trigonometrije:
cos z1 = sin ср sin 31 + cos ср Е
1
1 cos3 1 cosP1
· cos z2 = sin ср sin ~ 2 + cos ср
\\\
cos ~2 cos
Resavamo li casovne uglove
'
prema meridijanu Greenwich,
~
to ро istoj slici, imamo da је:
~~
2. р 1 = р1 Gr - ).
~.___"-..-р2 ='А- P2Gr
uvrstimo Н jednacine 2 u jednacine 1, to imamo jednacine
з. cos 21 = sin ср sin ~ 1 + cos ср cos ~ 1 cos (Р 1 Gr - Л)
cos 2 2 = sin ср sin о 2 + cos ср cos о 2 cos (Л- Р 2 Gr)
Jednacine З resene ро nepoznate ~ i Л daju polozaj broda. Jasno је"
stavшJI nасш

v

1

-
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da cemo dobiti dva resenja, ра da znamo iz kojega su secista krugovaposmatraпja Ы!а izvedeпa, moramo uzeti па kompasu i azimut jednog tela.
analiticko resavaпje polozaja broda и pшksi пavigacije se ne
upotreЬ!java jer је dugo.
Jednostavпije је aпaliticko resavaпje, ako cetverougao
rastavi u trouglove Р A's i
i опdа resava. U praksi ni ovaj nacin
resenja ne upotreЫjava se.
с) Graficno resavanje polozaja broda па pomorskoj karti. Uzmimo
u postu pak jedпaciпu: cos z = siп ~ј! sin 3 + cos <р cos а cos i resimo
је ро· cos Р= cos Z sec f sec 3- tgp
ра zameпimo li u njoj
'Р sve vrednosti paralela u razmaku od
-- z) do (о+ z), doЫcemo niz
casovпih uglova pomocu kojih па pozпati nacin racuпamo odgovarajuce
iin duljiпe. Ako ovako doblveпe tacke unesemo па pomorskoj karti, doblcemo jednu krivu visine, koja mo:ie imati trovrstan oЬiik i to
tome da li је deklinacija manja od opa:iene visine, njoj ravna,
od opazene visine_
Secista dveju ovakovih kriva daju polozaje broda, а u
cistu se brod nalazi odreduje se pomocu azimuta jednog tela.
nacin resenja se u praksi ne upotreЬijava.
d) Graficno resavanje polozaja broda na pomorskoj karti u
zenitnih udaljenosti .
Kod zenitnih udaljenosti ispod 3° krivulja polozaja moze se smatrati u prakticnoj navigaciji kao krug·, kojega se na pomorskoj karti crta
tako, da se na meridijanu projekcije (Por =Л proj) zabeleze tacl<e "m, n"
sa sirinama (~ + z) i (~- z). Ova se duzina raspolovi i sa polovicom
iste opise krug. Nacrtavsi sa ovim postupkom dva kruga polozaja doblja
se tacka broda, koja se odablra па isti nacin kao pod с)
Frano Р. Simovic

НоЬости
АСТРОНСМИЈА И

АСТРОФИЗИКА

Novi bel!i. patulj!ak SJa veliikom paralaW!юm ..

U prvom broju Saturna na
str. 10 nacrtan је Russell-ov diagraш tj.
kriva koja pretstavlja apsolutnu veliCinu
zvezda u fнnkciji njihovog spektralnog
tipa. U samom clankн нneto је da se uglavnom sve tacke koje u diagramu pretstavljajн pojedine zvezde nalaze u sгa
firanom pojasu tog· diagrama. Jasnoce гa
di tamo namerпo nije bllo govora о iтн
zecima. Poznat је пaime vrlo mali broj
zvezda koje su male ро apsolutпoj velicini а pripadajн spektralпim tipovima А Ш
В. Njihovo mesto u diagraшн Ы dakle bl·
!о neg·de ll dопјеш levom coslш slike,
dakle izvan srafiranog pojasa.
Kako sн ove zvezde male ро apsolнt
noj veliciпi to one pripadajн »patuljcima« а posto је пjihova svetlost bela

-

(>;pektar А i В c!akle vгlo visoke temperature) zovemo ih: beli patuljci.
Moderпe teorije о evolнciji zvezda polaze od Rнssell-ovog diagrama; пе obazirн se па postojaпje belih patнljaka i
sшаt1·ајн da sн te zvezde н vasioni vrlo
redke i da pretstavljajн samo redke slнca·
jeve izvesпih zvezc!a koje sн pod нtica·
jem sasvim specialnih okolnosti skreпнle
sa pravog· рнtа Rнssell-ove evolнcije.
U ono с!оЬа (1931) пaime zпalo se sa·
то za tri bela patнljka: Siriнs-ov pratilac, pratilac о., Eridaпi i Vап Маапеп-оvа
zvezda.
No rasmatrajнci bolje сео proЬiem
primecнje se с!а se svi poznati beli patнljci
nalaze н malim otstojanjima od
Sнnca; ta cinjenica је bez sшnnj,e н vezi
sa njihovom шаlош apsolutnoш velici··
nот. Dakle: iako је broj pozпatih belih
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·patuljaka vrlo шali nije time jos oprav- појави Нова; поред тога узео је још у
dan zakljucak da ·шоrа da bude mali обзир Bai!ey .о в резултат да се годиш
njihov stvarni broj; nego obrnuto: ci- ље појављује просечно једна Нова ап
njenica da u шalim otstojanjima od Sun- солутне величине - 5 у средњем
poznajemo tri bele patuljke ukazuje стојању од 5000 светлосних година. У
na to da njihov broj moze blti relativno тим рачунима учињене су и извесне
veliki prema broju zvezda, koje нlaze н претпоставке о унутрашњој грађи зве
Russell.ov diagram.
зде. Закључци су следи!ш: ослобођена
Ostavljajuci ро strani druga pitanja u енергија у току горе означеног проце.
vezi sa belim patuljcima (njihova vrlo са могла би да буде довољна да да е.
Vjflika gнstina i njene posledice) vec po- нергију реда јачине*) космичког зраче
.znavanje njihovog relativnog broja vrlo ља која је констатована, али само под
је velike vaznosti: »Lov« na bele pa- условом да се звезда, пре процеса, са
стојала из самог плина (Eddiпgtoн-oвa
1uljke је stoga aktuelan.
хипотеза); не би била пак довољна ако
G. Р. Kнiper sa Lickove opservatorije је pre пekoliko godiпa proпasao jos се претпостави да је маса звезде била,
dva bela patнljka, а
posledпje vreme пре процеса, углавном збијена у њеном
-utvrdio је da tош tipu pripada i zvezda средишту (Мilпе-ова или Jeans-oвa хи
Wolf 219, tako da је sada ukнрпо pozпa- потеза).
1ih 6 Ье!Љ patuljaka.
Hajвefie тешкоhе за ту теорију наЕvо
podataka (РнЬ!. А. S. Р. 47- стуnају кад се критички расматрају
1935-apr.) ос = 3h 38,Sш ~ = + 18.0 9' квантитативни резултати послед;њих
,(1900.0).
мерења. Проф. Kolhorster, који је иcтoFotogr. priv. veliciпa 15,1.
времена са појавом Novae Hercttlis пpиApsolutпa veliciaa 14,3-14,6.
метио nораст од око 2% у јачини ко.
Paralaksa 0,"07.
смичког зрачења (види Сатурн бр. 3
Sopstveпo kretaпje 1,"25.
стр. 93), мишљења је да би каузална
Ро dosada utvrdjeпiш сiпјенiсаша iz- веза између ове две појаве биЛа врло
gleda da је zvezda Wolf 219 vrlo sliCнa вероватна ако би број Нова износио
Van Маапеп-оvој zvezdi, jediпo sto је 20-30 rод_ишњ~. Мс. Crea примеhује да
prva tri do cetiri pttta udaljeпija od 1 би се оваЈ броЈ могао прихватити али

u

1

Suпca.

;е Нове :--'ного су слабије од оних које

Belezimo tom prilikom jos i to da Ј.
Tuomineп u пajnovijoj studiji (Lнпd
Meddelaпde 139) пavodi 8 zvezda koje Ы
mogle da se smatrajн kao beli patнljci.
· " ova)· ra d о dl нс~
.G. р . Kul.р е r k r1't'k
1 щнс1
no роЬiја Тноniпеп.оvо misljeaje.
f d
· ·
Нове и космичко зрачење. - У »Са'rYPHY« бр. 3 стр. 92 јављено је о хипотези коју су поставили W. Baade и
F. Zwicky о томе да космичко зрачење

Је _У СВОЈИМ истраживањима расматрао

~ш!еу; оне су свакако много слабије од

1

' Novae Hercнlls и према томе појава ове
1

Нове морала би. да nроузрокује много

већи пораст у )ачини космичког
зра·
ч~ња од оних 2% које је утврдио Kol·
horster. Да би пораст морао да бу де
веЋи, следи и из следеhих расматрања:

Regeпer је утврдио да укупна енергија
космичког зрачења која пада на З,емљу
одговара енергији од приближно

2000

звезда прве привидне величине. А ка

зајамна гравитациона дејства. Која од

-

f.

ових

sпimljeno

претпоставки

стварности

је

моlш

he

се

одговара

утврдити

тек

sa filmskom
после дужих посматрања. (PttЬ!.
S.
rom. Snimanje је izvrsio С. Rust
Р. 47 1935 -- apr.).
~ f. d
zikalnog instituta u Lincolnн
U. S. А.). UpotreЫjeпa је fi!шska kаше
га »Сiпе« шагkе Eastmaп, ciji је objek- difнzпЉ шag·liпa bez odгedjeпog оЬ·
tiv imao zizпн daljiпн od 31,8 cm. Каше- lika postoje i
takve sa pravilпim
ra је Ы!а pгicvrsceпa па ekvatorijalпi . okrнg·!iJn Ш elipsastim oЬlikoщ srazod 10,2 сш. U Lincolnн је шa~si-1 merпo ostror~1 ivi~~ш i sa privic!пim
malпo pomraceпje izпosilo
а tra)alo · шkош od 10 -20 clo ,1еdпе mншtе, tako
је od Sh 55ш do 1љ 7ш. Otvarac па da u durblпiшa sгеdпје jacine izgledaju
kaшeri tako је нdеsеп da se је н јеdпој kao sveШ ko'шrovi i potsecajн па
шiпttti шoglo sнimati 27 slika.
! пеtе. Zato se i zovн planelaгne magline.
Ја sн dva роsшаtгаса: јеdап је гukovao [ ЈаСiп: dшЬlпiша ргiшеснје se u
Јсашегош а clгнg·i је posшatrao Sttнce н , шаg!ше ро Јеdпа zvezda,
bez sнш.
teleskoptt гacli ]{опtго!е da Ji iпstrшne- ! nje pripada sашој шagliai. I bas
паt tаспо pгati Sнпсеvо Јпеtанје.
1 zvezcla ошоgЋснје
паш oc1redjivaпje u.
Filш Је potptшo нsрео i шосi се da dalJeнosћ 1 pгav!l1 dнлепZ1Ја
pos!нzi u pedagoske svihe da ы se рн-lшаg·Јiпе. Utvгdjeпo је da su plaпetarпe
· IJ!ici pokazivao tok
i
шagliпe нdа!јепе od Sнпса od 100 do
пјепе faze. Slike sн vrlo јаsпе, а
1 1600 svet!. godiпa
da prema tome pri·
cija Шша traje oko 4% miпttte. (PttЬ!. А. раdајн Galaksiji.
S. Р, 47
1935 _ apr.).
_ f. d.
Роzпајешо oko 125 takvih objekata.
Sa Mt. Wilsoa-ove opservatorije dоЈанове
звезде. zi sada vest (РнЬl. А. S. Р. 47 - 1935
G. Р. Kнiper астроном Lick-oвe зве- apr.), da је W. Baade teleskopom od 252
здаре приликом систематских истражи
сш (100 palaca) otkrio ноvн plaнetarrш
вања
са
телескопом
од 36 палаца шagliпtt н sazvezdjн Вika, јнzпо od Ple.
( = 91 сш) наишао је на три досада не- jacla. Karakteristike шagliп,e sн: spoljпi
познате визуалне двојне звезде, чије су ргеспik 40", tшtttarпji precпik 16", fotoпаралаксе релативно велике, дакле от
gтafska prividпa veliCiпa ceпtralae zve·
стојања од Сунца релативно мала. Те zde 17.3.
звезде су:
Ova шagliпa sнiш!јепа је пekoliko gо
име
прив. кл.
парауrаоно
дiпа гапiје н Bergedorft! sa гeflektoroш
система лакса отстојање ос1 40 palaca ali tada пјеп tip пiје шоgао
10 Urs. Major!s
4,09 О" 07
0",59 da Ьнdе odxedjea zbog шапје jacine dнг1",35
9,40 О"' 05
В. D.+75--473
- f . d.
Н R. 40980
4'',75 Ына.
6,50 o·<os
Периода
Снимци
обилажења 10 Ursae Мај
- G, Р.
износи вероватно 20-30 година.
Kttiper, астроном на Lick-oвoj опсерва·
· Спектар компонената BD + 75° 403 торији, посматрајуhи планету Марс 12
није могао да буде снимљен,
али из марта са телескопом од 12 палаца при;
1
1

1

ко Нове ретко стижу

на »Суперновама«.

то би енергија ослобођ,ена у виду ко·

боје звезда може да се закључи да су

смнчког зрачења морала да буде много

то вероватно »црвени патуљци« (звезде:

светлих пега скоро исте јачине као ње

веhа од енергије ослобођене

мање масе и ниске температуре).

гове »поларне капе«. Истог вечера ени~

нализује

могуhност

да се космичко

зрачење образује на нормалним Нова-

величину

од друге да између њих не постоје У·

45-6-1SЗ5).

'Води порекло од процеса који се врше

Проф. Мс. Crea а-

прву

ри у правцу виђења тако далеко једна'

много осетнију промену нормалне јачи

не космичког зрачења. (По Ј. В. А. А.

у' виду

ма. Израчунао је енергију која се осло· светлости.
Према томе свака појава
бађа прелазом звезде са стања вели~е сјајне Нове морало би да проузрокује
запремине и ниске температуре у ста-

ље мале запремине и високе темпера*) В. о овом,е напред у чланку »0
туре, процес који вероватно одговара природи и постанку космичког зрачења.

-
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А што се тиче треhег система, могу.

метпо је на његовом котуру некоЈIИКО

мио је и Марсову слику. Наредна два

he је али мало вероватно да је систем дана Марс
HR 4098 само привидна (оптичка) двој Crossley и

је снимљен
са

филтрима

различи

на тј. да се ове звезде налазе врло бли

тих

Пеге

примеhују

с,е

зу само

на сликама снимљених са ултра-љуби--

у

перспективи а да

су уства-

-
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боја.

рефлектором
само

частим

филтром,

док

се

на,

доба

Мар-

Nova Herculis (1934); галактичка
+ 25°
4) Nova Cygпi (1920); галактичка ширина: + 12.0
5) Nova Persei (1901); галактичка ши.
рина: 9.0
6) Nova Сешiпоruш (1912); галактнч-

износио

само

ка ширина:

сним.тьеним са ултра-црвеним

ссчикам";
филтром

уопште и не примеhују, Довољан доказ
да су те пеге уствари карактеристични

облаци ванредних размера и
ванредног сјаја, Снимци су врло јасни

и поред тога што је
сов

привидни

оно

пречник

13". (Р о PuЬI. А. S. Р. 47 -- 1935 april).
- f. d.
Мењање

удаљености
По проф.

11

Pictoгis

галактичка

(1912),

- 2&0

земљиној

кори

3 и 7 звезде што није у супротности
са поменутом тезом, јер је љихова гa

под

лактичка ширина врло велика, а с дру

утицајем Месечевог привлачеља ства-

ге стране интерстеларна материја огра-

York-a

чврстој

7) Nova
ширина:

+ 16°

Калциумове црте доста су бледе код
Наагlап-у Ј.

Stetsoп-y и д-р А. L. Lovпis-y iz Ne\Vу

З)

ширина:

рају се извесне плиме тако да се расто-

јаље

између

Европе

и

Америке

мељати за 23 стопе (1R,5 м.).

може

Н. Ј.

ничена је на близину галактичне равни.

Бледоhа ових апсорпционих црта кал

циума могла би се тако тумачити: рела
тивно

у

Облаци

у

спектрима

посматраних

не налазе

много испод

или изнад галактичке равни примеhују
-се

извесн,е

црте

галактичка

ширина

може

калциума

и

натриума

же земљи; између љих и Земље налазе
се маље масе апсорпционих

су због тога и апсорпционе црте много
слабије.

(По

РпЬl.

Astr. Soc. Pacific

за које се лако може утврдити да Ј-~е 1935 feb.).
потичу од самих звезда. Јер док су на-

облака те

Dj. N.

је које су нове у спектру имале исте

Komete u poю:naftr·!llnju.
Kometa
1935-а Johnson је sada cirkuш-polarпi
objekat. Krajem шarta posшatraпa је па
opservatoгiji u Johaпesbuгg·t1 kao objekat
11ш prividпe veliCiпe. Bila је vеоша dit"uzпa sa precпikoш od 3'; bez r,epa i sa
jedva рriшеtпош koпd;eпzacijoш u koшi.
Dekliпacija + 52,.05 (22-Ш). Krajem apгi
la dospela је u пајvесн dekliпaciju i Ьi!а
sasviш Ьliska Severпoш роlн.
Sada se
opet нdaljuje od pola: 3 јuпа i) = 68022'.
Nјепа prividпa veliciпa opada brze по
sto Ьi se to шoglo ocekivati; sada је vе
оша slaba i песе se шосi dugo posшa
trati. Kroz perihel prosla ј,е 26 februara.
Nјепе elemeпte izгacuпali sн А. D. Maxwell i М. Davidsoп. Prvi је za vreшe obllazeпja koшete oko Suпca паsао 896 а
drugi 680 godiпa. Tako velika razlika н
tiш brojeviшa potice od toga sto је kometa posшatraпa па suvise шalom lнku

црте.

пјепе putaпje.

пример

остале црте

диалног

~<'ретаља

померене услед

звезде

ове

последље

црте не показују ту особину.
постављена

теза,

да

се

у

ра

Зато је

интерстелар

ном простору и у близини галактичке
равни
тома

налазе

врло

калциума,

ретки облаци

натриума

а

можда

а
и

других елемената, који апсорбују одго·
варајуhе делове спектра и т,име проуз·
рокују појаву

Ова је теза

горе

поменутих црта.

првобитно

сматрана као

смела, али и многе друге чиљенице иду

јој у прилог.

W.

Н.

Wright

не в.ести» у овом броју)

спектар
је

(види »Лич

проучавајуhи

Novae Herculis (1934)

да спектар

ове нове

приметио

садржи

ап.

сорпционе пруге калциума и ако су ове

доста слабе.

\V.

Н.

Wright

Од нова

потсакнут тиме тражио
ИЈзмеђу

1901

и

1934

та

квих је било седам и то:

1) Nova Aquilae (1918);
:ширина: - 1-0
2) Nova Ophiuchi (1919);
щирина: + 12.0

Komete 1928 Ј Reinmuth је Ьila 7 apriгалактичка

галактичка

la jedva 16.ш5 prividцe
rifel prosla је 1 шаја.
Periodicпa

koшeta

smann-vVachmann

166-

је

ve!iCiпe.

Kroz pe-

пiје pusШa

sjaja: 27-III

tгag-a па fotogтafskiш

пikakva

рlосаша

koje su
zabelezile zvezde 17.5ш prividпe ve!iciпe; 7 aprila шedjнtim pojavila se ропоvо
kao objekat 15ш
sa
od jedva 10."
Za ocekivanim kошеtаша 1930 V! i
1929 II trag·alo s.e dosada 1Jez

opet dozivela pro-

Јосифа у

ког

на Земљи Франца

1932(33

својству

Института

сарадника

Арктич

у Лељинграду. У

грам свога рада био је унео и покушај
да испита утицај

пол ар не свет лости на

атмосферски електрицитет, па му је по

ред великих тешкоfiа пошло за pyкo:vi
да изврши низове мереља потенцијал

цијални

-

марта у близини једне

1

пеге на 21.о јужне хел. шириие и
сточно

250

и-

од средишљег меридиана приме

Између

7

и

19

марта посматрани су

тамни

флокули и пеге.

мерене

су

брзине:

+ 85
15

сразмерно

Код флокула

велике

км(сек,

30--40

градент

радиалне

једном

и

вертикална

пре појаве .имали.
rрадиента

време
волт(м.;

Средља

бил:а је

2. децембра
46,1 волт/м.

компликованијих

буктиља

која

се

је

издизала изнад Сунчеве површине у об

воЈп(м.

87,4

поларне

а за

светлости
те

су

одн.

120,2

вредности

78,7

волт(м:

Ово се да протумачити једино инфлу.
енцијом која потиче од

км[с:ек.

вредност

новембра за време полар

15.

без

износиле

чак

марта посматрана је једна од нај·

струја

своје старе вредности т.ј, оне које су

не светлости

Ћена је сјајна ерупција.

лости. В,ертикална струја
потенцијални

градиент

поларне свет·
па

с

љом

условљена

су

тиме што је Земља негативно наелек·

лику лука. Спољашљи лук састојао се

трисана а виши ваздушни слојеви пози

од

тивно. По Бендорфу се, као што је по

два

дела

одељена

танком

тамном

знато, Земља скупа са атмосфером мо

пругом.

27

марта примећен

флокулус на

32°

је

веfiи

јужне и

60°

тамни

западно

же

сматрати

као

лоптасти

конденза

тор, чију унутрашљу облогу претстав

од средишњег мердиана; радиална бр

ља

зина

ну облогу претставља слој високе атмо·

- 12

км(сек.

Најмногобројнија група пега појави.
ла се

11

априла на

350

јужне

ширине.

Кроз средљи мериди1јан прошла је
.априла,

Обухваfiала је

16

300

милионити

део Сунчеве површине. (По

The obser-

vatory 1935 -

мај).

површина

-

сфере са великом проводном моhи. Под
претпоставком да је напон унутрашље

облоге нула и да се спољашна облоrа

тзв. хевисајдов слој налази на висини
од

80

км., спољашна облога би требало

да има напон од

+ 200.000 волта.
-

Отку

није место овде

шина

-

хевисајдов слој и смањење rю·

тенцијалне

разлике

између њих.

атмосфер

скоr електрицитета у Арктику,

спољаш

зазива смаљеље струје земљина повр

Јоахим Шолц на.

испитиваља

а

љеница да појава поларне светлости и.

експерименталаи Пiрилоr

интересантних

земљина

да се пиtrамо. Нас интересује само чи

.МЕТЕОРОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА

поларне светлости.

сама

да тај електрицитет

ставља да објављује резултате својих

1925 Il Schwas-

као што знамо*) врпшио за време По·
ларне године

Saног градиента и вертикалне струје у
zvezdje Vlasica iша sedaш glavпih zve.
два дана (15. новембра и 2. децембра
zda koje se zoyu »Sedaш vlasica«. Do
skoгa је v!adalo
шisljшje da опi сiпе
Шолц је утврдио да и потенцијални
jedпu пepokretпu gтupu. Medjutim prorрадиент и вертикална струја постану
f.esor Јап Schilt, sa Ko!uшblja tшiverzi·
маљи кратко време пре или са самим
teta, uporedjuju.ci savreшeпe fotografije
почетком
поларне
светлости за 25sa опiша sпiшlјепiш pre sest sedaш go50%, према томе да ЈШ је поларна свет
diпa, utvrdio је da ove zyezde iшајн sop.
лост слабија или јача. По свршетку по
stveпa lcretaпja, koja ih, ша da su spora,
јаве поларне светлости добијају потен·
udaljujн јеdпе od drпgih.

да потиче од тога што су обе нове бли-

звезда, кој,е се

простору.

висока

шепu

која је

-

167

*) »Сатурн« бр. 3, Новости.

То

смањење може у овом случају происте-

па sedпici

.na opservatoriji u Johanesburg-u (Juzna
104 = 10000
1(}3° = kvintШon
jer је 8 januara 1935 otkrio no10в = 1.000.000
шilion
neocekivanu koшetu koja nosi njego- posebne nazive od шiliona
ime: kometa 1935-а Johnson
Sa- dakle samo one potence
turn br. 2 i 3).
sponenat uшnozak od
Izuzetak

ken dosadaпji нpravпik Lick-ove zvezda.
re, vrlo zasluzni astroпoш, pozпat osoЬito ро svojim studijaшa па podrнcju
c!Yojnih
naptшio је 70 godinu sta.
гosti i 30 Јl!па odlazi u staпje

P·rof. В. Р. Geraэimovic, upravпik Pu1. Priшeri; 2.l0ii znaci ko\.fVU'.V\.IV
kovske opservatoгije i prof. Sve i11 Ros·
liona;
selaпd, l!pravпik Astrofizickog instituta
3.1010 = 30.10° = 30
н Oslн izabraпi su za с1апоvе Kr. Eпgle
= 2,300,000
skog astroпoшskog· drн:Stva.
l decimalni brojevi pisu se kao
tence od 10 : ekspunenat је u tom
caju negalivan.
VELIКI I MALI BROJEVl
1
deseti
- то= 0,1
Ve!iki i шali brojeYi se оЬiспо
kao
роtепсе od 10: tako па pr. 10з zпaci 10
1
10.2
stoti
Ј(Т2= 0,01
х 10 х 10 = 1000. Ekspoпeпat (ako је
1
pozitiYaп) odгedjuje dakle broj пнlа iza
lli!jaditi
103 = 0,001
jedinice. Osiш toga пеkе роtепсе od 10
!О-" = mШопШ
iшајн i posebne nazive: шi!јоп, шiliaгda
10-''
шi.iarditi
itd. Uopste priшenjeпi su sledeci пazivi: 10.12
Ьilioniti
!0.18
trilioпiti
10°
1
10 9
шiliarda
itd.
1
1012
10
10
Ьilion
Primeri:
3
10-3
=
0,003
1018
102
100
trilion
3,7.10-3 = 0,0037
3
1024
10
1000
kvadrilioп
5.10-'' = 0,00005

Saveta filosofskog faku1teta
Јш само услед тога, што је пол:арна Uпiverziteta н Beogradl! za redovnog
светлост као целина негативно наелек.
profesora.
томе у појави смањења

трисана.

потенцијалног градиента

струје атмосферског
време

поларне

и вертикалне

електрицитета за

светлости

имамо

први

доказ за хипотезу да поларна светлост

није ништа друго него светлуцањ,е нај

виших слојева атмосфере проузрокова·
но

електронским

ројевима

који

тамо

долеfiу са Сунца.

Njeg·ovo

Овом приликом је се :v1анифестовала
још једна интересантна појава. Вредно-

огg·апizнје fШalu Licк.ove opseгyatorije
н
koja је postojala sve

do 1929 g·.
Posle tri g·odiпe iпteпzivпog rada па

ва могу се узети у обзир две претио-

Сам хевисајдов слој је двопо.

лан; страна према земљи је додуше по-

зитивно наелектрисана,

али му је су-

протна страна негативно наедектрисана.

Отуда се при приближавању електронских ројева хевисајов

слој

угиба ка

земљи, па услед тога настаје повеЋање

потенцијалног градиента. То би била
једна претпоставка. По другој претпо.
ставци - хевисајдов слој је у укупно-

сти својој позитивно наелектрисан, али
електронским ројевима претходе позитрони,

Dr. W. Н.
zavr-

8 минута пре скоро сваке verzitetн н C11icag·o а 1897 postao је а·
stroпoш asisteпt па
ops.ervatoriji. 1903 povereпa шн је zadaca

појаве поларне светлости, највеiое су
билe на 6 минута пре појаве, па су тек
доцније постајале мање. Шолц је утврдио да је и овај нагли скок потенцијалног градиента у вези са полаоном
светлошtу. Као објашњење овог појаставке:

zaнzece

sio је studije 1893 g. па kaШorпickoш
tшiYerzitetн; 1894-96 radio је па нni·

сти потенцијалног градиента су нагло

скакале на

шesto

NovopostayJjeпi u:pravпik

позитивни

пандани електрона,

који повеhавају напон х,евисајдовог
слоја, што има за последицу повеhање

оdгеdјiУапјн rac!ialпЉ brziпa sjajпih zvе

zda јнzпе heшisfere, postaY1jeп је 1906
za astronoшa па istoj opservatoriji.
Dr. vVrig·ht је јеdпа od vodecih Нс·
пosti па рос!rнсјн astrofizike; пjegovi ra·
dovi 0 tншасепјн spektara difнzпih ша
gliпa i Novih od osnovпe su yazпosti.
U posledпjiш godiпama skrenuo је па
' sebe раzпјн i rado11iшa о plaпetskim
atшosferama па osпovu fotografija sniш
ljeпih sa filtriшa гaz!icitih Ьоја.
Zbog tЉ radoYa 'нkazane sн шu пајvе
се pocasti: Dode1jeпa 111ll је шedalja Dra.
per Aшericke akadeшije пauka i zlatnu.
medalja Jansseп Pariske akademije nа
нkа; 1915 postao је сlап Kr. Eпgleskog
astroпoшskog drustva а 1922 postao је·

потенцијалне разлике земљина површина - хевисајдов слој.
- 111 • р.
с!ап Aшericke akadeшije панkа.
слоја

озона

у

Аисела Валена.

Из посматраља која су
вршили

ВаrЬiег, Clыloпge -и

оnсерваторији
температура

ниска,

Јнпgfган

излази

атмосферског

вероватно

нижа

Vassy

да је

озона

од-

на

6()/0

врло

С.

ЛИЧНЕ ВЕСТИ

метеоролошЈ{о-хидрографског

ститута, Др. Аксел

Вален у

својој

ин

58'

години.

diпi.

G. Dtr. Voji·slav V.

нpravпik

Astroпoшske opseгvatorij е н Beogradu i

profesor

ног

1935 умро је директор Држав

Smx·t D-r Gеоч~·а stivea. - 21 febru-ara 1935 шлrо је pozпati пешасki шete
orolog· D-r Georg· StiYe tJ s\lojoj 47 go-

Н. Ј.

vanгedпi

бруара

23 фе-

uпiverziteta

izabran

-

је

>>Comet MedaJ« (Medalja za kоше-"
te) Pacifickog astronoшskog drнstva dode!jeпa је Е. L. Јоlшsоп-н, astroпoшu:
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шо шiliarda.

SUNCE (0): U јнпн Stшce dosШe пajve.cu prividпн Yisiпu, 22 јнпа u 10 sati
11lazi u zпak Raka €9 росiпје leto. Tog dапа Sнпсе н Beogradн izlazi u 3h 52ш,
za1azi tt 19h 27ш. Visiпa iznad horizoпta dostiZe svoj шаksiшнш 68-0 38',8. Gradjaпski suшrak traje 39 шiпuta, astroпoшski 2h 32ш. Dап traje 15 casova 35 minuta. 23 jula u 21h Sunce u!azi н znak Lava (JL).
Датум

Излаз

За лаз
111

т

1
15
l
15
l
15

јуна
јун
јул

јул
август
август

3
3
3
4
4
4

56
51
55
5
22
38

19
19
19
19

16
25
28
22

19

5

18

46

ш

о

20
34
15 33
15 17
14 43
14
8

67
68
68
66
63
59

15
15

'
10,1
29,1
21,6
50,3
23,7
28,1

ш

2
2
2
2
2
1

22
31
30
21
7
55

4
5
6
7
8
9

т

s

36
31

10

22

38 24
29
36
37

39

40

52

Iz prilo~ene taЬiice
kako se
gocШnje kretanje Sunca
11sporava, Ьlizu dugodnevice; posle 22 juna visina Sunca progreslvno opada.
јuпа Ьiсе delimicпo pomraceпje Suпca, koje se песе moci posmatrati iz na§ih
krajeva. Ovo poшracenje је vid!jivo na Skandinavskom polнostrvu, н
Britaniji i Greпlaпdн. NajYeca faza пastнpice н 19h 59ш svetskog vreшena i iz·
nosice 0,338 Sunceva precnika. Mesec dana docnije, 30 jula Ьiсе opet delimicno
рошrасепје Suпca i ono se nece шоСi videti kod nas. Pocetak ovog рошrасеща
nastupice u Atlaпskoш Okeanu azavrsi.ce se паd Juzпiш ledeпim шorem. Najvecu
fazн (0,231 Sнпсеvа precпika) dostiZe н 9h 16ш sv. vr. Godina 1935 је bogata ро-
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~:

шracenjiшa (5 suпcevih i 2 meseceva), ali nijedлo od лjih kod паs se пе moze:
posmatrati.
MESEC. :Ј) M!ad Mesec 1 Јuпа u 8h 52; izlazi u Зh Зlш, zalazi н 19h Б2т.
Prva cetvгt Q) 9 Јuпа н 6h 49; izlazi u 11h 47m, zalazi н 23h Б2ш.
Pun mesec&J 16 Јuпа u 2lh 20; izlazi u 19h 30 zalazi н 211 59m.
Posleo'nja cetvrt (С23 Juna u 15h 21; izlazi u 23h 20m, zalazi н 1Ih 40m ..
Mlad mesec О 30 Јнпа u 2011 45; izlazi u Зl1 12m, zalazi u 19ћ 26m.
Prva cetvrt Q) 8 Јн!а н 23h 28; izlazi н llh 40ш, zalazi н 22h 38111.
Рип mt:sec @> 16 Јнlа н 6h О; izlazi u 19h 37ш, zalazi u 4h 4m.
Poslednja cetvrt (; 22 Jula u 20h 42; izlazi u 22h !6111, zalazi н llh 59m.
Mlad mesec О 30 Ј н! а tt lOh 32; izlazi н 4h !Б, zalazi u 1911 4m.
Prva cetvrtQ) 7 Avgнsta u 1411 23, izlazi u !2h 43m, zalazi н 2111 Б9т.
Pun mesec &Ј 14 Avgнsta н 1311 44, izlazi tt 1811 35m, zalazi н 411 18m.
16 Јнlа Ьiсе totalno рошrасепје Meseca, koje se песе moci posшatrati l>:od:
паs, zbog· raпog· zalaska Meseca. Pocetak poшracenja (нlaz Mesecev tt Zemljiпu
роlнsепlш) паstнра н З/1 15ш, 6 sг.-evr. vг. а Mesec zalazi н 4h 11 ш,9
Veliciпa
ропнасепја izпost 1,761 .~ eseceva precпika а srediпa nastнpiCe u 511 Б9т,6. Pomraceпie М eseca vidi s.e н isti tгenнtak i н istoj fazi н sviшa mestiшa za zeшlji
noj povгsini, gde је оп н to vreшe izпad 11orizonta. Meseceva рошгасепја dogadjajн se kad је Мс sec рнп. Za vгеше pomraceпja, interesaпtпo је obratiti раzлјн.
па ivicн Z emljine senke, koja пiје гаvпа vec је izreckaпa to se zemljiпe р Ја.
пiпе pro cirajн па Mesec i mi Љ mozcmo гaspoznati od гeljefa samog Meseca.
Kriviпa senke mепја se нsled tog·a, sto se
еш!јiпа silнeta pm · iга ne na ravaп,
пеg·о па sferoid. Graпice seпke пisн ostre, ali пiје tesko izdvojiti sепlш Zeшlje·
od seпke пјепоg atшosferskog omotaca.
MER!ШR. ,5 17 Јнnа н 1ћ Merkш dolazi н af'eJ (najdalja tacka па рнtапјi
od Sнпса). 21fVI stнpa н dопјн kопјнпkсiјн sa Sнпсеш; 14 Јнlа Ьiсе Merkш н
пајvесој prividnoj нda!jeпosti od Sнпса i пjegova elolc·acija imace vredпos1!
21·0 W. Toga dапа оп Ы se mogal) videti pred izlazak Sнпса kao jнtarnja zvezda
О,Бш prividпe veliciпe. 3-0fVII н 24h Merkнr stiz1e н perihel (tacka па рнtапјi пaj
Ьliza Stшсн i diaшetralпo sнprotпa afelн). 10 avgнsta Мегkнr је н gorпjoj koп
jнпkciji sa Sнпсеш.
VENERA. Q Svako vece Ь!jesti na nеЬн povecavajнci i dalje svoj sjaj. 30
Јнпа dostize do пајvесе elon~:>cije 45°Е i zalazi skoro З sata docпije ро zalasktt
Sunca. Vreшe blizн tako velike е! ЈП,(;i! 'ije је vеоша povoljпo za пјепо posшa
traпje i рrонсаvапје. 8 avgнsta Veпera dostize do svog пajveceg sjaja - 4,2ш i
daje svetlost, priЬ!iZno, 12 рнtа vесн od Siriнsa. Faza Veпere pocetkoш avgнsta
је sliCna fazi Mesec-a 3-4 dапа starosti t. ј. srp sa pгividпiш precпikom od 42".

MARS. IJ U tolш јнпа i Јн!а Mars se vidi па zараdпош dе!н пеЬа i svaki
dап sve гanije zalazi s toga dolazi н пероvоlјап polozaj za posшatraпje. 16
Јнnа stнpa н kvadratнrн sa Sнпсеш. Sjaj Marsa пaglo opada. 16 Јtша proci
Магs н neposredпoj Ьliziпi zyezde Spike (а- Viгgiпis).

proCi Ыizн Meseca ne pгiЬJiZavajнci шн s.e blize od 6-0 •

SATURN. ћ Sаtшп је sada jнtarnja plaпeta. Satнrп је пajpriv1acпiji objekt
za ljнbltelja astroпomije. Nenaorнzaпoш оkн оп пе pJ"edstavlja пarocitн draz, aJi
н dшЬiпн cini пеоЬlсап efekat; sliCnн slikн пешашо шеdјн drнgiш пebeskiш
teliшa. Sp!jostenost Satuшa је veca od Jнpiterove, ali s1e пе da нociti zbog шanjeg
razmera i prsteпa. Ahromaticki dttrbln sa precпikoш 60-80mm daje slikн Sа
tшпа sa prsteпoш, koja se lako пе zaboravlja. Svako ko prvi рнt vidi Satнrn па.
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odvojiti pogled od

пјеgа,

toliko

је priшaшljiv

ovaj

шiste

riozпi izпiшak Sнпсеvе porodice.
21 Juna Sаtшп је н zastojн (шепја ргаvас

svog prividnog kretaпja).
21h је н koпjнпkciji sa Меsесош, нdа!јеп od пјеgа za 69 рrеша jнgu.
PribliZavajнCi se opoziciji, koja .се пastнplti 31 avgusta, povecava se prividni polнprecnik i sjaj plaпete. Prsten pokazнje svojн severnн povrsiпн.
И RAN. (.) Moze se zapaziti н sazvezdjн Оvпа (Aries) н dгнgој poloviпi пссi
роmосн iпstrumeпta. 26fVI је н koпjuпkciji sa Меsесош. 29 Јн!а stнpa н kvac!tь·
tшu sa Sнпсеm. 11 Avgнsta је zastojн.
Avgusta

н

Q
авг.

Марс

о

Јупитер

11
21
1
ll
21
1
!1
11
2!
1
11

'4

21
1
11

С"турн

ћ

се

JUPIТER.QL Na jнg·o-zapadпom delн пеЬа Jнpiter se шоzе Jako raspozпati
syojom шirпom Ьеlош svetloscн. Jнpiter, kao i Магs Ь!Ш se Zapadн i postace
zbog tog·a пероvо!јап objekt za opservaciju. 14 Јнnа, 11 Jula i 7 Avgнsta Jнpiter
се

iпstruшeпtн, пе шоzе

11
21
1
11
21

јун
јун

ЈУЛ

јул
јул
авг.
авг.

7
7
7
7
8
8
7
9
13
12 46
12 27
12 12
Ј 1 58
11 47
11 39

35
46
59
15
33
55
17

-

3
5
6
8
-10
-12
-14

38
4
45
36
34
48
51

-· 0,1
+ 0,!
+ 0,2
+ 0,4
+ O,S
+ 0,7
+ 0,9

10,6
9,8
9,4
8,6
8,2
7,8
7,4

11

51
48

-15
-14
-14
-14
-14
-15
-15

10
59
53
52
57
8
24

-

1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7

40,5
39,7
38,2
37,7
36,8
35,7
34,4

-

19
19
23
31

1,3
+
+ 1,2

15,7
16,0
16,2
16,4
16,7
16,9
17,0

јун
јун
јул
јул
јул
авг.

16
15
14
14
13

авr.

12

јун
јун
јул
јул
јул

23
23
22
21
21
20
19

ј

авr.

11

авг.

12

28
47
7
28
48
13

46
45
46
47
50
49

44
5
25
46

49

-

9
9
9
9

47
45
43

-

9 41

БО

49

б

22
41

- 9 56
-10 12

+
+
+
+

+

1,1
1,0
0,9
0,9
08

U .efemeridaшa ve!ikih plaпeta, daje se пjihov polozaj na пеЬн н ekvato·
rijalпiш koordiпataшa: rektasceпziji ос i deklinaciji д. Svaki, рошосн zvezdaпe
kaгte,

moze odrediti polozaj pianete шеdјн zvezdaшa па karti, i ро tоше пасi
Na zvezdano] karti rektasceпzije sн obelezene н vreшeпskiш jedinicaшa i prestavljeп е polttprecпicima projektovaпe sf1ere, а dekliпaclje konceп
tгicпim krнgovima, pri сешн dekliпacije rastн od ekvatora рrеша poloviшa: plus
( +) рrеша severпoш ро!н; шinнs (-) рrеша јнznош. Objekat sa пegativпoш a~::
klinacijoш za паs, posшatrace severne hemisfere, пalazi se ispod · пebeskog
.ekvatora.
Dati podaci шogu se pretvoriti рrеша potrebl za svako шesto н Jнgosla·
viji dodavanjem razlike и geografskoj sirini izmedju Beograda i mesta za

је па пеЬн.
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trazimo, ako

od Beograda

је

mesto
istocno od Beograda.
METEORSК!

Ђ!izini

oduzimanjem ako mesto lezl

и но!ш

l.J2.

маја долази без мало у целој држави до падања кише, која је по

негде и врло издашна била: у јужном делу Приморске, у Северном делу Зет
ске, у

ROJEVJ. Izmedju 27-29 Ju!a padaju meteori sa radiantom

3 Aquarii

исте циклонске фамилије, померене нешто на исток, те у току ова два дана

13°). Ova pojava broji ргоsеспо 24 щeteora
па sat
nosi пaziv meteorskog roja Akvaride II. Izmedju 9-11 Avgusta padaju
meteori Perseidi, Ciji se radiaпt nalazi Ь!izu
u velikom broju, (oko 46 па
zvezde '11 Persei а пjeg·ove koordiпate sн:
= 2h 56ш; ;~ = + 56°. Perseidi sн karakteristicпi zbog
leta meteora.
Р. Ernanuel.

= 22:h 44m;;)

у западном делу Моравске и централном делу Душшске ба.

новине. У Мостару је измерено

у Ковиљачи

2:0
Ујутру 1.

мм., у Краљеву

20 мм., у Плевљама 32 мм., у Сарајеву 39
26 м м., у БеоградУ 2:3 мм., у Новом Саду 25

маја у брдским крајевима пада и код нас снег; јавили су

Пљевља и Сарајево. Тек после овога захлађење долази до пуног изражаја
нашим крајевима.

У току

2:.

маја наоблаченост

почиње да се умањава,

дола3имо под утицај северозападног антициклона, чије је средиште тада

Немачком, те хлаlјење тла и приземног ваздуха у току ноiш узима јачег
ха. У ноlш 2.Ј3. и

маја у веtсм делу државе температура силази .испод.

нуле или до сСtме нул1 е. Ово су уједно најниже

Преглед временских прилика у Југославији за месец мај

1935.

По телефонским и радиотелеграфским извештајима, примљеним у
Метеоролошкој опсерваторији у Београду, саставио М. Радошевић.
"За састав овог прегледа употребљени су метеородошки из
вештајн са

20

наших метеородошких стањица, који с.е свакодневно

у три маха шифрирани достављају телефонским путем Метеоро

лошкој

опсерваторији, а

сем тога и извештаји са многобројних

иностраних станица, угдавном европских, и са бродова на Сре.
доземнсм Мору и источном делу Северног

Атлантског Океана,

температуре у току месеца.

маја, као што се то види и из Табл. 1., рубрика 3).
Од 4. па све до 8. температура расте, време је ведро или мало наобла··
чено. Притисак висок, изнад

1020 милибара (765 мм). 8. продире У наше за
падне крајеве и на Приморје хладан ваздух са севера, па у току 8. и 9. до·

лази до киша у целој држави, са изузетком централног дела. На
Приморју

8.

дува јак ветар.

10.-12:.

температура полако расте, време промен·

љиве наоблачености, углавном без кише; нешто мало кише пало је 10. на
југу и у Средњем Приморју, а 12. на југу и у источним крајевима. 13. са се·
верозапада поново продире хладан маритимни ваздух проузрокују!ш осетан
пад температуре нарочито у северном делу државе. 12. је у Београду дневни

који се два пута дневно прикупљају у пријемној радиотедеграф

максимум температуре достигао

ској станици Опсерваториlје.

духа проузроковао је снажним издиаањем увис затеченог топлијег ваздуха

У след тога, што је број наших станица које за овај

пре

27·0 ,

а

14.

свега

10°.

Овај продор хладног ваа.

врло обиl1!не кише у Целој земљи, са изузетком

У ТОКЈ''

ма, наш преглед је не само сумаран, него је и провизорног карак

13. и 14. измерено је у Београду 41 мм. воде од кише, а у В. Градишту 64 мм .•.
у Ковиљачи 37 мм., у Пљевљама 40 мм., у Нишу 38 мм.
Од 15.-18. време променљива са порастом температуре. Између двају

тера. Пре

антициклона: један са средиштем над Северним Атлантиком, други над Се··

'л

д употребљаопмu овако

м :ли и што

начин

nријема

ових

изве

штаја онемогуhава строгу котролу његове тачности и у детаљи

тачно

у

свега шифре нам не допуштају да знамо температуру

десетим

деловима

степена,

нити

прописно

тачан

износ

верном Русијом, протеже се преко Европе пр а1 це м север-југ појас циклон··

дневне наоблачености. Просечну дневну темцературу смо морали

ских

да израчунавамо из максимума и минимума, а тиме смо се још

ваздуха на западУ и топлог супротског ваздуха на југоистоку. Појас ових

формација дуж дисконтинуитетне пруге

између

хладног

маритимног

више у даљиди од познавања њеног тачно г износа. Затим, са

2:0

атмосферс~их поремеhаја осцилира између положаја час више западно час

станица

које нам стоје на расположењу далеко

да

можемо

добити

Југосдавије, а најмање у погледу количине и расподеле падавина.

више источно, те повремено и Југославија потпада под њихов утицај. 16.
11ада киша у североаападним крајевима, у Дравској и западном делу Савске·
бановине. И у Средњем Приморју нешто мало. 17. киша захвата поред Дра~~

При свем том уредњиштв6 »Сатурна« је се одлучило да от

ск е и Сав ск е још и северни део Бр баске бановине. У Загребу измерено., 212:

почне

тачну

смо од тога

слику временских прилика у сваком

са објављивањем овог прегледа, јер верује да

и иоле

мм. воде од кише. 1'7. је готово цела Југославија захваhена овим поја~ом~:

да задо.

циклонских формација, у коме се услед снажног продирања на средњйм ви.;

he

приближна слика временских прилика у држави моhи

куту

вољи многу потребу, а пре свега потребе наше пољопривреде.
За реализовање овог нашег потхвата имамо да захвалимо

г. др. Павлу Вујевиhу, проф. универз. и управнику Метеоролошке
опсерваторије

у

Београду, што

нам је допустио

послужимо податцима који се прикупљају
Последљих дана априла јутарња температура од

да се за

ово

у Опсерваторији.

7

часова држи се око

~10° (Целзиусових) готово у целој држави; само понекад у брдским крајевима
падала је на

5-0

и

4°.

Тада је веhи део Европе био преплављ1 ен хладним ваз

синама супротног ваздуха из јужног квадранта образује читав низ вртлож~
них струја, које су проузрочиле на много места јаке ветрове и олује; Код
нас на Средњем Приморју, у северном делу Зетске и југозападном делу Дрин·.
ске бановине. Уа пад јутарње температуре кише и 18. и У току ноhи 18./19; и
захвата ју поједине пределе и у источним и јужним крајевима државе; знат· ·

није количине у северном делу Врбаске, јужном делу Моравске и централном
делу Вардарске бановине.

19.

и у току ноhи

19.f20.

још увек по мало кише У

Дравској бановини. У осталим крајевима 19. и 2:0. без кише. Уз пораст

духом који је продро из арктичких предела око Нове Земље; у многим краје·

тиска 19.ј2:1. смањује се наоблаченост, а~и и у току _ноtИЈ 20.ј21. дошло је до

вима Североисточне Европе од

краткотрајних пљусковитих киша у

2:9. IV

до

1. V

пада снег. Тај хладни арктички

ваздух поЈrако је продирао н у наше крајеве изазивајуhи осетно снижавање
1'емпературе.

30.

априла је прешао преко нас први члан једне циклонске фа

милије, пореклом из Северне Африке, а

-

1.

маја смо под утицајем другог члана

172-

ПОЈединим крајевима источне половине

државе.

22:. нама се приближава једна нова циклонска формација, пореклом из
Северне Африке, што има за последицу појачање топлих југоисточних ветро··

-
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ва, који у појединим пределима, нарочито на Средљем и Горљем Приморју,
току

добијају олујни карактер. Олујни ветрови су долазили до израза

23.

и у понеким крајевима у унутрашљости држав,е; тако је

22.

и ноlш

било жестоких олуја у Врбаској бановини, које су и штете причиниле.

подне и

23.

2:2.f2:3.
22. по

у Дравској, делом у Савској и у западном делу Врбаске бановине

било је кише. У току ноЋи

23./24.

долази до јачег разведраваља у већем делу

државе, услеД чега јутарља температура опада.

је дан без кише.

24.

25.

смо

опет под утицајем једне нове депресије (циклона) која је дошла с југа, те у

запидним крајевима: Дравској, Савској и Врбаској бановини имамо пре подне
кишу, а на Горљем Приморју јак северни ветар.

Од

26.-29.

без кише. Услед

топло време

са променљивом

интензивног дневног загреваља тла

ранијим или познијим часовима до
них

слојева,

наоблаченошћу

који

су

наглих

проузроковали јаке

и углавноы

долази у поподневним

поремећаја в,ертикалних ваздуш

локалне

пљускове и

падаље

града.

Тако је на пр. у касним поподневним часовима дошло до падаља јаког града

долини Моравице.

Од

20.

дана

маја

температура је

уз

незнатнија

ко.'Iебања стално у лаганом порасту и у највеЋем делу државе достиже макси

и

28.

Табл.

29.

(Види табл.

1.,

рубрика

није осеЋало захладљење. Као што

ратуре приземни слој захвата тек у току

31.

Уз ограничења која смо напр,ед споменули, кад се за Београд, упореде
:просечне вредности метеорошких елемената у мају

1.

Месечни преглед,

l\!s

-------

'ГР~m

ui>'
0."'
о~

МЕСТО

~§

"'"'

:<:.о

Марибор
Љубљана
Загреб
Славонски Брод
Бањалука
Ковиљача
Нови Сад
Београд
Вел. Градиште
Сарајево
Краљево
Ни ш
Плевља
Кос. Митровица
Скопље
При леп
Мостар
Р аб
Сплит
З ел епика

1

280
285
160
90
155
125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

"'

"'
"'"'
"'"'
Ov

16,.05)

ни у погледу количине падавине (79шm према

ситуација у овом погледу изгледа

да

кад се погледају вредности у Табл.

.за

5

одабраних места

из Табл.

2.,

је

и

у

"'
rt1

<

".о

..

О. :С

"<

~
:;:

"'

~

~

!»

"'

3

2

24
12
24
15,5 28
15,5 30
14
28
15
31
16
31
15,5 31
16, 31
13,5 28
15
30
16
30
12,5 25
15
31
16
31
16
30
17,5 31
15
24
17,5 27
18,5 32
13

28
12
28
28
28
28
28
28
28
27
23
24

30
29
29

30
22
22

По подне

29.

где је изнет преглед по седмицама

1., онда се боље уочава оно што је било

ниске температуре у првим дањима м1есеца маја, а затим велика диференција

између максималних и минималних температура, која се са изузетком послед
ље, показују у свима седмицама свуда сем на Приморју. Приморје и
као и поједини крајеви Савске и

3

-3

2

1

-3

-2

-0
-1

о

-4
-1

-0
-6
3

-3

о

4
4

28

6

22'

6

Б р ој

~! ј~
.......

~

;;;:: v

u<t

"' о

(:С! .,о

<[

Ох

о."'
u=:!
::с::

2
3
3
3
3
3
3
4

3
3
4
4
4

3
4

3
3
3

81
112
59
45
81
52
31

79
119

57
72
31
74
25
32
36
27
19
25
40

о.
<[
<1Ј
.о

5

б

14
15
13
14
12
6
7
10
9
7
14
9
7
7
8
7
5
3
10
10

11

4

-2

-4

Падаl'нше

мално«.

2.

Седмичии преглед,

28-IV -

29./30.

и ујутру

и остајемо под њим и

30. и 31. пало је у Љубљани
30. владају олујни ветрови у

4
6
6
5
4
6
4
3
5
2
3
3
3
5
7
2
11
4
2

х

х

"'...

~

7

"8

:ц
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Број

дана

~

н

v

х

"'
"'"'
:;:

о.

5
12
19
26

9

2
7 16 5
13 3 8 4 2
9 3 3
2
!О 10
12 7 6 9 1
11 6
12 6 3
13 9 2
9 10 4
14
18 8 2
ll 10 l
7 9
12 14
9
12 4 7 6 -

-

~

-

ЉЈ~1~н:_

:ц

=1

31.,

јер је се депре

47шш кише. Затим, у току
крају око тромеђе између

Дринске, Вардарске и Моравске бановине. Ови су поремеhаји били изазвани

-

1-VI 1935

ПадаСнше

МЕСТО

nојачала. Последица су кише, које у току тих дана захватају готово све кра•

јеве, с изузетког југа.

део

дана

снја, мада је њено средиште померена далеко на север од нас, удубиiЈ!а и

.ноhи

источни

Моравске бановине изгледа да су добили знатно мање кише него што је »НОР·
ща

приближа!)а нам се брзо једна нова јужна депресија, под

30.

Међутим

карактt3ристично за временске прилике овог маја. То су пре свега изванредно

2

1

4 v
-- 11 v
- 18
- 25
v- 1 V!

v
v

7
12

18
24
11,5 24
13
22
16,5 23

3

4

29-JV -3 2 v 20
ll-V -0 5 V .Q,O
12-V 0 15 V
25-V
1 21 V 15
28-V
8 27V 55

5

б

7

3

2

1

1

3
5
3

5
5

3

4
4

4

Београд

28 IV 5

-

4 V
11

~~

1

v
v

- 18
19
-· 25 v
26 V 1 Vl

28 !V- 1 3 V 24
llV
45V 4
6 15 v Ь1
16
27 17 v
9 19 v 2
19,5 28 23 v
15 31 v 26
21
31 28 v
9,5
15

Сарајево

21

3

25

l
4

2

2
1
l

2
3

1
2

2
3

2

5

3
2
2
3
3

1
l
1
3

1

28 IV 4 V
5
-- 11
12
- 18 v
19
- 25 v
26 V
1 Vl

7
20 29 V - 4 4 V 3>~
12,5 26 11
-2 5
2
13
26 12 v
3 14 v 3)
15,!1 28 22 v
2 19 v 18
28 27 V
9 27 V 17

28 IV 5
12
19
26 V -

11 ,5

22

13

23

16,!)
18,5
20.5

26 18
30 23 v
31 29 V

v

v

v

-

2
1
3

1
l
1
1
1

3

2
1

--С~к-оп-~-е----------~--~~--~~~~~--~~~~~~L-~--- 1

Сплит
чији утицај потпуно долазимо

Слична

73mm).

осталим местИма.

1-31 маја 1935

'/" '/.
!»
~

са »Нормалним« вред

не показује овај мај ни мало велика отступаља ни у погледу температуре (lб"

према

2.).

"~У"" Ьа3духа у со

~

1935

ностима за мај, добивеним из дугоrодишљег низа података, упркос очекиваљу

Температура Ьа3духа у со

Таблица

се

1. види, понека места су 30. имала најтоплији мајски дан. Пад темпе

.крајеви Вардарске бановине,

па до претпоследљег

малне вредности

'(:Вакако продором х,ладнијег ваздуха са северозапада у вишим слојевима, јер

•се у приземном слоју ваздушном

28 IV5

-

4 V
11

v

v

18
25 v
1 Vl

28 IV
9

v

3 4V

1

3

1

4

1 5

8

2

2

2

1

2
2
3

v

v

715
24
4
6 19 v _о_,о _1.
10 27 V

1

1

1
4
6

--·----~~~~-=~~~~~~----~--~~~~~~-L---I

4 V
11

v
v
v

12
- 18
19
- 2:.
26 V - lVI

13
21 29 IV 6 2
16,5 24 lOV
9 5
17
24 12 v 10 14
20
27 24 v 12 19
20,5 Z1 28 v 15 26

Напомене уа таблице. Рубрике
:не (рубрика

v -

5)

v
v
v
v
v

9
16
7
0,0
1

1

3
3
1
3

3

2
4
2

2

2

5

3

3)-4) се разумеју без даљ,еr. У кишне да·

убројани су сви дани у којима је било ма и најмаље коли·

-
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чине падавина. У рубрици б) су набројани дани чија је средња наоблаченост

износила 0 / 10 до
/ 10

до

2;.Sj10 , а у рубрику 7) дани чија је средња наоблаченоет износила

У летње дане рубрика 8), набројани су дани у којима се темпе
ратура ваздуха пела више од 25°, а у мразне дане (рубрика 9) они у којима је:
минимум температуре силазио испод 0°.
Сва срачунавања за таблице извршио је г. Стојша Ћукановић, калку
8

10

/ 10 .

латор Астрономске опсерваторије у Београду.

1Z
Њ 1. 1) Na sestoj upravnoj sednici ро referatu sekretara g-djice Tomljenovlc, primljeni su u clanstvo: g. g. Slavoljub Plesnik, iz Zagreba; Bogoljub Етiс, iz.
Ve!ike Кikinde, Aleksandar Sonnabend, iz Sp!ita i Milan Шmitгijevk:, iz Beograda.
Pomenutoj gospodi uputiCe se naknadno clanske karte. Moli se g. Plesnik iz Zagreba da nam posalje tacnu adresu kako blsmo ти poslali clansku kartu i ca-

sopis »Satumc,
2) Knjiznicar g,
је
da је g. V. V. Tтetjakov,.
cinovnik Vojno-geografskog instituta u Beogradu poklonio ЫЬ!ioteci astronorн.
skog drustva dve svoje
(;•. Dr. V.Miskovic prof,esor
poklonio
је Astronomskom drustvu sedamnaest
nase nebo« za 1934, 1933 t
1932.
g, g. darodavcima
,N'g П. 1) Uvazena је ostavka g. Nenadu
knjiznicaru i za Lamenika knjiznicara
је g. Pa.vle Emanuel.
2) Ро predlogu geografskog drustva na Univerzitetu u LjuЬ!jani reseno је~
da se pristane па zamenu ~saturna« i puЬiikacija ovog univerzitetskog drustva ..

последљих
утисак

М.

Nikolic, s. r.

=-

v

-

стоји верmи1<алном треба

хоризонталном.

113 испод сл. 2 изостављена је ознака порекла фотографије:

Photo Fundacio, Concepcio, Rabell, Tibldabo (из "Међународног
атласvа облака" 1930)
Clanak:
лирида
86, 3 .ред одоздо, umesto V2V треба
v2V "
V2V
5 "
"
4
V
=
130,8
km/sek
18,9 kmjsek.
"
"
треба

V2v

"

v2

+

130,9 km!sec + 18,9 km

Штампа Графички уметнички завод .nланета•

година

астрономи

би нарочито ва-

·

жило за Месец који
како
и сувише
да би на њему могло постојати ма шта непознато.
ствари не стоје тако.

Moltmo citaoce
u 2, 3 i 4 broju isprave sledece greske
lCanak: Kontormna poprecna policilindricna projekcija
str.
7 red odozdo, umesto u naucnim izdanjima; treba па
" 80, na sl. 3 FЛ se odnosi na krivu, koja prolazi kroz Р.
" 82, 6 red odozdo, umesto j 1 '[F(cp) +ГЛ}, treba fiF(cp)
83, 2 " odozgo,
"
ј,' [F(cp)-'- iЛ],
"
/ 1[F(cp)116, 22 red odozgo, umt1sto razne, treba ravne
" 118, 15 "
"
- N sin ср cos 2cp
N cos 3cpfgcp, treba:
N sin ср cos ср = - N cos 2 ср tg ср.
Щ Clanak: 3aшmuma од града
103, ред 3 и 4 одозго стоји: хориsонталном, треба вертшшлном,

дващесет
се

модерном граном

Pretsednik,
Mir jana. Tomljenovic. s. r.

да

астрономи, не потце-

интерес
ивучс;шаљем

звезда

д?
и

маглина,

не

запостављају

се
ни

дошло

друга

поља

рада.
ово тачно, докаrз је недавни проналазак Плутона; ова
је чиљеница и за самог лачика јасан доказ наше :врдље.
Месец има још много чему да нас научи и ЈОШ увек је пред

мет Живог интересоваља и за астронома и за лаик:о1.

кол~ко,

да
теорија кретањэ Месеца учишила велики напредак она, ЈОШ
ни издалека није савршена и зато треба наст@вити са опсерваци

јама Месечевих положа_ја да би се :георија допу!fила и усавршил;;..
Систематске опсервациЈе окултациЈа звезда, КОЈе слу~е за одре
ђивање позиције Месеца, данас су од особитоr значаЈа. Ова по
сматраља потребна су не само за ствараље експерименталне основе

небеске механике, већ су потребна, и то неопходн<;;; како би омо
!')Тhила астрономима да контролишу ротациону
орзин~
Зем~е
открићем малих неправилности у брзини саме те ротације, а која
ина1че служи за мереље времена чему се посветио »Часовни интер
национални биро«.

Ни са гледишта астрофизике Месец не треба да буде зап3"
стављен. Неупућени he можда помислити, . да ас:р.ономи не ои
смели да се баве фотометријом Месеца ЧИЈИ се СЈаЈ сваког часа
мења, јер Месечеве фазе пружају игру променљиве светлости што

(Ср. Ил. Обрадовиhа), Ускочка 8.
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све нови~е и новије пеизаже. Астрофи-

.

супротног мишљеља: Zollпeг Је вршио фотометриска

мереља

к~•ко ""ои одре

.

"'

.

б' · ···
дио љегов ал едо."· Ова као и по.па-

~им;~рична мереља продужена

упо"навање Месечевог тла
.

•

•

отад;::1

нади да се

Напослетю'
-

,
111 оже

.• .~_,

да

·

послужи

: као о~новна Јединица за мереЈ~Је СЈаЈэ небеских тела под усло-

омh?а Је познат закон вариациЈе као функција угла фазе. Овде
тре?с! ра~ликовати две врсте мереља: 1. мереља глобаЈrне
триЈе, КОЈима се мери светлост што произилази од целокупне по
вршине Месеца која је освет

љена Сунцем; 2. мереља освет
љености Месечевог диска. Да

би одредио албедо наше Зем

ље, г. Данжон (Danjon) се по
служ_ио фотометарским опсер
ва!}:ИЈ_ама
оног дела Месеца,
коЈи Је осветљен само зрацима

одбијеним од Земље

(lumiere

cendree) и он је, помоhу фато
метра

са

двоструком сликом,

упоређивао
оним

ову

делом

Сунцем.

вариације

Сунцем,

светлост

са

који је о свет љен

би одредио закон

диска

осветљеног

г. Данжон се послу

жио исто тако једним фото
метром с_а двоструком сликом,
што му Је омогуhило да врши

фотометрична поређеља Месе
чевог диска са Сунчевим.

Ове последље опсервације

чисто су диференциалне, јер су
вршене кад су се Сунце и Ме
сец налазили на истој

изнад хоризонта

висини

(Сунце на и

стоку, Месец на западу). Сем тога, упоређиваља Месеца и Сунца

вбршена су само на

ило врло провидно.

r•

Француске, и то искључиво кад је небо

Напр.оти~, опсерва:циј~ из глобалне фотометрије апсолутна су

t'ереља, Јер Је .опсервациј<Ј природно управљена на то да упоре

':УЈе Месец .са Једном зема-:ьском јединицом. Ово би требало пот

крепити ко)им примером, Ј~р сам запазио да многи, па и они са

високим ооразоваљем, имаЈу врло погрешнэ схватања по овом

пр~дмету. Имао сам прилике да се сусретнем са таквим особама

~ОЈе су веровале да је висока температур@ у лето проузроков~н~
лизином Сун~а, и веома с~ се зачудиле кад сад им објаснио, дњ

смо У месецу ЈУЛУ удаљенији од Сунца него у јануа~ру. Не маље
су се изненадили, кад сам им објЗЈснио, да су годишља доба про
узрокована нагибом Земљиног екваторs према еклиптици, услед
•<- А"

:У

···

.

лоедо Је део

васиону

С

унчеве светлости који се одбија од планете или М<>сеца

'

-

чега настаје варираље трајаља инсолације у току године. Коли
чина енергије примљене од Сунца, као и од
само од времена, за које је Сунце, односно
хоризонта:, веh исто тако и од максималне висине до
тело достиже изнад хоризонта.
На
хоризонтаљном делу
Земље ко.пичина примљене енергије пропорцион&•лна је
зенитне даљине небеског тела. Ово донекле објашњује зашто
ујутру и увече хладније него у подне кад Сунце достиже
највеhу висину. На1јзад
чињеница која умаљује количину
примљене енергије, н:зрочито кад се небеско тело. приближује хо
ризонту, јесте апсорпција којом наша Земља утиче на сваки свет
лосни зрак који до нас допире. Ова апсорпциј3i селективна је
она је веhэ или маља, према томе колика је дужина таласа енер
гије. Плаве раrдиације знатно су више апсорбљиве него црвене,
и отуда нам Сунце пре свог заласка изгледа црвено.
Астроном, који врши фотометриске опсервације т.ј. који мери
један део зр:зчене енергије коју нам шаљу небеска
мора1 водити рачуна о последљој од три поменуте чиљенице.

чиље-

ницз одређује му само време кад може да опсервира тј. време за
које је небеско тело над хоризонтом. Друга нимало не смета ОП·
серв:зтору, пошто му је дурбин увек управ.љен ка небеском
Но астроном се не може ослободити треhе чиљенице,
наше атмосфере која смаљује зрачеље. Уствари за астронома ни
ова чиљеница не би претстављаgrа велику тешкоhу кад би атмо
сфера била сасвим хомогена. У том случају одредио би се транс
мисиони фактор је,щном за увек помоhу спедиалне опсервације из
вршене у овом циљу, и астроном 6и имао да учини само корекцију
својих опсервација извршених на познатим висинама.

Нажалост, атмосфер3i је хетерогена! Супстанце, које је сачи
њавају 1нису увек у истом стаљу тј. могу бити у течном, гасовитом и
т. д. стаљу. Водена пара може постојати у атмосфери час у
Ч3iс у маљој количини а затим може образовати и облаке.
је атмосфера очигледно хетерогена, ствар
врло проста, онда
астроному ни на памет не пада да посматра. Опсерв21ције вршене

по лепом времену показују да се атмосфера за време од неколико
часова~ т. ј. за време трајаља опсервација може, С@МО нажалост не
увек, см::нрати као хомогена. Кад се астроном служи врло осет

љивим пријемником као што је фотометрична hелија, може утвр
дити, да иако небо изгледа сасвим чисто, мерељ3i ипак показују
флуктуације чији узрок лежи у атмосфери. После 1600 мереља у
току од преко 110 ноhи опсервираља, сматрам да главну тешкоhу
астрономске фотометрије претставља атмосферска апсорпц,и:ја.
Пре мене више астронома вршили су посматраља из глобалне
фотометрије, која сам ја проучио и расматрајуhи их дошао до
увереља да су потребна нова посмжраља. Wisliceпus је од 1893
до 1895 извршио низ фотометричних мереља на опсерваторији у
Стразбургу. Ове опсервације, које је редуковао г. Wirtz, врло
упадљиво показују да је узрок нетачности мереља у првом реду

непознаваље праве вредности трансмисионог фактора у моменту
кад је вршена опсервација.
Да би се добио добар експеримењтални диаграм светлости као
функције Месечеве мене, неопходно је потребно да с~ опсерва-
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не лабораторије за електрицитет« у
валу

од

више

година

изванредну

показала је

сталност

за све

време

посматраља.

(Ј

Сл.

ставке.

3.

Шe.maracкu иресек uнструтента.

Ph и ла>mом за појачавање
инструмента. D, D1, Dz, D,,

На задљем делу је кутија са
осе а која пролази кроз

L.
d
прет-

стављен на сл.

једне дрвене цеви у којОЈ
датак
·150"

да

спречи

.,.

"'

1

.,.

·.

1

~.

(),!З

улазак

паразитне
.а·

,.,.

..,.

·"'·

.!'. ,!'

·~

вање.

један
У затвореном

··,."'

тричном

;;

".о,ь

ђује

-

По

зазива

преносимо

зенитних

заљке

секанте

даљина,

пропорционалне

масама

само

даљине

ако

те

зенитне

нису

велике тј. ако
сувише близу хоризонта.
По ординатној оси
симо

·~·'

разлике

у

Сл.

Ј{рuва Месечеве светлост11, по пос.татрањита
вршетш.т у Страsбургу u на југу Француске.

4.

Апцисе:

углови фазе,

2

светлости
лан

и

експоненциа

зависи

од

пре-

масе ваздуха, и како су величине звезда поређане по лога

ритамској скали, тачке добивене опсервацијама. треба поређати по
правој, чији нам. нагиб даје коефициенат апсорпције К изражен
у звезданим величинама1. Овај коефициенат омогуhује нам да сва

диаграма (сл.

скретање

сказаљке

оно које је малопре

кад не би било атмосфере. Приложена два

1

и

2)

120•

Како сам своје опсервације вршио више година, било ми је
потребно да се уверим о непроменљивости своје еталон-лампе која
ми је служила за мереља. Употребљавао cљvr пирометричну лаЈмпу,.
која је функционисала при константном отпору и под сларежимом. Овг. еталон-лампа упоређена с лампом из »Централ--

-
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эо•
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soa

зо~
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љује или приближује
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дотле

о

о

Месец.

~so~

.. 9fl~
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150·
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/

Сл.

5.

што

систематска

инструментална

јер се овде за

оцењивање
не

количи

светлости приме

љује закон о опада
љу јачине сјаја са
квадратом отстојаља

.\

'\

'

i'-

••

... 60

.. 90

•120

150

светлосног

Ј{рuва сјајн.ости Месеца.
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изво

ра. Овај је закон та
на

под

условом

светлост

4)

да

hелију не делује

никаква

.•

Arru:иce: углови фазе. Ординате: релативне сјајности.

-

од

чан
20

!"-- г-.. 30

као

О вим се избегава

шка,

'/

о

"

зо~

дО!\: се не

микроамперметру,

Ј\

1

1

показују да вредности К одређене по врло

лепом времен~ могу знатно да се разликују.

еталон-лампа се

свака
~1so~
о

ку фотометричну опсервацију доведемо на вредност, коју бисмо
стварно

на

све
исто

Како је закон апсорпције
Сл.

а

Ординате: величине рачунате од иза
браног почетка.

нама (сјајности) Месеца.

""

рачунати неl'ативно пре пуног Месеца

ља

метричну клупицу, а

позитивно за вре1rе иене.

величи-

ска
микроампер

метра које је
ција осветљења.
лија се затим став~

1

кроз које је прошао зрак,
али

за

...

апсорпциони

циенат К).
оси

шеном

..

•

права

паразитна

.

На диаграму
свака тачка прет-

ставлЈа

средњу

ност

сам

из посматрања

и

Ovaj Clanak је autorizovani
sa originala па
mackom, koji је objavljen u 2. svesci 42. knj(ge "Gerlands Beiiгaieno odobrenje
ovaj
Sarzdstгom, dlrektor JIIIeteoгolosprevod, auior, g.
ko;
.ske, dopustio пат
.svoje
и "Satumu" svaki njegov rad
"Saturna" пш па ovom mestu
top!u zahvalno.st.
Ova
izlaganja i sinteticki zakljacci о
kгetanjima i morskim strujama
su jednom
ро Sevemom Atlantiku, od
dui obale Narveske clo
710 N, ра preko Islanda, Fareerskih i Setlandskilz Ostrva nalrag
do Gotenbrrga, u motornom camcu "Golfska
, koji
autor cloblo па poklon od jednog bankarskog direktora. Ovo
samo jedan deo "trilogije", koju је auior kao rezultat ove svoje
,setnje" objavio pod naslovom "Geojizicka ispitivanja и Severrzom Atlanskom Nioru".

реду

ковао са коефициентом
а
К
е
ноhи поемабих

упро
за

ре-

н ели чине

од једног почетка који
одговара

једног

од

метра

еталон

-

лампе. Још се врше по"
сматрања да бисмо овУ
скалу

Сл. б. l{puвe

ynopefjefte

светлости:

везали

Ерло храпаве лопте --п месеца·-------

величине

на

надо~

величину

Сунца, као и на скалу
звезданих

величина.

У моменту квад~этуре кад је осветљена површина Месеца која
се са Земље види Једнака половини пуног Месеца, осветљеност
Месеца спушта се на 800/о од оне количине коју добијамо мд је
Месец пун. То показује да сјајност Месеца опаща брзо кад се
~есечева мена удаљује од пуног Месеца. Овај резултат очигледаы

'
.

1е на диагра,му који на;м даје репрез~нтативну криву линију гло
оалне Месечеве светлости. Он се добиЈа врло лако, ако претворимо
_
1+cos е

величине у количину светлости и ако поделимо резултат са--

2

---

где
е фазни уг·ао. Ова величина претстэвљЭЈ део осветљене по
вршине ако узме~о цео Месечев диск као јединицу. Из предњега
се види колике: Је велики пад сјајности с једне и с друге стране
нулте мене т. ј. пуног Месеца. За мену од зоо т. ј. кад се Месец
наiЛачзи пре или после пуног Месеца односно после прве или пре
последље четврти пад сја,јности достиже веh 500/о (сл. 5).

Ексr:ериментални диаграм светлости Месеца врло

се много

разликуЈе од теориског, који се добија рачуном кад се претпо
стави, да Месец равномерно одбиј2! светлост каю округла неугла

:а~на плоча. Изгледа да ово неподударање теорије са .опсерваци
Јама треба1 приписати неравности Месечеве површине. Покушао сам
да добије.м диаграм светлости сличан Месечевом, фотометриским
мерењем једне дрвене лопте излепљене шљунком, да бих њену по
вршину нас!и:rио 'Нiера~ном. Добивена крива слична је Месечевој;;
само пад СЈајности НИЈе тако нагао као код Месеца {сл. 6). Иако
неравност -!Уlесечеве површине имаЈ утицај н:а овај нагли пад сјај
ности оња Је недовољна да га сама потпуно објасни. Пад је исто
времено и резултат утицаја Месечевих мена.
На1Дамо се да he ово кратко излшање о фотометрији Месеца
допринети да убеди читаоц_е »Сатурна« да у астрономији, као и
у другим наукама, не постОЈИ за истраживача ни Једно исцрпљено

·

поље ра1Да.

(В. Г.)

Dr G. Rougier, Страсбург
астрон:ом

-
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1. V е t а г. - Nz.• ekvatoгu se vazdul1 zagie-va i postaje
laksi. Otнda malo pгШskuje па svoju podlog·u te
nizak Ка tom niskom vazdusnom pritisku stгuji -vazdul1 s obeju stгапа
ekvatoгa. То su pasati.
Na ek-vatoгu se laki vazduћ репје uvis i
se sш na seveг 1
jug·. Pri tom zbog Zemljiпog· оЬгtапја skгece istocпo, i to urtoliko
ukoliko se vise udarljuje od ekva~toгa. Na 30° siгiпe visiпski vetaг
skoгo zapaclпi, te -visiпski varzdul1 пе moze pг~clirati d~lje ka po~o-vima.
Naoomilavaпje vazduћa koje usled toga пa~staJe роzпаје se ро VJsokom
vaz"'dusnom pгitisku dole. Od ovog visokog· vazdusпog pгitiska
vazduh kako ka el~vatoгu (pasa•ti), tako i ka polu. Zbog Zemljiпog
obгtanja vazdusne stшje skrecu, udesпo па sеvегпој polнlopti н!еУо
па juzпoj, kao sto је prikazano па sl. 1.
.
U pol21гпim predelima vazduh se hladi i postaje speci~i~ki tez1.
Tezak vazdul1 snazno pгitiskuje па podlogu te vazdнsш pпtlsak ро·
staje visok. Od ovog· visokog vazdнsпog· pгitiska stгuji vaz~:-rl1 dole ~.а
manjim siгiпama. Na 600 siпne susгece se sa vazdulшm kOJl od 30° Slгiпe tece ka polu te se zajedпo penju uvis.
.
Vazdusпi pгitisak је dakle па 30° i 90° sil'iпe visok, а па 0° 1
60о siгiпe пizaчk (pogledaj sl. 1; Носћ = visok, Тief = 1~izaJc). V_a~duћ
stгuji od visokog vazdusnog pгitiska ka пiskom -vazdusпom pпtlsku,.
i тога dakle u oЬlastima niskog pгitiska da se репје uvis, а u oЬla
stima visokog p1·itiska пapгotiv da se spusta dole. Uzlшпi vaz~uЬ пi
skocr pгitiska doпosi оЬlаспо vгеше i kise, dok nizlazni vazduЬ v1sokog·
pгitlska daje suпсапо vгеше oskudno kisama. S-ve velike pustiпje, kao
Sаћага aziske meksikaпske i austгaliske pustinje, пalz.•ze se па 30°
siгine. Povгsiп~ mora па ovoj Siгiпi jako se zagгeva nepгekidпim Suncevim sjaчjem. Tu se nalazi najglavпije zagтevanje mога. Tu је pia·
izvoг tople Golfske Stгuje.
.
. .
2. С i г k u 1 а с i ј а i v г t 1 о z n о k г е t а n Ј е. - Vetгov1 па
1 пе pokazuju1j пi cikJone ni anticikloпe, ali ako se obгazuje ciгkulacЦa
zаtvогепЉ kгivih ро Loгdu Kelvinu, nalazi se da је vazdusпo kгetan.Je
па ovoj slici zamisljeno u ciklonskoj ciгkulaciji. Ро l.oгdu Kelviнu је
-
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vazkrive.
pokazuje tri zatvosa ucrtanim komponentama
vazduha па
polulopti. Iz
komponenata vrlojasno
ciklonska odnosno anticiklonska cirkulacija vazdusnog kretanja. Mogao Ьi se Severni Pol okruzШ
cetvrtom krivom, koja Ьi tada naravno
pokazivala anticiklonsku cirkulaciju.
Krive strelice па sl. 2 oznacavaju pravac
s
obrtanja vrtloga u Helmholcovom smis!u
Cirkulacionim postL1pkom moze se
Sl. 1
dakle prikazati ciklonska Ш anttciklonska tendencija velikЉ oЫasti, cak i ako
se iz slike kretanja ne razaznaje па prvi
pogled pravi cik/on Ш pravi antkiklon.
Ovako prikazane па slici ciklonalne i
anticiklonalne oЬ!asti pokazuju iste crte
vremena kao i rotirajuci ciklon i anticiklon. U ciklonalnim oЬiastima је vreme
оЫасnо i kisovito, а u anticiklona!nim ve
dro i suncano. Cirkulaciju Ы trebato·
sz. 2
primeniti u dnevnoj vremenskoj sluzbl.
Tu Ы ona blla od koristi.
3. S t r Ui ј е i v е t r о v i. - Vetrovi prouzrokuju na morskoj povrsini struje, koje imaju istu ciklonsku odnosno anticiklonsku tendenciju
kao sami vetrovi. АН kako је more razdeljeпo koпtinentima, struje
ne mogu da pokazu опачkо pravilпe tvorevine, prema geogтafskim sirinama, kakve su pretstavljeпe па sl. 1. Опе Ьivaju raspљrcaпe koп
tinentima, pri cemu u razпim morima postaju rotirajuce strujne tvorevine koje odgovaraju vazdusANTICYKLON
CYKLON
nim kretaojima na sl. 1.
Ро V. W.Ekmanu povrsinske
morske struje koje proizvode vetrovi skrecu na severnoj polulopti 45° na desno od pravca vetra, а na juznoj 45° na levo. Ovo
skretanje raste sa dublnom, tako
da totalno premestanje vode iznosi 90°. Posledice ovog skretanja
vide se lepo na sl. 3.
SJ. 3 А pretstavlja shematski
kretanje vazduha u anticiklonu
na severnoj poluJopti а sl. З В
kretanje vode. Usled skretanja
па desno povrsinska voda blva
sabljena ka sredistu, tako da tu
5
c.R
~~
~~
struja postize najvecu svoju duL~ ј
\
ј '
Ыnu (pogledaj sliku 3 С).
~--~1
Sl. 3 D, Е i F pokazuju odsz. з
govarajuce procese kod ciklona.

АООО
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povl'siпska voda Ыvа оdЬасепа ka perrferiji, tako
c1uЬiпska voda gura ka sredistu, ie povrsiпska voda svoju
Ьinн postize t1 Ьlizini obale.

Ovc1e

Sl. 4

Cikloпaltю kretaпje vazdulы pгoizvodi ргеша ovo1~1e oba!ske
stгuje sa ciklonalпim tokom, clokle ш:ticikloпa!пo kгеtаПЈе vazdu1ш
пag·lasava povгsinsku vodu u centгњlшm delovнпa moгskog· Ьаsепа.

Ovom pravi1u se more tako tacno
povinjava, da se роmосн sl. 1 i
vodeci racuna о sl. 2 i 3 moze пa
crtati shematski karta morskih strujaпja u svim morima, cak i onda
ako takvLl jedпu kartu пismo videli
nikad raпije (pogledaj sl. 4). Treba
se sашо setiti da је kretaпje vazduha па ekvatoru i па 60° siriпe
cikloпalno, а пaprotiv aпticiklonalno

na 30° sirine, kao i da је meteoroloski i okeanografski ekvator zbog
velikog Antarktika pomereп prema
geoшetriskom ekvatoru nesto na se·
ver. Cikloпalno kretanje vazdt1ha па
ekvatoru izaziva ekvatorijalnн kontra-struju (sl. 2 i 4).

Sl. 5

4. А г k t i с k i а п t i с i k 1 о n. - Arkticki aпticikloп је takodje
sl1emc:>tski pretstavljeп sl. ЗА. Preovl!ldjuj~si ~e~ar Ll_~e~oj a,гkti~koj
oЬlasti је seveгoistocni, i taj vetaг drzr u zајеdпю ar~tl~k1 led (sl. ЗВ).
Mada уеtаг dt1va ka ekYatoгu, ipak оп vodu и okol1ш роlапю.g l~d.a
sablja pod ovaj poslednji. Vetaг stavlja polarni l~d u laga~q~aнћCl
klonsko obrtanje pola:nog Ьаsепа1. Kako se polarш Ьаsеп ~aJ_::lse pг~
teze н pr3vcu ka Berшg·ovom пюгеuzн, пе poklapa se _sr_edtste_ апсl·
cik!oшokog obrtaпja sa Seveгnim Роlош, пеgс; se паlњz1 tzmed~u Sе
уегпор· Pola i Beriпo-ovoa Могеuzэ. Ovo aпttckloпsko obrtallje po1aгnog leda оЬјаsпја~а p~znato kгetanje_ пiz s~гнј~ ~a~_ze_пo~og· Ьг?
dа Fram (pogledaj sl. 5). Sporost obrtanJa pr01zlaZ1 1z сшјешсе da Је
ovo putovaпje Fгаша trajalo tгi g·odiпe.
. .
. . ,.
Роlагпi led se dakle drzi н zajednici (u celtш) zallvalJUJUCl seveгo-

istocпom vetгu. Ako Ы vetш· н ро!апюј oЬlasti Ьiо jнg·o-zapadпi (sl.
::Ш), tj. ako Ы kгеtапје vazdнlы bllo cikloпsko, опdа Ьi led Ьiо г21sејап
t1 Severпi Atlaпtik i kгoz Beгiпg·ov Могенz, (sl. ЗЕ) ma da bi н ovom
slнсајн vetaг dнvao ka роlн.

Peti kongres odrian od 9 do 17 Јп/а 1935 god. и Parizн
Меdјuпаюdпа astгonomska нпiја оsпоvапа је 1919 god. u Brisltt sa ciljem, da olaksava i omogucava veze izmedju аstгопоша
гаzпЉ zemalja, da koordinira astгoпomske гadove koji imaju meciju·
пагоdпi kaгakte1· i da favoгiziгa ргоuсаvапје astroпomije u sviшa
пјепim graпaшar. Kako је polje гаdа svih astгoпom;::~ nebo, а опо је
svojiпa svЉ zemalja, to su аstгопошi i пajpozvaпiji da. imaju svoju
Medjuпaгodпu uпijtt. Uпija zivi i гadi vec sesП~1:0:St godiпa i to је
пajbolji doka<z da је роtгеЬпа i koгisna. Опа је okupila oko sebe vе
сiпн аstгопоша sveta, пazalost пе jos sve! Svaka dгzavњ шоzе da pridje Uпiji р!асгюјеш pгedvidjeпe сlапагiпе. Do sada su se нpisa,Je н Uпiјн
24 drzave, ali шеdјн пjima пета jos Jugoslavije! Аstгопош i1i ma
koji dгug·i панспik koji se bavi њstгonoшijom Ш пјој sгodniш пau
kama щоzе da postaнe claпom Uпije па tгi пасiнаr (bez ikakVOl; рlа
сапја сlапагiпе): 1) Uпija pгedvidja da svшka dгzava treba da imr.<
svoj пacionalпi koшitet; claпovi ovog koшitet;;:. su 1.11 isto vreme i claнovi Uпije. 2) Osobe koje predlozi пасiопаlпi koшitet. 3) Svi claпovi komisija Uпije sн claпovi Uпije. С!апош komisije postaje опај,
kol2,Ћ Uпija odгedi ili kog·a koшisija p1·imi za clana па predlog pгet
sedпika koшisije Ш пekog пjenog· cla111a. Na celu Uпije stoji eg·zekн
tivпi komitet koji upravlja i гнkovodi posloYimњ Uпije za vгеше od tгi
g·odiпe. Koшitet saCiпjavaju: јеdап pгetsedпik, pet potpretsedпika i
јеdап g·епегаlпi sekгetac Uпija iша 36 koшisфti, od kojih sн пеkе ul<iпute iii pгidгuzeпe dгugiш. Koшisija iша za cilj da se bavi ргонса
vапјеm i пapretkom јеdпе specijalпe graпe astroпomije. Radom ko·
шisije гukovodi pretsedпik komisije, ko~·a odredjн_ie Uпija (гekli smo
Уес kako se odredjuju claпoYi komisija). Pretsedпik а isto tako i claПOYi koшisije moгaju Ьiti specijaliste опе ,graпe astгoпomije kо
још se Ь:щi ta komisija, а to potvгdjuju svojiш гadoviшa i publikaciiama.
'копgтеsi su do sada odгzaпi н Riшu, Keшbridzн (Eпgleska), Lеј
dепн, Kembгidzн (Americke Sjediпjeпe DгKave) i peti t1 Paгizu.
Otvaгan.iu koпgresa (10 јнпа u 1Oh рге роdпе) pгisurstvoYao је

Sl. 6

Usled hlaclпoce !eci se н Роlагпош Моп.1 stalпo iznova sUaтa.
Stog~ polaшi leci stalno гaste, ali kорпо пajblize Роlн, Greп!aпci, odгezttJe

kao

testeгa серапiсе

severпogreпlaпdsku ledeпu

od гotiгa,juce ploce leda i i sгЛјt Љ kao
struju u juzпije predele (pog·Jedaj sl. 5).

Pretsedпik Fгапснskе гepublike а pгetsedavao mн Miпistar pюsYete.

Svecaпa sedпica оtvагапја kao i sve ostэle odгzavaпe sн н поУој i
luksuzпoj z~тa:di Hemije "Сепtге Магсеliп Beгtl1elot''.
Komisije su гadile od 11-og do 16-og svakog dапа рге роdпе,
dok је drнgЋ poloYiпc:• dапа blla оdгеdјепа za izlete i zyanicпe pгi
jeme. Koпgтesisti su blli priшljeпi па Opseгvatoгiji t1 Paгiztt, tt Ме·
cloпu i kod P1·etsedпika RepuЬlike. Izleta је Ьilo dva: do FопtепЬlоа, i
Veгsaja. Fгancusko Astroпomsko dгustvo i Nacioпalni astгoпornski
kornitet priгedili su dva l:><tпketa t1 cast kongгesista od kojih је po-

S!. 7

Ovim оdvајапјеш suv1snog leda ostaje koliCiпa polarпog leda konstamtna.
.
'
, , r 1 . lr •"'· · • 1 1 -:-Г'"1 1
Ро ivici polaшog leda preovladjuje seveгoistocп( ili i~t6cпi vetш~'
usled _cega Ied blva skrenut ka severu, drнgim recima Ьiva sabljan (ро~
~-~edaJ sl. 6). Izuzetпo moze daпima duvati zapadпi vetaг; tada led
b1va skгeпut ka jug·н, te tezi da se raslнгi (pog·Jedaj sl. 7).
- т. г.
Ј. W. Sandstrбm, SlokЬolm

sledпji Ьiо

-
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sa balom.

Рге koпgresa ЬШ su otstampaпi rapoгti sYih pгetsedпika komisija,

tako da su koп.gгesisti mogli da se upoz.пajtt u detarlju sa svimэ predшetiшa о kojiшa се se ро razпim komisijama raspгavljati па koп
gгesu. Zaћvc:~ljujнCi оУоше, гadovi komisrija su ЬШ ekspediЉrпi i
plodoпosпi. Као svнda i ovde su se ш:•jvise loшila koplja oko гaspodele
kгedita za паuспа istгaCivaпjњ. Svaka komisija је па krajuгa~da usYojila
i па glavпoj sedпici izпela sYoje zelje i sugestije. Bilo је гесi i о. Вео-

чгаdu. Cetvr·ta kornisija izгazila је zeljtt cla, se pгodнzi pl!bli!юvaпje
Godisnjaka Astmnornske opseгvatoгije u Beogradн (Annuaire), koji је
pгesta.o da izlazi ove g·odiпe.
Posledпja geпeralпa sedпica оdгzапа је 17 јн!а рге i ро роdпе.
Na toj sedпici su proCitane ргvо zelje i sщ:;estije svЉ kornisija, zat.iш
ie Uпija izc:-bгala mesto za idнci koпgгes koji се se odгzati 192.8 )?;ocl.
Izbot· .ie рао па Stocklюlm. Na ovoj sedпici izњЬгап је i nov pгetsed
пik Uпije: !.?;ospodiп Esklaпgoп, diгektor Paгiske opseгvatoгije. Ovo пе
tгеЬа srnatгati sDrno kao licпi uspeh g·. Esklaп.g-oпa vec i kao uspeћ се
Јоkнрпе fгaюcuske astгonomije. Fгancuska daje vec dгugщ; pгetsecl
пika Uпije, Sto је svakako vr!o zayidпo! N<) kгaju sedпice g·. Noгluпcl,
potpгetsedпik Uпije, zahYalio se u ime koпgтesista Fгaпcuskoj, pt·iгe
djiYackom odboгu i fгaпcнskim astгonomima па1 sгdacпom i leporn clocekн cime se z<::.vгsio ovaj koпg-гes, koji је рогеd svojih паuспЉ гe
mltata dop1·iпeo mnogo upozпaYaпju i zЬlizeпju astl·oпoma sviћ zemalja, sto је neophodпo роtгеЬпо i koгisпo za јесћш nau!ш iпteгпa
cionalnog kaгDkteгa kao sto је astronornija. Posle kongтesa astгo
пomi su se ra.zisli па sve straпe sveta пoseci sоЬош
pгi.iateljska
ргizпапiа za опо sto је vec uгаdјепо i potsticгmja па dalji гаd od sta,.
гi.iih koleg-a kao i пеzаЬогаупе uspomene па Paгiz, gгс:.чсl пе samo lakЉ
zabava i zadovo!jstava, vec i g1·ad пauke i п:чdњ.
Q,тde dajemo i spisak svih koшisija Uпije sa imeпiшa роs1ес1пјЉ
oгetsedпika:

1) Re!ativnosi. Komisijr~ ukiпu.ta 1925 god. - 2) Ponovno izda''an}e starih dela. Ukinнda 192.2 god.
3) N otacije, ]edinice i ekonomi}a puЬ!ikaci}a. Е. Strбшg·reп. Daпska. 4) Efemeride. L. Ј. Comгie.
Eпgleska.- 5) Analiza radova i ЫЬ!iografija. Р. Stгoobaпt. Belgijњ.
6) Astronomski telegrami. Е. Stгбшџеп.
7) Dinamicka astronomi ia
ј astronomske tablice. Ukiпuta 1932 g·o·d. - 8) Meridianska astгono
mija. Ј. Jacksoп. Eпg-Ieska. - 9) Astroпomski iпstгumeпti. Н. Cbltien.
Fгaпcuski:;. - 10) Suпceve per;e i karakteristicпe fir;ure па Suncu. W.
Кrнпnег. Svajcaгska. 11) Hromosferski feпomeni. L. d'Azarnbuja.
Fгaпcuska. 12) Zracen}e i spekirosko[Jija Sunca.
Abetti. Italija. - 13) Pomraceпje Sunca. М. Stгattoп. Eпg·leska. - 14) Etaloпj duZine talasa ј tаЬ!е Suncevih spektara. А. Fowleг. Engleska. 15.) Rotacija Sunca. Ukiпuta 1928 god. - 16) Fizicke opservacije
pfaneta, kometa i satelita: R. РћШрs. Eп!.?;leska. - 17)- Meseceva nomenklatura. F. W. Dysoп.
18) Lon.rzitude pomosu bezicne te!e,rџafi}e. G. Perrier. Fгancuska. 19) Varijacije latitude. Н. Кi
muгa. Japan. 20) Pozicione opseгvacije i racunanje- efemerida
maЛh p/aneta, kometa i satelita. А. О. Leuschпer. U. S. А. - 21) Komete. Ukiпuta 1922. - 22) Zvezde padalice. С. Р. Olivier. U. S. А. 23) Кагtа neba. Е. Esclaпgoп. Fгaпcttska. - 24) Stelaгne paralakse
i sopstvena kretanja. S. А. Mitchel!. U. S. А. - 25) Stelarna fotomelrija. F. Н. Seares. U. S.
26) Dvojne zvezde. Е. Heгtzsprнпg·. Ho1aпdija. - 27) Promenljive zvezde. А. А. Nijlaпd. Holaпdija.
28)
Magline i zvezdani rojevi. - Н. Sћapley. U. S. А.
29) Stelarni
spektri. Н. N. Russell. U. S. А. - 30) Stelarne radialne brzine. Ј. S.
Plaskett. Капаdа. - 31) Vreme. N. Е. Nбгluпd. Daпska. - 32) "SeIected Агеаs". Vап Rћiјп. Holaпdija. - 33) Stelarna staUstika. В.
-

-
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SYeclska. Sunca. Н. S. Јопеs. Eпgleska. KonsUtucija zvezda.
S. Ecldiпgtoп. Eпgleska. - 36) Spektrofatometrija. Н.
Plaskett. U. S.
Spisak drzava koje su prblupile U niji:

2)
BгaziJ.
Капаdа. 5)
7) Egipat. 8) raпcнska. 9) Eпg·leska. 10) G:,rcka. 11) Holaпdija. 12) ltalija. 13) Јарап. 14) Meksiko. 1.5) N?rYeska. 16) ~olJska. 1 Poгtнgal. 18) Rшnuпija. 19) Spaпija. 2?) Svedska .. 21) Svajcaгska.
Sjediпjene Ашегiсkе DгZaYe. 23) RusJJa. 24) Vatlkaп.
1)

6)

Daпska.

Dг.

»Еррш si шонvе !«

V.

Ј.

Grujic,

Paгiz

usklilшнo је Galije odmal1 паkоп sto ј_е

ргеd zboroш сгkУепЉ dostojaпstYeпika
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~;eCi cla је Kopeгпikova пauka kгiYa. Оп ~е Ьiо l!Y~reп. ~а. _se _Zemlp
dois!.a kгесе, ali пiје to шоgао dokazati. Napokoп, шkvJZ!CtJa Је ћ~е~а

dr• Zeшlja ostaпe i пadalje перошiспi сепtа.г vasioпe, а uveгaYati .Је
da gt~esi Ьilo је нzaludпo. No ipak КорегпikоУа панkа sYe se Yls~
Љ-ila, uпc1toc сгkvепе zаЬгапе, а pog·otovo паkоп dolњska Keple!-a 1
r·.,le\vtoпa ша!о је Ьilo панспikа koji stt Ьili ubedjeпi da је PtoloшeJeYa
панkа. tаспа.

Sгz cele Kopeшikove пauke mozeшo foгmulisati u sledece dve

teceпice:

. 1) Zemlj:::-~ пiје nерошiспа kugla, пеg:о se za svakЉ 24 sata оkгепе
oko svoje ose н sшеrн od zapada prem31 tstoktt;
.
. . .
2) Zeшlja пiје srediste vasioп~~ пеgо plaп_eta koJa se, Р,орнt_ o~talJћ
plaпeta, оkгесе u kгнzпој рнtапЈt, te za taJ put tгеЬа 365 1 Jedtш
cetyгtitш dаюа.
.
.
Koperпik пiје imao пероsгеdпЉ dokaza da ~otkгept ove ctve .tvгcl
пje, ра је stoga mогао ргЉе~i гаzпiш iпdtг~k~п~m dokaztm_a. Alt ono
sto пiје XVI vek mogao datt,_ to s1! XVII 1 ~~Ш vek obllпo паdоkпа,dШ i daпas imadeшo svн sllн пајгаzпоУГSШЈ!ћ dokaza.
.
U ovome claпku ћtео ЬЉ da se specijalпo оsvгпеш па паЈvаzшЈе
dokaze za pгvi stav Kopeгпikove пauke, t.j. Zernljiпe. гotacije. .
Kad sн Kopeгпikovi pгotivпici ћteli da па osob.tto dн~ov1t п~сш
пjegovu панku izvгgпu гuglu,, оЬ~sпо ь~. гekli _da ptlca,_koJa uzletl ~а
svoga gпezda па povгatku п е се YJse пасt g·ш:zda, bнduCJ da. s~ ZemlJ ~
pod пјош poшakla. Isto tako da karneп Ь~сеп sa vгћ~ ~ошЈа mo5~,:
нsled Zemljiпe rotacije od zapada rrema lS_to~u, past~ !Zdi pod~o:}S\
Јоrпја, па пjegovoj zapadnoj straш. ~~djutlш, ovaj s~ zakljttc':·I~,
Galilej, Hook а пarocito Newtoп ~~ошешl~ ovako: Ва;еш ka?"Ien. l11t1:
паргеd i раdпе istocпo od pod~ozJ,a_y~rпJa .. Odmaћ. ~.em~} у1dећс ~а~-~
sto. Ako se пalaziшo па kakvoJ uzytstct, br~t.пa rotac;)e пaseg s.t~J3i·;
НSta Ьiсе vесњ od Ьгziпе rotacije same ZeшlJt~~ P?vrsшe. Dok П~11 тщ
нzvisici dospeшo iz а u а', шi podпozjtt pг~y~l!l~ bt sai?o put Ь Ь (~1.
1). Раdпе !i пеkо telo эа ta~ove u.zvisice, do~1 се st~ duljep~da sv~ vtse
l! s1ojeve koji iша~јн rшi.ПJU bгz_t~tl оЬг.tапЈа, пеgо samo telo,. 1 опо
се moгati pгelimete, koji se s ПЈШlе zaJedпo vrte, stalпo pгesttza,vatJ
v

••

v·

.

нергеstапd sa Zemljom
stalno zaнziшa nove p:olozaje i prenosi
l\ геtапје, ko је не oseca, па пjihalo. Polшs naJ1JOlje нspeva, а:!< о је гаz

i1 sr~eru ob!tanja tj. prerпa Jstolш. Sta је posle~
dica toga? Narпesto da
Istolt рас1пе па podпozju uzZapaa
visJCe, kao l<od шirпog
pada, telo се пaprotiv
pasti tako, da се koпcem
pada blti па Zemlji toliko
udaljeпo od Ь, koliko Ьi
izпosila njegova udaljeпost od а, da је ostalo
па svome mestu u а'.
Ono се dakle prispeti
istocno od Ь' tj. u с.
Sl. 1
Prvi pokusi koji su
.. . . .
u tome smislu napravljeni ..nisu zadovoljtiJ, зеr Је odabrana visina uvek blla premalena. Istom
kaSП!Je; ~~{О god. 1831, doпeli su p~lшsi profesora Reicha iz FreiЬurga
prve Vldljtve reztJ!Iate.
·v No najbolji dokaz za гotaciju Zemlje dаю је zacelo t'пшcuski Л
Foucault svojim ekspeгimentom pomocu пјЉаlа. Na dugackoш
k?~lCU ~В (~1. 2) ?b.esi se teski predmet i zaпjise, ali tako, da se нvek
ПJlSe н t~toJ rа,vп~ш. Pгetp?s~~vili Ьi da се se ravaп njЉanja stalno
~?klapa~t sa. г~vшnom meпdtJa~a, ali nakon пekog· vгеmепа pгime
tlcemo аа 11Ј~zш pгesek sa ћoгtzoпtom pada u smeг jugozapa:d- se\'eгOJstok, z~tlm н SJ_neг zapad-istok itd. То se пast<Nlja, dok opet пе
z~yz.me ~гvt poloza;. Napгa~~n:o 1i kгu~ni pvгsten od peska cija sгe
?tsnзa ta~.k~ М ve:~tkalпo ~~~~ tspod А, 1 pпcvгstiшo li па pгedmet В
tglu, moc1 cemo octma pratttt tok okгetanja. Igla се nepгestaпo cгtњti
t1 I?~slш поvе tгag·ove i пароkоп се celi lшmak ЬШ izгr!Vnart. Zakon
koJt гavna ovim okгetanjima је isti koji vazi za sve horizontalпe otkloпe i dosledпo tome mozemo tvгditi:
·
Pod geo·grafSJkom siгinom rp zavгti se ravaп njihanja Foнcaultovog пjihala u vremenu
za
kut koji је jednak 15t0 • sin 'Р
/А
i vreme koje prodje dok se ra'
van pov.r~ti. u primarni polozaj
1
1
1
mora b1tl Jednako 24h : siп <f'.
'
Na polovima potrebno је
za okretanje 24h, dok па ekvatoru treba beskonacno dugo
vreme, а ne moze se zametiti
'
buduci da је najmanji konacni
/
deo od оо opet оо.
:
. Medjutim se ravan njihaщa zapravo ne vrti, jer nije
рошаtа nikakva sila, koj;:~ Ы
s mogla prouzrociti okretaпje.
Ravnina uvek zadrzava svoj
predjasnji polozaj prema horizontu, samo gledalac, koji se
Sl. 2

шаk izшedjн А i В vеоша veHk, i ako se ро mog·ucнosli obl~:loпe sve
sшеtпје, koje паstајп нslecl siтпјапја vazclпћa. Najbolje su нspeli pokнsi Secchi-a н Рапtеопн i Garthe-a н Kбlпskoj katedгali.
Оvашо Ы шogli cloclati
i dю:kaz рошосн aziшutalпih devia·
cija. Kod svakog tela, koje se lюrizoпta·lno kгесе, stalпo dolazi do

skгetaпja, tak:cJ da se azirпut, pod Јюјiш se to telo kгесе, пергеstапо
шепја. Moze se dokazati cla ova deviacija u ргvој jed'inici vrешепа,
ako pod с гazнmevamo koтrstaпtн, а pod 'Р geogгafskн siгiпн, odgovaгa otpгilike ргоdпktн с . siп rp, dok se daljna skгetaпja mogu рго
гаснnаti iz zakoпa za jeldnoliko uЬгzапо gi'baпje. Iz naseg· izгaza,
koji је daka:ko samo aproksiшativan, moze se zakljнciti da kнt izmeclja pocetпog· sше1Ћ i meгidijaпa ne шоzе iшati ргiшеtпоg utica,ja
па kretaпje, tako da .se vaгaju sYi опi koji tvrde da је tendencija

skгetaпaja najjaca 1kod kгеtапја u smнu шегi1diјапа, а пajslablja kad

se telo giЬa нz d,нzinski krнg·. Na severnoj polulopti пastupa deyia·
cija ргеmа desпo, а па juzпoj ргеша leYo.
Da se ovakove ргоmепе sшега mogu doista opaziti, svedoce stгн
јапја н okeaпima i vazdнsпe stгuje koje pozпamo k;::ю pasate
шоn
sнпе. А i osпovпi zakoп пюdегпе шeteoгologije sto ga
poS>tavio
Eays Ballot daje јеdап dol{az, јег ргеша nјепш пе moze vazdaћ, koji
tece sa jednog baюmetars,kog· maksimнma, пi:kada doseCi пajЬlizeg
шiпiшшпа, nego se kгесе o.ko njega u spiгalпiш рнtапјаmа, koje su
па seveп10 ј l1eшist'eгi iskгeпнte ргеша desпo, а па juzпo ј ргеша levo.
BalLicki istгazivac К. Е. v. Ваег pos.tavio је zakoп, nazvaп ро пjemu
,,Ваеюv zaJkoп", prema ko јешu је clesna o•bala svake reke па паsој
polн.lopti нvek vise роdгоvапа, пеgо leva. Uz to misljenje pгi;stali su
BaЬinet i Fontes, dok sa Fiпg·eг i Zoppгitz ustali protiv пјеgа. U svakome slucajн pripisivao шн se kroz dнg.o vreшe suYise velik cfomasaJ,
iako su Репсk i Sнes:s u.tvгdili da је па desпoj stгani eгozija, pod istiш
prШkama, stгaг1no mnogo јаса. К tome је i Poissoп vec нp.ozorio da
Zeшljina гotacija moze :kod topovskih metaika pгoazгociti nezпatпi
юtkloп od cilja.
Ovih пekolilko jednostavпih priшera jasno govoгe da Zeшlja пе
miгнје, пеgо da se sta1пo оЬгсе oko ose. Kad Ьi pak hteli da sabeгemlo sve ostale dokaze, tre,bali Ьi za to Citavu lшjigu, а moгali Ы se
oboгuzati i sa vise mateшatiekog zпапја!
Stevan cmelik, Osjel(

z:Iсаг

f

f
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Niko1a Корегпik гodjen је 19-II-1473 н Т!югп-u, н zape~dпoj Pгu
skoj, kao siп реkага, koji se oko 1458 pгeselio iz Kгakova н Тhогп.
Iz пjegovog Ьгаkа sa Barbaгom Watzelгode гodilo se cetvoгo dece od
koj.ih dva sina. Dгнgi sin, а istovгemeпo пајш!аdје dete ove poгodice,
N. Корегпik је Ьiо опај koji је ргопаsао pгavi sistem sveta. ОЬа sina
posvetila ш se svesteпickom pozivн, а ро гаnој sшгti пjihovog оса:,
kad је Nikoli ~Ыlо deset godiпa Ьriпно se о пјешн uja'k mu Lukas,

Егшlапdн
rJ zlmskom sem.estш 1491
Корегпikа па UнivNzitetн н Кгаkоvн, нpisaнog pod iше
пош Nikola N i k о 1 а ј
d е Т h н г о п i а gcle је stшИгао шп·vе
jezike, шаtешаШш i astгonoшijн. Iz Krakova .Корегшk se vгаса н
Eгшland odakle ga нјаk &C!lje н ltaliju kako Ьi tamo ргvо prostн
cJlгao kaпonsko ргаvо. U dгнstvu syog·a starijeg· brata Корегпlk рн
tнје н Rim, gde је 6-XI1500 роsшаtгао рошгасепје Meseca, i ро iz·
rЉюј zelji Ьгш!andsl{e cгkvene opstiпe posvecuje se шагlјivош stн
diraпJu шediciпe. VrativSi se н Erшlaпcl, doblja 1510 mesto рагоhа н
.f'гаuепЬнгgн; по ipak пiје пikada Ьiо pгavi svesteпik, Уес se zaciovo·
ljavao Угsепјеш nizih fнnkcija, kako Ьi se шоg·ао posvetiti lekaгskoш
pozivн i шiшiш stнdijaшa. U svешн, kaze пjeg·ov пajnoviji i пajbolji
Ыоgгаf ргоf. Adolt' lVШiler cijeg se izlљg-aпj;:;.l tu. dгziш, pгosto на
pюsto, vidiшo Ьнdнсеg· пансепјаkа, kako sa пekakviш stгahoш od
javnosti, ide iz svoje sobe za studije н lюr 1 паtгаg, i vocli takav
zivot skoro 40 godiпa, sav posveceп Воg·н i пансi. Ostгo
oko ovog miшog, otvoгeпog, karakteгпog i':oveka пiје ostalo пеzа
раzепо пi njeg·ovoш Ьiskttpu пi пjegoviш kolegaшa Njegoyi pametni
saveti нvek-sн rado slнsani, а Корегпikн sн роvегаvапа vazna o·dg·ovorпa шesta. 1 н prkos svojoj 1jнbz..vi
prema stнdijaшa шогао
је Koperпik dosta i':esto ро zelji svojih kolega i pretpostavJjenih пa
pustati svojн omiljeпu rezideлcijн F'гaнenbнrg kako Ьi obavljau izvesпe poslove koji bas пisн blli u sklacl11 sa pozivoш jednog visoko
izobrazeпog svestenika. I tako ga cas vidiшo kod пjeg,ovog· нјаkа,

1489 postao u.

Ьiskupa, н Hajdelbeгg·н, а

i':as opet kao пamesпika Kapi>to<la н Alleп
cas па dipl<omatskoш рнtоуапјu, cas н logoпt пepгijateljske
vojske ili па kпezevskiш dvorovima. Najzad sн ga isticali i za kaлdi~
data za blskнpski polozњj. Ali ma gde g<J sнst·eli, Yidimo ga kako zivi
povнceno i kako se vraca svojoj celiji od koje g·a је mogla s vгеmепа
па vreme odvojiti iskljнciva zelja пjeg·ovih pгetpostayljeлЉ.
stein-н,

Kopernik kao lekar. NajveCi ug·led нzivao је Koperпik, za vreшe
svoje delatnosti н Егшlапdн, !сао Јеkаг pod iщenom D r. N i k о 1 а;
ali taj se пjegov lekarski гаd morao ogгaпiciti saпio па Ьiskнpe, па
Kaptol i ро lнiscanskoj dнzпosti па sirotiпjн. DоЬаг glas пjegove Jekarske delatпosti pгosiгio se cak i vап gтanica Eгшlan.da i sa sУЉ st1 а,
па stizali sн ljнdi da ga pitaju za savet. Tako је i пjeg·ov najbolji i
пajdгevniji prijatelj blskнp Тiеrlешапп Gise vоп Kнlm, koji је пај
шапје trideset godiпa ziveo sa пјiш н FганепЬнrgн, kada је aprila
1539 па рнtн za Staг,gard ораsпо оЈюiео o·d jake gr·oz.пice, pozvao
Koperпika i molio za рошос, ovaj naravпo пiје oklevao, vec је od1111ah
krenнo svome prijэteljн н рошос i kod пјеgа је ostao vise пedelja. Ра
cak i prнsk·i heгzog АЉгеht zabrinut za sнdЬlпн пekog drzavпika
Djordja vоп Kнпheim pozYao је NНшlн Koperпika.
· Kopernikova zvezdara. Ali g·lavпa Koperпikova stнdija kojoj se
оп posveCivao н slobodnom vrешепн Ьi!а је i ostala astronomija, i па
toj oblasti b•il·J пш је sнdјепо da нsрошеnа па пјеg·а ostaпe besmrtпa. р zyez.darлici н Fraнenbшgн pise ргоf. MtiJier: "Iz zidova glavпe
crkve . щdizu se neko!Гko н svrlш odbraпe podig·пнtih torпjeva, od
kQjih је Корегпik izab.гao jedan za svoje s:talпo шest.J preblvanja.
Ov:aj. tzv. "Koperпikov toraпj" ciпi seveгozadпi нg·ао kaptolskog,
dvorista; odatle је vodio slobodan prilaz ka teгasi koja је kao i sam
toraпj Ьila pogodпa za posmatraпje.
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citaviћ 40
tи
роsшаtгапја која sн
za
SLCШa, исшјепа SU U f'rattenbшgи, а ПШОgа

veCi deo

Корегшk, pгosto

na

ргоsю

kao

Cime sи ista пazalost blla
zvezdaгa,

od
cesto

пjegoyog Sl-

posшatгaћjci rnozda
шаще vazпa odbacio · i zaneшz,пo,

za ћиdисе
vremena, od_ kada
stбkla svet~
da se ne шоzе lako
1zg·1eda i gгadji. Godiпe 1Ю 1 о па

юgа

skи slavн i glas, blla
dоЬШ slika о njeпorn
pгipadala kaпonikи·
aJr је dосшје ргеdапа
.rгaнenbшgu. Ali i 1815 kada ја је pгedнzela dotiC.пa
da је пasla ipak za
da zvezdaгa Kaptol zadгzi
аsрошепа. Ud tada tогапј Је роtрипо геnоviгап i
zad н
пiје и najпoviJe ctoba sшesteпa ЬibJioteka.
Posшatraпja
· ргеdиzео Kopeгnik i ostale stare
kojima se bavio, dovele su ga do нЬеdјепја, da је Ptoloшejev svetsl~i

sistem, ро kоше Zeшlja сшi s1·edisnн tackн svega, пеtасап v·ec da
Sнпсе Ciпi сепtаг za kгеtапја plaпeta i ·cla паsа Zeшlja oblctje Stшce
za godinн сlапа. Ovo ubedjeпje Ьilo је zгео plod dugogodisпjih studija koje
оп пajzad opisao и svome glavnom delн: Ue RevoJнcioni
bнs огЬlшn caelestiнm libгi VI.
Kopernikov sistem. Cнdпovata је to сiпјепiса с!сЈ је
pojave oyog· besmrtпog dela панi':пi svet Ыо vec нpoznat sa
stemoш, kao i to, da је Rheticнs isao u Fraнenbшg, da od saшog,
majstoгa doblje о Ьја8пјенје. Ali ova сiпјепiса пalazi оЬјаsепје н
јеdпош tek 1873 н Веса паdјенош izYodн koji је Кореrп:П~: mnogo
pre izdaпja pгvog saopstio svojim pгijateJ.jэkiш kгugovima, verovatno zato, da Ы cuo пјЉоУо rшsljeпje о svom svetskom sistemн. О
јеdпош гнkорisн, koji је Gшtze паsао н Beckoj К. К. b'iЬlioteci, kaze
ргоf. Mtiller, da doduse ne роШе
direktno od samog
vec da је to rdjav pгepis gоге оzпа<::епоg· Kopeгпikovog spisa. Јеdан
dгugi, роtрнш preprs otkпveп је н ЫЫiосесi Stokholmske zvezdaгпice,
1878. Неsнmпје da ргеd паша imaшo н stvari "Uvod" н vece delo
о kom Gemma Fгisiнs iz Levena н јнlн 1541 pise blskt~pн Dantiscнs-н.
"Ako Корегпik dokaze опо sto tvrdi, s'co se нostalom шоzе zаkдјнШi
iz пјеgоуа uyoda, doblcemo od njega пovu Zешlјн, novo пеЬо i
novi zivot."
Posle kratkog нvоdјепја postavljaju se u шkopisu siedece izгeke:
1) Nemajн sve neЪeske pнtanje ili sfere јеdпо isto sгediste.
2) Sredisпa tacka ZeшlJe пiје sгedina sveta, vec sашо sredisпa
tacka teze i Meseceve pнtanje.
3) Sve pнtanje g·rнpisн se oko Sапса, а Sнпсе н sгediпi svih ciпi
sredisnн tackн svetskog sistema.
4) Ako se нporedi udaljeпje Sнпса od Zemlje, sa нdaljenjem
zvezda nekгetпica, опdа се se V'ideti cla је ргvо, nеЬгоје:tю рнtа mапје
od ovog posledпjeg.
5) Pгividпo dпevno kгеtапје nebes:kog svoda пiје нstvaгi nista
dru.go do obrtno kгеtапје Zemlje o:ko osoviпe.
6) Mi se kгecemo sa Mesecom oko Suпca zbog cega izgleda da su
mпog·ostгнka kгetanja posmatгana kod Suпca н stvaгi odg·ovarajttca
Jпetanja

7) Iz istog гazloga оЪјаsпјаvајн se
tапја. DoYoljno је dakle samo kгetanje
pгividпa kretaпja па nеЬн оЬјаsпе.
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i diгektпa i retrogтadпa Јпе
Zemlje, ра da se sya ta razna

Posle pretpostavke оvЉ pravila'', nastavlja Kopernik; "kollko
LJ!пatko da dokazeш l<ako на ovaj пасiп шоzе cla opstaпe јеdпо sre·
dјепо kгеtапје. l kгa1koce гadi ргеСiсн ovde preko svЉ шateшatskЉ
dokazivaпja. Ova posledпja spadajн н Glavпo delo ... Ali da se
пе Ьi mislilo, da ја postю 1 ljzдл tvrdjeпja, пеkа se нрогеdе moje raspгave sa ројаvаша 1 videce se, da se s пjima podнdarajн isto onako
kao i dosada,1je teoгije, prell kojima iшајн preiшнcstvo". Posle ovak·
vih izjava ocekivao је паш":п{ svet sa оргаv·dапош гadoznaloscн роја
vн glavnog dela, а veliki casпici kao kaгdinal Nikola von Schbnbeгg
i Tiedemaпп Gise, Ьiskttp Kн!mski, zahteyaJi sн sto skoriji izlazak
glaYnog dela. Ali шееош, kojom se уес pQcela љ·ш i rasti slava Kopeшikova, pгobudi se i zaYist malih ншоvа; pokнsavalo se s tiш, da
se Корегпik og·lasl za slavoljнЬivog пastгljiyog novajlijн, а cak i
пjegova панспа istгazivaпja pos>tala sн pгedmet potsшeha па роzог
пiсаша komedijaпata. Те шizегпе шahiпacije Уес sн оdаупо роkгiУе
пе pl·as,iпom, ali sн н опо угеше imale ipak to dejstvo, da sн nekoliko zaista ot.гesitЉ ljнdi navalili da Kopemik objaYi sYetн svoja istгa
ziva11ja. I Ьiskнp Kнlшski pisao nш је, da treba 11eizostayпo da iz11ese
ОSПО\Те SYog·a takozYanog ПОУОg· Sistema, јег Ьi tek to zaista t!Clltl\:aJo
ismeyace. Ti isшeYaci bili sн isti11a н 11ајЬоlјеш slнсајн takvi ljнdi, kojima se nije mog·Jo pгiCi kakYim os11ovanim dokazima, јег sн se н postojecem t. ј. н vladajнceш Ptolomejevoш sistemн isto tako malo га
;щшеvаli kao i н поvош Kopeгnikovom. I, cak, ovaj poslednji mozda
i ne Ьi odlнCio da objavi svoje гаdоУе, da 11ije dosao н fraaeпbшg·
sam ргоf. Geoгg Joachim Rheticнs sa Witteпbeгg-skog· tшiverziteta
kod Koperпika da stнdira astroпoшijtt. Оп је нЬгzо нvide·o opгayda
no~t Koperпikovih zakljнcaka i javio је о tome u Nirnbeгg mateшa

ticaгн Јоуаnн Sanerн.

De Revo/utionibus orblum caelestium liЬri Vl. Posle mnogih pгe
g;ovora ovaj zajedno sa Andгijom Oziandeг-om postarao se za stampanje, koje је izaslo pod пaslovom: N i с о 1 а i С о р е r n i с i Т о
г i n е n s i s d е R е У о 1 н t i о n i 'Ь н s о г Ь i н ш С а е 1 е s t i н ш
li Ь r i УЈ. Predgovor bese posYeta lшjlige papi PaYltt Ш н kojoj
Kopeгnik vrlo smelo пaziva
misljeпje teologa о miшјнсој Zemlji
"apsurdna akroama" i а kojoj н ostalom izjavljнje, da se песе obazirati па miSljeпje kojekakvih 11eznalica о 11jegovom delн. Ako Ы ipak
praznoglavi brЬljiYci, kaze оп, а koji nemajн ni 11ajosпovnije шate
matsko z.nanje, dozvolili sebl s.udjeпje о njegovн delu, па taj nacin
sto се mн izvrtati smisao па pojedinim mestiшa sYetog pisшa, onda
се оп, Kopernik takvtt kritikн pгezirati. Poz11ato је cak, da је i sаш
slav11i Lactantius koga istina 11е nюzemo ttbrajati н matematicaгe, vrlo
detinjasto goyorio о o'biblkн Zemlje i ismejavao one, koji sн је sшa
traJJ:i za оkгнglн. О matematickim stvarima sme se pisati samo za шa
tema:ticare. No па taikav pгavi шнski odgoYor u tiш stvaгima, nisн se
ljнdi н ono doba ЬШ navikli, ali 011 је postigao svoje. Istiпa 011 sam,
1ај smeli coYek koji је prvi razrн:sio zastoг ne1ba i koji је ra:zblo kristalne sfere, 11ije doziveo нspeh svog·a podнzeca. Kad.a шн је donesen
pгvi primeгak knjige lezao је н rорсн dнhош i telom slomlje11; оп је
knjigн video i dоdiгпно des11om гнkоm, а шаlо d·ocnije ispнstio је
svojн velikн dнsн; to је Ьilo 24 maja 1543.
U ргvош izda11jн Kopernikoyog· dela, koje је objaY1jeno 1453
god:. н Nirnbergн, nalazi se н pred:govorн поvа nat1ka kao 11eka hipoteza koja "ne mога da Ьнdе пi istinita, ni veгovatna", vec slнzi
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samo tome, da se mogн lakse izractшati hebeske pojavet).
obelezje Ьilo Ьi sasv:im пегаzнш!јivо, kad se нрогесli sa posvetom i
osta!oш saclrzinom
dela, i ako se neЬi zпalo, da опај pгedg·ovoг
tюpste пiје cielo Kopernika, vec cla potice od
koji
hteo
па taj nacin da knjigн zastiti od Zelota. Oz:iaп:der se istiпa sam пе
naziva pisceш
ша1:.оg нЬасепоg
о
dela", аН se da11as zпа da је оп pisac tog
koji potice od Kopeгnika dosta se jasno
pisca"
OYde шesto da se LU•-•н•~
cial11i
de!a, ali
sam
stigao tako
tanja 11ego
'<og hгama
Ьi i nюgao 11aci н
za Sн11се
110 ono odakle опо
сеliпн ?"
Pojavom dela Reyo'нtioпiЬнs оrЬiнш
Ьile sн zyezde
za t!Yek oslobodjeпe pгokletstya.
Mi, koji zivimo kasnije, 11avilшuti па otkгica
сЉ priгodno-пaнcnЉ istiпa, mozemo
нtisak koji је imalo Kopeгпikovo delo.
је
staYa О УеС110111 ШiГOVaПjll nase zema!jske kнg·Je, pretstava
obozavaпa i potpomagaпa verovanjeш t1Yaze11ih ljudi, ko ju
civo pl'ottcavalo i samo Sveto pisшo i kојн је potvгdjivalo
SYakodпevno :iskнstvo шilioпa

i

шШоnа ljнdi; Zeшq.ja је

zda medjн zvezdama, koja se ро ogюmnoj pнtan.Ji i ogгom11om bгzi
nom krece oko Sunca! Ova pгetstava za veCi deo ljнdi onoga doba
imala је песеg i sпvise stгas11og, ра da Ьi опi шogli
dopнste da
bпdu dokaziшa нЬеdјепi н пјепн tacnost. Iza
se нstvaгi skгiyalo
nesto potpнno drнgo i mпogo znacajnije od saшog
pгoblema, naime problem polozaja coyeka н vasioni i
ЕЈ. М.

N.

_Тежиште Сунчаног система креhе се у апсолутном простору
брзином С; та се брзинэ преноси на Сунце и цео систем тела која
ту припадају. Поред ове брзине Сунце добија компоненту брзине
која долази од узајамног привлаhеља свих тела у систему. Узмимо

Сунце и које друго тело напр. ЗемЉу без обзира на остс:ша тела

у Сунчаном систему. Да бисмо одредили кретаље Земље према
Суrнцу релативно кретаље замишљамо, ДЭЈ се Сунце налази у
миру, што се постиже кruд Сунцу додамо супротна кретаља брзи
не С и кретаље које Сунце добија привлаll.ењем Земље.

По Њутновом закону релативно крета;ье Земље према Сунцу
врши се по елиптичној путањи у чијој се једној жижи налази Сун

це. Велику осу елипсе означимо са а, а време обилажеља око Сунца
1)

Ova primed•ba odgovara

potpнno mEЩenju

moderne

пauke.

означюло са

Зем.ље од

у афелу

перихела са r1; тада Ће велика оса ешшсе бити: а
Прнвлачна сила између Земље и Сунца износи

Р= К

прва

Мт

где је М маса Сунца а т маса
г је љихово отстојаље у датом положају на Земљиној путањи.
Од ове привлачне силе
добијају
Сунце и Земља убрзањэ
и

=-К ш и Р~= К М
r"

м

онда за његову вредност до-

ср =

ш

· - - - - - - - (2)

"

Ако њихоn однос оэначимо са
бијапvю

а=

• (1)

333432

• • · · ·

- - (3)

Овај је однос стална количина. У истом односу стоје и брзине
-V~ и
V" Сунца и Земље као и пређени путеви у датом вре-

+

r2

два

+

израза

+

са

погледом

d'2

на

·р

d' 1

имzчмо

израз

s

s

S=
•р

Овим путем утврђено је кретање Сунца и Земље без
НЭЈ кретање у <:юсшrутном простору и без обзира на
лих тела која припадају
систему. Оба крет<::ньа у ощносу
на тежиште S елипсе су.
се Земља кpeil.e по rорњем полулуку Сунце се креће по доњем полулуку елипсе. Крет::.ња оба тела
могу се претставити у правцу радиуса г 1 са брзином
ним ротацијом око тежишта

S

±

dr

са углавном брзином

Када се редукује маса Сунца' М из њеног положаја
положај тежишта S, тада је у положају ВМ":

р

=

К

Мш =К ~1 ~.
r2 ~

d}

М

=

'

-

и

dot
2)

у

coпst.

~

1.

~-c[,---'~-~d,

Сл. 1

мену. Сви су ови елементи

међу

собом

паралелни, а супротог
Сл.

смисла.

Означимо са
је

из

сл.

тежиште М и т на

S

1
м

с

s

полупречнику

r'o

ш =-мs- = r'~

г, таща

Тежиште

S

=

~>='Р, ~- ~ ~:~ = 'Р·

r2 =

2

+

имамо следеhе односе:

+ d'

2;

r1

·

d1

+d

1';

а1

=

d2

d1'· r2 --1-- r1

=. а

К (М 1

К (М+ ш)

- - - - - - - · (4)

налази се сталн() на радиусу МС и при окретаљу

+

s и иста

Сунца по релативној
путањи
означимо сЗЈ Т а време обил::-Јжења Земље по путањи око тежишта
S са Т 1 , тада је:

'Р

Земље описује елипсу чИја је iзeha оса означена са s и изrноси:
1
s = d;/
dj = q;- (d2
dJ) - - - - • - - - - (5).
Из сл.

М, означава редуковану масу Сунца у положај теЖишта
је стална количина.
Време обилажења Земље око

За положај е Земље у тачкам2Ј А и В

:

2

+ m) =

4 '1',;2

Деобом првог члана са леве стране са т и сменом вредности

за

iVI 1

из израза

т =

(7)

добија се по свођељу:

v + ~-+3.~=
1

г-----~----;;--:

'Р

<р

се смени вредност за ·р и изврши рачунска радља .добија
се вредност корене количине, 1,000 000 299 89, тада је
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Т

= 365, 2560

и Ћ

= 365, 2558

Doppler-oвe

дана

Њихова разлИка биЬе Т- Т, =' ОДОО2 дана
Средње растојање Земље од Суrнца, када се стави а 1

10" км., а а

=

149:
:

2 а\ тада је:

s

х

:~.,

'!

јој

•р

86400 5

ра

Einsteiп у сво

теорији рела·!lивитста r<овори

спектрашrе линије померају

веном крају спектра.

2 а'

=-с--с--

Како једа'Н дан има

израчунати

диалну брзину звезде.

да се

према цр

Doppler

тврди да

се линије померају према црвеном кра

""'893,72 km.

ју спектра зато што се звезда удаљу

према томе разлика у временима

Т и Т 1 току једне године износи: 864000:Х 0,0002 = 17' , 28
Ј. М. Станковић, Београд

је

од

нас.

Поред

овога

постоји

још

и други ефекат. Eiпstein сматра да по
мераље

проф. Универзитета у пензији

линија

потиче

ционог дејства тела
обрнуто

услед гравита

сразмерне

сразмерног

масе и

пречника

теда.

Код звезда малог пречника или в<:ли
ю' масе мoryhe

АСТРОНОМИЈА

И

АСТРОФИЗИКА

свакој

боји

у

спектру

припада

oдpe-

је

stеiп-овог

,ефекта.

тошrим

сјајним

и

По саопштељу

\Votl-Itayet-ove zvezdc i Eiщ;te11н-ov ђено место. У ·почетку смо казали да
cfekat. у »Сатурну« бр. 1 говорило се се звезде к.пасе О одликују тиме што

шингтона

о

вршена

на

су

R.

потврђиваље Еiп
Такав

је

случај

г.вездама

са

класе

О.

Ј. Тrшлр!еr-а из Ва

Licko-вoj

опсерваторији

посматраља

неких

звезда

se pгetpostaviti cla је s!abl sjaj пјепih
krakova prollzгokovaп apsorpcijoш iп
teгste!arпe шaterije koja је ll galaktickoj ravпi srаzшегпо gusca. No, to пе
шоzе da bllde jediпi нzrok jer u bliziпi ove шagliпe i па povrsiпi od 5
kvadratnЉ stepeni 'Пadjeno
је preko
200 slabljih magliпa.
I. С. 342 ро svoш оЬН!ш lici па ша
g!iпн Messier 33 (шagliпa ll Апdrоше·
di) i Messier 101 (tt Velikoш Medvedu),
Nјепа ravaп Jezi skoro okomito па pt·avac vidjeпja.
Kraci spirale vеоша sн slaЬi i пjiho
va claziпa odredjllje sz vr!o tesko. Prividпi роlнргеспik н pravcн EW izпosi
4.о' а u р ravcн NS з:::;•.
Ро privi:dпoш precнikн опа је treca
ро

redн: паdшаsнја

еволуцији

љихови спектри уз тамне имају и свет

чије су радиалне брзине познате, тако

шаg·!iпе М

звезда«. у краћим потезима упознаћемо читаоце са звездама класе О, као
што су звезде у ве,шорум и ~
?uppis. Звезде ове класе нису мног:обројне, а открили су их 1867 у сазвежђу
Медведа париски астроном Wo!f и Rayet. Звезде класе О карактеристичне су
јер се у љиховим спектрима поред
тамних пруга јављају и светле емИ:сионе линије. Св.е гв{:з,де дају непрекидан
спектар
испресецан тамним пругама
(Fгаап!юfеr-ове линије). По Юrchhoffoвo:vr ззкону јеггра гвезда светлела би
сама по себи светЈюшћу чији је спек-

ле линије, што се овако објашљава.
Има две појаве које нам долазе од
звезда: тамне или апоорбциоње пруге,
које настају што светлосни зраци од
језгра звезде пролазе !i:роз њсну ат
мосферу и бивају упијени, и друго,
светле или емисионе линије, које до
лазе: отуда што атмюсфера звезде на
истим мест:има емитује и светле линије,
те, ако је светлост језгра јача од свет
лости атмосфере, онда се у спектру
јављају само тамне пруге ишач,е, ако је
светлост атмосфере јача од језгра, до
бија:ју се и светле пруге. Место линије

да се може узети у обзир дејство ра

vrlo

диалне

zajedпo

тар непрекидан, али све су звезде об-

У

мотане атмосфером усијаних гасова и
пара различитих хемиских састава.

зрака; ако је талас дужи онда је ли·
нија ближа љубичастом крају спектра

»спектралној

подиrи

и

спектру

зависи

од

дужине

светЈюсти

те

у

спектру

ге,

које

упија

(пр. уместо

звездина

светлих

триума добијамо

звезде доби,

апсорбционе пруатмосфера

жутих пруга на-

тамне

пруге). Како

да

се спектрална линија помера пре

ма љубичастом, а ако с 1 е смањује број
секундних
спектрална
веном

трептаја у
линија

крају

зраку,

поиера

спектра.

онда

према

Број

се

се
цр

ових

је светлост таласасте природе, то he се
свет,7Јюсни зрак проЈiазеh:и кроз приз-

трептаја повеhава, ако се звезда при
ближује земљи, а смаљује ако се звез

му Јiомити више ако су му таласи rфа-

да Удаљује од нас. Дакле, ако се звез,

ћи и обратно, те отуда видимо да се да приближује земљи, број трептаја у
љубичасти

јер

су

микрона
јер су

зраци

најкраhи

најмаље

393 'll!L

l0-6 111111),
најдужи 760

а

преюrма.iу.

зраку се повеhава и спектрална ЈIИНИ

(милионита

ја помера се према љубичастом крају

црвени најмаље,
па излази да

-1

спектра и обрнуто, а из износа поме
раља

ових

линија

можемо

како

би

се

потврдио

Eiпsteiп-oв ефекат.

Одузимајуhи од мереног укупног пo
iVN:>paљa

спектралних

ље које

црта

оно

по:мера

одговара Doppler-oвoм

ту

добијамо

се

може

oв

ефекат.

позитиван

објаснити

остатак,

као Eiпsteiп

Дакле, тиме

је дата још

једна потврда ове rюследице Eiпsteiп
ове теорије т. ј. спектралне линије по

тра

због

Natioпal

гравитационог

помоћу

шagliпe

Gala:ksijoш

оЬrаzнјн

паsош

takozvaпu

loka!rш

srazшerпo

zbljeпi

ekstгag·alaksija.

крају спек
дејства.

pomeпttte

101. Ро
da ove tJ'i

tj.
skнp

(Harv.

Вн11.

galaksije
899).
f.d.

моји

само

мерају се према црвеном

је veгovatпo

sa

је sашо

М

ефек

(Од

Acade111y of Scieпces). Ђ. Н.

Њartalog

(E,ksrtiJ.\aigaШa,ks\ija)

apsolutnili veliciпa i
4179 zvezda

p·aralal~;sa.

Meto·doш koju sa dali Adaшs i Kol11schiltter i koja је kasпije asavrseпa, iz
spektra zvezde odrec1jнje se пјепа apsolнtпa

veliCiпa

шеrепјеш

izvesпih spektralпih
liciпa

таласа

Како светлост од језгра звезд,е про- и обрнуто. Како дужина таласа зави
Јiази ~<:роз звездину атмосферу, то ат- си од броја трептаја у секунди, тю акv
~rосфера упија један део звездине се повеhава број трептаја у зраку, он
јама тамне пруге -

брзине,

33 i

zvezde

jedпaka је

odпosa

јасiпе

Apsolatпa
prividпoj

veveli-

zvezda iшala ako Ы se пa
lazila па otstojaпjll od 10 paгseka
W. F. Dеппiпg·, pozпati posшatrac =32,6 svetl. godiпe. Zпajuci dakle apmeteora iz Bristol-a, vec 1894 posmatrao solнtпu i prividпu veliCiпa Zvez;cle шоzе
pravo otstojaпje ili
је 111а!н шag·!iпu sa g·alaktickim koor- se odrediti пјепо
di,nata111a
Ю5° i
+ 11 о· (sazvezd1je пјепа "paralaksa", kako to astroпoшi
Zirafe), koju је Dreyer нvео н Iпdex kazн.
Na opservatoriji па Mt. Wilsoпa odCatalogнe pod broje111 342 ( odatle nazi'V
I. С. 342). Bila је tako sјајпа i ostra redjaja se sisteшatski apsolatпe veliciпe
zvezda koje sada izlaze sakllpljcпe 11
da је vise !iCila па zvezctн.
HubЬle i Hum,asoп sн kasпi 1je нtvrdili јеdiпош kata!ogu (Mt. Wilsoп СопtrЉ.
511). Na пје111н sa saradjivali шеdјн
spiralпu stl·uktнru ove mag!iпe.
No пajпoviji sпi111ci refraktorom Met- ostaHш W. S. Adaшs i М. L. Нн,tщ:tsоп.
Za 4179 zvezda dati: su: пaziv Ш ])roj
calf od 16 palaca i ekspozicijo111 od З h
pokazuja da su kraikovi spirale 11111ogo kata!oga, polo·zaj, spektralпi tip, tota!пo
duzi по sto је raпije utvrdjeпo. Kako se sopstveпo kretaпje, prividпa i apsollltпa
ova magliпa пalazi skoro u ga!aktickoj veliciпa te iz пjih izvedeпa paral31ksa.
f.d.
ravпi
Mlecпog puta) 111oglo Ы
SpliJrail:n!a ma,g!llina
neoЫcnih

PirlividnЉ

dimenzija

ciпi kојн Ы

crta.

viпa

spcktra!пЉ сгtа,

koje

шоgт1

cla potict!

шо

изнели

смо

космичког

Штајнке,

бергу,

od tгostгнko joнizovaпog· Ыога.
pripac1a grнpi l1alog:eпa. Ро?.Паtо
је cla closacla пiје 1ы Sнпсн нtvгс1јепо
prisнstvo пi ј~с1поg еlешепtа ove g'fltpt;.
(РнЬ!. А. S. Р. јнпi 1935).
f.d.
Нlог

мишљеље

са

зрачеља.

Универзитета

доказао

--у

Кенигс

је

N!}va
osvecena је н Los Aпg·ele;,-tt
(КаШоrпiја)
Griffitllova opseгvatoгija,
zaclнzblna Ј. Griffith-a.
Za нpгavnika
postav\jeп је Dr. Pl1i\ip Fox. Aгћitektн
ra zgтade је н пovo-grckoш sШн. Poc1igЂuta је па јнzпош obronlш Mt. Hollyvvoocl-a па Yisini ос! 113Б stopa. Opseг
Yatoгija pored пattCПOg istrazivaпja па
mепјепа је i popнlaгizaciji astronoшije.
U tн svrlш t1 g·\avnoш' kнћеtн zgracle
postavljeп је "plaпetariшл" sprava koja пajocigledпije ilнstrнje prividпa kretaпja
пebeskih,
tela
aticaj
precesije i с!гнg·е slicпe astroпoшske pojave. U јеdпош krilн zg·гade пalazi se refraktor od 12 palaca, а 11 clrugoш celostat i spektrohelioskop za posшatraпje
i proнcavanje Sнпса. U velikoj dvoraпi
zgrade пa,lazi se панспi пшzеј sa astror.oшskiш шodeliшa i drugiш пансniш
aparati'111a, da Ьi se sto ociglednije pretstavio пapredak fizickih панkа.
f.d.

14

врло

вог

апарата за

осетљи

регистроваље јонизаци-

запазили су да број удара зависи од
~1атеријала

којим је

за јонизацију.

Кад

опкољена

се

око

комора

апарата на

!1ази оловпи оклоп дебљине десет
тиметара,

за

време

од

петнаест

сан

часова

добија се просечно један удар;

кад се

олово уклони број удара пада на један

у TOI{y од сто педесет часова. Ова по ..
јава доводи до закључка да појаву јо
пизације
моћу

са

треба

другог

оклопом

од

сантиметара,
секунди;

приписати

апарата

олова
томе

су

да

удар<;Ј..

се атоми

цајем
I(е

На тај

чан

начин

десет

удара

у

раз

се исто тако и

начин доказано

је

олова распадају под ути

космичког

сматра

2,5

повеhаљем

мера коморе повеhава
број

По

размера,

дебљине

добивена

према

олову.

већих

да

зрачеља.

космички

дејствују

Д-р

зраци

на

Штајн
на

сваку

сли

шаја

мате

рију.

Udlaljenost i tешре1·аtш·а
N о~ае Н:е:rсuћ; 1934

Требало је утврдити да ли и гас ко

јим је испуљен апарат утиче на појаву
удара.

Због тога. је апарат пуњен га

сом под разним пfЈитисцима, али број
удара није се мељао.
жине
се

путања

помоhу

честица

љега

може

Одређиваље дУ
важно

је,

директно

одре

дити енергија космичког зрачеља.
енергија

добива

се

путање са бројем

множењем

јер

Ова

дужине

joiia по сантиметру,

н потом радом потребним за образова
ље јона. Нlтајнке и Шиндер добили су
на

тај

2·10Н

начин

за

електрон

Pt·i.sпs·t'\'0

космичко

clemeпta

hl•лa

зрачење

Н.

волти.

u

Ј.

diifпzrnm

maglinaшa

К Н. Stoy, astrono,m opseгvatoгije па
Mt. Haшilton-н, proнcavajнCi spelztгe difLJznih шag·!ina пtvrdio је prisнstvo

Е.

G.

tоdош
сгtа

WШiaшs odгedio је novoш ше
(па

osnovн

interstelarпog

засше
kalcijttшa

spektralпЉ

i

(apsolпtna

skala koja росiпје od vош redн za zvezdaпiш jatiшa zbog
f.d.
teoretske vazпosti ovog
Vec гanije u sгedisniш oblaзtiшa
kometi
"Malog Mage!lanovog olJlaka" Dr. Sl1ap!ey i Mlss Wilson proнc1!i
u 25 knjizi svojih "Re.sн!tados" izdala је kata (od kojih sп 22 поvа); za
sva posшatranja koшete Halley koja stt ispostavi!o se da sн zatvorena jata
vrseпa
na toj opservatoriji prilikoш sн ostaЛ vrlo verovatпo otvorena jata.
пјепе pojave 1910 g. i to 64 vizнalnih i Njihove totalпe prividne veliciпe nalaze
59 fotografskih odredjivaпja kometinih se izшedjн 11,5 ш i 13,0 111 (Harv. Circ.
polozaja kao i sva odredjivanja polozaja 275-6). Miss Моlн .prosirila је ova
istrazivaпja па krajпe oЬ!asti dнz ivice
porednih zvezda.
Opsirno sн opisaпL oЬ!ici koшetine Malog oЬlaka. Proucila је 7 objekata
glave (kоше) i repa, kao i пjilюve pro- (od kojih 6 ПOVUh) i utvr•dila dra Stl to
шene, koje stt Ьile пajzaпiшljivije kad otvoreпa jata tota!ne veliciпe 14.0 шse koшeta nalazila н Sнacevoj Ьlizini. 16.0 ш. Јеdтю jedino jato је 13.0 ш i to
Rep је Ыо tada pode\jen н dva kraka. ono 1·anije pozпato i uvedeno н New
Zeшlja је verovatno prosla kroz jнzni General Catologнe pod Ьrојеш 796.
Mi:ss Hugћes па• prЉ!iZno isЉn o'tstokrak U toj pнbHkaciji diskнtнje se nadalje о fizickoj prirodi koшete; vero- janjiшa od sredista "оЬ!а'kа", пesto ravatna izgleda pretpostarVIka da је jezgro nije, otkrila је cetiri cefeide koje fizicki
billo obrazovarтo od vise delova; usled pripaciaju sапюш oЬ!aku. l novo otkri·
cestih шеdјнsо.ЬnЉ sudara stvarale sн se vena zvezdana jata pripadajн da>k!e
шаnје cestice koje sн bile iz!Jaceпe iz "Маlош оЬ!аrkн". Precпik "Malog oblakoшetine
glave dejstvoш svetlosnog ka" је рrеша tоше veci 110 sto se raпije
pritiska Ш drнgih repнlsivnih snaga. bilo нtvrdilo i iznosi 7.9°. ZnajuCi otstoKnji.ga saclrzi 99 fotografija koшete iz- janje Malog· oЬ!<rka od Sнnca - oko
шedjн 17-IV i 6-VII-1910 g., na kojiшa 85.000 svetl. god. шоzе da se izracнпa
se dosta jasno vidi struktшa koшetinog pravi precпik, koji i?.пos oko 13.000
svetl. god. (Harv. Bllll. 899).
f. d.
repa.
Na krajн dodata sн jos fotoшetricna
шerenja koшetinill prividnih veliCina.
METEOROLOGIJA I GEOFIZШA
Najsjajпija Ьila је 13 шаја 1910 g., 0,4 ш.
nаразити. Сваком
PнЬlikovanje ovih posшatranja opra.vпознате
су
радио-апарата
слушао цу
dano је, јег dosada nisн jos izracнпati
definitivпi

eleшenti

koшetine

pнtanje

na osnovu posшatranja iz 1910 g.

f.d.

добар

пријем

програма

»атмосферски

паразити«,

потичу

од

брзих nромена стања у електромагнет·

opservatoriji

Havard College-a
ном пољу Земље које изазивају пригуi рюuсаvа
шене осцилације у пријемним апара
пјir ,,Velikog·" i "Malog Mage\lanovog
"'---тима. О самом пак узроку тих електрооЬlсrkа", taJko se naiш'e zovн dva vrlo
магнетних проиена позитивно се· још
upadljiva skupa zvezda, jata i шa
не зна много. Мишљења су подељена.
glina па јнznош nеЬн пekih 200 od JuzЗна се само толико да
атмосферска
nog prola. laiko је njihovo postojanje
електрична
пражњења
(грмљавина)
poznato vec dнgo vrешепа sa sisteшat
нису једини
узрок.
skirш proнcavanjeш росе\о је tek kada
sн aшericke opservatorije i па jнznoj
П о с м а тр ањ а '
у
т р ю п и. м а.
Ъeшisferi postavile svoje fШale sa јасiш У франuуским колонијама у Африuи
prodнzeпa

sн

posшatraпja

.dнrЬiniшa.

U

tiш

istrazivanjiшa

заведена

traga se u pr-

-

200-

ометају

емисионих станица. Те сметње, назване

Zvezdana j!a1la u izd:anoima
,,Malog Magellanovog ob1aka"

Na

шуштања или пуи;кетања јаче или сла·
бије

vodoпi

ka tt spektш no·ve) нdaljeпost Nove н
sazvezdju Негkнlа i нtvгdio ·da о па izпosi oko 370 parseka tj. oko 1200 svct!.
g·oc1iпa. Podl pretpostavkoш da је ovaj
broj tасап zvezda se пalazi za o<ko 550
svetl. goc\iпa izvan ga!akticke гаvпi.
Nova Негсн!is н pog-Iedн polozaja н
ргоstогн pгetstav\ja dakle izпiшak jer
sн Nove оЬiспо vr!o Ыiske ga!aktickoj
гаvпi (Moпtl1!y Not. шај 1935)
Тешрегаtше zv':zc1e odгedio је М.
Petгie sa opservatoгije Uпiveгzi teta н
Micl1ig·aп-н. Ро оvош istrazivactt н уге
шепош razшaiш izшedjн30 dесешЬга 1934
i 27 febrнara 1935 teшperatшa povrs.iпskЉ
slojeva Nove izпosila је oko 105000 Kel-

сметље које с времена на време у виду

службе и

201

су у '-оквиру

метеоролошке

посматрања

атмосферских

паразита.

О

резу:патиыа

За разлику од праскања, које се чу·

извештавају

у >>Анали:vrа за геофизику Прекоморске

је

Француске«, бр. 8, Henry Hubert и IO-

потсеЈ;а на шум који се производи при

Jajre.

цепању

Н.

Hнbert

је

обрадио

купљене у Дакару

до

стсодеfшх

врсте

и

паразита:
су

Док

са

пражњеље

непогодаиа

или

даљој

није

у

раз:шчите

коинцидира

дотле

љииа;

п о р е к л о.

гова

срачунавања

везу

изиеiју

сти

и

пражљеље

дана

показу ју

великог

де,,rа

пре

:vraкcи:vryмa

свако
је

доба

године

и

дана.

најчешhе на таласној

ђу Ј
међу

Праскање

дужини изме

1.000 и 15.000 м., а пражљеље из
6.000 и 13.000 м. Аутор је миш·

се

далеко
показало

од

места

преиа

посматраља,

овоме

да је узрок више маље у непосредној

вана

са турбуленцијом ваздуха.

Hi!aiгe

је

испитивао

подат,ке пос:vrа

траља паразита у Јаундrи (Yaoнnde), у
Камеруну,

углавном у

би

без

сумље

(Jes

спадао

claqнeшeпts)

у

врсту

према

на

о

узроку

морао

веза

да

праскаља

отпадне,

Nleceц је
разликоваља

између

праскања

и

турбу

а последљи de.гniieг,

може

је

вог искоришћаваља за прогнозу неnо

года. Он закључује: изгледа да једно

Dr. S. Plalcid~s sa Atiпske opservato·
друго прате, пражљеље и непогодски гiје izai)ran је za profesora аstrопоm\-

је n<:~ .\tiпskom tшiveгzitetн.

то

кад
у

послужити

сликарима

при

сликању

залаз

вечерњих

насликан је

услед неупућености уметника претстављен у

својој

МЕРКУР Q : 26 августа у 19 часова Меркур је у кољункцији са ВенерО}I,
9[) према северу. Удаљује се привидно од Сунца и услови за његова посма
траља много су nовољнији крајем септембра.

ВЕНЕР А '12 .

he

да је

август,, "1остиљ:е иаксиму:и сјаја

на небу пре залаза

Венера

'Ј,2ш и оштро око моfiи
се

привидно

Сунцу те ie у неповољном положају за посматраље. 26 августа Венера је у
опозицији са

VESТI

линију.

продужимо

на_~5кој слици где је

8

МАРС о

1

корисно

и биће невидљива за нас.

LICNE

и

првој четврти, а кад

ваље.

М. П.

рогове Месеца

последљој четврти.

бй према.

али констато·

четврт.

последња четврт

слична је испупчености

каже ргеmiег,

ленције ваздуха не би била за одбаци·

погледу љихо·

облаци у ограниченюм реону.

ченост слова

и млад Месец,

IJert-oв

врсте имају извесну лока1rну боју;

мислима

то трајаље Сунчеве ротације.

пред наведеној разлици. Закључак Hн

траља у разним местима да сметље ове

вези

атмосфер·

2()

Тада Месец са замишљеном

пеизажа.

праскаља

и последљу

речи.

ских паразита, а то је као што је позна

зита

јер

поема-

податцима

честине

Овај велики део атмосферских пара

љеља да узрок праскаља не може би·
ти

период

17

4h 18ш
13
18 12
22 12
4 31

доста

Месечеве мене,

раније био утврдио да постоји

27.-дневни

18h 35ш
22
9
5 17
13 42

1311 44m
17
о
2
З 26
21 18

у
у

ставио запамтити која је прва а

било непогода нигде
на 2.000
раг.ита потиче од ешсктричних инва·
унаоколо. Праскаље се може чути у зија са Сунца на Земљу. Schiпdelhaнer

Залази

постанка

За Месец

5

sе:vrљо'нагнетских

је

је вefi

12-ЈХ

па·

доказ да добар део атмосферских па-

чу.·ю и у случајеви:vrа кад поуздано ни

6-iX

активно-

атмосферских

час

14-VJ!l у
21-'vШ у
29-VШ у

очигледну

зе:vrљомагнетске

Ова веза би претстављала још један

се

u

за 193Б год. да ље-

пореиећаја,

праскање

е

F. Sc!шdel
»Die

разита. Maкcи:vry:vr пааразита наступа

ближој

М е

и

N atнлvissenscl1afteп«

временсiСи

праскаље

пуцкараље,

тканина.

С о л а р н о

природе.

у

кратко

hauer саопштава у свесци

declыr{!;es),

(грмљавина)

са

две

(les c!aque-

(les

околини,

вези

Постоје

праскање

очигледно

при

до.тази углавном

закључака.

ments) и пражњење
које

податке

као

септембра стиже у доњу коњунrщију са Сунцем

· У директно~! cv1epy кретаља,

га

27

20

од љега преиа

Марс хита за Јупитером и стиже

августа. У поноћ ступа у коњункцију са Јупитером на раздаљини од

ЈУПИТЕР 2ј.

југу.

:

Марс у кољункцији

са

Јупитером видно се

Јупитер се види на небу као вечерљи објекат.

истиче.

27 августа је

у коњушщији са Марсом. Јупитер је прошао квадратуру са Сунцем и кpefie
се

све

више

пре.~1а

САТд'РН ћ

запаiП,у,

:

15 августа у 2111 Сатурн је у кољнкцији са Месецом, 6°'
31 августа Сатурн је у опозицији са Сунцем, тј. наступа
најповољније време за љегово посматраље. Већ са повећаљем од 20-25 пута
може се видети диск планете опкољене прстеном. Код повећаља преко 200

према југу О'д њега.

И3rлед
СУНЦЕ

у а!Јrусту и септембру

G:

15 августа Сунце у Београду .излази у 411 38ш, залази у 18h.•
46m; астрономски сумрак траје 111 55m; 1 септембра излази Сунце у 4h 58m а
залази у 18h 17m, грађански сумрак тог дЗЈна трЗЈје 1h 45m; 15 септембра
·Сунце излази у 5h 15111 а заЛази већ у 17h 51ш, грађански сумрак Љ 40111.
За месец дана о:ц 15 августа до 15 септембра дан се смањује од 14h 8ш на
12h 36ш или дан постаје краhи за 1ћ · 32111. Трајаље грађанског сумрака после
летње краткодневице (солстиција) смаљује се у току месеца за 1Б минута ..
Висина Сунца на дан 15 августа износи 59О28',1; 15 септембра- 48°29',2; за
1 месец ви:сина Сунца је опала за 10О58',9. 24 августа Сунце излази из знака
Лава ( ~) у знак Девојке np
МЕСЕЦ@:: 15 ав.густа пролази поред Месеца Сатурн, на удаљености од
60 према југу. 16 августа у 2h Уран је у опозицији са Месецом; Уран је удаљен
за 60 према југу. 25-27 августа лепо се види пепељаста светлост Месеца.
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пута опажа се концентрична подела прстена (Касинијева подела) и на диску

планете примеђују се тамне пруге, паралелне с полутаром Сатурна. У опо
зицији

Сатурн

достиже макси:v1ум

љегова удаљено.ст од Земље износи
УР АН

0 : Ур ан

сјаја

и највеfiи привидни

пречник

17",2;

8,72 жтрономских јединица.

је у сазвежђу Овна (Aгies) и могао би се видет•и на ју

тарњем небу .. У опозици:i:У са Сунцем стиже крајем октобра (27/Х). У ран, и у
најповољнијем положсl(ју, тешко

НЕПТ:VН ~

: 7

се може

видети ненаоружаним

оком.

септембра стиже у кољункцију са Сунцем и не може се

посматрати.

МЕТЕОРСКИ РОЈ ПЕРСЕИДА. Између

9

и

11

августа биће максимум по

јава метеора Персеида, чији се радиант налази у близини звезде

Координате радианта су: а

=

211 56m, 8

=

+

'11 Персеја.
560. Број појава на час биће 46.

Метеори овога роја карактеристични су по свом спором падаљу,

-

203-

планета
вреЈvЈенских

По телефонсюiNI

у

радиотелеграфсf{ИМ извештајима,

теоролошиој опсерваторији у Београду, саставио М. Радошевић.

11

Марс

август

21

с5

Јупитер

1
ll

септемб.

н

август

.

21
1

2!-

'

септемб.

11

Сатурн

ћ

11
21

h

т

h т
11 39
11 32
11 25
11 20

16 40 21 41
16 24 21 16
16 8 20 5l

12 13
11 38
11 2
10 31

17
16
15
15

h

т

Г:/Н.
првим

15 55 20 30
12
36
58
25

22

приземне

данима

јуна

по

приличино

зањем затеченог

н

у току

21 34

државом,
температурама.

које су местимице биле издашне. Услед јаког дневног

овог нестабилног ваздуха дошло је

пљусковитих

август

јутарњим

проузроковало је ово надирање суполарног

државу,

загревања

слојеве над нашом
ниским

кише, које су са изузетком јужних и југоисточних крајева

1.

хватнле

20 54
20 19

киша

Дравској,

северном

току

делу

4.

до
и

краткотрајних
источном

Савске бановине.

1 сеn;емб.
11

6.

под утицајем ивичног цик.тюнског поремеhаја једне снажне депресионе

творевине, чије је средиште прелазило преко Енглеске и јужног дела
долази у

:~:i--4>

15.
17.
18.
19.
23.

Утицај суполарноr иаритимног ваздуха, који је

маја почео

северним

крајевима

до

олујних ветрова,

стимице и падања града, који је неким местима у

Сатурн је у коњующији са Месецом у
Вепера у афелу у 17h.

2lh; минимум Алгола у 23h 24ш.

нео

Од

8.--15.

топло, углавном без кише. Дневно

Венера у застоју у Зh.

поподневне пљускове, који су обично били

Уран у коњункци1и с Месецом.

14.

Окултација звезде

118

Бика (5,4ш

привидне ве.тrичине)

од

стране

бановини

штете.

јака киша

(55

загреваље

доноси

грмљавином

и

локалне
градом.

шm) са градом у Битољу.

17. долазимо под утицај низа циклонских

које са изузетком

неких североисточних и југозападних крајева обухватају целу Европу иза·

.Месеца.

24.
туном у

25.
26.
нером у

27.

Сунце улази у знак Девојке у Зh; Меркур је у коњункцији са Неп

1h.
Пепељаста светлост Месеца ујутру.
Пепељаста

оветлост Месеца

ујутру;

Меркур

светлост Месеца

ујутру;

Марс

пан град наноси штете

срезовима орашачком и

Ве

околини Чачка. Хладан

маритимни

младеновачком,

са

Ју

кише у Дравској, западном делу Савске, централном

ваздух, који

исто тако и

овом приликом продире са

северозапада у Европу, захвата и наше крајеве и у току 17. и 18. добијамо
у

коњункцији

и североисточном делу

Дринске и северном делу Дунавске бановине. Том приликом је у Вел. Гра
дишту измерена изузетно ве.лика количина воде од кише, 55 mm. 20. се по

24h.

Млад Месец у

2h.

Нептун у коњункцији с Месецом у

lh;

Венера у коњункцији са Ме

'сецом у бh; Меркур у коњункцији са Месецом у
Сатурн у опозицији са Сунцем у

31.

бурно време. Околина Битоља бележи же
стоку олују са грмљавином и градом; олуја је чупала дрвеhе из корена. Кру·

са

19h.
Пепељаста

литром у

29.
30.

у коњункцији

зивајуhи у појединим

навља надирање маритимног ваздуха са северозапада, што има за последицу

нестално и кишовито време, које влада у нашим крајевима све до 25. Са изу

23h.

зетком Дравске бановине и залеђа

5h.

Средњег

Приморја у току

ових дана

пало је код нас прилично кише, нарочито у јужним крајевима.

До краја месеца уз пораст температуре време углавном ведро. Само у то

СЕПТЕМБАР

2.

МИЈнимум Алгола у

:цији с Нептуном у

4.

2111.

Јупитер у коњункцији са Месецом у

сецам у

5.
7.

4h 15ш; Меркур у чвору у 18h; Венера у коњунк

7h;

Марс у коњункцији са Ме

14h.

Минимум Алгола у

Окултација

.\,

1h

29.

nале су у северним крајевима државе мање количине кише.

У погледу количине nадавина овај месец је за веhину наших крајева У
дефициту. Највеhи мањак показује Горње и Јужно Приморје, југозашадни
део Дравске и источни део Моравске бановине. Јужни крајеви джаве међу
тим имали су без мало нормалну количину кише, али се те кише у,главном па

4т.

Стрелца (2т,9). Почетак у Београду у

21h 1т свршетак

у

22h 12ш. Ова се појава МО!Же посматрати и голим оком. Минимум Алгола
у 21h 53ш. Нептун у коњункцији са Сунцем у 23h.
8. Венера у Доњо~ј коњушкцијrr са Сунцем у 10h.
9. Окултација звезде 12 Каприкорна.
12. Сатурн у коњункцији са Месецом; Меркур у афелу у 24h.
Павле Емануел
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ку но!ш 28.ј29. и

ле, у току кишног периода од

21.-25.

просечне температуре овог месеца су

нешто изнад нормалне. Скопље, Средње Приморје и његово залеђе имали су

више од половине дана са максимумом температуре изнад 30°. За највеhи део
земље температура се највише пела
ЈУ Л.

-

28.

и

12'.

Прва два дана ведро и топло.

3.

падају пљусковите кише са

грмљавином и олујом, која је понегде (Косанички срез) добијала жестоку си

лину. Кише падају и

4. Ове су кише захватиле јужни део Дравске, Савску,.
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Број дана

МЕ

Место

то
1>4

...""'

5..

'iJ

"
Марибор
Љубљана

Загреб
Славенски Брод
Бањалука

Ковиљача
Нови Сад

Београд
Бел. Градиште

Сарајево
Краљево
Ни ш
Пљевља
Митровица

Скопље
Прилеп
Мостар
Р аб

Сплит

Зеленика

280
285
160
90
155
125
130
!35
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

25
26,5
28,5
28,5
28
28,5
28,5
28,5
27,5
28
28
28,5
25
29
30
28
32*
26
30
29

89
8
9
9
4
9

8
6
8
7
4
8
7
8
9

10
5,
7
7
10
11
11
ll

10

5б

8 1!
431 10 9
181
77
37
53
51
21
10
28
9

5
б

,..,g

8

б

10:
11

8
7
1
3
31
3

7
12
15
12
13
16

4
5
4
5
б

5
4
7
7
б

4
7
3
7
4

221
24
231
231
21
21
24
24
15
24
27
23
27
20
26
25

8
10
11
11
7
12
11
11
3
14
18
13
22
4
16
13

Љубљана

Загреб
Сла во неки Брод
Бањалука
Ковиљача
Нови Сад
Београд
Бел. Градиште
Сарајево
Краљево

Ншu
Пљевља
Кос. Митровица

Скопље
При леп
Мостар

Р аб
Сплит
Зелени ка

280
285
160
90
155
125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

25
27
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
29
28,5
27,5
29
28,5
24
28,5
31
28,5
33*
27
31
29,5
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9 53

6

6 97 10
11 56 11
14,5 37 8 32 7
13,5 36 7 27 5
14
8
36 9
7
17
35 9
16
35 11 14 5
12,5 35 8 26 4
10,5 35 6 40 6
14
37 10 40 9
14
37 8 10 4
8* 31 4 45 9
13
34 9 31 8
14,5 37 10 38 5
15
35 10 35 7
19
37 16 13 1
19,5 30 12 18 2
21
34 14 18 2
21
34 17 15 2

;:

9
4
8
12
14
11
10
10
13
12
10
12
13
11
11
13
18
19
15
21

3
7
5
7
6
8
5
5
1
5
2
3
5
4
2
3
4
1
2
3

20 23 9
24 12

::;:

~

~
....
:>-,

"'
;;;
Ој

~;?Ј

(.)::;:

"'

::;:

о

~

о.;

Јул
Марибор

Ој

~~

о(.)

17 2
18 3
23 11
231 11
б

Ој

"'~

Седмица

"' ...~ 1\
"'" ""' u"'

><

Кос.

Температура ваздуха

(.)

::;:

t:::

0

С.

?'

g;

Пада вине

s
s

i"'

1~

~

"'

::;: " (
U

~~

::;:

><
::;:

Ој
"(

"'

23,5
29.5
24
3\
29,5
25,5
29
26

10,5
11,5
12
14
14,5

26,5
32
26,6
30,5
31
25
32
28,5

15
18
16
18,5
17
13
17,5
16,5

27
32,5
24,5
28
30.Vl-6.VП 128,5
7.-13. vп 26
14.-20. vп 30,5
21.-27. Vll 27,5

11,5
13
10
12
11,5
9,5
10,5

31
35
32
33
32
28
35

8
11
9
11
9
6

10

35

6

-

-

30
33
28,5
29,5
31,5
27
32
31

13,5
15,5
15
15,5
15,5
13,5
15
14

32

9
14
11
13

-3

-

37

11

-

26,5
32
28,5

17,5
22
20
20,5
22,5
20
21,5
21,5

30
34

20

31

13
21
18

36

15

34

21
16
19
18

::;:
:В

"'

о::

!'<

:>-,

"'"'

са

к

!'<

<=(

::;:
0::

"

к

р.

><

о

р:)'"'

t:::"

Ој

""

а

::;:

~:>-,

дана

"'u

"

l>зоо

Љубљана

2.- 8. Vl
9.-15. VI
16.-22. Vi
23.-29. VI
30.V!--6.VII
7.-13. VII
14.-20. Vl!
21.-27. Vll

11

13,5
11,5

27
26
38

1

l

7

9

-

~.1

1

2

2
7
2
6
7
4
6
4

1

3

3
7
4

2
1
1
3
3

l

3

-2

7

20
25
36
1

3
1
2
2
3
1

12
15
13

-19

12

3

1
7

3
1

33
31
32

13

30

32
36

6
12

1

2
-

1
2

-

l

2

-

-

3
2
1
3

Београд

2.- 8.
9.-15.
16.-22.
23.-29.

Vl
VI
VI
Vl

30.VI-б.Vll

7.-13.'VII
14.-20 vп
21.-27. vп

33
37
33

15

0,3
3

15

28

1

3

'::Ј

35

-

-

33

-

-

-

5
l
3
5

f)

\2

7
3
7
5

-

-

5
3

Сарајево

2.- 8.
9.-15.
16.-22.
23.-29.

VI
Vl
VI
VI

8

18

1

l

17
19
5
2
3

l
1
3
2
2
1
1

l

5

2

l

3
3
2
4
2

5
7
4
4
6
3
7
4

-

-

2
2
1
2
1

2
6
Ј

3
2

-

3
2

Скопље

24
25
24
23
25
23
14
25
30
24
30
26
29
31

14
15
14
10
13
12

2
12
18
11
25
1
22
13

2.- 8. Vl
9.-15. V1
16.-22. Vl
23.-29. V!
30. VI -6.VII
7.-13. VJI
14.-20. vп
21.-27. Vll

34

33
34
34
29
35

13
10
10

8
42
11
12
2

1
2

2
3
1
2
l

-

1 4
1
1
1
2
3
3

-

7
7
1
4

-

4
7
3

б

6
7
7
7
6

l
1

3

-

5
5
4

Сплит

2.- 8.
9.-15.
16.-22.
23.-29.

Vl
VI
VI
Vl

30.Vl-6.VП
7.-13. vп

14.-20. VII
21.-27. Vll

32,5
32,5
29,5
32
31

32
34
34

8
-

-

-

-

14

-

-207-

l

-

2
6

2

-

l

2

-

1

3
3
3
3
3

-

2
2

-

l
1

1

6
7
6
7
7
6
7
7

!

7

2.
5
7
4
4
4

Врбаску, Дринску, југозападни део Дунавске, северни део Вардарске банови
ые и области Горњег и Јужног
Са прекидо;vr у току 5, н до по·
дне
ружно, вро!е с пљусковитим кишама, грмљавиню1 и градом траје ,\О 9

Нарочито

су бесне,1е непогоде у неким крајевима

ном делу Вардарске бановине.

свима крајевима државе, али их је у залеђу Средњег

минимални:vi ко:rичинама,

и југоисточ·

овим данима је долазило до киша у готово

Прилично кише

Дринске, северни део Дунавске, делом Моравска
Од 12.-15. време променљива

било само

добили су 11. источни крајеви
Вардарска бановина.

мало прохладно, Од подневних часова

Ј.Б. температура расте, готово свуда дневни максимум прелази 30° све до 21.
12.-21.,
само до мести"шчних пљусковитих кратко·

Зз то време, од
трајних киша.

22. снажан продор хладног ваздуха са севера у наше крајеве изазива
само незнатне кише
Савској и североисточном делу Дунавске
бановине. Захлађење се нарочито јако осећа 23. готово у целој држави.
Од 25.-30. јако топло време,
30. продор хладних ваздушних маса са северозапада доноси нам при
лично обилне кише, које су у току 30. и 31. зюшатиле готово све наше крајеве,
са изузетко(Vr источноr де.Јiа Моравске бановине и Боке Которске, где од 12.
одн. 8. кишс никако није било.

И овај месец исказује ;11ањак у киши. Прилике су у том nогледу сличне:

са онюв у прошлои месецу. Поред свих области Приморја најмање количинt

кише су пале у источном делу Моравске и југозападном делу Дунавске ба
новине. Југозападни део Дравске бановине је овог месеца боље прошао. Про·

сечне температуре за овај месец су блиске нормалним, готово истог износ&

као у прошлом месецу, nонегде (Ковиљача, Сарајево, Пљевља, Кос Митро·

вица) чак и нешто ниже. У веlшни места највише температуре су забележене

21.

и

29.

НАПОМЕНЕ. Прегледне таблице за ова два месеца су изграђене по истом
критериу као и таблице за месец мај. Одустало је се међутим од .срачунава·
ња просечних дневних температура, јер су се показала nрилична отступања
између тако срачунатих rросечних темnература и правих просечних темпера
тура. На место тога сада доносимо просечне максималне и просечне мини·

малне температуре, па he читаоци, који то желе, лако моћи да добију просеч·
не дневне температуре из њих, образова:њем половине збира прос,ечњ макси
малне и просечне минималне температуре. Рубрика за »Број мразних дана«.

је сада исnала као непотребна, а на место ње дошла је рубрика за број да

на са максимумом темпертуре изнад 30°. Из техничких разлога су изостав-·
љени датуми апсолутних максимума и минимума.

Прњn:иком штамnања извештаја за мај (»Сатурн« 5.-6. број) поткрале су
се неколике грешке, које саопштавамо овде: На стр. 173. 13. ред оздо место
супротног ваздуха - треба да стоји суптрюпског ваздуха. На стр. 174, у Та

блици 1., рубрика за минимум температуре, код -О за Нови Сад треба из·

брисати знак - (минус), а испред 3 за Кос. Митровицу ставити знак - (ми
нус); рубрика за број мразних дана, за Љубљану место 5 треба ставити 4. На
стр. 175, у Таблици 2, рубрика за датум максимум, за Сарајево место 29 V
треба ставити 29 IV, а у рубрици за датум минимума, за Сплит место 2 V
треба ставити 3 V. у »Напоменама« су рубрике које «Се разумевају без да
љег« рубрике 1)-4) а не рубрике 3)- 4). Остале грешке су безначајне.

Сва срачун:авања за таблице извршио је г. Стојша Ђукановић, калку·
латор Астрономске опсерваторије у Београду.
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Upгavo ј~ pгosloga stoleca opazeno da Мегkш jedini
plaпeta pokazUJe u svome g·iЬanju neku malu anomaliju

dala

pгotumaciti niti time sto оп dolazi u Ьliziпu Vепеге' i

Nevwtoпovi1~ zakoпom ... Leveпieг

tada izveo silne

od svil1
јег

clгzao ~а Ь1 ~а aпomallJa mogla poticati od пеkе nepozпate plaпete,
пeg·de 1zmedjtt Meгkura i Sunca. Bio је uvегеп da се unutaг Meгku
гove putanje pюnaCi гасuпоm пovu plaпetu, kao sto је izvaп Uгапоvе

otkrio Neptuпa.
' Mr:o.g·i. SU Ьi~~ mislje~1ja da Се tu 110Vt1 (intramerkшijalпt1)
оеш паЈЬОIЈе moc1 zapaz1t1 za totalnog· pomracenja Sнnca Ш
опа pгolazi kao сгпа tocka i1spгed Sнпса.
'
l ~ЬЩа; videli sн Lescaгbaнlt g·od. 1859 i L,oomis .gocl. 1862 mаЈн
сгпt1 tackн g·ste pr.ol.azi ispгed Sнлса. MisleCi da је to ta пероzпаtа
pl~пeta dadose ЈОЈ 1111~. Vнlkan. I kad је Watson н Ameгici 29 јнlа
18;8, zo tot~I_;:e рош:сше Sн:ка, opazio н C:asu totaliteta kгај Sнпса
zve~du 4 vel1cшe, koJa ро nJeg·ovom misljeпju пiје Ьila ideпticna пi
sa Jednom poznatom stajaC:icom t1 опоm kгaju, Ьili su astгonomi C:vг
st.? нvегепi d.a sн пaS!i. dav1:o tгazenog Vulkana. Ali lпatko је Ьilo
пpi1~V? vesvelje. Реtег~ је пюmе 1Ј VC!intonu dokazao da је Watson tl
11Itl1Jl Jam~cno zameш? пovu toboze zvezdн sa pozпatom stajacico:rп.
Oppolzeг Је pak ~~ Bvecu pokazao da se шesto, na kojem је opazena
ta поvа _zvezda,, шpo:sto n: Р?'dнdага sa p~oгacuпatom putanjom Vнl
kaпa... Ptema 11Jegov1m гасншmа mогао Је Vulkan рюсi 19 maгta
1879 1spгed Sunca. Mnogi su astгonomi toga dana upeгili svoje teleskope .па ~1!~се,. ali nisн vi?eli nista sumnjiva. Kasnije је i Oppolzeг
парнstю vmtslJeПJe da postoJi »iпtгameгkшijalna plaпeta«.
. . . Des~va se katkada сЈа pгolaze ispгed Sнпiса стпе t01Cike, ali to се
Ь1ћ Jamacno telesa рорнt kometa, koja tek jednom pгodju ispгed
Sнпса.

Kak? sн регtш.Ьасiје Мегkша i dalje postojale, stali su neki
аstгоп.ошl. tvгd1~1 da Је to·~e н~гюk сео гуј .malih plaпeta, koji рорнt

as~eгo1da JZШedJU Магsа 1 Јнр1tега, kшze 1zmedjн Мегkша i Suпca,
al1 se doskoгa pokazљlo da је ta tvгdпja bez temelja.
tako је anomalija Мегkшоvа giЬanja ostala i nadalje na mнkн
1 осаЈ astгoпomima, dok nije dosao
Einsteiп koji јн је гazjasnio.

.

!

Опа. se .r:e Ьi ~ikada da.la objasniti na osnovu Newton-ovog zakoпa
gгavl~a:Clje,

kOJl ~е zasшva па hipotezi apsolнtпog ргоstога. Newton
polaz1 od ekspeпmentalnЉ zakona о giЬaпju planeta kako ih је
-
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Kepler izrekao i od shvacaпja da је gravitacioпo privlaceпje пеkа sila
razтjerпa sa тasom, а to је bas опо u сетu se оп гazlikuje od Eiп
$teiп-ovog zakoпa, koji polazi sa staпovista iпvarijaпtnosti p1·irodnil1
zakoпa. Dгugiт геСiта, njemu su ргiгоdпi zakoni пeovisпi о stajalistu, rekao ЬЉ irelativпi. Оп dapace пapusta blpotezu о svijaпju gтavita:cionih staza
pгivlacпom siloт.
Jos se u песетu гazilaze Eiпsteiп-ov 1 Newtoп-ov zakoп. Ро
Newtoп-ovom zakoпu opisuju plaпete oko Suпca elipse, kojiтa је polozaj - ako se пе obaziгemo па та!е sтеtпје sto Љ prouzгokuju
ostale plaпete - stгogo cvгst. Eiпsteiпov zakoп пapгotiv tvгdi da se
elipticna putaпja polako тedju zvezdama vгti, dok plaпeta ро njoj
kгuzi.

Ako ро Eiпstein-ovu zakonн potгazimo veliCiпu, za kојн se то
elipticne putaпje plaпeta zavгteti, пalaziтo da је ta veliCina tako
mala, da se ne da zameпiti, osim kod planete Мегkша, пајЬгzе od svih.
Мегkuг se оkгепе oko Sunca otpгilike za 88 dana. Einstein-ov
zakon pokazuje da se njegova putaпja za to vгeme тога zavгtet! za
neki тali kut, koji н sto godina dosegпe 43 Iнcne sekun~e. ТаЈ se
Ьгој potpunoтa slaze sa kutoт sto ga је izгаснпао Lеvегпег.
Ргеmа пajпovijim гаснпiта Gгоssтап-а izlazi doduse da ргаvа
vгedпost sekнndaгпog pomaka Meгkuгova peгi11ela пiје 43', kako је
to izracuпao Leveпieг, neg·o 38". Ako i nije vise u potpuпom skladu
sa Eiпstein-oviт teoгetskim Ьгојет, ipak se s пjim dobro slaze i гaz
lika ne prelazi nesiguгnosti opazanja. (PoЬiize о pomakн Meгkuгova
perihela vidi Ь·г. 4 ,,Sаtшпа", Merkш је u peгihelu).
Dok se гadi о sрогiт plaпetamњ, Eiпsteiп-ov је zakoп isto tako
tocan kao i Newton-ov. Ali kod bгzog Мегkша, Cije se gЉanje dade
opazanjem veoma tacno upoznati, Newtonov је zakoп пеmосап, а Einsteiп-ov i onde slavi роЬеdн. То usavгseпje necega, sto se dгzalo savгseniт Newtoп-ova zakoпa velika је pobeda ljudskoga dul1a.
Medjutim, dok se taspгavljalo о mogнcnosti opstojanja »iпtга~
meгkшijalne« plaпete, пе manje је bllo tгetil·_ano pitaпje о тogнcno~t1
opstaпka planete, koja Ы se iшala пalaziti 1zvaЋ Neptнno1ve putaПJe
гајu

(tгansneptнnska plaпeta).
· Za tu је plaпetu pюgnoza blla тпоgо sigurпija, јег пета nikakvo.l?,·
fizikalnog гazloga, da sa Ne:ptнпom svrsi Suncev sisteт н гаzтегпо
шаlој udaljeпosti od 30 astгonomskih jedinica.

Kako је Neptuп otkгiveп tek god. 1846, а p~t ~u. oko Sunca traje 164 o·odina to nije bas ispocetka bllo lako pпmetltt kakove nepгa
vilnost{' н пjdgovom kгetanjн, јег jos nije bllo mogl!ce mott·i.ti се?'
njegov put oko Suпca i s гacu~om isp_oгe~iti ?а _se nadJu nepгav1~пost1.
Ali su se u novije vгете pocela oc1to JaVlJatl kod Neptuna, 1spгva
posve neznatna, zatim, sto dalje, sve vise neslaganja izтedju pгoma
tгa:nih i нnapred pгoгacнnatih polozaja.
sta је moglo blti priюdпije, neg·o da se ova otstнpanja pгipisu
delovanjн devete, jos nepoznate plaпet~?
.
"
ТгеЬаlо је samo odabгati рнt kOJlШ Ь1 se mogla ргоnас1 поvа
plaпeta. No teskoce sн ovog рнtа blle jos vece, nego гашје kod
Nер1tнпа, i to1 iz virse гazloga. Osmi је clan Ticius-Bodovog niza}na!пo_
ргеЬасiо pгavu udaljenost osme planete, ра ~е угеmа t?t-r;e, s~o Је 1
sasma гazumljivo, izgнblo тnogo od svog znacaJa za dalJJ?-J~. ~пmепн.
SudeCi ро prividпoj veliCiпi Neptнna ~-ije b~l~ te.sko ~aklJUCl~l da n~:
poznata planeta тога blti znatпo slabiJeg· SJaJa, 1 da се se tesko тоо

-

ргероzпа~i kao planeta u ogгomпom Ьгојн zvezda sliCnog sjaja. Na·

pok<;m, Neptunova odstupaпja ne bljahu jos, а пisu jos ni do
dosttgla onaj razmer koji Ы Ыо роtгеЬап, da Ы se тoglo iz
planete pouzdano zakljuciti gde se ona nalazi па пеЬu.
Unatoc S\'eШll tomu vec је g·od. 1915 ргоf. LO\Vell objavio glavпe
elemente puta te. tгansneptuпske planete, te se је Lowell opseгvatoгija
!.! Flag~taffu (Апzола u U.~.A.) specijalno dala па tгazenje te plaпete
Svake Је vedre посi ро јеdап аstгопот ргоvоdю svoje vгeme па fotogг~fskom ~efгak~.oгu. tгazeCi no\:u plaпetu. God: 1929 primio је ovu
duz~ost r:aJmladJl as1stent С. W. Toтbaugl1, koJi је tek pocetkom te
godшe Ью ргim!јеп па opseгvatoгijн. Ni рuпн godinu dana kasnije
S!liтajuCi sazvezrdje Blizanaca, pгimeti 011 11 blizini sjajne zvezde' д
Sitпн zvezdicu 1О pгividпe velicine.
Ispгva se nije znalo nije li to eventнalno kakova nova kometa
:ю ustrajпim motгenjem i tгazeпjem ро staгijlm fotografijaтa uspel~
Је ustanoviti da se гadi о novoj tгaпsпeptunskoj plaпeti. I posto је

Siike snin:Jjene 2 i 5 maгla 1929 Lowell-ovoj

opseгvatorjji.

Sjajna

zvezda је

. ~ Geminoгum. Pluton, strelicama oznaceni objekat, koJi se и toku od tri dana,
pomerio prema ostalim zvezdama.

роmпо ispitano kгetanje tog tela, а пагосitо da li se to kгetanje
slaze sa pгoгacunaпim kгetanjem tгaпsпeptuпske plaпete, obavesteпe
su sve svetske zvezdaгne da је pгonadjena deveta velika plaпeta u
.suncevom sisteтu. Ргеmа pгedlogu otkгivaca doblla је ta tгansnep
tunska planeta ime »Pluton«.
О щеgоУој fizickoj pгiгodi 51аЬо smo obavesteni. Ргета гacu
nima
С. Воwег-а i F. L. VvЋipple-a, па Lick-opseгvatoriji, пjeg·ovo
srednje odstojanje od Sunca iznosi 39,6 astгonoшskih jedinica Ш 5920
mil_ioпa km. Napadno је kod te planete, da kruzi oko Sнnca u elipsi,
~\ОЈ_а 1mэ. ekscr.ntri:::itet. 0,2.54, dakle vise, nego 1i sve velike planete,
јеdшо kod asteroida iта i vecih ekscentгicпosti. Kad dodje мјЬШе
Suncu, sto Ьi se ргеша гасuпu imalo zblti 27 febгuara 1989, Ысе тн
. sгednja udaljenost od Suпca 29,5 astгonomskЊ jediпica, dolazi dakle
unutaг Neptuпove рнtапје. Кгесе se u sekundi bгzinom od 5 km., а
z;a ophod oko Sunca treba mu 248 godina.
Jos је kod te planete neoblcno, da јој је putanja пagnuta гаz
mегпо jako ргеmа ekliptici, pгiklon kuta iznosi 17о.
Ргаvа veliOna Plutona nije poznata, јег se zbog· velike udaljeпosti vidi kao vеоша sitna zvezdica, vidljiva samo za najvece duгblne,
ра se pгividni pгecnik ne da za sada odгediti. Cini se da Pluton spatia
medju шаnје plariete kao sto је nasa Zeшlja.
.
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О пjeg;ovoj шasi tesko је пesto pouzdaпo reCi; ргеша dosadaпjiш

роd;:шша izg·leda da ~е опа krece oko

Zeшljiпe шаsе.

Zacelo се sada шпоgi staviti pitaпje: Zar је Plutoп zadпji сlап
suпcaпog sнstava, ili se шozda jos koja plaпeta пalazi izvaп njegove
рнtапје?

Pokusacн c.la нkгatko ,odgovoritл па to pitaпje sluzeci se pritom
teoгijom о postaпlш suпcevog· sisteшa od eпgleskog astroпoma

-

.Јеапs-а.

Pre пekill сУе Ш tгi tisuce milioпa godiпa pt·iЬliZila se Suпcu
пеkа velika stajaCica, koJa је, zbog velike Ьlizшe, ргонzгоЬlа
plime
1
u Suпceyoj atшoSifeгi. Те sн plime postale ltako velike, d a se је па
me~tu ispod sаше zyezde stvorila оgгошпа р\апiпа, Yisoka Yise tisuca
kil ometa 1·а.
Т а se је рlапiпа kгetala ргеkо Suпceve poyrsiпe, dt·zeCi se stalпo
Jspod zyezde, koja jtt је pt·ouzroC:ila. Na supгotпoj tacki Sнпса stvoгila
se dгuga, пшоgо шапја, рlашпа, koja se је uvek пalazila н suprotnom
polozajн od g·Jayne planine.
sto је zvezda Ьlize dolazila Sнпсu, to su ove рlапiпе sve vise
гasle i kad se ta zvezda toliko priЬliZila Suпcu da је svladala Suпcevн
ргiУl~спн sпаgн, јшпнlа је ta шаsа рrеша пјој . .Мer!jutim ta se zvezda
пiје sudarila sa Sнпсещ пеgо је pгosavsi kгај пјеgа пastavila svo.i
put kгoz sveюit·ski prostor Mlaz шаsе, koji је јшпно sa Suпca, takodjee је lebdio н svemiгskom prosto1-н, а svojim је oblikom slicio vгe
teпu. Siljak, koji је Ыо dalji od Sunca, Ыо је prvobltпo vrћ plimatske
рlапiпе. з,геdiпа oyog vгеtепа sastojala se od mateгije, kојн је па
svom pгolasku, zvezda povнkla sa sobom, dok su se па kraje,riшa
nalazile шапје gнste cestice mateгije, koje su se odvojile опdа, kad
pгivlacna ы1аgа te zvezde пiје Yise Ьila н stащн da pt·ivнce jos mate1·ije sa Sнпса.
Delovi оУе mat-eгije пisн padali па,tгаg· па Sunce, vec su se stali kгetati oko Suпca н elipblпim рнtапјаmа. Тоkош vгеmепа sudaгa.la su se veca tela па svom рнtн sa maпjima i гasla tako polagaпo.
Od сепtгаlпЉ clelova yгeteпaste mase пastale sн velike plaпete kao
Jнpiter, Satuгп, Uгап, Nерtнп, dok su se iz pe1·ifeгпill delova formiгale

kako se

шесt

citaocima

»Satuгпa« пalazi

i clmgЉ cital~ca, koji sa iпteгeso\laпjerп
v

1 zпаtап Ьгој
O\laj jediпi паs astгo
sa lepotama vasioпe, а kako

пomslн casop1s ргеkо koga se upozпaju
te: P?:neпl!te Citaoce iпteгesнju i оsпоУе astгoпomskЉ izгacuпavaпja
l 1SplћVaПJa, to smo гesili, da u svakom Ьгојu doпosimo i claпke
koji Ы tгetirali i ta оsпоvпа pitaпja astгoпomije.
. .u оvош с!апlш нашега mi је, da Citaoce uроzпаш sa ргаviш i
vtdшm еlешепtiша plaпetskih putaпja.

·

Pravi elementi. Pozпato је, da plaпete н sYom kгеtапјн oko Suпca
opisuju e/ipse kojirna se н јес!пој zizi пalazi sгediste Suпca (I Kepleгov zakoп) .. Elemeпti koji potpuпo odгedнju putaпju plaпete н
pгostom ПaZIV3:Jll se pravi efementi 1 пјЉ ima sest: ргvа dva elemeпta
odгedujн polozaj ravni н kojoj lezi рнtапја plaпete, dгuga dva odJ·eclнju oЫik i veliCinu elipticпill putaпje ро kojoj se plaпeta kгесе, peti
elemeпat g·oyori паш о prirodi putaпie i, sesti elemeпat kazнje паш
о tome kad se plaпeta пalazila н najmanjoj udaljenosti od Sнпса t.j.
шошепаt pгolaza plaпete kгoz perihel пјепе putaпje. Osnovna ravan
ро kojoj odгedjнjemo sve ostale гаvпi н kojiшa leze рнtапје

Је rav~n .ekliptike, t.j. rаУШ1 н kojo lezi ek!iptika, pгojekcija putaпje
ро КОЈОЈ se kгесе Zeшlja н sYom godisпjem pнtovaпju oko Suпca
(па

sl. 1

obelezeпa

sa

Е).

Nebeski

ekvatoгc;)

i ekliptika seku se u

шапје plaпete, а medjн пjima i паsа Zeшlja.

Da sн velike plaпete пastale ttsled sнdaranja vecill delova sa
шапјiша posYedocuje i ta Сiпјепiса da velike р\апеtе kгuze н рutапја
ша, koj~ sн gotovo kгнzпiсе, dok asteгoidi krнze н elipsama velikog
eksceпtгiciteta.

Iz рогеdјаја plaнeta rпogli blsmo zakljнciti da је vгlo veгovatпo
da se sa Рlнt,о1пош zavгsava паs Sнпсапi sustav, ako је doista пastao
iz k1·ajпjill delova опе vгeteпaste mase. No pre svega pitaпje је da 1i
ie Jeaпs-ova teoгija istiпita, jer se tн пе raJc1i о dokazaпoj ciпjeпici,
"nego о hipotezi, dakle о јеdпој mogнcпosti. Napokoп пiје пешоgнсе
da se izvaп Plнtoпove staze пalazi jos koja plaпeta, jer gгavitacioпa
sпао-а Suпca, pгemda opada sa kvadratom udaljeпosti, је iza Plutoпa
jos ьuvek toliko jaka da Ы mogla savijati рutапјн јеdпој plaпeti.
Mozda се ipak пekome uspeti da jos dalje pгosiri graпice пaseg
zпапја о stшcevom sistemн. Tko zпа!?
S. cmelik, Osijek

Сл.

cd_vema tackama, koje nose ime ekvinociske tacke, od kojih jedпu пa
ZlYamo proletnja ekvinociska tacka Ш tacka 'У' , а dгugu, пјој diametгalп? sнргоtпu obelezavamo znakoш ~ i naziYamo је jesenjom ekvinokCiskom tackom. U proletnoj ekviпociskoj tacki Sнпсе se пalazi
pocetkн ргоlеса, а н jesenjoj па pocetku jeseпi. Prava, koja spaja ove
dve tacke пalazi se u гаvпi ekliptike (sl~ 1 'У'~). Рнtапја svake plaпete ргеsеса ravaп ekliptike u dvema tackama koje пazivamo cvoгo
vima . .cvorova ima dva: uzlazпi i silazni. Onaj cvor u kome plaпetiпa
рнtапЈа ргеsеса ravan ekliptike pгelazeCi u svoш рнtоvапјн iz prostoгa
1spod гаУпi ekliptike, u pгosto1· izпad пје пazivamo azlazпi сvог (па
si~, 1 ,\6 ), ~ ?iametг.alпo suprotпo пјеmн lezi silazni cvor (sl. 1 '13 ),
!:acka н kojOJ putaпJa plaпete pt·eseca гаvап ekliptike prelazeCi iz prostoгa izпad ekliptike u ргоstог ispod пје.
1)

-
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1.

Vidi u br. 5-6

ciaпak

»0

vreшeпu«.
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Kad sшо se upoznali sa oviш deПnicijaшa, ргесiсешо па рга\1 е
elemente.
Polozaj ravni u kojoj lezi putanja planete odгeduju ova dva ele·
шenta: 1) Longituda uzlaznog cvora /;6 , up1avo ug·ao koga ~aklapaj_u
koja vezuju Sunce ( 0) i uzlazni сvог sa ргаУош, koJa vezUJ<;:
i pгoletnju ekYinocisku tacku (sl. 1 !;6 = -5С м 0 ''(). 0УаЈ
uo-ao meri se na ekliptici pocev od "(' tacke od 0° do 360° u pravcu
k~etanja Zeшlje. 2) пщјiЬ i, t.j. ugao pod kojiш гavan putanje planete sece гavan ekliptike (Yidi sl. 1 -5С l ). Ug·ao i meгi se od ekliptike pocev
0° do 1SOO,
Oblik i veШ.inu planetine putanje odгeduju isto tako dva
elementa: 3) srednje udaljenje planete od Sunc.a. i1i velika. poluos~
Zeшljine putanje (sl. 1, а = АА 1 ), 4) ekscentncztet putanJe: ~:: t.J.
odnos izmedju zizпe гazdaljiпe OF1 i velike poluose а, dakle
А А
а
2
!;ј= D Fj : __1 = Va2- Ь2 :--;- = -'-------

2
'L
а
Polozaj planetne putanje u njenoj гаvпi odгedjuje: 5) Longitиda
perfhela (l1 ili sto је isto zblr dva ugla: long·itude uzlazпog СУОГа м
i ugla koga cini prava Sunce- иzlazni cvor sa velikoш poluosoш
planetine putanje ka peгihelu (sl. 1 ugao izшedju 'У' м i м В, -5С :U =
м
Dakle loпgituda perЉela ш= м
Рrеша tоше longttuda
perihela meгi se prvo u ravni ekli~tike od у- t~cke do uz!azno_g·
cvora, а zatiш dalje, а гavni putanJe plaпete н smtslu kretanJa planete.
za
polozaja planete па putanji potгeban паm
i poslednji
mошепаt Т pгolaza planete kгoz регЉеl
putanje.
.
.
.
.
Prividni elementi. PriYidni еlешеnћ planetшh putaпJa deflшsu
u danoш шoшentu pгividna kгеtапја plaпeta u odnosu na Zeшlju i
sunce а to su: elongacija,
konjunkcija, opozicija ic
kvadratura. Ove prividne

+ "'.

+ "').

·v

eleшente

upoznaceшo

najbolje па sl. 2. Za ~УО
deskriptivno objasnjenje
шоzешо pretpostaviti da
su planetine putanje krugovi. Ра zato neka nаш.
~"
~"'
na sl. 2 tri koncentricnar
,.__~J--...q--.тJ::>...+--+---t---1
kruga pretstavljaju: spoljni krug putanju Jupitera,
unutrasnji putanju Merkura, а srednji krug pretpostaYimo da је putanja
Zeшlje; u sredistu ј:е
Sunce.
Elongacfja је ugaono udaЂenje planete od'
2
Sl. ·
')'2>
Siшca kako ga posmatraшo sa Zemlje. Na nasoj slici (pгojekciji kгetanja) elongacija је ug-a~·
Гzшеојu prayaca: Zeшlja - plaпeta i Suпce - planeta (sl .. 2 Z1 Мз ~
М3. S). E1ogancija moze ЬШ istocna ako se plaпeta пalaZI na leY01
.stгaпi Sunca Ш zapadna, ako planeta lezi na desпoj strani Sunca.

-
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Slиcaj иnиtrasnjih

planeta

Zaшis\iшo, da u jednoш tгeпutku Zeшlja (Z), Meгkur
Vеш:га- i Suпce zauzmu sledeci
1) Zeшlja
пега) Sunce, dakle
М1 S
2) Zeшl}a - Suпce
(ili
Veneгa) t.j. Z, S, М 2 tada kazeшo Мегkиг (Ш Veneгa) је и konjunkciji sa Sипсет i to za slucaj 1) kazeшo da је. Meгkur u rlonjoj

пjunkciji а za slucaj 2) da је 1Гg0rn[cij konjunkciji. U moшentu
njunkcije eloпg-acija pTanete iznosi 0°. Dakle, planeta је и
sa Suncem, kad njena elongacija izndsl '0° i tada posmatrani sa
Sиnce i planeta leze и istom pravcи i sa iste strane Zemlje. Aka
Zemlja ЬliZa Suпcu по plaпeti onda se planeta пalazi u g-oгnjoj
njunkciji, i mectutiш ako је Zeшlja bliZa plaпeti no Suпсн, plaпeta
је u dопјој konjuпkciji.
Slиcaj spoljasnЉ

planeta.

Zeшlja, Sunce i Jupite1· (ili sve dгuge plaпete sеш Merkuгa
i Veneгe) zauzшu u sУош kretaпjн polozaj: Zeшlja- Sнnce- Jupiteг, dakle Z, S, ] 1 onda opet iшamo sашо konj'unkciju, tada se Jupiteг ne Yidi sa Zeшlje, јег ga Sunce zaklaпja. Ali, ako ova tгi tela
(vidi sliku 2) zauzшu polozaj Jupiteг
Zeшlja Sunce t.j. Р Z, S
опdа kazeшo, da је Jиpiter и opoziciji sa Sипсет.. U ОУОШ шoшentu
eloпg·acija Jupitet а iznosi 180°. Dakle, pod opozicijom planete podrazшnevamo takav prividan polozaj da se Zemlja nalazi izmedju planete
i Sunca tako da elongacija planete iznosi 180°. ТЈ-еЬа upamtiti da
opoziciju шogu imati sашо spoljne planete (Магs, Jupiteг, Satuгп,
Uгап, Neptuп i Pluton).

Neka

Ako planeta u toku svog kretanja dode u takav polozaj da
va Z~eшlja - Sunce i prava plaпeta - Sunce zaklapaju ugao
i\i 270о гacuпajuCi u гаУпi ekliptike i u pгavcu dir.ektпog kгetanja Ze:
ш\је, опdа takav polozaj nazivaшo kvadraturom. Dakle 11 kvadгatuп
eloпg-acija planete iznosi goo Ш 270°. Kvadratura је zapadna kad elongЋclja planete izпosi 90° п рг.: polozaj Z, S, Ј 3 ; kvadгatura је istocna
kad eloпgacija iznosi 270°, na pr.:
S, Ј4. IstiCemo da kvadraturu kao
i opoziciju iшaju samo spoljne planete. Dakle, Meгkur i
ne
шogu iшati ni kvadгatuгн ni opoziciju, јег ove dve plaпete шogu posti"Ci шijvece ug·aoпo нdaljenje t.j. elong-aciju: Meгkur 28°, Venera
istocno i1i zapadno od Sunca, sto se stгucno naziva digres1ja.
Prividno kretanje. Neka nаш па prilozeпoj sl. 3. ОЬа koncentгicпa
kгugca pretstavljaju putanje Jupiteгa spoljasni kгug, i Zeшlje unutгa§nji kгнg, sa Sunceш0 u zajedпickoш sгedistu. Neka se za jedan odredjeп шошеnаt Т Zemlja пalazi u Z sa pгavom brzinom koju
sшо pгetstavШ
+ Za isti taj treпutak Т Jнpiter se nalazi
u Ј ciju pгavu bгzinu pretstavljamo vektoгoш V1 = ЈВ ~ рг~v~ Z Ј nek.a
паш pretstavlja vizUJalu t.j. ргаvа1с u kоше sa Zeшlje Yldtшro Juplteгa. Pod oviш usloYiшa Sиnce је и miru а Јнрitег i Zemlja krecu se
oko Suпca. Medjutiш hосешо da ргоuСiшо prividno kretanje tela,
dakle, pod pretpostaykoш da је Zemlja и mirи."'. Rako шоzешо ovaj
uslov da uvedemo u nasu sliku 3? Na taj nacin sto na sYako razшa
йano telo рriшепiшо kгеtапје jednako Zeшljinoш, ali u supгotnoш_
'ргаусu, sto. је па slici pгetstavljeпo. Yektoгiшa v. Pod tiш uslovom
~ешlја ostaje u шiгu ји је гezultaпta ovih d.Yaju vekto_гa jedna~a
nuli (- V + V). Sunce se kгесе u оdноsн na Zeшlju (Koperшk nаш nece

-
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za шоmепаt zашеШi), а Jupiteг, isto tako, . kгесе se u odпosu па
Zemlju bгziпom ЈС, t.j. гezultaпtom vektora ЈА i ЈВ (pю·alelogгam
sila!). Pгividпo kге.tапје plaпete koje ше1·iшо samo је kompoпe.пta н
pгavcu okoшitom па ргаvас (ZJ) u kоше. vidiшo рlапе.tн. I zato potraziшo kошропе.пtе. н pravcн JZ i JD. Ope.t ро рага!еlоgгапш sila
imaшo dakle ЈС = ЈЕ+ JD, g·de паш JD daje ve!iCinu prividпog· kretanja, а ЈЕ паm govoгi о tome, da li se plaпeta ргiЬ\izнје Zeшlji ili se
od пје нdаlјнје., sto н stvaгi pokazuje porast Ш ораdапје sjaja planef·:.
Pгetstaviшo па sl. 4 jos i гett·ogтadпo i diгektпo kгеtапје kao i
zastoje plaпeta. Neka se Јнрitег пalazi u Ј 1 krecнCi se pгavom brzi-

Met·!шr

.•

~---------////
Sl.

JJ;reie{t::lo
Ј,

ker.a.r.ye
+V

-v

:.::...~-.::.!'---::.--

Sl. 4

з

пош
Ali kako smo za шоmепаt zaшislili da је Zeшlja u шiгн to
se Jнpiter оkгесе oko Zeшlje bгziпom kојн nam pokazнje vektor V; kad sabeгemo ta dva vektora (- V + V1 ) doЬicemo kao гezultaпtн
~. V 1 te vidimo da се se. Јнрitег kгetati retrogradno. Nadjeli se Jupiteг н momeпtн Т н ta6ki Ј2 svoje рнtапје, опdа пш је ргаvа Ьгziпа
+ V1 , ali нsled оЬгtапја oko Zemlje pгima Ьгziпн - V; saЬi~
tajнci opet ta dva vektoгa (kompoпeпte) dobljaшo геzнltапtн v н
ргаvсн Zemlja-Jнpiteг. Dakle н polozajн Ј2 Јнрitег је u zasroju, kгe-ce-se~pt;ema Zemlji, t.j. оп је u poiastu sfaja. Dodje li Jupiter н шо
mепtн Т 2 u polozaj 1 3 опdа mн је ргаvа Ьгziпа + V1, zbog оЬгtапја
Oko zemJje doЬija Ьгziпн - V, kad sabeгemo ova dva vektoгa, doblJa.rfl6 xe~t1ltaпtu v; dakle vektoг н polozajн Ј" pokazнje пат cli-reJ{tn()~1z1~et'!nje Jнpitera. Jupiteг se i dalje kt·ece ро svojoj рнtапјi i
dolazi н mo111eпtu Т 3 н po1ozaj ] 1, ргаvа mu је Ьгziпа + V нsled оЬгtа
пја oko Zemlje- pi:im:i brz.iпн- V, sаЬiгашо ova dva vektoгa i clo- .
Ђijamo геzнltапtн v koja . lezi nя pravi Zeшlja-Jupitet, te vidimo
da је Јнрitег н zastoj'u; od паs se нdаlјнје t.j. njegov је sjaj и opadanju.

Dakle, do sada паЬtојапi elemeпti saCiпjavajн tzv. ргаvе i pгividne elemeпte. Sa pгavom se шozemo zapitati kako se plaпete kгесн ро
svojim рнtапјаша? Odg·ovoг Ьi Ыо sledeCi.
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Veпet-a
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посматрао је У Стразбургу болид чији опис

опсе У овоме
. чланку . Г . ГруЈ'и'-n

се

6 авио

овог лета У тамошљој

жон~ваторИЈи по позиву управншса опсерваторије г. проф. Дан-

у уторак 6
Алзашког
неба

појава

август

а ове године, око 8h ЗОш прешао је преко

болид редак по својој сјајности и величини.
била у првом с

новништва била напољу б~лид .
болид у
.'
. Је
а чинио Је, да Је
-

·

!мраку и како Је ве.hина ставњ;ен од огромног броја људи
мислила да је то каква не~
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послушна комета,

је преварила астрономе у љиховим

нима и приближи]rа се Земљи без претходног пријављиваља.
ги су пак мислили да се ради о каквој огромној ракети коју су нам
послали становници неке
планете, а
је и таквих
су посумљали да је то нека немачка пошиљка, слична оним из

Новине су, мирне савести, саопштиле сутрадан да

виђена

комета која се појавила на истоку и после неколико секунада иш

чезла ка западу! Новинари су мислили да је реп је,щног небеског
тела званична
иоправа комете, и у својим извештајима изнели су све
знаље о кометама. Било
и »неверних Тома«
који су ми
и њихово
није било мало
кад сам саопштио да
то био само

Болиди су веhи или маљи каменови у којима преовлађује

гвожђе и

по васиони

као непослушна деца неба. И

када се у својим лутаљима неомотрено приближе Земљи и ова их
својом силом теже привуче себи, болиди запарају нашу атмосферу

н заблистају величанствено да би у веlшни случајева доживели
своју

ових каменова је непознато и прет-

,ставља

нерешен

у астрономији. За звезде па-

далице знамо да потичу од комета'l). Врло мало вероватноhе има
да болиди

исто

као и звезде

падалице, па ипак

треба напоменути, да се
често јављају кад се Земља налази у близини путаље какве комете. Додајмо да је 6 а!Вrуст близу
када је Земља била на путаљи једне комете.

лида могу бити :врло различите. Има болида чија тежина }~два до

Проналазак догледа. Hans Uppersћey.
небу. Разорене Птоломејеве
Галилејев процес.
Ново учеље о кретаљу Земље наишла је ~на
отпор.

на

неколико у~виђавнијих уверили су се у љегову истинитост,

и међу љима било је таювих који су hутали плашеhи се да не
извикани као новатори и противници Светога писма.

У међувремену истина је себи ипак прокрчила пут,

за

~обеду Коперниковог учеља било је од одлучујуhе вањ:ности што

терије експлодирају редовно пре него што стигну до Земље. Ме

~е 1600 године учиљено слу•чајно откриhе: откриће догледа
~е неслуhено проширен људски вид. Међу Коперниковим
Јатељима било је обожавалаца римског и грчког античког
који изван ове сјајне епохе нису хтели признати никакав напре
да~ људс~ог знаља. Њима
ово
било утолико неугод

rревања. Ileлoкrynrнa енергија метеорита при паду претвара се у
топлот·у која изазива експлозију. Температур~ се пељ~ до преко

имао поЈма. Дак~е, и у XVIII веку могло је бити створено нешто
~)Д ~еликог значаЈа, а што у Стар?м веку није било пронађено. То

сшже килограм

-

два, а има их и таквих чије теж:иrне иду нас тоне.

,Ови посЈrедљи зову се метеоритима. Кад болид наиђе на Зем
љину атмосферу, услед треља с ваздухом загрева се до усијањq
и постаје видљив. Болиди који имају у себи лако испарљиве ма
теорити пак, еl<iсплодирају кад падну на Земљу услед наглог за·

20.000 со. Треба још додати да сви болиди КОЈИ запарају Земљину
атмосферу не доживе ту и свој

крај. Има и таывих

који

своје огромне брзине избелну привлачној сили Земље и продуже
cnoje .чутаље по васиони, док једног дана не наиђу на ~~еку другу
планету и ту нађу своју смрт. Појава болида праhена Је, не увек,
шумом чија јачина зависи од брзине и удаљености.

БОЈшд од 6 а!ВГуста изгле.да, успео је да се одупре сили Зем
љине теже и да продrужи своје лутаље по васиони пружајуhи ста

НИЈе, Јер. Је љиме дато нешто ново о чему Стари век једва да

Је оио велики ослонац за оне коЈи са Баконом рекоше: »Ми смо
уствари они из античког доба«.

Проналазак догледа обвијен је мраком. И после педесет го
дина по љеговој првој појави нису могле бити на~ведене ближе
·околности под којима је први пут саграђен овај јединствени ин

струмент. Но т.ач~о је да је 16~8 године оптичар Hans Lippersl1ey
из we.ser-a, КОЈИ Је живео у MlddelЬurg·-y, предао Холандској др
жави Јед~н инструменат КОЈИ~ се може »далеко да види«, и исто

<iовнип.има Земље, само за кратко време, један величанствен до-

времено Је молио за концесИЈУ од

Пречник је био отприлике треhина Месече1Ј3ог пречника. Преша? Је

Је имала за дужност да испита поднесени инструмент. Изгледа да

. Болид је имао реп као каква комета. Боја репа била је зе
ленэ, прелазеiш у црвену. Глава је била бледо плава и врло сјаји~.

преко неба релативно 1полако од истока . према западу. ПоЈава

болида била је праhена слабим шумом КОЈИ су чули само становници

села.

У циљу да допринесу откриваљу истине о пореклу болида

астрономи израчунавају путаље виђених болида, што прет·ставља
1) Види чланак »Метеорски рој Лирида«, »Сатурн« бр. 3, стр. 85.

30

се комисија озбиљно
позабавила својим
задатком и неколико
дана доцније наручено је Lippershey-y да изради још три инстру
мента, али да новц инструменти буду тако подешени да се може
r:юс~атрати на оба ока. Оптичар је наравно брзо извршио налог
Јер Је верова11но имао веh готова сочива и једино је имао да их
ст~виу цеви. Почетком децембра предао
своје ноiВе инструменте
које Је сада испитивала ново образована комисија.
ко-
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година или за субвенцију, а

он he израђивати инструменте за општу корист земље. Другог ок
тобра исте године Холандска држава образовала је комисију

био

.

изванредно
на

мишљеља

.Ia

Ca:vrи:v1

г.педиште
да

ово

шљаљем и
дети

тела

а

инструмент
вреди

сада он

по

и

н:олин:о је у свему томе

мишљењу

су

што

га

два

упоредшш

пре

инструмента,

исто

тоЈiико

из

н:ратн:ог

као

и

MiddeJ-

Он ·не сумља у то да

га

казне

17

инструмент усаврши.

То су историске чиљенице у вези
Као што се из свега види

догледа.

у

неизвесности

први проналазач догледа. По причаљу играла
од

наочара

и

ближи но што

се

су

иза другог, исто онако н:ао што

позоришног догледа.

до тога, да из тобожљег изума

Но Галилејево учешЋе имало је утолико важности што

награде

али

сочивима

стало

што пре материјалне н:ористи. Он је сочива напросто купио
:<од оптичара, а шта се догледом састављеним из тих сочива могло

претљом
да

IIан и да

из-

повр-

видети, најбоље нам показује то да је тај инструмент, који је Га
лилеј саставио и поклонио херцогу од Кешrа, показивао звезде
облику четвороугла са широким плавим, црвеним и жутим ивицама.

али зато моли за

ламента позван да

и оно

поставила

сочива н:од дС!!нашљег

су видели сусед,ни
о чему

тораљ веhи

причали оцу,

на

на.чин

доrледа.

он

свој инструмент, ма колиr<о да је био несавршен у;перио на
а за оно што је видео умео је све да заинтересује. Да је то исто
и у Холандији учиљено ,нема сумње, јер нема ничег вероватнијеr
но да се инструмент, који има особину да удаљене нредмете на
земљи привидно приближи упери и на небо. Међутим у Холандији
у прво време по откриhу догледа није се ништа чуло о астроном
ским посматраљима. И тако је тек 1609 година постала важна, јер
је у то доба први пут човек наоружан новим срет·ством уперио
око у дубине небеског простора и видео ствари које ни један
смртни није пре љега угледао. Галилеј је својим догледом посма
трао прво звездано ,небо и опазио многе звезде које су иначе не
наоружаном оку биле недокучиве. У сазвежђу Ориона, Рака, и
Влашиhима видео
многобројне звезде о чијем постојаљу

било ником ништа познато. Када

посматрао Месец запазио

да је ишчезла меша.вина оних светлих и тамних мрља из којих
њега људе"<! уuбр<!зиља видела неко лице иЈш човека насло

њеног на стабло неког дрвета, и уместо тога видео је велике равне
гювршине и шиљате врхове. Па и планета Венера није се више као
до тада указивала у •Овако доба као светла тачка, веЋ с времена

у
да

у

време

прилично

на време видела се као светао срп сличан нашем Месецу пре или
из

позната.

скоро

и

истовремено

тражио

право

па-

те нт а.

ипак

нашао

пут
године

у

донео

а други

се у

тачно,

иностранство:

инструмент

и

неки

где

с љима изазвао сензаЦИЈУ·

налазио

холандски инструмент видео

Да ли је он лично
не

зна се,

али гласови

који су до љега допрли потстакли су га да. се позабави испитива
љем тог <Новог
се ГалилеЈ 1вратио у
ус
пело му је да састави један так<tв инструмент. Како се у то време
rалазио у доста неповољним материјалним приликама, то је ис
користио што је брже и безобзирr.шје могао откриhе и кс:нструк
цију догледа, како би од Венецщанске републике издеЈствовао
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после четврти. Венера се морала видети таквом, ако је било тачно
Коперниково учеље, по коме је Венера планета, која се креhе око
Сунца и Земље. Чудноватије је било оно што је Галилејеву оку
пружио Јупитер: појавише се четири светле тачке које су као са
телити непрестано путовале око .љега. Овде је физичко око ви
дело оно, што је духовно превидела у планетарном систему: једно
централно тело окружено другим телима која се непрестано

После овога, Птоломејеве сфере нису могле више бити спа
сене. }(оперник је коначно победио, >>мали Јупитеров свет<< пру
жао је физичком оку слику 1великог Сунчевог система. Осмелише
се чак и на посматраље сјај1не дневне звезде тј. на испитиваље
самог Сунца.
прође време када је Сунце у безумној заблуди
сматрано као нека »ватра без мрља« и када се веровало да је ти
ме нешто казано, док су то биле само речи које науку
ничим
обогатиле.
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привид<:-rа

Јоћз
Faћгiciнs
опазио та:ине мрље 9-Ш-161 .

на Сунчевој површини
Галилеј је пот:врдио то

и тврдио да понеке »ОД тих

Познато

како

су да те такозване новотарије су-

зло и сам

при томе прошао иако

део несреhе која га
саашла има да припише самом
у Еаучним питаљима, уколико су иста била везана за љегов
Јшчни
не маље нетрпељив и осветољубив него и они
еолози
су се заклиљали А?истотелом.
Његов савременик
писао је Кеплеру о љему: »Овај чове1< има баш као и
пов гавран навику да се кити туђим перјем које тамо амо ишчупа«.Ј
знамо да је то француска идмишљотина да је Галилеј по
одрицаљу
Коперниковог светског
система узвикнуо
или промумлао ударајуfiи ногом:
si шtю11е (ипак се (JKpefie).
се
показао као јак дух
би
истине до посЈiедљег даха бранио. Човек као што
би у таквом случају сасви;vr друкчије. Далеко од
тога да
да понизим откриhа која је учинио Галилеј или да
умаљим негове заслуге физикалrн:е природе, али га. ипак не могу
ставити поред
а фразu у којој се говори о »ГалИЈ1еЈе
вом светском систему« и која се тако често чује нема ннкаква сми
сла. Уствари ради се само о Коперниковом систему, који је Гали
,'(еј у једном популарном спису објаснио, али који су љегови не
пријатељи вешто искористили како би Галилеја извели пред ин
квизициони суд и упропастили га.
Шта се све на самом процесу
догађало мислим да је од другоразредне важtности и најбоље је
да се остави то »Галилејево питаље« самом себи. Угла,вном ти~1е
није постигнуто некакво кочеље или ометаље научног испитиваља,
а то се
ни могло десити тим пре што је прво Коперник пре
дао свету своје смело
дело и друго, што је и откриhе догледа
пружило моrуhност да се продре дубље у небеске тајне но што
се

то

пре

могло

учинити

голим

проистичу услед кретаља
о

сопственим

кретаљима

оком.

Преводи: Ђ. М. Н.

систепостали

много

се од откриhа помераља Сунчевог система
јата или

достижу величину

велике као
и Азија
па
он запазио да се неге лагано креhу од
руба, што га
навело на пооко своје осовине.
новим истраоткоићима присталице Старих беху мало одушевљене,
могле покушале

да

подаци

звезда,

био први

на то да хипотеза о помераљу
довољна
главних

з'а

објашљеље

узрока

што

система не може бити

сопствених
ово

кретаља

звезда.

закаснила

статак у подацима, потом, као што је рекао
испитиваља вршена су служеhи се звездама
извесним зонама небеске сфере, а не
цима

од

извесно

недо-

скоро сва
се налазе на
се укупним пода-

били на
на г ла сити

познате

апсо.лутне

ни

Напоменимо

суштину

неопходно

да

нису

данас

довољно

брзине звезда, да би се могло
познаваље

да

паралаксе,

за

апсолутну

сопственог

кретања

радиалне брзине.
За претстављање брзине служи се векrориыа:

Нека се у тачки Е налази нека звезда; повуцимо из ље

сна5Девену стрелицом, која означује правац кретаља.
на ЕЕ' сразмерна је величини брзине. Претпоставимо да се п~~ма-

на.Јiази
правцу

S; радиална брзина даје само компоне1н~у од ЬЕ' У
љену пројекцију. Сопствено кретаље даЈе нам само

правац померања у једној равни нормалној на

SE. Ми не можемо

имати тачну преставу о стварној величини сопственог кретаља, а.ко

немамо појма о отстој.аљу. Оно што ми мер~мо само Је прив~д:-ю
сопствено кретаље, коЈе he за дату брзину оити утолико слаоиЈе
уколико је звезда даља. Паралакса нам дозвољава да право соп
ствеrно кретаље одредимо полазеhи од привидног сопственог кре

таља. Из свега тога излази да су нама познате апсОЈrутне брзине
само најсЈајнијих звезда.

За проучаваље закона по којима се управљају кретаља зве
зда може се служити бшю апсолутним брзинама, и тада се грептн

услед малог броја података, било сопственим кре!аљим;, бил~ ра
Доносимо чланак г. }К. Иса, астронома из Страз

који је био љубазан да за читаоце »Сатурна«

Дуго година пажља астронома била је једино управљена на
Сунца. Претпостављало се да звезде немају никакав павла
тако да су сва
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теоријама статистичке математике,

рачуну ~ероватно~е.

·

Кептејн: је поделио звезде на две групе КОЈе пролазе Једна кроз

напише овај чланак.

правац у cвo:vre кретаљу,

диалним брзинама. Али у ова два пос.ледља случаЈа треоа приоеЋи

систе:иатска

другу дуж правца названог вертекс. Тако дакле, пошто су кор:r
Говане брзине
звезда за брзину
Сунца
према . апексу, остаЈу
вектори резидиалних

брзина, који још увек имају

помера-

-
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вертекс за

повлашhени

Ако се од сваке групе
целу

поме-

групу,

!Повучемо

љихови

скуп

све

таiЊа звезда
у

су распоређени

звезда

векторе

векторе

нека

са

дужинои

вектора. Тако ,се

се

диаграма,

поставимо

налазе. Почев од центра

·сваком

врста

криве

одредимо такве површине да број тачака на
површи
не, односно густина тачака, буде стална. Ове површине чине по
родицу концентричних
сфера са
у С. ос претставља

учесталости

,веhе од СЕ'

правцу СЕ" него
нема по-

брзину помераља групе. Уједно посматране крајље тачке вектора
брзине дају, сматране као један једини скуп тачака, неке врсте
елипсоида као површине са једнаком густином тачака.

Треба поставити питаље: Шта претставља Кептеј,нов закон
са физичког гледишта а шта са механичког. Ми уста:новљавамо
да постоји закон о раздеоби брзина. Тај закон је неопходно ре
зултат акције сила, акција и. реакција скупа свих _тела од КОЈИХ

је састављен'! васиона. Кад Је у~тановљен~ постоЈаље лок~лног
јата, rнајпре се веровало да Кептчнова струЈаља претстављаЈу
дан од закона

којима су подвргнути љегови чланови. Али тада

п отока

тангентну на не6еску
великог

круга

они треба да
т~ начин одређен

истој тачки
струјања.

I

3 =
3" = -

п

12°
12°

Примеhена је такође једна врло важна чиљеница, да

пра-

вац вертекса паралелан са галактичком равни.

Чим је број радиалних

СL---------'ћ

El

CJt,~
је тешко усвојити деобу на два система који пролазе један кроз
други. Да ли је то појава кретања локалног јата у односу на зве
зде које се кpefiy кроз велики галактички систем и чији су извесни
чланови случњјно измешали своје податке са подацима локалног
јата? То је питање још отворено.

Шварцшилд је 1908 доказао да се, и без деобе звезда на две
физички различите групе,
математичким путем
може доћи до

Према томе Шварцшилдова хипотеза општија је од- Кеп
тејнове. Површине са једнаком густИном тачака прави су концен

трични · елипсоиди, и стога
Шварцшилдовој хипотези.

се

често

говори о елипсоидалној

Постоји тежња да, се Шварцшилдова

хипотеза сматра као она која боље претставља опсервације. Бњло
је више радова који су имали за сврху да ово докажу,

Покажимо како се помоћу сопствених претања, третираних
по начелима статистичке математике, може добити појам о појави

двају струјања.
Посматрајмо малу зону
небеске сфере, која се може сма
трати као мала зона тангентне равни. Проучавајwю сопствена кr:;е-
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донео

цу повлачи један вектор који претставља средњу вредност апсо
лутних

вредности

радиалних

брзина.

Крајеви

вектора

налазиће

се опет на извесној површини, која се може теориски израчунати

полазеhи од једне или од друге хипотезе. Пресек површине са га
лактичком равни даје једну криву. Израчунао сам ове две криве
да бих показао колико су хипотезе Кептејна и Шварцшилда прак
тично бли,ске. У поларним координата'ма има:vю:

За Кептејнову хипотезу: р=

истих површина са подједнаком густиrном тачака, ако се изнесе
следеi'lа хипотеза: Код једне произвољно
узете
звезде вel'la

вероватноћа да he се она померати у правцу вертекса, него ве
роватноhа да :he се померати у правцу управном на њега.

'Постао довољан,

врло занимљиву потврду појаве струјања. За ово се у оваком прав

2v cos

-Јбv2

4vcose

е

е

-х~

cos2

е

· dx+---=--

4V

lz = 0,035
km

За Шварцшилдову

v =26sec
хипотезу:
р 2 = 24,6 2 cos 2 e

2

0 sin 2 e

Практичше криве, које су резултат опсервација, приближно

су се Поклопиле са теориским кривама сем на два места на којима
постоје врло примеща испупчења. Добија се једна крива облика
бубрега.
.

. Стремберг је покушао да ова два испупчења обЈњсни. галак

тичком ротацијом, ротацијом у којој учествује и локално Јато. У
томе случају вертекс је функција галактичке лонгитуде.
Помоћу ове хипотезе добија се једна теориска крива
заиста има облик бубрега.
Ј.

Huss, Стразбурr
астрон ом

-
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путем

се

можемо

смене
се

две

масе
са
ових

планете

m1

са

или

силу

Узмимо да

све

ових маса

r2

остале

у изразе под

вредност:

у тежиште

и

и

S

чим о

маса

'_ј_
1

и

=К

=К

и

са

m2 •

и

странама:

за

одредити

косинуси израза под

m1

тежиште маса М и

Вежимо тежиште
Тачке

а

у

S

са

тежиште

трију маса

маспма

ради у са

тежишта маса:

и

када

+ lll2

масе

м

M+m 1

пренесемо

из

(1 +

-

у

!Zj

\

S

тада је·

+

=

n1

За редуковаље

у

под

(5),

израз

имамо:

за

изра

под

тада је

За кретаље

Сл.

Сл.

1.

2
означења:

т

р 2 и р 3 • Разложимо силе
дејствују на масе

р , р

1

2

и р 3 и управно на исте правце (сл.

радиуса

означимо

са

и

cos ~ 1
Означимо са

,

+ Р3 cos ОС1

m2

и

2).

Резултанте у правцима

исте су:

~2

,

~3
редуковане масе из

cos

т~

и

м

-

у правцима радиуса
поновимо

све

= cpi,

претходне

радње

и

на

остала

тада за једначине кретања добијамо
;

. . . (2)

1

m1

+

и

тела

М

-

Pi

положаја

два

изразе:

и m2 у положај тежишта
За одређиваље углова ос 1 ~ 1 . . .
поступиhемо на следеhи начин. Узмимо масу М на коју дејствује

m1

у
р

понента

1

ради уса р 1 . Компонента

на масу

·

у тежишту

S 1•

P 3 cos ос 1 на редуковану масу

cos ~ 1

дејствује у правцу

Исто тако дејствује и ком-

у тежишту

·

S. Принлачење

Из ових, као и претходних
тела

·маса биhе:

км

занону,

cos ~1

колачuне.

-

из ових образаца добијају се н:осинуси углова:
•

cos

2

'

'з

cos 81
'

-

=

226-

m1

'rz

у

(сл.

1).

под

и

(7)

види се:
се

ира

привлачења

S
жижом

израза

своди на

Кретања

he

чему

се

налазиhе
бити

само

да
ири-

константне

се стално у заједничком

по елипсама са заједничком

тежишту.

Ово што важи за три тела важи и за цео систем тела,
се међусобом привлаче по

закону.

-
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се одреди за-

тежиште S
система одвоји тело

целокупног система тела,
кретаље желимо да

жиште означимо са

од

тежишта

отстојање узетог тела

са р1 а од тежишта

означимо

S

S

масу система у

+ тп),

+

а у тежишту S 1 са

кретаље тела одређује

(m 2
изразом :

р= Km1

масе

L

+ П1п)-

тела

Како је маса rљ према

може изоставити, тада је за љ

=

претставља

+ ПZ 3 +

константу

у

осталој

маси

заједничко

незнатна

то

се

О

Р=

1: (m 2

означимо са

_

где М 1 означава редуковане
тежиште

затим се из тог
и ово те~

Кщ:Е
која

дОЈiази

од

редукције

маса

из тежишта S, у тежиште

У3мимо Сунчани систем

са

Сунцем и свима

планетама и са

љиховим сателитима као познате количине, у датом тренутку кре

таља одредимо љихове

ничко тежиште

положаје у простору као и љихово зајед

Затим одредимо тежиште S1 за сва остала тела

S.

изузимајуhи Сунце или ма које друго тело. Кретаље Сунца или,
ма којег тела око заједничког тежишта S одређује се по изразу

(9). Све ово важи и за Млечни систем коме припада Сунце и за
спиралне

маглине;

љихово

путу или спиралној

тежиште

маг.шши, а може

S

може

лежати у Млечном

лежати и ван ње, юю нека

математичка тачка у простору, као што је случај

двају или више тела. Тежишта или

-

код привлачеља

центре ових маглина можемо

узети као сталне тачке у простору око којих круже сва тела или

звезде које припадају маглини. Како је астрономији

познат веlш

број маглина то се, услед љиховог привлачења и центри поједи
них маглина морају налазити у кретаљу

по кривим линијама а са

љима и саме маглине. Законом гравитације одржава се хармонија
у кретаљу огромног броја тела у космосу. На тај начин избегнут

vао је izvesпe oso!Jiпe јеdпе spektralпe

!iпije zvezde

liпije "medjнzveпdaпog
ka!ciuma" (v. Satнrп br. 5-б, 166). Ovo

је хаос који би могао наступити, По новој хипотези о атомима и
молекилима тела исти такав закон влада између позитивних и не·

тативних електрона. Сличну хармонију у животиљском царству на·
лазимо

код пчела.

2. Одреi)uвање елиитичних иутања иоједuюzх тела у датом
си
жишту

Свако тело

S

жиштем.

креhе се у простору

према заједничком те

по закону два тела т. ј. као да постоји
Путаља

he бити затворена линија -

жижи налази тежиште

S.

Једначина

тразом:

-
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само оно са те

елипса у чијој се

кретаља дата је општим из

kom. Guthпick smatra
rotacija kompoпeпte К koiпcidira sa trajaпjem reYo·
lнcije zyezde В. Peгioda reYolucije је
jer је пiеп pozпata: 973 dапа. Znajнci radia!ш1 ])[zisastavljeп iz
razJi. 1ш i g·orпje elemeпte
cгvene komponeп- polнprecnik zyezde
pripada klasi К, 250 SнпсеУЉ
ОП!РоnејГЈtе (drнge zvezViJdi se da је zyezda
zvez- па od пajvecih аiш пе i пајvеса
koje sн do sada рrонсаvапе.
rezнltat moze нporediti sa brojevima
koje је Реасе nasao za
јапје
gravita- пekih drugih пad-dziп
cije sistema i'znosi 294 ><
а masa Ci se па iпtиferometricka шегепј,а
oko 1,3 Sнпсеvе mase.
poka- Yredпost paralakse. Ovi роlнргеспiсi
zuje da оЬе zvezde
razeпi н Stшceviш
јн isti sjaj а kako
se "' Oгionis
licitim spektralпim tipoYima to пjihove kгоп
"' Н eгculis 250 Sнпcevih
povrsiпske temperatшe morajн blti vrlo
razlicite i пjihove sјајпе povrsiпe morajн
нdа·
ьш vгlo пејеdпаkе. sto se tice temperatнre za tор!н
В пzima se поs masa је 0,413. Povгsiпa "-Vlщ.>uнс:шх
2{I000°C za lюmpoпentн К 3оооос. Zyez- К је 30 рнtа а В 12 рнtа veca od poda К ima pгecni!c 80 рнtа veci od zvez- vtsiпe Sнnca. Paгalaiksa ove dvojпe zyez ..
de В!
de је 0,0031 ра izlazi da је zvezda нdа
Gнthnick J,z
Р'гонса- !јепа od Zеш!је 323 parseka Ш 1050

-

svetlosпih godiпa. РгоЬ!еm ~

је

interesaпtaп ро sеЫ, а роkгесе i поvа
pitaпja koja
se odпose па tumaceпje
medjнzvezdaпog kalciншa. Опа pretstavJja izvaпredaп iпteres s kosmogoпickog
g·Iedista: kakav Ы шоgао biti uzmk
udrнzivaпja dvejн zvezda tako razlicitih
р о Ьојј, spektru, teшperatнri i gнstiџi?
Iz.gleda da sн оЬе zvezde razliCite starosti. AJko је tako, онdа dvojпa zvezda
пiје шogla postati ct,eJeпjem usled ro·

ga је рrонсаvапје dove!o do zak!jнcka,
da је kompoпenta К obavijeпa atmosfeгom, koja se siri ka spo!jasпosti i koja
izaziva zbog svoje gustiпe promeпe u
posшatraпoj liпiji. Osim toga kompoпeпta К sa svojom atmosferoш krece se
н istom smislu kao i cYЬrtanje В oko
nјепе osoviпe. Atmosfera zvezde К пе
krece se kao cV\rsto telo, а trajanje ro- tacioпog· procesa, kojiш se оЬlспо tн
tacije zпatno se povecava sa ро!нрrесп!- maci poreklo dvојпЊ zvez.da, jer ove dve

-
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da је
da је
пeki пероzпаt шehaпizam dejstvovao ргi
nji!юvom нdгнzivапјн. Ostajнci kod pгet
da оће kошропепtе iшајн гaz
licitн starost moze se prcdvideti da се
zvezda В kao starija oh!aditi tokoш svoje evolнcije, dok се К dosavsi н svojн
zrelost svetleti i da!je kao vгlo topla
zvezda. Oћrazovace se kошЫпасiја kod
koje се јеdпо tашпо sнпсе Ыti osvetljavaпo od sjajпog·. Na prvoj се se zvezdi шосi da pojavi zivot. Zivot Ы dakle
Ыо шoguc пе sашо u plaпetarп~m sisteшiшa, koji su ро Ј еапs-н vгlo retki,
уес i kod dvojпih sisteшa suпaca, koji
sн tako cesti н vasioпi.
Dj. N.
zyezde

пisн blizaпci. Моgнспо је,

zvezda

privнkla

drнg·н,

Ш

ekstragalaksija. Porecl
kretanja ekstrag·alaksija
kao celiпe, sto Ciпi osпov teorije о sirепјн vasioпe, нсiпјепа sн istrazivaпja sa
ciljem kako Ы se otkrila i meгila pomeraпja н samim ekstrag-a!aksijama. Naiше iz kгеtапја zvezda izgleda, da se
паsа Galaksija оћrсе oko svюg sгedista,
i bllo Ы od znacaja, da se takvo kretaпje
utvrdi i па drнgim ekstraga!aksijaшa, jer
Ы tako hipoteza о rotaciji GaJ,aksije do·
Ьila ноvн potvгdн, а нsto ропоv.о Ы se
potvrdilo da sa ekstrag·alaksije slicпe
.паsој Galaksiji.
Рitапјеш шшtrasпjeg kretaпja ekstragalaksija ћavili sн se Kostiпski, Lашplaпt i vап Маапеп. Najzanim]jivija su
istrazivaпja posledпjeg. Ovaj astroпoш
нpoгedjivao је sпiшke istih ekstragalaiksija нсiпјепih н razmakн od deset godiпа. Pri tome је priшetio izvesne razli·
ke н polozaju pojediпih oћjekata ekstra.g·alaksija па оће serije sпimaka i zakljнCio је, da se опе оћrсн oko svog sredista.
Tako odredjeпe ћrziпe kretaпja veoma
su velike, te rastн od sredista ka perifeгiji. Ove ћrziпe шogu da se tшnace
kao rotacija ili pak, kao izћacivaпje ша·
terije ka peгiferiji dнz krakova spirale
sHkн ekstragalaksije М. 101, "Saturп"
br. I. str. 14). Iz merenog kгеtапја za!Щнсi!о Ы se, da ekstragalaksije Сiпе је. dап oћrt oko sгediSta н vreшeпom
razmaku od 60000 do 240000 godi·
na. Vап Маапоvе гezнltate astroпomi sн
Rotacija

.odгedjivaпja

primili sa

пepoverenjeш.

Tako velike
Ltkazivale su
to, da
sн dimeпzije ekstrag·alaksija mпogo mа
пје по sto se do tada mislilo. А kako se
ргаvе c!imeпzije odredjнjн iz prividпih
cliшeпzija ekstrag-alaksija i пjihovih uda!jeпosti od Sнпсеvа sisteшa, to Ы опе
шorale ispasti шапје od ovih koje sн
нstvю·i шегепе. Time Ы blo ро!јн!јап
temelj пaseg· dosadaпjeg zпапја о ekstгag·a!aksijama. Роtгећпа sн blla dakle
поvа istrazivaпja ро оvош рrоЈЈlепш, jer
ј е sigЋrno da sн Vап Маапоvа шегепја
imala sistematske greske.
ЈЈгziпе оћrtапја

Svedjaпin Lнndmark

proнcavrajнci пе

IЈн!оzн М.

33 па slikama snimlj eпim н
razmalш od 12 g·od. паsао је mпogo щ,а.
пје ћгzi.пе. U пајпоviје vreшe JJavio se
tim pitaпjem i Е. НнћЬlе, pozпati strнc·
пјаk za ekstгag-alaksije. Оп је proнcio
ekstragalaksije М. 53, М. 51, М. 81, М.
101 нpotrebljavajнci sпimke vrseпe н
гаzшаkн oko 23 g·od. i primetio је izvesпe razlike н ро1оzајн, ali опе пisн ve·
се od gresaka koje se mogu нсiпШ kod
ovakvih merenja. Prem.a Hнћbleovim zakljuccima оћrtапје ekstrag.alaksija Ш пе
postoji Ш је vrlo sporo (М. \Vilsoп
СопtrЉ. 514).
I sаш Vап Маапеш vrseCl ропоvпа
mereпja па ekstraga!aksijaшa М. 33 i М.
74 doblja пшоg·о шапје vredпosti рошеrапја по sto је prvi put dоЫо. Tako kod
М. 33 kao sredпjн vredпost od 114 шеге·
пја doblja za рошеrапје
0,"013 ншe
sto +0,"020. Za М. 74 kao sredпjн vredпost od 76 шеrепја doblja +О,"ОО3.ј Nadjene vredпosti su svakako manje od
oпih koje је Vап Маапеп нtvrdio 1923
god. ali sаш autor naglasнje da i поv!
ћrojevi imaju isti zпak i da se prema toше ove vrednosti iako шаlе пе шogu
pripisivati gтeskam.a 111оgнСiш kod ovih
шеrепја. (М. WЉюп СопtrЉ 515). f. d.
SS Cygm. Aшericki аstюпош L. Gampћell proнCio је vise od 44000 vizнelпih
.posmatraпja SS С у g· п i, pmшeпljive
zvezde tipa U G е ш i n о r 1l ш, cija је
рrошепа
svetlosti karakteristicпa ро
dнgiш iпtervalima mirovaпja izшedju iz·
пепаdпih шaximuшa. Maxiшuшi su пaiz
шепiспо dнzi i kraci. Vremeпi iпterval
izшedjн dva azastopпa шаksiшнша va-
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+

rira od 21 do

dапа.

SS

пајпергаУilпiја

U G е ш i п о г н ш.
otkrio

С

п i је:
шedju oпiCaшp

No

tirп је оsпоУапо

пје

а

шeteoгoloska

potptшo

astгoпoшske.

od

Нонzеан-а

osпovali

sн

рорнlапш

»Cie! et Те-пе«, l~:oja i daпas izlazi.
No ћrzo se нvidelo da је astroпoшsko

dапа.

istrazi-vaпje нsred Yaгosi

Herculis.
Iz
Stratton-a sa fizicke opservatoгije za
Sнпсе u KeшlJridzн izlazi da, ро sшапје
пјн sjaja Novae Hercu!is do 13 veliCiпE.
(krajeш aprila) ova Nova pokazuje pove.canje sjaja izшedjн 17 i 19 maja (10,6
-10,2 ш). Istovreшeпo spektar se роt
ршю izmeпio, spektaг postaje sve slic·
пiji spektrн пеkе plaпetarпe шag·liпe sto
је karakteristicпa traпsforшacjja Nova.
Meseca јнlа рrеша telegтafskoj vesti
H.Shapley-a Nova se raspala па dva de!a. Pojediпosti о tоше пisн jos оћјаv!јепе.

N. 1.
Stogod'isnjica

:Кх.

Belgiske

IJito otkada је teziSte astroпoшskЉ istrazivaпja pocelo da pгelazi па astrofiziku.
Reseпo је da se gradi поvа
izvan varosi. Izaћraпo ·је шesto kod
gтadja Uccle, gde је 1883 poceto sa
пјеш opserYatorije, koje је dovrseпo
1889 g., posle sшrti нргаvпikа Ј. С. Нон
zеан-а. Kasпije blli Sll нpraYпici opser·
vatorije Folie (1885-1897), Lagraпge
(1897 -1900) i Lecoiпte. Za vreшe гаtа
postao је нpravпik Р. StrooiJaпt, Nije tн
шesto da геfегisешо о панспiш radovi·
ша opservatorije. Istaci сешо sашо to
da sн posle rata vrseпe пшоgо!Јrојпе па
ћаvkе пovih iпstrшneпata. G. 1924 па
ЈЈаvlјеп је astгogтaf Zeiss sa oiJjektivoш
od 30 сш i zizпom daljiпoш od 150

Stogodisпjica osпivaпja Kr. ћe!g·isl\e пашепјеп н prvoш redн роsшаtгапјн шa
opservatol'ije proslavljeпa је н Brislн 14 lih plaпeta.
Kasпije паЬаv!јепi sн jos sledeci iпstгн
i 15 шаја н prisustvн Nj. V. Kralja Leo·
polda. Тош prilikom g·ovorio је i prof. шепti:
шeridiaпski krнg· Askaпie od 19 сш,
Р. Stro·oћaпt, нpravпik opservatorije, zaekvatorial Cook-Zeiss оћј. 45 ст, f
drzavajнCi se н p!'Vom геdн па historjji
7 ш, sa шikroшetroш;
opservatoгije .
oiJjektiv -- prizшa od 7О;
Potstrek za nјепо osпivaпje dao је
dYostrнki astrogтaf Zeiss, оћј. 40 сш,
А. Quetelet, koji је blo i пјеп prvi 1Ј·

2

ш;

pravпik Ustaпovljeпa је kraljeviш нkа

=

zош od 1826 g·., ali sн radovi паргеdо·
vali vrlo sporo, delimicпo zJJog· revolн
cije iz 1830, tako da је opserYatorija
zavrseпa i otvoreпa tek 1835 g.
1834 pocelo је izdavaпje Annuaire-a, ро

ref!ektoг

Zeiss od 100

sprava za

gitude

(Bнll.

Astr.

оћs.

Annuaire du Bureau de Londe France, ј pнJJlikovaпje prve

-

sa spektro·

шегепја па р!осаша

i tako·
eclipse« Zeiss,
Belg·. Vol. !!).
f.

zyaпi »сошрагаtеuг

og·Iedн па

serije Апсаlа. Vrseпa sн шagпetska, шe
teoroloska ј шeridiaпska posшatraпj а.
Ро sшrti А. Qнetelet-a, g·. 1876, postao је upravпik Ј. С. Нонzеан. U шеdјн
vrешепн је astronoшija Ыlа toliko пa
predovala da пisн vise zadovoljavali iп·
strшneпti kojima је opservatorija raspo·
lagala. Radi tog-a је пovi нpravпik trazio
kredite koje је parlameпat ћеz oklevaпja
izg·lasao. Naћavljeпi sн: јеdап шeridiaп
ski krнg Repsold od 16 сш, јеdап hroлograf Deпt ј ekvatoгi·al od 38 сш. Za·

сш

grafoш;

а

SUNCE
Sнпсеvа

aktivnost н porastн је od
aprila пadalje. U prvoj poloviпi Маја рri
шесепе sa pojave erнptivпog karaktera.
Јаса pqjava tog tipa posшatraпa је 3
шаја: flokнli sa шаlош grнрош pega.
Slicпa pojava ргiшесепа је i 10 шаја, по
ћеz peg·a.
U

drнgoj poloviпi шаја па јнzпој ро·

loviпi Stшceva

kotшa ораzепа sн

razvijena »Vlakпa«, od kojih је
bllo dнgacko citavih 300000 kш.

231-

vrlo
јеdпо

шегidiапа

!oпgitнc!e. Nestao је МЕТЕОРОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА
29 i 30 maja.
prvoj poloviпi јuпа pгimecen је iz· g·od. presao је оgrошап bo!id izпad Tekvesaп broj шali!J ali aktivпЉ gтнра ре· sasa i Oklaћome па visiпi
ос! oko 29
ga.
g·rнpa pгo:Sla је kш. i raspao se ostaYljajнci za sоlюш
kгoz шericliaп 10 јнnа па juznoj helio· clнg· trag· diшa koji se, posto se podelio
сеп tгicnoj siгiпi od 31 о.
па Yise g·oшila
Velika gтupa peg·a, пајуеса posle је izmerio Ьrziпн оvЉ
опе
od apгila
yidjeпa је па Olivieг
нпiYeгziteta н Pensilvaпiji
Stшсн н vreшeнLt izmedjн 23 јuпа i 6
паsао је da Ьrziпa stratosferskil1
dнziпi od 3050 i vetrova c!ostiZe oko 320 kш.
N. Ј.
siriпi 240.
Sнпсеvа aktivпost пalazi se нopste н
На основу података
времеizшeclju

stalnoш рогаstн.

26

ну

јнпа н Griпidzu posmatraпa је

vrlo

sјајпа protuberaпca.

kошеtн

Jacksoп
gн

19

u

за

у

Kroпstadt- BrasoY

утврђуЕ:
godiпi

otkrio

је

С.

sa opseпatorije н Јоћаппеs!щr
Tog dапа priшetio је паiше

јнпа.

па пеЬн пepozпati oЬjekat

историју

Ј.

О.

града

1600-1850«

FнJz

да

постоји

БО-го

дишљи период временских

промена. У

питаљу

хроничара,

који

су

су

дакле

били

белешке

Јrаици у

wrетеоролоrији

временске

појаве

у

току

два

izglecla sa vrlo sporiш kretaпjeш.
по ·века. Али Pttlz мисли да се баш
sшаtгапа је jos 8 i 11 а 20 otlпice jav- овакве појаве могу сматрати као подес·
ljeпo је opservatoriji н Yerkes-н. Na os· не за карактеристику временских при
поvн posmatraпja od
24 ј 26 јнпа лика једне године или годишљег доба.
W ћ i р р 1 е ј С н п п i п g h а 111 • izra· Сређивањем тих подата,ка он је нашао
снпаli St! elemente пјепе рнtапје. Ravaп да после отприл:ике 40 година са снаж
рнtапје vrlo је пag'ПLtta prema ekliptici ни:н атмосферским
наста
i =
i koшeta krece se ге· је релативно смириваље од око 10 го·
tt·ograclпo (паg'iЬ veci od
Kometa дина, па се опет
поремећаји у
је prosla kroz perЉel vec 8-IX-1934 i za току 40 година итд. Раздобље са снаж·
vreшe otkrica blla је od Stшca пdаlјепа ним атмосферским поремеhајима од 40
za 4 а ос! Zemlje za 3 astr. jed. Nјеп pe- година одликује се оштрим зимама и
гihel пdа!јеп је od Stшca za citaYe 3,5 раним и позним мразевима, непогода~
astr.- jed. to је јеdпо ос! пајvесЉ роzпа· ма, јаким градои
и жестоким
tih
perЉela (ро Сrошше!iп-н олујама.
том треба имати на уму
peto ро redl!). Oktobra c!o.ci се t1 Jн да овакве рђаве при.лике не владају
piteroyп Ьliziпн i 13-Х Ысе od пјеg-а сваке .од 40 година у питаљу и све за
пdаlјепа sашо za 0,87 astr. jed. Рriше једно, него понекад прође која годи
спјешо pak da је koшeta posшatraпa на и сасвим нормално, а уз то у ова
па vr!o kratkoш lнkн svoje рпtапје, iz- раздобља падају и све изванредно то~
ractшati eleшeнti dakle vrlo sн пеtасп!. пле зиме. Сличан 50-годишњи ритам,
Povratak koщete
Comas 40 година активности и 10 година сми·
Sola. - Qya kometa koja је 1926-1927 ривања, утврдио је Pнlz и за велике
g·odiпe posшatгana citavih sedaш шe кише и поплаве, само се љихов период
seci рriшесепа је ove godiпe, о svoш pr- не поклапа временски са првим перио·
voш povratku zahYaljttjш'i tаспој efe· дом. Периодично се јављају и сушне
шeгidi gdj-ce М. V i п t е r. Н а п s е п г.одине, али са м1аље пр.авилности.
(Корепћаgеп). Prvi је priшetio Н. М.
Сређива:њем података о земљотреси
Jeffeгs (Lick) 12-avgнsta. U perihe!н Ысе ма, нашло се да је упадљиво појачаље
8 oktobra. Kometa је ЫЈа 14 prividпe љихове учестаности у годинама са сна·
veliCiпe, difttzпa i sa kratkim rерош.
жним атмосферским поремећајима, да
кле у првом периоду.
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.

скупљено врло мало,

Јер

и

мишеви

лативних бројева Сунчевих пега, на-

причинише штете трави. Јечам и зоб

шао је Fнlz да године са изванредно

морадоше ве!шном брати. Што су пу~

екстремним

жеви поштедели, би. упропашhено од

појавама

падају

сасвим

и минимум) релативних бројева Сунче

мишева. 1. децембра паде врло дубок
снег и оста да лежи до марта следеhе

вих пега. Из тих година су готово све

годинЕ:. Зи:vrа је била необично

године са јако оштрим зимама

Због

близу година са екстрЕ:мима (максимум

од

(20

зиме и

оскудице

оштра.

хране угинуше

23) и веhина јако кишовитих и јако

многи коњи«. (Zeitsclн. f. aпgevY.

сушних

oгolog·ie

година.

Ова

чиљеница

иде

У

»Das

\Л/ etter«

1935,7) --

ME:te
м. р.

пр.и:rог тврђељу Fгапz-а Ванг-а, немач

l<ог метеоролога који се бави изучава·
љеУI

проблема

претсказиваља

врЕ:мена

Периоди суше. У вези са појавом
пешчаних олуја у југозападним краје·

на дуг рок, а према којем се у близи·

вима СједињЕ:них држава Северне

ни

рике, које су задљих година

скстрема Сунчевих

лази

на

.лошких

екстреме

пега често

појединих

наи

метеоро-

.атмосферским поремеhајима у току ова

два и по столеhа

почиљао

(1600-1850)

између краја треhе

и почетка четврте

деценије и између краја осме и почет

ка девете

деценије

сваког

столеhа,

и

под претпоставком да је се овај ритам
временских

аутор

пром·ена

мисли

сачувао

да је Ердељ

четку новог раздобља од
тешким

временским

тра да би зима од
М·е

као

бља.

нас,

први

д,о

сада

у

по

и

сма

могла да се уз

почетка

Ердељ

данас,

година са

40

приликама

1929

знак

Пошто

тог

није

раздо

далекю

од

не може се претпоставити да

карактер

временских

прилика

у

he

свој

Југославији знатно отступатл од оног
у

Ердељу.

ca:vro

шап

америчке него

покушао је

да утврди

суше

односно

ареала

у

На крају доносимо текст двеју беле

»У септембру и октобру бејаше

суша

да

се

све

сасуши,

а уз

то

дођоше и скакавци и све пождераше ..2.
новембра

свет·

је

повеh.авање
пустињско:-

крајЕ:вима

пролазног

карактера или то претставља наилазак

нове климатске епо·хе. Испитиваљем

ie·

зерских басена на граници Калифор·
није и Оригона утврдио је да је суша
периодска

појава,

после

аридног

пе·

риода наступа хумидни период. Наиме
нашао је на дну јужне језерске обла·
сти трагове од кола усељеника из 1349,
што

показу је да је и у то време в ла·

дала суша. Некако баш у то доба на
стао је 1шшни период, те је и овај део

језера био испуљен водом све до нај
новијег

времена.

Поновни

риод настао је између
је

потврђено

и

сушни

пе

1915 и 1920. Ово

испитиваљем

су

се

дебели

прстенови

пресека

смељивали

танким престеновима. По

1614:

и

Isaial1 Bo\V·

повеhаваље

овим

да ли

A:v1e·

привукле

старих дрвета из те области, у којима

жака:

таква

пажњу не

ске јавности,

елемената.

С обзиром да је период са снажним

и који су као такви запажали само ек·
стреине

f. d.

Најзад кад је узео у обзир про.мен-~ беху и од пужева опустошени. Сена је
љивост Сунчеве активности, период ре-

је пао први

снег,

један

ла·

кат висок, па је бивао све ве!ш и веhи,
тако да је лежао на земљи све до кра

са

овим пресе·

цима најновији пер.њод суше је почео

1918. Раније су постојали између 1852
и 1829, затим између 1800 и 1795 и 1737
и 1727. Даље уназад није се могло иhи,
јер је слика постојала нејасна.
Као
што се види хумидни периоди су веhи·

То је била ужасна, хлад

ном знатно дужи од аридних, а то је

на, дуга зима. По целом Ердељу јури

са привреднополитичког гледишта врло

ли

важно, јер показује да се рентира обра·

ја марта

су вукови, давили

љу де у
и

1615.

селима,

су и

у пољу,

у

прождирали
виноградима

»1732
ша.
:(ако

До

у пролеhе бешЕ: дуготрајна су
Иван-дана

киша.

ђиваље
да

другде«.

Сем

не

тога

паде

скоро

летњи

ни-

предела.

Воwшап

скором

мисли

завршетку

садашљег сушног периода. (По peфeрату у

плодови

-

ових

се мо·же надати
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»NatнпvisseпschafteП«

1935, 36).
-·м.

р.

LICNE VI:SП

Bruce-ova zlatna medalja
је

Dr. V. М. Slipher-н,
\vell-ove opseгvatorije.

dode!jeпa

нpravпilш

za

Drapш·-ovu

znak prizпanja
NoYae Hercalis,

otkriCe

пjegovo

:vrанастир по снегу. Овај беше много нападао и одржа се четри дана и четри:

ноhи

Lo-

а

Prentice-u,

Pickerir.g·ovн

zlatпн шеdа!јн.

deшije
Ј. Р. М.

У скрснуhа Господа. И празник Мученика Ђорђа паде на У с крс. Стигосмо У

!jivЊ zvezda c!ode!i!o је

Јоhп

dopгiпose

Aшericko нdrazeпje роsшаtгаса рrошеп-

шeoolju

Aшerii':ke

nauka za 1934 g. cloЬio
Staпley Plaskett za svoje
а

podrtti':jн

шеrепја

cayaпja radialпih Ьгziпа

је

i

AkaDc

се

... (Белешка на једном рукопису манастира Никоље, близу Чачка).
1690.- Ове године падаше снег и град на жито, и показа се глад којој·
равне људи не сећаху. Много људи умреше од глади ... свуда где се иђа

ше бејаше мртвих и немађаше кога да их покопа. Јеђаху цвет од липе, кору

уаzпе

од дрвета, винову лозу, псе, мач~Се. Исте ове године,

prot~

нинама у свој Босни кр-вав снег, и планине изнад Фојнице nостадоше црвене

zvezda.

као да беху по·кривене скрлетом.

1.

aпpmra паде на пла

(Белешка у фрањевачком манастиру

НИЦ!~).

1717.- 20. јануара ове године паде из неба брашно, и људи га скупљаху
на леду. За

Еl<стремне Ьременсl<е

је из публикованих наших хроника и других старих

записа многе белешке о

времену

и

појавама у вези с њим

и

објавио их

је

Еа француском у засебној публикацији југословенског националног комитета
tioпs

de

sur les variade Yoagoslavie et des coпtrets

cliшat daпs

les territoiгes da Rоуашле
Beograd 1931). Неке од тих бележака

саопштавамо овде, по одо

бр•ењу г. Еујевиhа, на нашем језику:

1371.- ...
жав

свог

Турке

...

и деспот Угљеша

брата

к,раља

диже

Вукашина.

..

сву војску

и

пођоше

на

српску и

грчку,

Маhедонију

да

наору
истребе

Глад какву нико дотле не бејаше видео и каква се, Богу нек је

хвшrа, никад више неЋе

видети убуду.fiе,

наста у свим

глад бејаше поштедела бише, божјом вољом,
нападаху и

дању

и

крајевима.

Они

које

пождерани од вукова, који их

ноћу

... ЗеЈУ!ља оста лишена свег блага, ни људи, ни
... (Из једног рукописа из XV столеhа).
јула ове године паде снег на планинама 4 педља висине.

стоке, ни других плодова

1510 ...

Месеца

(Белешка на једном рукопису у Нар

1551.- ...
1613.-

библиотеци у Београду).

у храму Арханђела Михаила на обали Радованштице, ња ПОk

ножју планине Цер

...

У лето

латити поновног

Ова. година би тешка; лоза се смрзну као никад пре.

лета господљег

орања.

1613

смрзну

(Белешка на једном

се пшеница

рукопису

и мораху

Библиотеке

се

југосло

венске академије знаности у Загребу).

1621.- ...
нарочито

у hел.ији Св. Саве, године

смокве,

Године

сасушише

7129*)

се

у

7129.*)

Зима би сурова, дрвеhе,.

корену.

лед би тако дебео на Поповом пољу да су људи могли

прелазит;и пешке сувим из Величана у куhу Вукојевиhа,

30.

јануара

1640.- Године 7148* паде снег на пошумљене планине и на .жито У
~ласу. Би велика суша. (Белешка на једном рукопису цркве у Бистрици близу
Нове Вароши).

1641.-

Записано

...

године

7149*

од попа Богдана. И би зима оштра и

глад владаше: брашна не.просеја.но достиже цену од

180.

100

аспри а просејано

Би великог губитка у стi:щи, у овцама и говедима и коњима, и људи би

ше мучени глађу

...

у селу Славовици на Искеру. (Белешка на једном руко

пису Народне библиотеке у Софији).

1671.- ...

нек се зна како се зби

стан, у манастир звани Никоље

· *)

...

...

кад дођосмо у св~ти и моиашки

Дођосмо и остадосмо за ~:~реме празника.

-

234-

са прахом.

(Белешка на

38

година R.ако·

сам у овом манастиру и ја се не могу опоменути да бисмо ма и Једном про

пустили да извршимо

освеhење ускршњих јаја, као што нам се то ове го

дине догодило ... (Белешка из фрањевачког самостана у Макарској).

1746.- У Зворнику у месецу децембру видеше да људи јагоде доношаху.
1746.- Године 1746 о Богојављењу и Божиhу сунце бејаше исто так0о
топло као лети укратко зима каква давно не беше виђена. (Белешка на
књизи у манастиру Велика Ремета).

1764.- 1764
луке

снег

до

недељу дана пред Тојицу**) nаде у Суњи и околини Бања·

колена.

Да се зна да

-

децембра

11.

1764

Карановац би поплављен од Ибра ..

Ово се догоди у недељу уочи подеоника.
Зап-амтите да

1770.-

априла

12.

1770

Дунав nоплави земљу Немачку

w

Београд и Влашку. Ова поплава би неизмерна. (Белешка на једном рукопису
библиотеке Академи:је наука у Београду).

1789.од

20

Го•дине

1789

би велики снег, више од

6

педаља, и врло јак мраз

дана. Дрвета беху покривена ледом и она која беху малог раста савише·

се до земље под тежином снега. Шумарци изгледаху изједначени са равним·

тлом. Много људи подлегоше. Птице и звериње пропадоше у великом броју.
Цигани скитачи као и мечкари који

Qe

нађоше на пољу не моrаху

снегу. Многи од њих умреше од глади и зиме. Кола дрва беху

ићи по

40 n·apa

и

више. Ово се догоди у децембру речене године. (Белешка на једном рукопису
цркве Св. Ђорђа у Призрену).

1802.кише. Глад;

Г:одина

20

1802

би сушна.

Од Ђурђев-дана до Св. Луке не беше

пара ока жита. Сено доношаху Дробњаци у врећама са Је

зера у Пљевља и пр.одаваху га.

1810.-

Нек се 3На да се

године

1810

појави јака слана у ноhи Св.

Константина, ништећи све што слана може да уништи од жет·ве. Али као да·
то не

после

беше

2

доста, јер

сутрадан

паде

снег КОЈИ

покри

жито,

отопи

се те"

дана. (Белешка на једној књизи православне парохије у Смиљану, срез

Госпиh).

.

1836.-

Године

1836 29.

априла, после Ђурђев-дана, паде снег праhен ве

тром. Виногради бише уништени мр::;зом и воhа беше мало. Овог лета, од ма
ја до

8

септембра, би велика

суша и спржи све биље у вртовима.

Велика

топлота Сунчевих зрС~Јкова сасуши поврhе и сам кукуруз донесе врло мало.
(Из дневника С. Тодоровића, земунског учитеља).

**)

Од »створења« света.

беше помешано

не остаде ни варива, ни пчела, ни ситне стоке, укратко ништа.

Међународне географске уније (Р. \'нjevic, Docttшeпts historiqнes
avoisiпaпtes,

не знаше се зашто

Ова зима беше тако оштра да није могуће замиСЈrити суровију:

1731.-

П. Вујевиh, проф. универз. и управник Митеоролошке опсерваторије

у Београду пр,икупио

падање

једном рукопису манастира Раванице, срез Ириг).

по старим југослоЬенсl<им 3аписима
Dr.

овакво

Била је суша ове зиме и имађаше мно-го риба у свим водама.

Крајем маја.
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-

м. р ..

Na sed111oj нрrаvпој sedпici ро referatн

sekretara g--djice Tomfjenovic

priш1jeпi sн н claпstvн g.g. Dj. Basaric iz V,elike Кikiпcle i Ј. Asauer iz Djevdjelije.
Izvestavajн se svi claнovi da се im se c1aпske karte Llpнtiti poslE. оdйапја
~kнpstiпe

meseca пovembra.
Zatim је g-. D ј. J\II. Nikolic pretsedпik i шedпik »Saturna« 1zvestio нрrаvн
da пе moze Ьiti vise нгеdпik casopisa, jer mora da гeorg·aпizнje drнstvo а porcd
tog-a ос! okto1Jra песе Ьiti н Веоg-гасlн R·odirш dапа. lsto tako moli da se odiedi
vr·Silac dнzпosti pretsedпika. Posle ove izпепаdпе ostavke g-. Nikolica osпivaca casopisa )}Saturn« нргаvа је resila sledece:
1) G. Dj. Niko!icu sн date s1obodпe гl!ke da moze reoгg·aпizovati astгoлошskо drнStvo.

2) Za vrsioca

dнznosti pretsedпika odredjeпa

k g--djica SI. Dimitrijevic,

potpretsedпik.

3) Za нredпika casopisa »Saturn«
sekretar,
J\II. Tomljenovic, s. r.

odredjeп је

neba

g. Dr. V. Ј. Grujic.
v. d. pгetstdпika,
S/. Dimitгijevic, s. r.

''iclпo priЬ!iZavajнCi se Sнпсн postaje пероvоiјап objekat za posшatraпje.
Saturп -r-~, : шоzе se posшatr.ati па vесеrпјеш пеЬн do гапо нjнtru. Pos1e
opozicije sa Stшсеш (31fVIII) sjaj Satнrпa postepeпo opada јег se нdaljuje od
Zеш!је; 9 oktobra Satшn је u opoziciji sa Меsесош i нdа!јеп је od пеg-а 6°
рrеша јнgн.

Uran с~ : posto se рriЬШнје opoziciji шоzе se posшatrati рошосн iпstrн
шeпta па јнtаrпјеш пеЬн. 16 septe111bra н 2h је н koпjнпkciji sa Меsесош
нdа!јеп је od пјеg·а 50 pre111a јнg-н. 13 oktobra opet Mesec prolazi рогеd Uraпa
н

11h

па razd,aljiпi

Neptun

od 5°,5

'f : pos1e

(0) 15

Planeta

Datu111

od 15 septeшbra do
15
oktюbra
dап
se sшаl1)ще od
12h 36ш
na 1111 3ш Ш dап postaje kraci z.a 111 33m.U tolш 111eseca trajal1je astroпoшsk,)g
sншraka sшапјнје se za 3ш. Visiпa Sшюа 15 septeшbra н Beog-radн izпosi 48-0 29'2,
Za vr-eшe od шеsес dапа visiпa Sнпса је opaia za 11 °33',7. 24 septeшbra н lh
Sнпсе нlazi а zпak Vag-e. Tog- dапа је ekviпokcij Ш јеsепја ravпodпevica, dakle
24- IX росiпје јеsеп.
Mesec Q) 16 septe111bra н 211 pro1azi рогеd Mcseca Uraп; 23-25 septeш
bra dobro se vidi нјнtrн pepeljasta svet1юst па Меsесн; а 15 okto1Jra 36°,55',5. Merkш је нdraljeп t-0,5 рr,еша Sev,eпl. 1 okto.ba,r Jнpiter је н koнjнпkciji sa Меs,е.оош
н 2Љ razdaljiнa 5°. :-; oktobra ?_)_ pr-o\.azi pored Meseca н ~Љ па razda1jiпi od
1°,5 pre111a severн; 9 oktobra н 12h Sаtшп је t1 lюпјнпkсiјi sa Меsесош а 13
oktobra н 1111 Uraп.
s

е с

Poslednja cetvrt
Mlad mesec
Prva cetvrt
Pun mesec
:М:erl-шr

Izlazi

;onak

faza

U Beogradu

Datum
i cas postanka
19-IX
27-IX
5- х
12- х

u l5h 23m

u 18 . 29
u 14 40
u 5 39

2lh
5
13
16

52m
ll
16
44
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" "'.....

lzlaz

(t.l

-о·

1

Zalaz

с,_.-с>

Q

Mars
с3

Jupiter
'2.)_

ћ

21 sept.
1 oktobt-a
11 oktobra

о:Ј

"'N

'

::::::;>

~~
Q) u
Р:: и

-~

Q)

·--'<:

>"'
.с

"'О>В

>·~

·r:: ~~

·u

А<-

о
'
т
h т 11 т h т h т
+1
24
4 о 10 8 16 lo 10 28
3 8 9 26 15 44 10 25 +3 39 1-4,1
2 37 8 59 15 21 10 36 +4 39 -4,3

21 sept.
1 oktobra
11 oktolлa

ll 17 15 44 20 11 16 3 -22 10
ll 13 15 З4 !9 55 16 32 -23 24
11 9 15 26 19 43 17 з -24 18

21 sept.
1 oktobra
11 oktobra

10

о

14 52

1~

44 15 12 -17

з

l

9

3 30 22 31 -11 22
2 47 22 29 - l l 35
2 6 22 27 -1146

ZANIMLJIVE POJAVE

13h 16m
16 56
22 1.3
6
5

SEPTEMBAR

--

1

ц)_""
О

Q)
;:::с

-- .... 1~ ~

с\:: о..

"
0,30
0,34
0,40

1,0
1,0
1,0

6,2
6,1
5,9

1,51
1,55
1,60

-1,4

31,0
30,3
30,0

5,93
6,09
6,13

17,0
16,9
16,7

8,79
8,86
8,98

13 48 18 35 15 27 -18 3 -1,4

16 54 22 10
21 sept.
1 oktobra 16 13 21 28
11 oktobra i 15 33 20 47

с

·~ О)

54,9
48,5
42,6

9 31 14 20 19 9 15 19 -17 32 -1,4

Zalazi

septeш1Jra Merkнr dostize пајvесн elog-aпcijн od 26° 18'
od Sнпса) i шоg-ао Ьi se posшatгati па vесеrпјеш пеЬн пe
posredпo ро zalaskн Sнпса. 6 oktobra н 5h Merkнr је t1 zastojн (mепја sшer
.svog- prividпog- kretaпja) 30 septe111bra Merkш pro1azi pored Meseca severпije
.od пјеg-а za 1-0 ,5.

Q : 23

(prividпa нda1jeпost

"'
s"
N·,.....,

o:~·i:

н 5h 52ш, za1azi н 1611 55111, .astгoпoшski sншrak tгаје 111 37 ш. Za 111esec dапа

М е

рrеша severн.

kопјнпkсiје sa Sнпсеш (7 septeшt-Jra) Nерtнп је пevidljiv.

l

septeшbra Stшce t1 Beog·radн iz1azi н 511 15ш, za1azi н 17h
51ш, astrюпoшski sшnrak traje 1h 40ш. 1 oktobгa Sнпсе iz1azr н 5h 34ш, za1azi
н 17h 21ш; astю11o111ski sн111rak tog- dапа tr.aje 1h 37ш. 15 oktюћra Sнпсе izlazi

Sunce

Veпera Q : Veпera је 8 septeшbFa blla н dопјој l\oпjнпkciji sa Sнпсеш.
Na јнtаrпјет пеЬн, na ist,okн posle 20 septeшbra ропоvо се шосi da se vidi. Кrа
јеш septeшbra izlazi.Ce 2.V. sata raпije od Sнпса а 12 oktolнa dostize шаksiшнш
>YOg sjaja ( -4,ш3) i1i svetlost Veпere је 12 рнlа јаса ос! svet1ostl
2:\··czde Siriнs-a.
Mars с5: zbog privictпog· pгiЬlizavaпja Stmcн пероvо1јап је za роsшаtга
пје. Mars za1azi 2h docпije ро zalaskн Sнnca.
Jupiter '2.)_ : kгајеш septeшlxa za1azi 111,5 clocпije ро za1aslш Sш1еа 1 pri-

0,8
0,8
0,8

Uraп је н kопјнпсiјi sa Меsесош t1 211; Uiaп 6° рrеша jнgu

16 Роп.
22 Ned.
23 Роп.

Мегkш н пајvе.сој prividпoj нdaljenosti н 511 i to 26°10' Е. Pepe!j.asta

24 Utoт.
25 Sreda
26 cet .

Pepe1jasta svetlost па Меsесн; Sнпсе нlazi н zпak ~ (LЉra)
Pepeljasta svetlost па Меs.есн; Мiп. Alg-ola н 2h 45111
Nерtнп н konjнпkciji sa Meseco111 н 2h, 1°37Q рrеша severн

Мiпiпшш

A1g-o1a

svetlost

t1

5h 56ш

па Меsесн

-

237-

'27 Pet.

Мiп Algola u 23h 33ш. Zavrsetak рошrасепја I Jнpiteroyog satel!ta tz

преглед, а!Јrуст

19:55

I8h 58m, 8

28 Sub.

Zodiakalпa SYetlost нјнtгн na istokн.
V tnera н zastojн н 19h.

29 Ned.
зо

Pon.

:i

Мегkнr tl konjttnkciJl sa Nlesecom u 2h l 0 37 se'/eiШJC od .Меsеса.

Jнpiter

ОКТОБАР

t1

~>,

МЕСТО

Zodiakalпa sYeilost па 1stolш нjutru, Мш Algola н 2011 22111
Utor.

Темnература ваздуха у 0 С.

... "'.,"'

konjнпkciji sa Mesecom н 2Љ

1

to 5°

"'

seYerн vd

prema

13

C:etv
Ned.
Sreda
Sub.
Ned.

15

Utoг.

6

9
12

Mars

t1

konjнпkciji sa Меsесош

Meгkttr н

t1

::r::"'

8l1 1о рrеша sеУегн.

Марибор

V е n ега dostize najveci sjaj

Uгап t1 koпjuпkciji sa Меsесош
Мiп. Algol·a 11 4h 26ш.

tt

t1

1211 6°

рrеша јнg·н od Mt:'seca

Мостар
Р аб

зю

2Е>

Сnлит

125
5

29,5
28

Загреб
Славонски Брод
Баљалука

llll i to so,5 prema jug·o

Pavle Emaпuel

Ковиљача
Нови Сад
Београд

у аоrусту
Преглед временских прилика у Југославији за месец август

Ло телефонским

'' радиотелеграфслим извештајима, примљеним у
лошкој опсерваторији у Београду, саставио М. Радошевић.

Вел. Градиште

Сарајево
Краљево

1935

Ни ш

Метеоро

Пљевља
Кос. Митровица
Скопље

У току но!ш која је раздвајала ·прошли од овог месеца пале су кише

11.

Прилеп

.У оним крајевима, где их дуло није било, тј, у источњом делу Моравске ба

:новине и Јужном Приморју,' а сем тога у западном делу Моравске, источном
делу Дринске, источном делу Дунавске и у Вардарској бановини.

Од

1.-5.

дневно загревање повеhава температуру ваздуха, али су ју

тра прилично прохладна; са изузетком Дравске и западног дела Савске. бано
вине дневни максимум температуре вefi 4. достиже 30-31.о. У току 4. и 5.

_падају слабе кише у Дравској, западном делу Савске и у Врбаској бановини.
Лагзно надирање хладнијег ваздуха са северозапада изазива 6. мало
.смање.ње темпертуре и пљусковите, те местимично издашае по количини, ки
ше, које су поред крајева где Је кише било 4. и 5. захват,иле и источни део

'Сав ск е, источни око Дринске, Дунавску, Вардарску н Зетску бановину. ;у след

:интензивног ноhног хлађењ.а 6.-S. јутарње магле у ре.чним долинама Дравске
·бановине. 9. свуда ведро.

У току 10. образује се низ малих цикЈюна: над Ћеновскпм и Кrзарнео·
-ским Заливом и над нашом земљом, свакако као последица секундарних по
ремеhаја у југоисточном делу rзелике депресионе области између Гренланда
:и Скандинавије и Вел. Британије, који је био зашао дубоко у Средњу Ев
ропу, те у поподневним часовима 10. и у току :н:о!ш 10.(11. 'у северној поло
вини државе падају кише, које у току дана 11. захватају и поједине крајеве

Зелени ка

о.лујом. Захлађење се ое:етно
у Београду је

o:n; 16.

170.

16.

8

1

~~1

6

37/

·у северним крајевима од

15., а У ју.жним
38° (наЈвиша
240, да се 16, спус1 и

максимум д:невне температуре достигао

Оркански ветар у Параhину и жестока олуја са гр_а.дом У Алек-

Од

почиње разведравање

17.

17.-19.

15.

.

ноhи прилично хљадне, ЈУТарње

магле у речним долинама Дравске бановине и у високим местима. Преостатци
хладних ваздушних маса који још увек леже овде-онде над Европом

иза

зивају при мешању са топлим ваздухом, који долази са југоистока, пореме

hаје, услед чега се
падања киша;

21.

и

22.

20.

20.-23.

у Југославији повеhава нао?лаченост и. долази до

само у север.uоннндним а

23.

само у јужним краЈевима, док

кише захватају целу држа,ву. У то време пада и поновни пад темпе

ратуре али у мањој мери него пре

у два маха, око

веhином ведро. 14. долазимо под утицај дубоке депресије са

л

""" "' ""'

"'"

н

м

<!)

7 154 15
10
1
12 53 10 11 8 22 5
9 64 9 13 5 22 10
9 119 13 14 7 22 8
10 131 9 13 7 21 8
12 60 8 14 7 25 9
11 24 9 15 4 251 12
19 29 4 15 7 26112
6 69 8 7 6 22 7
9 50 9 15 4 251 11
8 5 2 !3 2 281
3 54 8 9 7 161
6 16 5 18 6 26, Jl
14,5
10 25 4 15 1 29 20
15
34 1 10 87 б 16 2 26 12
18
371 15 94 4 18 2 30 25
18,5
61 5 16 4 18
29111
20,5 33 16 37 4 19 3 30 13
20,5 33 18 64 6 17 3, 28 9

синцу десил,и су се у првим поподневним часовима

колико је пало у Љубљани и Прилепу.

12.-14.

10 67

8

Кишовит.о време са местимичним нешогодама и жестоким олујама тра

јало до

јужне половине државе. Расподела ов.њх киша по количини врло неједнака:

средиштем над источном Немачком, на чијој се задњој страни хладне ваз

oceha

23
24,5
26,5
27,5
27,5
27
28
29
28,5
26,5
28,5
29,5
25
28,5
31
28,5
32*

вредност за ову годину), а веh сутрадан изнео је свега

на

24.
После 14.

·Од неколико капи- како је било у Вел. Градишту и Скопљу, па до 40 мм. _

14.
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"'"" "' ...
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280
285
160
90
155
125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60

Љубљана

zastoju

Sаtшп н koпjuпkciji sa Mesecom

~

"'"'

Meseca
з
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Број

вине

--- ------
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~
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Пада-

до

6

дана.

краја месеца променљива, веhином ведро и врло топло

најтоплији дан овог месеца у ве!шни места је

северозападну

27.

и

30.,

половину

новине било крупног

26.

време.

односно ~7. Али

долази до пљусковит,их киша које захвата)у само

државе,

27.

по подне у источном

града, а увече је у средњем

делу

Савске ба

Банату ду.ваља жест.ока

.душне масе са севера брзо сливају на југ. На средљем Приморју жестоки ши

олуја. 30. у раним поподневним часовима жестока олуја са провалом. облаl(а
опрвалом обл·~ка и градом над јадранс1шм и зворничким срезом. У појединим

·новини и на Горњем Приморју, местимице праhене грмљавином и жестоком

високим

роко, на Горљем Приморју пре подне а на Јужном по подне дува врло јак
ветар. У току поподневних часова кише у Дравској, Савској и Врбаској ба

-238-

данима без ветра јутарње магле у речним долинама Дравске бановине и У
местима.
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1935

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА
ЗА АСТРОНОМИЈУ,

Број дана

ГИЈУ, ГЕОФИЗИКУ И

19'55

Место

са

Седмица

4.-10. vш
11.-17. vш
18.-24. vш
25.-31. vш

33
32
29
26
28

7
11
9

14

1

4

14860

3
4
3

3

5

9

6

1
4

9

39

3
4

2

3
2
2

14,5

35
32
38
30
37

11

7

2

2

5

14
14

5

1

б

6

4

1
1

2

Београд

27
29,5
ll.-17.VШ 27
18.-24. vш 28
25.-31. Vlll 32

28 V!I-3.VIll
4.-10. vш

16,5
17
15,5
17,5

10,5
11,5

3

f\

Ј

12

6
2

1

4

6

б

6

33

3

4

5

2
2

12

34
32
32
28
32

17
10,5

11,5

13,5

36
33
37

16
16

13,5
14,5

1
1

4

7
3
3

1

10
10

Скопље

28.V!I-3.VIII 30,5
4.-10. vш 31,5
11.-17. vш 31,5
18.-24. Vlll\31,5
25.-31. vш 33,5

Метеорол:ошке елементе, пре свега ваздушни притисак,

2
3
2

3
3
3
3

Сарајево

28.Vll-3.V!II 26,5
4.-10. V!ll 29
11.-17. vш 24,5
18.-24. vш 24,5
25.-31. vш 29

2
l
1

11,5
13,5
12,5
12
13,5

6
9
10
14
14
10
13

l
1

13
52
1

2
4
l

2

27

2

4

4

2

3
3

7

2

1

3
3

б

и влажност, из високих слојева атмосфере
авишы, змајева и вег,аних балова, затим балонима
саде и у најновије rвреме чак телеметеорометриски,

Најједноставнија и највише употребљавана :vзЈетода
нима. На авиону је испод крила причвршhен
комбинација барографа, термографа и
кои

Сплит

19
21,5
21
18
21

33
33
33
30
31

4•

5
4
4

20
18
16
19

3
5

2
1

б

3

7
6

б

7

5
2

7

7

сдојева атмосфере.
тачно

б

3

7

6

6

3

7
7

4

'

нешто нижу просечну температуру у вefi~j северозападно.Ј половинДиу~~:с:~е.'
о.

овом
оыо

'

источном делу

~1есецу

1

у у nоЈединим пак крајевима У
,
·
·
Д.ри·нске и у Вардарској бановини достизао Је У

дневни максимум

температуре своје највише

летења

и после летења
ли

сва

три

су његови

пера

у

податци тачни.

щ:;етставља координатниr систем

7

доње
'
,
rn оке бановине добили мало кише. у температурском п~r~еду прили~е
- рд р
у пор·еђењу са овогодишњим Јуном, овај Је месец имао
су блиске нормалним.
.
.

М равској

време

Податке, које прочитамо из метеорограма, уносимо на на
рочити папир, који се зове адиабатски папир и Јюји нам прикаслика. Основна мрежа бројних
а на папиру

крајеви:

·

за

него fieмo претпоставити да ј е

~а

·

се

риmhавањем података кој е нам доноси

ск~ ра~nод
у достигнуте нормалне количине падюзииа, али су поЈедини
нИЈе: . онеrде Пс одунавље :ИС11ОЧНИ део Моравске и северни и средишњи део

осталим крајевима скоро ист

коме

спео. Прwвац и брзину ветра у високим слојевимаr опажамо пилот
балонима, а ако је облачно, онда пилот у авиону сам
ане:vюграфа упознаје и тај елемент. Овде fieмo се

2

ела кише: је била повољна, а и количине су биле веЋином и~даш

У

на

1

б

у погледу падавина овај месец стоји боље од претходна два. Времен-

а

ваљку,

горњих трију елемената до највише тачке до које је авион до

да

28.Vli-3.VШ 29,5
4.-lO.Vlll 32,5
11.-17. VJII 29
18.-'- 24. vш 26,5
25.-31. vш 29,5

сатном

2

вредности за

до

-45°
400

притиса-к

за

апсцису

има

а за ординату ваздушни притисак
Температура је на апсциси Ј!инеарно унета, док је

35")

.
на

ординати

унет

логаритмички

и

те:

по

50 (log· р 0 -log р 1 ),

где
значи притисак од 1000 mb, а Р1 притисак
на разним висиrнама.
основној формули баром.етарског мерења надморских висина изrноси бэрометарска константа 1
11 0 = 18400 [Ро- log р 1 ]), где су висине изра1жене у метрима.
(h 1

На адиабатском папиру
rвисина од једног метра
одговара при
б.Јiиmно 3 mm, зато редукованЕ! барометарска константа износи 5.0.
(18400 Х
= 55,2 или округло 50). Р на эпсциси захвата
такође 3 mm.
је на орњгиналн:ом папиру, а на слици је размера умањена.

Линије, које пола'зе из горњег левог угла према дољем де

сном, претстављају такозвану потенцијалну телшературу. Познато

лето.

-

240-
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је да темrпература ваздуха пада кад ваздух дође под мањи при
тисак (Boyle-Maпiotte-Gay-Lussac-oв зююн). Ваздух се адиа
батски охладио. И под потенцијалном температуром разумемо
ону температуру коју дани ваздух добија под притиском од 1000

Помоhу 'Пilf>H?Г притиска лако можемо израчунати специфич
:ну влажнос:r; то је тежина водене паре у 1 kg влажног ваздуха.
Као што Је познато израчунавамо специфичну влажност по
()бр а ецу.

mb. Метеоролози су наиме утаначили да притисак од 1000 mb

s = 0·623 _ _е--с---=-

(750 mm) буде такозвани "нормални" ваздушни притисак. Кад се

ваздух наЈ1ази nод мањим притиском, добијаио његову потенци
јалну темnературу помоЋу Poisson-oвe једначине:

(М)= Т ll~~O)

lc k i

где0 значи потенцијалну те;vшературу, Т апсолутну те;v;tпературу

под притиском р, (р < 1000 mb), (k-1)/k = 0,288 одн. константа
k = 1,41. Ако на пример температура ваздуха износи Т = 288",

р-

где

s

значи специфичну влажност, е парни притисак, р ваздушни

притисак. Како специф:ичну влажност обично дајемо у грамови
ма, множиhемо место са 0·623 са 623. Овде tHШvi наиме 0·623 прет
·ставља релативну :опецифичну тежину водене паре у односу на

ва?дух. Кад познаЈеiv:о е, онда је <:s само функција р. При истом
е Је s тим
што Је р мэње. Оорнуто, лако Ћемо израчунати е
кад су нам познати

s

и р. Извршимо неколико таквих рачуна са

а притисак р = 900 шЬ, онда помоЋу rорње једначине добијюш

nотенцијалну температуру ваздуха:

288 (1000)0,288 = 297о тј. 24о С
900.
Исту вредност добијамо графички на адиаЈбzјтском папиру. Такав

0

=

систем линија, које претстављају nотенцијалне температуре, на

зива~мю суве адиабате, јер оне важе за сув ваздух. Оне су нацр

тане помоhу Poisson-oвe једначине и видимо да су то слабо закривљене линије.
.
.

На метеорограму је најважниЈи термогр~м, пошто Је ~емпература онај елеменат који се са висином на~неравномерније ме·
ња. Сетимо се само температурских инверзија. Релативtна влаж

ност коју нам покавује хигрограм само је функција температуре,

а исто тако ваздушни притисак само функцИЈа надморске висине.

Зато ис:nисујемо из термограма све карактеристичне скокове и
падове темnературе, па проrчитамо и вредности ваздушног ПРЈ:I
тиска и релативне влажности који тачно вреiм,енски одговараЈу
тим тачка:ма. После тога уноси:мо у адиабатски папир на м~с;а
~оја одговарају иописаним врещностима прити_скач одrовауа.Јуће

тем:пературе, па поједине тачке вежемо. На тај начин доощемо
кривуљу, која за а,поцису има температуру а за ординату при

тисак, и назив~мо је кривуља температурског стања или кривуља

притисак-температура. На слици је та кр:ивуља означена са т.

На исти начин поступамо са ре.лативно:м влажношhу. На апс

циси изаберемо произвољан от'сек, на юр:мер из~еђу -40° и

-зоо па га обележимо са О% односно 100%. Тада Је на апсциси
. 1о р;ван 10% релативне влажности. На добијене вредности ваз-

душног притиска унесемо исписане вредности рела~ивне влажно
сти и све тачке повежемо међу ,собом. Тако добщшмlо кривуљу
стања релативне влажности, која је на слици означева са RV.
Кад познајемо твмпературу и релативну влажност, можемо
по познатој методи израчунати и парни притисак. И његове вред

ности унесемо у адиабатски папир. Горе у десном углу адиабат

"жог nапира је скала за па рни притисак, и то тако да 1° одговара
1 mb овог притиска. О mb је код 35°, 20 тЬ код 15о. Сада уне~емо
одговарајуhим вредностима ваэ~ушног . притиска одговарајуЋе

вредности па:рног притиска и спојимо поЈед~не. тачке. Тако доби

јамо кривуљу стања парног притиска, која .Је на слици означена са РР.

-
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разл~:читr:шvЈ! вредностима р .и унесимо е по одговарајуЋем р, онда
доби~амо неколико тачака Једног и истог s. Кад те тачке спојимо,
добијамо онакве криве какве нам их nретстављају оне које на
адиабатском. папиру ( одtносно на слици) иду од горље ивице десно
према

дољОЈ

ивици

и

то

тако

да

су

доле више

r азмакнуте

него

горе. Ако код кривуље парног притиска РР узмемо на апсциси
,скалу специфичне влажности место скале парног притиска, онда
нам кривуља РР претставља кривуљу стања специфичне влаж
цости.

Све криву:ье 'стања ИIMiajy до сада за ординату ваздушни при
тисак. За нас Је пак важно да знамо надморску висину где влада

-
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одређени ваздушни притиса1к са одrоварајућим вредностима тем-
пературе,

рел.

влажности,

парног

притиска

и

спец.

Час

влажности.

Апс.

Потенц.

Спец.

Бирт.

висина

темп.

влаrа

теми.

Висину ћемо израчунати помоhу познате барометарске формуле:

h2 -

Р

11 1= 18400 log

2

(1

t)

јер

у барометарском

израчунаваљу

висине

знатну

улогу

игра

и

влажност ваздуха. Да узмемо и љу у обзир, морамо увести нов.:
појам: виртуелна температура. ~Под виртуелном температуром

влажног ваздуха разу1м1емо ону температуру коју би морао имати
потпуно сув ваздух на истом притиску, и при томе имао исту гу

стину као и влажан ваздух. Виртуелну температуру израчунавамо•

по обрасцу

р

'

значи виртуелну температуру,

Т

апсолутну температуру,.

е парни притисак, р ваздушни притисак. На пример: Т = 293°,
1:: = 10 тЬ, р
700 тЬ, онда је Tv = 294,6° или 21,6°С.
Према томе мора сув ваз~д:ух бити топлијк за 1,6°, да би имао

=

исту густину као влажан ваздух при горњи'мl условима у погледу

температуре, парног и ваздушног притиска. Ако на температур
сЈюј

кривуљи

уведемо

за

94
94
100
100
100

зоm

ззm

61

44m

58
60

58m
12m
:ризонтаЈrу,

1"9-!
1·91
2'94

2•04
2'29
1'40

0"70
о·39

0'36
онда

2683
2790

3096
4111
4957
5304

264'6
266'0
268•6
277•3
283•1
21)5•8
289·2
291·7
293·3
296·9

С

8•2
3·9

4•
9•4
3·9
12·5
-12•6
-

20'3

he

свака таква хоризонтала сеhи висинску кри

вуљу на одређеној

надморској висини. Пресеци такве хоризон

тале са осталим кривуљама дају нам редом ваздушни притисак,

израчунаваље

вњсин:ског

отсека

место

учинити о тренутном физичком својству ат11vюсфере? Како то за
хтева више простора, остаыгhемо то зеt један од наредних чла
нака. За сада упозоравам само на чињеtницу да је атмосфера у
Ћреие посматраља била у врло стабилном стању, будуhи запажа1\Ю само две те1м1пературске инверзије, прву између 1301 и 1657 т
а другу између 2683 и 2790 т.
Др. Оскар Реја, Љубљаяа

праве виртуелну тем!пературу, излучили смо из обрасца директно~
рачунаље

300
1000
1301
1657

0

gr(kg

:висини. Тиме је одређиваље метеоролошких података
адиабатског папира на разним висинама завршено. Пошто смо
познали ·све кривуље стања, питаhемо се. какве закључке можемо

1-0377~
Tv

13m
15m
20m
28m

К

теrмюературу, релативну, апсоЈrутну и специфичну важност на

т

где

1

бm

Најпре изrачунамо висину отсека на температурској криву
љи изсwеђу појединих тачака ваздушног притиска, ·које одгова-
рају температурским податцима исписаним из термограма. За.
тачно израчунавање висинскоr
растојаља између појединих от·
сека морамо знати и средљу температуру тих слојева. Температура.
у дољем и r1орљем делу слоја нам је познаrга, али то ~није довољно,.

0

m

приват.

доцент универзитета

влажности.

Кад смо израчунали висину појединих отсека, лако hемо из
рачунати а:псодутну висину појединих нивоа. Саберемо све от
секе и збир нам даје висину највише тачке коју је авион дости
гао.

Да

бисмо добили IМiетеоr:;олошке

висинама,
турску

морамо

скалу

дужина од

на

10°

нацртати

апсциси

кривуљу

претварамо

буде једнака

елементе на
притисак-висина.
у

висинску

скалу

тако

да

kт. Морски ниво (О kт) почиље

1

код ЗОРС., а одатле повеhавамо

висину на лево, те Ь.емо имати,

на пр., 5 km код -20°С. После тога уносимо вредности надмор
ске висине које одговарају вr:;едност:Иrw!lа ваздушног притиска

исписаним из барограма, па поједине тачке спојимо у кривуљу
која је на слици обележена са PV.
Таблица на крају

даје нам

иописане

и изl?ачунате ~податке,

које нам је са висине донео метеорограф и КОЈе су изаоране на

метеорограму. Посматраље је иг,вршено 9 марта 1~34 у мес~у
Ошаhа у Небраски, држави североаiМiериканске УниЈе. Авион Је
уэлетео у 7h бm ујутру и достигао је висину од 5304 т у 8h 12ш.
Ошаhа има надморску висину од 300 т. Таблица и кривуље ~та
ља на адиабатском папиру описане су у Monthly Weather Rev1ew,
април

1935,

Нека на

која из.лази у Вашингтону.
адиабатском

папиру, пошто

смо 1Поред ·свих криву

ља стаља нацртали и висинску кривуљу, нацрт'амо будикоју хо··

-
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Svetlosni pritisak па cestice diтenzija svetlosпЉ talasa, па moJ..ckile i аtоте.
PrimeпjujuCi kvaпtita,tivпu aнalizu u пajjednostavnijeш oЬliku
пumerickim 1·асuпаnјеш па odredjeпom pгimeru videli sшо da dejstvo svetlosпog pt·itiska postaje sve zпatпije u odnosн
na dejstvo gтavitacije ukoliko vise smanjujemo diшeпzije tela ili cestica па koje pada svetlosni snop. Dai Ьismo uprostili tok гасuпа, ucinili
smo izvesпe pretpostavke: da te!o apsorbuje sve zгacenje, da је
svetlosпi snop sastavljen i.z paralelnЉ zгakov3\ i da cestice iшајн gustinu Zemlje оdпоsпо vode. РгоmаtгаН sшо nadalje samo tela okгugla
·oblika. Ovde cemo пароmепнti da\ је kod poliedra odпos izmedju
povrsiпe i z.apremiпe \leCi nego kod lopte, te se jedпakost sila posti;ze kod пesto krupпijih dimenzija tak\IЉ cestica.
Као polazne broje\le н:zeli smo podatke Z31 Zemljн, ра smo опdа
postepeпim smamjivaпjem liпearnih dimeпzija i propoгcioпalnim smanjivanjem ostalih \lelicina dosli do zakljнcka: syetlosпi pritisak jednak
је tezi kod materialnih cestka Ciji је polupt·ecnik рrЉШ:по jednak

ltalasnoj duzini Z.ute s\letlosti.
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Dakle cestice t~kvih dimenzija, koje Ьi u g·rњvitacioпom
Sunca blle izlozene пjegovom zracenjtt, lebdele Ы н prostortt kao
da Ы Ыlе oslobodjeпe dejstva gтavitacije. А cestice jos maпjih dimenzija Ьile Ы dejstvom svetlosnog pгitiska odbacene od Suncњ. Sve
Ьi izgledalo kаю da izmedjtt njih i Sttnca ne postoji pгivlacna sila
nego neka odbojna, r е р u 1 s i v n а sila. Ne ztшjuci za postojanje
svetlosnog pritiska mogli blsmo doCi do zakljucka da Stшce р r i у 1 а
с i У е 1 i k е mase silom obгnuto sп:~zmeгnom kvadгatu otstojaпja,,
а о d Ь i ј а т а 1 е mase silom isto tako оЬгпutо srazmeшom kYadratu otstojanjњ. I Iшd su astгonomi pгimetili da se гepovi kometC/1
protezu па suprotпu stt·aшt od Sunca smatrali su da је pгetpostavka
о postojanju гepulsiYne sile оргаvdапа. Pгetpostњvka о postojaпju
svetlosnog· pгitiska tada nije izgledala veгovatna, osoЬito posle niza
пeuspeha Njutпove emisioпe teorije svetlosti. I tako se lпoz celo
pгoslo stolece stњlпo govoгi о toj гepulsivпoj sili, iako su, valja pгi
zпэti, Ьаг veCi umovi ЬШ svesni tog·a da је ta hipoteza fizicki пedo
voljпo osnovaпa, da је dakle samo talшzvana »rњdпа 11ipoteza«. DlЋ
gim гecima pгihvaceпa је S2.!ШО zbog tog-a sto
опа јеdiпњ, Ьаг
doпekle, omogucavala kvaпtitati"\IПO ргоuсаvапје ројаvњ. Као dokaz
tome sluzi ciпjenicэ da su stalпo vodjeпe diskusije о priгodi te sile
li
ona gravita,cioпe,
Ш
priгode. О tome blce
govora kad bttdeпю raspl'avljali о оЬШш i stl'ukturi kometskih repova .
Vratimo se za cas пэ пњsu taЬlicu (v. Saturп str. 108) da нtvгdi
mo jos
jednakost izmedju svetlosnog pгitiska i gravitacije postigЋuta је kod cestica g·ustiпe Zeшlje za vredпosti poluprecпika
0,06
а kod cesticњ g·ustine vode Za! vгedпosti polttprecпika 0,6
za gustiпe шапје od jediпice jedпakost dvejн
sila postigla
se mnogo
kod mпogo krupпijiћ cestica.
Koristeci se bas tim rezultatom fizicaгi N i с !1 о 1 s i Н ul 1 (190 1}
dokэzaH stt vгlo
opitoш postojanje svetlosпog pritiska.
su uzeli spore pecuгke В о v i s t а, Ciji ргеспik пiје veCi od
0,002 mm, kaгboпiziгali Љ па vэtгi i doЬiJi tako vrlo poюzne lake
cestice sa gustinom
puta шапјоm
gustine
Nato su
pomesali ove cestice sa pra,hom zэ glacanje i sipali mesavinu u stakleni sud oЬlika пеkз,dсшјЉ реsсапЉ satova (v. sliku). Iz sucta је izvuceп
vazduh. Sve skupa ttdeseno је tako da, mesawiпa kюz ttzanu cev pгe
lazi iz goпrjeg u
se sad роmосн soCiva koпcentl'ise
mlaz elektгicпe lampe па suzeш deo staklenog suda, primecuje
,~е da! prah
vertikalпo
stt ugljenisaпe loptice pod dejs.tvom
svetlosnog prШska potisпute u straпu.
Tako Ьi пa,si zakljucci kvalitativпo ЬШ opitom potvrdjeпi. АН
postavlja se pitaпje: da Ii se i
sm21пjivanjem dimeпzija cestica,
ispod vгednosti obuhYaceпih u nasoj taЬ!ici, odnos Jzmedju sv-etlosпog pritiska i gгavitњcije poYecava uvek u istoj srazmeri, tэko·
da kod izvesпih dimeпzija svetlosni pritisak Ьiva 100 ра i 1000 put::i'
veci od gravitacije?
Da Ьismo mogli da odg·ovorimo Ш! to pitaпje, шo:ramo da se·
osvrnemo па predjeпi put i da ga kriШki rasmotrimo. Odmaћ паm
pada u oci сiпјепiса da smo polazпe podc:.~tke pгethodпo uzeli za telo,
Zemlja, ра smo опdа jedпostavпim deYelikih dimeпzija kao sto
leпjem рrе1Ш na slucaj
cestica~: cutke smo tako pгetpostavili
da se pojave kod materijalnih cestica fti u cemu1 ne razlikujн od!

-
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velikЉ masa. Uvidecemo da је ПG>sa ekstгapo!acija
do graпice оzпасепе u tabeli (г
0,6 11о za
U pojavama koje ргонсаvашо sнdeluju sledeCi faktori:
ргiгоdњ svetlosti,
kakvoca i ргiгоdа cestica,

pojava kod
dапа sапю

оргаv-

1)

ргосеs ttpijaпja.

Cinjenice zavisne od pтirode svetlosti.
i!i tG>lasa i dнiinoш talasa л ozпacujemo
civa uzastopпa brda ovih talasa.
talas
zakloп Ш prolazi kгoz otvoг, javlja se ројаvњ
losti
svetlost usled svoje oпdulatoгne
k~о.п.
tesko primetiti da na ргiшег
jedпog· stapa
о1V1сепа пеgо se postepeпo guЬi (ројауа је нstvaгi slozeпija
pojavu pгimecujemo kod zvttka, iпасе пе Ьi culi
koji
jedпog
Razlika
jediпo u tome sto
iша уесе
talasa по svetlost i zbog toga lakse oЬilazi ZC/Ikloпe.
нvideli vazпost duziпe talasa posluzicemo se

iza
duziпe

iz тога viгi
vr11
steпe.
ta!<Jsi duziпe od пek~~iko ceпtimetra,ra
u stепн, odbljajн se, defoппisн se, deliшrcno ~е pгostiru i iza steпe tako da пi tanю шоге пiје sг.~sУШ1 mirno. Vrh
steпe Је uzrok poremecaja, ceлtar difrakcije. Uzbшka li se more
?izu

~~ talasi od пekoliko ~еtага i ргоlз1zе ргеkо steпe, а da se пе d.e~

foгm1su,

kao dru steпa uopste пе postoji.
, . Nesto slicno. mora da se desi kad svetlosni talasi padaju па
cestlce: ove postaju centaг difгakcije. Svetlosпi talasi
lz,ze c~stice i svetlosni pгitisak пе шоzе da se ispolji u
puno~~~. Smaпjiv~пje.n: polttpгecпika cestica pojavai difгakcije
sve
~пat~lJa, s~etlo_sш рг.1~1sа~ н. odn~su prem~ gтavitaciji гэstе sve sporiJe,
kod 1zvesшl1 dJmeпzlJ'a cestlca b1V>a mэksm1alпi, ра oncla Ьгzо opada.
N.~ mozeшo. da se ttpustamo u kvantitativпo odredjivaюje ovih
.
cl1111eПZ1Ja. DovoljПO neka bttde sto smo ttkazali па vazпost pojave
247

,difrakcije. Dacemo rezultate do kојЉ је dosao К S с !1 vY а г zс ћ i 1 d,*
koji se prYi opsirno bavio tim proЬlemom.
Pretpostavke н racunu: gustina cestica = 1, па cestice pacla
zuta svetlost od 0,6 fh. U tom slucaju svetlosni pritisak jedп<?Jk је
gтavitaciji kod cestica Ciji је poluprecnik г
1,2 i\ = 0,7 џ, sto pгi
Ьlizпo odgovara i nasem rezultatu. Pгitisak је пajveci kod cestica sa
г
0,15 i\ = 0,09 џ i tada је 18 puta veCi od gгavitacije. Ispod tЉ
dimeпzija pгitisak opada.
Kod cestka нg·Ijeпika, cija је g'llstiпa mпog·o mапја od 1 (caclj),
sYet!osni pгitisak moze da bude 20 clo 30 puta veci od gг.:-..vitacije,
.uzimajuci .u obzir sYu svetlost а ne samo z.utu.
Prema Scћwarzscћildovim rezultatima svetlosni pгitisak је пај
УеСi kod cestica sa polup1·ecnikom od oko i1,09 џ, а to pretstavlJn.
::-kup vise desetina milijona шolekila, јег ргесшk шolekila iznosi оlю
10-" сш. Kod molekilamiћ dimenzija svetiosni pгitisctk Ьiо Ьi apsolutлo
1tezпataп; svetlosni talasi pгosli Ьi mimo molekilэ, kao опi nюrsJ'-i
t alasi od пekoliko metaгa рогеd siljaste stene. I ceslice nekog g·asa
izlozeпe svet1osrюm sпopu пе Ьi osecale ргШsаk, јег su опе н stv~tгi
e~tomi Ш molekili. То su гezнltati klasicпe fizike аН modema atoшska
Гizika otvorila је nove hoгizoпte.
I kakvoca ёesUca је пesнmпjivo od velike vazпosti. Kako је svetlost
elektro-magпetsl-\a pojava, to се пјеПО dejstvo па cestice Zr3JViSiti ос{
elektгicпi11 kar:o1kteristika samЉ cestica, tj. od izпosa пјЉоvе ргоvоdпе

.s

осlпоsпо izolacioпe шоСi, izrazeпe dielektгicпom оdпоsпо pгovodпom
koпstaпtom.
D е Ь у е** pгoucio је (1909) рюЬlеm sa tog· gledista
гasmatгajнci ропаоsоЬ slucaj cestica koje odЬijaju, pгopustajн i Б!рs01-
Ьајн svetlost. Nasao је da је svetlosпi pгitisark нopste veci kod cestica
koje apsorbнju. lпа;се se rezultati ро sustiпi пе гazlikнjн od Scћvvaг
,,chi!d-ovЉ. Sve sto је dosada гесепо, moze da se smatгa kao гezнltat
klasicпe fizike оdпоsпо Maюvell-ove teoгije.

vепсiјн s kojom moze da Ьнdе, kako se to kaze, н гesona1nci. Upijanje
је selektivno. Pгilikom нрiјапја svetlost vгsi pt·itisak, koji se zato
L:ove s е 1 е k t i v п i s v е t 1 о s п i р г i t i s а k
Pritisa~.k

dakle

пе vгsi

sva svet!ost,

пеg"о

samo izvesпe
dakle atomi

dнziпe. Опе de_istvнjн
пeposredпo на, atome;
svet1osпi pгitisak. То isto vazi i za molekile.
Rezнltati поvе
klasicпe fizike.

atomske fizike prema tome

оsесајн

supгotпi sн rezнltatima

РгоЫеm sн sc:; tog staпovista kYaпtitati\тпo ргонсШ W Baade,
astroпom па Mt. Wilsoп-u, i \\i. РанН, ргоfеsог atomske fizike t1
Zilrich-н, i Uпso!d (1927).

Za atome паtгiнmа i za talasпu dнziлн zнte svetlosti (0,\1 џ) rase пalazi da је sYetJosпi pritisak oko 119 puta jaci od
tarcije, а za molekile СО+ i N 2 + оiю 40 puta Jaci.
Opsti гezнltat teoгije: selektivni svetlosпi pгitisak srazmeгno Је
:щjveCi kod oпih fгekveпcija koje Stшce zгaCi пajinteпzivпije.
dovoljno pokazнje vazпost ovog zaktjнcka za astmnomiju.
Naza:t!ost rezн:!tati nisн jos mogli da Ьнdн ekspeгimeпta!пo potvt·djeпi, i пе mo<;u da se smatrajн defiпitivnim.
Pored tog-a skoro пista пе zпamo о tгecem faktoгн о р г о с es н н р i ј а п ј а. Mehc:•nizam tog procesa роtрнпо је лероzпаt.
Mozda се Ьliz:o• bнducпost doпeti vise s,vetlosti i otvoгiti поvе puteve.
Izпeli smo нkгatko гazvo.i ргоЬlеmа i istakli slozeпost pojava.
Posle ovoe; dнze,Q; fizicko,g нvo.da mocicemo da pred_iemo па primenu
ovih zakljucaka i da se zabэJVimo pokнsajima koji sн нсiпјепi sa
ciljem da se p1·otumaci stгнktшa kometskih героvа.
Fran Dominko, Beograd.
ctшom

Razvoj Пzike u dvadesetom stolecн pokazao је dз se zalюпi
klзsicпe f'izike пе mogu н tom oblikн ргimепШ па atnme i moleki!e.
Gore izпeti zak!jнcci prema tоше пе шogu da se ргоsiге i па svet
шоlеki!агпЉ dimeпzija, kаю sto se to dнze vremeпa pogresгю mis!i!o.
Ро R u t h е г f о r d-н i
В о h г-н zamislja se atom kao пеЈ\.i
Sнпсапi sistem u miпiatшi: oko ceпtгa1lnog tela,
jezgтa,
kгecu se
elektгoпi. Broj elektгoпa i masa; jezgтa гazliШi sн kod 1·az!iCitih еlе
. лепаtа. Elektюпi mogн da se kгесн samo па odгecljeпim рutапјаша,
ali шоgн da pгelaze iz јеdпе рнtапје u drнgн пе Z8dгZavajнci se н
prostorн izmedju пjih. Da Ы ta1j pгelaz пastнpio, potrebпa је spoljasпa
епегgiја i izпos te energije mora da bt11de tocno jedпak гаdн potl·eb-

пom

da se elektroп iz нш1tгаsпје рнtапје ргеЬасi u spoljasпijн.
Svakoj boji Ш fгekveпciji svetlosti odgovaгa1 оdгеdјепа eпerg-ija.
I atom се d2J upije samo опн frekvencijн Cija је епегgiја tаспо jecrпa
ka гadu роtгеЬпоm za prelaz elektroпa iz uпнtга1s11је рнtапје н sро1јаsпн. Atom dakle пе арsогЬнје сео spektaг, пеgо оdаЬiга о1ш fгek-

*

Karl Schvvarzschild (18/3-1 r, 16) prof. astroпoшije па 'Uпiveгzitetu и
(teorij-a Stark-ova efekta, gr&vitaciэa, ftшkcija raspodele z,vezda Иd.)
** Peter Dcbye (1834) pi·of. па Lipskoш Uпivetzttetн (strнktura kristalз,
т.юlami шolekili, specificпe toplote kod нiskih teшperatura itd.).
Berliпu

-248-

Ову групу кратера снимио је професор

Ritchey

на оiiсерва

торији у Yerkes-y са рефрактором (дурбином) чији објектив има
102 см у пречнику. Објектив је визуелни и даје врло добре
снимке сјајних небеских тела кад су њихове слике пројектоване
кроз филтре за жуту светлост на плоче осетљиве за ову светлост.

Teophilus, доњи и највеhи кратер ове групе, има 103 кило
метра у пречнику и од прилике 6000 метара у дубини. То је
најдубљи кратер на Месецу видљив са Земље. Он је упадљиво
млађе формације од својих суседа; о томе нам говоре безбројна
испупчења

и

јаруге

на спољним

да виде на даљини од
видљиви

на

овој

160 км

падинама,

који се могу

јасно

од ивице кратера. Најмаљи детаљи

фотографији имају

пречнику.

-249-

од прилике

1

километар у

НоЬа

N. Herculis*)

чито интер~совање, које оправдг1ва време посвећено овом раду.

Приложени дијаграм претставља в.z~рирање СЈаЈности (вели
чине) нове N. Herculis од њеног откриhа (13 децембра 1934 год.)
до 26 јула 1935 год. Свака тачкњ на кривој прет·ставља нам сре,щњу
вредност величине нове у току једног астрономског дана са одго
варајуhим дслумом. Величине су потпуно извођене из мерења и
опсервација публикованих у разним часописима. Додао сам им и
опсервњције које сам добио директно од посматрача (г.г. Bieth и
Schlumberger, чланови Француског астро1:юмсr-юг друштва) као и
оне које сам сам опсервирао. У свему дијаграм почива на 2800
величию:-;

али

како

свака

величина

прет·ставља

Врло је тешко имати ма какву идеју шта, he се десити са qвом
новти. Очиглещно је, да нова неhе бити константне сјајности. Она

he варирати, али величина око које he осцилирати не мор<:! да буде
ни 6-та нити 7-ма. Оно, што је нарочито требало истаћи код ове

NOVA HERCULIS
JANViER-AOUT 1935

средњу вредност

добијену од опсервација извршених у току једне ноhи 1ю је крива
изведе1ња отприлике од 5000 опсервацијщ При извођељу ове кризе
водио сам рачуна о разним системима времена којим су се слу
жили посматрачи приликом опсервирања као и ·скали за величине

(Harvard или Potsdam). Величине усвојене за
Harvard-a који се rнајчешhе употребљава.

криву су у систе

му

На дијагр~му видимо главне осцилације сјајности: пењање,
не бэш тако брзо, пошто је максимум достигнут тек 22. децембра,

ј-

затим серија

осцилација без правилности
аnи које одговарају
стварности, јер свака од тачака почива на 20, 30 па и више опсер
вација. После извесног времена ток варијац,ије !Н'агиње паду и тако
долази до невероватно великог пада од 2 априла, кад је сјајност
ошща за 3 величине, у тrоку од два дана. Овај се пад, успорен само,

JANVIER

прО.дужује у току скоро целог месеца. Пад се завршава кратким
периодом релативне стабилности. око 13-те величине. У том мо

менту нова је мала црвенkаста звезда и изгледа да се защржава
у том стању. И тада се дешава промена, величина почиње да ра
сте понок1 истом брзином као што је био пад успоравајуhи се

прогресивно и то
готово савршеrном правилношhу и задржа
вајуhи ма.nе упадљиве осцилације. У исто време нова мења боју,
преџази у див:ну зелену боју и 4 јула,, примеhује се да је постала
двојна звезда чиЈе су компоненте удаље!Не за 0,"2 (Knipeг са
Lick-oвe Опсерваторије).
Моменат кад је ЗЈВезда постала двојпы
аепозџап' је.
Дијаграм се завршава 2(3 јула из два разлога: 1) број опсер
вација За један дан опада и постаје недовоља1н д<l би нам дао до
бру средњу вредност; Z) нова од тада готово није више варирала
ocт·aliY:hи увек између rвеличина 6,4 и 6,7 (опсервације г. Bieth-rJ и
,моје). Не би треба,ло тражити од овог дијњграма више него што ОIН
може да да. Н. пр. он не може да нам да максимуме и минимуме
краткоrг трајања, пошто је састављен од средњих вреДIНiости. За
тим још један IЊедrостаrгsк: опсервације овако скупљење претстав
Љ3'1ју врЛо хетероген мат·еријал. На овим опсервацијама радили су
многобројни астрономи, на раз.личитим ин:струментима и под раз
ним атмосферским приликама. Али, ово је једини н<•чин да се до
бије континуиран и комплетан дијаграм, пошто је једном опсер-

, nатару услед rварирања атмосферских прилика немогуhе да оп
сервирг~ сваког дана. Из овог разлога дијљграм претставља наро~) Види чланак о новама у »Сатурну« бр.
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нове то је нов ток варирања дијагр.:::.1ма светлости, који се бит1но
разЈшкује од дијаграма раније ОТ'Криrвених нова. Треба прrтз.нати,
после овог примера, да смо још у немоrуhности да и.зградимо оп
шту теорију нових.
Р. Muller,
асистент опсерваториј.е у Стразбургу

АстрономсRе Ьечери
(HERMANN KLEIN: ASTRONOMISCHE

(IV

AВENDE)

вече)
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Прошло је двадесет и осам го;Дина од како је изишла Копер
никова књига, кад у Виртембершком месту Вајл, 27 децембра

1571

угледа свет слаrбачко недоношче коме је судбина доделила

да усаврши Коперниково дело . и да објасни законе неба. Ово
дете, доцније славни Јован Кеплер био је син гостионичара, јед

ног од оних раз.узданих људи какве је ондашње времiе сты1рал:о
у масама, и hерке
гостионичар'а.
Гилдемана из села Емтигена.
Кеплеров отац преселио се са својом породицом у варошицу

-
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Леонберг, ·пошто је претходно

ишао у Белгију сз људима који

су врбовали за херцога Албу, Ту, у варошици Јiеонберг почео је
млади Кеплер у својој шестој години посеhивати први пут школу,
а инаЈЧе је 'Морао помагати при пољском
раду. Uн Је морао д"-'
научи само оно што швапски сељак мора оезусловно да зна. Но

судбинs је том слабуњавом дечаку одредила нешто узвишеније;
како је био вредан послан је 158о године у протестантску мана
стирску школу у Маулброну, где је под тешким околностима и у
оскудици свега поставио основ за своје широко позtшвање латин
ског језика и старих класичара.
Beh у то време посматраље небеских тела побудило је ње
rово интересоваље, тако да је у свој дневник забележио као важ

ну чињеницу што је котур Месеца при тадањеlVi помрачењу од

3 1м1арта 15ь8 постао 1потпуно невидљив. После сјајно положене
матуре доби Кеплер у јесен 1589 сдободно ме,сто у "Задужбини"
у Тибингену, познаrrој високој школи религиозног образовања и
нетрпељивости. Као стипендиста
тамошње кнежевине проживе
две године у студијама философских наука, где му је професор
математике и астрономије био Михаило Местлин; поред ове сти
пендије и бесплатне хране Кеплер је примао малу годишњу по
моh и ю!lм'ату једне стипендије. Овај учитељ Местлин први је
упутио Кеплера у Ко:перниково учење, ади то све у тајности, јер
се Местлин бојао
гнева зелота и јавно
износио
само Птоло
мејев систем. Последње три године студија у Тибингену посветио
је Кеплер теологији. За толерантног Кеплера то доба није било
лако, јер је требало иiш крутим стазама лутеранске науке, каква
је она тада била у Тибингену.
Тад одједном засија и звезда тог младиhа. Још не беше про
шао ни први семестар пете године на универзитету, када се упра

ва штајерске покрајине обрати у Тибинген за једног учитеља ма
тематике и етике З@ гимназију у Грацу. Тибинrенски професори,
који су веh одавна сматрали Кеплера неспособним сарадником при
Виртенбершкој цркви, радоваху се што могу на један пристојан
начин да га се

љиво дело Коперника й дође до убеl)еi-ьа да ·само Коперниrшв
систеи може да бу де тачан. Поред тога 111орали су се изводити
и хороскопи, јер је КепЈЈ:ер сrицао све веhи и веhи углед великог
астролога, чему је нарочито придонело испуњење љеговог
рочанства о великој х,ладноhи 1595. Чудновато, а истовремено
и доказ о великом Кеплеровом уму, да једна тако спекулативн:::•
и размишљању tнаклоњена природа као што је он, није запала у

Ј1абиринт астрологије, веh храбро пошла ка далекој и непознатој
правој небеској науци. Да:ље студираље Коперникових закљу
чака довело је Кеплера на идеју да између броја планета и ве
личине њихових путаља мора постојати неки одређени однос.
И његов је задатак био да тај однос пронађе и испита. ·
После многих у1поређења и ,спекулација дође до идеје да је
Бог при стварању и уређељу шrанетног система имао пред очима
ред пет регуларних
тела познат још из доба Питагоре и Плас
тона, да је Он према природном
плану ових тела уредио број,
однос и кретање небеских тела. Ово је Кеплер детаљније образ
лажно у свом првом астрономском делу Mysterium Cosmogra-

phicorum. Тек су последње године показале да закони о граt1 и
кристаЈiа,

закон

дели ПЈLЭЈнета и

о о:дносима титраља

звучне жице

и

закон

о

по

сателита подлежу истом реду.

У овоме .м1рачном наслуhивању (научном1 предвиђању) пође
млади истр<Јживач одмах на прави пут. Али у о:но доба није мо
гао да јасно претстави оно што је својим надприродним орга
чима

прозрео.

Године 1598 изда надвојвода Фердинанд едикт, којим се сви
протестантски наставници и свештеници из Штаје:рске протерују.
Само је Кеплер у тој наредби изузет, пошто је претпостаiВљено,
да he он, како се то у декрету изричито каже "свагде достојну
скромност употребити и да he се дакле држати беспрекорно как,о
би остао у МIИЈюсти код Његове Пресветлости".
Преводи: Ъ. М. Н.
(Наставиhе се)

отресу и препоручише њега за наставника гимна

зије у Грацу.
Немајуhи још ни 22 године и пре завршетка својих студија
на тео,лошком факулт'ету 1пуштен је Кеплер из задужбине у Ти
бингену и упути се 13 марта 1594 за Грац.
Његово ново наме
штење било је тешко у финансиском погледу, јер 150 форинти

годишњег прихода ни у оно доба није било довољно за једн01~
професора ариТiмrетике и реторике. Поред свог главног занима
ња морао је Кеrплер да израчуна штајерски земаљски календар и
да у истом да астрономске прогнозе за нову годину.

Међутим, при тим1 пророчанствима Кеплер се. више обазирао
н:а свој здрав разум него на констелације неба. Ув то га послужи
cpeha и Т@КО дође до тога, да је име реформатора астрономије
обвио ореолОtМ великог астролога. Наравно, Кеrплер је знао шта
треба о томе да мисли и Н<lЈПиса rпоред осталог једном свом при
јатељу: "да су такве praedictiones врло сумљиве а у важним ства
РИМ@ догова~рање пробитачније".
Кеплера није потстицало да истражује
утицај
ЗIВезда ш:.
људско блаЈгостање и јаде, вe,fi да наслуhује законе, који управ~
Љају н:ебеским кретаљима. У том с!Мiислу студирао је он бриж-

-
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и IЈише тела
НЬутно!Јом 3аRону

Кретање
се при!Јлаче

З. Убрзт-ьа појединих тела у њuховом кретању.
познато на тела

која

централно убрзање Р

се

n

налазе у I<ретању

и

Р с,

дејствују

прво управно

на

Као што је
нормално и

радиус а друго

у правцу центра око кога се тело креhе. У проблему два тела не

постоји нарочито нормално убрзање веh само централно. Промене
у брзинама долазе од механичког рада централне

привлачном центру
негативан: у првом

+

Р d р. Овај

рад може

бити

силе Р

према

позитиван

или

случају тело се прИближава центру, радиус р

.опада, а,слобођени рад убрзава тело

-

тело се креhе ка иерuхелу;

у другом случају тело се удаљује од центра
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креhе се ка афелу,

рад централне силе Р троши се на увеhаваље радиуса р, а на

јом

чун

у троуглу тела, а

живе

силе.

Када на тело дејствују привлачења двеју или више сила тада
се јављају централна

и нормална

убрзања.

На сл.

2

цу радиуса ка тежишту
управно

P1cos ~ 1

на

радиус

: М= Р

S

S

=

р. У прав

дејствује централно убрзање Рс

нормалног

cos

убрзања:

ос1

:

М =

и

Убрзање

Рn

=Р

-

Рd р

дејствују на про-

Слика_;

Слика

Р\: М= Р1 . и Р 3 :М=

=

Р8

sin ~1
cos ~1

V

-

V

лежати

}

(12)

• • • • • • · · • • • · • •

Vn.

Vc

у

правцу ради~

Обе ове брзине дају резул

лежати у правцу тангенте на путањи.

креhе бива изразом под

(10).

нити у правцу тангенте

на

Да се правац брзине доведе у положај тела М

на

путањи у nравцу

у

тој

са

равни

убрвање

2Л

равни

тангенте на истој,

раДиуса р окренути за угао
троугла

v sin ~ 1

Е.

мора се брзина тела М

око

3 кога заклапа раван кретаља тела

Овом

где је Л

тар

секу у тачки

се

по

и

m2

је

јавиће се у
изведено

за

и њихове равни не морају

љихових

тежишта.

три

равни

се међусобно у правим лини-

У свакој

и

равни ма у

брзира у равнима

својим

Све

S.

sln «1

Р1

V која he лежати у равни троугла Mm 1 m 2• Ако се

неhе

троугла

обарањем

јављаhе

r3

ни

равни у којој се тело

путањи тела.

и

са

Ова се раван не мора поклапати са равни троугла и тада правац

брзине

путањи,

бити

+ Р 3 cos ot1

и правац брзине

Одређивање

што

m1

правцима и величинама као дотични

Слика

раван у којој се дотично тело креЬе поклапа са равни троугла,

:he

поклапати са

силе

уса р и нормално на овај nравац

онда

остала два

и ~1

«1

кретања тела, уопште узев, сеhи

тада је

Од ових убрзања добијају се брзине:

тујуhу брзину

за

v на

радиуса р окрећу се стране

на тај начин и

4

У изразима под (З) одређени су углови ос1 и ~ 1 када ставимо

=

важи

са радиусом р

радиуси р који Ье увек као и равни путање nролазити кроз цен~

мену Ћрзине тела.

Pn

брзине V око

V

компонента брзине

углови ос и ~ као и правци или

Pn 1

у вези са радовима

r3

~ је вертикална

величини у равни кретаља тела.
тело М

на

Pn

и

јама, које се

Њихова резултанта даје нормално убрзаље

~ заклапа брзина

V sin

Окретањем

r1
се

Р

телу М:

4.

радиус р.

изведена су

разлагања сила на поједина тела. Узмимо тело М, на њега дејствују

силе Рл и Р3 под угловима ~1 и ос1 према радиусу М

окреhе брзина

re

окретању

d3

= dt
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одговара

!{ораолисово

угловна брзина о:кретања са ко-

правој

5

у брзинама, убрзаљима итд. врше централне

којима

се

тела

привлаче.

Троугао трију тела не мора

равнокрак ни права линија,

линији.

тј. да сва три тела леже у

би били специални случајеви, ако

би

исти у

nророди rдегод постојали.
Уоnште

узев кретаља ма кога небеског тела без обзира на

убрзаља и брзине, своде се на просте обрасце дате у обрасцима
под

(5), (9)

и

(10),

из

којих се види да

се сва тела креhу под

једним законом привлачеља.

Окретањем равни троугла око ради уса р јавиЬе ·.се поред

m1

њеrових страна и nројекције тачака

и т,.. На тај начин у равни

кретања тела добиhемо и пројексије путања тих тачака са свима
положајима
важи и

за

троуrло:ва
лутаље

и

две

и

равни

равни

пролази кроз тежищте

5.

Кретаље

Означимо

у

тела

променљиву

љиховим
остала

путаљз

nравим величинама.

два

сеhи

тела.

he

се у једној линији која

S.
може се претставити и на

раван

троугла
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То исто

5).

таље тачке т са Е 1 (сл.

жиште

и

S

Означимо

тело ·т

са

т rx,

које

У првој

равни узмимо радиус р,

количине

припадају и сталној

криву путаљу тачке т а са

таљи у истој тачки. Дигнимо у тежишту

Е и осу
калној

на сталну раван

равни

образују

раван

зине једнаке
тангенте

у

равни

раван,

,

где

'Р

01

она

стоји управно

V односно V1 : V sin ~-

се

раван

Е углавном

и радиус р
Обе су бр

брзином

Л

=

угао нагиба равни Е према равни Е1 •

окреhе се тело т углавном брзином

равни

Оса

путаље.

када са ~ означимо

01

раван

прва лежи у равни троугла а друга у правцу

Око осе р окреhе

осе

на

Обе ове управне леже у верти-

.

упранну на сталну

V=

равни.

тангенту на пу

управну О

S

која је управна на радиус е·

на раван компонената брзина

t

те~

означава

угао

Р''диуса

р

). = -

путаље

d~

.ничне

Кретаље тела сведено је овим путем на

криве

Око

елипсе

по путаљи или елипси тела т.

имаhе

6.

се по

под

елипсе за свако тело

понаособ и узме један положај

М

а други да припада једном

стему

треба

одредити.

другог

система

Е2

кретаље

са

који
овог

углавном

брзином Л, треба

окретаље

око

диус

покретном

р

у

осе

тело као

времена

радијуса

као

t:

=Ј

'r

тада

одредити

који

се

окреhе

+

око осе

01

око

радиуса

чија је тангента:

tg· '];

На тај начин ра

0 2•

која са осом

0 2,

01

= Л:).1 • Овим путем сведено

је кретаље радиуса р у покретно:vr систему

углавном брзином Л2 око осе

на једно окретаље

Радиус р описаhе у систему

коничну поврiпину са теменом у тачки

начин,

lfl може се прет

ставити на следеhи начин. Оса О у току кретаља описиваhе око

01

коничну површину чије Изводнице са осом О1 затварају и

одређују услове о.

Са осом О окреhе се и

вертикална раван

F

која стоји у сваком тренутку кретаља управно на раван F1, коју
сачиљавају осе О1 и 0 2 • Оса 0 2 према оси О1 описује другу ко
ничну површину чије изводнице одређују, према оси Ot, · углове
\jr.

Угао

осе

02

равни Н око осе

према радиусу р износи:

Ot,

'11:

2 - '];.

Прl! окретаљу

наступиhе котрљаље коничне покретне nо

вршине Е2 по сталној равни Е1. Тачка или центар тела т описи

ваhе

времену
Како

система познати,

то се на овај

заједничком тежишту Сунца и свих осталих тела у
могу

заједничком

одредити и кретаља сваког члана тог система према

тежишту

Ова кретаља

веh компоненте апсолутног
појединих

чланова

релативна

тежишта у простору.

Сунчевог

система

биhе

у

простору

линије.

ј. М. Станковиh,

при овом кретаљу са једне стране у сталној равни путаљу

или елипсу тела т а са друге drpaнe криву линију у а Ь на ко-
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200

телескоnа од

АСТРОНОМИЈА.

--

nалаца.

Извршена посматраља дозволила су да
у спек-

се систематски испита извесан броЈ ви,

трима звезда.

Систематсно .nомераље

-

Радиална брзина неке

соравни у Калифорнији како би се иза

звезде може

се

одредити помоhу

по-

брало место за намештаље новог а~Iе

мераља разних спектралњих шшија. Но

ричког

спектралне линије које одговарају раз-

Јrаца. Потребно је место на коме нећс

њим елементима дају и различита поме

бити ваздушних струја, магле,

раља,

ваља

ма

ма нису

.зити

S.

Када су извршене ове радље кретаље тела

осе

датом

р

и друго са Л око самог себе.

и спајамо их у резултанту Л2 у правцу осе

\V

у

сталном систему Е дати обрнуто

стему Е2 • Обе угловне брзине преносимо као векторе у тежиште
затвара угао

се

покретном си

Оба ова окретаља одређују положаје радиуса р у покретном си

S

за свако

s3

или се углови ср

М т 1 т 2 и љихови

су положаји и кретаља

систему Е2 добиhе два окретаља, једно са

+ Л1

углавном брзином

и

s1,

s =Ј (t)

Да би смо одредили релативно

уrловном брзином

01

m1 m2 као сталан или почетан

за кретаље тела а изразе се пређени

према љеној основици. Радиус р узмимо двоструко, да један при~

пада сталној равни

ко-

Сви ови ко

теме у тачки

систему,

~ ~ у сталној

односно

нусу Е2 •

да

ове

разлике

знатне. Узрок

било

у

у

се

помераљи

може

ме!)узвезданој

нала

материји

ба

великог

воде,

телескопа

ветрова

и

од

па

'200

испара

освет.љености

не·

од стране вештачке светлости. Та

ква

преимуhства има нарочито

плани

било код саме звезде. Амерички астро

на Поломар, вис са зарубљеним врхои

номи Adaшs и Мс Согшасk проучавали

који

су

1очно од Сан Диега.

девет

вољно

звезда

различитих

блиских, да

звездане

Главне

које

јесу лин.и:је Н и К

.D

(натриума)

миниума)

разлике

би ефекат

апсорпције

линије

-

и

које

5

типова

био

обзир
линије

Al 1

(алу

систематске

kш у SEC у односу на нор

малне спектралне линије. По

овим ис

систему.
један

лако

емпирски

ник

2.

да

се

око звезде налази атмосфера у

постеш:;ном

Ђ.

Н.

-

По

планета

нете

Земље

почев

са

и

доста

овом

тачан

обрасцу

од Меркура дају

ред

Сунца

D

Венером

D = 0,4

пост.епени

257-

од

тада се удаљеље

расцем

ширељу.

удаљеност

Ако се за јединицу узме средње

km)

хипотези

За

закон у

геометриску прогресију, чији је колич

·резултата састојало

у

-·-

упамтљив

образац.

удаљености

удаљењ~

се

Н. Ј.
Б о дов

планета од Сунца Bocle-Ticiнs дали су

траживачима најбоље објашљеље ових
би

миља североис-

45

Бласко в и

међу

у

(калциу,ма),
дају

Се налази око

отклољен.

су узете

неке линије
све

до

изражава

+ 0,3 Х 2n
планета

(149500СЮО

од сваке шrа

по

где

об
је

n

љиховом

jt: ф.ормула 20 + 511 где::
1, 2, 3 ... почев од Eпcelacla,

удаљељу од Сунца. Тако, ако се други

Јо. За Сатурн

члан другог дела емпиричrюг обрасца

је п =

изостави налази се удаљеност Меркура

Међутим Бодов закон проширен је на

(D = 0,4). За Венеру се ставља n= О,

сателите великих планета још пре

=

D
0,7. За Земљу 11
1 те је века. Око 1860 учинио је такав поку
D = 0,4 + 0,3 Х 2 = 1. За Марс 11 = 2 шај Cl1allis, D. Кirlпvood писао је о то
тј. D = 1,6 астрономских јединица или ме у своме мемоару »Извесне хар:vю
D = 1,6 Х 149300000 km. Нађена удаље није Сунчевог систе:viа« 1864 год. G.
ља по овом обрасцу приближно су тач Hiпгjchs 1865 прииенио је Бодов закон
па је

на. Нt:ки аутори предложили

су

изр.азе за Бодов закон: Gaнssjп,
liпj

Wшm

гл;си

Belo. \Vнrm-oвa
D =' 0,397 + 0,301 X2n

друге

Armel-

формула

АгшеШпi

је предложио формулу само са једним

на сателите Јупитра, Сатурна и Урана.
Е.

Roche

сателите

пронашао је Бодов закон за
великих

система«

Париз

1 ,53" У овој послед
љој ставља се редом 11 = -2, -1, О,+ 1

Bнгgati

за удаљеља Меркур, Венера, Земља и

ља сателита.

параметром:

D

Марс, а затим п

2i 3

планета

»Оглед о саставу и
са

у

свом

делу

пореклу Сунчевог

1873.

Скорије проф.

Болољског унив.

примељи-

вао је експоненцијалан закон отстоја-

Ћ. Н.

за појас астер-

оида,
4 i 5 за Јупитер и Сатурн. Б одов емпиричrш образац показао се голико тачан за архитектуру Сунчевог
система да је у неку руку служио као
вoдиh за проналажеље још непознатих
планета. Herscl1el је открио У ран одређују!ш уна-пред љt:гов положај и негубе!ш из вида Бодов образац. Огромни рачуни, који су се ослаљали на овај

ObJik kometskЉ рнtапја moze cla Ьнdс:
elipticпj, рагаЬо!јспi i hjperЬolicпi. Је
diпo elipse sн (prakticпo) zatvorene krive; komete sa ovjm рнtапјаша sн dakle
Р е r i о d ј с 11 е
Ш
Р о v r а t n е,
ра
prema tome ove koшete т о g н da se
smatrajн kao stalni clanovj Sнnceva sј
stema (оvн tvrdnjн пе treba smatrati

обр.азац дали су м.огуhност

sпvjse kategorjcпom!).

по идеји

Arag·oa

Леверјеу,

да открије Нептуна,

О

putanjama lюшеtа.

РагаЬоliспе рнtапје sн medjнtim

v1se

а Levelн да пронађе Плутона. Kepler је

rezнltat пedovoljпog broja posmatraпja

предвиђао планету између Марса и Ју-

н sнvjse kгatkoш

питра.

lнk рнtапје dнz

открио

Али

од

1-I-1801
планетицу Ceres,

када је

Piacj

на том месту

1300

задовољавају

Аrше1iпн овај по-

tгazivaпjiшa пе mogн пшоg·о нzeti н оЬ

малих планетица (астеро-

ида). Астероиди такође
Бодов закон. По

G.

sн koшete роsша

ne шоzе se ро
tvrditii da 1i ovaj lttk pгipacla
paraboli Ш vrlo гаzvнсепој elipsi. Stо
ga se i ove koшete н kosшogoпicniш is-

уместо јt:дне планете от~Сривено је до
сада око

vreшenoш iпtervalн:

koje

trane

је isнvise шali ј

нzdапо

јас астеро,ида одговара двама бројеви-

zii (ро шi!Щепјн Е. Stromgreпa). No
ма серије која одговара двема зонама pored оvЉ postoji jos i шali Ьгој kоmе
астероидских јата: Веста 1,53 2 = 2,34 и ta cije Stl рнtапје hipeгbolicne. Ро Ьi
Камила 1,533 = 3,58 &строномских једи- perboli шоzе cla se krece telo koje је
ница. Исто се тако зна, да се Бодов за- doslo iz pmstora jzvaп Sttпceva dejstva.
кон простире и на сателите
ве.ликих Те Ы clakle koшete blle jпtrastelarпog
планета. Недавно је N. Blaskюv из Шу- porekla.
No рriшесепо је ve.c odavпo
мена (Бугарска) дао саопштеље пово- da se ove jzracнпate hiperbole vrlo шаlо
дом тога
Француском
астрономском razlikttjн od parabole ра i od vrlo rаz
друштву; он је приметио, што се тиче vнсепЉ elipsa: пjihova eksceпtricпost је
Јупитрових и Сатурнових сателита, да jeclva veca od jecliпjce. Ova razlika је tа
пост,оји емпирички закон аналоган Бо- ko ша!а da је vrlo verovatпa izgleclala
довом кој,и одређује отстојаље низа sledeca hipoteza: prvobltпa рнtапја ovih
сателита од планете. По Blaskovн код koшeta blla је vrlo razvнceпa elipsa ali
Јупитрових сателита постоји
нsled poremecaja ostalih masa Sнnceva
2 + 2n где је n = 1, 2, 3 ... почев од sisteшa (uglavnom planeta) ove stt se

-
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elipse pretvorile н blpeгbole. Polazeci
dakle dovoljпo нпаtгаg tragoш takve
koшete; vodeci pri tome rаснпа о р оrешесајiша kojiшa је blla jzlozeпa, нtvrје da је ova pгetpostavka tасла:

varida, Otkada је Scl1iaparelli Ыо нtvr
dio vezн izшedjн Perseida i koшete iz
1862 g., i veztt izшedjн L eoпida i ko·
шеtе iz 1866 g. сiпјепi sн пшоgi poku·
saji da Ьi se i dragj шeteoгski
prvoЫtпa рнtапја пiје Ьila hipeгbola пе- stavili н vezн sa пеkош kошеtош. Tago elipsa (L. Fabry i G. Fayet). Dak!e ko se i za roj Akvarjda sa radiaпtoш
koшete sa hjperbolicпom рнtапјош пе kod р. Aquarii postшшjalo da је н \'ezi
clolaze iz iпtra-stelaгпog prostora.
sa kошеtош Hal!ey. Тн vezн sн sasvirn
U пovije vreшe bavio se tiш pitaпjem ронzdапо нtvrdШ шесlјн ostaliшa
Elis Stroшgreп. Рrонсјо је 14 koшeta Hersche!, Dеппiпg, Тнршаn i Olivier.
sa hjperboliCпom рнtапјош i dokazao da Usled polozaja radjaпta нslovi za ро·
је рнtапја pпrobltпo blla elipticпa..
sшatraпje tog roja povoljпiji stt па јнz. Ove g·oc!iпe Е. Stroшgreп ј Н. Rаsшн- пој l1emisferi. Мс. Iпtosh i М. Geddes,
sеп pнЬ!ikoYa!i sн s tiш н vezi stнdijн о astroпomi н Novoj Zelaпdiji prikнpШ
koшetj 1907 ! Gjacoblпj (РнЬ!. Kopen- oko 500 posшatraпja шеtеога ovog roja
l1ageп N. 98), Postoje 175 posшatraпja rasporedjeпЉ н iнtervalн od 5 godiпa.
ove koшete od 12-III-1907 do 24-1-1908. Vec А. Ј. Herscl1el ј С. Р. Olivier prjшeti·
Defiпjtiyпн рнtапјн izractшaH sн К. Dtt· li sн da se radiaпt roja рошеrа: dпеvпо
brovsky i В. Nнmerov vode.Ci racttпa о рошеrапје izпosi н rektasceпziji 0.96.0
poremecajjшa Zeшlje, Marsa, Jнpitera i clekliпaciji 0.370.
Satнrпa. Рнtапја је hiperboliCпa sa eksKako је рнtапја koшete Halley vrlo
ceпtricпoscн е = 1,001. Напs G. Rаsшн- claleko izvan Zeшljiпe рнtапје to se 11е
sеп izvrsio је 1·асш1 рнtапја tшatгag do moze ocekivati da се se eleшeпti рнtа·
g·odiпe 1890 vodeCi ractшa о poremeca- nje шeteorskog roja slagati роtрнпо sa
јiша vecih plaпeta ј pokazao da је vec elemeпtiшa komete. Osiш tog·a izgleda
1891 g. рнtапја Ыlа elipticпa.
da se roj odelio od komete vec pre
Ni ova koшeta пјје dakle dos!a jz pro- шпоg·.о vrешепа te sн k·oшadi roja sada
stoгa izvaп Sнпсеvа sisteшa.
/ razbacaпi dнz cele рнtапје. I za Orio·
Na оsпоvн оvЉ istrazivaпja Е. Stroш- пјdе шеsеса oktobra шisli se da stt u
g·ren dolazi clo sledecih zakljнcaka:
vezi sa kошеtош Halley ali to пiје jos
»U Sнпсеvн sjstemн postoji vrlo veli- sasviш ронzdапо.
ki broj kometa cije pнtanje iшајн sve
Olivieгj ј е шisljeпja da је шeteorski
moguce vredпosti velike ose i sve то- pljнsak iz godjпe 1158 ideпtican sa Ak·
g·нсе vredпosti eksceпtricпosti. No, ko- varjdjш а.
шеtе шоgн da se vide sa Zeшlje pod
Najstariji pad шeteol'a zabelezeп је u
· нslovom da је otstojaпje пjihovog регј- Aristotelovoш clelн »Meteoюlogika«, u
hela clovoljпo шаlо. Ovaj нslov isрнпјнјн kојеш aнtor prica da је н Aigospotaшoi
s jedne straпe рнtапје sa clovoljпo та- рао veliki meteor dok је istovreшeпo па
lom velikom osom, s drнge straпe i рн- пеЬн Ьila vjdпa sјајпа koшeta. То se dctanje velikih diшeпzija ako im је eks· silo g·. 467 pre Hrista пajstaгija zabeleceпtricпost Ьliska jedinici (hipeibole). zепа pojava koшete Halley је jz godiпe
Те koшete dolaze sa periferijc Sttпceva 240 pre Hrista. Kako periocla koшete
sistema i krecн se skoro pravo ka Sнп- Halley izпosi oko 76 godiпa grнb racнn
Cl!«.
pokazнje cla је koшeta iz godjпe 467 pre
Na оsпоvн gоге iznetog dakle је protн- Hrista Ьila verovatпo koшeta Halley i
шасепо 1) zasto sн hjperbole malobroj- da је Aristotelov шeteor veгovatпo prine, 2) zasto је пjihova eksceпtricпost padao rојн Akvaгida.
f. с!.
Ьliska jediпicj. (jos о tome vidi Godisпiak naseg· пеЬа za 1935 str. 184). f. d.
Nov:i tirp fotogтafskih rploбa,
Ne·
Akvaridi..
М с.
I п t о s h t1 шacki astroпomski casopis » Weltall«
Monthly Notices 1935 N. 7 рнЬ!јkнје ша (1935-9) javlja о jeclnoj поvој шetodi za
пјi sjпteticni rad о meteOl'skoш rојн Ak- izradн fotografskih ploca. U posledпjiшo
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· godinama ucinjeп је na tom роlјп veliki 1vidпih velicina 7,5-14; ove opservacije
napre~ak: ,роvесап~ је. os~tljivost ploca: vrsen~.. su fotografskim рнtе~1 na ops~ri rposilgnuta је vellka fшоса zrпaca ma- vatoПJl Leander Мс Korm1ck. Proнca
terije kојош је ploca prevнcena. Tvari- vane zvezde zанziшајн 241 nebeslш o1)na na plocama i Шшоviша koja mora !ast sto
0,5% ukupda reagнje па svetlosпe пadrazaje је ne povrsine пеЬа. Posшatraпja sн dokaustvari mesaviпa Ш tacпije eпшlsija ze· zala da pojava g·alakticke rotacije пiје
!atiпa i srebrnog broшida. Da Ы s!ike ograпiceпa па нski krнg sjajnih zvezda
blle sto ostrije potrebno ј,е da cestice vec da Se prostire па sve zvezde l1 Mlecbroшida bttdtt sto bolje i ravпomernije 11om pttttt. Nјепо sPediste паdје11о је н
pomesaпe sa zelatiпom i da пjihove di- sazvezdjн Skorpioпa па 3210
шепziје Ьнdн sto шапје. Ploca шоzе da loпgitнde. Polozaj Sнпcevog apeksa od·
daje samo опе pojediпosti predшeta redjeп је а= 1911 IJ
+ 36°; оп se za
koje sн vece od diшenzija ovih zr11aca.
15° razlikнje od apeksa odredje11og рге
Napredak нСinјеп za posledпjih godiпa ma sjaj11im zvezdaшa. Ovo Ы нkazivalo
tt роvесапјн osetljivosti ploce i ostriпe па to da se velike brziпe пalaze srazшer
slika Ыо је zпatan ali jos 11edovoljan i 110 vise kod zvezda slabog prividпog· sjaispitivaпja н !ahoratorijншн dala sн zпа- ја. Raspodela 11rziпa нkаzнје па to da
сај11е rezнltate tek ove godiпe i to pri- postoji razlika н kretaпjн izшedjн zyezшenoш
t! Ј t г а а k и s t i с n i }Ј talasa, da patнljaka, koje
sttdelнjн н гotaciji
koji sн fizicariшa pozпati vec dнze vre- Galaksije, i dziпoYsl{ih zvezda.
D. N.

SUNCE: Srediпoш Oktobгa visшa Sнпса је zпаtпо opala ,рrеша let11jiш
шеsесiша i па l1ап 1б oktobra Sнпс.е izlazi u Beogradн tek u .5h 53ш а zalazi н

!6!1 54ш astroпoшski sншгаk tog dапа tгаје Љ 37ш. 1 Noveшbra Sнпсе izlazi
н 6ћ 14ш zalazi tt 1611 28m; trajaпje astгo11oшskog sшnraka

111 39ш. 15 NoYeш1Jra

Sш1Се izlazi н 6h 34ш а zalazi н !6!1 11ш; astronoшski sншrak traje Љ 41ш. U
razшaktt vreшena

od 16 Oktobra do 15 Noyembra dап se sшапјнје za 1ћ 24ш;

16 Okiobгa dап tга)е 11!1 lш; 15 NоvешЬга

911

37ш. 24 Oktobra н 9h Stшce

prelazi iz znal<a Vag·e н zпak Skorpije (11р).
MESEC. 23-24 Oktobra vidi se lepo pepeljasta svet!ost па Меsесн. 23 Ok-

tobra Ме1.ес prolazi

tнпа u

26 Oktobra н 9h koпjн11kcija Meseca

sa Merkurom. 29 Oktobra н 13h Mesec је н koпjнпkciji sa Јнрitегош. 1 NoYeшbra

па

Marsa
rcd

dolazi н kопјнпkсiјн sa Marsoш н 4h i procice

Mesec

нdаlје11јн

Saturпa а

od %

stepeпa

severпo.

5

Noveшbra

sasviш

ЬliZlt
ро·

Mesec

9 pored Urana.

ше nа.

Zvнk је нstvari пiz titraпja vazdнsпih

ЛИЧНЕ ВЕСТИ

odredjl!je 1 За директора Државноr метеороло
visiпн tопа,, ~о.~есје .н~о ш.оzе da сај~ ј шко-хидрографск. or института Шведске
sашо toпove ClJl broJ i!tral1)a н sekнпcl1 постављен је Gнstaf Sleteпlll1ark,
ди"
11ije veci od 40.000. Na veCi broj tгер- ректор Хидрографског одељења истог
taja н sekнпdi нl10 пе геаgнје vise. Zato института, на место поч. Dr. Axel
se ovi: talasi zovн н 1 t r а- z v н с 11 i Walleп-a.
Ш
н! t r а - а k н s t i с п i.
Kako se zунспi talasi prostirtt i kгoz
Niels Bohx, оснивач модерне атомске
cvrsta tela to vredi isto i za нltra-alш- физике навршио је 7-Х педесет година.
Промов,исан је 1911 са тезом о елек
stic11e talase.
Primece11o је, da рrорнstапјеш ovih тронској теорији метала. 1913 постао је
cestica. Broj

titraпja н sekнndi

i tecпih, iii доцент на универзитету у Копенхагену,
шe5avinн tеспЉ tela vгlo razliCite speci- 1914 доцент у Maпchester-y а 1916 по,
ficne teziпe, ра рrеша tоше i kroz ше зват је у Копенхаген као редовни про
фесор, где је 1920 постављен за управ
sаviпн zelatiпa i srebr11og·
Ьгошidа eпшlsija koja se stvara blva ravпoшerпi ника на Институту за ат,омску физику.
Спајају!ш Einstein-oвe и Planck-oвe
je i Ппiја. Zгпса sн шноgо sit11ija i 11е
пag·oшilavajн se kao sto је to slнcaj kod идеје о квантима ,енергије и Rutherfordје
1913
raнijih vrsta ploca. Slike sniшlje11e sa oв ат,омски модел поставио
oviш рlосаша ostrije sн i шоgн se н ја нову теорију о грађи атома, која је
сој шeri povecati, sto је od osoЬite vaz- доживела такве успехе да му је 1922
додељена Nobel-oвa награда.
nosti н 11ebeskoj fotografiji.
Занимљив случај: ове године пада 1и
Izg·!eda da се ovaj tip ploca blti ttsko50-тоrюдишњица
квантитат1ивне
спек
ro pнste11 н prodajн.
!. d.
тросwопије. Швајца.рац
Балмер
1885
Sopstvena kx·etanJa zvezda. - Р. D. обухватио је цео комшшковани водо
Кашр i
А. N. Vyssotsky
saopstili sн ников опектар у једноставну емпи
Аkаdешiјi 11attka tt Vasi11gtoпtt rezнltate ричку формулу, wojy је касније Bohr
, svojЉ istraziva11ja. Oni sн odredШ 1800 протумачио помоЋу свој~ теорије ато' sopstve11ih kreta11ja zvezda izmedjtt pri- ма.
talasa kroz

шesavi11tt cvrstЉ

-
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М е п а

Datuш

11

111

б

36
15
12
42

11
о

15

Poslednja cetvrt
Mlad mesec
Prva cetvrt
Рl1п mesec

22
б

12
15

54
14
58
48

!б

23
6

12
9

44
17

PLANETE
MERKUR. ';Ј

lK Oktobra

stнpa н donjн kопјнпkсiја

sa

Stшсеш. Кrајеш

Oktobra izlazi па istokн нјнtгн skoю 1 sat рге izlaska Sttпca i 2 Noveшbra dostize svoja пајvесн е!опg·асiјн od 19°W. 26 Oktobra н 2411 Merlшr stize н ре·
гihel. 27 Oktobra је н zastojн (ше11ја sшег kretaпja), јасiпа sjaJa posle шошепtа
kопјнпkсiје

18 oktobra ( + 1,ш5) povecava se do srediпe NоУешЬга (-0,7ш).

VENERA

Q

Sн11са Ш пeposredпo
Sнпса,

Veпera

se пюzе posшatrati

нјнtш па

istoku

pre izlaza

posle toga. Кrајеш Oktolлa Veпera izlaz·i 4 sata raпije od

12 Oktobгa Ve11era dostize шахiшшn svog sjaja (-4,ш3) i н tokн јеdпе

пес!еlје 11јепа prividпa

veJiCina 12 рнtа паdшаsнје sjaj Siriнsa, пајsјајпiје zyezde

severпe

i јнz11е heшisfere.
15 Oktobra н 2h Ve11era

stiZe t1 kопјнпkсiјн sa Nерtшюш 2.0,5 јнzпiје

od njega.
MARS о

Mars se nalazi н sazvezdjн Skorpije н Ьliziпi Aнtaresa. Кrајсш

Oktobra Mars zalazi 2% sata docпije od zalaza Sнпса. Mars se prividпo нdа
!јнје od St111ca tako, da krajeш Noveшbra zalazi 3% sata kasпije od Sнnca. Sjaj'
Магsа

postepe11o opada

па

l;m2.

-
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JUPITER '4 Jнpiter se krece sv:e v1se prema zapadн 1 moze se videti
na vecernjem n~ebtt posle zalaska Sнnca. Кrајеш Oktobra Jнpiter zalazi svega jedan sat ро zalaslш Sнпса i tesko moze da se posmatra. 27 Novembra stize н
!.;:опјнпkсiјн

14 Cetv. Meteorski roj Leoнida. Radijaпt blizн ~ Leoпis; шоg·н se posшa
do 18 Noveшbra; karakteristicaп ро brzoш letн Meteora.
Pavle Emanuel

sa Sнпсеm i postaje nevidljiv.

SATURN ћ SгEdiпom Oktobra Sаtшп izlazi oko 15h ЗОш i stoga se moze
videti нvесе па zapadпom пеЬн. 5 Novembra н 19h Sаtшп је н koпjнпkciji sa

Mesecom.
URAN

6 27 Oktobra stize н opozicijн sa Sнпсеm i шоzе se posmatгati
ропюсн instrнmeпta, tt toktt cele noCi. 9 Novembra Mesec се proci pored Uraпa.
NEPTUN 'f Izlazi гапо uјнtн1 i moze se videti па istocnom nеЬн.

Datum

Planeta

Venera

lzlaz

h 111
2 22
2 17
2 23

ф

"'
Ns;;;
Zalaz
-о·'""

;>• ""
<::

;,.·,_>u
с):~

«! t'l·_,

8д;:2
р.
k

h

т

11

т

h

т

о

'

__ ,..:::::::

·-

....- <::
~>~

v ~~

;::;>t;; е

"'O<l.l
·-"' ;3t:1N

р: о.

0,48
0,62
0,70

121 oktobar 111 4 151811932F351-2449+!,l
1 пovemb.,lO 57 15 1! 19 25ll8 11~-24 55 1,2
ll noveшb. 10 48 15 4 19 20 18 44 -24 32 1,2
1
1
1

5,7
5,4
5,2

1,65
1,75
1,80

121 oktobar 114 52 120 6\1 2,1 122 261-11 531+ 0,9
1 поvетЬ. 14 8 19 22 • О 40 22 251-11 57 1,0

16,4
15,9

9,08
9,391

noveтb.

Q
11

noveтb.

8 31
8 27

14 45 ll 31 +2 38 -4,2
4,1
14 31 12 6 +О 10

4.-8.

долази до падаља киша у тим кра

јевима, које су на северозападу, у Дравској и Западном делу Савске бановине,
биле издашне .

Од 7. почињу у наше крајеве да продиру хладне ваздушне масе нај
пр,е са северозапада а затим и са севера, те све до
прохладно време, са кишама у току

т

8 42 15 2 10 58 +4 20 -4,3

У првим данима ведро, затим у северозападним и северним крајевюiа
наступа наобЈшченост и у данима

35,3
27,0
24,0

21 oktobar

Преглед временских прилииа у Југославији за месец септембар 1935

12. имамо променљива и
10. и 11. У централним брдским пределима,

нарочито на самим шrаН!инама, падао је и снег.

13.- 15.

углавном ведро са порастом температуре.

Од 16.- 19. падају повремене ffiИшe у свој држави са изуз::пюм Ј\1\о
равске и Вардарске бановине. За ·ю време смо били под утицајем ивичшrх

Mars
о

Saturn

,____ћ___,_\_1_1_поvетЬ.113

29118 43 124 1 \22 24 -11

поремеfiаја врло активне циклонске фамилиј,е на северозападу од нас, која
ща

1.

ЈV!есечн

57~-~ ~~1

:i

"'~

"'"'
~~
"'"
o.;;;f

~::;;:

."u

о ·с

С\Ј ~

о~

::с:

Меs,есн.

Pet. Veпera н konjнnkciji sa Nерtнпош l1 2h, Veпera 2, 0 5 јнzпо.
Sнbota. Me!'kttr н koпjнпkciji sa Меs,есош u 9h; Merkur н perihelн Ll 2411.
Ned. Merlшr н zastojн н 5h; Uran н opoziciji sa Stшсеш t1 22h.
Ропеd. Меrlшг н konjнnkciji sa 0 Virg·inis н 13h 0°12 рrеша sevнtt.
Utor. Jнpiter н konjuпkci;; sa Меsеоош н ЈЗh.

Марибор

Загреб

...

1\J,JVEMBAR
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"""
о~"

•••

...
•••

Славонсr<И брод

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

... ... ... .. . ...
... ... ... ...
Нови Сад
... ... ... .. .
Београд
... ... ... ... .. .
Бел. Грапиште
... ... .. .
Сарајево ... ... ... ... ...
Краљево ... ... ... ... .. .
... ... ...
Ни ш
...... ... ... .. .
Пљевља
Бањалука

Ковиљача

••

1 Pet. Mars н konjunkciji sa Меsесош н 4h; Mars 0°23' рrеша jнg't!.
2 SнЬ. Merkш u пајvесој ,eloпg·aciji па istokн н 23h.
4 Pon. Min. Algol-a u 611 7ш. Veпera н М, н 13h.
5 Utor. Satшn н konjнпkciji sa Mesecom u 19h.
6 Sreda. Min. Algol-a н lh 56m; Satшn н zastojн н 2111.
'9 SнЬ. Uran н Њonjunkciji sa Меs,есош н 19h; Min. Algol-a н 2311 45 ш.
12 Utor. Мiпiшнm Algol-a н 20h 34m.

осо

Љубљана

с

...
...

о.~

•

~.

Кос. Митроыща

...

... ...

... ... .. .
Прилеп ......... ... ... ...
Мостар ......... ... ... ...
Раб ...
... ... ... .. .
Сплит ... ... ... ... ... .. .
Зелени ка ... ... .. . ... ...
Скопље .........

~

s

G

•

•

n

0

С.

1935
Број дана

вине

-------;--

u"'
О. ::с:

Sнnсеш.

25
26
27
28
29

духа у

~:>,

МЕСТО

13 Pet. MiпiтLtп1 Algol-a н 1h 14m; tt 7h Mcrkш је н сlопјсј kопјнпk
20 Ned. Мiпiпшш Alg·ol-a н 22tl Зш.
22 Utor. н 9h Merkнr tt izlaznoш cvorн.
23 Sreda. Pepelj asta svetlost па Меsесн; Veпera н koпjнnkciji sa Меsесош u
15h 3° рrета N; Nерtнп н konjнпЊciji sa М:еsссош н 18h; Miniшш11 AJg·o!-a
и 18h 52111.
24 Cetv. Sнnce нlaz,i н zпak rтр (Scorpia) н 9h; Pepeljasta svetlost na

Пада-

Температура ваз-

Ol\TOBAR
, ciji sa

преглед, \.:c.lпt::t"I'Jap

280
285
160
90
!55
125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

-

"'~"'

~~
81;:1

1=1"

1=1"

20
21,5
22,5
24,5
24
24
24,5
25
25,5
24
25
25
23
25,5
27
25
28*
23
26,5
26,5

10
8,5
12
9
9
10
12,5
12
9,5
6,5
8,.5
10,5
4,5*
8,5*
10
11,5
14
16
17,5
17,5
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5 ~·о~
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3 441
1 1291
5

30
30

2

501
57

1 71

32 4 4)
33 4 40
35 5 16
33 2 6
30 -1 52
33 2 20
33 2 19
32 -1 22
32 1 12

34
30
31
30

3 24
4 44
6 69
10 16
12 78
14 45

~
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'" "'~ :f1'"
""'"' ~ "' ""' ;;:
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~ ~ § C'd

25
28
28

34
33

~fi1

"' s

7
8
7
6
7
4

н

н
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Е-<

о

Е-<

р,

l'i

10
l

10
14
13
14
б 11
6 15
4 171
5 9
5 15
4 15
4 15
2 17
з

15

5
4
3
4
4

14
21
20
18
22

6
8
6
5
4
5
1
2
5

]

-

-

7 - 9 - !6 1 14 13 1 16 3 -

18

2 -

18 6 4 16 1 1
3 18 5
4 18 5 4 13 1 3
3 18 3 1 22 10
- 16 4 3 24 13 3 8 1
3 201 5 1 22 1 -

-

-

је земљама око Северног и Источног Мора донела изванредно бурно време ..

Завршетак овог кишног периода био је праhен поновним гrздом температуре ..

20.
Од

24.
25.

променљива, претежно ведро и Т·опло.

нашу државу захвата једна циклонска

27.

~оја је

преко Енглеске продрла дубље на југ у ктпиненталну Европу, те доои]аrvю
кишу у св,има крајевима, местимице у знатнијим количинама.

у току
доноси

да се

26.

осетно

oceha

и

27.

преплавља нас хладан ваздух

захладљеље

тек од

свим

нашим

крајевима.

са северозапада, који

Ј а че

загреваље

почиље

30.
преглед. од

Температура ваздуха

0

С.

1.

до

28.

Падавине

1935
Број дана

Место

iz

Седмица

24
20
21
21,5

11,5
5
9,5
9,5

28,5

28
24
26
26

1
0,3

3

6

29

8
6

1

5

30
27

6
13

2

29
28

4

22,5

9,5
2
8,5
7,5

31,5
24
29

12
7,5
11,5

33
27
32

10

25,5

10

30

29,5
25
26,5
26

20,5
15,5
17,5
17,5

31
28
31
31

35

23

29

25,5

23
27

22
23

30

12

23

2

16

1

1

1
1
l
l

б

2
2

3

5

13

7
3
7

6

1

ь

3
5

7
4

3

1

2
1

4
4

5

1
1

6
5

12

2

6

2
5
4

3
3

5

15

1

3
2
2

5

19
13

3
3
5
2

1

0,4

17
0,6

4

4
1

4

у rречним долинама северозапад~rих и централних брдсюих предела
је често јутарљих магла.

.

.

у погледу падавина овај месец је неповољнији од прошлог, Ј~Р их је

са изуз,етком :источ:ног дела Моравске бановине и

Средљег приморЈа, свуда.

било м 3 ље него у августу. Температуре су изгледа просечњо блиске; нормал
ним вредностима.

-
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Ьiographiques et philosophique d' un

Astгoпomija је pesma ziyota. Zпaci kojiшa
zгасе pokazuju nат ovaj zivot u svima njeg·ovim stupпjeviшa.
А uyek sam blvao izneпadjeп opstoш raYпodusnoscн staпovnika
Zemlje. I пе pitaju se cak gc!e sн, te nalice kt·нstaceama н dnu Yode.
Ne роzпајн zakone sto vladajи postanjem, vrse svoje
sitпe posloYe Ш se zabavljajн а i пе паsluсији cuda Yasione.
Pitali sи Aristotela: kakva је razlika izmedjtt coveka obrazoYaпa
i coveka
А on је odg·oyorio: »Oпakva kakYa postoji
coveka ziva i
lesine«.
Bez
mi пе zпamo пista о svome polozajи н Yasioпi,
ра је пeobjasnjivo
astгoпomija
sada ima tako malo posYeceпih.
I'lieobjasnjiYo је sto је шоdЈепо пeznanje dovoljпo meпtalitetи stanoYnase
Nije nista
se za stolom Ш и salo1ш пadjete sa licпostima
dиlюyitim
inteJigeлtпiш нostalom
koje pitajи cemu
slиzi astronomija.
То је пeSto kao kad Ыsшо se pitali сеmн sluzi mнzika, cemu
slikarstvo, а сеmн fizika; сеmн sve нmetпosti i сеmн sve znanosti. Ali
ovo se pitaпje moze mапје oprostiti. Astюпomija _пiје samo kakya
umetnost, kakvR zпaпost. Astroпomija је zпaпost par excellence,
znanost
nas иpoznaje sa vasionom usred koje zivimo; zпaпost bez
lюје Ыsшо ЬШ и
slicnome пеznапји zivotiпja ili plaпeta.
Uostalom mi i пе
stalпo negujemo astronomijи.
АЈ..ю se zapitaшo koji је daпas, mi postavljamo astroпomsko pitaпje, је1· astronomiji dиgиjemo kaleпdar а и isЂo doba i neophodnu
osnovicи istorije.
Носе ш о 1i zпati sate iz svog casoYпika? Opet se radi о astroпo
jer sat је stv;oren dnevnim kretanjem nase plaпete
njene osoYine i prolazom Suпca kroz razлe meridijaпe.
Izпose li sampanjac posle ,kakvog socnog obeda? Sиnce је и
boci! Jedemo Н vockн, шirisemo 1i cvet, diviшo li se psenicпome
1li se grejemo tl zimи: sve је to sakиpljeno Suвce.
I plovidba dнguje posmatranjи pomracenja satelita Jиpiterovih
шogнcnost tacпog izracипavanja риtа brodova od1·edjivanjem geog·rafske dнziпe. S drиge strane sva plovidba пе Ы postojala da nije
astгonomije. Itd.

-
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па

Kako to da gradjaпi Zemlje u opste tako malo роzпајн zvezdн
kojoj staпuju, · kad па svetн пista пiје zaпimljivije od панkе о

yasioпi!

SYakako пiје tako kod staпovnika dгugЉ svetoYa, јег Ьi iпасе
yasioпa Ьila паstапјепа ЬiCima koji cak ne znaju пi g·de sн.
Ako mi uistiпu пе zпamo pгiгodu toplote Suпca, пi polozaj па,;е
plaпete н Suпcaпome sistemн, пi uzгok godisnjim vгemeпima, daпiтna
i пoCima, пюgli Ьismo se uporedlti sa slepima i о роstапјн Ьisню јша!i
samo pojmove

tamпe, skнсепе, пеtаспе

i

пероtрuпе. Astroпomija је

mпogo vazпija neg'o sto se to оЬiспо misli. Ne samo da је ona ргvа
medju пaukama Zпапје astгoпomije
bar elementaгпo - neophodпo је svakome ozЬiljпome, potpuпome i гасiсопаlпоше obrazovaпjн.

Opste

neznaпje astroпomije

odista

zadivljнje.

Diгektor jedпoga velikogЋ paгiskog· lista isao је u Alziг н loY
па рапtеге i jedпog·a dапа dosao је da те pita da li је datнm mепа
MesecevЉ isti н АШгн kao i u Fraпcuskoj.
Cuo Eam пеkе gde caskajuCi jedпi s dшg·ima tYгde da паm је
Suпce Ьlize leti пеgо zimi i tako dokazuju сЈа пешајн пikakvoga рој
та о godisпjim vгemeпima i о kHmatima.

U mesecu аргilн 1905. Venera је svetlela izпad lюrizoпta staпov
пika Cherboшg·-a. Опi su је drzali za пeki пeobjasпjiYi meteor i brodovima sн isli da је vide! Itd. Itd.
А ipak је astroпomija sve.
Bez nje ne Ьisпю пЕНа zпali.
Kad Ьi covecaпstvo пastaпjiYalo na ргimег пeki svet sa пеЬоm
stalno zastrtim, Ьilo Ьi jos па ,gтaпici пеzпапја пajapsolutnijeg, пajsu
roYijeg·, najdetiпjastijeg· i пajdivljeg.
Nu astгoпomija nam паrьЬlо pokazuje паsн beskгajпu sicнsпost,
Пast1 гelatiYПOSt, nasu iпfe1·ioшost i паsе пеzпапје.

Prev. Lj.

М.

Camille

Flammaгion.

(1911.)

Идуће ишче3аЬање Сатурно
Посматраље Сатурна биhе нарочито занимљиво

четком

1937;

1936

и по

то 'је баш време у коме :hемо његов систем прстеiН'ова

видети са стране. Као што је познато ова се појава догађа два
пут у току Сатурнове године, а то значи да hемо ми бити оче
вици 23-fi,e појаlВе те врсте, рачунајуhи од 1610. када је Галилеј
открио прстен. Није ПОIТребно
потсеhати на !Неприлику која је
снашла Галилеја када су прстенови нешто доцније ишчезли. За
право објашњење ове појаве, а оно потиче тек од 1659, дугујемо

Ха!ј.генсу. Према томе било је потребно укупно четири ишчезавања
да би се уочила њи:х;ова периодичност, па према томе и узрок
саме појаве. Резултат је у главiНЈИМ потезима следе:hи (он би био
доста тачан и за посматрача који би се налазио на Сунщу): прстен
нам пружа исту наизменичност положаја као и крило неке птиuе

*) Овај чланак написан је и за француски часопис »L'Astronoшie« и
отштампан у броју за октобар.
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која би пролетела испред нас у ;висини наших очију, само што
ово величанстrвено »махање« траје

29

година.

У следеhем облику може се дати згодна схема прстенових
положаја. Потсетимо прво на то да
прстен, за
се
претпоставља да је непровидан и врло танак,
ишчезава у три
сЈiучаја:

Р Ако се Земља наЈiази у љеговој равни, и пошто је прстен
врЈiо танак чини се невидљивим посматран са стране;

2° Ако се Сунце налази у његовој равни, светлост у том
чају долази са стране и прстен ишчезава ма у ком се
налазио,

3°

Ако се Сунце налази с једне а Земља с друге стране опе

равни, тада видимо мрачну страну прстенова.

Сл.

1. Висине Сунца и Земље према равни
једне

прстенова.

Варијације

у

току

Сатурнове године.

Када је ово установљено, ево како се могу приказати појаве.
Једини елементи који, у датом тренутку, одређују изглед прстена
јесу угловне висине Земље и Сунца изнад његоrве равни; или, дРУ·
гим речима, перспектива под којом се види прстен са сваког од

ова два тела. Висина Земље одређује оно што се назива »отвором«
прстена, а висина Сунца његово осветљење. Према томе, претстав·

љајуhи ова два елемента rрафички као функцију времена, лако
hемо моhи предвидети ,стање у коме he се видети прстен. Пре даљег
излагања замолио бих читаоца да расмотри сл.

1,

која претставља

н:t тај ~нњчин добивен дијаграм, а КОЈИ се односи на тюследњу
lатурнову годину.*

Приметимо да

he

тако добивена двострука крива, доста ли

чити на привидну путању система Сунце

-

Земља за пооматрача

који би се наЈiазио на прстену тако да му овај буде хоризонт,
ако се не узме у

* Позитивне

ординате

дневна ротација прстена. Сунце излази у
одговарају

северној

страНIИЈ прстена.

Елементи

овог дијаграма дати су у више ,астрономских еф~мерида а нарочито у Naнtic3l
Alшanac.

-
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са:м, у још веlшм размерама, криве за епоху

пролаза

~сл. 3). На првом месту, установљава се да овај пролаз претставља
једној тачки тога хоризонта, пење се до извесне максималне ви
сине која износи 26° 41' (натиб равни прстена према путањи Са
потом залази да би се исто толико спустило испод хори

Јед~н зани~rљив .случаЈ; крива Земље, уместо три пресека,
споЈена у ЈедноЈ тачки, а треhи долази много касније.

два
два

зонта, па се поново диже. Земља гравитира на мало:\1 отстојању

око Сунца по низу
синусоида
око
његове
путање од којих
свака одговара једној земаљској години. Запазиhе се да више вре
иена протекне од излаза до залаза Сунца него обратно.
Када се
проучавају датуми последљих пролаза Сунца кроз раван прстенова,
почев од 1832, наилази се на наизменичне пнтервале од отприликf:
5000 и 5740 дана. Ова несиметричност потиче од ексцентричности
Сатурнове путање; раван прстена пролази уствари кроз Сунце
када се Сатурн налази на једном од крајева тетиве, паралелне cR
равни прстена, која пролази кроз Оунце, дакле кроз жижу а не
кроз средиште. Ова тетива дели путању на два лука неједнаке
дужине, које наравно Сатурн преЈшзи у неједнаким временима.
Од тога потиче та доста чудна чиљеница да ми видимо, рачуна

јуhи просечно, чешhl: северну страну прстена и северни пол пла
нете него јужну страну и Ј'ужни поЈr; језиком статистичара могло
Сл. 2. Схеме б последљих ишчезаваља

би се реhи да се, кад је потпуно непознато време у коме се на
лазимо,

сме кладити са

6

према

5

да су видљива страна и пол

северни.

пресека чине уствари један додир који је тако тачан да

Вратимо се на слику 1. Види се да појава ишчевазања Сатур
нових прстенова одговара временима у којима се криве прибли
жују равни прстена и секу је. Ди'јаграм непосредно показује га
што ствар није исто тако проста кад је у питашу Земља као у
случају Сунца, пошто ова за време само једног пролаза Сунца мо
же више пута проhи кроз ра1Ван прстена. Додајмо, не задржава
Јуhи се на томе, да се ово питање може по,щврtи рачуну, те се
лако долази до следеhег резултата: увек се догађају било само

висина, израчунат помоhу параболичне интерполације

један, било три узастопна пролаза Земље, и то ређи је случај јед
ног пролаза«.*
Примера ради нацртао сам, у веhим размерама и помоhу ве
hе,г броја тачака, криве које одговарају епохама које нэс занимају,
почев од 1848 односно за шест последљих пролаза Сунца. Ту he
се наhи датуми коњункција (С) и опозиција (О) Сатурна, а овај је
елеменат, приликом тумачења, неопходно потребан кад се води
рачуна о нашем положај1у посматрача са Земље (сл. 2). Према томе
рњсполаже се простом и потпrуном схемом која за сваки тренутак
даје осветљеност прстена (висина Сунца), његов изглед (висина
Земље) као и положај Сатурна (положај у односу на О и С). На
овај начин пада у очи да се појава nрактично није могла посма
трати 1878, док се под најповоЉiнИјим околностим указивала 1848
(посматрања обојице Банда у Харварду) и 1907 (многобројна по
~.:матрања, нарочито Барнарда и Лоела). Исто тако потврдиhе се да
су, од шест таквих појава, четири проузроковане трима пролази

ма Земље кроз раван прстенова и да је баш то најчешhи случај.
Најзад, а то углавном и јесте сврха овога чланка, :нацртао

* Број
и

awo

ових пролаза достигао би вредности

5, 7, 9 ...

итд. кад би Зем.ља,

све ,щруго ос11ање исто, описивала лукове ве!1е висине, што би био слу

чај да је нагиб Сатурнове путање према еклиптици ве!ш; познато је међутим

да он једва ,щостиже

2·0 %.

страну прстена видети под све мањим и мањим нагибом, док се

5

з

-1
-2

- 1936 -

~
Сл. З. Схема ишчезавања за
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1936-1937

овај 1не сведе на нул1у, па онда поново nод све веhим; али то he
стаЈiно б~ти северн~ страна, а да би се видела јужна треба че
кати онаЈ пролаз КОЈИ пада nочетком

1937, после кога he се
13 и по година.

страна видети за време нове периоде од
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према

меридама износи 0°0'. Овакав изглед криве значи да hемо северну

јуж<На

Ево датума које треба упамтити:

Коњу1нкција Сатурна са Сунцем
Западна квадратура
Прво ишчезавање прстенова

Опозиција
Источна

квадратура

Друго ишчезавање прстеноrва
Коначно појављиваље
Кољункција

13
30
12
8
29
21
16

јуни
јуни

1936.
1936.

септембар

1936.
1936.
децембар 1936.
фебруар 1937.
март 1937.
децембар

Околности за посматраље биhе углавном повољне; прва по
јава десиhе се нешто иза западне квадратуре, а друга fie се цела
догодити после источне. Према томе посматраља треба очекивати
у зору и у сумрак, а јужна страна прстена и јужни пол планете
вероватно се нefie видети пре средине 1937 године. Најзанимљивије
али и најтеже посматраље биhе за време непрекидн.е невидљивости
прстенова (осенчени део на слици), када he Земља и Сунце бити
с једне и с друге стране љихове равни.

Које опсервације треба вршити за време једне такве појаве?
Нарочито треба проучавати чувене, ·више или маље сјајне кон
дензације које се појављују на, тада тамним, луцима прстена; тре

ба што је могуhе тачнијим цртежом обележити њихов положај, или
још боље
или ивице
краја јуна
далеко од

измерити отстојања њихових средишта од средишта
планете. Биhе такође веома корисно пратити почев од
љихово појавЉиваље или ишчезаваље, јер није извесно,.
тога, да he се оне ст·алњо видети од 30 јЈ71н:а д10 29

децембра. Оне

he

се видети у близини тих датума, али у грани

цама које вреди познавати. То је само просто питање видљивости
или невидљивости за које није потребан ни екваторијал ни ми
крометар. У rвреме непосредЈНiо пре и после ишчезаваља (тада то

постаје питаље часова) треба се старати да се одреди, да ли оба
о'lука ишчезавајlу јед:новремено или се, напротив, један може ви
дети и без другог (као што је то вefi био случај) и када. Најзад,
узгредно, доба као ово што се приближује доноси помрачења,
пролазе, имерсије и емерсије сателита а нарочито Титана.

Према ТIОМе rвиди се да fie вредети идуhе године управљати
свој дурбин или телеокоп према ·свету Са тур на, увек када го
време буде допустило, а надајмо се што је чешhе могуtшо.
(Превео Н. Ј.)

Р.

Muller,

асистент Опсерваторије у Стразбургу
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Рориlагпо predavaпje odrzaпo 20 jaпuara 1932 g.,
za Pacit'icko astronomsko dmsiYo, u San Prancis!ш i mnogim drugim mesUma Sjedinjeniћ drzava i
i puЫikovano и PuЬl. of fl1e Astr. Soc. of tће PaciJ'ie, XL!V
- 258 str. 89-104.

Рге по ~Њо diskutujemo о veliCini vasione роtгеЬпо је da
definisemo о cemu је rec. U posledпje vгeme astгoпomi su dosta
slobodni u upotгeЬi гесi "vasiona". Рг е nekil1 ct;eset godina mпogo
se diskнtorvalo, i to
moderпa tema Ьila, о "teoгiji vasioпa-ostгva"
dakle, vasioпe u mпoziпi! Vasioпa u to ј teoriji pгetstavljala је to
sto sada zovemo galaktickim sistemoш, tj. zvezdaпi sistem slicaп па
sешu. Daпas hocu OVH гес da upotl·eЬim u smislu samo јеdпе vasioпe,
koja sadгzi sve gоге pomeпute i нopste sve sto moze dia se posmatra,
ра i опо sto паm izgleda da Ьi se mog·Jo posmatrati danas Ш tЉudu
ce. Vasiona је s:kup sviju stvaгi koje postoje н fizickom svetн i vап
njega. Drugo pitanje koje moramo da stavimo ovo је: ima 1i yasioпa
uopste пеkн yeJiCinн? Pгoblemom da li је vasiona оgrапiсепЉ dlimenzija Ш beskoпacna ЬаvШ sн se пajveci нmovi od kako postoji
nauka. Оснvапа је mala dгagocena knjizica koju је oko 200 pre
Hгista пapisao Aгhimed, naj,veCi gгбki matematicaг. Naslov јој је "0
zгnoiшa peska" i napisaпa је н oblilш pisшa krэЈј·н Siгakuze. PoCinje
ovim гeCima:
"0 •kгаlјн Gele, ima ljudi koji mble da је Ьгој zтпаса peska Ь·es
koпa,can; •podrazumevajнCi, naime, пе sашо zгnca peska u okolini
Siгak.нze i н ostalim pгedelima Sicblije nego i zшса u svim dt·нgiш
kгajevima sveta, пaseljeniш i пenase!jenim. Dгнgi opet misle d1a ovaj
Ьгdј пiје beskonaca.n, ali, tvгde, nije шоg11се odredШ Ьгој koji Ьi Ьiо
YeCi od Ьго ја zгnaca peska. Izg1Jeda d!a oni koji tako misle п е Ьi ЬШ
ni пајшапје н staпj1t1 da seЬi pгetstave Ьгој veCi od zrпaca peska koja
Ьi obгazovala loptн iste yeliCine kao Sto је Zemlja i парнпilа sva то
га i sve duЬiпe do vгha najvisih b11da. Ро'kнsасн ipak da шatematiCkim
геzопоvапјеш dokazem Vama, za kog-a sma1traш da me moze pгatiti,
da izvesni bгojevi, 'koje sя..m ozпacio i tнmacio ttt knjizi poslatoj
Zeuxippu, песе samo pгevazilazШ Ь~гој zгnaca peska, koja рuпе loptн jednakн Zemlljiпoj zaJpгe:miпi, пеgо i Ьгој zrпaca н lopti jed!nakoj
celoj va:sioпi."
,
Aгhimedov агgншепаt је pгveпstveno matematickog zпасаја.
Оп је pгrvi imao јаsап pojam о bes'konacnosti н опош matematickoш
zшucenjн kako је mi sada гаwшешо, i pгvi је u ma1te.matiku нvео
ројаш koпtinuma i pojam beskoпacno ve.likog i malog. Ako moze.mo da bгojimo stvaгi kao sto su zша peska, jedna шога da Ьнdе
posledпja. Ne znamo koliki је ovaj Ьгој, ali kako moze da se izbгoji
to ne шо·zе d'a bude be.s1konacan. Aгhimed, kao i svi Gгci, pгetpostav
lja а ргiогi da је vasiona, iako yeoma velika, ipak kопаспа. I нрнstа
se zatim н to da ргосепi ргаvн veliciпн vasione; пjegova rasmatranja
za паs. su od malog interesa, јег se osniYa"jн па portpнnю1 neadekvatпom posmatгackom mateгitjalu. Istim pitanjeш, da li је vasioпa koпacna iii beskonacпa bavИi su se гazni аstгопошi i filosofi za vгеше
o1d pt·eko 2000 godina, ргоslЉ od doba kadl ie Arhimed пapisao ovo
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pismo kralju Gelu.

ProЬiem

nije

JOS reseп

reseп. Nije moja 11amera da нlazim

i.

пюzdа песе .ьш пikad

н рО Је~ша rasmatгaпJa о tv~m

pгedmetu; d>aпas ен pokнsati .:am~ da
паsе dапаsпје poglede о g·гadJl vаsюпе.

1

vam,

шkо перофнпо,

1zlozrm

PoCicemo od nase пajblize okoliпe. Pozпato паm је da se паs
sistem Sш1Се sa Zemljom i ostaHm plaлetama, нalazi usгed
~elikog zvezxf~пog sistema, Galaktickog· .sistema, koj~ 1jos sadгzi v!le
sanю zvezde vidljive golim okom, negю 1 sve оне !юЈе se u ..naSim
нajveCim teleskopima mog·н pгimetiti kao .zasebпe. t~c~~· Izl~JIШO н
пос pod vedro nebo. Ргvо sto zapazimю Jeste 11аЈ'd!~ШЈа poJava n.a
пebeskom svodu svetli poJ·as ko'ji se pгoteze od hoпzonta d,o hопЈ
ь
zoпta, poznat pod: imeпom Mlecпog ~?ta. ~rote~e se на п~ u РО' veHkom kгugн i oznacava гаvап simetщe _пa_seg Sistema. ~uzпo od sazvezdja С у g п u s deli se u dYe gгane, ~,?Је 1d~ р~га~~l1_1о Јеdпа uz 5Iг~
gu, ра se postepeнo рюsiгuјн ~ ?ostrzн naJvecн sшr~? u s.a~vez~JH
S а g i t t а г i u s. Zaћm se spaJaJu ропоvа. Poznato Је vec _1Z v1 emena kadia је Galilej pгvi put uргаvю te~e.skop па n.ebo da Је svetlost Mlecпog Puta ргонzгоkоуапа sv~tlo~cн Ь~zЬГОЈ zve.~da, tako
Ьliskih јеdпа dгнgој da se пе п:юgн 111dећ ~dсу_оЈеп?· КаsшЈа posmatгanja jacim te!eskopima otkпla su detalJШJe ПJegovu stгuktшн.
Mlecпi Put sast,oji se оd.mп:оg·оЬгојпi~ poj~_diniћ zvez?1aпЉ skнpo.v:з.,
zvezdaпih oЬlaka. IzmedJH tih оЬ!аkа 1 u ПЈ1mа роst?Ј~}адше mllje
гazlШtog· izgleda i opsega, koje su vazan i ~ar·~kteг:~t~ca I;t еlешепаt
1
stгukt:шe М!еспоО' Puta. William Heгschel Ью је 1шslJ'enJa da ove
tamne mгlje
k~ је је оп zvao "гнре па пеЬн"
пisн пis~a dгнgо
dю otvoгi kгoz koje mozeшo d1a ргоzгешо u угаzап рг.оstог 1za zvezda. Tako se нglavпom veгovalo do рге пekrh 15. godшa. No, postepeпo шnоzШ sн se dokazi о tome da ova }nesta I~Isн ргаz~а zbog to:~
о·а sto tamo пеmа zvezda пеgо zbog toga sto l1 OVlШ pгedel1111a postOJl
~esto sto пат zakljanja
oЬiaci tапше mateгi'je н pliпovitom
stапјн i1i, veгovatнije, u oЬlikti sИпе ргаsiп:.
. .
U Mlecпom Рнtн, рогеd zvez,dia 1 tamшh oЬlaka, postoJe .r mnoge svetle magliCaste m1·lje. Ima dva tipa magHпa: deile ~е ob1cno па
bele i zeleпe mag·Hпe. Опе u Mlecпom Рнtн .~н zeleпo~ tlpa.;. danas se
оЬlспо zюvн "nepгavilпe" magli11e, zbog ПJll1ova obltka, 1!1 "galakticke" magliпe, јег se vidjajн sалю н Ьii:i.пama Ml~cпog ?нtа 1 ) Spektar pokazlнje da пјЉоvа sv~tlost. 11~ sadгz~ sv~ dнgше ЬО 1Је, kao s.~e~~
Jost zvezda, nego samo malr ЬгоЈ d1skгetшh ~1pov~v SYe~!osti, а паЈЈас!
tip u spektгн је zeleпi tip SYetlosti, ~tu?a .1. potlce _r:J'l~юva ze~eпk~
sta Ьоја. Najlepsi ргiшег ovih nep_гav1l~1h 111. galaktrckrh m~!?lшa Ј.е
poznata magliпa н О г i о п н, .. v1dпa} gol1m юkom .. ~astoJ1 se. 1z
svetlijЉ i tamnijih pгedela, kOJ1 sн, oc1gledno, ~elov1. )edne te 1ste
fог:шасiје. Velika magli11a н Оriопн је s~m.o naJsvet~lJl deo !veom.a
opsez11e magline, k1oja pгekгiv!'l cel_o. sazvez:diJe. S~e~le 1 tamпe ma,g1111e su ocigledпo н medjusob11oJ vez1 1 н y~zr sa .pпvrdnom гaspodelom
1cvezda. Lep i ронсаn ргimег ove veze lzmedJu гaspodele zyezda s
iес!пе i svetlih i tamпih magliпa s d 1 г'uge stгапе pгuza 11аш ргеdео
mag·liпe "Sеvегпа Ameгika" u sazvezdju . С у g ~ u s.
v
Proнcavanje zvezdaпih ,oblak~ i .ma,glшa, ~ОЈе .se nal~ze 1U Mle~:
1 vellkog Sistema,. ko Ј1
110111 Putu. пsvodi паs па mпoge 1deJe о gгadJ!
11am se u ·glavпim potez.ima pгikazнje u vidн Mlecпog Pu:ta. U 1stгa"l!Псапi

'

1)

Уа,\а

(grcki) =

v

шleko.

zivanju opste aгbltektшe sistema postoje dva гazliCita ;puta, koje ен
dla oznacim kаю1 рнt pгilazenja spolja i put prilazenja iznutra. Posleclпjim metodo:m pokusavamo da dokucimo stгuktuгu sistema uzimajuCi kao polaznu tacku nas po·lo.blj u nјешн, istгazюjнci
гaspodelu zvezda u ргоs1ю:гu, 11ајрге t1 nasoj okolini
onda S'Ye
dalje ,dюk nam to dozvoljavaju podaci posmatгaпja.
metod, medj1utim, osпiva se па aпalogiji sa oпim objektiшa
opгavda11im raz.lozima, mozemo da smatгamo sliCnima
cavajuCi ove objekte mozemo doCi do mnogih poda1ta'ka о tоше
ko Ы izgledao паs sistem ako blsmo ga posmatгali sa neke spoljasnje
tacke. Vec William Heгschel, mozda пajveCi аstгопош dosada, smatгao је da sн mпoge magliпe zvezdani sisteшi s11iCni пasem. Govorio
је о "Mlecnim pнtevima" н mпozini. Iako 'је Her·schel, pгiгodno, pociпio mнoge gгeske н identifikovaпju onih ma.g·Iina koje pripa,daju
naseш sisteпш i o11ih 'koji su izvaп
ipcrk daпas је potvгdjeпo
Ја пшоgi od опЉ sistema, koje
он
slicnimпaserп, kad blsmo
ga gledali sa Yelikog otsto'jaпja, stvaгпo pripadaj:н t,o;j
su t. zv. "bele" шargliпe. Spektгoskop pokazнje da njihova
sadгzi sve Ьоје kao i svetlost zvez,da. Опе SJU dakle
zve~da s:kнp'ljeпih u zyez.c!laпe оЫа'kе, ра i ю1d svetlih i и"'"'""
па kao i паs sisteш.
Jedno od pгvih otkl'ica koje se odпosi па te magline
опе veCinom imajн spira!an oblik. Magliпa Messier 51 н
С а п i s v е 11 а t i с i ргvа је kod koje је primecen spiгalan
Ovo otkгice је jedno od ргvЉ нciпjenih (пајl'апiје 1845) velikiш
1eflektoгoш od 6
kdjim је posmatгao Loгd Rosse t11 Pal'sonstown-u u Iгskoj,
је, uzgгed budi rесепо, Ыа najveCi teleskop
sveta za vгeme ·Od oko 75 godiпa. Kako sвda zпamo, postoji па neЬu
vise шШопа takvih spiгalпih magliпa. Оп е sн нopste istog oЬlika:
svetlo jezgгo, iz koga izbljajн dva k1·aka, koji se pos.tepeп.o siгe
i оЬt·аzнјн spiгale. U kгacima spiгala pгimecнju se skupovi
zvezda, zvezdaпi oЬlaci, pгosaгani svetlim i tamпim maglinama.
Magliпe koje vidimo sa stгапе izbгaz,dlaпe sн, н veCiпi slнcajeva, tamпom нzanom сгtош duz сепtгаlпе Нпiје ko ја, deli шаg1i111н ,gotovo u
dva jednaka dela.
( f. d.)

(Zavrsetak u iducem broju.)

АстрономсRе Ьечери
(l-JERMANN KLEIN: ASTRONOM!SCHE ABENDE)
(IV вече свршетак)

За ово nовлашhиваље

није он имао да захвали јез.уитњ.viа,

како се то често мислило, веh је оно било последица његове по
вучености по питању ре,лигиозних расправа и оцени, Iюју је Фер

динанд давао љеговим ету ди ј ама.

Али у Грацу где стајаше праЗЈна гимназија би Кеп.леру не
лагодно. Он би се најрадије вратио у свој ::швичај и он се ствар

но обрати Местлину са питаљем, да ли у Тибингену ИIМ:а које
празно професорска место за њега. Сам Местлин био је један
стари обазрив и плашљив човек, а теолози у Тибингену били су
много нетрпељивији од језуита у Грацу, а притом су били још
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и завидљиви и заједљиви и о Кеnлеру нису
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хтели ништа ни да

знају ни да чују. То је пак била cpeha за славу младог жтронома
.а и .з•а немачку науку, јер се Кеплер одлучио да се одазове по
зиву Тихо Браха и да буде љегов астрономски сарадник у Прагу.
Као нарочита повластица дозвољено му је, да своје поседе у
Грацу изда под закуп, а Кепдерова породица пресели се октобра
1600 године у Пr;аг, где Келлер поче да ради као помоhник Браха
а

по

упутствима

истога.

Тихо је био жустар и поносит човек старога племства а по

седовао је књажевска богатства. Ипак је Кешrе~ ИIМ 1 аО дос:а му~а
док је добио своју плату и, како сам примеfi.уЈе, морао Је СВОЈУ

Пошто је најз~ запазио ову заблуду, даље испитиваље показа
да и друге планете имају елипсасте путање. Први закон је на
i)Е:н:

П у т а I-Ь е п л а н е т а с у е л и п с е у ч и ј о ј с е ј е д
н о ј ж и ж и н ал а з и
С у н ц е.
Даља
истраживања
одвела
га изнал:ажењу другог за>кона: Л и н и ј а од п л а н е т а к а
у н ц у
(тзв. рад иус вектор)
о nис у ј е
за
и с та
в р е м е
н а ј ед н а к е
п о в р ш и н е.
Његово дело: "Нова астрономија" које је изашло 1609 го
дине садржи оба та закона, ади се истоме није поклањала у
почетку никаква пюю-ьа. Финансијске тешко!1е с којима се пред
стојеhих година цар Рудолф борио више но икада, учиниле су
Кеплерово место у Прагу несиrурним и 1612 год. пресели се он
у Линц као старешина тамошње гИtмназије.
Овде се он '31абављао спекулацијама о грађи планетарног
система. Многи локушаји нису доводили ни до чега, док је
зад 8 марта 1618 дошао на идеју да сравни
квадрате
бројева
времена обилажења планета са кубовима њихових сред:ишних
удаљеља. При рачунању пак он погреши и не нађе сагласност.
Тек 15 маја исте године врати се он на то своје рачунање, откри
своју раније почињену грешку и нађе однос, као што то сам
каже, "у таквој
сапrасности оа мојим седамнаестоrодишњи1м
радом на Браховим посм:атрањима да сам у почетку веровао да
оањам и да оно што сам. тражио сматра1М! за унапред дато." Тиме
је нађен треhи и најважнији зшюн планетних кретаља, који
гласи:
кв'адраlт/И
времена
обилажења·
планета
с т о ј е у и с т о м о д н о с у к а о к у б о в и с р е д њ и х о т
с т о ј а њ а.
"Сащ fiy написати", победнички
узвикну
Кеш1ер,
"нњигу

Harmoпices

mundi

(хармонија овета) било за садашњост, бњло за

потомство, мени је свеједно! Нека чека свог читаоца и

Тусlю

Jol1annes Kepler

Bral1e

плату скоро
измолити. Овде треба још додати, да је Брах хтео
из Коперниковог сунчаног система изузети ра31не појединости и

извршити поправку истога, што је Ке1_1леру директно 1п:ред своју
смрт усрдно препоручивао. Кеплер, КОЈИ Је са теореток:им знањем
•стајао много боље од Тихоа, и ако истога у астрономским поома

трањима није
ника.

могао

сти:hи,

био је

одлуч~н

приста:лица Копер

Отуда и потичу оне несугласице, КОЈе престаЈу тек пос,~е

Брахове неочекњване смрти 23 октобра 1601 године када му Је
при обилном ручку на двору пукла бешика. Нико није боље од
Кеплера познавао важност и велику вредност Брахових посма

траЉа, па ипак је тек брижљива обрада, коју је Кеплер посвет~о
овој збирци положаја звезда некрет:ница и планета, била та КОЈа
је правдала поносни уввик умируЋег Браха: "Ја нисам бадава
живео".
Десило се баш тако згодно, да је Кеплер, 1по до:ласку у Праг,

код своје прве посете затекао једног Браховог по:м:о:hника како
ради на испитиваљу

Марсове

путаiЊе,

те се и о~ лати истог

посла. Beh 1603 ·године откри он, да Марс описује заТ'ворену
овалну путању, која Ш>тсе:hа на елипсу. Али он је f,<УГО веl?ов~о

да та путања ипак није права елипса. "Ја будала
признао, "држао

ca;vr

касније

Ј~

да планета не сме описивати праву елипсу.
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100 година;
та чекао је и сам Бог 6000 · година на онога коlји fie то питање
решити". Кљига је изашла 1619 и била је посве:hена е1нглеском
краљу Јакову I.
З~"Ј време бављеља у Линцу завршио је Кеплер и једно друго
науЧiно дело; наиме то су табеле планетарних кретаља;, позш:.1те
под именом Рудолфове табдице. Године 1624 биди су сви радови
на томе
довршени, и одмах
су узети у шт 1 ампање.
Да
би
набавио за то потребан новац пожури се он цару у Праг, и Фер
динанд: одобри за она времена врло висок прилог од 6000 гул
дена. Али тим прилогом ствар ипак није окончава. Јер цар све
што је могао да учини било је, да да нало·г за исплату појединим
градовима као Нирнбергу, Кемптену, Мелингену, ит~. а ови гра
дови су царев налог исто толико поштова\ЈIИ колико би пошто
вали наредбу турс,кога Султ,ана. После великих мука и напора
Кеплеру успе да од Нирнбержана не добије ништа, а од сло
бодних градова Кемптена и Мелингена да добије бар један део
горе поменуте •суме. И тако без даљег губљења времена да да
се дело штампа љеговим сопственим словима. ( !) А да би убрзао
објављиваље дела и истовремено отклонио непредвиђене сметње,
м:олио ј е Кеплер да се са шта1м!пањем пређе у неко .мирни ј е место,
и ПО'ШТО му је то успело, напусти новембра 1626 год. Линц,
одведе прно своју породицу у Регенсбург, затим се упути за У.л~,
д·а би ту припремио штамtrаље таблица. Његова мар.љивост Је

-
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ускоро довела

све

у

нормалан

ток,

те тако

и

поред

orpO!VI!HИX

тешкоfi,а, ској има је у оно време било скопчано штампање једног де
ла, као што су Рудолфове таблице, успело је Кеплеровој велиi<ој
марљивости да дело веh идуhе године разашиље по целом свету.

Први примерак преда он лично децембра 1627 године у Бечу
цару Фердинанду li и доби за то одмах суму од 4000 гулдена.
Овде није место за понављаље неверов~атно дугачка имена те
књиге Tc:<bulae Rudolfinae, али узгред буди речено, дело је са :нај
веhом напетошhу очекивано од свих тадашњих астронома и изра
чунава,ча календара, а језуит Т еренциус из кинеског града Чанг
чеу писао је пиамю у Европу Ј::аспитујуhи се о издаљу Келлеровог
дела, о чијем је, вели, обра•ђивању чуо. Осим тога, што је Келлер

Рудолфовим таблицама дао такав ред, који је још и у данаш
њици остао као пример, има ово велико дело високу историјску

вредност. Кешrерова вековна слава почива на његова три закона,
.а Рудолфове таблице нису ништа друго, до практична примена
прописа који су у тњм ваконима изражени.

Кеплерово бављеље у Регенсбургу 'I-Шје

било

дугог

века;

као протестант морао је и одатле да се уклони. Сума IНепримље

них плата, које је цар љему дуговао, приближавала се на 12000
гулдена. Због тога га цар Фердинанд щ::епоручи Валенштајну и

Келлер заиста ступи у службу овог мирољупца.

Заr жа;љеље

да је Келлер провео свој живот баш у најжа-

,лосније време, које
икад rнад Немачком лебдило. Изгледа пак
да би било потпуно нетачно,
обележити га као мученика
зэ
науку, као што

се то

своме

епиграму

љегове

познатом

обично дешава, и као што то Кеплер у
говори.

као

заоставштине види, није био

што

сиромашан

се

то

или

и

из

невољан.

Истина је, да је живот Кеплера био један читав ланац
неприлика сваrкојаких врста, али у том погледу он није једини.
У оно време су трпели у маљој или веhој мери скоро сви Не1м1ци,
почев од најнижег ла до највишег. Ко he набрајати те хиљаде,

који су из најсреhнијег живота ускочшш у ондашљи ратнички
дармар и незалажени негде бедно свршили? А и то је сигурно,
да су велики и важни радови, којима је Кеплер обогатио науку,
углавном придонеЈш не као што то Кестнер мисли
да ље
гову судбину rпогоршају, веh да исту побољшају. Несумљиво је,
да је судбина могла и једном Кеплеру да додели бољи и без

брижнији живот, али је сигурно и то, да га је његова изванр~д~а
умна способност штитила од још веhе беде, од патље, од КОЈе Је
претежна ве"!шна нем1а:чких становника у оно време јецала.
превео: Ђ. М. Н.

Славни пред

водилац најамника (Валенштајн) пак желео је само астролога а
не и астронома; нарочито му је тада био потребаш астролог више

но икада, јер се у .погледу љегове судбине ,спремала велика бура.

Избо~ни кнежеви, нарочито баварски, захтевали су у Регенсбургу
безусловну абдикацију царског војног ·заповед;ника (Валенштај
на), која је заиста одма.х затим и следовала, и то баш у вре1м1ену
Под таквим околностима Валенштајну није на памет падало
да Кеплеру да обе:hану награду, шта више захтевао је од њега
да у Роштоку преузме п~офесуру. Али Келлер затражи, пре него
позива,

изричиту дозволу цара, како

љегово

новчано потраживање примаљем те професуре не би отпало. И да

би најзад регулисао ову новчану аферу, реши се да лично оде
цару у Регењобург. Он се без оклеваља реши на тај дуги и за
оно време опасан пут, посети у Лајпцигу свога пријатеља Филипа

Милера и стиже првих дана новеЈМtбра до старог царског града
на Дунаву. Најве!ш део ОВО[' дугог пута прешао је _на коњу и
nритом се много мучио услед рђавог

в~емена. Кад Је стигао у

Регенсбург и от·сео код Хилебранда Билиа, на старом ри
бар·ском тргу, било је љегово •здра-вље вefi нарушено. Неколико
дана. потом
добије
опасну
грозницу.
Болесник
бунцаше,
затим се утиша и не пушташе гласа од себе. 15 новембра 1630
подлеже он, и то вероватније
за!блудној
марљивости лекарске
уметности него грозници, у својој 60 годИIНИ живо11а далеко од
својих . .Уз ~елику пратњу сахраљен је 17 ноrвембра 1на протестант
ском гробљу иза ограде код "Посвеhеља св. Петра".
Натипс на гробу, који је он сам одредио, гласи:
Mensus eram coe/os, пипе terrae metior umbras,

Mens coelestis erat, corporis umbra jacet.
(У животу мерио сам небо, сад пак премеравам мрачност земље,
Дух потицаше с неба, сад земља покрива ми тело).·
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Nov·a N. Hercoos i

кад је цару био најпотребнији.

што се примио тог

Novosti

·

··

su ova
kosmiбko

Zrrace-

nje. - Javrljeпo је vec da је рюf. Kolhorster ·1stovremeno sa porastoш sjaj а
Nove N. Hercu!irs primetio i porast od
oko 2% н jacini kosmicko.g· zraceпja.
Ovo је sada potvrdjeno rmrerenjima А .К.
Das-a па op.servatoriji za solarпн fiziku
н Kembrirdzн. Меrепја vrsena izmвdju
14 febrнara i 20 marta kao d.a роkаzнјн
с!а је jacina kosmickюg
zraceнja
blla
пајvеса н onim casovima dana kad је
zvezda imala najvecн visinu (i.zna1d' horizonta). Kad је prividna veliCina Nove
bila 3,ш3 јаi:ша kosmic!юg zraceпja za
·vreme kulшiпarcije zvezde ЬИа је za
4,5% veca nego u ostalo doba dana. А
·J,ad је IPrividna ve!.iCina zvezde pala па
L!,ш6 relativni porast jacine' zr.aceнja za
vreme kulmiiнacije · iznosio је 2,3%. Po·smatranja su vrsena kad sн Nova i Sнпdе
imali veoma razlicite carsovrie щ;love.
Medjutiш
merenja koja su izvrsili
'Нess i Steinшaнer poikaz(lju samo po·rast od' oko 0,2%, sto је jos ispod gratnka tacnosti me'renja. Primecujemю da

-

шеrепја

hбster-a

vrseпa

А. А.

1935 -

-

N ova

-

21

noш

па

krio

је

а

lюmeta

avgнs.ta

prof. Kol-

шеtоdаша

7,10).
1935

G. vап
Yerkes-ovoj
novн

она

kao i
istiш

(Ј.

В.

f.d.

а

von

BiesЬroeck.

Шesbroeck,

astroopserv.atoriji, ot-

kошеtн

па

ро.!оzајн

19h 41,6ш, 8 = 17°23', koja se
kretala prema severtt; iшala је glavн
(kоrшн) sa precnikom od 20" sa stelarnim jezgroш 15 privktnq veHcine. Polozaji koшete meren1 su jos н narec!пiш
dani·rпa i izracнnati sн .на to eleinenti
njene putanje. Oblik putanje, zasa.da тЈЈе
ots.tupa od parabole.
Kometa 1935Ь Jaciksoп posmatrana је i шеsеса јн!а. Ро erleшeпti
•Ш'a koje је izracнnao Н. Е. Woo·d (Johannesbttrg) koшeta .се biti Jupiteru пaj
Ьliza 27 а ne 13 oktobra, kao sto је. javljeno u pretproslom qro~jн.
Za o·ccl\:ivaniш kometarmњ Schaumasse,
Forbes i Schwassшatш-Wachшanri Ш
traga.lo se dosa~da bezuspesno.
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=

f: d.

Sunce.
Na оsпоvн podaJtaka skнpIjeniil па Sо!апюј opservatoriji н Cirihн
prof. Вrнппеr, нpravпik opserva,torije,
c;tyt·dio је da је шошеnаt, пнштш11а
Sнпсеуе aktiyлosti blo 1933,8. SanceYa
aktiyпost је dakle sada н porastн. 0Уе
godiпe, poгedr gтнре pega koja је blla
vidпa па Sнпсеvн koturн izшedjн 23
јнпа i 6 јнlа, пајzпасајпiја је grttpa koја se pojavila izшedjн 19 i 20• ayg·нsta.
19 н 8 sati нjutro па fotograt'skoj p\ozi
пiје Ыlо jos traga о пеkој aktiyпosti.
Ali vec sнtradaп ргiшесепа је ,grнpa реga koja је Ьila н stalпoш porastн; па-

ЬНi sн нglaynoш

пih

astronoшa

stiпi

sYi

prisнtni, а

нcestYoYaH sн

шеdјн ostaliшa

ocl straпа

LindЬ!ad,

шark, Stгatton, Е. Strбшgreп

skнp

Lнnd

i Spencer

Јопеs.
Skнpstina је otvoreпa dнziш
zvaпicпog pгetstavпika

goYorom
kantonske Ylaгес1ша
istakao

de, koj.i је odabt'aniш
opsti zпасаЈ Astronoшije, spoшunjнci
kako је опа "!Jacila" sa sebe шantil
proroka da Ьi obнkla jedпostaynн i
strogн оdесн панkе", kako је postala
"kraljeYskoш nанkош", "sestroш а
шozda i sнраrпiсош
teologi,je i filorec!пog dапа povrsiпa aktivпosti izпosi- o;of'ije''. Nasao је za shodпo i da spoJu је 700-шilioпiti deo SнпсеУе heшi- шспе da se "kod nas шоzе resav·ati, dis~l"eгe. Posшatraпja sa heliskopom poka- kнtovati i kгШkovat.i kako ko наdје za
zala sн da је aktivпost н okoliпi tЉ po•trebno. Drzava i vlasti пе traze пi
peg-a blla vеоша jaka sa b·rziш рrоше- kakvн tенdепсiјн od панkе, пјој se пе
паша н izgledн ј, oЬlikн pega. Sјајпе postayljajн пikakva оgтапiселја. Mirпo
crнpcije рriшесепе ~Ll 20, 21 i 22 ауg·н- сеkашо па rezн!tat.e slobmiпog dнhoY
sta. Меrепе sн brziпe od 40 do 50 l"шfsek. поg пароrа ozbbljпih ljнdi, jer Уеrнјешо
· ·
Sш1- da iz пjihoYog
Krajeш шеsеса piOJav!le sн se na
. ra,da пе
. шоgн
"
.da pro•iza.
"ceYOJ !YICI velt'lгe
t
Ь
na
dјн
ораsпоsћ
ро
сеltюн.
Zat1ш
Је
,
pro н еrапсе, а
.
. go-.
·
.
·
1уогiо Rektor berпskog tшнverztteta 1
sаШО'Ј111 kotнrн рrщnесепе stt арsоrрсюпе
"
"d В
k''
~,Јпи;n,по sрошепно sto шоz а
erпs 1.
prнge.
нnivel'zitet пiје vгесlап pocasti tako zпа ..
27 avg·usta н 151/2 sњti па zapa,dпoj сајпоg skupa astroпoшa, јег Bern пе:
Sнпсеvој ivki ораzепа је velika protн- posedttje tak.o velikн opservatorijн kakva·.
Ьеrапса visoka R' па latitudi 45.0 N. ы. se 1110z.,da шogla ccekivati, аН as,tro-·
Strнktшa i Yeliciпa prюtttberaпce ше- ношiја је нvek пеgоvапа sa ljнbavi, taпjale sн se vеоша brzo i пaredпog· dапа ko cl'a i Веrп iша svojн skrошпн tradioпa је роtрнпо iscez:la.
сiјн: шateшaticara Rнd'o<Jfa Steiпer-a Г
Drнge protнberaпce vidjeпe sн 2-4 as,troпoшa Rudolf-a Wolf-a koji se prosepteщbra izшedju latituda 20° i 40° S &lavio svojiш sta.ti&ticblcш stнclijaШ<a о•
па isto.cпoj j,vici,.
sнпсапiш реgаша.
Ю-12 septeшbra рriшесеп је пiz
Naposletlш је g-ovori.o prof. tLudeп-svetlih protuberaпca visiпe oko 3', па d'orff, pretsedпik udrнzeпja. za,hvaljнjн-
selvero-istocпoj ivilci, па lati:tUidi 33() N ci se па ljнbazпosti
i gos.toljublvosti'
do 600 N. Р о Evers•hedu to Stt iste pro- svajcarskog пaroda, ista:kao је va,zпost
tttberaпce
koje sн posшatraпe па za- оvЉ sastaпaka koji u dloba krize ошо-·
раdпој Sнпсеvој ivki 27 avgнs-ta i koje gucujн шеdiјнsоЬпо Hipozrпavanje .i пe-
su se ропоvо javile posto se Suпce t1 posrecl'пo ra1sprav;ljaп•je пajva.Znijih pi-·
svojoj rotaciji obrnulo za 100°.
tапја. U kratki:ш po.tezi,шa izпeo· је istof. d.
rijat udrнzeнja, koje је оsпоvапо 1863'
g·. Iako је u'druzenje osпovano 01d NeAstl'looomische Gesellschaft, o'drzala •шаса i slнzw se zvani1бtю пeшaoki'rn је-
је svoju 31 skupstiпu н Вешu (Svajcar- zikoш, ipak је vec od pocetka нbrajalo·
ska) izшedju 24 i 27 jula, dakle ne1deljн medju svojiш clanoviшa i шnoge stran-·
dana .pos1le zэJkljucпe sedп,ice kongresa се; u prvoш геdн SkaпdЪпavce i Ruse.
f. А. U. ,(I,п,telrпacioшrlne
astгonoшs:ke Kasnije l!IPisali su se ~ astюriom~ drugih'
unije). Prisustvovalo је oko , 130 l:lano- zеша,Јја: Engleske, Italije, Aшerike, itd.;.
va iz 19 zeшalja~ Ne,macki astroпoшi ра su dJO,pнSteni i drugi jezici pO<red ne~
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шackog·.

rekao је, g. Lu- сrуепој svetlmJti, koji sн izvгseпi sa
da је posle ciljeш da se о,dЬојпа шос Meseceve pofotoшetriskiш шеtо
osпJvanja Iпtепъасiопа!пе
Uпije
nase vrsiпe spektralпo
Udrнzeпje postalo izlisпo. Medjнtim to dаша нpored.i sa оdЬојпош шоСi pojeпе stoji, jer izшedjн Uпije i Udrнzenja diпih vrsta steпa.
postoje оsпоvпе razlike. Dok је prva
Ј. Svoboda, Ltpravпik Astr. iпst. па
v1se skup
pretstavпika
пacioпalпih Telшickoш fak tt Pragн referisao је о
нdrttzeпja, drzava bli opservatorija, паsе svoш iпs•tпvшепtн, astrolabtJ sa
је Udrttzeпje slobodпa zaje,dпica poje- !ош, za odredjivaпje vrешепа i geograt'.diпaca; dok se Uпi,ja prveпstveпo bavi ske siriпe. u drнgoш referatн izJozio
orgaпizatorskim i koordiпaci,oпkш pita- је i svoje opi'te sa vesta.ckiш шеtеогош.
пjiшa, н паsеш Udrнzeпju se пајvеса
Letшchпer ()Вe!rk~ley, Kalif.) govoгio
раzщја
poklaпja
referaЉna pojediпih је о postaпkн i svrsi ЬiЬliogгafije о pllastroпoma о svojiш iпdividнa!пiш rado- tanjaшa i регtнrЬасiјаша шalih plaпeta,
viщa. Рrеша tоше не moze da bttde rec koja се uskoгo da izadje kao 19 knjiga
о dttplikatн, jer se Uпija i Uclrazeпje pн:Ьlikacija Lkk-ove opservatorije.
U
srecпo dорнпјнјн. Ako se skttpstiпe drze diskнsiji Sll нcestvovaJi po.zпati is\tirнc
н kratkoш vremeпoш razшakн, to iша njaci па tош ро!јн Breнdel, St1·acke i
svo,j ргаktЉъi raz.log: naiшe cla se u Kahrstedt.
.doba krize omogнci astroпomiшa da
Вгепdе! refer.i,sao је о гаdоуi1ща гa
posete оЬе sktvpS<ti:пe.
cuпskog otseka н Fraпkfшt-н па Maiп-i.
Udrнzeпje ima ·пekih 500 claпova. Iz- Dovrseпil Stl ractшi perturbacija VепеЈ'е
daje "Astroпoп1Љsche Nachrichteп" (Н. i Zeшlje па Merkнr. U паrеdпiш
Kobold) i "Vi,erteljarscllrift der Astr. паша i,zvrsice se izractшavaпj а регtш
Ges.'', gde se рнЬ\Ышјн pored izvestaja Ьасiј а. ostalih plaпeta.
о radu sа>пюg Uckt!Zeпja godisпji izveProf. Lнdeпd•orff pt·oнcava jos нvek
staji: пeшackirh skaнdinavskЉ, svajcar- astroпoшsko zпапје kшnrlog aшerickog
skih i пekih drнgih opservatorija (Cor- n.aroda Мауа, па osпova arheo1oS.kЉ otdoba, Bнdapest, Stara Djala, Pнlkovo, kri,ca н Guateшali.
Utrecht, Вес, Vat.ilkan, Riga) i referati
Bode (Fraпkfшt) govorio је о svopгocitaпi
па
skнpstiпaшa
Udrнzeпja. jiш pokн:'iajiшa da se оdшiсапје magliFoгed tog·ct Udrнzeпje
је
org-aпi•zator n.a tн1люсi na оsпоvаша klasicпe шећа
tzv. "Zoлeпtшterпehшen", ciji је g-1avпi пikе.
i posledпji cilj odгedjivaлje oko 150.000
Н. Brtick
(Potsdaш)
referilsao је о
sopstyeпЊ kretaпja zyez,da. U saradnj.i sa svojiш radoviшa о priYidпoj i prostoг
."Rechen-Iпstitнtoш-oш оно izdaje Go- пoj raspo:deli zvezd:a razHcit.Љ spektгal
clisпjak astr. ЬibJi.ogтafije, i dalo је iпici- пЉ tipova.
jatiyн i поУсапн sнЬvепсiјн za поv,о i sа
РгоС1tапi sн jos i referatt iz teoretske
VЈ,ешелю izdaпje bЉiiografije proшen astroпoшije i iz astrofizike.
ljiYЉ »Gescblchte tшd Literatш der VePгetsedпik је Siaopstio
skнpMiпi da
. rliпderlicheп Sterne«.
Bavarska aka.deшija пauka пашеrаvа cla
Na ovogod.isпjoj slшpstiпi odrzaпe sн ttredi поvо kdaпje Keplerovih dela.
t!'i sedнice. Ос! панспЊ referata zapaNагеdпа skttpstiпa odrzace se н Brezeпi Sll:
slaYi (Siez1ja).
W. Вrшшеr, нргаvпik opservatorije н
Za pretsedпika Udruzeпja i,zabraп је
Zirichн: о lюre!aciji izшedju
brojeva 1·aпiji pretsednik Н. Ltъdendorff (Potsstшcaпilh peg·a i bt·ojeva zel'пljo-шagЋet daш), а za za.шeпika А S. Eddiпg-toп
. ske aktivпosti.
(Caшbri,dge) .
Waldшeieг pгocitao је svoj zaпiшivi
Na kraju koпg-resa prof. W. Morikorad »о пеkiш пovi1111 оsоЬlпаша kгive fer, upravnik Fizicko-шeteoroloS.ke op·saпcevih ,peg-a«.
servatorije u Davos-u odrzao је н aнli
Stobbe (Юс') гcferisao је о svojilm univeгziteta predavaпje о merenju sнп
·radrov-iшa о fotog-rafiji Meseca u iпfrac сапоg zraceпja i oblacпo,sti па ЈнпgSa vvse

stra•пa,

deпdorff, рrеЬасепо nаш је
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пајјасе sн

fraujoch-u. Predavanje је propraceпo dao је claпovima komisije svoju iscrpпш
mnogim smlikama
'kinematografskiш studiju, sa diagraшvrпa i' slikaшa, о mesniшcima oblaka.
f. d.
teomlo&kiш i drugim нsloviшa, u pojediпim kr.ajevima totaliteta.
Astronomska Unija
Dг. Jacksoп (Јнzпа Afrika) govorio.
odrzala је svoj peti koпgres је о us1oviшa za posmatraпje рошrан Parizu izmeдjн 10 i 17 ju1a. Tom pri- сепја od 1940 g·. н Juznoj Afrki.
!ikoш "Sаtшп'' па str. 187 izlozio је cilj
Na sednkama komisije za k о п st ii zadatak Unije kao i пјепн нпutra:o;nju t н с i ј н z v е z. d а procitaпi sLt mпo
oi·gaпizaciju dodavsi jos i spisak komi- g·obrojni i zaniш1jivi referati. А. Edsija i drzava clanica. U narednim broje- dingtoп govorio је о пajnovijj:m нspesi
vima iznosicemo referate о radн pojedi- ша atomske fizike i istakao da sн опi
nih komisija, нkolilю Ы mog·li ga in- vazaп dopriпos resavaпjн proЬ!ema izteresнjн i sire krнgove. Zasada be!ezi- vora energije zracenja kod zvezda, нto
cemo samo пajvaznije raJSprave i zakljнc- liko pre sto rani,ja 11ipoteza о aпihilaciji
ke nekih koщisija crpeci podatke нglav- protoпa i elektrona nije u sag1asпosH
поm iz septembarskog !Jroja engleske 8а eksperiщenta.Jпiш rezнltatima.
Н.
revije "The Observa:tory", jer zvaпicni Shap1ey svratio је paznjн па пајпоуiје
izvestaji nistt jos otstampani.
rezнltate posmatraпja koji рt·нzајн yazKong·resu је prisнstvovalo oko 300 ne podatke teoretskim istrazivacima: otastrollO'Шra iz 30 zemalja.
kriCe пovih belih patн!jaka, studije о
Astroпoшskн opservatorijн нпiverzi- sas,tavн iпteгstelarnih шeteora, studiJe
teta н Beogradн zastнrpao је zvanicпo о оЬrtапјн apsidne liпije kod fotoшe-·
Dr. V. V. Mis!юvic, pгofesor нniverzi· tricпih dvojпih i stнdije о progresivпiш
teta i нpravпik Astroпomske opserva- varijacijama н ·lпivaшa jacine svetlosti.
torije, koji је od шarta 1933 g. clan 20 pгomenljivih. Abhe Leшaitre istakao је
koшisije za ша1е planete i satelite.
va.Znost podataka crpljenih iz meteor:1 ..
Kongres је OtYoren ti pristts,tvн Pretu koшisiji za ш а g· 1 i 11 е н. Shapley
sednika RepuЬ!ike govoюm Miпistra 1 referisao је о spektrt! ekstragalaksija а·
Prosvete i g. Е. Esclang-oпa, upravпi- prof. PJa,skett govorio је о p!aпetami,ш.
ka pariske opservatorije.
mragliпarma.
Posle prikazivaпja filшa о instrнmenNa dпеvнош red11 komisije 4, za efe-·
tiшa i о radн "Вшеан Iпterпational de шeride, Ьilo је i pitanje koje шоrа па
l'Ненrе'' pojedine koшi·si:je pristupi1e SLI rocito da паs iпteresнje, јег se odпosi
priшanjн referata pretsednistva. Refera- па rad nase Opservњtoгije. Astronюшska
ti su sardr2aH opsezne infoгшracije о opservatorija нniverziteta н Beogr.adн izнciпjeniш radovirma i predloge о budн- rаснпа!а је i poc.evsi od 1929 g·. objavljicim radoviшa p.re narednog kongтesa od 1 vala t1 svoш "Ашшаirе' -н prividпe ро1938 g.
ioza.je 180, kasnije 240, osnovпih zvezKomisija za S н n с е v а р о 111 r а- dla lюје пisн Ьile obнhvacene пi, н jedc е n ј а bavila se proнcavanjem шоgнс- пој od postojecЉ cfeщerida: Naнtical
nosti posшartranja Sttnceva рошrасепја Аlпшnас, "Aшerican Epћemeris", "Соп
оd 19 јнlа 1936. Japanac pmf. Sбtоше, пai.ssance des Temps", "Bнlirпer Jahrнpravnik opservatorije l1 Tokijн, opisao buch" i "San Fеrпапdю''. Gocliпe 1932·
је meteoroloske prillike па ostrvtt Hok- otvoreпa је поvа veJi:ka opservatori,ja
kaido, k:uda prolazi pojas totalnog ро-1 па Ve•likoш Vracaru. Trebalo је нloziti
шracenja. Prof. Gerasimovic (Pнlkovo) sve energije na orgaпizacijн institнta i
pozvao је astronome ·da org-anizнjн eks- posшatracke slнzbe. Zbog· toga је se
pedicijн н Rнsijн, jer se pojas totaliteta шoralo zrtvovati ono Sto је najvise otproteze od Crnog- mora, rpreko SiЬira, stupalo 'Oid glavnog zadatka nove opserdo Tihog okeana. А. MЉajlov sa Drz. v·atorirje:
obнstavljeno
је
izd:avanje
astroпomskog Ъnstitнta н Moskvi, н vezi "Annнaire"-a. Oni koji stt se н svorm
sa posшatranjeш ovog poшracenja, pre- strнcпom radн slнzili "Anпнaire'-mn

r

пjegov gн!Jitak

osetili

i

17 јнlа odrzaп је drнgi skнp, vеоша

па

to јаvпо vazaп za jнg·osloveпske аstгопоше, јег
konstatovali. L. Ј. Coшrie, upravnik kal- tom pгilikoш, porec! Sovjetske Rнs1ije,
Iшlatorskog шесlа "Natttical А!шапас" -а, Neшacke i Кiпе, priшljeпa је н Claпstvo
Ј tt g· о s 1а v i ј а.
Na&iш
astroпo
Ј.
Robertsoп,
direktor "Ашеriсап i
' izrazШ Sl.! clнboko za)je- шiшa blce tiшe olaksaп clodiг sa iпo
nje sto se "Ашшаirе" vise пе рнЬ!ikнје, strarliш панспiсiша i Ьiсе пjiltтta ошоgи
нkazali sн па osetnн ргаzпinн koja se сепо siгe polje гаdа: otsada sarac!ji.vace
tiшe pojayila i istakli роtгеЬн с1а se опi н iпtсrпасопаlпiш паttспiш potllvaопа Ио pt·e рорнпi. Bilo је govoгa i о tiшa i tt ргонсаv:шјн опiћ strнcпih i
tоше cla Ы se, шozcla, dпtgi iпstitнt mo- гtatlCпlJ piLaпja, koja spadajн н
istaci i to da
g·ao - pгiшiti te z:1clace. Pitaпje, kalш Astгoпoшske нпiје.
izgleda, пiје jos kопаспо reseпo. Nac1aj- se yeci панспi radovi, пarocito н astrobez 8aradпje
lllo se da се pozvaпi uspeti н svojiш пoшiji, пе 1rюg·н
drщ;-ill iпstituta i панспikа, а org~aпiza
паstојанјiша da se паsој
cije tc suradпje је јес!ап od g·Javпill zaошоgнсi ропоvо izclavaпjc
kojim је опа blla stekla prizпanje i do- dataka Uпije.
ovogodisnjeш

stojпo шesto
а

da to пе
zl;og kојЉ

koпgresн

sн

шес1јн stt·aпiш iпstitlttiшa,

!Јнdс па н~tг!Ј
је

izdavaпje

опiћ

bllo

poslova
ol~нstav

Ос1
рн

Ргilнасепа

па шesto

!jeпo.
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pr·iшljeпill па

је

slec1ece:
ostavka

pгetsedпika

tош

Dr.

skн

Юпшrе

Iп terпaci опаlпоg

r i d е i ko- i;iгoa и latitнde. Na пjeg·ovo шesto izа
шisija 8 z а т е r i d i ј а п s k н
s 1 н z- Ьгап је Italijaп ргоf. Саrпега i oec!iste
b н sastale sн se tt zajedпiCkoj sednici Ьiгоа preпeseno је н Nеаро!јн.
D1·нg·om r·ezolнcijoш i'abrikaпti Гoto
с1а !Ji resava1e kakve zyezde шog·l1 нЬн
dнсе da slнze kao foпda1111eпtalne i gcle g·rafskil1 р!оса pozivaja se da obrate па
moraju da se vade pod.aci о polozajн tih госitн раzпјн па to cla osetljivost plozvezda. Posle dнze diskнsije геsепо је ca Ьнdе sto ravпoшemija па celoj poda s•e kao osпovпi katalog· za izracнпa vrsiпi.
Prihvaceпe su пadalje sLtgestije koшi
vanje prividпvh mesta zvezda н astгo
sija
3 i 4 о i.skijнcivoj apotreЬi "svetskog·
noшskiш eferidaшa preporнci "Fнпcla
Koшisija

4 za

Шieпtalkatalog"

astronoшskog

е

f

е ш е

3

(FK 3 )

пешасkоg

"Re>cheп-Iпstitut'' -а.

УГе'rнепа".

Uпija пас1а!је prepomcнje
шog·нcstvн

zajedпickoj

poveca broj

da

se

ро

spektгohelisko

sedпici sastale sн se i
pa н геgнlапюј slнzm, пarocito н опiш
20, za ш а 1 е р 1 а п е te, kr ajeviшa g·de sн шоg·нса роsшаtгапј а
k о т е te i s а t~e 1 ј, t е. Izraze11a је LJ О sati svetskog vrешепа, tj. н g·eozelja da se iz.rаснпајн S'tO tacnije efe- gтafokiш dнziпаша ос! oko 180°.
Шel·idie Пarocito prve cetiri Ша!е р]апе
Reseпo је da se нziшајн s1edece vгed
tе, sto bl Ьi1о Otd kori Siti i meridijaпs.kiш
пostJ. za koor.diпate g·alaktickog
pola:
posшatraciшa. "Rechen- Iнstitнt" (Beгliп
а = 1211 40111 8 = +28О (1900).
D<lhleш) нzео је to па sebe.
U koшisiji za zvezdane spektre нsta
Koшrisij е З· i 4 za п о ta с i ј н i z а пovljeпa је potkormi,sija za Nove pod
е f е ш е r i d е, resile sн da рrероrнснјн pretsedJпistvoш prof. Stratt.oпa.
da se нЬudнсе нpotreЬljava sашо "svetKako је koшi<sija za Mesec zavrSila
sko vrшe" (Т. U.) шesto "Griщ1ickog svojн zadacн, nошеrьk,!Мнrн forшacija
srednjeg· vr·eшena'' (G. М. Т.). Naнtical па Меsесн, to је ona reorgaпizovaпa i
Аlшапас шоrасе jos izvesпo vreшe сЈа pod pгetsedпistvoш Е. 'vV. Bro\vпa pose slнzi· GriпнiCkiш srednjiш vremeno.ш, deljena па tri potkoшi'Sije: potkoшisijн
јег ga: upotreЬ!javajн sve: zvanicne eп za рrонсаvапје Meseceve povrsiпe, potgleske pнЬlikacije. А nikako vise п,есе !юшisijн za fiizika1пa istrazivaпja i potse нpotreЬljavati "Grintticko gradjansko koшisijн za olшltacije
шateшaticlш
vгеше" (G. С. Т.)
tеоЩн ]\1\eseca.

U

koшisije

4

ј,

1
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rezolнcija

sрошепнсепю

lпајн

Na

kongresa ргоf.
pozvali su

Beгg·straнd

ргоf. LiпdЫad

iшајн

vеоша

шаlа

sopstveпa

kr·etaпja.

da se Od юpstveпil1 kretanja koja sн odredjeпa
godiпe 1938 sastaпe н Stokholпш. Pred- sашо је 1% veci od 1". Najvece sopstvelog· је priшljeп aklaшacijoш.
по kretaпje iша tkzv. Barпaнlova zvezZatiш izabraпa је поvа нргаvа, pret- da prividпe veliciпe 10 kod l;;:oje опо
sedпik: Е. Esclaпg"oп,
potpгctseclпici: izпosi 10".
W. S. Adaшs, О. Be1·gstr:шd i Н. Sреп- ј W. Ј. Lнуtеп i Е. G. ЕЬЬi;пg·!ынsеп sa
cer Јопеs; g·епегаlпi sekretaг: .Ј. H.,нпiverziteta tr Miппesoti па stariш ploOort.
l:аша Haгvaгd-ske opservatoгije ot:kt'ili
Stl zvezdн Iolo,gтafske veliCiпe 11,5 sa
Za vreшe koпgтesa otvoreпa је
istoj zgтacli i astroпoшska izlozba. Iz- sopstveniш kretaпjeш ос! :3''.7. Zlюg·
i

Uпiјн

tll

lozeпe

sн lf'otogт'afije

пеiЬа,

гергоdнk-

zпаtпе

vrec1пosti

sopstveпog

kretaпja

cije spektara i шпоg·i cliagтaшi о гас1н ј vг!о је vero\•atнo da је ova zvezcla јеdпа
i razvojн veciћ opservatorija kao i пel\i ос! пајЬШЉ Sнпсеvн sisteпш i postoji
шапјi rнспi iпstrншeпti.
паdа cla се se нskoro пюсi odrediti otIstovreшeпo odrzaп је н Par·izu i kоп- stojanje ove zvezde. (Harv. Circ. 900).
gтes "Fraпcнskog нdrнzепја роsшаtгаса
proшeпljivill

zvezda", koji se

!ЈiС:по

н Liопн.

sastaje

iпасе

f. d.

о-

f. d.

N ova opservato1·ija Davida Dпnlopa
U sрошеп па pocivseg
Davirda А. Duп!opa gospocђra Dнпlор
sagradila је поvн opseгvatorijн i stayila

п Torontп.
прстен.

сателити

Јупитра

Познато

-

имају

нешто пре и после помрачења. М.
сматра

да

Јупитра

то

потиче

налази

отуда

један

је

слабији
што

да

сјај

Linck
се

око

"прозрачан

стен", сдичан Сатурнову.

пр

Помоhу ове

хипотезе могло би се објаснити опадање јачине сјаја сателита када се нала

зе у близини помрачења. Пречник ово
га прстена био би за

већи од Ју-

20%

је

па

raspolozeпje

Uпiverzitetн

п

То

гопtн

(Kanada). Pored pavi!joпa za reflektor ord 75 palarea (oko 190 сш) podigпнta је i z.grada za kaпcelarije i blЬliюtekн .. 31 шаја gospodrja Dнпlор н
prisнstvн ve!ikog broja !judi siшrboHcki
је O'tvorila kapirju opservatorije i tiшe
preda!a UпiverzИetн,
odnosno prof.

питровог, а његова апсорпција износи-

Сlыпt-н,

ла би

se dнziш go'/Oroш odнzio нspoшeni D. Dнпlора, уе
likog ljнЬitelja astroпoшirje, i isrtakao da
је оп vec 1926 Ьiо svratio раzпјн па to
da Ы se j.zgтadпjom поvе opservatoгije
шоg·!а iskazati пајvеса pocast zaslнga
ma D. Dunlop-a.
Veliki teleskop izgтadИa је firшa Ho\Vard Grttbb, ogledalo је liveпo н po·znatoj Iivпki Corпing Сошрапу н Njн
jorkн. Firшa Adamr Hilger koпstrнisala
је za taj telesko:p specialпi spektroskop

5

до 100/о.

Висови ла Месецу. Мс

Sawyer

пронашли

ery

Math, Pelrie

и

нов начин за про

учавање топографије Месеца, и приме
нили га на

опсерваторији McMath-Hнl

Универзитета у Мичигену. Они су

bert

на овај

дела

начин

кратера

одредили профил

Теофилуса;

љашњи венац има
па,

а

15.000

ср·едишни врх

7.000

средњег утврђено,г нивоа;

испод

једно,г

његов
и

14.000

спо
сто

стопа изнад
дно кратера

на. неким местима понире за
па

upravпiikн

servatorije. Prof.

1.000

сто

паrшепјеп

uпiv~rzit'etskie

ор

Chaп:t

ord,redjivaпjн

radialпih

brziпa

zvezda.

нивоа.

Ukazujнci па taj primer pozrtvovaпja
Zvezda sa velriikim ~opstvenim Im-eta- priva.tniћ lica za пapredak astroпomije
njem. - Lнk za koji se па nebeskom пеkа паш bude dozvoljeпo da dodaшo
svodн јеdпа zvezda za godiпu dапа роще- jos nekoliko recir.
ri н odпosu па veliki broj ostalih zvezda
Drzava п е moze da prнzi пансi sva
zove se "s.opstveпo kretaпje" zvezde. оп а ogтomna tehпicka sre1tвtva, koj а Ьi
Meri se u lнспiш sekuodaшa н godini. omogнCila da паuспi rad bude па vi,siпi
Telteskopske zvezde н ogromпoj veciпi savremeпog staпja; а пајшапје danas.

-
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па

kad

prvom mestu mora stojati пје
Drzava daje пajpo
iпs,titпte,
glavпe
iпstrшneп te

баље приноса

од ведикоr·

-

је

па socijalпa dнzпost.
trebпije:

i

пaucne

гadпike.

АН

svetп, ра

пapredak папkе

па

celom

jos

dнg·o vrешепа пglаvпош

паs,

zavisi1:e
od гаzнше
vапја srediпe i od zгtava koje опа Ьн
dе mog!a Ш 11tela podпositi u ttt · svrhн.
Cak пi eпgleska opservatorija sa velikoш tradicijoш, kao sto је Grimicka,
nije шogla bez privatпe рошоСi da пa
bavi пi:јеdап novi instruшeпat. Aшeric
kiш

iпstitutiшa

takшiceпje
ргvош

sa

гedu

i kod

omoguceпo

evгopskiш

оЬimпој

је

нsреsпо

zahvaljнjнci

privatпoj

н

рошосi.

I паs је пarod рrеша svojim sпaga
ma pomagao prosvetн za'Cluzbinaшa i
pokloniшa, ali s obziroш па ЬоrЬн za
паsн паrоdпн afirшacijн darod'avci sн,
priюdпo, stavljali svoje pokloпe па raspo!ozeпje kпjize•mosti i istorijskoш ispitivaпjн. Danas, posle os:tvarenja пarod
l.ih ideala, шоzе sc opravdaпo ocekivati
da se песе нskratiti podnoseпje zrtava
za пapredak egzaktпih пauka. Ustaпov·
!јепје пovi:h privatпЉ iпstitttta i laboratorija Ш nabavka skupoceпirh iпstпlme
пa-ta пюzdа su izпad fiпaпsijskЉ шo
gнcnosti паsе srecћne, ali шпоgо Ы se
dopriпe!o istrazivackoj aktivпosti · i па
неnо ш пapr1 etku kad Ьi se ропюglа odred,jena is:trazivaпja pojedinaca Ш rad
strнcnih naнcпih нdrrнzeпja.
f. d.

нос.

nромене

и

жетвени

G. Kunze

њем области

при

из Бреслаrве прош!Иiре

изучавања

газдинства
ко

утиче

западају

»оману«

на

биљних врста.

две

у

или

тешку
чак

кризу

три

не располажуhи капиталом нњсу у
гуhности
не,

да

да

им

чекају

о.це

на

намшде

»добре«
претрпљене

битке, те падају у дугове.

Кнпzе је

покушао да испита

ове климатске неста:Јiности на

ризик. Као бројни израз за ризик
служио

му је

кољичник из

највеhег

најмаљег приноса у току извесног

ја

узастопних

ка«.

годи:на,

И рачунао

је

»Фактор

»Фактор

р1иэика«

периоду 1921--И32 за овас за

окрузи

обзира
њем

на

у

оптимаљни

обзир

прињос.

метеQро,лошких

rпашло се да су колебања у

приносу утолико веhа уiюлико се
ше и чешhе сидази испод границе
тимrума и падавина. А то је сдучаЈ
пределима

који

имају

пданине

брда са стране откуда дувњју

је

До интересантних резудтата је

-

дошао

поравно

који д;оносе ЈСИШУ, где је земљишт,е

МЕТЕОРОЛОГИЈА И ГЕОФИЗИКА
Климатске

става,

гајења извесних

времена и кли

се

лаНЈо

суши

(пешювито),

IJ

где

вдадају

положај

у

суви

односу

који доносе кишу

ветрови.

на

правац

има велики

ме на жетвени принос. Добро познава

најбоље се види на слrучају са

ње

Ћу федњег тока Рајне; тамо

тесних

односа

између

поднебља

где

терен са налибом па вода брзо

се

поједњних предела и биљног приноса,

меннчно ређају једно за д~ругим

које

си

је

омогуhидо

да

се

утврди у

ко-

тер,ена са

малим

и

по)аси терена

јим су .крајевима најповољнији климат-

ведикњм фактором рИзика, IИ то

ски У'слови за добро У'СПевањ:е поједи-

да падине и

них врста

нина

корисних

биљака, наравно

у Немачкој, није wпак довољно, с обзи-

на

подножја рајис~их

јужној

југоисточној

показују највеtа колебаља у

ром да цроментивост кли1ме из године

у

годину

носа

проуЕ~рокује

же'l'ве,

Ј:uијама

која при

временских

кол:ебања
великим

прrидика

при-

ањома-

могу

да

буду знатна. Баш юва околност: коде-

лазе

ветрови

са

кишом,

најмања.

Слично је утврђено и за друге

ке: кромпир,

пин.
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шеhерну репу, rр.аж,

Од интереса је међутим да

ња

Шлезија, која

подесна
ризика

ма,;rи

(1,4),
ја

се

за

износи

фактор

се показује

као

и

(фшпор

2,0

кромпир

одн.

рiизика

2,4),

за

има

озиму

подједнак фактор

не·

наведених

показује

кромпир

и

(1,5
1,8

од

поједини

као

подесна за

Kпnze

раж

1,4),

показује

за озиму
крајеви

овас

фактор

ризика за
биљака,

сматра
ризика

да
за

биљака, делеhи

и

свих

док

су

пет
код

треба

све

одредити

врсте

корисних

области на што

маље

јединице, 111 што боље испитати њего·

фактор

раж. Исто та

показују

врста

других различити за различите биљке.

вр,'lо

а на против Источна Пруска, ко·

ризика
ко

овас

ву

зависност

(Z. f.

готово

шщ.

од

климатских

услова.

-м.р.

Met. D. \Vetter 1935,9)

zeceg·

Sttпca.

pocetlш deceшbra Vепега

U

krajeш godiпe 4Х

casa.

Сео поуеш!Јаt·

izlazi З% casa pre izlaza Stшca, а
i deceш!)ar Veпera se lepo vicli kao zor-

пjaca па istocпoш пеЬн.

MARS о М.агs se
ш!а!јнје od Sнпса i krajem поvешЬга zalazi
casa rposle пјеgа, аН z1Jog svoje јнzпе dekliпacije moze se videti sашо rапо
нvесе па јнgо-zараdп.ош delн пеЬа. U toktt deceшbra postaje za posmatгaпje sasyim пероvоlјап.
JUPJTER ')~_ Zlюg raпog zalaska пероУоlјап је za роsшаtга11]е.
З:Уz

SATURN ·ћ Sаtшп se vic1i н prYoj poloYiпi поСi. Sгediпom пovemiJra za-

lazi

н ропос, а

0

krajem
Uraп

decembгa

olco 2111.

se moze Yideti,
tokom ce!og поУеmЬга i deceшbra.
URAN

0 PrЉ!iZujнci se zimskoш so1sticijп (kratkodnevici) VlSlпa Suпca
•Opada, te s,e dan stalпo skracнje. Tako 15 поvешЬrа Suпce u Вео
рас!н iz1azi н 6h 34ш, zaJazi н lбl1 llm, а сlап traje 911 37ш. ]_ dcceшbra Sнn~e
izlazi t1 611 54ш, zalazi н l5h 59ш, с! а п !1 а је 911 5ш, а astronoшski sttшгak Љ 44:н.
Liшski solsticij је 22 dcceшbra, kada је yisiнa Sнпса пајшапја а сlап пajkraCl 11
f!·odiпi; togЋ dапа
Sнпсе izlazi L! ?i1 1Зш, zala;;i Ll !G11,
dап tгаје !.Нl 47111 а
estroпoшski Stl111f·ak 111 46ш. Posle solsticilja р! ividпa росlпеУна Yisiпa Sнпса
гaste, daпi postajн sve duzi а skгаснје se trajanje astгoп.omskog· sшпraka. 31
deceшbra Sнпсе izlazi t1 7h 16111 а zalazi н 16h 6ш; dап је za Зш dttZI пеg·о 22
сlесешЬга i tгаје 8h 50ш.
Zaпiшljiyo је radi нрогеd)iУапја
рошепнti
vis'пe
Stшca пajdtt2:eg i пajkraceg с!апа tt godiпi. Njegoya Yisiпa н роdпе 22 с!есешЬrа,
tt Beog·radн, iztюsi 22.045', а 22 jtma 68°39'. 23 поvешЬrа Sшкtо IZ zпaka Skoi·
pije (!Тр) нlazi н zпak Stгelca ( >(1 ), а 22 decemiJra н 20h, kacl росiпје zima, н
zпak Ја гса ( ,15 ).
SUNCE:

пeprekidпo

MESEC: се 26 llOYeШ!Jra blce Mesec tl koпjнnkcijt! sa Јнрitегош па ttda1jeпosti od 4° рrеша jнgt1. 7 dесешЬга је koпjtшkcija Meseca sa Urапош, а 22
decembr.a sa Veпerom; od Veпere Mesec се ЬШ нdа!јеп za 7° prema Јнg·н.
Datнm

18/XI
26/XI
3/X!I
10/ХП

17/XIl
25/XII

Cas
pojave
h

111

1
3
8
4
22
!8

36
36
28
!О

57
49

Zпak

mene

.
се

Q)
®се
о
'

u

М е п а

Poslednja cetvrt
М!пd Mesec
Prva cctvrt
Рuп Mesec
Posledпja cetvrt
Mlad Mesec

m

h

!11

23
7
11
16
23

52
17
52
8
42
1

12
15

27
58

-

-

7
11

15

27
9
42

MERKUR с;! Mer1шr је 2 поУешЬrа Ыо Ll пајvе.(ој eloпgaciji рrеша Sнпсн
i srediaoш шеsеса tesko se moze Ytdeti па jнgoistocпoш пеЬн; Ll toktt deceшbra
пeyid1jiy је. 10 decembra stize t1 g.оrпјн koпjtшkcijн sa Suнcem.
VENERA

Q lt'

поvешЬrа Veпera

dostize

i izlazi

Yiclпa veliciпa Veп,ere

dапа је 4,шl,

tog·

пајvесн prividпtt нdaljeпost

od
od Sнпса za 46° 41'. Prijako blista н zraciшa izla·

па istokн нdа!јепа

-

te

plaпeta

284-

izlazi pocetkom decembra
jacim iпstгшпeпtima.

Ll ропо.с

i

н drнg·oj poloviпi

Dalttш

Mars

zalazi

PLANETE

Stшca (пајуесн eloпgaciju)

Оп

о

h

7

'f

посi pristнpacaп је

Beogradtt

izlazi

1'

NEPTUN

роmосн iпstrшлeпta, н ргvој poloyiпi посi

21

ZANIMLJIVE POJAVE
NOVEMBAR
17 Ned. Meteorski 110ј Aпdroшedida. Radijat oko Aпdюmede; iшајн lagaпi
pad. Моgн se 1posшatrati od 17-23 поvешЬrа oko 15 па cas.
18 Pon. Veпera н najye6oj e1oпgaciji: 4&041'.
20 Sreda. Neptttп t1 koпjнпkciji sa Меsесош н 2h.
22 Pet. Veпera н koпjuпkciji sa Mesecom н 8h.
23 Sub. Sttпce ulazi tt zпak Stre!ca >(1 (SagШariнs) tt 7h.
25 Pon. Merkttr н konjuпkciji sa Mesecom t1 13h.
26 Utor. Jttpiter н Ј.юпјнпkсiјi sa Меsесош н 7h; Jнrpiter se пalazi za 4°
prema severtt. Veпera н koпjttпkciji sa е Virgiпis (4,ш4); Veпera па 0°13' severпo.
27 Sreda. Satнrп н kYadr.atttri sa Sttnceш н 1h Мiniшнш A!goli t1 4h33ш.
29 Pet. Merktlr tt koпjнпkciji sa )., LiЬrae (5,m~); Merkш 0°1' juzпo.
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DECEMBAR
2 Pon. Merkur u konjнnkciji sa .Jupiteroш; Merkш 19 juzno. Мiпiшшn Alg·oli н 2211 17ш.
З Utor. Satuгп н koпjнпkciji sa Меsесош н 2h, 5n јнzпо.
5 cetv. Мiпiшшn AJg·oli н 19h 6ш.
7 Sub. Uraп н koпjtшkcjji sa Меsесош u Зh, Uraп 6° рг,еша јнgн.
8 Ned. Veпera н perihelu н 5h (tacka па рнtапјt koja је najbliza Sнпсн).
9 Pon. Neptuп н kvadгatшi sa Sнпсеш н 19h; Merkш u aihelu u 2311 (tacka
na рнtапјi пajdalja ос\ Sunca
sнprotнa perihelu). Metemski гој Geшinidi. Radijant oko е1.. Geшinoruш; brzi pad шeteora, шоgн se posшatrati od 8-14 de10 Utor. Meгkur н gornjoj konjнпkciji sa Suпсеш н 9h.
13 Pet. Mars u perihelн н 17h.
17 Utor. Мiniшнш Algola н 6h 2Зш. Nерtнп н koпjнпkciji sa Меsесош н

нlazi

киша,

које

дефиншш:вно

и хладно време
осетнијим

је

у

је

му

био

и

ипак

биле знатно

25 Sreda. Pгsteпasto рошгасепје Sнпса, пevic!ljivo н Jнg·oslaviji. Рошrа
сепје

pocinje tt 15h 42ш izпad Tihog оkевпа, prelazi preko Јнzпоg Ledeнog
шоrа i svгsava se н 2011 17 паd Atlaпtskiш оkеапош. Маksiпшш prstenaste faze
izпosi 0,988 Sнпсеvа precnika, t.j. vidi se sasviш uzaпi deo Suncevog kotшa.
26 cetv. Mer!шr н !юпjuпkciji sa Меsесош н 1311, 2° рrеша jug"tJ.
29 Ned. Mars н koпjнпkciji sa Меsесош н lh, 4;0 5 ргеша jugн.
ЗО Pon. Saturп н koпjunkciji sa .Меsесош u 11h, 6,.0 5 рr,еша јнg·н.

почетак,
ниже

него

су

изазвале

Околини

појаву

Струм,Iще

и

опсерваторији у Београду, саставио

формира над Ћеновским

следује

25.

1935

М. Радошевић.

преко

2.

и

северног

3.,

прюшком про,Iаза једне секундарне

деЈЈа

Јурославије,

захватају

кише

све

наше юрајеве сем јужн:нх. Северозападни краЈеви и Пршvюрје добили су том

члана

К'оличњне кише.

секундарним

фамилије

на

поремеfi,ајима

северозападу

у југоисточном

делу

једног

од нас.

Одмах затим потпадамо под утицај појаса висо,rюг притиска, који се,
спајајуhи

Азо,рску ,антициклонску

област са

високим

Русије, протеже и nреко наших крајева. И све до

20.

притиском

над

југом

цела Југослав1ија је го

тово без падавина. Изузимајуhи северозапад свуда у држави п,ретежно ведро.

Услед јанюг хлађења за ведрих ноhи у речним долинама и брдским котлинама
честе јутарње магле.

19.

међутим,

како

је

све дуже, почиње

се веh

на

дњни,

изласку

летњ'и

се

иесец

разликом

завршава

што

наглог

су

надоласка

Струмици

температуре

Заливом

циклон који

други; .оба се креhу

voje

циклони дају падавине често

што доводи до

локалних

са

река

бујице

су

у

неким

нанеле

захватају нашу

познату опасну путању, ду;к

извањр,едно великим

па и регионаЈIНIЊХ

штете.

се брзо шири и

најпре на исток и

државу, а затим иду на север, узимајуhи тако

количињама

воде,

поплава.

н по брдима у централним областима Југославије.
Приљиком

пр:олаза

Родишње доба знатно
осеhати, услед

којих

је

-

иначе

па ноhи

бивају

све јачег ноtног хлађења,

да су

у
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току

помунетих

одмакЈю,
овог

месеца

било

много.

депресионих

формација

дрл«аве долазиЈю је до врло јаких и олујњих ве·nрова

у приморским

кр.ајевима;

Приморју, затим
Ма да је

20.

и

нарочито

2.,

за111rм

4.

и

преко

југоисточњога

наше
правца

5. на Горњем и Средљем
23. на Јужном Приморју.

на Средњем и Јужњом па

21.

апсолутни

минимум

темпераrуре готово

свуда нижи

него

у

прошлом мес,ецу, ипак није бюю јачих мразева. Пада у очи знатна равлика
температурских

прилика

Таблица

1.

веhег

... ... ... ...
... ... ... ...
Загреб ... ... ... ... ...
Славонски брод ... ...
Бањалука ...... ... ...
Ковиљача ... ' ...... ...
Нови Сад ...... ... ...
Марибор

Љубљана

".ф

ф .. ~

...

...

...

.. .
...
...

...

...
...

...

... ... .. .
... ... ... ... ...
Краљево ... ... ... ... ...
Ни ш
.. ... ... ... ... ...
... ... ... ... .. .
Пљевља
Кос. Митровица ... ... ...
Скопље ...... ... ... ... .. .
............ ... ...
Мостар ...... ... ... ... ...
Раб ...... ... ... ... ... ...
Сплит .. ... ... ... .. . ...
Вел. Градиште

Сарајево

~

Прилеп

~

Зелени ка

дела наше државе према оним

Месечн

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

преглед, оhтобар
Температура ваздуха у 0 С.

~~

ro

u"'
о. р::

roro

;;;u

<>;<:
"'"'
о"'

:С!""

Београд

пада киша у североз,ападним крајевима и на Горњем и Средњtм

циклонске

и

<=(.~

На почетку месеца у целој држави тюшю и, са изузетrюм Дравске ба·
новине, претежно ведро. У току

изазвана

ноhн

почетку.

самој

:i

По телефонским и радиограмским извештајима, примљеним у Метеоролошкој

5. 1111 6.

на

о~

Преглед временских прилика у Југославији за месец октобар

Приморју,

те

том

бујица

као

оl<тобру

обилне

току

летњим

У овом кишном периоду су кише местимиц,е биле плахе 'И вр,;ю
те

МЕСТО

приликом

са

у

са

којег дана је

30.,

температуре,

Pavle Emanuel

области

и

22.

У овом ружном периоду у два маха је падао и снег у високим местима

рrеша severн.

19 cetv. Neptнn н zastojн (шепја sшer prividnog kretaпja).
20 Pet. Мiпiшш11 Algola u Зl1 12ш.
22 Ned. Vепега н koпjнпkciji sa Меsесош н 7h, 7·0 рrеша sеvегн. Stшce
н zпak Јагса ;о (Capricornнs) н 20h; pocetak ziшe. Ziшska kгatkodпevica.
24 Utor. Jttpiteг н koпjнпkciji sa Меsесош н 211; Јнрitег 3, 0 5 tpreшa severн.

депресионе

току

раскрстио

траје све до

порастом

ко:не

а њe:vry

ceшbra.

1111, 6°

Период
Д[Уrкаву,

280
285
160
90
155
125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

~

~~

@'~

16
16,5
18
21,5
21
22,5
21,5
23
23,5
21,5
23,5
24*
20
23
24
23
24
18,5
21,5
23,5

ro

ro~

g:;;::
8~

8~

~

9
8,5
11
9
9
9,5
12,5
12
10
7,5
9
10
б*

7
8,5
9,5
12
13,5
15,5
15
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Пада·

Број

вине

~

о

~ ~
.
~~
1!11!1 ~!! ~
"'

!»

23

22
25
30
30
31
31
33
35
29

1 137 10 3
1 209 12 5 143 14 3
3 42 8 11
2 74 9 6
1 33 3 9
5 33 9 8
31 31 9 1l
-01 39 8 11
7
о 122
7
о 70
8
6
1 36 5
2 Зб 7
1 56 7 17
5 204 9 10
7 328 11 4
8 200 11 11
10 201 12 13

г1 1 31
2s г1[52

33
34

31
32

30
30
24
26
28

дана

и

1&

1'

на крајњем

lil
1~1

1з/

~"'

к

~

~

FJ

~

""

л

ro

о

~
"'~
со

10 - - 18 - - _l
13 1 - 6 11 - 7 8 - 6 13 2 5 13 1
6 б 14
7 15 з 1
9 11 7 16 5 1
6 17 6 1
7 8
6 15 3 7 16 4 1 5 13 2 10 19 - -

-

-

-

11

8
8

- - - ~~1 - -

И СТРУЧНА РЕВИЈА

ЗА
преглед, од

МЕТЕОРОЛО·
ГИЈУ, ГЕОФИЗИКУ И

29.

Пада вине

о'

"

s
s

Место
Седмица

r

4

29.
х
6.-12. х
13.-19. х
20.-26. х
27. Х-2. Xl

4
2
3

Ј

1
7
1

29.
х
6.-12. х
13.- !9. х
20.-26. х
27 .Х-2 Xl

2
3
5

7

15
10

3

29.
6.-12.

Сплит
29.1Х-5. Х
б.-!2. х
13.-!9. х
20.-26. х
27. Х-2. XI

23
24,5
25
18,5
17

северозападу:
и

17

250
· ·

27

2

5

Ј

l

2

4

2
l

1

или Месеца највише су узбуђивала и занимала широке масе на
рода. Не знајуhи прави уrзрок помрачења људи су видели у њима

lбl

8

6
2

7

30°,

и ·страх код људи ових времена, н сада показује величину

духа и знања, видећемо, наравно акю нам то ови зимски облаци до
зволе, једно по11пуно помрачење Месеца. Помрачења било

5
3

3

предзнак какве несреhе, рата, глад1них година ит'д. ЗаrХ!ваљујуhи

астрономији помрачења су објашњена и могу се предскаrзатrи за

врло дуги низ година у напред. :К:ористимо ову прилику да бисмо

4

3

3

3

l
2

3

привидна и стварна. Он се са целокупном небеоком сфером окреhе

привидно око Земље у току од је,днюг дана. Затим, креhе се по
небеској сфери у односу на Сунце и звезде. Његово кретање у

2
3

=1

6

4

изнели укратко нашим читаоцима објашњење појаве помрачења
Месеца. За тај циљ биhе нам потребно да ·се упознамо прво у врло
кратким потезима с кретањем Месеца. Месец има д:војака кретања,

4

7
ь

6
1

5

14,5
10,5

Почетком идуће године, 8 јануара, бићемо оведоци једног ве

1

~1

1

4
3

17,5

У Дравској и западн.ом делу

·
и .пре•ко

30°

4
3

26

18,5

~редњем Приморју. Док се

на

28
8

7

4
2

3
2

-1

6

2

2

Скопље
29. ЈХ-5. Х
6.-12. х
13.-19. х
20.-26. х
27. Х-2. Х!

2

1936
ЈШчанс11Вењог небеског призора, који је од увек Иlзазивао

5

х
х
!Ј.-!9. Х
20.-26. х
27. Х-2. Х!

8

7

3

1

Санске бановине и на Горњем

апсолутни максимум у већем делv државе пео

на северозападу једва долазио до
дотле Ј. ,е У краЈевима
·

У многим местима из централног, источног и јужног дела ,щрж.аве апсо

лутни максимум температуре је био незнатно нижи од вредности достигнуте

У се~тембру ове године, а на северо-западу и Горњем и Средњем Приморју
био. )е местимице нижи за читавих
крајева

(у. Бел. Градишту
ЗУЈе

да

6°.

Ово, као и ЧIИЊ,еница да је у већини

била врло в,елика разлика између највише
су

35°

и

-0°,

температурске

у Кр.аљеву 33о и

ruрили.ке

·овог

-lo,

месеца

и најниже температуре
у Нишу 34о и оо), пока

биле

непогодне

исто

тако

као и У септембру, па и У јачој мери него у септембру. Иначе је просечна
температура овог месеца била у веhини мест.а знатно изнад нормале.

Пада~ине су пю количини бил:е врло несраэмерно ра.сподељене. Док је
на !lРИМОРЈУ кише било и сувише а на северозападу обилно, дотле •су неки

крајеви,

нарочито У

централном делу Варда:!)Ске

бановине, у

С&ве и поред Дунава и у овом месецу добили мало кише.

дољем

токv

од:носу на Сунце узрок је његоrним фазама. Сви ми виђаrмо Месец у
виду танког cp,na после заласка Сунца, овај срп после 14 даrна поста

не потпун диск, затим се поново смањује и постаје поново танак

срrп док једног дана сасвим не ишчезне. Мења:ње Месечевоr обли

ка rнавивамо њеrговим фа'Зама. Објашњење њшюво врло је је.дно
ставно. У једном моменту Месец се налази иамеђу Земље и Сунца;

кажемо да је у коњункцији са Суш:цем. Месец је мрачно тело, сву
светлост добија од Сунца. Кад је у кюњункцији са Сунцем, његова

страна окренута Сунцу осветљена је, док је •страна окренута Земљи
мрачна и невидљиLВа 'За rнас. Тада је, наш .нар:О:Ц каже, мена Месе
чеLВа Или млад Месец. Месец се рађа и залази заједно са Оунцем.

Два дана после мене Месец се види на западу Одiмах после эа
ласка Сунца као танак •срп, ~оји идуhих дана раrсте. Ово долази оту
да, што се Месец удаљује од Сунца и показује .нrам све
део
сLВоје осветљене страrне. После 7 и по дана срп је нарастао др полу

круга. Месец се удаљио од Сунца за чеТIВртину кру,га, тј. правац
Земља-Сунце и Зеrмља-Месец зruклапају угао од 90°, 'I1a према
томе са Земље се вид:и тачно rполовина о·свет·љене Месечеве "m·'"'"''""
У том моменту Месец је у источној квадратури са Сунцем.

·
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фаза зове се прва четврт. Кад је Месец у квадратури пролази кроз
меридијан и залази бh после Сунца. После прве четврти део освет
љене Месечеве стране која се види са Земље расте и 14 дана и 5
часова после мене види се цела Месечева осветљена страна. Месец

је
и налази се у опозицији са Сунцем тј. Месец се налази на
супротној страни од Сунца, удаљен је од љега за 18о.о. Кад Оунце
заЈrази Месец се рађа и светли преко целе њоhи. После опозиције
Месечев диск почиље да се смаљује и 22 дана после кољункције
видимо поново половину осветљене Месечеве стране.
Месец је
у з:хпадној квадратури. Ова фаза зове се последња четврт. Месец
пролази кроз меридијан и залази 5h пре Сунца. После последље
четврти део осветљене стране Месеца и даље опада постаје све таљи

~унцем, бацају на супротне стране од Сунца огромне сенке.

Ако

Једно од ови:к небеских тела уђе у коју сенку, оно постаје за нас

невидљиво ТЈ. наступа љегово помрачеље. И Земља осветљена с
Једне стране
баца на супротну
своју сенку у
може љен пратилац, Месец, да уђе делимично или потпуно, па има
мо делимично или потпуно помрачење Месеца. Упитајмо се, кад је

то могуhе? На сл. 2. велики круг полупречника R претставља нам
Сунце а мали полупречника r Земљу, пресечени једном равни

пролази кроз њ.ихове центре и стоји нормално на раван еклиптике;
дакле дуж
Је у равни еклиптике. Зраци Сунчеви иду у простор
У свим
пр<Х!вцима. Један сноп зракова пада на Земљу и она
им спреча<ва даљи пут. Зраци који само додирују Земљину лопту

(додирни. зраци; на слици имамо два таква зрака АВО и А 1 В 1 0.)

!!Р.ОдУЖУЈУ даље и секу се у једној тачки О. Додирни зраци обави

ЈаЈу Земљу и граде један конус чији је врх у тачки О. Овај Iюнус је
Земљина сенка. У простор који је на слици претста<вљен угловима

Сл. 1. Месечеве мене.
А млад Месец А 2 прва четврт А 4 пун Месец А 6 последља четврт положаја

А 1 А 3 А 5 А 7 су раз,не старости Месеца. Тачкасти део види се са Земље.

и таљи срп Д;ОК сасвим не ишчезне. Имамо поново мену Месеца и
млад Месец. Месец је у односу на Сунце направио један кр)'IГ за вре
ме од 29 дана 12 час. и 44 минута. Ово iВреме зове се сино~ички Ме
сец. Ово кретаље Месеца у односу. на Сунце прет'СТ8ЈБЉе1Н:о је на
слици 1. и долази од сТiварног кретаља Месеца око Земље. Месец
се креhе око Земље по путаљи Iюја има облик једне неправилне
елипсе и у чијој једној жижи се налази Земља. Пошто је путања
елипса то Месеrчево удаљење од Земље варира. Тачка на путањи у
којој је Месец најближи Земљи зове се перигеум а тачка у :rюјој
је најдаљи апогеум. Најмања Месечева удаљеност од Земље износи
356.000 км. или 56 ПОЈIУIПречника Зе1мљиних, док је највеhа 407.700
wм. или 64 полупречника. Средље удаљеље Месеца износи 384.000
км или 60,3 пол)'lпречника Земљиних. Раван Месечеве путање за
:ювата са равни еклиптике (раван у којој се креhе Земља око Сунца)
угао од 5°9'. Месец за време од једног свог обрта око Земље пређе
два пута кроз еклиЈПтику. Те тачке у којима он просеца раван
еклиптике зову се чворови, а дуж која спаја те тачке линија чво
рова. Кад је Месец у.једном од чворова онда се сва три тела: Сун
це, Земља и Месец налазе у равни еклиптике.
Сва небеска тела која припадају нашем сунчаном систему не
мају своју сопствену светлост веh светле оветлошhу коју добијају
од Сунца: Како су то непрозрачна тела осветљена с једне стране

Сл.

с в о и

2.

cl Bl о. допире само један део Сунчевих зракова, ТО је

rюлусенка. Јасно Је да помрачење Месеца зависи од дужине Земљи
не сенке. Кад би сенка била краhа 'од даљине Земља--Месец, не би

било никада помрачења Месеца. Дужина Земљине сенке израчу

нава се :врло лако. Даљину Земље од Сунца знамо, она износи

23439 r (r је полупречник Земље). Полупречник Сунца износи 109
r. Из сличности тро.Ј11ГЈiова OGA и OZB добијамо да дужина сенке
ZO износи 217 r; дакле, 'Много више но што износи удаљеље Ме

сеца од Земље. Сад .нам је јасно да Месец, обилазеh:и око Земље
може да уђе у сенк'У кад ј~ у опозицији са Сунцем (пун месец) т/ ,
кад 'се налази на супротноЈ страни од Сунца као и Земљина сенка.

Дебљина сен_ке на даљини Л:есеца израчунава се, такође, врло ла
ко. Меримо Је углом под КОЈИМ се види из центра Земље. Она из
носи од прилике 75'. Месече,в преt:Iник види 'Се са исте тачке под
углом од 31 '. ?давд~ излази да Месец 'може потпуно да уђе у Зем
љину сенку ТЈ. да Је могуhе потпуно помрачеље Месеца. Кад би

се Месец кретао 'У равни еклиптике, имали бисмо сваки. nут ющ је
пун Месец Једно 'потпуно помрачење Месеца тј. сваких 29 и по дана.
Ово није случај јер је Месец најдуже изнад или испод еклипти,ке
и пролази изнад или испод Земљине сенке а да је и не додирне.

Да би 'П?мра:чење наступиЈiо потребно је и довољно да за време

опозициЈе Месец буде у равни еклиптике тј. у једном од својих
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или да уопште неhе бити помрачења. Затим да ли he потпуно по
мрачење да траје дуже или краhе. Оно he трајати најдуже кар,

дима са возом оно :he изгледати овюю. Узмимо два посматрача, јед
ног на брду другог у равници. Они обојица посматрају воз који
иде. Онај из долине изгуби:hе га из вида, чим воз наиђе иза каквог
ве:hег објекта (брдашце, фабрике
док he га онај са

Месец буде у самој еклиптици јер

стално видети, тј. за једног посматрача наступило

чворова или бар близу њих. Одавде видимо одмах, да од даљине

Месеца од еклшптике зависи да ли

he

he

бити потпуно, делимично

онда имати да превали наЈ

дужи могуhи пут кроз сенку. Потпуно помрачење Месеца може
најдуже да траје око 2 часа. Код најдужег помра,чења између до
дира Месеца са сенком и излаза из ње прође око 4 часа. Делимично
помрачење Месеца показује нам фазе сличне оним о којима смо го
ворили у почетку. Фаза помрачења има свој .максимум који насту
па у момент·у кад је највеhи део Месечевог диска помрачен. Ве
личину једног делимичног помрачења меримо односом оног дела

пречника који је помрачен према целом пречнику.

Још стари Халдејци приметили су да се помраче:-ьа понав

љају после

18

година и

11

да1н1а. Они су овај раз1мак времена на

звали сарос. У след чега долази ова периодичност помрачења? Ви
дели смо да помрачења зависе од положаја кој.е за:узима Месец
према Сунцу и од тога, да ли је Месец у једном од својих чворова
или близу њих, од положаја које заузима линија чворова према
Сунцу итд. Кретање месеца претставља најкомпликованији про
блем небеске механике. То је једино небеско тело тюје се није још
покорило математичким фор,мулама. Његова путања је, рекли смо
ве:h, неправилна елипса и она не остаје неопокретна у простору.
Према томе и линија чворова се кре.:hе. Она опише један круг у
односу на Сунце за време од 346,62 дана. Дакле, ово је синодичка
револуција линије чворова слична синодичкој револуцији Месеца.
19 синодичких револуција линије чворова износе 6585 дана, а
толико исто износе и 223 сfшодичке револуције Месеца. Дакле,.
после 6585 дана (18 год . и 11 дана) Месец, Сунце и линије чворова
заузимају исте положаје и према томе понављају се иста или бар

помрачење

док за другог није. Тюю је и са Сунчевим помрачењем: за
посматраче помрачење је потпуно, за дру.ге делимично а за

оно је у пуној овојој светлости. Зато, посматрачи са једног одре
ђеног места на Земљи од десет Сунчевих помрачења виде од при
лике

само три.

Израчу;нати време почетка једног помрачења Месеца, ствар
је врло лака. Постоје астрономски ефемериди који нам дају поло
жаје Сунца и Месеца и помо:hу тих података лако се долази до
тог времена. Помрачење од Sог јануара изгледаће овако: Месец

улази у полу сенку у 16h 17m; додирује сенку у 17h 28m; Месец
потпуно ушао у сенку, почетак потпуног помрачења у 18h 58m;
средина помрачења је у 1911 10ш; крај потпуног помрачења, Ме
сец почиње да излази из се'Нiке у 1911 21m; Месец излази из сенке
у 19h 51m; и на крају, излави из полусенке у 2111 2m. Улаз Месечев
у полу·сенку остаје скоро увек неоюажен. И моменат додира Месе
чевог диска са сенком вела је тешко, скоро немогу:hе, тачно од
редити из посматраља. Ово долази отуда што границе сенке нису
јасне, нема наглог прелаза из полусенке у сенку. Додирни,

слична помрачења. Није тешко изранунати да ,fieмo 1954 'год. 19ог
јануара имати помрачење Месеца исто юю ово од 8ог јануара ..
За време од једног ~сароса IHIПp. овог који је почео 1925 год. има
hемо 2 ,помрачења Месеца и 49 помрачења Сунца. У једној години
може да. има највише 7 помрачења, од којих су 4 или 5 Сунчевих,
а 2 или 3 Месечевих. Најмањи брrој помрачења у години је 2, и тада
су оба Сунчева помрачења. Чињеница да има много .више Сунче
вих помрачења од Месечевих из,гледа нам невероватна. Свако је
од IН'ас видео много више Месечевих помрачења. Од куда та варка?
Месечево помрачење наступа кад Месец уђе у Земљиун сенку и
ј~дном у сенци он постаје невидљивим, па ма са које тачке на

чеви зраци пролазе
кроз атмосферу
Земље :rюја их прелама и
шаље у сенку. Зато је тештю опазити тачно моменат кад
почиње да улази у сенку. Тек после неколико минута видеhемо да
је један део диска замрачен. Тај део расте, Месец почиње да по
казује фазе, док се његов диск не претвори у таман срп и не иш
чезне у сенци. 8 јануара у l8!1 58m Месец he уhи потпуно у сенку.
Не треба се ИЗ'f!енадити, што hемо га и за време потпуног помра
чења видети. Његова боја за време помрачења би:hе црвенкаста.
Та боја ~може да буде светлија или тамнија, што зависи од стаља
Земљине атмо·сфере. Месец је, као што је веh речено, мрачна тело.
Своју светлост прима од Сунца, па и ову црвенкасту за време по
мрачења добија од њега. Зашто је та оветлюст црвена, кад знамо
да Сунце шаље белу светљост у прос-гор? Зраци који пролазе кроз
атмосферу .не само да се преламају, веh неки од њих бивају и ап
сорбовани. Атмосфера апсорбује више плаву радијацију од оста
лих и зато су зраци који допиру у сенку црве1Н1Касти. Можемо по
ставити питање, да ли постоји део Земљине сенке у који не до
пире ни један Сунчев зрак? Тај део постоји, само он је најчешhе

Земљи га гледали. Према томе, Месечево помраче<ње виде сва о1нн

краhи од даљине Земља-Месец. Његова дужина варира и сва

места која и:мају Месец над хоризонтом за време помрачења. Ме
сец приликом овог помрачења сличан је возу који ула:зи у тунел~
тј. који се помрачује. Сви они који виде воз виде:hе га, а кад уђе у
тунел и он :he постати невидљивим за све посматраче. Месец је·
увек видљив за .становнике једне птювине Земљине кугле тј. кад

како да понекад достигне и до Месеца, јер је било и таквих помра
чења, кад је Месец остао сасвим невидљив!

настЈ71ПИ

његово

помрачење

половина

становника

наше

Dг. Војислав Ј. Грујић,
суљлент

пла1н1ете

виде то помрачење. Сунчеilю помрачење насту;па кад се Месец у
свом окретању о:rю Земље стави између ње и Сунца и учини га
невидљивим, али само за један део посматрача

да~е.тю маiЊи од

половине Земљиних становника. Атю Сунчево помрачење упоре-
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више урезује у лед у хоризонталном правцу, тако да спона између

Лед на мору
Ауторизован пр,евод с оригинала на немачком, који је об-

јављен у Geгlands

Beitrage zиг Geophysik,

1-2.

На мору западно од Шпицберга долази поларни лед у ди
ректа'Н контакт са топлом водом Голфске lтрује, која овде про
дире далеко у лед и гради као неки залив. Нигде на светv не на

,1ази се отворена вода (без ледене коре) тако близу пола к·ао овде.
Док арктички лед обично допире на југ до 70 9 N, овде престаје
веh код 80°.
Ледене санте, које у овај залив нанесе ветар или притисак
ледених маса, врло брзо се топе и добијају притом врло лепе и
фа1 нтастичне облике (погледај сл. 1).

Сл.

Сл.

1.

2.

Изван овог залива, према Новој Земљи и према Гренланду,
пливају ледене санте у хладној поларној води, чија температура
износи око -РС., те се лед мало топи. Међутим 'горљи слој ове
хладне воде апсорбује Сунчево зрачеље и уз помоh кретања та
ласа изгриза око санти унаоколо жљеб, који почев од водене по
вршине залази у воду за 0,5 м. Део санте изнад жљеба можемо на

стола и постоља бива све ужа и најзад се преломи. Тада та.ласи
односе сто, постаље се издиже из воде, гради се нов жљеб и по
навља се цео процес.

У бури лед бива раздробљен у веhе и маље комађе, које се

затим транспортује ветром и таласима.

Притом свака величина

таласа понесе одређену величину овог комађа, услед чега лед бива
чудно лепо издвојен по величини.

Источногренландска ледена струја садржи крупан лед, по
реклом из Поларног Мора. Овај лед често високо штрч:и из воде

и услед постушюг топљеља добија
дај сл.

фантастичне облике (погле

3).

Сл.

Сл. З.

Сред источногренландске

4.

ледене струје пливају џиновски

ледени брегова, чији су делови иЗiнад воде велики као велеградске

палате и који 1110 пола километра дубоко залазе у воду (погледај
сл. 4). У близини обале Источног Гренланда постаЈу ови ледени
брег·ови, али ипак још толико велики да се често ту насукавају.

звати ледени сто, а дољи део ледена постаље.

Пошто лед »гази« врло дубоко, ·Сто је сразмерно танак, само
OIIO 0,5-1 м. висине, док постоље достиже дубину од 5-10 м.
Хладна вода од топљеља која се из жљеба слива низ лед приљуб
љује се уз вертикалне зидове постоља и штити их од топљеља.

На овим зидовима леда ·обложеним хладном воденом струјом про
води свој живот врста сто\ноге 4 цм. дуга; то је најбеднији и нај
скученији живот, који .ваљда уопште може поднети једно живо
тињсiю биhе.

Сл.

5.

Постаље се састоји углавном из масивног Зрнастог леда, са
вертикалним зидовима, који најпре имају пукотине, а касније их
уравна откравЛ:-ена вода што се слива низ :-ьих. Сто напротив под
деством С}l'н.чевог зрачења постаје трошан, те таласи лако могу
одламати комађе од љегове ивице.

Постаље се тада пружа даље од стола, што може бити опа
сно за бродове. Среhом постаље оветлуца зеленкаста и види се
кроз бистру воду, па се од опасности може сачувати, али се при
вожљи кроз лед мора стално бити на опреэу. у,след тога што се
сто брже топи од постоља, 'Санта се издиже поступно из воде, те
горњи део жљеба постаје видљив
(погледај сл. 2). Жљеб се све

-
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Са гре1 нландских глечера тече лед у долине према мору у

миљама широким и по неколико стотина метара дубоким леденим
рекама. Површина такве ледене реке је сrюро водоравна. Из ма
љих бочних долина уливају се локални глечери у велику ледену

реку. Али их ова не прима у себе, него теку једно поред другог и
уз :-ьу, у изврсном поретку, о чему сведочи правилан

морске велике ледене реке (погледај сл.

Ј.

-

295-

ток средље

5).
W. Sandstrom, Stockholm

otstojanjima od Sunceva sistema. Za jedinicu
naravno, narocita skala koja odgovara
mine ko јп uputrebljavamo jeste kocka
teyn-ovoj jedinki, koja iznosi
Slika 1 pretstavlja presek kroz

је,

Willem de Sitter: The size of the

И niverse

Medju maglinama nas najblШ sused u prostorн 'је velika maglina
m е d i,
otstojanje iznosi samo oko miblon svetlosNa plocama sпimljenim пajveCirm teles'kopima moze se
u pojedinostima proucilti пјеnа struktшa i nadjeno је da jako potseca na strukturu Mlecпog Puta. Tako na рс snimak jнznog dela magline u А n d r о m е d i veoma је slicaп јеdпощ odl zve.cdanih oblak.a и sazvezdj1t1 S а g i t t а r i и s. Та sliCпost izшedju strrukture velikih spira:la i Mlecпog рнtа иkazivala је na tacnost hipoteze kо\ји је
prvi Ыо postavio 1900 lfolaпdski ljиbltelj astroпoшije Dr. Easton, а
naime, da је i nas zvezdaпi sistem spiralna oЬlika. U опо vreme пiје
Ьila jos dovoljno shvacena vazпost tamne materije i Eastoп tumaCio
је ро'јаv-и ·dveju graпa Mlecпo1g Риtа pretpos:tavJjajиCi da se оЬа kraka spirale пе protezrи tacno и istoj ravni. Daпas se, medjrиti:m, doslo
do zakljucka da tи ројаvи treba pripisivati tamnoj materiji, koja је,
l<ao i t1 spiralпim magliпama, zЬijena и иzanom slojн sa оЬе s~tra
пe centralne ravni simetгije, te tako zaklaпja пasrim ocima sгedisпe
prede1e jez.gгa i оно sto је iza пјеgа н ргаvсн prema sazvezdjн "S ag i t t а г i и s, ра time prouzгokнje pojavu dve gгапе Mlecнog p'uta
odieljenih mгacпim pros,toгom. Osпovna ideja teorije, da паs sis:tem
ima spiralan oЬlik, danas
opste prihvaceпa. То sн, dakle, rezнl
tati metoda koji sam nazvao spoljni pгilazni рнt.
Drиgi metod istгazivaпja strнktшe sistema је uпutrasпji pгilazпi
put. Ovaj se metod u potJpuпosti oslaпja na zivotпo delo prof.
Kapjteyn-a, stvaгaoca nauka о S'tatistitckoj astгonoшiji. Metod se
iskljucivo osniva па zakonima velikih brojeva. Nepos,гedna posmatгarпja zvezda ргиzа'ј,u паm pravac u kome se опе nalaze, njЉovo otstojaпje, medjнtim, ne mоzепю пeposгedno posшatгati. Kad, Ьismo
poznali otstojanje svih mШona zvezda, mogH Ьisшо da izgгadiшo
шo-del sisteшa, пaшestajuci za svaku zvezdн bakrenu zicu odlgovaгa
jнce duziпe i pгertstavljajuci po'jedine zvezde lorpticom Ш zгnош
g·raska ргЉтгsсеniш па kгај:и zice. I kad blsшo imarli taj model sta Ьi
smo sa пjim uгadili? Pokнsa!Ji blsmo ,dla utvгd1mo da Ii ovaj velik!
skиp zvezda ima svojн naroШ'u aгhitektшu, da li је iz.gгa1d'jen ро пa
гocitom planu,
skиp samo slиca'jno nag·oшilanih zvezda. Da Ьi
sшо to srazпali proнcavacemo sгednje vгe<dnos.ti. IznaCi cemo broJ
zvezda t1 jed:inki zapremine na гazlШtim шestima siSitema. N~kako
песеmо pгomatrati pojedine zvezrde; iпteг~sujн паs sam'or sre,dnje
vredпosti. Kapteyп-ova metoda ide za tim da se sredlпje vгedno:sti izvedu пeposredпo, а da se pri tош пе Ьi pгerthodпo isio pre:kюl odlredjivanja otstojaп'ja pojediпih zvezda. Njegova istrazivanja os1lanjaju
se па zakone staHsHke i veHkih brojeva. IzrbГIOije se zvezde odlredjeпog pгividпog sjaja, odredjeпog kгetanja i drнgih kaгakteristi:ka.
Kad blh i1111ao na гaspolozen'jи dovoljпo vreшena ne Ы шi tesko ЬiLor
da vаш protumaCim taj Kapt.eyп-ov metodl koji је u svojiш gla:vп'irn
сгtаша vеоша jed~nюrstavan, аН ne sшem da se udaljujeш od narse
~lavпe teme. Mislim da је opravdaпo sto se песu zadгzavati na izlagaпju metod:a, vec си se zadovoljiti izпoseп'jem пjeg·ovih rezu1tata.
Опо sto Kapteyn doЬije iz Ьгојапја zvezda i diskиsije о пjima, to је
;g'Uisltina zvezda tj. Ьгој zvezda и 'jediпici zapremiпe i па гazHcitim

па

OSПO\'U

н
А n dr о
пih godina.
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»Rupe

па

ZЬljeno

nebu« u Mlecnom putu.

(zatvoreno) jato

tl

Herkulu.

Ka.pteyn-ovih rezultata pиblHюvanih 1922, malo рге njegove sшrlti.
Elipse s:и presek sa ravni
onih elipsoida koji pretstavljaj:u po:v~rsine is.te gustine. Centralna ravan i ravan s.iшetrije celog s.istema
је ravan Mlecnog Puta.
crпih tacaka шега је za gиstinи
u; sre<Cfiistu imamo
100 zvezda u jediпici zapremiпe, а na

'1'

Ma.glina

Nюrd

Amerika.

elirpsoitdи samo PIOi jednи zveZid!u u jedinici
lЬrzo и p:raveu upravnom па centralnu ravan .а sporije
гavni. Sиnce se пе nalazi tасно u sгedini, nego и polozaju
п:om m~li:m rkrUZ.icem
sl. nesto de:snю od sredista), koji

opradla

u

·v"'""'"""'-

i sve zve:z;de virdljive golim okom. Kapteyn-ovo dielo osniva se
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isklju~,

c1vo na ,brojanju zvezda. Postoje mnogi mШotni zvezda koji nisu izbгojani i izvesno је ·dla Kap.teyn-ov sistem ne pretstavlja сео7 sistem
Mlecnog Puta, јег postoje opsezni delovi sisteшa :kюlji se nala e izvan
Karpteyn-ovog. Mnogi veliki zvezdani oblaci se mogu jos da biU:du
ukljuceпi u nasa Ьrојапја. Ali daljim sakupljaпjem posmatfacl{ih podataka i njЉovom dislшsђom Kapteyn-ova metoda moCi се se vremenoш prosiriti jos dalje по sto је to bllo moguce njemu samom i пje
govim пeposrediпim saradniciшa. Postojanje tamпe mateгije ~tavlja,
svaka:ko, prirodпu granicu p'rimeni t•og metorda.
Medju пajzanimJljivijiш objektima koji se nalaze izпm Kapteyuova sistema, ali koji su jos н vezi sa velikim Galaktickim sistenюш,
јеsн zatvorena zvezd'ana jata. То stt gнsto zibljeni skнpovi zvez:ia, od
kojih sva·ki sadгzi рю: 10.000 ра mozda i ро 100.000 zvezt1a. Oni, sн
uglavnoш loptasti (globнlaгni) i н sredistн veoma zbljeni. Zvezdana
jata vеоша sн SiHcпa jedna drugom; s3(mo strucnja:k moze da Љ ро
iz,gledu razliktrje јеdпе od drugih. Nеша Љ vise od stotiпe. Ovaj ~е
broj isttvise mali da Ы se па njemu mogrle primeniti statisliEke metod<e; zatvorena jata tтеЬа, dakle proнcava:ti indi•vidualno . .1\li ~mo,
srecom, •н mogнcnosti da odredLmo njihova otstoj•anja meto:dima,
koje z:bog kгatkoce vremeпa пе mozemo ovde
izlю:ziti, i u stanju s:mo
1
da iz:gгacHmo model :koji nam pretstavlja п jihovu ra:spodelн н prostor:tt u, оd:поsн prema Kapteyп-ov1tt sisteшu. Тај mode[ pгetstavljeп
је па sl. 2. Na njeшu vidimo da sн zatvorena j.ata rasporedjena
нg1lavnom simetricno u оdпоsн prema јеdпош sredistu, rkoje se nalazi н ravпi siшetrije Kapteyn-ova i celog Ga:la'ktickog sistema, Sistem zatvorenih jata пalazi se izvan Kapteyп-ova sisteшa Ш ,dr11gim
reciшa, Ka:pteyn~ov sisteш је izvaп sisrtema zatvo•renih jata, ali izmedjui nj1ih pos:toje oCigledпe veze. Pravac н kome se sa Sunceva pc.lozaljla vidli centar sistema za·tvoreпih . j:ata пa!lњzi se н sazveM}н S ag i t t а r i н s u najsjajnijem predelн Мlecrюg P.uta, tamo gde Ьisпю
bHi skloni da postavimo jezgro srpirale н S!Шisrн gore izпe,te teorije.
Prema tome, srediMe s;is,tema zvez.danih jacta шoglo Ьi da b·ttde is.tovremeno i srediste celo1g galakHcko:g sistema.
Ovaj рюЬlеm postao је mnogo jasniji zahvaljнjuci drugom
veoma znacajnom otkricн koje је нС:iпјепо poslednjih godiпa. Као
sto је cesto slнcaj, i ovo је otkrice plod паро·rа mrюgih astroпoma,
ali izmedju svih пагоШй zaslugtt zato imajн LindЬlad i Oort. Na
osrюvн рошеrапја zatvorenih jata н odnosн па zvezde Kapteyп-ova
sistema, kao i iz medjusobпih kretanja tih zvezda zakljttceпo је: da
se сео Kapteyп-ov sistem ~obrce н ceпtralпoj ravпi oko sredista sistema zatvorenih jata i da јеdап рнп ob~rt izvrsi о vremeпн od oko
.200 ili 250 miliona godina. I ~o;va ciпjenica нkaz.uje па to, da se srediste celog sistema пalazi н sredistн zatvorenih jata.
Zbog obrtanja citavog sistema mora postojati пеkа privlacna
sila, koja dejstvнje nasupюt centrifugalrюj sШ, pюuzrokovarюj tim
obrtanjem, kao sto н plaпetnom sistemu Sн.псеvа privlacпa sila onemogнcava plaпetama da pobegnн н pt-avcu tangente, i zadrzava Љ
па пjihovim рнtапјаmа. Iz posmatranih роmегапја mozemo priЬiizno
odrediti raspodeltt mase н sisteшu. Nadjeпo је da пajveci deo шаsе,
шozda oko 90°/о, mora da Ьнdе s.J:юncentrisan oko sredista.
VezujuCi sve podatke koji stt izvedeпi razlicitim metodima istrazivanja, dolazimo do sledecЉ zakljuЬka. Nas galakticki sistem vet·ovatno ima strнktшн spiгalпe magliпe. Njegovo se jezgю podtt-
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dara sa ~гedistem sistema zatvoгeпih jata. Сео sistem obrce s
k
tog Sl:ed1sta i veoma је :pljo~ten. Kapteyn-ov sistem mogao eblo с!~
bude Jedna od_ koпdenzaclj~ 111 koпgloшo·acija zvezda na jednom od
krakova ~е sptrale, а nalazt se verovatno sasvim па
stema. Sltka 3 pretstavlja sematicki presek sistema sa
нргаvnа па гаvап simetrije. Kapteyn-oY sistem пalazi se па

51. 1. Kapteyn-cv sistem (skala levo od
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ргеsесппа

)

~aes~~ ~d пјеg_а 11alazi

se jezgгo, а dalje od пјеgа pгesek гаvпi cгteza
, асш;t~ sр1г_а 1_е s~ dmge stгапе jezgтa. Istaknimo da је
veoma sllcaп_sllCl vsplralne ma,g:liпe lюја se vidi sa stгane, ј{аО па
N:.~· С. 456(). Tacke pгetstavlJaJU zatvoreпa jata. Na dijaaтamu
~ 11v azan~v tamna_ mateгija. Опа је skoncentrisana н uz:пош
н.z st·edtsпe ravш. Ova Сiпј enka oпeшogucuJ· е па ш da t"z pol v .
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18111
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deo Jezg~a, Р~ i. sve ostalo sto se пalazi destю od пјеgа;
J.e~_tca prott~~GkUJ~ ~П_Ytdnн ројаvн dvejtt graпa Mlecnog нtа
sledeCi. Nas galakticki sistem
magli~a lS~~t~~a~toJ~ s~ l~ ve~lk~g br~j~ zvezda, ра i sjaJпil1 i tamпih
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.sist
.
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bar okolo naseg· sistema. Moze se pretpostaviti da ista raspodela vredi
i za vece daljine. Na osnovu toga mozeшo da procenimo g'ustinu materije u onom delu vasione lюji saCinjava nasu najЬlizu okolinu. Pri
tome moraшo, razшne se, upotreblti veliku jedinicu mе1·епја. Као пaj
podesniju jedinicu uzmimo kocku cija је straпica dugacka mШоп svetlosпih godina. U svakoj takvoj jedinici пalazi se prosecпo ро јеdап
galakticki sistem. Kad Ы se svi ovi sistemi raspali u atome vodonika
Ш u protone i kad Ы ovi ЬШ ravпomeшo raspodeljeni u prostoru, koliko Ы se tih cestica tada nalazilo u 1 cm 3 ? КuЬпа stopa sadrzace svega
3 Ш 4 takve cestice, а to је veoma mala gustina. Ona је oko mШon
mШona puta manja od najsavrsenijeg· Yakuma koji mozeшo postiCi u
nasim fizikalnim laboratorijama. No mi poznajemo sашо mali deo
yasione~ koji cemo zvati nasom okolinom. Iako su granice nase okoline,
povecanjem moCi teleskopa, blle znatno prosirene - moze se tyrditi
dasu one za poslednjih 15 godina prosirene za oko blljadu puta је ta nasa okolina jos uvek samo neznatni deo сеЈе yasione.

паСi.

Namerno kazem »koja Ы daYala о njoj racuпa« а пе »koja Ы је
protumacila«. Rec tumaCiti је zпatno promenila smisao za poslednjih
25 g·odiпa. Pre 30 godina mislili smo da шozemo protumaciti syaku pojavu i da mozeшo izgraditi mehanicki model yasione u miniatшi. Danas
nismo vise tako samopouzdani. I kad Ы bllo шoguce izgraditi
lюji Ы pretstaYljao nюderпe fizicke teorije, uvidelo se to Ы ustvari
pruzilo samo пeznatnu pomoc nasoj moCi pretstayljanja' а u sustini ne
Ы gotovo пista dopгinelo гazumeYanju pгirode. Zbog toga zadovoljni
smo vec ako uspemo da posmatrane Cinjenice pгetstavimo sistemom
matematickih оЬгаzаса, koji izгazayaju оsпоvпе zalюne ргiгоdе i odn?se _izmedju pojedinih posmatгanih сiпјепiса. U kоШю su mпogobroj
ШJe 1 гaznovrsnije cinjeпice koje mozemo pretstaviti odredjenim sisten:om obra~~ca, u. to~iko је teorija ЬоЈја. 1 геЬа dakle nastojati da
паdјеШО teOПJU koja се nаш pokazati пе zasto se vasiona siгi уес
ko~a се dati siгe_nj~ yasi:one l1:ao nuzan Ш, u пajmanju гuku, '
гezultat mateшat1ck1h оЬгаzаса sto pгetstavljaju osrюvne zakone
1ode. Dгugim гecima tгеЬа da dodjemo clo sћYatanja da је pюsirava-
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Sl.
Sl. 2. Kapteyn-ov slstem i globularna jata (skala и sv. god.)

Ni do danas ne znaшo skoro nista о onim deloviшa vas~one koji su
izvan te okoline, ра otuda kad govoriшo о vasioni kao celini moraшo
da о njoj cinimo izvesne prei:lpostayke. Ргvа pгetpostaYka kојн cu
uciniti takve је prirode, da se njena oCiglednost tesko шоzе poreCi:
nasa okolina nema nikakviћ narocitih preimucstava, vec је sasviш
oblcni deo vasione; dflugiш re6ma, posmatгaпa u doYoljno vеШюј skali, vasiona је hoшogena i izotropska. Prema tоше gustina koju smo
utvгdШ za nasu olюlinu је istovгemeno i gustiпa vasione kao celine.
То је jedan od dyaju podataka posшatranja koji se odrюse па vasiюnн.
Dгugi podatak odnosi se na kretanje spiгalnih maglina. U stanju sшо da meгimo ne sашо daljine ovih objekata, vec i njihove
brzine. Ispalo је da s,u te Ьгziпе pozitiyпe, tj. da sve шagline beze od
nas. UstYaгi one ne beze naгoCito od nas, vec jedna od druge. Brzine
se povecavaju sa daljinom i grubo uzevsi sгazmerne su daljiпama. Posledica toga је, da se sva medjusobпa otstojanja povecavaju u istom
odnosu; сео se sistem siri. I tako se pojavila teorija о lюјој se daпas
mnogo govoгi: teorija о siгenju yasioпe. Uр1ЋУО to nije teoгija уес
posmatrana cinjenica. Teoгiju koja Ы davala о njoj racuna tгеЬа tek
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Oorl-ov

diagгa111

galaktickog sistema (skala

и

pars.).

пје ~itna о~оЬlпа vasioпe. А kako cemo do toga doCi? Која је
.о~оЬша v~~юne? Р_ а oCig;ledno ta, sto тога biti podlozna opstim

bltna
zakoc!akle, pюнcavati te zakone, да
pгuziti vasioпu koja se pюsiruje.

п~ma tеопЈе relatlvnostl. Могаmо,
b1smo saznali da li nam опi шogu
. Na ~)vpme mestu tгеЬа da нciпim пekoliko pгimedbl о teoгiji
~elat1~nos~1. Ona је blla cesto pogгe~no pгikazivana i u populaгniш
сlапс11?а 1 н. staшpi. О teoгiji гelativпosti ргiса se da је veoma tesko
. sћva.~lJ1Va, а~1 ona to ne zasluzuje. NesumпjiYo, svaka пauka је teska ·
teo;,'!Ja гelatlyn?sti,_ ~e~jutim ~ije teza od dгugЉ nauka, i svakako ј~
~aksa od_ mпogth flz1ek~h tеопЈа. Рогеd toga снје se da је ona ша!о
1 гevolucюnaгna, ali ni to nije slucaj. Јег - ustYaгi опа је samo Ioo·icna posledica misaone linije koju mozemo povuCi uпazad kгoz Yl..'k~ve
dо praYo_g ~ocet k а панkе ~ шehaпki. Pгvi relatiYista је' ustvaгi Агћi-'
11_1~d, ?sшvac r;ta~cne m~~~шke. А postepeni г~zvoj ideja mozemo pгa
tltl pteko Gallle1-a, k<?J1 Ј~ росео tamo gde Је Aгhimed Ыо stao, ра
Ј?Геkо Newton-a do Ешstеш-а. Osnova Newton-ova zakona meћaпike
Је zakon post?jaпosti! ko:Ji је ot~гio G~_Шei, i ~iji је pravi smisao taj,
da su оsп?'~ш. zakoш pпrod~ dtfeгeпc1Jalпe Jednaciпe d г u g о g а
reda. КаsшЈе Је Newton otkпo zakon g·гavitacije koji zajedno sa zav
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-

301-

konom postojanosti daje racuпa о kretaпjima planeta i Meseca i о
padu tela па Zemlju. Einstein-ovom teorijom postignut је veliki napredak time sto su ova dva zakoпa spojena u jedan isti zakoп. 1 sam Newton је verovao .da izmedju zakona postojanosti i zakona gгavitacije
postoji intimna veza i pokusavao da ih dokaie pгeciznim opitima. АН
и пjeg·ovu sistemu mehaпike ova је veza bila slucajпa i iznenadjujuca
podudarno~t. Medjutim, u Einstein-ovoj teoriji ta veza sleduje neposredrю iz osнovпih jednaCina. Osnovпe jednaciпe teorije гelativnosti
takodje su dгugoga геdа. Опе su nesto slozenije od јеdпаСiпа klasicne
(Ne\vton-ove) mel1anike, ali su i matematicaгi nasЉ dana vestiji od
опЉ iz Newton-ovih vгеmепа, ра sн, prema tome, Ьili u stanju da
nadju rе~епја ovih јеdпасiпа. Pocetkom 1917 g·odine пadjena su dva
t·eseпja; verovalo da sн опа jediпo i moguca. Iz пepristrasпosti паzvасн
Љ pгivгemeno reseпje А i геsепје В. Svako od пjih daje јеdпн шоg·нсu
vasionн. Odmal1 se moze геСi da је u оЬа slнcaja, А i В, а ргiогi геsепо
pitaпje da li је vasioпa kопаспа Ш beskonacпa: н оЬа slucaja опа је
konacna. То sledнje iz jednaCina. Ра н сеnш se опdа vasiona А razlikuje је vasione В? Vi se secate da smo iz posmatгaпja izveli dva podatka: gнstiпu mateгije u рюstогн i sireпje vasione. U геsеnјн А imamo izvesnu gustinu. Vasiona је konacna, ра prema tome ona ima оdге
dјепн veliCinu koja se moze meriti izvesnom kolicinom nazvanom poluprecпik Postoji matematicki odпos izmedju роlнргеспikа i gustine.
Kad se јеdпа zna druga se шоzе izracипati. Pri tome и vasioni А ne
пюgu postojati пikakva sistematska kгеtапја ni sirenje. Vasioпa А је
stabllпe gcadje. Zbog· toga sam је nazvao s t а t i с k о m v а s i о
по

111.

U slиi'.aju В, medjиtiщ imaшo sistematsko lпetanje, koje је
slicпo siceпju а brziпa је рпЬlizпо srazmerпa daljiпi, kao sto је иtvг
dјепо posmatranjima. Postoji odredjeпi matematicki odпos izmedjн
polupгecпika i bгzine proЉavanja: ako jedno poznajemo, drugo mozemo izracипati. Ali н vasioni В g·ustiпa је nula. Nema пiceg н njoj

cime Ы se ogledalo sireпje. Zato sam је пazvao р г а z п о m v as i о п о m.
Која је od оvЉ dvejи rnogнcЉ, stvaгпa vasioпa u kojoj zivimo?
Ni u kome slнсаји пе smemo ocekivati da stvaгпa vasioпa tаспо odgovaгa ijednoj od пјЉ. Matematicke gradje samo sн pгiЬliZпe stvaгпosti.
Jedino ispravпo pitanje koje treba postaviti jeste: koja је пajЬliza
stvaпюsti, staticпa ili prazпa vastoпa?
U statickoj vasioпi siгепје пе шоzе postojati. Stvaгпa vasioпa se
medjнtim brzo Siгi. Zato sн doskora astгoпomi uopste bili skloпi da
. vегuјн, ..kako ~~ prazna vasioпa пајЬоlја apгoksimacija. Razиme se prava vаsюпа шје potptшo prazпa, ali, kao sto smo videli veoma је
p~·iЬlizп~. tome. Опа је milioп mШо.ла рнtа ргаzпiја od п;јvесе prazl~lr:e ~оЈи mozemo postiCi па Zemlji. Pojavljuje se samo pitaпje, da
l1 Је 1sргаvап паs пaCin mегепја pгazпine vasioпe. Jesmo li и ргаvи
da meгimo vasioпи пasim zemaljskim jediпicama? Ocigledno пе: mol·a~? је meriti пjenim sopstveпim jediпicama. U prazпoj vasioпi po~tOJl odгedjeпi odпos izmedjн Ьгziпе ргоsiгаvапја i polupгecпika. Ргvа
Је pozпata iz posmatraпja, а drнgu шozemo da odredimo. Zatim iz
vгedпosti polнprecпika mozemo odrediti g·нstiпн kоји Ьi vasioпa imala
~~d Ьi Ьila .statiCпa. Ako Ьi рюгасипаtа gнstiпa ispala, recimo, hiljadtt
111 Ью· stotшu риtа veca od stvarпe gЋstiпe izvedene iz posmatгaпja,
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bllo Ьi оргаvdапо tvгdjeпje da је ргаzпа vasioпa Ьila dobra apгoksi
macija. Medjнtim, па osпovu izvedeпih гасuпа, doЬiva se da пјеnа
gustiпa izпosi svega 2 do 3 puta posmatraпe gиstiпe. Umesto da је
vasioпa skoгo prazпa, опа је нstvaгi gotovo toliko рнпа, koliko Ьi
нopste smela da Ьиdе. Ти se dakle пalazimo па mгtvoj tacci. Postoje
samo dve mog·нce vrste vasioпe, ali sн оЬе пеmоgнсе sa gledista podataka koje рrнzајн posmatгaпja.
Као sto је cesto slнcaj, паСiп kojim Ьi se mogli spasti te teskoce је jedпostavaп - ali samo ako ga vec pozпajemo. Nasao ga је
Dг Lemaitгe iz Loнvaiп-a. Razlog zb·og kojega smo 1111slili da sи vasioпe
А i В jedino moguce Ыо је taj, sto smo pre 15 godiпa tгazili samo
staticka геsепја, н нvегеnјн da vasiona treba da bude stabllпe
Odbacimo li tu pгetpostavkи i zamislirno 1i da vasioпa evolнise
поg staпja н drugo, onda пе postoje samo dva mogиca геsепја, vec
Ьеskопаспо mпogo. Staticka vasioпa је јеdап ekstгem, sa g·нstiпoш ali
bez siгепја; dгugi ekstrem је prazna vasioпa, sa siгeпjem но bez gustiпe; izmedjн ovih ekstrema postoji пiz resenja prelazпa tipa koji
imaju оЬоје, i gustiпu i siгепје. Stvarпa vas~oпa је јеdап сlап tog
пiza; svojи evoluciju zapocela је kao staticka vasioпa; otada пalazi
se tt sireпju i prosiгivace se i dalje, dok posle beskoпacпog vгemena пе
Ьнdе dospela u staпje veoma sШ.по prazпoj vasioпi.
U toj teoгiji vasioпa је ipak kопаспа i postoji mateшaticki odпos izшedjн vrednosti pocetпog i sadaпjeg· polupгecпika s јеdпе, i izшedju gustiпe i Ьгziпе ргоsiгаvапја s dгиgе stгапе. Sada шozemo da
odgovoгiшo па pitaпje: »Kolika је vasioпa ?« Odgovor glas.i: vasioпa
шепја svojн velii'.iпн: pre пekoliko шШопа g·odiпa пјеп polu:precпik је
izпosio oko hi!jadн шilioпa svetlosnЉ godiпa. Sadanji polupгecпik :је
oko 2 do 20 рнtа veC:i od росеtпе vredпosti, а brziпa pюsicavanja tо
Шщ da se poluprei'.пik udvostгнci za oko 1400 milioпa godina. Ukupпi
izп.os materije н vasioпi za sve vгeme siгепја ostaje pгiЬliZпo isti. Vasioпa н pocetkн evolucije blla је staticka; пјеn polиprecпik pozпajemo,
ра ргеmа tоше mozemo iztac.uпati пјепи gustiпн, i tako odgovoriti
па pitaпje .koliki је Ьгој zrпaca peska ili рюtопа н vasioпi. Вюј рго
tопа н vasюпi moze da se izrazi sedшicoш Ш osmicom kojoj је dopisaнo 78 шtla.
..
Pt·e пеg·о ~to zavгsim ргес!аvапје нciпicu јеdпн орошепи. Теоща O·d daпas пiје teoгija od sнtга. Теыiја kоји sаш vam pгikazao
moz.da пiје. пi teorija od daпas vec teorija posledпjiћ meseci. Naнka
se daпas razvija veoma Ьгz,о ра Ьi пaivno bllo mis!Ш da smo ша и
kom~. pogledн postigli kопаспо staпje. Sve fizicke паиkе, ра i astro1IOШ1Ja, nalaze se и ргеlаzпој fazi razvoja. Teorije se пергеstапо
н~~vгsаvајн i prilagodjavajн пovijim rezttltatiшa posmatгaпja.
Zato
ШЈе opr·avdana pretpostavka, da sшо vec daпas ma gde postigli kопас
~.0 st~пje. I.zvesп.o је ~ашо da se пalaziшo ~1а pгavome риtн. Теогiја о
streПJU vаsюпе Је vazaп паргеdаk ka Ьоlјеш гаzнmеvапјн ргiгоdе i
ostace и osпovi istiпita, iako se пе moze pretskaz.ati kопасап obHk
k?ji се ?Па z~нzeti, пi паСiп kojim се se опа protttmaCiti. Cak i tvгdje
ПJe da Је vаsюпа kопаспа dovedeпo је danas и pitaпje; ali diskus.ija
о tош predmetн odvela Ьi паs izvaп ovog ргеdаvапја.
1)

1 stopa
1шЬnа

12 palaca
stopa = 28,32

=

30,480
dшз.
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морала би тежа на Месечевом удаљењу бити далеко мања, док
на врху дрвета једва нешто ослабила.

(Неrmапп К!еiп: Astroпomische АЬепdе)
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Коперник и Кеплер пронашли су начин небеских кретаља и

То је чувена прича о јабуци која је пала и одвела Њутна до
откриhа универзалног закона о тежи. Још доцније су показивали
у Woolsthorpe-y дрво, са кога је, по лричању, пала јабука, док и
дрво није пало као жртва теже. Међутим је прича о јабуци која

паша само легенда којој недостаје свака историска подлога. Чуве
ни Gauss, најближи духовни рођак Њутнов каже о томе: »Прича
о ја:буци је исувише глупа.
се може веровати да је једно такво
откриhе могло бити успорено или убрзано тиме што. је јабука пала

грађу планетног система. Али се \Нiије знало зашто се кретања оди
грwвају тако а не друкчије, зашто планете опходе сунце у елип

сама и зашто постоји однос, који је Кеплер пронашао, између
времена обиласка и удаљеља. Стојало се пред чиљеницом коју
rшсу даље испитивали, и која је код малог броја изазвала чуђеље
или давала повода за даље размишљаље.

Случај је хтео да оне године када је умро Галиле.i у енгле
ском селу Woolsthorpe-'y код Grantham-a у Linkolnschire-y угледа

светлост дана једно дете, коме је било ~суђено да као човек дубље
проникше но и:Iю пре њега у тајне грађе света. То је био Исак
Њутон, рођен

5 јануара 1642. И овај велики дух са којиiМ се, ко

лико сеже историЈа људи, само мало љих могу поредити поникао

је из тамнина ниж~г ~сталежа.

Његова мајка Heшiette AyscongЪ

остала је уводица ускоро по рођењу дечака и управљаше малим

имањем чији ~су приходи били оrю 80 фунти стерлинга. Прво обра
зовање стекао је млади Њутон на сеоској школи у Woolsthorpe-y,
затим га, када је му је било 12 година одведоше у Graпtham где
је посеhивао ш1юлу и становаQ у куhи апотекара Clark-a. У играма
својих вршљака мало је учествова:о, али се радо башио грађељем
малих апарата, цртао, ~сликао, па је чак писао и пе~сме. Када му је
било 15 ,година позвали 'су га натра1г у Woolsthorpe да узме учешhа
у вођвњу малог добра; суботом су га виђали ка,ко у пратњи овог

Isaac

Ga/ileo Galilei.

Ne~vton.

слуге долази на трг да про:да пољопривредне произrводе и како у

замену за њих купује друге производе. Међутим се показало да
млади човек има мало смисла за то, и мајка га је после кратког
времеrна опет послала на школоваље у Graпtћam да се опреми за

научнички позив.

1660 посеhивао је- Triпity-college у Cambridge-y

и тамо се пре свега посветио математичкњм студијама. Прво заrпо
~слење на универзитету добио је 1666, а три године доцније је по
стављен за професора математике и на томе положају је остао 26
година. Од

1668

до

1695

заступао је, а да се никшю не истакне, у

или остала да виси? Случај је свакако био следеhи:

Њутну

јед,нюм дошао неки приглуп и насртљив човек и питао га како

дошао до свог великог про1наласка; али када се Њутн уверио кога
има пред собом и хтевши да га 1се ослободи рече му да му је једном

пала' јабука на нос што је и ономе, који је задовољно отишао, било
савршено јасно«. У веhини случајева је тешко реiш како су вели
ки 1проналазачи дошли до нових истина које су доцније објавили
свету. Ипак се може тврдити да су до првих мисли дошли ~случајно,

парламенту универзитет.

да су желели да буду нач-исто са свим послещща1ма, да ништа нису

Његова прва размишљаЉа о тежи потичу још из 1666, када је
због К'Ј11Ге напустио за неко време Cambridge и вратио се у Wolstlюrpe. Ка:да се он једном, прича Pemberton у својој Њутновој био
графији, сам шетао у врту пала је једна јабу1ка са дрвета. Њути

узимали као разумљиrво 'Вefi су свачему тражили порекло и циљ.

је 'помислио да би јабука због своје тежине морала пасти на тле,

чак и кад би се дрво налавИло на врху највише планине. То га
је даље одвело до претпостаrвке да се тежа може да шири и до

Месеца и да га води у љеговој путаљи око Земље, опајајуhи се са
љеговим кретаљем по законима о хитцу. Сем тога, мислио је Њутн,

-
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Милиони људи су и пре Њутна посматрали 'Пад тела и сви су у

љему видели нешто разумљиво, чиљеницу без веhег значаја;
се Њутн зачудио и нашао општи универзални закон теже. У сваком
случај,у није то откриhе било тако просто и једност3:'В:но као што се

може мислити, јер се није тицало постављаља прет'Поставке, веh
извођења Нlаучног доказа. То би само могло бити уз припюмоh
математике, када би Њутн иэра'Чунао кољи:ко би требало да буде
nриrвлачеље Земље па да О'дрти Месец у његовој пут:ањи око
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Земље. Да би се така1в рачун извршио било је потребно претпоста
вити да ли се и како меља хипотетичко привла:чење Земље са

биле ни HaJMruљe неосноване за тадашље стаље науке и видике
Њут'.нових савремеНiика. И поред радОIВа Кеплера и Коперника биле

удаљељем.

су небеске појаве доста непознате ста1нювиику земље, и преношеље

Њутн је, као рођени математички геније одмах увидео да
то привлачеље, ако постоји, :мора опадати у обрнутој сразмери са
квадратом отстојаља. Ако је, према томе, јачИIНа силе на удаљељу

једне особине земаљских ствари, наиме теже, на небеска тела из
гледало је онда више или маље пустоловно, а ниуком случају
разумљиво као данас, када су механички појмови више и даље
раэвијени. Сам Њутн каже у свом бесмртном делу: »Ја cruм објас
нио појаве на небу и на нашем мору (плиму и осеку) помоhу теже,
али узрок теже нисам још означио. Сила происходи сигурно из
неког узрока који продире, не мељајуhи јачину, до у средишта
Сунца и nланета, и не делује у сразмери са површином (као меха
нички узроци), но у сразмери са материјом (масом). О узроку те
особине нисам из појава ништа могао да з.а:кључим, а хипотезе
неhу да постављам. Главно је да тежа эбиља постоји, и да деЈiује
по законима које сам ја одредио«.
Њутн
је најзад остао при

од

1

Земљиног полупречника једнако

полупречника

1

/4,

на удаљељу од

4

1на

удаљељу

од

1, онда је на удаљељу од 2
3 nолупречника једнако 1 /о,

полупречника једнако

1

/ 16

итд. Он је исто тако

знао да на површини земље свако тело у првој секунди пређе пут
од 15 стопа (= 9m, 81) те му је било лако да израчуна да ли је
Земљино привлачеље на Месечевом удаљељу, које износи, заоrкруг
љено, 60 Земљиних полупречника, довољно да га одржи у љег 1 овој
путањи.

Да би тај рачун извео, Њутну је било потребно да зна вели
чину Земљиног полупречника, и он је узео да је она 34.000.000
стопа. Али када је рачун извео са том вредношhу, нашао је да

Земља својим привлачељем не би могла да одржи Месец у љеговој
путаљи, те је стогrа на:пустио цео поТЈ;ухват и сматрао да је љегова

идеја нетачна. Тек 16 година доцније, наиме 1682, вратио се поно
во rна ту ствар, а т~оме је дала повода вест да је француз Picard
извршио ново мереље Земљине величине, и да по љему полупреч
ник Земље износи 39.200.000 стопа. Њутн је шој ранији рачун од
мах поновио, и нашао да је Земљина удаљеље }'~Право
довољно
да задржи Месец у љеговој путаљи! Но Њутн се IНIИје задовољио
само овим бројним доказом, веh је математички показао да су
Кеплерови эа:кони само неопходне последице утицаја општег при
влачења у љегову д,еловаљу на кретаље ПЈiанета, и тако је про

н:ађен велики светски закон~ »Њутн се

-

каже

Bessel -

уэдигао

мишљељу да тежа делује кроз празан простор на даљину. Он даље

говори о једној извесној духовној супстанци чијом се снагом и
радом делиhи тела међусобно привлаче. Њутн је сматрао као не
мотуhе дати механичко објашљеље теже, јер је сматрао, као што
се из Соtеs-ових из'Вођеља :види, да је тежа последљи узрок, који
се не може механички објаснити, јер онда не би био најпростији.
Највеhе Њутњово дело је откриhе универзалног закона о оп
штем привлачељу и љегова примена, помоћу сасвим нових мате
матичких поступака, на проблеме астрономије. Поред тога
он
нruпра:вио још неколико откриhа, двољних да љеговом имену при

баве бесмртност. Нека О!Вде буду кратко споменута само љегова
испитиваља о обојеним састојцима беле светлости, о раэличит~ом
ломљељу эракова разних боја, као и конструкција телескоrпа са
огледалом и радови на балистици.

до објашљеља ~система овета, јер му је .у,опеЈю да нађе силу чијем
су деловаљу Кеплерови эакони само неопходне последице и која је
морала да одговара појавама, јер су им ови закони одговарали

је живео у тако неЗIГОДiНИМ материјалним приликама да је морао

и наговештавали је.

да од Краљев,ског Друш11ва тражи опроштеље г'одишље чланарине.

Њутн је овоје откриh.е објавио у делу »Priпcipia philosophiae
пatuгalis шathematka« које је изишло 1686, и у тој је кљизи дат

литичких и војних знаменитости, благодареhи Нlастојаљима лорда

и математички формулисан тако велики број ~посЈrедица љеrговог

Halifax-a, добро место тиме што је добио зваље надзорника II-Ювца,

откриhа, да она припада најдубокоумнијим и најзначај.нијим де

и доцније и знаље директора, што му је до1t-юсило прихо~де од

лима што су објављена, и да је њу спочетка само мали број савре
меника потпуно разумео. Али нашем чуђељу неhе бити краја када
дознамо да је Њутн своdа иопити1вања извршио математичким аrпа

фунти стерлинга.

широм целог света познатог научника за претседыика, и до љегове
смрти је избор сваке године падао опет на љега. Краљица Ана му

Каrко Нlије могао да добије никакво имаље, био је упуhен са
мо на своју скромну плату професора универз-итета, и дуго година

Тек

1695 добио је човек чије he име преживети имена С!ВИХ по
1200

· 1703 изабрала је Краљевско Друшт;во сада веh

ратом старе геометрије, који је само у љеговој руци могао да ства"

је даровала титулу витеэа, а као почасни члан најзнатнијих научних

ра таква чуда, коме је свемоh даровала од сопственог стваралачког
духа дубоко обележје. »Са эачуђеном радовнаљошhу каже

друштаrва у Европи био је Њут:н за време поСЈrедљих двају деце

Whewel1 врло тачно- посматрамо ми, rюсмрчад, као огромну ратну

родљак.

нија свога живота несумљиво највеhи живи математичар и при

наr:ршву ово 'гломазњо оруђе које леrпо стоји пред нама под тро

Њутн је био средљег раста, и у последљим годинама живота

фејима иэ старих дана и на1гони нас да се питамо какав је то био

врло дебео; глruва му је била покривена сребрн:обелом власуљом,
имао је тамне очи, тако да ништа од љеrгове спољашности није

човек који је као оружјем витлао оним што ми данас једва мо
жемо да ди11немо као терет«.

Њут:нюво велико откри:hе није у прво време 'Изазвало оно ве
лико дивљеље које би се могло очекивати, чак су се нашли про

тивници који су сумљали у претпоставку о сили која делује на
даљину, како је Њутн претстављао гравитацију. Ове су1мље нису

-
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показивало велики дух. По карактеру је био плашљив и скептик
а при том детиъски скроман. Значај ,својих научних истраживања

умео је добро да брани од страначких претензија али је тююђе
говорио: »Не знам шта свет о ме1r:Ш мисли; самом себи изгледам као
дечко који се игра на обали мора и овде или онде наиђе на какав

-
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пљоснати белутак или шкољку необичног облика, док је океан
истине скривен мојим очима«. Последље године љеговог живота

добиhе се:

т2s1 s i+ di-Pz

биле су посвеfiене верским размишљаљима; мofi љеговог разума је

2s1 d1

стално опадала и 20 марта 1727 преселио се у вечност. Његови
остаци одмарају се у Westminster-cкoj катедрали, а на
његовом споменику стоје ове сасвим оправдане поносите речи:
нeгis

[т2

Sibl gratulentur mortales, tale tantнmque existisse, humani g·edecus.

I

+ хтз s2 _s_~----::---;;--"---=

+ di- р2)

-fт 2 (di+P 2 -2pd1 cosA

Нека су смртни среhни што је живео такав и толики украс

2qd1cosB+df- р 2)]

људског рода.

Превео: И.М.А.

+ 2т 3 df- т 3

тв

• 6----"'----=-

= J-[di(m
2 +nЏ
dt .
у проблему
Претходна примедба

У јунској свесци
ового·дишљег »Глаоника Ј'у!Гословенског
профеоорског друштва« изишао је чланак Др-а А. Билимовиfiа и
Др-а Б. Петронијевиfiа: »Елементарно решење дьа позната случаја
проблема трију тела«, 'У коме су изведене елементарно-геометри
ским путем основне једначине које решавај·у проблем трију тела
у позната два случаја. Другом писцу тога чланка испало је накнад
но за руком, да у новембарској ·свесци тога часописа (у чланку

»Неколике теореме у проблему трију тела«) докаже још неке теоре
ме које су од општег значаја у проблему трију тела. Редови који
следују на1ставак су овог љеГiовог чланка.

c... z.

Теореме

Ј. Ако се три масе т 1 , т 2 , т 3 , 1<.0}е се арuвлаче ао закону
прuвлачења у= I. г (где је у убрзање, I константа која одговара
гравитационој константи Њутоновог закона, а г растојање) на
лаае на теменuма

троугла, тачка

аресека

праваца

њuхових

pe-

syлmyjyfшx убраања аадаће у средиште маса.

у-:-

2. У троуглу
I. r, формула

маса

m1,

т 2 , т3 ,

2).

У равнокраком троуглу маса

Доказ. Ооој се ,садржи у доказу

чланка у јунсR'ој свесци »Гласника«.

За резултујуће убрзаље масе

ао

закону

kMr1

1= ---т

за реаултујуhе убрзање

Tr1 бufie:
Y'r 1 = I (т1
т 2 + т 3) r 1 •
Доказ. Из слике 1 следује формула за реэултујуhе убрзаље

1

+

масе т 1 :

Кад се у овом обрасцу замени

cos (s1 , d 1)

и

cos (s2, d 1)

љихо

:вим вредностима:

cos (s 1 , d1)

= si+df-P
d
2s1

2
и

* cos 4. + cos В == cos А -

1
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m1 ,

једнаких страна равнокраког троугла
формула:

које се аривлаче

ml, m2, ms,

по
закону гравитације, трансверзала,
темена једнаких страна, пролази кроз средиште маса.

4.

Доказ. Овај се назали у наiВеденом чланку у новембарској
свесци »Гласника« (као д:оказ теореме

3.

cos А = О

-309

3-,.fie
.

теореме

се

аолаэи из·

наведеног

која се налази на темену

.

претходне теореме, важи

ше опсервирају. Окултација једне звез- ности да присуствујем радУ конгреса

:а одавде, пошто је

де то ј,е у ствари љено

2+d2
cos (s1 ,r1 )=s1 1 2s 1 d1
=

cos

помрачеље. од 12 до 17 јула и то: у петак, 12-ог
јула, од 9h30 до Юh30 присуствовао сам
лази на звезде и заклаља их, тако да седници к·омисије за карту неба; од
нам оне остају невидљиве за једно вре- 10h30 до 12h седници комисије за ефе
ме. Опсервација окултације састоји мrериде; у суботу, 13-ог јула, од 9h30
се у томе, да се нотира тачно време до 10h30 седници комисије за паралаксу
ишчезаваља звезде. Пошто знамо ко· Сунца; од 101130 до 12h седници коми
ординате звезде, полупречник Месеца сије за лонгитуде помоЬу бежичне те
и координате инструмента којим оп- леграфије; у понедељак, 15-·ог јула, од
сервирамо, израчунавамо координате lOh до 11h седници ·комисије за мери
Месеца и упоређујемо их са оним до- дијанску астрономију; у 11 до 12 сед·
бивеним из таблица Г. Brown-a. Г. ници комисије за Месечеву номенкла
Вrоwп у сарадљи са г. Bronwer-oм при- туру; и у уторак, 16-ог јула, од 1011 до
Месец у свом окретаљу оrю Земље наи-

(s 2,

2s 1d1

2std1 rПlz (si+df-p2J+m2 (s1

+ di-q2)] .

Кад се даље у овом последљем изразу стави

si =

Р2

+ df--2pd

1

и

cos 8 1

s~

=Q

2

+ df- 2qd cos 8
1

2

купља све
једној

окултације опсервиране у

години 1и израчунава отступаље

Месеца од ње11ових таблица. У
пomical

Jouгnal

* cos

В1

+ cos 8

2 ::::::

Cos 8 1 -

со::; 8 1 =О

Др.

Братшслав Пempoнujeвufi,

.АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА.

математичари овим проблемом.

Један

Окултације звезда опсервиране 1933.
- Један од најrшмпљикованијих проблема небеске механике свакако је теорија кретаља Месеца. Овим проб.лемом

од љих, г. Brown, посветио је сrшро цео
свој живот овом проблему и успео да
да једну нову теорију кретаља Месеца.
На основу ове теоријrе IИ!Зрачунао је
бавили су се највеlш математичаrри и Месечеве таблице које су данас у упо
астrрономи света и како се никшю није треби код свих великих· ефемерида и

дюлазило до решеља почело се са пра-

које дају позиције Месеца са малим от

ном да поставља питаље, да ли је Њут-

ступаљима од

нова теорија гравитације тачна или не?

Brown-y кретаље Месеца може да буде

Године

о•nсервација.

дан

велшщ

емпиричrш

члан

1194 окултација

и

мале

Комисији

за

лонrитуде

претседавао

је г.

G. Perrier, генера,п француске вој

ске.

Преводилац

енг.лески

опсерваторија и израчунали отступаље

Lejay,

и

члан

(са

француског

обратно)
ове

био

комисије

и

на

је

г.

управник

стварних Месечевих rюрдината од оних

Астрономске

добивених из таблица. Средља годиш-

Wey.

ља вредност тог отступаља за лонгиту-

пошто је нрочитаrо свој реферат 0

ду и латrи<туду Месеца У љеговој пу-

дУ ове комисије, захваљује свима оп

таљи је:

·серваторијама и астrр·ономима који

3~

= +

=-

опсерватарије

Претседник

отвара

у

Zi-ka-

седницу

и

ра

су

учинили све да се сугестије и жеље са

11

4 ,35
0",29

·прош.1юг конгреса

оствар,е.

Ове су

се

Ове нам вредности Показују да нам

сугестије и жеље са прошлог конгреса

таблице г. Brown-a дају са до·Вiољно
тачности раван Месечеве путаље а да

одно·силе на одре!}ивање люнгитуда у
1933-ој год1њњи. (Лонгитуда једног ме-

је нетачан само положај Месеца на овој

ста

путаљи. Последљих година ово је от

дијана

ступаље

ал

како

бити

Да

ово опадаље и даље да иде,

he
ли l:ie

св,е маље и маље и сва
нула

за

коју

годину.

показаtе нам опсервације следе!:iих година

и

отуДа

је

љихова

неоцењива

је угао
тог

В. Ј. Г.

који
места

захвата раван мери
са

равни

почетног,

Г,риничко.г меридијана). На овом rраду
учество.вале су скоро

је.

све опсерват·ори

Рад једне .станице

са,стојао

се у

децембру
вирати

услуга коју чине теорији.

1933

сваке

ово'Ме:

(опсерваторије)
у

новембру

год. требаљо
лепе

вечери

и

је опсер
звезде

са

листа које су биле раније одређене и
помо•!:iу ових оnсервација одредити ло

Према г.

1857 Hansen је публиковао Ме- Прет·стављено теоријом, додају!:iи јој је

сечеве таблице које су давале позиције

су

опсервираних у току 1933 год. на 79

Професор Универз. у пензији

Но!Јости

Astro-

публиковали

р,едукцију и дискусију

llћ опет седници комисије за .юнги
.туде.

каљно

Међународна астрономска унија
Комисија за

лонrитуде

жичне телеграфије.

-

помоћу бе-

Господ!Ин

цреме.

У

оредини опсервације

примају се сигнали из Париза (Међу-

Dan-

народни бир·о за часовну службу) који
дају

локално

време

Париза.

Разлика

.Месеца са довољно таЧЈности 1и тада се
мисљшю да је овај пр.обљем коначно

флуктуације nроузронюване нецравил
нош!:iу у брзини Земљине ротације. Да

јоп, управник Астрономске опсервато-

ова два времена која одговарају јед

рије у Стразбургу омогуЬио ми је

ном моменту,

решен.

би могао да контрол•ише своју теорију и

боравак и рад на љеговој опсерватори-

тичног м,еста према Париском мер•иди

разлика између ових таблица и опсер-

таблице .кретања Месеца г.

ји

јану

Ћација постаје

и го-

тио је апел свима астрономима подвла

је У то време био и конгрес Међуна-

места и Париза. Резултате свих опсер

Hansen-a

че!:iи им важност опсер.вац.ија окултаци

род.не ас11рономске уније то сам, захва-

ваторија прикупља Међународни биро

бавили су се још многи а.строноми и

ја звезда и траже!:iи ·им да их што ви-

љују!:iи опет г. управнику, био у могуh-

за ча·совну службу да би се извршиља

дине

Убрзо

1890

се затим

показало да

све вel:ia и вel:ia

до.стиже

18".

После

310-

Brown упу

прошлог

лета

(јуни-август).

био
Како
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тј.

даје ,нам лонгитуду до

разлике

лонгиту да

дотичног

oktobra blla је ја
u jednoj zoni juzнe heшi
Г. А. Laшbert је опширно изнео (ље· sfere, gde sн posшatгane i p,ege i baklje
гово излагаље било ј.: предмет друге (prva gтнра). 17 oktobгa pojavila se slicседнице комисије) методу којом се би· na zопа aktivпosti па severnoj heшisfe
ро служи за редукцију и дискусију ре· ri, па heliogгafskoj siriнi od + 23° (drLtga gтнра).
зултата
овог интернационалног
поду
хвата.
Najveca gтнра peg·a posle febrнara 1931
Г. Витковски износи своја запажаља. ·priшecena је ove g·odiнe 3 ноvешЬrа па
sшш
od -29о (tгеса
Он је одр,еђивао Јюнгитуде са два раз heliogтafsk:oj
grupa).
А
пеdеlјн
dана
kas111ije pojavila
.·rичита инструмента и
нашао
од 0,3s која се не да објаснити. Он ми· se zнatnija grupa i па severпoj h;eшisferi
ели да би успех једне мисије, као што koja је posшatraнa do 19 nоvешЬга (cetје била она из 1933 год., био потпун, vrta grupa).
23 oktobra u prvoj i drнgoj grupi pri11ребаљо би извршити
стандаризацију
meceпe su tamnije шrlje. Materija u njiпасажних
инструмената
и
радиотеле
ma blla је u stalnoш шetezu, sto se шо
rрафских
пријемника.
Он
још, да један опсерватор иде од једне zе zakljuciti iz шerenih radijalнih brziопсерваторије до друге са истим ин na, cije su ekstreшнe vredнosti Ьile 30 i
струментом и врши опсервације како 50 кmfsek. А нekoliko sati kasnije на
би се избеrл,е ·систематске грешке. У istoш щestu pojavile su se svetle еrнр·
је Ьоја svetlostd ·odgovarala
дискусији је узело учешhа више чла cije, cija
нова. Најзад је узео реч г. Esclangon, spektral.n.oj crti vodonika На. Zato se oуправник опсерваторије у Паризу и ре ve erupcije i :юvu oblcno Ha-erupiCije.
13 noveшbna sШSri:e erupcije prd.meceкао да је дискусија упуhена полрешним
reda, kax:l se она
путем. Он каже да астрономију наро ne su _u Citavoj
nalazila u ceнtralnom шeridijanu; u njiчито интересује варираље лонrитуда
hovюj Ьliziнd pojaVIile su se ;i.stovreшeпo
не љихова апсолутна вредност у одре
i svettije mrlje. А zandшlj.ivija је pojava
ђеном моменту.
На крају седнице г. Jouaust прочитао vidjeп1a па poslednjюj pegi ove grupe:
је ј,едан експозе добивен у сарадШИI pojavi!a se svetlija шrlja, Ciji. se sjaj brzo
edne sаше шi
са г. Стојком о брзини ширеља крат i znatno rprovecao u toku j1
ких таласа. На Међунар·одном бироу за nute, i nato, posle 3 do 4 шinute, ponrova
istovreшeno pojavtt
часовну службу вршена
су
мереља ораю. Posшatraju6i
kroz
filtar,
koji
propusta
sашо gюre
брзина ширеља юратких таласа. Вред
носш које су добијене креhу се између pюmenu.tu svetlost На utvrdiLo se da је
269.000 и 289.000 км. у секунди. Ова роvесанје sjaja Ьdlo prace.no dzbaciva-·
разлика у брзини може да утиче не· пјеш materije iz fotosf·ere brzinoш ос!
повољно 1юд одређиваља
лонrитуде <>ko 50 kшfsec. Mater[ja pocblgnuta erupудаљених станица. Да ли ова разлика ·cijoш padalia је па to na fotorsferu brziУ брзини долази од различитих стаља not~1 od oko 70 kшjsek.
(Ро The Observatory
dec. 1935).
у високој атмосфери или
зависи
од
редукција
до

једнообразна

максимума

овај

и

научни

искор,истио
материјал.

рпој нeclelji шеsеса

са

naгocito

nраваца у rоој:йма се таласи креhу, то је

f. d.

питаље юоје тражи своје рещеље. Може

Komete. Кошеtа С о m а s S о 1 а 1927
електрични тала•си кад пролазе близу Ш jos se posшatra. 7 oktobra sпiшio је
маrнетскоr
пола
имају
ненормалну vап Biesbroeck:
tada је imala rep duбрзину.
ziнe od oko 15'. Novembra Ыlа је 13m
В. Ј. Г.
pt·ividne vebloin,e.
Sшше. Suncaнa aktivnost i dalje је u
Кошвtа
S с h w а s s ш а n- W ·а с h·
porastu. Oktobra 1, 17 i 20 pnimeceno је ш а n n 1929 I, koja је pюsmatrana do
ukнpno oko 10 grupa Suncaнih pega, u februara 1935 ра је Ieti dosla u kю.пjunkсе

сматрати

као

сигурно

да

радио

-

312-

се se ропоv·а po- pгolaza Meseca iz jeclnog· znaka н drн
Jн
nebu. Ali blce veo- g:i, dnevпe polozaje Sннса,
p.itera, Marsa, Veпere i Merkнra. U potnJ slaba sjaja.
К.ошеtа 1935 d v а п
В i е s Ь r о е с k sledпjeш stupcн pojeditъi dani
шосi се se dнgo posшatrati. 20 okto- sн kao povoljni, пepovoljni ili indiferen·
IJгa iшala је okгuglu koшu sa precнikoш tпi, sto је verovatпo н vezi sa astrolosod oko 20" i bila је prividнe veliCiнe kiш verovaпjima.
Paleografski vreme postanka ovog љ
14,ш5.
Ravaп пјепе рнtапје nag-п.нta је рrе kop,isa moze da расlпе l! 4, 5, ш 6 vek
шоzе se
ша ravпi ekliptike za 66". Zпасајна сi posle Hrista. Ali astronoшski
пјенiса kod ove koшete је velika da· odгediti da је efeшeгida парisапа za goljiпa njena perЉela, koja izпosi 4,1 astг.o dinu 497 posle Hrbla.
То se шоzе zakljuciti
iz efeшeride
пoшskih jediнica tj. пајсшапје otstojaпje
.koшete od Suпca је .ipak
oko 4----1]Јнtа plaпeta i iz datшna Mesecevih шеnа. !svece od O•tstojaпja Zeшlja-Suнce. Ко· to tako izпalazi se da је upotreЬljeп Нi
шеt,е sa veblkoш daljiнoш perЉela se te· paгhov ,ekvitюcij i pogl'esпa vredпost
sko posшatгaju jer su •ohricпo slabca sja- pгecesione koпstaнte od 36", kојн је dao
ja, zato sн i redje: poz.najeшo sашю pet Ptoleшej.
Tacнost efeшeride vidi se najbolje iz
koшeta sa vесош dаlјiпюш perihela.
Kad se koшeta нalrazila u izlazпoш tog·a sto papll'OS za 27 septeшbar one g·ocvorн рнtанје Ьila је vеоша ЬJ.1ska Јнрi· diпe daje kao најvесн sеvепш latitнdн
teюvoj putanji. Sаш Jupiter Ыо је, ше Meseca vrednost 5о 0',1 dok Cшtiss-ovi
racl!нi za isto cloba daju
vredпost
5°
dјнtiщ daleko od koшete.
Febrttaг-a 1936 koщeta do6i се u ko- 0',4.
Merkuюvi polюzaji, шedjutim,
posve
пjнпkciju sa Stшсеш ·а б Ш 8 шаја proCi
се kroz ,perihel. Nјена prjvblna veliCiпa sLt неtаснi. Ptюlemejev sisteш epicikla i
zadrzava se stalнo па 14,ш5 i nece se deferenata Ыо је potpano nепюсап da
prividнo
zнaJtno рrошенШ пi н toktt ргvе polo- dovoljnoш tасноsсн pretstavi
kretaпje ove plaнete.
·
viпe idttce gюdiпe.
61tапје papira i upoгedjivaнje efeшe
U ргvој polovini gюсИпе 1936 ocekttje
se koшeta d' А r r е s t. U poslednjeш rida sa гacuнima 1izvedeпim на оsноvп
st1
povratkн н.iје
ргiше.6еnа. Sjaj ove ko- nаша pozпatih elemeнata zahtevali
пюrte podlezi
пepravrilнiш
рrошенаша dve i ро g·odiцe zamorнog rada.
Тај papiros је vazan za historijн astrostoga se нјеп povratak ocekuje s.a opravclaнiш iнteresovaнjeш.
f.d. нoшije jer su originalпa astroнomska
dokшneнta iz gтcko-aleksaнdriэlюg doba
Grcka efeme1·ida iz 467 g;. posle :Н1·ii.sta veoma гetka. А нkollko ih imaшo, to stt
Н. D. Curtiss i F. Е. RoЬblns sa uпi· prevodi Ш pгeradjivaпja bagdadskih asveгzitita н Michig·aп-u оЬјаvШ sн pre- troпoma iz 9 veka.
f.d.
vod i studijtt о nekoш grcko-eg.tpatМЕТЕОРОЛИГИЈА И ГЕОФИЗИКА
skom paplrtt asrtroПI01111ske sadrziпe. Оснvапi ћаgшенt veceg papira је deo јеdпе
Промена климе изазвана људском

ciju sa

Suпсеш,

1110ct

sшatrati н јutагпјеш

asl.гonoшske efeшerble. Ispisaн је izЬle·
deliш

crv,eпkasto-rнjaviш

шastiloш

ра

делатношhу.
С. Е. Bгazier н

L. Регdеrеан поrказуtesko oita. Efeшerida sudeCi ро ју како повеhавање популације у јед
нјепош sastavн potice iz skole Теона iz ном .месту и промене начина
живота
Aleksandrije (шateшaticara; od пjegovih људи утичу на климат.ске промене тог
sp:isa оснvан је »Кошепtаr Eukbldи«). места на примеру са променом броја
Ћfeшerida sadrzi: Ьюј цedelja, lu.n:arпe дана са маrлом
у
Опсе;рваторији
у
шеsесе riшske i grcko-egipatske, dнev- Парк-Сен-Мор-у. Почев од 1874 па до
ne polozaje Mes1eca izrazene stepeniшa ,ј /1933 број дана са маг лом у години крај
111inutaшa zodiakalнih znakova,
vreшe све колебљивости видно је порастао;
sе vеоша

-

з·rз-

од просечно

у раздобљу

50

порастао је на преко

1880-1906
1921 (у
100). Упо-

после

80

појединим годинама и преко

шювства
овог

војске.

Нашој

пута указана

Ъуриhа

за члана

земљи

пажња

је

и

'fакође једногласно прихватила. По том

Зап. Африка, Индиски Океан, Источно-"

избором

г.

новом

статуту

азиске воде и на атлантским острвима

органнза

зација

Организације

Комитета

официјали-

утолико,

што

he

заведу

планска

аеролошка

испитива

ређењем броја дана са бројем станов-

ције, док је г.

ника није утврђен неки строг парале-

раније

,1итет, па се мисли да је промена на-

обавештавање

чина живота у последњим годинама од

се сматра провизорним до одлуке југо-

такво

претежног

словенске владе ко има да буде звани

основаној Комисији за

ваздухопловну

сад није било и да се изаберу погодни

чан претставник Југославије.

метеорологију даје званичан карактер.

часови за емисију истих. Да се устано-

утицаја.

За

изванредно

ве-

лики пораст броја дана са маглом

у

посл,едњим годинама баца се кр!њвица

члан

проф. Вујевиh веh од

појачана је

Комисије
о

за

времену.

само они чланови Конференције дирек-

ња_ Поново је указано

синоптичко

тора које владе делегираЈУ

као такье

велики значај постављања планинских

Овај

имати право гласа по земљама, ако се

станица у Јужној Европи. Да се уведу

Посао који ј,е Конференција

избор

ииала

У првом реду на изванредно повеhање

да обави био је врло обиман.*) Дота

аутомобилског саобраhаја

hиhемо се само неких момената који

у

околини

Опсерваторије. Наиме продУкти
ревања погонског

caro- се тичу ревизије статута Организације
и послова КомисИ'ја: климатолошке,

за

томобилских, које аутомобили избацу-

средства мотора ау-

изучавање слободне атмосфере

за

ју, повеlыли

синоптичко обавештавање о времену.

су

у

изванредној мери

број кондензационих језга:ра,l па много

лакше долази

дене

паре

у

до

кондензовања во

капи магле

сада него

ра

није. То се најбоље види на миншмал
ном стању релативн,е влажности вазду

ха при којем се јављала магла: док је
то

у периоду

било

1914-1922

тек на

94%, ротле је то у периоду 1922-1928
било веh на 84% рела"Гивне влажности
просечно.

м.р.

Р,евизија статута је дошла на дневни
ред по захтеву талијанских метеороло

га. Талијански предлог је ишао за тим

да се од

Конгрес метеоролога у Варшави.

6.-13.

седавал.а

септембра

је

директора

света;

Варшави

врста

пом:енутим комисијама донето је пуно
резолуција, од којих наводимо само
неке. да се једној или двема метеоролошким станицама у свакој земљи 0 •

ви емисија колективног извештаја за
земље око источног дела Средоземног
Мора: Италија, Југославија,
Грчка,
Турска, Родезија, Додеканез,
Либија,
Сирија, Палестина, Ирак и Египат као,

сечне метеоролошке прилике за месец

сла. Одређен је облик за публикације

и годину кроз

година. Да се за ос-

података мерења и посматрања iп ех

новни 30-годишњи период узме период

teпso и У месечним и годишњим прегледима. Утврђене су скраhене ознаке-

30

1901-1930. Да се што пре калкулишу

појединих

метео:ролошких

извештаја.

нична организација, у којој би сви чла

прос,ечне

нови имали бити одређивани од својих

елемената за овај период. Да се одре

(Место

ђују

ваздушни притисак). Модификована су

-

влада

начела ауторитета. Предлог је

вредно:сти

средње

метеоролошких

вре,щности

и

за

пентаде

заправо ишао на то да се организација

или седмице. Да с,е место данашњих ло

амалгамише са Међународном комиси

калних термина

јом

ваздухопловства

:la

de

(Coшшissioп

Navigatioп

Аеriеппе,,

1938

од

заведу

+

1

свуда

В

увощи се Р

као

ознака

за

знач,ења појединих шифара међународ
ног кључа за синоптичке извештаје.

и

Најзад продужен је мандат највеhем

часова по средњем гринуичком

броју Комисија. Име Комисије за испи

једновремени термини и то:

19

1, 7, 13

лошких

Конференција

но начела, слободу научио-објективног

скала. Да се заведе свуда где је могуhе

Поткомисија је претворена у Комисију.

опредељивања,

засту

метеоролошка сондажа слободне атмо

Основана

пали Сер Џорџ Симпсон (Енглез) и до

сфере авионима, пошто за то нису по

комисија, за чијег претседника је иза

установа

легислатуре

Ме/ју

организације

Iпterпa

која се по статуту са-

Такав захтев наишао је на о

маhин Лижон
хваљујуhи
штедели

најодлучније

(иначе

томе

Швајцарац).

што

осетљивост

су

су

За

противници

предлагача

и

за

времену.

од

је

у

летова

за

може изводити приликом
егзерцирање

и

тренирање.

су две

гледиillта

то

Африку,

могли

да

изнесу

један

не

међународна

наравно,

не

организација,

може

да

похвали

атмосфере

Аеролошку

је

нова

бран је Биро

Да се узлети сондних балона, кад год

научна

стране

тивање слободне
но

хваљујуhи томе што су у прилог свог

локална

зрачења

конгреса

цеитиградна

промење

комисију.

Једна

Радиоатмосферска

бран Лижон. За прет:седника Комиси

ристе

Министра саобраhаја г. Буткијењиhа.

публиковање аеро
ув,еде

ј,е за ваздУхоПЈювну метеорологију иза

се иста

оборив аргуменат, наиме да се ни једна

го,вором

се за

требни неки нарочито велики издатци,

званична

поздравним

Да

података

јер

ца

Организација

до

безбеди сталност положаја и експози- , и за лађе У том делу Ср,ед. Мора. Да
ције. да се под климом разумеју про-~ се Италији повери извођење овог по

гублике г. Мошhинског свечана седни
отворена

напред

посма11рања !ИЈ тамо где их

C.I.N.A.).

стаје најмање једаред у шест година.
У присуству Претседника пољске ре
је

претседника

ноhна

понирање код многих чланова. Супрот

године

Meteorologique

tionale, O.M.I.),

се ново

-

метеоролошке

(Organisatioп

По рапортима

и што

Schшidt) на

за

ове

мете,ор.олошКсих

нека

народне

у

направи Потпуно зва

O.M.I.

Iпternatioпale
Од

и

гласање тражи,

(W.

може

и

средства

за
и

ме,рења
расподеле

пружити

допуштају,

иско

ултра-љубичастог
озона,

подлогу

за

то

изучавање
сло

на

комисије:

I -

за

за Далеки Исток, у циљу

њима директори

установа односних

метеоролошких

земаља

третирају

важна питања која се Р>их тичу. На ме
сто

дасадашњег

претседника

Међуна

таквим успехом какав је до сада пока

температурских

зала

за

јева атмосфере. С обзиром на изврше

родног метеоролошког комитета Е. ван

Еа, била је савршено изведена.

одређена Поткомисија

високих

да

II -

Пољака, пр_ема признању свих учесни

O.M.I.,

прилика

пошто

(француз). Установљене

Регионалне

зе

проучавање овог питања могла је, баш

на испитивања у Немачкој и поларним

Еве,рдингена (Холанђанина), који је

маља било је заступљена. Нашу земљу

под nрет.седништвом Сер Џорџа, једно

пределима у расветљавању

година

су претстављали- г. др. Павле Вујевиh,

гласно

проф.

нацрт статута,

универз.

Јюшке

и

управник

опсерваторије

ваздухоплов.

мајор

у

г.

66

Метеоро

Београду

Љубомир

да

предло·жи
који

је

Конференцији

анормалног

Конференција

са, да се постигне колаборација са су

и

Ъу-

простирања

феномена

звучних

тала

Претпоследња

_____

је г. Љуб. М. Ъуриh у »Ваздухоплов-

ном Гласнику«

Сев. Америка-Ј,уж. Америка, Канал и

94

-

и

95.

314-

1935, 10.

Конференција

дирек

Први Конгрес метеор.олога одржан је-

саставу саме Организације реферисао

стр.

12

изаб:раir

и Русијом. Да се иrст:раје на усаврша

одржана је

но-метеор.олошког одељења Ваздуха-

3

месту,

тора

1873 у
слободне атмосфере, тзв. радиосоњда. 1872 у
Да се и на линијама паробродарским: ја he

Видети »Сатурн« бр.

том

седним земљама нарочито са Италијом

* 0 дневном реду Конференције И

1

на

је Т. Хес,елберг (Норвежанин).

риh, помоhник начелника вш:>духоплов-

0

провео

вању

новог

средства

за

испитивање

у Копенхагену.

Бечу, а први скуп метеоролога
Лајпцигу. Наред;на Конференци
се по свој

Сев. Америци.

-315-

1929

прилици

одржати у

-

м.р.

прашина

лечи

Е.

- ИспитиСе11rkе у Foгsch. u. Fortschr. 10 и 11 ваљем појаве дечје па>рализе (роliотуе
износи да у пустиљској прашини Сев. litis) У држави Њујорк (Сједиљене др
-

Дечја парализа и време.

Африке постоји извесна материја која

деј-

жаве Америке) утврђују W. F. Petersen

ства, ублажујуhи астму и лечеhи тубер-

изазива у nлу!шма

физиолотка

и Floгence Benell да број првих нас

кулозу. Он тврди да повољно дејство тупа ове болести показује несумљиво
на туберкулозу у Давосу, Арози и др.

Швајцарским местима у алписким до-

повеhаље при продорима поларног ваз

линама nотиче отуда, што се у тим до-

духа. По каткад се то дешава

.Јrинама са зав,етрином таложи

надираљу троnског ваздуха. По миш

сахар-

и

Физиолошко

тако

стаље

које

јо-

омогуhава продираље флоре слузоко

же, па са љом и nроузроковача болес

примеса кад су наелектрисане, неке по-

ти у ткиво. (Bioklim. BeiЬI. 1935, Н. 4).

зитивно неке

ваздушних

организму

Ваздушне честице и честице

нова.

дејство

у

негативно, и

сами

елек

трани позитивни и негативни којих и

ма у

атмосфери сачиљавају ваздушне

iонове.

MESEC
Datuш
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h
16
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Znak

М е

ше п е

n

U Beogradп
lzlazi
za!azl

а

h
10
16

ш

15
15
41
18
36
19
45
42
28

о

15/ll
22/П

- С. А. Mills
у Amer. Journ. Psychiatry 91 констатуи време.

је

febrнara је н konjнпkciji

при

ска прашина коју доносе јужни ветра- љењ.у аутора продор хладног ваздуха
ви. (По реф. Biokl. ВеЉI. 1935).
изазива

vecernja planeta. 25 јапнаrа Ысе н !юпјнпkсiјi sa Sаtнrпош па
sa Mesecem па 6°,1 S.
JUPIТER је н tolш jantlara i fel)rнara јнtаrпја plaпeta: нdаlјнје se od Stmra.
SATURN н tokн теsеса јапнаrа је vecernja plaпeta, ali s:e
Suпсп.
Febrнara је nevidljiv.
MARS

0°9 N. 24

(»

Prva cetvrt
Pun Mesec
Posledпja cetvrt
M!ad Mesec
Prva cetvrt
Pun Mesec
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•
•
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®

«;

(»

т
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7
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о
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h
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6
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1

17

о
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о

46
34
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9
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о
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L. А. Tschichewsky извештава у Acta. је да атмосферски пореме.hаји пра.hени

шеd. scand 83 да је врщеhи експери- појавом олује који прелазе преко С,ев.

.
1

менrе са вештачки јонизованим вазду-

негативни

Америке са северозапада на исток иза

јонови делују повољно а позитивни не-

зивају повеhаље броја обољеља органа

повољНiо. Он мисли да дејство јо,Iюва

за дисаље и акутног appendicitis-a,

хо·м на

на

људиiМа

организам

одатле

утврдио

долази

преко

да

преко

крвних

плуhа,

па

састојака.

поред тога и повеhаље

бистава. Испитиваљем

броја

самоу

узрока

нашао

је да при једновременом порасту тем

( droso:philia

пературе и паду притиска ваздуха нас

уносили

мушице

melaпogaster), па су нашли

да

кожа

.ларви добије црвенкасто

мрку боју и

24

часа, а да од

да ларве угину у току

расле мушице

ле

2

дана

остају у животу и пос

проведених у јонизованом

ваздуху, али показују знаке највеhе из

Venera
Q

тупа код људи осеhаље узнемирености
и помаљкаље способности

саља у уобичајеном
код деце је утврђено
дражљивости,

а

концентри

духовном
повеhаље

раду;
раз

код дечака и девојчи

Mars
д

ца жељу за нерадом и свађом. (По реф.

нурености.

(По реф. у

Biokl.

BeiЬl.

1935).

у Вiokl. BeiЬI.

1935).

1 januar
11 jaпuar
21 januar
1 februar
н februar
21 februar
1 januar
1l januar
21 januar
1 februar
11 februar
21
1 januar

Iz~led

neba u januaru i februaru

SUNCE: G 1 јапнаrа Sunce н Beogradн izlazi н 7h 16ш а zalazi н 16h 7ш.
Dап traje рrеша tоше Sh 49ш; а astroнomski sUJшrak 1h 46m. 1 februaлa Suпce
izlazi vec н бh 59ш, d zalazi н 16h 45т; dan traje 9h 46ш. I trajanje as.t,ronюшskog
sшnraka p.o::;tepeno se skracнje; 29 febгttara iznosi 1h Збт. Tog dana Stюce izlazi
11 бh,

18m i zalazi

н

17h

24ш.

VENERA је jнtarnja planeta аН se posteperю priЬlizнje Sнпсu. 21 ја
лпаrа н

8h

Ьiсе н koпjнпkoiji

sa

Меsесеш

na ok·o 4" N.
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Izlaz

.,е;

.sg:a
о:~~:

а

С. Т. Chase и С. Н. Wiley wзносе у
Scieпce 82 да су у вештачк.и јонизован
ваздух

Planeta

Datuт

Jupiter
2/.

Saturn
ћ

11 januar
21 januar
1
11
21
l
11
21
1

februar
februar
februar

ja11uar
januar
januar
februar
11 februar
21 februar

h
4
4
4
3
3
2

т

48
29
6
36
1
20
10 34
9 46
8 59
8 6
7 19
6 31
4 11
4 22
4 34
4 49
5 3
5 17
910
8 59
8 48
8 35
8 22
8 9

h
9
9
8
8
7
6

т

40
9
38
4

31
58
15 31
14 55
14 20
13 41
13 6
12 31
8 41
851
9 2
9 16
9 29
9 42
14 28
14 19
14 9
13 58
13 47
13 36

Za!az
,
о
h т
32 15 41 -17 6
49 16 30 -19 39
10 17 21 -2123
32 18 18 -2210
1 19 10 -2146
11 36 20 3 -2018

h
14
13
13
12
12

т

20
20
19
19
18
18
13
13
13
13
13
14
19
19
19
19
19
19

28
4
41
16
53
31
10
20
30
43
55
7
46
39
30
21
12
3

21
21
22
23
23
23

29 -16 6
59 -1326
29 -10.33
1 - 713
29 -4 5
58
055

22
22
22
22
22
22

34
37
41
45
50
54

-1058
-1037
-1014
·--·· 9 46
- 920
- 853

т

-3,7
-3,6
-3,6
-3,5
-3,5
-3,4
1,3
1,4
1,4
1,4

1,5

16,8
15,8
14,8
14,0
13,2
12,6
4,8
4,6
4,4
4,4
4,4

1,00
1,07

1,14
1,21
1,27
1,33
1,98
2,03
2,07
2,12
2,17

.JANUAR

температуре:

4 Sub. Zeшlja Ll peгlhelu а lЉ.
8 Sreda. Рошrасепје Meseca vid1jivo u Beog·rac1н.

10 Pet.

Uraп н

zastoju

н

секундарни

подневним часовима

FEBRUAR
1 Sub. Merkur н donjoj koпjнпkciji sa Sнпсеш.

cetv.

Merkш н zastojн.

Pon. U !6!1

Jнpiter н koпjuпkciji

sa

Меsесеш; Jupiteг

2°,5

sеvегпо.

Sreda. Sнnce u!azi н zпak RiЬa u 2111.

cetv.

8.

и

изазвао
на
југоисточне
ветрове. У
периоду снег. У току 10.

1311.

15 Sreda. Veпera н koпjuпkciji sa .Јнрitегош; Veпera 1,'14 severпo od .Jнpitera.
16 Cetv. Merkш н пајvесој eloпg·aciji l8°,CJ islocпo.
20 Pon. н 22h Jнpiter н koпjнnkciji sa Меsесеш; Jupiteг 3° severno.
21 Utoг. н 611 Stшce нlazi н znak Vodolije; н 811 Venera н konjuпkciji sa
Mesecem; Veпera 3о,7 seveшo.
22 Sreda. Uraп н kvadratuгi sa Sнпсеш; н 2311 Merkш н peri!lelн.
23 Cetv. Merkш н zastoju.
25 Sub. н 17h Mars u koпjнпkciji sa Sаtнrпош. Mars 0, 0 9 sеvепю.
26 Ned. u 2311 Sаtшп н koпjнпkciji sa Меsесеш; SаЈtшп 6°,7 јнzпо.
30 cetv. Mars н koпjнпkciji sa Меsесеш н 011; Магs 5°,8 juzпo.

1З
17
19
20

дневни

цик,тон,

Veпera н kопјнnkсЩ

делове.

северозападним

маглама у местима

поред

претежно ведро. Са изузетком
ниске, у многим местима веhином испод нуле.

тарље

ружно време. На граници између

17.-25.

ритимног и хладног континенталног ваздуха, правцем

Италија, образује се низ циклона, који се непрестано
и дуго задржавају у стационарном ста:-ьу. I-Ьихов

члан

у свом помераљу на исток захвата и нас и доноси нам кише у uе-

ло~ држави, које с прекидима трају све до
а у
вима и до 28. Приближаваље и прелаз ових циклона изазиваЈю
же~токе .ветрове, који су претежно били југоисточног правца, а
наЈвеhу Јачину су постигли у Београду и на
С
на време продирао је у току овог периода хдадан

Меsесеш,

Venera 1°,3 juzno.
Merkur 1о,2 јнzпо.
23 Ned. Sаtшп н koпjuпkciji sa Меsесеш; Sаtшп 6°,8 јнzпо.
24. Pon. Mars н konjuпkciji sa Меsесеш; Mars 6°, јнzпо.
26 Sreda. U 611 Мегlшr н пајvесој eloпga,ciji 26°;9 zapadnю.
U 2311 Merkur

sa

средишне и

У

н kопјнпkсЈјi

sa

Меsесеш;

МЕСТО

Време у нооембру
Преглед временских ,прилика у Југославији за месец новембар 1935
По телефонским и радиограмским извештајима, примљеним у Метеоролошкој

опсерваторији у Београду, саставио М. Радошевиh

Марибор
Љубљана

Загреб

...

Славонски брод

Релативно топло и у веhини крајева ведро време влада на
почетку месеца. Налазимо се у области високог притиска, која
преко Балкана и Апенинског Полуострва опаја термички антици
ют.юн на североистоку од нас, над Русијом, где је· хлађеље тла и

......
Ковиљача .........
Нови Сад ...............

nриземних слојева

Београд

ваздуха узело маха, са суптропским антици

Бањалука

~-~

~•&

клоном на југозападу од нас. У след ноhног хлађеља међутим, ју

Вел. Гралиште

тарље температуре у североисточним, источним и јужним 'Нашим

Сарајево

крајевима су ниске, силазе и иопод нуле. Од З. и у дневним ча,со
:вима температура опада, гщјпре у североисточној половини а за
тим и у осталим крајевима:
4. промена времена. Изузев Подунавља, где је још увек ве
дро, у целој држа1ви облачио, а на јужном Приморју пада веh
киша. У току 5. и 6. кише захватају све крајеве. Потпадамо под
утицај атмосферских поремеЦаја у јужном делу велике депресионе
творевине са средиштем на океану између Исланда и Енглеске;
они на махове зюшатају наше крајеве, раздвајају руски од суп
тропског антициклона, и подржавају
углавном
ружно време; у

Краљево

-
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••о

•••

"'

~

"

ооо

~. ~

~. ~

Пљевља

Кос

Митровица

......

Скопље ...............
Прилеп ...............

Мостар
Раб

...

Сплит

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

.. " ... ... .. ...
... ... . . ..
~

.,

"~~

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

.. ..

Ни ш

~••

~"'

Зrленика

~

~

~

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

125
130
135
80
490
210
200
770
525
240
660
60
340
125
5

7.5
8.5
10
9.5
11•5
10
10
9
12•5
10•5
10'5
10·5
11
12•5
10·5
16
13•5
16
17*

319

15
17
4
18
2
21
2•5 21
2•5
2•5
3·5
3
2•5
2
3•5
0•5*
1
2
3'5
7

22
19
19
18
21
19
18
18

19
19
18
22
9'5 18
10'5 20
10•5 20

-

-4 87
-3 76

2
73
5
72
4 18
24
8 11 9
28
11 10 10
2.5 10 13 8 5
37 10 9 12 8
49 9 2 12 8
42 6 7 12 8
34 6 10 10 3
-7 71 8 1 14 10
-4 42 4
13 16
14 7
-4140 9
-5 84 10 3 16 3
- l 192 11 9 13
-6 179 11 3
-5 151 13 7
-71378 14 8 11

-4
-4
-5
-3
-3
-3
-9

121

~1

повремено разведравање, те су у севе

половини
држ.авенуле.
јутарње
нима силазиЈ1е
каткад испод

4 Su

температуре и у овим да

па до краја иаоблачеиопrhу,
месеца иауаимајуl\и
крајеве
време, Одса 26.променљивом
без јужие
падавина,
са хладно
честим

Sr
10 Pt
15 S;

Температура ваздуха 0С.

piteгa.

Падавине
Број дана

16 ('
20 F

21 [
Nlesecem
22.

23
25
26
30

1
1:
1

1

Љубљана
3.-9. Xl
I0.-!6. Xl

17.-23. Х!
24.-зо. XI

Сарајево

3.-9. Xl
10.-16. Xl
17.-23. Х1
24.-30, XI
Скопље

3.-9.Xi
I0.-16. XI
17.-23. XI
24.-30. XI
Сплит

Пр1
По

по

пr
КЈ

ПЈ
к.
т:
к

в

Ј

3.-9. XI
10.-16. XI
17.-23. XI

24.-Зо. Xl

5
5·5
2·5
0·5

14'5

Xl

!3·5

11.-23. XI
24.-3о. XI

7·5
5·5

i~.g; i.5

12·5
4
7·5 - !

:~; ~·5

lI
8

I
1•5

4

9
1I
о

-3
13 -4
13 -9
1'1

15

17112·5
17•5
12
14·5
13

15

2

2

!7

2
4

3
2
5
2

2
4

17

2

6
3

4
3

6
9

l

2
3

2
2
4

о

-2
-4
-1

3

23

9
6
5

14
15
110
12

2

3
5

16

н

!О

7·5

2
1

О·!

1

4
5

1

3
2

3
2
6
2

1
4

маглама у мщ'Има nоред с,.,, -и Дунава које трају nрещо целог
дана. Највеhим делом аабележеие су у ооnм данима иајииже тем
пературе овог месеца.

погледуу дРВВ<кој,
количwие падавина
месец иnок33ује
према Уиормали
ДриН>Ској, овај
Дуианској
Моравскојмаљак
ба.
иовиwи; у осталим крајевима количине падооииа блиске нормал
ним. Просечие температуре углав ном mиад '""Рмале. У nopef;eњy
пак с nретходним месецом аалажа се осетиа раа.Јщка у теМIПера.
турском стању; док је у октобру јоrц )'l!!ек биЈ!О дана у којима се
температура nела изнад 30', у ООом месецу се ии у једном меету
темnература није П<>nела ни до 25". РУбрике аа >леnь«< д- и
дане са максимумом температуре наnад 30' сменила је рубрика ва
»студен« дане,0°.тј. дане када је темтература ваадЈП<а неnрестано
остајала

А.

AJHIIIT АЈН,.

О Специјалној и Општој Теорији Рела
тивитета, превод и коментар Ђор

ђе М. Николић,

.

ман

.

.

.

поговор

.

.

.

.

3.

Рихт-

.

.

.

. Дин.

40. -

в. БEЛIIIE ..

Наука о Развијаљу у Деветнаестом
стољећу
, . . . . . . .

10. -

М. ЬЕР,.

Опћа Хисторија Социјализма и Социјалних Борби

.

.

Историски материализам

.

Х.

.

.

I'OPTEP,.

••

20.-

..

15. -

••

70. -

....

20. -

М. ДО6РОСАВЉЕВИЋ,.

Са Ајнштајном кро3 науку

I-IV

М. ОСТРОI'ОРСКИ,.

Демократија и политичка партија.

.

Ф. ОПЕНХАЈМЕР,.

Држава (социјолошка расправа)

.

.,

1S.-

н

30. -

Ж. ПАЛАНТ,.

Основи Социјологије

.

.

Е. Фери..

Социјализам и позитивна

знаност

....

15. -

....

2.5.-

.

....

25.-

А ужности човекове

....

15. -

А. ХАЈЛ60РН,.

Преисториски човек
А. ПIОПЕНХАУЕР,.

О Религији

.

Ћ. МАЦИНИ,

.

.

.

Тражите hаталог hњига по hоме
имате
СВЕ

ОВЕ

50°о

КЊИГЕ

КIЬИ~АРЕ

попуста.

ПОРУЧУЈУ

СЕ

КОД

НАПРЕДАК

БЕОГРАД. ТеразиЈе ј5.

Poitarina placena u gotovu . .

ДРЖАВНА
ХИПОТЕКАРНА
БАНКА
КРАЉЕВИНЕ

ЗУГОСЛАВИЗЕ

(nређе Управа Фондова)
БАНКОМ

УПРАВЉА

UЕ

Основана
НЕЗАВИСАН

Н Т Р д Л д

ГЛАВНЕ

У

1862

УПРАВНИ

године

ОДБОР

Б Е О Г Р д д У

ФИЛИЈАЛЕ:

Заrреб, Љубљана, Скопље, Сарајево,
Ниш, Нови Сад, Цетиње и Сплит.
АГЕНЦИЈЕ:

Краrујевац, Ваљево, Чачак, Земун,
Велики Бечкерек, Битољ, Пријепоље и Бања Лука.

Г Л д В Н И

П О С Л О В И

Б д Н Ч И Н И:

Рукује свима државним и јавним фондовима; пупилним , депозитним и
црквеним "апиталима, манастирским, оп ш rинским и задужбинским
новцем итд. Емитује обвезнице и заложнице. Прима улоге на штедњу.
Одобрава зајмове на иепокоеrности, а о11штинама и самоуправним
т е лима на прирез и приход . Финансира вuдие задруге. Ес"онтује ме
нице новчаних завода. Ломбардује државне хартије од вредности,
а1щије Народне Банl{е и Привилеговане Аrрарне Банке и блаrајничке

зап11се Министарства Финансија . Есконтује наредне купоне са својих
заложница доларске емисије (Селигман), кој~ су нострификоване
у Краљевини.

Држ.
Зд
ЗА

Хипотеиарна Банка прима улоге на штедњу и
nnata 5% интереса год.
СВЕ

БдНЧИНЕ

ОБАВЕЗЕ

ЈдМЧИ · дРЖдВд

СВА ОБАВЕШТЕЊ А ОБРАТИТИ

С Е

НА АД Р Е С У :

ДРЖАВНА

ХИПОТЕКАРНА БАНКА
БЕОГРАД .
и л и

ЊЕНИМ

ФИЛИЈАЛАМА

