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LARNI DEO 

li zivota ? 
О шogнcnosti zivota па Marsu govori se daпa:s vrlo шпо

gо, а пajvise u t. zv. siriш kгugoviшa. BuduCi da veciлa пеша 
ргiИkе da doblje uvid u p•ravo staпje s.tvari, шпоg·i перюzvапi 
Њstlovi izraЬljuju to u svoju koгist, serviraj>uci сНаосiша koje
kalkve lazi i besшislice, kao posledпju гес ПaUJke. Najгaic!Jije do
пose vesti, da su пelkl ast.mrюmi pomocu or'ija:skih teleslkopa 
zapazШ пеkе pojave па Marsov1oj povr~Ипi, Јюје осеvИпо do
kazttju da је nastaпjeп ziviш Ьiсiша, i Р'Гi tоше ovi listovi da
kalko пailaze па vг,lo dob·гu protcjijru kod znatizelj111e pUJbliike. 

МеdјнЬiш stvaг sto j,i posveшa dгugaiCije. Asil:rlolпotmi stt 
Магs dovoljпo istt·azili па sve moguce пасiпе, ukoliko to dа
паsпја tehnika dopustљ te na osnovu гezultata zauzeli s1tav, 'kojf 
cemo ukrat'k!QI da opiseшo. Mo~da сешо nekoшe гazori:t<i iluziju 
о Ьuјпош zivotu па Marsu, ali neka nаш to пе sшeta. Glavпo је 
da kazemo istiпu. 

Od vгешепа starih пагоdа pra do pocetika п.ovoga veka Mars 
је Ьiо pozпat samю ikao crveпa zvez1da, koja se, poput ostalih 
plaпeta, krece ро zoodijaku ро cudпiш kгivuljama. Istoш пovi 
vek, pгonalasikoш dalekozora omog'uCio ј:е astrioпomiшa da za
vire u tајпе plaпeta. I tada, сешu .se niko нiје na:dao, astronomi 
su нtvrdili da је Mars, taj паs najЬlibl plaпet, vrlo slican Zeшlj.i. 
Posve је гazншljivo da ј1е zna:tiz.e'lja ш111o1gih ljud1i о'Ьrасепа па 
ovu сгvепu zvezdu, а шnogi је i nehotice dosao na рош1isаю da 
Ьi Mars, bнdiuci d'a је vrlo srlican Zemrlji, mogao blti пastanjen 
ziviiш ЬiСiша. Tu ј'е pomisao piodup,гla i Oinjenica da је Mat·s 
stariji od Zemije, ра da Ы se па пjemu morala nala:ziti blca, koja 
su ро svoш telesпom i dusevпom ustrojiSrtVIU savrseпdja O'd: lju
dri. S dгнg·е stгane панспо prroucavanje Ma1rsa nij~e bllo шапје: 
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inteпzi,rпю od oblcne tezлje za cнdesпim i пеоЬlснiш, pak је 

SchiaparellieYO otkrice t. zv. kanala jos Yise ucнstilo siгe slo
jcve u uveгeпju da је Mars doista паstапјеп гazumлim stvo-
t·oyima. 

No unatoc tom ziya\шom inteгesu za Мю·s, malo је cudno 
da se mruogim zeюrljama astгoпomi па taj ргоЬlеm uopce шtю
g·о пе OSVl'Cl1. Zbog ceg·a? Da li zbog· pгeпatгpanosti dгнgiш 

zadacama 1iz роdгнсја s·telaгщe astгoпomije? Ne. Istгazivaпje 

plaпeta эtupa daлas u pozadiпu pгosto zbog· toga, јег moguc
П!01Sti, da se d'odje dalje od post::igпutog, пisu \тгlо Yelike. Na 
pitaпja laika о p1riгodi Marsove povгsiпe i о пjegovim staпov
пioima гаzЬогШ se astronoщi шпоgо ne оsvг6н, j1er zпadu da >;U 

do sa•da p!o1stigпнti rezultati vrlo ve\ilki, ali da nisu dovoljпi, da 
Ьi ла pitaлja lai1ka mogli dati Ьilo kakav ронzdап odкovor. Uпa
toc silлome mагн i ostгouшljн svih zvanih i лepozva1nih istгa

zivaca Магsа, sve sto do danas zлашю о pгiгodi njegove povrsiлe 
samo sн пеоdгеdјела naslнCivaлja. 

Kako је pozпato, mi smo vгlo dоЬго нрuсепi н опн polo
vicu Meseca, kюја је okгenнta паша. Мпоgе tisнce pojediлacпih 
foгmacija zablljezeлe sн па kaгtama i fotog·гafisane. Nајшапје 
od ovih poj>edinosH Meseceve povгsiпe mогајн imati veliciпн 

пajvecih zgгada na Zemlji da bi mogle blti pгistupacпe пasim 
najjaNm instгнmentima. Mesec је od nas udaljen sашо 380.000 
km., а Mars је ргi пajpovoljпijim prШlшma jlos нvek 150 рнtа 
da1lji. Pt·ema tome moгala Ьi леkа tvoгevriпa na Marsн imati di
meпz.ije od 10 do 20 km., ako blsmo llteli da је uocimo nasim spгa
Yama. Ne smeшo пi zab.oгavibl da па Mesecu пета пi~kaJkove 

аtпюsfеге, ра svetЬo obasjaпih delova njegove poпblne dolazi 
ll паsе oko gotovo Пeposгedno, jedi'ilO sto ШОI'а proCi k!'~)Z паs 

vazdнsпi omюtta:c. Kogod је рлi sшеtлјаша н atшsferi posшatrao 
Mesec kгoz duгblл velikog роvесапја, шоgао ј·е viderti 'kaiko 
је slika пешiгпа, i zna da је олdа vrio tesko dati pouzrdaп sud 
о izgledн mапјЉ ро jedinosti. Ka1k1o sшо гeikH, kod Meseca 
svetlos:ne zгake па пa'ilaze па p1гepгeiku, ЬнdнСi da је '011 bez 
atmosfeгe. Kod Marsa stvaг stoji drнgacije. On ima at!:шorsfeгн, 

iako је ta mnog1o геdја od zemaljske, kroz koju Sнnсапо svet
lo mot·a pгoci'l'eti do poyrsine ili eventнalnih ob1laka. Na povrat
ku zra:l\le opet moгaju da pl'OJdju I-cгoz Mжsovu atmosferu i па
роlkоп kroz паs vazdнs11ti ошоtас da stigпн н t!:ele:ksikop. 

Slika koj'u пат prнza Ma·rs kod роvесапја od 150 puta od-
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:g;oyat·a юtpгilike Mesecu, kad g·a g·ledamo pгostim okom i to 
pri maloj naoЬlacenosti. U пajveCim duгbln1ma izgleda Mars 
kao Mesec, kacl g·a motгimo kгoz jaCi dogled. Kod toga treha 
imati na umtt da paгalelno sa роУесапјеm гastu i sшetnje t. ј. 

mrlje i titгanja, ikoje priouz.гokнje atmosfeгa. Zbog toga se u 
.sгednjoj Evгopi oblcno гadi sa povecanjem od 300 do 400 1·uta; 
sa vecim роУесапјеш tesko se moze гaditi i kod пajpovoljпijih 
atШ!o;sfeгsikih pгilika. 

Levo, Mars vicljen sa kanalima kroz male durЬine i desno vidjen bez kana/a 

kгoz velike durblne. 

Da нроtрuпiшо ovo гаzmаtгапје mozeшo пavesrti miiЩettje 
ргоf. Dг-а К. GгаП-а sa opseгvatoгije Hambuгg·-Beгgedoгf: 

."Ко Ьi u ovome haosu Ье!Љ, zutЉ, пагапсаstо-сгvепЉ, siv-
1<astih do tamпo шodгih mгlja i povrsiпa poнzdarno шоgао da 
гaspozna sto је kopno, S{;o voda, оЬ!асi, magtle ili eventнalna 
vegetacija? Sve dosadasnje teorije о Магsн лastale sн па pisa
cem s:tolн; sto се юрНсkа sгedstva Ьit.i bolja, tim sшdrz!j,ivi.ii 
·се blti astroпoшi н svoj1im izјюташа." 

lpak s.e пе шоzе геСi da sн паш detalji Maгsove povгsiпe 
nepozпati. Dugogodtisпjim i pazljivim гadom as·tгonoma sа
kнрЈјеп је юbllan mateгijal, ро kojem si mozeшo stvoгiti dosta 
ронzdа111н· slikн о razrdeobl svetlih i tamпih delova na Maгsovo ј 
povгsiпi. Роz.пајешо i пjegovo kaгaikterisrticлo пaliCje, Sto пат 
ga vec kroz stloleca poikazuje. Zпamo tatkodjer i za glavne Ьојс 
sialnih tvoгeviпa па poYгsiпi toga plaпeta, koje se tokom godi
пe vise ili manje pгavilпo шепјајн, kao ла рг. povecavanje i 
sша:лјелје belih kapica па poloviшa. АН sve to јю1s uveik n\ iz
daletka ne dostaje da Ы nюgli otkriti na Магsн tгagove L:ivc;>ta. 
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Sto se palk tice t. zv. :kaпala, koje је god. 1877 otkrio Schi~ 
aparelli, to se је verюvatпo гadilo о пеkој optiC:koj varci. Kao
dokaz za to шоzешо пavesN, da sн opservacije prof. Р. Low(;H-a 
u Arizoпi i W. Н. Piclkeгinga па Jaшaioi, koje su vt·sene gotovo 
н isto vreшe i p101d istiш povoljпiш pгililkama dale skroz raz. 
гоzпе rezultate. Napokoп, daпasnji jaiki durЬiпi uopSte пе po
kamju te kaпale. 

VideH sшо dakle, da паш dапаsпја opticka sred&tva jos 
uveik ne dopusta}u da podrob:no ispitaшo Mars1o1vu pov.rsinu, ра 
ргеша tоше ne mozemo dati dliгe;ktnog od.govora о moкucnlo
sti zivota na Marsu. Ne pгeostaje nam пista drugo, vec da po
lшsamo na t01 pitaпje 01dgovorHi kalkvim indirektпim puteш. 

Namesto da se pitamю: iша 1i па Marsu zii'Ota, шozemo posta
viti pitaпje: rpюstoje li па Mar:su uveti za zivot? Na to plitaпje 
пю.Zешо, ia~ko ne defrinirtivпlo, odgovorШ па osпovi a:SJtroйzi

kalnih istrazivaпja о fizikalnoш stanjн па ројеdпiш ne'besikiш. 
telesiшa. 

Sviшa .fe poz:nato da zivot, kao sto је ilюd nas па Zeml]i,. 
iziskuje ne:ke uvete. Da se na nelkoш nebeslkom telu razvije zi
vot potгebna је рге svega cvгsta kora. Dгugo, пе m:anje vazпo, 
pitanje је: iша li па dоN:спош nebeslkoш telu vode i atmosfeгe,. 
koja sadгzi kisika, јег је оп neophodпo potгeban za z:ivotne 
ob!ilke, kao sto su па Zeшlji? Napokon, kao tгeci uvet mozeшo 
sрошепнti tешрегаtшu, koja se пе sше mпogo гaztblJkovati od 
ОП1е па Zem!ji. Rаzнше se da ima jos nelkih нslova, koji su po
tгebni, ali ova tгi spюmenнta јеsн !}{ао neki "conditio siпe qua 
поп", bez cega је нpravo пешоguсе zamisliti sli. zivot sHcan ze
шalj:slkoшe. 

Postoje 1i tarkovi нveti па Магsн? 
Рге no stю ргеdјешо na to pitaпje da cttjemo пelk\o[iko po

datalka о sашоше рlапеtн. Магs kгuzi oko Sн:пса u sгednjoJ 

daljini od 228 шЬliопа :kш. sa brziпoш od 24 ik.ш. u se;kaп:dru. 

Pгecni:k mu је 6890 kш.; Магs је 6 puta manji od Zeшlje, а nje-
je nesto veca od cetvrtiпe Zemljine povrsine. Оlю 

svoje ose okгene se za 24 casa 37 шiпuta i 22 selkuada, а o:ko. 
Sunca za 689 dana. 

Da Mars iша cvгstн povгsiпtt о rtoшe пеша dv!Oj:be, p:remda: 
је njezin sastav jos pгilicno nepozna:t. Isto је tc]ko sigшno utvr
djeпo da Ma,rs iша a'tmosf,e:гtt, li.ako ј:е ta mпogo 1·edja rod ze
шaljslke: То se tuшaci bгzinom izшica:nja za moleikнle, koja ta--
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"1110 iznos1i 5200 шetara u se~kundi, daJkle шnogo шаnје od Ьгzi
-ле izшicanja na Zemlj.i, kюја је 11.200 metaгa н sekнпdi. MJг
sova s'н godisпja doba bas tacno onarkova, kao i паsа, јег ј,е osa, 
vko koje se on vrti, gotovю: isto to:blrko nagtпuta prema Suncн 

-kao i osa Zeшlje. Posto шн је g-odiпa skoгo dva рнtа tako dнga 
kao паsа, to su i godisнja doba dva рнtа dнza od nasih. Maг
sova atшosfeгa sadlгzi kisi'ka, ali jos do danas nije b:i:lo шo,guce 
da se ta:cno odгedi pгoceпtнalni sadгzaj. Prema opazaпjima, 

-koja stt н tн svгhu vodjeпa, шоz,е blti kisblш юrd 5 ра do 16 pгo-
-cenata. Svakarko је taj pгocentua1ni sadrzaj kisika, ikaiko se do 
sada cini, manji od proceпtualпog sadrzaja kisi,ka н zemaljskoJ 
atшosfeгi. Vode ta:kodjeг iша па Магsн, ali је vlaga ю\kо pet 
puta шапја od ylage н a:tшosfeгi Zeшlje. 

Misljenja о tешрегаtшi Магsюvе povгs:iпe ргilЉю su po
.cepruna. Dolk jedni drze da u e~kvatoгijalпim kгajeviшa Marsa 
tешрега:tuга od:g·ovaгa otprШke tempeгatшi LаЬгаdога, dгugi 

шisle da se tempeгatшa kгесе olko ni:siJice. Na osrnovu. terшo
elektri,cnih istгazivanja moglo se z.aklj:uciti da је podnevna tem
peгatuгa н ekvatoгijalniш kгajevima oko + l8°C, dok јнtагпја 
tешрегаtша tt istiш kгajevima iznosi - 45°С. То znaCi da u letн 
pгelko поСi tempeгatшa dUJboko pada ispo,d пule. Razlog је 

tоше гetikoca Мa:rsove atшosfeгe, .k/orja је otprililke 7 puta геdја 
od паsе. 

Od iпteгesa је izneti гezttltate koje је g. М. Milankovic,*) 
_ргоfеsог Uпiveгziteta н Beogгadtt, doЬio teoгetskiш рнtеш о Maг

.sovoj tешрегаtшi. Оп је izгаснпао sгedпju g·odisnju tешрегаtuгн 
i опа је -1Т0С. Sledeca taЫica daje gгanice godisпje temperature 
na Maгsovoj povгsiпi: 
Гее>гр. ширина 

Температура 

0° 1 ОО 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

-3° -4° -70 -12.0 -18° -27° -380 -460 -51° -52° 

JaCi vetгovi i1i oгikaпi su па Maгsu пeшo·g·uCi. No za111iш

ljivo је to da se Ьоја pojedlinih pгedela, &to s:m1o1 vec пapred 

istaJkli, шепја ргошепоm godisnje dobe. Kad na seveгnoj Maг
sovoj polu:tci nastaje p:гelaz iz Zlime н "leto", юnda Ьеlе krup:ice, 
Јюје p,redstavljaju led polova, postajн mапје, dlo:k s1e· ikod 
оЬ,гаtпоg pre'iaza юrpet uvecavaju. Nelki su astronomi misblИ da 
iz pojava koje p~ra1te prome:ne godisпjЉ doba mogu zaikljuciti 

*) Theorie mathematique des phenomenes thermiques produits par !а 
:тadiation solaire. " 



da se vegetacija u ziшi gubl, а u letu opet javlja, по пајпоviја 
istrazivaпja odala su da se Marsova povrsiпa uglavпlotm sasto ji: 
iz vulkanskog pepela. Za promeнe, koje su ораzепе па пjego

veli Jeans da se tu nesuшпj:ivo radi о efeiktu kisa,. 
koje ovlazuju MarsiOIVe pustosi. 

Iz svega toga razablremo da klimatski uslovi па tom pla
netu nisru bas pov<Yljni za razvoj lшkvih viSdh Ьiса, ali opreznosti 
radi ne smemo iSikljucШ sva'ku mogucпost zivlo,ta na njemu, po
gotovo kad iz iskustva па Zeюlji znamo za veliku sposobnost 
akomodiranja kJimatskim ргШkаmа sa strane zivЉ Ьiса. Uosta
lom mi, ljнdi smюr nauceпi da sve meгimo ро паша samima i 
tesko паm је p1·edociti si Zi\юt koji Ьi Ьiо vezaп uz posvema 
druge uvete, пеgо Ы nas zivot. "Рг:iгоdа је - rkatko to veli j1edan 
пaucnik - bogatija mogucnlostima, neg·o 1i to ljшlii нzimaJu u 
svojoj teznji da sve tipiziraju i sve prika.Zu Sto jednoSitavюrijim." 

S. V. cmelik, Osijetk 

Астрономија 
Henri Poincare: Wissenschaft und Hypothese.* 

Бесумње да владе и парламенти сматрају, да је астроно

мија најскупља наука, која највише стаје; најмањи инстру

менат купује се за хиљаде динара, за најмаљу опсерrваторију 

дају милиони; сваrю помрачење повлачи накнадне кредите. 

И то све за звезде, које су тако далеко, које баш ни мало не 

утичу на наше изборне борбе, а вероватно да неhе у њима 

никад ни суделовати. Но биhе, да су наши политичари ипак 

сачували још нешто идеализма, неки неодређени инстинкт за 

оно што је велико: и ја зацело држим да су их само оцрнили,. 

* Овај чланак превели смо из књиге: Wissenschaft ·иnd Hypothese· 

кој,и су 1На Немачffiи превели F. и L. L.ideшanп. Наслов оригинала је 

Н. Poiпcare: La science et I'hypothese. Ово је једна од најчитанијих књига· 

славног француског научењака Poincare-a. до сада је преведена нш 

C.l!eдehe језике: на немачки (F. и L. Liedeшaпn 1904 и 1906); на енглески· 

(Ј. Larmor 1905 n 1907; G. В. Ha!эted 1Юб), на шпански (G. Quijarю НЮ7), 

на мађарски (S. Bela 1908), на јапански (Т. Хајащи 1909), на швед

ски (г~ђа А. Sand.qvist 1910). 
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треба их ободрити, јасно им по,казати, да их не вара тај 
инстинкт и да их тај идеализам није напустио. 

Могли бисмо им причати о тюморстВ'у чију важност нико 
не може пореhи, а које је неразд;војно од астрономије. Ну, то 
би значило обухватити предмет са мање важне стране. 

Астрономија је 1юрисна, јер нас издиже и~над. нас самих; 
она је корисна, јер је велика; она је кори.сна, Јер Је лепа; ето 
то им треба реhи. Она нам показује, како је човек сиhуш~н .т~
лом, а како је велики духом; јер ону бесконачност ~ КОЈОЈ Је 
човечје тело тек тамна, незнатна тачка, може о~ своЈ~М разу
мом обухватити у свој њеној величини и у њеноЈ тихо] хармо
нији. Иако нам јасно у нашој свести син~ наша снага, њу 
неhемо никада ~преплатити, јер на~с та свест ЈаЧа. . 

· Пре с113ега намера ми је, да вам покажем како Је астроно
мија олакшала посао другим н3:1укама, које су више корисне, 
јер нам је баш астрономија оспособила душу да може схва-

тити прирощу. 

Можете ли себи предочити, како би људски род био У на-
зад~:-ьаштву, да је вечито живео под небом увек покр~веним 
обЈ1ацима, какво је сигурно небо Јупитера, и да ниЈе знао 
за звезде! Верујете ли, да бисмо у таквом свету бшш оно што 
смо данас? Знам, да бисмо под тим мрачним небеским с!Водом 
били без Сунчеве с113етлости, која је потребна организмима 
какви настањују Земљу. Но, претпоставиhемо да облаци фосфо
ресцњрају и да непрестано шире нежну светлост. Кад смо веh 
почели са хипотезама, још једна више неhе нас скуп.!Ье стати. 
Добро, понављам овоје питање: Верујете ли, да бисмо у том 
свету били оно, што смо данас? Звезде нам не шаљу само ону 
видљиву и грубу светлост, што пада у наше физиttко око; ?д 
љих нам долази }ош и д:руга светлост, куд и камо суптилниЈа, 
која обасјава наше духове, а последице тrora покушаhу да вам 
прикажем. Знамо, шта је био човек на Земљи пре неrоолико 
хиљада година, а шта је данас. Човек је био у прирол:и усам
љен, у њој је, за њега, све била тајна и плашио би се, ~адгод 
су се дешаваЈrа њему непозната чуда природе. У поЈавам.а 
чп.сионе искључиво је видео хир; све је појаве прйписИIВао деЈ

ству мњогих малих својевољних духова, које је, да f1и могаэ 
дејствовати у свету, настојао умилостивити начином сличним 
ономе, које људи и данас употребљавају, кад желе да задо

бију милост код министра. Па и неуспеси нису га могли осве-
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стити, баш као што ни данас одбијени молилац не губи наду, 

већ мољака и даље. 

Природу да:нас више не молимо: ми јој заповедамо, јер 

смо открили неколико љених тајни, јер сваким даном откри

вамо све нове и нове љене тајне. Природи запооедамо у име 

закона, који она не може да одбаци, јер су то љени закони; 

ми од :-ье не тражимо непаметно, да примени те законе, чак, 

први смо који се тим законима покоравамо. Naturae поп impe
ratur nizi parendo.* 

КаНЈва се промена морала одиграти у нашим душама, те 

да пређу из једног у друго стање! Сматрате ли да би се оне 

тако брзо преиначиле да није било науке о звездама, под не

бом вечно облачним, о коме сам раније говорио? Да ли би 

била могућа та метаморфоза или, зар не би била куд и камо 
опорија? 

Астрономија нас је прво Ћаучила да има закона. Халдејци, 

који су први посматраЈIИ небо с не,ком пажљом, приметили су, 

да оно мноштво сјајних тачкица није безглаво стадо које лута 

тамо амо, већ да је то сређена војска. Њиховом су се погЈrеду 

свакшю крила правила тога реда, но ипак складни призор 

звездане ноhи био је довољан да наслуте правилности у при

роди, а то је већ било много. Хипарх, Птоломеј, Коперник и 

Кеплер постепено су открили ове законе, а Њ'утн је најзад из
рекао најстарији, најтачнији, најједноставнији и <најопштији 
природни зшюн. 

А тада, опоменути овим примером, посматрали смо паж

љивиЈе наш мали земаљски свет, па смо и овде, под привид

ним нередом наишли ,на хармонију с којом нас је упознала 

студираље неба. Наш је свет правилан и слуша непроменљиве 

законе, који су замршенији и у привидном сукобу међусоб

ном тако, да би око, ненавик,нуто на друге призоре, видедо 

овде само неред, гооподарење случаја и хаоса. И да нисмо зна

ли за те звезде, можда би неколико смелих духова и хтело по

рицати физикаЈiне појаве, али како би им неу;спеси били врло 
чести, nробудили би ,само подсмех и простоту. Зар не видимо 

и у данашље време, да се метеоролози понекад преваре, те им 

се ради тога смеју. 

Колико би пута физ'Ичари озлојеђени толиким неуопесима 

. * Природа се нити моли нит~ јој се заповеда. 
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сумљали, да нису имали сјајан пример уопеха астронома, да 

им подржава поуздаље! Тај им је успех показивао да се при

рода покораЈВа зшюнима; преостало им је само да још сазнају, 

к,ојим заrюнима; за то су морали имати са:мо стрпљивост, те 

су имали право тражити од скептика, да им повер!)lју. 

Но, то није ове. Асгрономија нас није нruучила само да има 

закона, већ да су ти закони 1неуклоњиви и да се са љима не може 

наЈГађати. 1\јолиыо би времена требало, док бисмо то сазнали, 

да смо познавали само овај земаљски свет у ыоме нам се ,сва

ка елементарна сила приказује као да је у борби с д,ру.гим си

лама? Астронюrмија нас је научила, да су ти закони невероват

но тачни а да оу због тога они заыони, које ми изричемо нешто 

приближни, што долази као последица нашег слабог по'зна

ваља тих закоња. Аристотел, најнаучнији дух старога века, ве

рова:о је још у ,случа:ј., 1па је, изгледа, мислио да за::rюни приро

де, бар на 3емљи, одређују поја!Ве тек у глаЈВним потезима. 

1\јолИН!о је придонела општ'е напређујуhа тачност у астроном

с:rшм прорицањ!Има томе, да се унесе таква грешка, К'оја би 

учинила прироДу неразумљивом! 

. Али, зар нису ти закони',са:мо месни, мењајући се оrд места 
до места, ·као они закони,~које Л>уди ,стварају; није ли оно што 

је истњна у јед;:нюм крају ваЈсионе, рецимо на на:шој кугли или 

у нашем малюм Сунrчаном систему, НЈије ли тtо можда неистина 

мало даље? Па, эар се не бисмо даље могли запитати, да ли 

ови закони који се о,щњосе на 1простор·, !Не зависе и од време

на; да ли ;нису они је,щноставню навике, пролазне и тренутне? 

Астрономија нам је одi1оворила и на то питање. Посматрајмо 
двојне звезде. Све се оне кpel'h:y по елипсама и тамо далеко 
докле допире телесrюп ниr;де не налазимо Гiра:нице месту ыоје 

се не пшюрава Њутнову закону. 

Дакле, једностаЈВност овога закон~· учи нас много; ко
лико ли је замршених п:ојава ,садржа::ню:у два ретка тог закона; 

људи 11Шји не CX'BaT'ajty небеску механику, могу себи Т'О предо
ЧИТИ, кад само виде силне књижу;рине поовећене тој науци. 

А затим смемо сматрати да се и у замршеним физичким пој а· 
вама исто тако юрrије богзна какав .једноставан узрок, али 

још непозiНат . 

Превео: 'Б. М. Н. 



10 

Astronomsl<e veceri 
(Н erтann К/ејп: Astronomjsche Abende) 

(VI) 

S t а r i ј i а s t r о n о т s .k ј d и r Ь i n ј, Н и у g е n s
o v о о t .k r i с е n а S а t и t n и. -С а т р а n i i С а s s i n ј, 

А h r о т а t ј с k i d и r Ь ј n Ј о h n - а D о 1 Ј о n d.- а. 

Besmrtnim radovima Kopernika, Keplera, Njutna i Einstein-a 
pгotumacena SU, kao sto SШО vide\i, kretanja U plaпetskom si
stemu kao i sile, ko'je prouzюkuju ta kretaпja. 

Saznalo se, da је паsа Zemlja samo zvezda medju zvezdama. 
t.j. planeta kao sto su Venera, Mars i Saturn. Као posledica toga. 
istaklo se pitanj.e о sklapu i priюdi svЉ ostali!h planeta, utoliko 
pre sto se. durblnюm moglo duЬlje prodreti u pюstor 110 do tada 
goHm okom. Nastariji durblni kakve је gradio Lippershey blli 
su neusavrseni u svakom pogledu, а i Galilejev durbln је Ыо ta
kav; te ono saopstenje u kощ se govori da је taj diu1rbln imao 
uvelicanje od 3,2. puta, verovatno da је рrесеnјщю i da taj broj 
32* znaCi kvadrat povecanja. Jer је i Kepler, koji је jedan takav 
instrument ispШvao, nasao је da on povecava svega 9 puta а pri 
tom malom uvelica,vanju pokaziN"ao је taj instrument zvezde 
cetvrtastog oblika. Pored svega, Galilej se nikad nije teшeljno 

. bavio ispitivanjem sociva, jer ы inace jednostavno ogledima ј 

ne poznajuCi teoriju morao da pюnadje prosti astronomski 
durbln. 

Ova slava pripada Kepleru, lюji је u svojoj »Dioptrici« ро 
prvi put razradio i teoЩu durblna. Galilejev durbln imao је na 
prednjoj strani dvogubo ispupceno (konveksno) socivo t.j. objektiv 
а iza ovoga jedno malo dvogubo iz.dubljeno (konkavno) socivo 
t.j. okular. Slicno ovome durblnu, bar sto se tice rasporeda i 
oЬlika sociva, gradi se danasnji pozorisнi dogled. Kepler је 
паsао da se doblja daleko bolja koпstrukcija ako se i za okular 
uzme dvogubo ispupceno (koнveksno) socivo, Jedna vrsta l,upe 
sa maloш ziZnom daljinom1 dok је objektiv socivo vrlo veblke 
zizne daljine. Ovakav u svom najprostijem oЬliku Keplerov 
ili astronomski durЬi!il~ k.()ji nad Galilejevim ima tu prednost 
stJo је povrsina neba, se pomocu njega vidi t.j. polje vida, 

~. Џnearno uveliC~Dj1 bjiQ Ы priЬ!izno 5,5 puta. 
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?osta veliko. Astroнomski durblн, doduse pokazuje sve predmete 
tzvrнute, ali to pri posmatraнju неЬеskЉ objekata не smeta, а 
pored toga, te se slike pomocu drugЉ stakala mogu ispraviti. 

Nasuprot velikim predпostima durblna koga smo sada opi
sall postoji ipak kod njega znatпa nezgoda, jer он vec pri malo 
jacem uvelicanju pokazuje predmete sa obojenim krajevima zbog 
cega ovi izgledaju нesto rasplinuti. Ova neusavrsenost nalazi 
opravdanje u samoj prirodi svetlosti i javlja se stoga sto se razno
bojni zraci, na koje se bela svetlost rastavlja pri prolazu kroz 
soCivo, ne seku u istoj taoci (ћгomatizam). Da Ы se ova пesavr
senost donekle izbegla morali su se za durЫпe u1zimati objektivi 
(sociva) velike ziZнe daljiпe 

Hevel-ova opservatorija u Danzigu 1640 godine. 

Hиygens-ov durbln i otkrice па Satиrnи. Huygens је imao 
durbln sa objektivom od 3 palca (=' 8,1 cm) u precniku i skoro 
30 stopa ( = 10 m) zizne daljiнe. Sa okulaюm od 3 palca zizne 
daljine ovaj durbln, kome ћюmatizam. nije smetao uvelicavao 
је 100 puta. Ako Ьi se ovaj instrumenat uzeo za osnovu, onda 
izlazi da drugi durbln, objektiva 6 pa,laca u precniku, treba da 
ima 100 stopa zizne daljine а da pri tom dozvo.Jjava uvelicanje 
s,vega 200 puta. Da Ьi se sagradio jednostavan durbln, koji Ы 
ргi uvelicavanju od 400 puta davao li.kove iste jas,nosti kao i 
Huygens-ov, онdа Ы taj iнstгument mогао imati objektiv u prec· 
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niku 12 palaca i sa ziznom daljinom od 400 stopa. Jasno se vidi, 
kako se brzo, ша i pri malo veCim zahtevima, dolazi sa ovim dur
Ьinima do granka nesavladljivih prepreka. Vidi se, da instru
mente od nelюliko stopa dиZine ne mozemo u:potreblti u praksi. 
Ali su se i рогеd toga astronomi ·od pre 200 godina posteno izmu
cШ sa instrumentima ovako velikih ziznih daljina stvorivsi zna
cajna otkгica. Huygens је naюCito uspeo da svojim dшblnima 
stekne svetski glas iako su u Italiji pгavljeni bolji. Fizicki kabl
net u Utrecht-u cuva nekoliko ob,jektiva koje su glacali Huyg·ens 
i njegov brat. Jedan od tih objektiva ima u precniku 57 mш, dakle 
nesto vise od 2 palca, а z,iznu daljinu 10 stopa. Objektiv је plan 
konveksan, u sтedini debeo 3% mm, od plavo-zeleno;g stakla i 
sadrzi nekoliko manjih mehurica. Huygens ga је istesao od ko
mada stakla od ogledala i snjim је uspeo da pюnadje najsvetliji 
Satuгnov satelit. Na ivici ovoga sociva HuygenSJ је napisao po
mocu dijamanta, sitnim kurzivom ove reci: »Admovere oculis di
stantia sidera nostris 3. FеЬг. ICOCLV«*. DoClliije је Huygens 
sagradio jos veca sociva а medju njima jedno od 34 stopa zizne 
daljine. 

Kad vidimo kako su stari posшatгaci sa takvim durblnima, 
nalik na duvaljke, ispitivali nebo i pravili takva vazna otkt·ica 
onda to s pгavom izaziva nase najvise divljenje. 

Medju ranijim posmatracima postao је Huygens najslavniji 
bas zbog svojih otkrica. Pomocu durЬina sto ih је sam gradio 
nasao је da оlю Saturпa krиZi mesec.; ovaj је mesec prvi put 
primecen 25-Ш -1655. А, vec ranije, рг е sest g1o,dina skinut ј е 

veo sa tajne Saturnova oblika. 
Naime, kada је Galilej upravio svoj duгЬin па пеЬо, posma

trao је u drugoj polovin,i 1610 i Saturn i bio је ne malo iznena
djen opazivsi da ova planeta ima oЬlik kakav nije video пi kod 
jedne dщge planete. Posle duzeg razmisljanja veюvao је, da је 
наsао pravo objasnjenje zaono sto је video, te је novembra 1610 
pisao Juliju MediCi i Керlеи.11 da је Satuгn sastavljen od tri 
zvezde koje se dodiruju. Dve godine docnije nestale su na ve
Iiko Galilejevo zaprepascenje оЬе spoljne zvezde i sada је video 
jednu jedinu, sasvim okruglu; ovo neocekivano otkrice nalj'UJtilo 
ga је do kгajnosti te od tada nije vise posmatrao Saturn. 

Trideset g·odina docnije росео је danciski odbornik Hevel 

* Udaljeпe zvezde priЬ!izeпe su паsiш осiша 3-II-1655. 
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posmatrati Sаtшп i d'odje do гezultata da је Saturn sastavljeп od 
jedne okгugle zvezde koja је sa strane opasana sa dve rucice 
t. ј. dva meseca. Hevel је sve do 1656 nastavio svoja posmatranja 
i naSflO da se izgled ruCica u toku 15 godina jako menja. On је 
razlikovao 6 glavnih izgleda, kojima је dao vaгvarska imena, ali 
nije mogao naCi uzrok ovoj pюmeni. U to vгeme posmatrao је 
.$aturn i Huygens i njegov matematski duh uspe da odgonetпe 

Huygens-ov 
v·azdusni durbln (1680). 

zagonetku. Pomocu svog instгumeпta, 23 stope duzine, objektiva 
21

/ 3 palaca precnika i 100 puta povecanja nadje dнgim i pazlji
vim posmatгaпjem da se pojave na Saturnu mogu objasniti sle
decom pretpostavkom: Saturn је okruzen ravnim prstenom koji 
slobodno lebdi preko njegova ekvatora i koji је пagnut prema 
гavni ekliptike. Ovo objasnjenje Huygens је izneo u svojoj knjizi 
»Systeтa Satиrnium« izasloj u Hagu 1659. Uostalom on је vec 
tri godine raвije, u spisu u kоше је svetu saopstio svoje otkrice 
najsveШjeg Saturnovo'g pгs.tena, dao i svoje misljeпje о ruci
cama Satuгna н sledecem aпagramu: а, а, а, а, а, а, а; с, с, с, с, с; 
d; е, е, е, е, е; g; h; i, i, i1 i1 i 1 i, i; 1, 11 Ј, 1; т, т.; п, п, n, п, n} п, п, 

n} n; оЈ оЈ 0 1 0 1 о; р, р; q; Г1 r; s; t, t, t, t, t; иЈ и, и, и, и. Od 
ovih је slova Hurygens docnije sastavio sledecu recenku па la-
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tinskom: Annulo, cingituг tenui, plano, nusquam cohaerente, ad 
eclipticam inclinato t. ј. okюzen је tankim гavnim pгstenom, koji 
g-a nigde ne dodiгuje i koji је nagnut ргеmа ekliptici. 

Ovo tumacenje pojava na Satuгnu potpuno је dokazario doc
nijim posmatгanjima, а danas је dovoljan duгbln od 20 puta uve
licaja da se, ako је prsteп ma koliko оtvогеп, jasno vidi da se 
ovde zbllja гadi ne о pгilepcima vec о pгstenu koji slobodno 
lebdi i okгuzuje loptu Satuгпa. 

Compani i Cassini. Рогеd Huygeпs-a blli su zbog gгadjenja 
velikih duгblna slavni Boгelli i Haгtsockeг, а naгocito Gompaпi. 

Ovaj је svoja sociva vгlo skupo pюdavao i nacin izгade dгzao 
н tajпosti, te zbog toga пiје пi!ю smeo da dodje u пjegovu гa
dioпicu. Ipak se toliko sazпalo da је оп imao masinu za izгadн 
solja iz kojih se stakla glacaju i da је пjihova visoka politнгa po
stizaпa pomocu veпecijaпske zemlje za glacanje stakla i pazlji
vim politiгaпjem. Uostalom on је gгadio samo пајЬоlја sюciva. 
On је izгadio i one duгblne, pomocu kojih је Dominkнs Cassini 
паргаviо svoja velika otkгiCa . .Zizna daljina ovih Compani-jevih 
objektiva, koji se i danas mogн porediti sa najboljim tvoгevinama 
ove vгste, blla је u pojed,inim slнcajevima tako velika da duгblni 
пisн mog·li blti sпabdeveпi cevima (tнbнsima). PгicvгsCivali su ih 
па vrh kataгke i1i dгvene kule а нpгavljali роmосн konopca, dok 

је posmatгac dгzao okulaг u шсi i tгеЬао da se пamesti tako, da, 
viziгajuCi kгoz objektiv, ugleda pгedmet koji је tгebalo posmatгa
ti. Ргiгоdпо је da su se ovi dшblni bez cevi mogli upotгebljavati 
samo nocu. Oni su, U1glavпom, bili u upotгebl na paгiskoj op
seгvatoгiji, kada је Domiп1cнs Cassiпi, posto је oktobгa 1671 
паsао dгugog а 13 decembгa 1672 treceg Satшпovog meseca, hteo 
da pгimeпi sve јасе doglede а kraj Luj mн rado davao sredstva 
za to. Tako se tada upotrebljavao jedan Compani-jev objektiv 
od 100 stopa zizпe daljiпe; on је Ьiо pricvгscen па visoku drveпu 
skelн koja је liCila па kulu, а Ьila doneta u Paгiz iz Marly-a. Po
red svih vrlo velikih nezgoda pri нpotrebl jedпog takvog instru
meпta - пezgode, о kojima moze imati pгavu pretstavu samo 
onaj koji је licнo пjime posmatrao - нsрео је Cassiпi da ргопа
dје dva dalja Satшпova meseca, i to н mагtн 1684. Ovi sн me
seci tako slabog sjaja da је i daпas potreban mосап durbln da Ы 
se videli; пјЉоvо otkrice Ьilo је stoga veliki triumf, te se jedva 
moze smatгati za preteraпo sto Stl u Parizu izradjene medalje za 
uspomeпн па ovaj astroпomski uspeh, sa пatpisom: »Satшni sa-
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tellites primum cogniti«*. Ne samo pronalaskom ovih tackica sla
Ъoga sjaja, vec jos vise time sto im је sa veli!юm tacrюscн 

utvrdio vreme obllaska oko Sаtшпа, pokazao se Cassini kao 
astюпom prvoga reda. Оп је, na osnovu svojih posmatraпja, sva 
vremeпa obllaska izracunao tako tacno, da ih је novo doba moglo 
popraviti samo za пekoliko miпнta. 

Ovo sн doista veliCanstveni rezultati, koji pokazujн kako se 
brzo od otkгica dшЬlпа tpюsirio pogled u dublпe pюstora. Ali 
jos vise. Domiпicus Cassiпi је паsао da је Satuгпov prsteп, koga 
је Huygeпs prvi vbleo, jedнom tamnom linijom podeljeп na dve 
konceпtricne zопе, dakle, kao da tamo postoji јеdпа liпija koja 
deli. 

Cassiпi-jevi radovi pokazajUJ паm tadasпji Keplerov duгblп 
na пajvtisoj tacci svoga uspeha, i sigumo је da se пе Ьi preko 
ovoga preslo, da пiје uspelo uklonШ оЬојепе ivice, koje su se 
vide.Je па likovima pгedm.eta u tadasnjim durblпima. Medjutim 
proslo је vise od ро1а veka od Cassini-jerвa sјајпа doba, dok se 
dospelo dotle da se pretskazaпa poboljsaпja durblпa prakticпo 
primene. Veliki matematicar Leoпhard Euler dokazao је 1747 da 
је mog;UJce izraditi takozvaпi ahromaticki objektiv, ра је cak -
izveo i obrasce iz kojih se moglo, sto se tice kriviпa, izгacunati 
ovo socivo. 

(Nastavice se) 
(Prevodi l. М. А.) 

* Prvo saznanje о Saturnovim satelitima; 

STRUCNI DEO 

Odredivanje tocnosti bazisa 
izmjerenog aparatom Jederina 

1 

U svaikom 'geodetskom mj~renju jte od veliЊe va!ZnoSJ!Ji а 
priori ustanovi·ti, ikoju totcnoot mozemo oce'kivati od .cJIOtЫSnogз 
mjerenja·. То је mog:uce naoitniti samo nalkon ·deta1j!nog istpdtJi
vanj'Зi zasebпih pOSitupaka, iz kюjih .se sa:stojli mje:r,enj'e baJZis.a. 
Bez ovakvog de·taJljnoga ispИivanja uvijlelk moiZemo neikli po
mtAO·alik vl"Siti ptrev:i.Se tocno, te g;ubltli uzalud vrijeme, а obrnuto 
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Пt:jki postupak mozemo naCinibl tako grubo, da cemJo1 pokva
riti sav rad inace u ostalim detalj:ima veoma dobro izv:rsen. 

Od iste се .vaznostri. blti ·takova or'ga111izacdja rruda, ·da Ьismo 
mogli naКioin mjerenja bazisa odrediti nj.egovu toc11JOI&t, ne sа
шо iz sravnjenja zasebnih mjerenja Citavoga ba:zJisa iН njegovill 
dijelova ( aiko је bazis pod,ijeljen na nelkoliko raspona), nego 
procjenjuj:uci svaiki zasebпi postupa'k, iz lkojih se saSJtio~.i mjere
nje ba~zisa. 

Os;poredenjle а pt'iorпih tocnosti sa stva~rпi1ma pюllшzaJti се 

ШIIШ odmah, koje pastuplke шi.smo izvrsili sa dovoljnJolffi tocnos
cu, te се l131ffi 1tO blti Od Veiliike koristi pri p011!0V'l10Шe mjerenj!U 
ba:zJisa. OvaJkovю ispitivanje је najlbюaje naCi]JIHi na teme:lju vec 
izvrsenoga raJda. Za оvн svrhu mozemo 11pot11ijeblH poUшsna 
mje:renja bazisa na Kana1Iu KmiscaJk u Zrug,re:bн, iz:VIrsena gotdine 
1930, 1931, 1932, 1933, i 1934 od s•trrune stuкlienata geiodetsko
i kulturruo- i'nzenjerslkog Юlts,jeika naseg TehniCilюg frukultet<J, 
zagrebaOkog Univeгzdteta. 

п. 

Pogledat сешо iz ikojih se rpostюpruka sastoji mjerenj:e ba
zisa uz t11potгebu арагаЈtа Jecteгina. Bazisni aJparat Jederina, 
koji posjediuje GeodetSINi Zavod нaseg Tehn1okю1g falkulrteta, sa
stiOiji se iz slj'edeceg: 

1.) 4 rinvarnih zica, svaika od (priblriz.no) 24 шеtаЈга. 
2.) pribor za пl'S:piпjanje ztice, pod napetoscu od 10 kilo.gr. 
3.) invarne paпtlike odl (pгdblizno) 12. metaгa za mjerenje 

ostatalka bazisa, lkoja se razapinje rstim p:rЉorom. 
4.) ргiЬога za 1odгedivaнje tangensa kuta nagiЬa terЬivre zke 

( GuHlaiU:ш-ova lu:нette de nivelleшent). 
5.) 4 'tronoga sa po'kгetnim 11ерегiша. 
Temperatшe uzduiha mjerene su гedo,vito oblcnim alkoholnim 

termometrom, а sашо jedan puta Ьila је temperaJtшa uzdiuha 
izmjerena pOiilliOICU specija1noк teгmюmetra (Assmann-ovog 
aspiracionog psychir.ometra) od stranie Ge.oйzicikog Zavю1da. 

Duljina zica ibl toc111ije receno diulj1ina ·tetive Ъkа razapetih• 
pod napetoscu od 10 kilograma, Ьila је юtdгedena u Inteгnacio
nalnom Ыгоu mjera i utega u Francuskoj. U ·<;erнfikatima koje 
iz,daje taj spomenuti blro na zalost ne daje .se tocnost s lюjom 
је 1izv:rsen ovaj rad. Као pomocno sredstvo za medusobno srav
njenj.e zica Ыlа su postavljena dva betonska stupa u dvoгШu 
Tehnilke na rastojanju priЬli~no od 24 metara. ·· Prije f nakon 

17 

-шјегеnја bazisa sva~ki puta sve sн cetiтi zice bile sгavпjene me-
-dusobno na ovim koпtrolnim stupovima. Opazanja na koнtгol-
нim strupovima Ьila S:U: naciнjena ta1kio, da Ьismo mog·Ы odrediti 
uticaj treнja u kolotшima priЬot·a za гаsрiнјапје zica te i регsо
наlне greske opazaca ргi ictaпju на S'kalama zica. Sаша mјеге
пја bazisa Ьila su p·ak izvrseпa рошосu dvije zice. 

Sravнjeнja zica па kонtгоlпiш s.tupovima i sama mјегенја 
:ьazisa vrsili su u јеdној te istoj gюdind isti opazaci. Svake g·o
diнe Ыо је bazis izmjeren dva puta; пapred sa jedпim polozajem 
·opazaca, uпazad sa promjeнjenim. Uslijed toga se 01badva шје
генја moгaju гazИkovati za veHCinu. 

n х persoнalna gгeska 

gdje је n= broj z.ica u bazisu, za na·s slucaj н=21, postю је sam 
Ђazis priЬliZнo = 502 шеtага. 

Тоспа odstojaпja izшedu kontгolnЉ stupova nаша пijesu 
poznata. Kontгolнe stupove istkoгistili smo sашо za odгediva

nje гaz!\vka izmedu nasih zica. Pomo6u ovih гazliika s јеdпе i 
гaZ"Иika datЉ u ceг•tifriJkatiшa Iпteгnacionalnog blroa s druge 
strane, ро шetodi пajmanjih kvadгata шi sшо юldredivali po
:praVIke zica, koje sшо upotгijebШ za mјегенје bazisa. 

(Nastavice se) 
N. Abakumov, Zagreb 

Iz~led neba februaru i martu 
SUNCE. Sunce н pocetkн meseca izlazi н Beogradu u бh 16ш. Za· 

].azi н 17h 25m, а 31 izlazi н 511 21111 а zalazi н 18h 4ш, dan se dakle u 
tolш meseca marta prodнzttje za 1h 34m. Gradjanski sшnrak traje ЗО111-Зlш, 
.а astronomski 1h 36ш-lh 41111. 

MESEC 

Datuш 1 

Cas 
1 Znak 1 М е n а 

1 U Beogradu 
pojave mene 

1 izlazi 
1 

zalazi 

h 111 h ш h 111 

8/111 6 14 о Pun Mesec 18 9 5 43 
16/Ш 9 35 се Poslednja cetvrt l 15 9 56 
23/Ш 5 14 • Mlad Mesec 5 16 18 41 

1 

29/lll 22 22 Q) Prva cetvrt 9 37 о 47 
1 

MERKUR ~ ktajeш februara vidi se na vecernjeш nebtt i 26-II dosШe 
:пајvесн elongacijн od 27° kad iша sjaj 0,3 ш prividne veliCine. Posle se 
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njegov sjaj povecava, ali zЬog docпijeg izlazeпja Мегkш se prividпo pгi!Jli
zava Suпcu i postaje пероvоlјап za posmatraпje. 

VENERA g se vidi па istokн kao јнtаrпја zvezda (Zorнjaca ili Daпica) 
i posmatracima se daje prilika, da па svojim iпstrнmeпtiшa шоg·н videti 
krajeш IeЬrнara i Vенеrн i Merkнr н isto vreшe. Nарошiнјешо da шпщ:·i 
od cнveпih astroпoma, kao пapriшer Kepler, пikad пisн videli Merkнr 
koji se Ьrizljivo krije н zгасiша Sнпса пе нdaljavajнci se od Sнпса vise 
od 28о. Sjaj Vепеге н tokн feЬrнara i Marta varira izшedjн -3,3 i -:3,4 

prividпe veliciпe. 
MARS с) н tokн febrнara i marta vidi se па vecemjem пеЬн. Mar:> 

se prЉlizнje pгividпo Sнпсн i iz dапа н dап postaje za posшatraпje пepo-

voljнiji. 
JUPIТER 2). Vidi se па јнtагпјеm пеЬн kao sјајпа zvezda i sa Vепе-

гоm, koja izlazi docпije, ozivljнje slikн istocпog пеЬа. ,) L1piteг izlazi sve 

1·апiје i za posmatraпje blva povoljпiji. 
SATURN ћ U svoш pгividпom kretaпjн ргЉ!iZнје se Sнпсн i pocet-

kom шarta postaje пevidljiv, јег zalazi н isto vreшe sa Sнпсеш i н kо
пјнпkсiјн dolazi 3 шarta. Кrајеш шагtа Satнrп pojavljнje se па јнtаrпеш 
пеЬн izlazeci pre Sнпса i od tada postaje za posmatraпje povoljпijim. 

URAN б Mog·ao Ы se videti kratko vгeme posle zalaska Sнпса. Н 
svom prividпom kretaпjн Uraп se нdaljuje od Stшca i za posmatraпje Ы се 
povoljнiji. Uraп н toku 1936 godiпe пalazi se н sazvezdjн Оvпа (Aries). 

N ЕРТИ N ~ Stize н opozicijн sa Sнпсеш 6(Ill н 5h ,ј mogao Ы se 
posmatгati рошосн iпstrнmeпta. Za vreme opozicije Nерtнп dostize sjaj 
zvezde 7,7 prividпe veblciнe. Z.a amatere astroпome sa skromпim dшЬlпiш<'~' 
Nерtнп је skoro пepristttpacaп. 

PLUTON- koji је 18 јапнаrа blo н opoziciji sa Sнпсеш н svoш pri
vidпoш kretaпjн ide рrеша koпjнпkciji. Pristнpacaп је sашо fotografskiш 
рlосаша i пајvесiш dшЬlпiша svetskih opservatorija. Od Sнпса је нdaljen. 
шaksimalпo - 7 шilijard,i 400 шШопа kш., шinimalпo - 4,500.000.000 km, 
iz ceg·a se vidi, da је рнtапја Рlнtопа, kојн оп obldje za 248 godiпa, jako
eksceнtricпa. Prividпa veliCiпa Рlнtопа н opoziciji dostize 14ш,9 . 

ZANIMI .JIVE РОЈА VE 

FEBRUAR 
1 Sub. Мiпiпшш Algol-a н Зh 28ш; Мегkш н dопјој koпjнпkcijii 

sa Sнпсеш н Oh. 
4 Utor. Miaiпшm Algol-a н Oh 17ш. 
10 Poned. Nерtнп н koпjнпkciji sa Меsесош н 2h. 
12 Sreda. Zodijakalпa sv,etlost нvесе па W. 
1 З cet. Merkш н zastoju н 3h. 
14 Pet. Zodijakalпa svetlost нvесе па W. 
17 ?оп. Jнpiter u koпjнпkciji sa Меsесош н 16h; Jнpiter 2,о5 severп@_ 
19 Sreda. Sнпсе нlazi н zпak RiЬa ){ (Pisces) н 21h. 
2G Celv. Veпera н kопјнпk. sa Mesecom н llh Veпera 1, 03 jнzno. Mer

kш је н kопјнпk. sa Меsесош н 23h 1,02 јнzпо. 
21 Pet. Zodijakalna svet1ost na W (uvece). 
23 Ned. Satшn н 14h н kопјнпk. sa Меsесош; Satнrп 6,08 juzпo. 

~ныh planeta * 

Planeta Da!um Izlaz 

hm hm hm hm о' m 
1 јапааr 3 49 8 41 13 33 15 41 r-. 6 -3,7 

,llja1шar 411 851 133116301- '39-3,6 
l21 јапааr i 4 30 9 2 113 34 17 21 -21 23 -3,6 

Venera ll 1 febraar~ 4 48 9 16 13 44 18 18 -22 10 _ 3,5 
g 11 feЬraarl' 4 59 9 29 13 59 1910-2146-3,5 

21 febraar
1 

5 4 9 42 14 20 20 3 -2018 - 3,4 
1 mart 1 ћ 4 9 52 14 40 20 48 -18 8 -3,4 

2
111 mmaarrtt .1' 4 59 !О 2 15 5 21 38--1455-34 

------·i---·--~-4_5 __ o-'--J-o ._1_о -'-1·5-· ·~3.о_ 22 26 + н 1 - 3:3 

1 јапнаr 9 31 14 28 19 25121 29~-16 6 1,3 
11 janпar 9 10 14 19 19 28 21 59 -13 26 1,4 
21 janнar 8 48 14 09 19 30 2'2 29 1-10,33 1,4 

Mars 
о 

1 februar 8 23 13 58 19 33 23 1 - 7 13 1,4 

1 

11 febraar 8 О 13 4 7 19 34 23 29 - 4 5 1,5 
21 febrнar 7 36 13 36 19 36 23 58 - О 55 1,5 

1 

1 mart 7 15 13 26 19 37 О 23 + 1 55 1,6 
11 mart 6 50 13 14 19 38 О 5! + 5 Ј 1,6 

l----'--2_1_m_a_r_t _ _:__6_27 13 3 !9 39 1 19 + 8 О 1,6 

Saturn 
.ћ 

1 јаппаr 1 5101 9 4011410 16 41 -2135"--1,3 ' 
11 janaar 1 4 4019 9 13 38 16 50 -21 51 -1,4 
21 јаппаr 4 10 8 38 · 13 6 16 58 -22 4 -1,4 

1

1 febrнar 3 37 8 4112 31 17 7 22 16 -1,4 
11 febraar 3 517 311

1

1157 1714-2225-1,5 
121 februar 2 33 6 58 11 23 17 20 -2231 -1,5 

1 mart 2 3 6 281.10 53 17 25 -22361
- 16 

1 ' 

11 mart 128 5 5311018 17 30 2239-17 
21 mart О 52 5 17\ 9 42117 33-22411-1:8 

l ј al!aar 
11 janнar 

21 janнar 
1 febшar 

11 februar 
21 februar 
1 mart 

11 mart 
21 mart 

10 13 15 31 /20 49 22 34 -10 58 1,2 
9 35 14 55 20 15 22 37 -10 37 1,2 
8 59 14 20 19 41 22 41 -1014 1,2 
8 18 13 41 19 4 22 45 9 46 -
7 41 13 6 18 31 22 50 - 9 20 -
7 4 12 31 17 58 22 54 - 8 53 -
6 31 12 о 17 29 22 58 - 8 28 -
5 55 ll 25 Ј 6 55 23 3 - 8 О -
5 18 10 50 16 22 23 7 - 7 32 -

16,8 
15,8 
14,8 
14,0 
13,2 
12,6 
12,2 
11,8 
11,4 

4,8 
4,6 
4,4 
4,4 
4,4 
4,2 
4,2 
4,0 
4,0 

29,6 
30,0 
30,6 
31,4 
32,0 

33,8 
34,8 
35,8 

14,4 
14,4 
14,2 
14,2 
14,0 
14,0 
14,0 
14,0 

14,0 
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1,00 
1,07 
1,1-! 
1,21 
J,'L7 
1,33 
1,37 
1,42 
1,47 

1,98 
2,03 
2,07 
2,12 
2,17 1 

2,21 
2,25 
2,29 
2,33 

6,20 
6 ,11 
6,01 

1

' 5,87 
5,73 
5,58 
5,44 
5,28 
5, 2 

10,21 
10,34 
10,45 
10,55 
10,61 
l 0',66 
Щ67 

10,66 
10,64-

• "'U taЬJicl .• Efem eride velikih. planeta", u pro§lщn broju, ubacene su 
~~g~~sn~a~t~lofgз~~ stoga н ovom broJu donosimo tacne vrednosti od 1 januara 
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24 Роп. Venera tl cvortl u 2h; Mars u 22h u konjuпk. sa Меsесош. 
25 Utoг. Pepeljasta svetlost па Mesecu; Merkш u 16h u evoru. 
26 Sreda. Merlшr u пајvесој prividnoj нdaljeпosti od Stшca (пајvеса 

·eloпgacija) u 6h, kad је пajpovoljпije vreme za пjegovo posmatraпje. Opo
zicija piaпetoida 532 Herkuliпa, vel. 8,8111. Rektasceпzija а = 10h 31ш; 
.dekliпacija 8 = + 3()0 23'. 

27 cetv. Pepeljasta svetlost па Mesecu. 
29 Sub. Miпi111u111 Algol-a u 19h 41111. 

MART 

З Utor. Satur u koпjuпkciji sa Suпсеш u 14h (пevidljiv). 
б Petak. Neptun u opoziciji sa Sнпсеш u 5h (пajpovoljпije vreшe za 

posшatraпje plaпete); Merkur u afhelu н 2211. 
8 Ned. Nep tнп u koпjuпkciji sa Меsесош н 7h. 
11 Sreda. Merkш н kопјнпk. sa ~ Aquarii (4111,3) н 2111, Merkur 0°12' 

.severпo. 

1 З Petak. Zodijakalпa sv,et1ost па W, нvесе. 
14 Sub. Jupiter н zapadпoj kvadraturi sa Sнпсеш н 1h. 
16 Ропеd. Jнpiter н kопј. sa Меsесош н 6h, Jцpiter 2° severпo. Zodija-

kalпa svetlost па W. 
19 Cetv. Zodijakalпa svetlost uvece па W. 
20 Petak. Sнпсе н1azi н zпak Оvпа Л (Aries) u 2011. Pocetak proleca. 
21 Sub. Veпera н kопј. sa Меsесош н 13h, V.eпera 6 jнzno. Zodijakalпa 

svetlost па W. 
22 Ned. Merkш u kопј. sa Меsесош н 5h; Satнrп н kопј. sa Меsесош 

:н 6h; Merkш н koпjнпkciji sa Saturпom u 1811, Merkur 0°36' јнzпо. 
2З Р-оп. Zod,ijakalпa svetlost нv.есе na zapadн (W). 
24 Utor. Mars u koпjuпkciji sa Меsесош н 18h, Mars 5-0 ,5 juzпo. 
25 Sreda. Pepeljasta svetJ,ost na Меsесн. 
26 cetv. Pepe\jasta svetlost па Mesecu (vеоша iпteпzivпa). 
29 Ned. Veпera u аЉеlн н 15h. 
ЗО Роп. Veпera u koпjнпkciji sa Satшпom н 22h, Veпera 0°26' severпo. 

Pavle Emaпuel 

Време у децембру 

Преглед временских прилика у Југославији за месец децембар 
1935 године. 

По телефонским и радиографским извештајима, примљеним у Метеоро
люшкој опсерваторији у Београду, саставио М. Радошевић. 

. . 1 
Већ у самом почетку месеца потпадаЈу .наши краЈеви под утицаЈ 

атмосферских пореме.ћаја, 1юји се образују у јужној ивичној области 
:велике циклонске формаПЈије са ~редиштем између Шкотске и Јужне 
Ћорвешке. Дравска, западни део Савске бановине и Приморје. добијају 
75ећ 1. кишу, а у току 2. киша' захвата целу државу. 

Zl' 

У след притицаља хладног маритимног ваздуха са северозапада: 

појачава се активност ових ивичrних поремећаја, па се 6. над Средо
земним Морем образује засебна депресиона област, коју од зоне по
реме.ћаја на северу одваја појас ~и~оког ваздушног притиска. Хладне· 
масе кон'!'иненталног ваздуха, које су се у овом појасу високог при

тиска непрестано производиле, захваљујући ведрим ноћима, стално су 

притицале у басен Средоземног Мора, па се је из љиховог сукоба са 
интензивним топлим јужним струјаљем, које је преовлађивало у вишим 

слојевима, ова засебна депресиона областа одржавал.а све до 15. За 
све то време владало је код нас ружно, тмурно време са честим и обил

ним падавннама. 

С времена на време, приЈЈиком интензивнијег надилажеља топлог 

и влажног суптропског ваздуха над хладнији приземни ваздух, дола

зило је у појединим крајевима до катастрофалних киша. На Цетиљу је 

4. измерено 266 мм. воде од кише, а 10. у Скопљу 105 мм. 
Раскидаљем појаса вис.оког притиска 15.(16., услед продираља једне 

циклонске фамилије са северозапада преко Енглеске и Француске на 

југ, обухваћена је цела Европа сем Русије венцем бројних циклона,. 

те је ружно време, које код нас и даље траје, добило само општијi:r 

1 

Таnшшr~ 1. Месецни преглед, децембар 1935 

МЕСТО 

Марибор ... . .. 
Љубљана .. . ... 
Загреб .. . ... ... 
Славонски брод 

Баљалука ... ... 
Ковиљача ... ... 
Нови Сад ... ... 
Београд ... ... 
В ел. Грапиште 

Сарајево ... ... 
Краљево ... ... 
Ни ш ... ... ... 
Пљевља ... ... 
Кос. Митровица 

Скопље ... ... ... 
Прилеп ... ... ... 
Мостар ... ... ... 
Р аб ... ... ... ... 
Сплит . .. ... .. . 
Зелени ка ... ... 

. .. 

... 

... 

... 

... 

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

... 

... 

... 

... 

... 

. .. 

... 

. .. 

... 

. .. 

... 

... 

... 

... 

.. . 

. .. 

. .. 

... 

... 

... 

280 
285 
160 

90 1 155 
125 
130 
135 
80 

490 
210 
200 
770 
525 
240 
660 

60 
340 
125 

5 

Температура ваз
духа у 0С. 

Пада
вине 

Број дана 

---,-----с-~- --- ----,--с---,-

~ C'd ~ tj 

"'@ "'~ ~~ s g ~ ~:;: ~; :;:~ ~~"' ~ t:1 ti v5 "'~ ~i=Jr;iji=J o:..:i!<"' И~ iii jR 
""" g"' ~ 8 "'8 5 ~ Ђ'"' ~ ~~ "' I=C 
8, "' """' "' 1::1 .01 1::1 "' "'"' ~ g. 1>-1=1:;: ~=~:;: :;;: "' "'"' щ~>- I'QI=(I ~ ::s 1; 

4 [_ 1 [а \-12
1 

92 нl 311911917 
2.5 --2 l1зга1 1s1 19- 28 2010 
5.5 1.5 14:-8191 22 - 25 13 2 
5.5 о 15 г11 1 66 14 2 21 12 2 
6.5 -о '17ГHIII121I6 1 22 14 2 
7·5 о 18 -13 42 12 3 18 10-

6.5 1 15 -91· 36 12 1117 11 1 
7 1·5 14 -7 68 !Ј 1 17 9 1 
6 о 11 -16 76 13 1 22 141 
6·5 - l 15 -211 90 12 - 21 1812 
6 - 1.6 11 гt9 120 t4 - 19 t4 2 

6'5 -0·5 151-151167 161- 20 10 1 
5 - 2•5 н -22 88 14 - 20 23 3 
6 r-0.5 14 -9,149 16 _ 25 18 1 
6•5 1 13 -41201 18 -1 20 12-
7 2 14 -4 245 20 1 23 8 -

10 4 16 -1349 17 2 22 2-
9 4·5 13 о 192 1>5 1 20 - -1 

~~.5 ~-5 ~~ ~ ~~~ ;~1 ~ ~~ =1= .. • 



карактер. Падавине се појачавају у току 18.: у Дравској бановини и на 
Горњм Приморју, а у току 21.: на југу, на Дољем Приморју и у ље

говом залеђу (на Цетињу 241 мм.). 

Тек 22.f23. обухвата Балкан област високог притиска на истоку, али 
при томе зашадна половина наше државе остаје под утицајем севера

западне депресионе области, те у њој долази до падавина све до 2б. 

А 27. и 28. кише поново падају у веhем делу Југославије. 
Целог овог месеца владало је у нашој држави ружно, тмурно 

време са врло чес1ЋМ падавинама и бурним ветровiИiМа. Једног јединог 

дана, 31., није ни у једном месту Југославије била забележена никаква 
падавина, а само су четри дана прошла у којима није било забележено 

јаких ветрова. Јаки ветрови су претежно били из јужног квадранта и 

веhином су дували на Приморју. 

Снега је било у неколико махова, највише 21. и 22. 
Од 22.-24. досгигнуте су најниже температуре овог месеца. По 

апсолутном износу биле су то, са изузетком Приморја, доста ниске тем-

Таблица 2. Седмични преглед, од 1. до 28. ХП 1935 

Температура ваздуха С0• Пада вине Број дана 

Место "' "' s 
1 

"'::с "'::с 
:;;::;: 

:Е= s 3 "' ::с "' ::с"' :>-.:>:: »i5 >< >< 
Седмица :r ~ :r "' :;; н = ::с :;: 

0,) "' 0,):;; :s:» :.i:>-. ::Ј» "' "' >< к = ::с 

u "' u = u"' = "' "'( = 
1 

"' ::с <U 
о u о ::с "' о ::с о = <U 'ок о. ::с "' "( 

0.~ 0.::;: "'u = u U"( "'( н "' :>-. 
1::::;; l::::.i ~;; ~~ =о 0.::;: 0,) :>-. 

~ "1 1 
(:Q;:c r..o::c ::с ::;; 

~ 
Љубљана 

1 !.-7- Xll 3•5 -0 8 -5 б2 5 - 7 4 ~\ 8.-14. XII 1 -3·; б -7 11 3 -
1 

б б 
15.-21. Xl! о -4 2 - 9 

1 

73 5 - 5 7 з! 
22.-28. XII 1.5 -4 5 -14 30 5 - 7 3 

1 

21 

Београд 
1.-7. XII 8-5 2·5 14 о 29 4 - ~ - -
8.-14. Xll 5 1 10 -2 б 1 - б 4 -

15.- 21. Х!! 5 о·5 8 - 2 8 3 - б 2 -
22.-28. Xll 7'5 1 12 -- 7 '24 3 

1 
1 1 3 

~f Сарајево 1 

1.-7. XII 9•5 0·5 15 - 5 б5 7 1 - 5 4 
8-14. Xll 2·5 -1 б - 3 б 2 - 7 5 
15.-21. XII 5 -1 9 -4 14 2 - б 4 -! 
22.-28. Xll 7 -4 14 -21 5 l - 2 4 2 

Скопље 
l_-7. XII 9 1•5 13 - 2 1б 4 - 4 3 -
8.-14. Xll б 1'5 8 - 2 139 7 - 7 2 -

15.-21. XII 5·5 0•5 9 - 3 22 4 - 5 2 -
22.-28_ XII 5·5 -0 10 - 4 24 3 - 2 5 -

Сплит 
1.-7. Xll 12 б 15 3 б4 7 - 5 
8.-14. Xll 10'5 б 13 4 30 4 -- б 

15.-21. Х!! 11 б 12 4 55 5 2 5 
22.-28. Xll 1 2•5 8•5 15 2 14 4 1 5 

' 1 i 
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пературе; на много места падала је тада температуре~ испод - 10°, а по 
легде и испод - 20о. 

Али веh од подневних часова 24. почиње температура да расте; 

најпре у источној половини наше државе, а касније пораст температуре 

.захвата сву државу и траје сне до краја месеца. 

Просечна температура овог месеца са изузетком западног дела 

Дравске бановине знатно је изнад нормале. Са изузетком северног деш1 

Дунавске бановине, где је било испод њорма,;rе, и источног дела (авске 

и североисточног дела Дринске баномне, где Је пала готово нормална 

количина, количине воде од падавина су изнад нормале; на југу, у 

залеђу Доњег и Средљег Приморја и у источном делу Моравске бано

вине знатно изнад нормале. 

Novosti 
ASTRONOM/JA 

Planetariuш. Novi Plaпetariuш о· 

tУогеп је н Njнjorkн; to 
S.A.D., ostali se пalaze L1 

Jadelfiji i Los Aпg·elesн. 

ј е cetvrti ll 

Cikagн, Fi-

dalo ovo otkrice, jer ogleclala sa pre
vlakoш od аluшiпiјшпа iшајн vectt 
оdЬојпн шос по og·lec!ala sa sге

Ьгпош prevlakoш. 

О jednoш шestu u Plutal-hovu 
Planetarna шaglina н Liri. I ljнcite- sн "Moralia". W. Norliпd poslao је 

Јјн astroпoшije је poz'1at izg·Jed ove п·yiji Astг. Nachrichteп zaniшljivo 

mag'li!1e jer se пјепа slika оЬiспо da- s~·opsteпje koje је otstaшpaпo н bro
JC i н нd':i;be.пicima kosшogтafije: сеп- јн б144-19Э5. 

iralпa zvezda okrнzeпa svetlijiш ш а- Plнtarh ( 4б-120 posle Hrista н IV 
g·Jii:astiш prsteпOtm. Јоhп Dнпсап g·!ayi svog· spisa "De defectн oracн

sпiшio је оvн шаg!iпн avg-нsta 1935 !спн11" (О izostali!11' prorocaпstvi•na), 
Yt.likiш teleskopoш od 252' сш па шt. da Ьi dokazao kako se рrошепе vrЬc 
V.1 ilsoп-ll, i to dva рнtа: prvo ekspo- i па пеЬн, шеdјн ostalo:ш kaze: "Za 
пit·апје ploce trajalo је 30 шiпнtа, а vreшe Jetпjeg· solsticija Sнпcevi i'a
dtнgo 58 шiпнtа. sovпici н Syeпe-i пisн vise bez seпke; 
Vazпo је priшetiti da sн to prvi mпog·e zyezde sн zasle (tj. пе priшe

sпiшci шagliпe ttciпjeпi tiш telesko- снјн se Yise iz krajeva sa izvesпoш 

рош posle рriшепс пaj~1ovijeg шеtо- polazпom Yisiпom), пшоgе se гlocli

clз za sрrешапје og·Jedala: prevlaka г11јL1 i1i stekle stJ se нјеdпо (tj. pti
na tош Yelikoш ogleclalн пiје yise ЬJiZile sн se) нslecl sшапјепја пjillo

-:mcl>rпa пеgо ос! аlншiпiјнша. Уо.;;;· (medjнsobпog) otstojaпja". Vero-
Na ttYelicaпiш sпiшсiша рriшеснје уаtпо је tla se ovo шesto odпosi па 

se sasviш ј аsпо da se oko vec роzпа- рој аvн precesije koja је Ьiо otkгio 

tog· sYetlog prsteпa пalazi jos spo- Hiparh. Ako је to tншасепје tаспо 

1ја~пјi Ыedji prsteп sa precпikom od спdа Ы to Ьiо pryi, dosada пероzпа
оkо 145':: dakle sa dvostrнkim otyo-~ ti. dоkншепаt iz vrешепа pre Ptole-
1'0111 rюще pozпatog prsteпa. Izgleda шеја, н kоше se sрошiпје Hiparћovo 
da је ovaj spoljasпji vео:ша bogat 1 olkrice i to tt popularпom oblikн. Ni 
нltravioletпim zracima, sto Ьi i oprav- Tiшoћaris ni ArisШos, rija St1 роsша-



traпja dovela Hiparha do otkгica pre
ccfije, пisu Plutarhн пepozпati, kako 
se шоzе za:kljнciti iz jedпog· шesta u 
spisu "De Pythiae oracнlis" kap. 
XVIII. 

Novo Astronomsko Drustvo. U No
voj Zelandiji оsпоvапо је Astroпoш

sko Dru~tvo, koje izdaje шеsеспн re
vijtt "Ј uzпe zvezde". Claпovi drнstva 

podeljeпi sн н posшatracke sekcije. 
Ј еdпа od til1 sekcij а stavila ј е sebl tt 
zadatak da ропоуа odredjнje Ьоје i 
iпdeks Ьоје zvezda. lпdeks Ьоје iz
vesпog· izyoгa syetlosti ili zvezde је 

гazlika pri Yidпih Yeliciпa tog izvora 
ili zvezde роSЈ1111аtгапе ргvо plavim 
ра опdа zнtiш filtroш. 

ше се se pored tog·a proLteavatl i pгi
viclпa гaspodela slabljih шagliпa. 

Drugiш роklопош od 7.100 dolara 
пabavice se поv fotoшetar. 

Opservatorija univerziteta u Micbl~ 

gan-u (нprюmik, D. Cшtis) пашеrаvа 

izgгadi ti takozY. polarni tогапј, koj i 
sluzi za ргоuсаvапје pojedinЉ crta н 
Stшcevu spektru. Priшeпice se i поvа 
sprava, takozvaпi spektro-11elio-kiпe

matograf, koja се oшogнciti sпiшапје 
filшskoш kашеrош рrошепа па stш-

ccvoj povгsiпi. 

METEOJIOLOGIJA 
Epidemija gripa. W. Кlеiп у Med. 

Zschr. 1935 pokazuje da postoji Yeza 
izшedju оЬо!јепја od gгipe i smeлe 

Lick-ova opservatorija zadнzblпoш vgzdнsпih masa. Naiшe пailazak hlad
od 65.000 dolara, kојн је pri111i1a nih froпtova povecava broj olJoljeпja .. 
1934 g·., пашегаvа izgraditi astгogгaf Ovogodisпja (pocetkom 1935) epide
od 51 cm; oviш iпstrнmeпtoш odre- П'iја se vremeпski poklapa sa perio
djivace se Јпеtапје slabljih zvezda, sa dош trajanj а snezпog· pokrivaca r 
сiЈјеш da se prilшpe пov.·i elemeпti za 

1 

studenih dana; пailaskom kravljeпja 
р!'онсаvапје рrоЬ!еша rotacije Ga- опа је iscezla. (Ро геf. н Вickl. 

Jaksije (sistema Mlecпog Рнtа). Nji- BeiЬI. 1935). 

Вести И3 ДруштЬа 
На дан 16 јануара 1936 годнне о.држана је редовна скупштина" 

Ас'!'рономсiюг друштва. Скупштшну је отворио г. Д-р Војисл8Јв Грујиh и 
пошто је за записничара изабран г. Ђорђе Никољиh прешло се -на из-

бор Управе. Једногласно је изабрана следеhа Управа: претседник г. 

Вој1И1Н Ћуричиh, пот•IЈiретседник г. Д-р Војислав Грујиh, сеыретар г. 

Ненад Јанковиh, благајник г-ца Винка:' Баљиh, књижничар г. Франо 
Доминко. Потом се прешло на избор чланова Саветодавна-г одбора; 
изабрани су Једногласно: генерал г. Стеван Бошыовиh, г. Д·р Бори
воје Д. Милојевиh, г. Миодраг Ристиh и г. Д-р Бранимир Малеш. У 
Надзорни одбор ушли су: г. Станимир Фемпл, г. Павле Емануел и г. 

Мирослав Стевановиh. 

Г. Д-р Војислав Гiрујмh захвалио се на поверењу у име Управе 
и потом прочитао програм рада за наредну годину, који је скупштина 

прихватила. После дис-кусије о предлозима које су изнели неки од учес-· 

ника скупштина је завршена. 

Секретар, 

Н. Јанковић 

Потпретае,щник, 

Д-р Војислав Грујић 

POPULARNI DEO 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 

3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО~ 

ГИЈУ, ГЕ ОФИ3ИКУ И ПЮДЕ3ИIУ 

1936 БРОЈ 2 

Prvi k;;~taJog· пebeskih objeka:ta, u kome је z,a,belezen i po
lozaj jedne mag'iine, је kata11c1g persislkog· astr'Oпo:ma А 1 S н f i, 
i taj polozaj od'nosi :-;е na mag!iпu М 31 н Andromedi. cudno·
varto је da оУај otb,je<kat пiје raпije pr'imecen ialkю' је u посiша 
bez meseciпe p1·i!icno јаsпо vidJj,iv. Sa пaseg koпtiпen1ta pri,me
tio ga је pгvi S i т о п М а r i u s, kada ј,е 12 dle1cembra 1612 
t1p,ravio svoj duЉin па sicusлri oblaCic lkoji је srvetlu1cao па пеЬu. 
Sblku mag·!iпe u ·diur'blпu је upored'i'o sa pJamenoш svece kojri Ьi 
se posшatrao krorz taпku i prozi,rпu roiZastu laшelu. 

Jacim dшЬlпiша kas-пtije је ot'krivetю jos шпоgо sliCпih 

objekњta. Zbog· пјiћоvа izg'leda пazva111i su "шagliпe". Pr've pot
punije kataloge шаgНпа sastavio је М -е: s s i е r u godiпama 

1771, 1783 i 1784. I daпa1s se svetlije magliпe пazivaju ро пjiho
vu Ьгојu u tim katalozima (па рг. Мessieг 31 = magliпa u 
дпdromedi). 

Uve!i-caJvaпjeiПl ,moCi dшЬlпа ra!S,tao је i пјЉоv:Ь,гој. Jos godi
пe 1899 ро К е е 1 е r-н zпalo se za ,olko 120.000 magHпa; me
djluti111 1931 Н u Ь ь, 1 е procenio је пjihov broj па пајшапје 

30 m.ibloпa. 
Misljeпja о пјЉоvюrј prirodli bbla sн vec rапо podeljeпa. 

G а 1 i 1 е i, D о m .i п i с u s С а s s i n i i Н u у g е n s: mis1iИ 

sн da su magline ISikupo,vi zvezdiar. Н а 11 е у, L а с а i 11 е, L а 111-
Ь е r t i mпogi dirug1i s:tajaH su, 111edjU1tiJm, na staпovistu da su 
:to Sljajпe gastorv'ite 111ase. Ova је teza Ы1а i п :sikladu sњ К а n t
ovo111 teorijo111 о prostaпku svetю,va. 

W i 11,1 а 111 Н е rs с h е 1 је ispocetlka zas.tupao prvu tezu: 
svarka magliпa је Р'О пjego,vom mis11jeп}u bl1a "samosta!пa va-



sioпa.'' Ali ni јасiш dшblпima нiје нsрео cta пе:kе ocl 
пih magliпa гastavi н zvezde, dopнstao је kasnije i poSILO јапје 
g·asovitЉ tipova. 

Zaпimlji,,a ciпjenica; tako sјајпош po.smatгacu kao sto је 

blo Heгscl1e1 pro:maklo је izvaпгedпo vazпo ораzанје; tek 1845 
Е а г 1 о f R о s s е је pгvi pгimetio da пеkе magliпe imajн spi
ralшJ struktшн. Sгedisпje svetlije jezgтo ргоdнzнје se па dva 
.sнргоtпа pravca н dva kralka, 1koji se odvijajн od пјеgа. 

Osamdesetih g·odiпa рго~\оg veka posmatгaпi sн pтvri spek
tгi magliпa. I tшkого ttt\1 гdilo se da posrto је magliпe i Jedпog· i 
dгugog tipa. Neke zга,се sашо izvesпe Ьоје; пjihov spektaг irпa 
sarпo пekoliko sjajпih сгtа; пajsvetlije сгtе su zeleпe Ьоје, zarto 
su se te шаgНпе пе!kо утеше zvale "zeleпe mag·Jiпe". Dгug·e opet 
zга1се sve Ьоје spektгa, ikao i паsе Sнпсе; по sve dнgiпe Ьоје 

zauedno dајн оЬlспн Ье!н s\reHots't. Zato su te rпagblne ро 
У о tt n g-u, паzvапе "bele шаg·Јiпе", Tada лJisu blli blize pozпa
ti zakoпi о zюасепјн spektralnih огtа; slicпost speiktaгa belih 
mag·Jiпa sa Suacey1iш spektл·:::lm шnogi stt tнmabli tiшe sto su 
pгebpos,tav,lja1i cla шag'lil1e odiЬ1ij,ajн Suпcevu syetloS1t. Ne za,bo
гa:vljajmo da se t1 опо doba пiје вЕtа zпalo о dalj,iпi tЉ ob
jeka,ta. 

Daпa:s se spe1;;:taг ЬеЈЉ лщg·Епа ·t~1лnaJC'i kao u:kнpпi, j.nte
gralrri, .spektar ројеdiпЉ zv·ezda, ko је ,o,bгazuju rпagliпe i zпасе 
tt sгеdпјој шегi is.tu svetloэt kao i nase Sнпсе. 

Za "zeleпe" (,ci:ifuzпe ili gacovi,te) шagliпe daпa1s је utvr
djeпo da пешајн пikaikYe veze sa beliш. шagliпa.ma i da su s'a
s,taмп'i deo пaseg· zve:zdaпo1g sistema. Опе паs tн пе iпtегеэuјн. 

PгiЬI:izпo н is.to doba kad .se ро,сео pю1sщatгati spektaг ma
g·Iiпe velikiш duгЬlлош н Keшbri~d1z:t1 регifегпе zone magliпe н 
Audroшedi п1stavljeпe stt u ројеdiпаспе zvez.de: izЬ,гојано је 
oko 1500 zvezda. 

U шеdјнУгешепн нsavгs,ila se i tehпilka ne.beslke fot·o,gl'afije. 
· Pl'Ye sпimlke шаrgНпа uCiвio је I. R о 1Ь е r 't s 1888, ali slike su 

blle ргiЕспо нејаЈSпе. Tek пe'koblko deceпija kars:пije pois,tig'Пttti 

sн z·пatпriji uspesi а slike sпiшlјепе veliikim durblпiюa u Yeгkes-u 
i па Mt. Wilsoпu pгнzile sн пepobltne ,dokaze da .sн Ьаrг blize i 
svetlije bele шщg.Јiле skupovi zyezda. 

Pгoblem ргiгоdе i stлнk,tшe s.vetHjih belih magllпa Ыо је 

tiшe doпekle reseп. Ali postav!ja1lo se dгнgо vazпije i teze pi
taлje: ovi slkнpovi zveZida jesu li sastavнi deo пaseg zyez,daпog 
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sisteшa i пјешн potciпjeпi i1i su ш:zavisпi sis:teшi, ро sastavu i 
оЬlшн гаvпоргаvпi пasem zvezdaпoш sisteшLl? (sisteшu Mlec
пog Puta Ш GalaJksijli). 

Ocigledпo је da se па to pitaпje пiје пюglо юd,govoгiti dok 
se пiје Ьаг ргЉlizпо pozпavala нdaljeпoSrt шagliпa od 
sist•eшa. 

А сiпјепiсе koje s'н ошоg·нЫе da se па to pitanje odgovю:1·i 
сгрlјепе sн нg·lаvпош iz роsшаtгапја i istraziYaпja шa:gliпe u 
Анd,гошеdi. I ljнblteJj,u пеЬ'а poz,пate sн tгi пajsjaj'Пiije zvez,de u 
sazvezdjн Апdгоше·dа. Aiko te zvezde smatraшo kao tгi v1·ha 
j~dвc1g гошЬа Ш гошЬоidа, па cetvгtoш vrhн tog гошЬа пalazi 
se шagliнa н Aпdroшedi М 31. Ostгije oiko шоzе је laiko pгiшe
titi н ~tашној по6i. U шапјiш dнгЬlпiша опа iша obblk sociYa 
prЉliz'Пie pгividпe duziпe od 160' i siгiлe od 40'. Nesto 
dнгЬlпiша пazire se i svetlo jezg1·ю, pгividпe dнziпe od 30' i 
vidпe siгiпe od 15'. Рага!еlпо sa loпgitнdiaalпom OSOYiпom 
шe6uju se dve tапшiје р1·нg·е. 

Slika vап teksta pгetstavlja sпiшaik magliнe нс.iпјеп velikiш 
,dнrЬiпош ops.ervatoгije t1 У е г k е s-н. U регifеглiш zюпаша 

vi:de se d.osta јаsпо ро1ј~diпаспе zvez,de. J,e,zgro siэteшa, шeclju
tiш, је sYetlo i zbljeпo. TLt је шаtегiј'а veoma gusta; mozda sн 
to нsijaпi gasrovi iz 1kojih se radjaj1u zvez,de. Svetle taCike kO'je 
sн гаvпошегпо гаsнtе ргеkо cele slike su zvezde koje пе pгipa
dajtJJ шwg!lini. О111е sн claпrCIVi пaseg zvezdaлog sis,tema i slucaj
пo se пalaze ispred пје 'll 'istoш v.izualпoш pravcu. 

Svetlija rшrlja elipH6kog· obliika t1 gоrпјеш ,dеsпош dе1н 

s1ike је шщgliпа G е п е г а 1 С а t а 1 о g н е 116, а svetla lop
tas,ta mгlja dole levo, па sraшoj peгifeгiji velilke шagliпe је шa
gliпa G. С. 117. Vгlo ј~е vегоуаt111ю1 ,dJa s~u ove шапје ma1gliпe i 
diпaш~oki povezal1ie sa velikoш шagliпom М 31. 

Iz postojaнja taшпijlih pгuga oiko jezgгa z.Эikljн6uje se da 
i ova ma,g·!iпa S1piгalпog obliika, ali spiгale нisu izrazite јег 

Iavaп шagliпe пiје dovoljп'c} паg1шtа па ргаvас vidij,eнja. 

Godiпa 1917 zпасајна је z:a аstголошiјн mag.lina нopste. 
Те godiлe R i t с h е у ,ј С н r t 1i s s otikгЉ sн t1 шagliпi М 31 
ргvе Nove. Daпas pozпajemo rslkoгo dve s:totiпe пюvih zvezda 
koje рг'iраdајн шagliпi. Ovo ot1kгice vazпo је iz dva гazloga; 
nј1ше ј'е dokazaпa, ili Ьаг doViOiljпo oprav1daпa, hipoteza о slic: 
nosti шagliпe н Aпdгomedi sa паsiш zvezdaпirm sisteшoш. S 
d.rнge stгапе postojaпje Nova н шag·Jiпi је omogнCilo odгed'ji

vaпje nјепе udaljenosti. 
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Pгoucavaпjem пovih zvezda naseg· zvezdaп01g· si,stema sa
Zlыlo se da је пjlihov p~гa~vi1) sjaj - tj. sja'j zvezide пezavisno od 
пјепе udaljeпosti - u d'oba maiksiшuma priblizno јеdп.а1{ za 
sYe. Pгetpostavlja se .da i Nov'e н mag·linaшa iшајн н шaksimu
пш isti pгavi sjaj. Njihov pгividni sjaj, od~гedjнjemo пероsгеd,по 
iz posmatгanja. Iz оуа dva poda1tJka н staпj1u smo da izvedemo 
udwljeпos.t Nove, odnosпo шagline, na isti nacin krclj,im moг'nari 
utYrdjujл ргЉ!iznн daljinн b1roda od obale, осепјнјнсi pгiy,idni 
sjaj svetioпika, ciji је prayi sjaj пjima poznat iz pгaikse. 

Drug·o vazнo o~tkгice dнgujemo Hubble-u. God!iпe 1924 ot
kгio је н mag!iai oko 40 pгomeпljivih zvezda, ko је sн slicпe 
odгedjenom tipu pгomeпljivih пase;g zvezdaпog sistema. Najгa
nije pozпata zyezda 1tOg tipa је а с е р h е ј 1i PIOI njoj se te 
zyez,de zoyu С е f е i d е. NјЉоу sjaj mепја se рю izvesnoш za
kbпu i posle odгedjenog vгешепа - peгiod ргоrnепе sjaja -
vraca se па istu vгedпost. Ргiше6е1ПО је da је peгiiOid ргоmепе 
sjaja kod tЉ pгomenJj,ivih u Yezii sa pгavim sjajem zvez1de (Miss 
Leawitt .. ina kю1гelacija). 0\re Cefeide sa istim periodom ргоmе
пе sjaja imajн da1kle isti ргауi s,jaj. Ako је njilюy pгividni sjaj 
гazliCit to шоzе naiStup'iti jediпo z:bю1g· njihoYe гazHci'te udalje 
пC:sti od паs. Posmatгanjem utyгdjuje se dakle peлiod ргошеnе 
sjaia; iz tog·a, L е а w i t t-iпom .koгelacijoш, odre1djuje se ргауi 
sjaj zyezde а iz ргют;::;1g i pгividnog sjaja izvodi se udaljeпost 
Cefe'1ide. 

Cefeide s.u daikle od пеосепј'iУе valinosti za meгenje astгo
nomskih daljiй1a. Поvоlјпо је pгetpostaYЉ da L е а'"' i t t-iпa 
koгelacija vгedi i za Cefeide u maigliпaшa ра da se рошосu пjih 
utvгd1i nјЉоуа нdaljeniCISt. Nеша ~dovolj1110 ja<kih гazloga da se 
SIU!Шпja u opгavdanosit оуе pгetpostay!ke. Рогеd toga гazlicitiш 
metodaшa dolaz~i эе dю isHh гez,ultata, sto dovoljпo ukazu.j,e па 
tю' da је uСiпјепа pгetpostayika uglayпoш dozvoljeпa. 

Tim шeboldiшa nadjeпo је da se magi1пa н Aпdгornedi пa
lazi па daljiai od o1ko 800.000 svetlosпih gudiпa. KaJko se nas 
zyezrdaпi sistem pгoteze do 'Uidla!jeпosrti od пajyis1e 100.000 syet
losnih ш::~,dina, to se moze pouzdaпo tvгdИi da se ma:gliaa М 31 

1
) Strogo uzevsi trebalo Ьi da se kaze: apsolutni sjaj Nova је u mak

simumн isti. Apsolutni sjaj jedne zvezde је njen prividni sjaj па нdaljeno&ti 
od 10 parseka i zavisi jedino od pravЉ dimenzija, temperatнre i moci sjaja 
zvezde. Kad se jednom za uvek utvrdi otstojanje sa kojeg se taj sjaj meri 
onda su apsolutni i pravi sjaj ekvivalentni pojmovi. 

Veliкa mac;;lina и Andromedi 
Snimak opser'l'atorije Yerkes, 
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пa!azi vап Galaksije. То isto vredli i za druge bele magliнe 
ud:aljenje odred.jeno g·ore iznetim i slicпim metodiшa. Zato 

se da:пas beie magline obicno zovн е k s t г а- Ш а n а- g а 1 а k
s i ј е. 

Zпaj11.16i udaljeпos1t i privi·d'ni ргеспik mag\iпe mozeшo izra· 
cнnati i пјеп pгavi pгecпiik, kаю Sto se moze izгњснпаti visiпa 

jedлog tогпја zпајнсi нgао pod kojim ga victimo i otstojaпje 
torпj:a od mesta posmatгaпja. 

Pгec'!uiik ove magliпe iznosi оkю1 31.000 svetlosnih godiпa, 

ali је veгovatпo mпog·o veCi, јег f·otogгafsika ploca belezi samo 
nјепе sja:j,пij'e zone. 

Nasa slika ob,нhva'ta daikle оgrюшпе d'iшeпz.ije. Neko је iz
ra,cuпao da Ьi se slika morala poveca:t.i do opsega evгopskog 

koпrtiпeпta, ра da Ы se па пјој na1sa p!laлeta пajja6im шblao

skopom mo,gla pe:dva p!Гimeti1ti ~kao sicusпa taбkica. 

Jos пekoliiko pudataik:a о toj шaglini. 
S 1 i р h е 1· 1914 iz рошеrапја spektгalпih сгtа izveo Је (па 

оsпоvн Dopplerova pг'incipa) da se ma:gliпa паша pгЉliZuje 

Ьгziпош od olkю 220 km 1.1 selk:uпdi. 
Neki astгoпomi (S!ipheг, Pease) tvгde da se maglina .kao 

сеЪiпа ob1rce oko centгalпog jezgгa. Као vгeme jedпog оЬгtа daje 
se 20 miliona godina, ali taj pю,da:tak је veoma пepouzdaп. 

Ргосепјепа је i ak,upпa шаsа mњg!Jiпe. L u 11 d.m а r 
Н 1.1 Ь Ь 1 е i О р i k гжliblim шeto,dima dosli su skoгo do 
1stih гeшltata: 1.11lшpna masa iznosi dko dve шi!ijaгd1e Suпaca. 

Pos1to је Sunceva шаsа лesto veca :o:d mase proseбne zvez,de to 
se Ьl'ој zvez.da u magliпi procenj1u.je na vise шiliaг'di. 

То su !'ezн.ltati ро~mаtгапја i pt!'oacavaпja magliпe М 31. 
PтiЬ!i.Zno isti гez;нltati doblveпi sн i pгoнcavanjem os:ta:lih пај

ЫШh eikstгagalalksija. 

Ali veli!ka v·eciпa magliпa nета spiгa!ll1e stгu1ktu:t1e. l пajJa

Cim teles1kopima :izg'Je,daju lkao шa,g:lюvite forшa:cije eliptickog 
oblilka. Jesu li оне р о st!'!Hiktшi slicne ma1gl1ni u Audroшedi? 

ekstгaga:laiksije !'аvпор1·аvпе пasem zvez,datюm siэteшu? 

Ve6iпa istalknutijlih asltroпoma skloпa је da 111а to pi:taнje 

odigovюгi potvтd,пo. 

U d:аЈјеш d'гzасещо se iz!a,gaпjla 1!1aj1koшpetent111ijeg stгнспја
kа па tom polju: Н. D. С u r t i ss-a. 

Ka:d Ы :se magliпa ·u And'гoщedi nalazila на 500 puta vecoj 
udaljeпosti пјеп pгividпi pгecпirk iz,пosio Ьi jedva О' ,2. U sгediпi 
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ali пе Ы se ai u сешu razlikovaJa od 
elipblkog oЬ!i1ka. 

Рrеша tome sve bele magliпe, bio пjihov pгivblпi ргеспik 

2° Ш 5" veгovatno s:u iste stгuktшe i iste veliciпe. Spiгalaп obHk 
magliпe је fuпlkcija prividпih dimeпzija objekta, ot\"Ora apara
ta, njegюve zizпe daljiпe i zavisi jos i od veliCiпe zгпаса па foto
grafslkoj ploci i od trajanja еksропiгапја. 

Kada se snimi magHпa u And1<omedi jezgro mag·Iiпe ostav
lja јаsап trag па ploci vec posle пeikoliko minнta ekspoпiгanj.a. 
Da Ы se sпimile i SP'iгale роtгеЬпо је 20 putta duze eiksponiraпje. 

А kad Ы is1ta magliпa blla па 100 puta vecoj d,aijini i пajjacim 
teleskopima шoglo Ьi se snimiti samo njeno sjajno jezgгo, i to 
elksponiгaпijem od olkю 3 sata. Za spiгale potl·ebno Ы Ьiilo eks
poniraruje od 10 do 12 sa1ti, aiko Ы to Ьilo uopste шоgнсе, jer 
па fotogгafsilш ptloou dejstvнje is1tr01vгemeno i sm~tlost пocnog 

neba. Ni u tom slucajн sHika пе Ы Ьila veгna usled ograniceпe 

raaJdvojne moci durЬitпa i odredijene veliCine z1·паса па fotogгaf
skoj 

VeCiпa astгonoma misljenja је da sн biele magline, spiralne 
i eliptliclke, slicпe magliпi u Aпdюmedi i ро S'tг'ulkturi i ро veli
ciпi. Опе .se nalaze izvan naseg zvezdaпog s,is,teшa, izvan Galak

SN"aika sadгzi miliarde zvez1da а talkvill eks:tгa1ga!a:ksija ima 
na milioпe. Fran Dominko 

Астрономија 
Н е n r i Р 10 i n с а r е: Der Wert der WissenschafP). 

Наставак 

А:строномија нам је показала, која оу општа својства при

родних закона. Но међу тим овојствима има једно најсуптил

није и најtВажњије од 'СВИХ, а код љега hемо се са вашом дозво

лом мало задржати. 

Како су стари, рецимо, Питагора, Платон и Аристотел 

замишљали да је васиона уређена? Она је била или неruро

мењљив тиП утврђен једном за увек, или идеал, коме је свет 
тежио да се приближи. Тако је још мислио и сам Келлер) кад 

*) У прошлом броју омашком је место наслова књиге стављено. 

име библиотеке Wissenschaft und Hypotћese. 

је на пример истраживао, да ЈIИ удаљеност планета од 

није у каквом односу са пет полиедара. Та идеја у себи није 

садржавала ничег апсурдног, но била је јалова, пошто при

рода није тако уређена. Тек нам је Њутн показао, да закон 

нужна релација између садаљег стања и стаља света непо

средно иза тога. Сви други закони откри:вени касније, исто су; 

они су једном речју диференцијалне једначине. ипак 

нам је астрономија пружила први љихов модел без кога бисмо 

врло дуго лутали и грешили. 

Н. Poincare 

Астрономшја нас је такође најбоље научила, да не веру

јемо прtВом погледу. Онога дана, када је Коперник доказао, 

да се оно, зашта се држаљо да је непокретно, налази у к:рета

љtу, а оно, зашта се држало да се креhе, да је у миру, уједно 

је показао како могу бити ва~рљива и лажна детиљаста дока

зиваља, која непосредно произилазе из наших чула. Истина 

је, да су те идеје триумфо!В.але тек са муком, но после тога 

триумфа нема 'Више тако застареле предрасуде које се не 

бисмо могли отаржити. :Како довољно да оценимо вредност 

тога новог оружја тако стеченог? 

Стари су веровали, да је све стsорено за човека, а биhе 

да је та илузија врло жива, будуhи да се непрестано морамо 

борити против ље. Па ипак ваља да је се одречемо, ако не 
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желимо да rвечно останемо кратковиди и неспособни да гле

дамо истину. Ко жели да разуме приро;ду, тај мора, тако да ка

жем, моhи изиhи из самог себе и да је посматра са разних гле

дишта, без чега he упознати само једну љену страну. А изиhи 
из самог себе не може онај, који све доводи у везу са собом. 

Ко нас је дакле ослободио те илузије? Они, који су нам пока

эали, да је Земља тек једна од најмаљих планета Сунчаног 

~истема и да је исти тај Си!Нча:ни систем само незнатна трунка. 

Једва приметна у ббсi<аначном простору звездњњог неба. 

Астрономија нас је уједно научила, да се не плашимо ве

Ј!Иких бројева што је било нужно не само да упоЗIНамо небо, 

веh да упознамо и саму Земљу, а то баш није било та1ко лако, 
како нам се данас чини. 

Покушајмо се вратити у прошлост и претставимо себи, 

шта би мислио Грк о томе да црвени зрак титра четири стотине 

милиона пута у секунди. Свакако да би му се то тврђеље чи
нила пуком лудошћу и никад 1се тај Грк не би понизио да .ie 
контролише. Данас нам се нека хипотеза неhе више чинити 

апсурдном због тога, што морамо претпоставити много всhс 

или много маље предмете од оних, које нам могу показати на

ша чула, па више и не схватамо оне скрупуле које су заустав

љале наше претходнике опречавајући их да открију понеке 

истине само зато, јер су их се плашили. Али зашто? Зато, јер 

смо видели, где се небо непрестано увеhава и проширује, јер 

знамо да Је Сунце удаљено од Земље 150 милиона километара 
и да су удаљености и најближих звезда још веhе, читаве сто

тине хиљада пута. А кад смо нruвикли да посматрамо бескс

начно велико, могли смо ра:зуме'Ги и бесконачна мало. И зато 

може наша уобразиља због васпитаља, које је добила, гледа

ти истини у очи, слично оку орла кога Сунце не засешује. 

Да ли сам поrрешио, кад сам рекао да нам је астрономијн 
~творила душу способну да схвати природу и да би нам под 

вечно облачним и магловитим небом, под небом без звезда и 

сама Земља била неразумљива за сва времена, да бисмо на 

Земљи видели само хир и нер~д, а не знајуlш за оветлост не 

бисмо били у стаљу ни да га потчињимо. Која је наука могла 

бити кориснија? Но док тако говорим, стављам се на гле

диште оних, који цене практичне примене науке. Зњњста, то 

I-1ије моје гледиште, већ напротив: дивим се тековинама ин"rу-
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зато, јер нас ослобођавају материјалних због че-

he сви једном имати времена за посматраље природе. Ја 
не говорим: наука је Еорисна, јер нас учи градити машиле, 

веЋ говорим: машине су корисне, јер he нам, радећи за нас, 
оставити 'Више времена, да се можемо бавити науком. 

На Ерају потребно је нагласити, да између та два становишта 

нема несугласица и да ономе, који је ишао за једним несе

бичним циљем све остало долази као узгред. 

Auguste Comte рекао је, не знам где, да је наше настоја
ље, да упознамо састав Сунца узалудно, јер то саЗ!нање не би 

ни од какве користи било по друштво. Како је могао бити тако 

кратковид? Зар нисмо видели да је човечанства баш посрст

ством астрономије прешло, говорим Н:ошtе-овим језиком, из 

теолошког у позитивно стаље. А то је морао знати, 

Eeh било учиљено. 
Но, како није могао схватити, да је оно, што преост<~је 

да се још уради, исто тако важно и од исто такве користи? 
Ф1шичка астрономија, коју је он, изгледа, осудио, почела је 
вefi рађати плодове, а даhе нам и мало другојачијих, jrp тек 
од недавна датира. 

Најпре смо уnознали природу Сунца, што нам је хтео по

ре!ш оснивач позитивизма, па смо на :-ьему нашли елементе 

којf1 t:e на Земљи на.лазе, а које ту доле нисмо приметили: на 

пример, хелиум, тај гас који је исто тако лак као и вод:оник. 

То је >5!-'ю веh први доказ против Comte-a. Ну, спектроскопија 
нас је науЧИ.'Ја другим куд и камо драгоценијим сгварима. 

и у ннјудаљенијим звездама сректроскопија нам показује. оне 

И::те eo1CMF Н Те; Пре ТОГа СМО се МОГЛИ запитатИ НИСУ ЈIИ Зе

МаЉСКИ слем~нти постали којим случајем, који је спојио чес

тице да би из љих створио сложеЈНији елемент који хемичари 

називаi~' атом; да ли нису у другим деловима васионе друга 

спајаља Еачи:нила сасвим различите елементе. Данас знамо, да 

није т~ко; знамо, да су наши закони хемије општи закони при

роде и да они; ни у ком случају не зависе од случаја, који је 

узрок због кога смо се и ми појавили на Земљи. 

Но ипак he неко ре!ш, астрономија је дала осталим нау
кама све, што је могла дати, па сада, кад нам је небо .±~:ало у 

руке сретства којима можеЈуiо проучавати природу земље, мог

ло би се без опасности за увек наоблачити. По,сле свега оно-
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га, што смо до сада рекли, ли одговорити на тај приго

вор? Тако исто могло се резоновати и у доба Птоломеја, јер 
су и тада сматрали, да све знају, а морали су готово још све 

на учити. 

Эвезде су величанствени ,тrабораториум, титанска огњи

шта о којима не може сањати ни један хемичар. У том лабора
-rорију владају температуре, које нисмо у стању производити 

овде доле. Једина им је погрешка што су мало далеко; но те

лескоп he их приближити и тад hемо видети тамо у каквом се 
стању налази материја. Колике ли cpehe за физичаrра и хе
мичара! 

Тамо he нам се материја претставити у хиљаде различи
тих стања. Од оних разређених гасова, који, како изгледа, 

образују маглине и светле :неком чудном светлошhу тајанстве

на извора, па све до бело усијаrних звезда и до планета, које 

су нам тако близу, а ипак тако различите од нас. 

Можда he нас звезде једiНог дана поучити чему из живота; 
то изгледа луд сан и ја заиста не знам како би се могао оства

рити; али зар и пре ,стотине година не би хемија звезда изгЈ!е

дала исто тако лудим сном? 

Ну, зауставимо погледе на мање удаљене хоризонте, па 

he нам остати још увек ствари, које треба истраж;ивати, а које 
маље зависе од случаја и врло оу примамши:ве. Прошлост нам 

је веh много дала, а можемо бити сигурни, да he нам бу
д:уhr-юст дати још и више. 

Најзад да споменем и ово: човек не би веровао колико 

човечањству било корисно вероваље у астрологију. и 

Tyho Вгаhе могли су живети само на тај начин што су на
тзним краљевима продавали пророчанства, која су се засни

вала на коњункцији планета. Да ти: владари нису били тако ла

коверни, ми бисмо евентуално још и даље веровали, да се при

рода покорава хи:ру и још бисмо чшvп-rЛи у тами и незнаљу. 

(прев. Б. !VI. 1--Ј.) 
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(Hermann К!еiп: Astronomiscћe Abende) 

Nastavak VI veceгi 

Ahromablki durЬini. Ovi teoгiski гadovi пistt prakticпo pri
menjeпi, а coYek koji је uspeo da izгadi al1ГomaШ.ki objektiv nije 
uopste znao matematikн. Ovaj coyek Ыо је Ј оlш Dolloпd, sin 
jednюg t'гancнskog· pгotestanta, koji је ргеЬеgао н En.f;lesku. Jos 
1752 bavio se оп ovom stvaгi, ali tada пiје dosao пidokakvЉ za
doYoljaYajucih гezultata, jer mtt је пedostajalo svako iskustvo. 
Tek nekoliko godina docnije, posto је sYedski пaucпik Кliпgeп
stieгпa o~bjavio јеdап vazan гаd о гefle'ksiji i disperziji рюУid
пЉ te'la, i Dolloпd za to dоzшю, c!odje on do cilja posle dugih 

teskih opita. Za izгadu objektiva нроtгеЬlјаvао је оп dve vгste 
koje su u Eпgleskoj pozпate pod imепош kгоп i f!iпt 

sta,kla. Оvю ргvо sadrzi sШсiјеун zeшlju i kalijuш, пе rasipa 
mnog·o svetlost а cesto se t1potгeЬljaYa za izгadu рюzогskЉ 
оkана. Ime је c!obllo ро oЬiikн kгtme, koje se qaje staklenoj masi 
н tоЈш izгade. 

Flint staklo, па pгotiv, pгelama јасе syetlost, јег sadrzi oksid 
olova. J)oJloпd је objekt:iv izгadio od dyogubo ispt!pceпog, kliOП
sociva, а iza oyog-a је stavio izduЬljeпo sociYo od fliпt-stakla. 0-
g·Jediшa је utvгdio пajpodesпije kгiviпe za оЬа soci\ra, i tada је 
zbllja doЬio skoгo ЬеzЬојпе slike ргеdшеtа posшatгaпih ovim 
>>alнomatickim« objektivoш. Medjнtim оп је паsао i to, da se 
s\'e Ьоје пе mog-u роtрнпо ukloпiti, ali је pгeostala obojeпost 

sгаzтегпо slaba, а sem toga ima aћгoшaticki objektiv jedпu pгed
пost koja se пе moze doYoljno oceniti, а to је da dozvoljava da
Jeko шапје Zizпe daijiпe по staгi, ћгomaticki objekti\ri. Ako је 
Huyg·eus-ov durblп ргi pгecпiku objektiva od 3 palca imao du
ziпн od 30 stopa, iznosila је duziпa jedпo,g· Dolloпd-mrog· duгЬiпа 
od 3 palca пajvise 5 stopa ргi istoj jasпosti i \recoj svetliпi slika. 
Moze se шisliti sa kakYim је odusevljeпjem ргiшlјепо Dollond
ovo нsаvгsепје dш-Ыпа, u koje sн se паdе пadovezivale па dalji 
паргеdаk u оvощ ргюrсu. 

Medja(im se pokazalo da se u tokн daljeg нsaYгsavan.ja dш
Ьiпа па svakoш koгaku тога boгiti sa nep1·edvidjeпim teskocama. 
Fliпt staklo potгebno za objekti\re тога, пaime, da Ы Ьilo upo-
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treЬ!jivo, Ьiti роlршю lюшоg·епо i bez brazda, а se socivo 
nюglo tesko izraditi ako se ticalo kornada vecih od З palca u 
precпiku. Slucaj је Dollond-u stavio spocetka u гuke zпаtпе ko
licine dobгog·a flint-stakla, rnedjutirn se docпije isю tako dоЬго 
staklo nije шoglo nabaviti, te su tako пastupile cudne okolnosti 
da docniji ai1Гornaticki durblni Ш, kako se oblcno zovu, гeflektori, 
nisu Ьili tako dobгi kao prvi, dok su i laici i astroпoшi ocekivali 
da се se, zbog· veceg iskustva u izгadi, poboljsati i kvalitet soCiva. 
Razпi konkшsi, па kojiшa su se obecavale znatпe pгemije za 
pгonalazak jedne upotreЬljive шetode za izгadн vесЉ koшada 
opticki Cistog flint-stakla, ostali su bez uspeha. 

U ovakviш prilikaшa okгeпuli Ьi se astroпoшi, сiш Ьi se ti
calo izg·radji,;aпja sto је шoguce jacih iпstruшeпata, teleskopu 
s.J ogledaloш, kog·a је Newtoп usavrsio. Kod ovih teleskopa vгsi 
se sашо оdЫјапје svetlosti, а пikako ргеlашапје; teleskopi sa 
ogledalom pokazuju stog-a slike bez obojeпih ivica, а kako se 
uglavпoш la!kse izradjнju по ahгoшaticki reflektori, to su se sve 
vise i vise нpotreЬljavali. Naгocito је, kao gгaditelj teleskopa sa 
ogledalom ili reflektoгa Ьiо с11vеп Slюгt 11 Engleslюj, а пjegovi 
su iг:::tгumenti vazili za najbolje, cak i za пепаdшаsi\'е. 

Koliko је ovo шisljenje Ьilo pogтesno pokaza!o se нskого, t 

to hlag-odaгeci гadovima Fr. WiЉelm-a Hers,chel-a. 

(VII) 

F r i е d г i с 11 W i 11 i а т Н е г s с 11 е 1, у е 1 i k 1 а s t г о-
11 о ш s k i р г о 11 а 1 а z а с. Ml а d о s t. U с i t е 1 ј 
ш tt z i k е u В а t ћ-tt. - G г а d ј е 11 ј е а s t 1· о 11 о ш s k i ћ 
t е 1 е s k о р а. О t k r i с е U r а n а. D v о r s k i 
а s t r о n о т е 11 g 1 е s lk о g· lk г а 1 ј а. - I s t г а z i v а п ј е 
d v о ј 11 i h z. v е z d а i т а к 1 i n а. Р г 101 u с а v а 11 ј е 
sklopa vasione.- Heгscћel-ova smгt.- Ispiti
v а п ј е ј н z п о g· п е Ь а. 

Fгidrich William Heгschel 11es11mnjivo је пajveCi ргопаlаzас 
svih vгешепа iz oЬlasti astroпomije, 011 је па пеЬн otkrio i nauc
пo objasпio Yise novog-a по ша lшji astronom рге Ш posle 11jega. 
Ма kuda upгaYio svoje mоспе teleskope, Suпcu, planetama ili 
duЫпama zyezdanog·a пеЬа, s\тuda Ы рюпаsао c!otle nepozпate 
pojave obasjavajнci svetloш svog·a нmа шrak, koji od11vek za
klaпjase пajнdalje11ije kгајеУе vasione od covecijih po,g·leda. Нег-
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spada 11 опај broj ljudi koji za sve clug·uju sашо sebl i 
шkош drugom. Njeg·ovi гadoYi Ьаг su delimic11o poz11ati, dok se 
о пjegovoj НCпosti i intiшnijeш ziyotн н si1·iш kпцgoviшa ша\о 
sto zna. 

Porodica Heгscl1el vodi poгeklo iz Moгavske. U росеt]ш X'v'Il 
stoleca, verovatno iz УегskЉ гazloga, tгi brata Негsсће! 11apu
stila s11 оvн zemlj11 i naselila se u Saksoпskoj. Јеdап od nјЉ Ьiо 
је pгaded cuYeпo,g· аstгопоша. Njegov otac, Isak Herscl1el, otisao 
је kao пшziсаг 11 Вег!iп а 1731 postao oboista н gaгdi u Напоvегu. 
Тн se iduce g·odiпe ozeпi Апош Moritz; iz oyoga Ьгаkа гodilo se 

William Herschel 

desetoю dece а шеdј пјiша i siп Fгiedricћ vVilliaш (гоdјеп 17 110-
vembra 1738), korne је Ьilo dosнdjeлo da siгom паsе plaпete pro
пese slayu iшепа Негэсћеl. Nje,g·ova sestra Karoli11a Lukrecia (ro
djena 16 marta 1750), koja пш је blla iskгe11 saradnik pri astгo
nomskiш posmatгaпjima, i sama је otkгila osam kometa. 

Heг'Schel је vec 11 гапој шladюsti po'kazao svoj.e v:isoke spo
sob11osti; lako је naнc.io fгancuski, а .vec u cetrnaestoj g·odiпi Ьiо 
је odlican Yioliпista i oboista. Као oboista 11 gardi otiSao је 1755 
s ocem i jednim staгijim bгatom u Engleskн, iz koje se posle 
nesto vise od g·odi11н dапа vraca sa Lock-oviш »Og·ledoш о ljнd
skoш raz11ШU« kao jednoш doЬiti. 
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Herscl1el uostaloш ubrzo opet ode u Епg·!еэkн, а izg·Jedi па 
роnоУю1 i tгајап puнatak Ll Напоуег b1Yali su sye шапјi. ОсеУа 
sшгt dovela је рогоdiсн н пezg·odaп polozaj; Кагоliпа је HYidela 
da се sYo,i hleb люга,ti zaгadjiYati kao yaspitacica. Na sгесн, Wil
liaш је uspeo, zal1YaljнjнCi sУоше taleпtн i tгudu, da pгiЬavi seЬi 
bezbгizaп polozaj нCitelja пшzike u ВаЉ-у, te i sestt·u pozYa »da 
pokнsa da li се опа, pod пјеg·оуiш Yocstlтoш, moCi postati ko
гisпa peYacica па zimskim koпcertima i oratoгiuшima«. Nije se 
malo tt·azilo od шlade deYojke, koja jos пista пiје Yidela od sve
ta, ali kada је William пеосеkiУюю dosao па 14 dапа н Haпover, 
пestalo је sYake пeodlнcпosti. 

Sгediпom ayg·нsta 1772 Кагоliпа је s bratom пapнstila На
поУеi" i оЬоје, 26 istog· шеsеса, pгispese u Lопdоп. Polozaj koji 
је \NШiam Herschel iшао kao нcitelj шuzilke i огg·L11јаг OktoE';oп
ske kapele u ВаЉ-у doпosio mu је bogate pгilюde, ali cela ta 
slнZЬепа delatпost trebalo је da Ьнdе samo sгetstYo koje се g-a 
Joyesti ciljн. 

u slobodl11:im ca:soYima ЬaYiiOI se SaiШO cprtliokim i astгoпomskim 
stнdijama, а cak је i nekoliko gospodja od svoga uCitelja muzike 
Heгscl1el-a нzimalo caso\ie iz asћ·oпomije. Bas ll 0110 \IГeme kad 
шн је sestгa do~la u Bath, паmегаvао је Heгscl1el da lшpi јеdап 
dшЬlп koji Ьi mu ошоgнСiо da posmatгa cudesa Yasioпe. Pusti
mo пјеgо,тн se9tru Kaгoliпu ·da паm о tоше pгitca. "PribliZ,a,yalo 
se Угеmе - kaze опа u sYojiш beleskama - kada sаш se шo,gla 
пadati da cu se malo vise koгistiti паstаУош i c1гнstYom sYog·a 
Ьгаtа, posto је Bath posle Uskгsa р1·аzап. Ostalo је samo пeko
liko njegoYiћ uceпika cije poгodice staпoYahн u susetstYu. Ali 
goгko sam se ргеуагilа u S\тојiш oceki,тanjima, јег је оп, z.Ьog 

zашотпоg z.iyota koji је \тodito za ,тгеmе ziшskih meseci, morao 
sada гапо da Ieze, sa саsош mleka ili vode kao i пekoliko astro
пomskil1 kпjiga, kako Ьi zaspao zаtграп syojim omiljeпim pisci
ma. Pгo.Ьudi1тsi se, ргvа Ьi шu misao uvek blla ta, kako се пa
baYiti iпstnнnent kojim Ы Yideo опе stYaгi о kojima је Citao. 
NasaYsi н јеdпој гаdпјi Gregoгijev teleskop od 3:1;2 stope koji 
sн vlasпici dютali па poslugн, pozajmi g·a па пеkо Угеmе, а пјiше 
пiје samd posmatгao nebo Уес se baYio i ispitiyaпjem пјеgоуе 
koпstгнkcije. Uskoгo sam pгimetila da moj brat, sazпaysi sta 
su drug·i pocmatгali, пiје 1тise zadoYoljaп tim iпstгumeпtom. Росео 
је da рlапiга (mislim ро Huyg·eпs-oYom opisu) јеdап teleskop 
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od 18 do 20 stopa. Моје пшzicke stнdije mпog·o su patile zbog 
to·ga, јег sam шu moгala pomagati ргi izYoc1jeпju гаzпЉ og·Jeda. 
Тrebalo је сЈа izradim сеу od debele haгtije u koju Ы se staYila 
sociYa doпeta iz Londoпa, јег н ВаЉ-у tac1a пiје Ьilo пiјес1поg· 

opticaгa. Ali kac1a је sye Ьilo gotoYo шој Ьгаt је kгoz dшЬiп 
mogao da baci samo јеdап pogled па Jupiteг ili Satuш, јег је 
velika duziпa oпeшogucaYala da se iпstгшneпt dгzi ргаУо. 0Уе 
teskoce otkloпjeпe su kada је mesto l1aгtije stayJjena limeпa 
се\1 ... Мој Ьгаt је trazio oba\resteпje о сепi og·Jeclala za teleskop, 
ос1, mislim, pet ili sest stopa. Od_goYoг је g·lasio сЈа пета пijednog· 

te veliCiпe, ali da Ьi se опо moglo u SYakom izгaditi ро 

poatdz'Ьiпi, ро сеп1i koj1a је preyazilazila юпu suшu kојн Ьi шој 
Ьгаt mog·ao dati ... U to Угеmе оп od jedпog· kYekeгa, koji је 
staпoyao 1.1 Ba>th-y i raпije pollшsayao ·с1а poliгa og·Jec1ala, kнp,u
je Citay рrЉог: ikalupe, a!atlke, kaшenoye i mateгijal za glacaпje, 
kao i пec1oyrse!l1a ogledala, ali su юпа sYa blla za шаl1е 

а шес1ј пјiша Пiije Ьilo пijedпog· koje Ы iшalo Yise od 
2 do 3 palca н ргеспilпt. Medjнtiщ zbog· пedostatka Yremeпa, 
пiје se mog-ao пaCiпiti пiјеdап ozblljпiji og·lec1, sye dok пeki 

нсепiсi шоg·а 1Jrata пisu pocetkom јuпа пapнstili ВаЉ. 

DEO 

(ргеУ. !. М. А.) 

bazisa 
jzmjeгenog apaгatom Jecleriпa 

NastaYak 

КгајеУi 1Jazisa ЬiИ ыt oblljezeп.i роdzешпiш betoпskim stu· 
poviшa јегЬо Gгac1ska Opcina n.ije rlozyoli\a pos1taYijaпje Ье· 

tonsikЉ пэ.dzепшih st't1:pova. Ob1iik poc1.zeшnog· Sttнpa је pred· 
sta:Yijeп u pгesjelk'H па slici 1. Styaгпi kraj .Ьazisa oblljezeп је 

па gyozdeпoj sipki а .jednim k11izom. Izпac1 oyog kгiza blo је 
postay\jeп tгопоg sa repeгlotm, а malo ots:t·u:paпj1e kгiza Г'ерега 

od kг,iza kгаја .Ьaz,isa Ьila su odrec1eпa pomocu dlvosektшdnog 
teodolita postaYljenoga нdаlјепо 10 metara ПiOirnшlпo spraш 

bazisa; te оЬlсле igle, koja је post·upпo Ьila staY'ljaпa па оЬа 

dYa Iнliza (u stнрн i па tгoпogu). Raz.uшije se, сЈа је ovarkюvю 

сепtriгапје па kгajeyima b·azisa dopгinjelo поуi ·izvoг gt·esaka 
i to iZVOГ Пе bas 111aleпi, kaO sto СеШО to kasпije Yidjeti. 
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mjeгenja Ьiо је Citav bazis isJшlceп pomocu teodo~ 
tako da је S\1arki maJi ]\О]ас :оа cavJicem Ьiо postav]jeп 

liniji bazisa па rastojaпjн od 24 metaгa jedan оп dcнgoga. 
su kolcici olaksali stavljaлje tгопоgа za vгijeme mјегепја ba
zisa. PostJo bazis isnosio oko 502 met;:ы-a, trebalo је t<Jiko 
пamjestati zice 21 puta, а ostatci bazisa пesto maпji od 2 metra 
blli sн izmjereпi iпvaгnom pantlikom isto pod napetoscu od 10 
kilogгaшa. 

- ~:-:""' 
~~~2.д.Р~ IJ'fE '11 

1 

qj 
Sl. !. 

Radi геdноirапја tetiva zica па hoгizoпt korisJti1i srn101 se 
gоге spomeпнtim ргiЬогоm za пероsгеdпо odгedivanje taл

geпsa паgЊа. 

ш 

Ustaпoviшo sada sa kojarm tl01cпoscu treba izvadati zaseb
пe postнplke, da Ьisшо dюblli пе1k1.1 zеlјепн tocпos1t. Bazrisпi ара
гаt Jed.erina s!нzli za veoma ргесizпа mjeгenja, оп oblcrю daje 
toc·пю1st o1d јеdпе mШјнпtiпе. Оvн tocлost mi сешо ~usvo jriti za 

паsа isp:Иivaпja. 
S obz:kom па naseg bazisa dнlјiпн od 502 metara blti се 

lineaгпa veliCina ,g,гes!ke je,dпalka ± 0,5 шm, ali posto mjeгimo 
bazis dva рнtа, to svalko zasebno mjerenje mozeшo obaV1i'ti sa 
toonюscн ± 0,5 ~i = ± 0.71 mm. Uvedimo oznaJke gresaika za
serbпih dijelova, iz kojlih se sastoji mje.гenje bruzisa. Neka паm 

oz.narcuje: 

,6, 1 - gгеМ·ш dнljiпe zice, 
,6, р - gгesik~н paпt:bl~e, 

!Ј. г - gгeskн redнciraпja teti\'e z.ice na horizoпt, 

т- gгeSiku cVtaпja na sikalaшa Z!ica, 
,6, а - greSikн ceпtriranja па jedJnюm kraj,u ba1zisa, 

Ь - gre.'311Ш centriraпja па drugoш kra'.fu bazisa, 
k - ostataka 

6 t - greskн, 

6 stav,Jjanja repera ро liпij~ baz·isa. 

lz се f::J, LJ,t i 6n - iшatri нlogu Sliste~ 

Gгes'kн pantlike ,6, р 11101рсе mozeшo zanema~ 

riti, cemo paJпtЊku upotгri,jeblt:i samo јеdап pu.ta za mje-
ostataJka. Dнljiпa pantдike O'diredeпa је isto и Iпteгпacio

пalnom Ьiгон u Sevre-н sa tocnos,cн dio Sltotiпke milimetra. 
Ostale се gгeSike igraN нlоgн slucajпЉ gresaJka. Gresika !::,n 
islto се ЬШ ni&ta1vпa; ako cemo dopustШ оtstнршпје zasebпih 
repera do 1 cenblmetra od linije baz.isa, ~dlolbl!t cemo 
svega 2 шrirkгoпa, а na Citavi baz.is 0,042 mm. 

Рг'еrта teorijli gгesaka dakile mozeшo пapisati OV'a[{OVU 
jednadЊu za јеdпо шјегепје bruz:isa: 

]!2Ft5f2 2:-6r2 +2Ii::,m2 +D.a2 + D.b2 +LJ,k2 +-iPD.-
= + 0,71 mm 

Od gгesaka koje ulaze u ovu jednadbu narma пiје pozrnata gгes
ka 6 L -- rJ:нljiпa zice, ,о veliciпi ove gгeslke шоzешо zarklju
civati vec post farktum iz sгavnjeпja dнlj1iпe bazisa izшjereпih 
н гаzпе god1i11e. АН tге:Ьа iшarti na uшu da се se ova gгeslka slo-

sa jos jed'пom gгes'kom, а to је po1mjeraпje kашеља lkoj!ima 
su oblljezen:i kraj'evi bazisa. Za vr'ijeme jednюg zasвbпog mje
renja bazisa н toku пekoliko sati шi jos mozeшo smatгati ove 
kашепе пeporkгet'fJJiшa, abl nije шоgнсе пjih Sirnatгa1ti nepo!kret
пiшa u tokн godlitпe dапа. 

Od'гediшo gг,eslkн ,6,r - гeduoicanja tetiVIe zic~ па hюгi
zonrt. То rе~dнсiгапј:е na horizo1111: ,jzvгsiti cemo ро f101rШ1.1li: 

r = l - !0 = l (Ј - cos 1Х) 
Эbljedi: 

,6, r= - l sinrxLJ, ос, 
ali posto се пagib teN1ve zice uvjeik Ьiti maleпa уеНСiпа to mo
zemo slobodnю1 smatrati: 

,6, r = - l igiX /Ј. (tg~X) = - 24000 tgrx 6 (tgrx), u mm. 

Za бitarvi Ьazis Ьii.Ji се: 

2: ,6, f 2 = (24000 6 lgr:t.) 2 2:tg2oc. 
Ргi,Ьог "Lнnette d'e nivel1emeпt" dozvoljava odiгedivaпje tg sa 
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tocнoscu ± 0,0001. Uzevsi u obz1iг пeizvjeZЬaлosti opazaca i пji
hove persoпalпe gг;eske tJo шоzепю sшatrati ovu gresku jedпa
kom: ± 0,0002. 

Radi еliшiпiгапја koiiшacioпe greske (паgiЬ linije lЉele 

р гета optickoj osoYini duгblna) odt·ectivati сешо tg џ: dya puta. 
Staviti сешо јеdап pata niveliг па zadnjri trюнog а шатku па 

predпji, te dптgi puta obrnнto. Taiko сешо doЪit:i tgt1. kao arit
шetiбku sгediпu; datk1e gгeska: 

0,0002 
А tстос =+--_---=О 00016· 
U:::, - \f2 , 

Siijed1i: 
~ f:, Г 2 = ± 14.74 ~ tg2 o.:. 

Bazis па kшalu Kнпiscak dosta ј'е ravaп, samo па jec1nom 
kгaju postoji malo ttzYiseпje. Smatrati сешо d!a је ta razHka 
vis,iпa па ovome ikrajн izшedн repera dvaju гаsропа jed111aka 
0,4 шetara; odrпosno tgoc = 0.017; а па оs:tаИш га:sр:ою1iша 0,1 
metara, tg01. = 0,004. Lalko је za па:3 Ьazis s ovaikovim гazlikama 
visiпa uspostavljabl tюnoge, а ove гazHfke morg,u se jos i \"ise-: 
smaпjrШ pri pazljivrome pюrstavlj,aпju tгопоg·а. 
Dakle: 

sil<ijedii: 

Ш: 

2:tg?џ: = 2 (0,17) 2 + 19 (0,004) 2 

~tg 2oc= 0,000882, 

v~ L:,r2 = +о, 11 111111. 

Pтedimo sada па gгestkн 6 111 - ci1ta,пja па sikalaшa zice:. 
Skale zica imardtt milimetжske pod:jele, 'to daikle mozeшo slo
bodno pгoCitati јеdпн desetiпu milimetгa. Jzyrs.imo li cetiгi Ci
taпja па svakoj sika1i i uzmemo aгitmeHckн sгed,inн, to cemJo
doЬiti lЋZiikU citaпja sa tOCПOSCU: 

slijedi: 

Lmi = 
4 '>( 1(~,!)

2 

Х~= 0,005 

21 f:, mi = 0,105 

V2Т 6m1= + 0,32 mm. 
Posto a1bl mi mjeгimo bazis pomocu dviJe zice, daik,Je: 

21L:,ш 2 = 0,0525 
V2Г~т-= + 0,23 mm. 
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Sada d.olazi па red gгes,ka centгiraпja. Kako је gore 
шепutо centгiraпje sшо vrsili sa dvosekundпim teodolitom, 
јеdпiш g·iгшюш, sa оЬа dva polozaja iпstruшenta. Teoгetski go
yoгeci moglo Ьi se odrediti lшt ,izmedu kraja bazisa i repera 
ропюсu jednog girusa sa toпoscu ± 2", ali а 101bzir ako аzше
шо da пiје 111ogace vidjeti па oblljezaYa ba
zisa i dolnji kraj ig-1-e, пеgо vec sa111o goшji; to песеmЈо' 111110-
go pogrijesШ, ako smat1-a1110 greska gore nayedeпog kuta 
dna'koш ± 5". ~Ova gгestka 111оzешо sшanj.iti, razuшije se, аkю 
111jerenje kuta izYrsiшo pomocu пelюliko girusa. Kako smo 
re sрошепuН Ыо је teodiorlit postavljeп ла adaljeпosti oko 

, шetara okoшito па sшjer bazisa. То slijedi greska 
6а ± 10000 ·Х 5" Х siп 1" = ± 0,24. 

Greska се сепtriгапја па drugoш kraju bazisa blti jedпaki:l 
Ye11Ciпi: 

Odatle: 
6 ь = + 0,24. 

6 а 2 = 0,058, 
6 Ь2 = 0,058. 

Gг,esrku ostatka koju шјегiшо iпvarпoin panШko111 d!otbШ 

сешо istu kao za jednu zicu, ako porюvJimo citanje 4 p!wta: 
6k2 = 0,005. 

Ostalo паш је samo ispHa'iti jos jedliniol temperat:urnн gre
sku. Temperatшu uzdнha mozemo mi lako odrediti oblcniш 

alkoholпiш teгmometгoш sa tooпoSicн ,dio ±1/2° Celzi:нsa, а to се 
odgovaгati ргошјепi duljiпe пasih zica za ± 0,007 mm. Dakle: 

2l6t=+0,15 mm, 
(216 !)2 = O,U225 mm. 

Saberemo 1i sarda zajedno sve gore пavedene gгestke, doblt 
cemo IOIValkOVU jedn.adzbн: 

V(2lflJ)2+o,Olз + о,о5з + o,o5s -r- о,о5в + о,оо5 + о,о2з = 
= ±0,71. 

Iz ove formule vidimo, da је gгesika сепtг1iгапја пајvеса; suшa 
пjЉovih kvadгata = О, 116 је veca od sнme kvadгata ostalih 
gresa!ka = 0,094. 

V(2t 6LJ2 -t- о,21 = о,11. 
posljednje mozemo tocпost sя. kюrjom то~ 

гашо :zпati dнljinu ~ice, da blsmo dobili zeljenu tocnost od ј:еdпе 
mШјнпtпiпе, а ta .ie: 6 1 = ± 0,026. 

N. Abakumov 
(Svгsice se). 
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и ноЬости 
АСТРОНОМИЈА ЛИI{ОМ Венерине доње коњункције 

Пепељаста свет.1юст Бенере. - Пе- 1935 године, велики број францу

пељастом светљошћу Ме,сеца назива ских астронома вршили су посма· 

,се о на слаба сивкасто-плава све- трања чији је циљ био утврдити по· 
тлост којо·м је понекад осветљен о- стоји ли или не та тако много дие-

нај део Месечеве површине на који 1 ~;утована пепељаста светлост Вtне
не падају директно Сунчеви зраци. 1 ре. Било је више од двадесет поема· 
Зраци који долазе од Сунца, поштоl трача и они су се углавном сложи· 
се прво одбију од Земље, падају ли да се на Венери не види ника
,осЈrабљени на Месец и осветљавају 

1 
ква шщељаста светлост, веt да је 

тамну површину нашег пратиоца оно што се држало за неку светлост 

светлошћу која је због своје боје само оптичка варка - ефекат ира· 
добила име: пепељаста светлост. За- диације. Гледајуlш У узани СјајНИ 

СЈСП Венерин, нарочито помоћу сла

бијих инструмената, човек је склон 

да га несвесно продужи и тако обу

Ј>,нати цео планетин котур, који та

да изгЈiеда друге боје него основа 

неба. Да је по среди оптичка обмана 

најбољи је доказ то, што су многи 

посматрачи којима се чинила да ви· 

дс пеn;ељасту светлост док би гле

,~:али целу површину планете, изгу

били ову илузију чим би светли Ве

ы:рин срп на ма који начин закло

нили од погледа; тамни део плане

тине површине тада се нимало не 

ратшкује од боје неба. Треба на

гласити још и то, да су истога дана 

кида су неки од посматрача »виде

Венера S септ. 1935 у 10h ЗОт (Св.В.) ли« пепељасту светлост Венер1е, и 
Цртеж R. Scil!umberger-a. , други астрономи посматрали ову 

. . 1 планету не би ли исто то утврдили, 
нимљиво је напоменути да је право аЈш нису могли приметити њен цео 

nорекло пепељасте св1етлости на Ме-! кuтур. Што се тиче посматрача који 
сецу први наговестио Леонардо да; тврде Да се и неосветљеrни део Ве
Винчи (1452-1519). Дуго је било неrине површине може видети, сви 

сг,орно да ли се на Венери може ј се слажу у томе да он ;изгледа там

видети таква пепељаста светлост, ко-~ нији него основа н,еба; један од њих 

ја би била сличне природе као Ме- ч<:к ·rврди и то, да је ово замрачи

сечева. В ен ера има мене сличне М,е-
1 
ваље видео не само с унутрашље 

сечевим, само што је њен орп услед џеh и са спољне стране светлога 

-атмосфере дужи и тањи него Месе-ј српа, што је доказ више да није по 
·чев, па су извесни астрономи тврдн- 1~ среди стварност него утицај контра
,ли да се и неосветљени део план~- ста, КОЈИ се може и е~спериментално 

тиrне површине може видети. При- доказати. Осим тога сви се слажу и 

у томе, да се ово замрачиваље по

моr,у црвеног филтра види боље не

ГЈ fез фиЈIТара или оних за друге 

6C•Ji'. Резултат ових последњих по

онирања потврђује мишљење да је 

1 џмни део Венерине површине не

видљив за наше око, а да пепељаста 

све:1 ло ст ове планете стварно не по

стс, ји в,ећ је производ једне оптичке 

обмане. jan. 1936). 

Кгајеm prosle godine opseгvatorija 

н Sonneb,erg·н slavila је desetogodis
njicн svog·a rada, koji је росео 28-
XII-1925. 
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svojн astroпomsku karijerн kao ljнbl 

telj astroпomije. 
U ·ocevoj kuCi postavio је sebl 1920 

g. malн opservatorijн. Pet godiпa kas
пije opstiпa Soппeberg stavila mн је 

па raspolozeпje zemljiste i zgrade па 
jednom brdu severпo od varoske, па 
vlisiпi od 635 m. Тiriпska zemaljska 
vlada i firma Carl Zeiss dali sн поv
сапа sretstva i Jпstrшneпte: tako је 

godiпe 1925 оsпоvапа по1rа opservato
rija. 

Od 1-I-1931 opservatorija н Sоппе
Ьегg-н zavisi od Uпiverzitetske opser
vatorije н Beгliп-Babelsberg-н. 

ЛИЧНЕ ВЕСТИ 
U pocetkн ova opservator,ija pored астраномско друштво 

zgrade za kancelarije i astroпomske - Идуhе године навршиhе се ne·, 
stanove imala је samo jedan paviljon десет година откако постоји Фран

sа kupolom za refraktor sa vizпelпim цуско астрономске друштво које је 

objektivoш od 135 mm; dve fotograf- осњовао Камил Фламарион, а које је 

ske kamere sa oЬjektivom od 172 шm најв,еhе и најбоље организовано 

i z,iznom daljinoш od 140 шm. Kasnije астрономско друштво на с~ету. Број 

naЬavljen је jos jedan astrogгaf tipa нових чланова који се уписују у 

Emostar sa otvorom od 135 шm za друштво све је веtи захваљујућ:и ве-
"koпtrolu neba" i jedan refraktor od 
162 шт. Ove gardiпe postaviCe se i te
Jeskop od 350 шш. 

Prog1-am rada оЬпћvаtа: posmatгa~ 

nje bolida i шeteora, proucavanje sve
tlosti nocnog neba i zodijakalne sve
tlosti, posшatranje promenljivih zvez
da. Usto vrse se i meteoroloska po
sшatranja, dvapпt dпevno. 

Za vreme Jeta organizuju se preda
vaпja i sastaпci za propнlarizaoiju a
stl·oпoшije. Dr. Hoffшeister росео ј1 

ликом заузимаљу и пр,опаrанди ње

rових чланова; током 1934 године 
примљено је у Француско астроном

ско друштво 210 нових чланова, док 
се ова.ј број 1935 попео на 280. 
(L' Astr., jan. 1936). 
Астрономсно друштво у Београду 

уписала се у чланство Француског 

астрономског друштва; кумовали су· 

г. Ј. Baillaud, претседник Францу

ског астрономског друштва и г. Д-р 

В. Грујиh, члан истог друштва. 

Ьремена у јануару 
По подацима Баздухопловне метеоролошке службе. 

Месец јануар био је ове године необично тrопао. Овако топао ја

нуар није забележен од как,о, nост'о~е метеоролошка осматраља у нашој 

земљи, а то је за последљих скоро 50 година. Ово је врло упадљива ано-
малија, јер је обично месец јануар најхлад1нији месец у години. 



Узрок оваквом топлом времену лежи у чиљеници, што је скоро 

nреко целог месеца јануара владао низак притисак над ве!юм западном 

nоловином Европе, док се висок притисак одржавао над Европском 

сијом и над Афричким континентом. Оваквом поделом ваздушног при

тиска условљава се кретаље ваздуха са свију страна према западној 

Европи, управо према Британским Острвима, где се нajчeillhe налазило 

средиште ниског притиска (депресије) у току целог месеца јануара. У 

овакво,ј прилици преко наше земље прелази топли ваздух са Средозем

ног Мора и љегово струјање, са малим прекидима, владало је преко це

лог O'BOr месеца. Овоме дакле струјању топлог (медитеранског) ваздуха 

преко наше земље имамо да захвалимо за благо време, које смо имали. 

Ближе посматрано временско стаље у нашој земљи у месецу јану

ару могло би се овако претставити. 

Од 1--4 јануара једна локална депресија постојала је на северном 
делу Јадранског Мора изазивајући облачно време и кишу на Приморју 

и у западним крајевима. У другим пределима било је доста ведрина са 

слабим ноhним мразом. 

5-ог ова депресија удаљила се према југу, а образовала се нова 

1. 
преглед, 1936 

Температура ваз- Водени 1 Б . 

i 
духа у 0 С. талози ___ РОЈ дан~ 

~р., "' ф и !и 1 1"~"~ "' ~ :~ ~soi ;sti МЕСТО "'~ "'~ ~ш 
iQ ~ 

u", ;;:~ 
о S i!=h К ~~о ~~о 
"' o..II: ~;;: 01" ro ~ ~~ ~ ~~~ C'd~: о::;: O'IQ 8S :Е?> !;:;':>. 

;;g u ""' 
:,;!'Ј ~§ ~~ ~cO'Qro ~ !:>' ·t=j§ '-:~о 

tq::;: с.:>;:; оо §;;:·0'~,"0'@ i5. ~~~;:[;:;~§~ g~ 0:,; @~ :Це.:> 

~р:, ~;;: ~@ IQI>o "'tor'"'~ ~ 10 i'J§\'"'Ii'Js ... ~"' :2'1 ~~~~-=-~С)~~"~ ---
Љубљана . . . ~ ~ ~ ... 304 7 2 12 ~4 221 211 1 - 271 9 

Загреб ... • ф~ ••• ... 120 8.5 l 14 -3 64 121 3 1 17 11 -
Славонски брод ... 93 10 2 18 -31 27 101 ј 3 11 8 

1 
Бањалука ...... ... 155111 3 18 -2 78 1()1- 2 18 8 -
Ковиљача ...... ... 125 12 2 20 -4184 10 - -1 17 б -

Нови Сад ...... ... 80 11 1.5 18 -4 24 11 1 1 8 11 -

Београд ....... ... 138 ll 35 19 -4 36 lJ 1 - 14 3 -

Вел. Грааиште ... 83 9 2 18 -7 221 9 - 3 20 7 -

Сарајево 487 ll 1 11 -7 63 81 - -- 13 16 -... ... . .. 
Краљево ... ... 210 10 1 

1 19 -3 44 71 -1 l 121 10 -... 
Ни ш 191:! 12 2 181-2 47 14' 1 1 131 3 -... ... ... . .. 

16 -71 28 51 Пљевља 769 8 0.5 ! 1 13 3 -....... ... 
Кос Митровица ... 525 9.5 \ 16 -2' 26 91 1 161 6 -! -
Скопље ...... 240 10 2 19,-1 33 71 - - 16 4 -... ... 

tol Прилеп ...... 661 !О 2.5 16 -05 31 9 - -·- 2 -... ... 

:;1 = Мостар ......... 53112 
б 18 -31166 - 24 1 -... 

Сплит 128 13 9 16 3 45 1 22 - -.......... ... ... 
31lбl Херцеrнови ... ... 5 15 10 18 14- 1 20 -
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над Панопским Базеном, која је изазвала облачио и кишно 

време у целој земљи. Тога дана било је доста јаког ветра у целој земљи, 

а нарочито на Приморју. 

Љубљана 
J.l-\0. 1 

10. 1-20. 1 
20. I-30. 1 

Загреб 
1. I-10. 1 

10. I-20. 1 
20. l-30. 1 

Нови Сад 
1- 10. I 

10. !-20. 1 
20. 1-30. 1 

Београд 
l. l-10. 1 

10. 1-20. I 
20. 1-30. I 

Сарајево 
1.1-10. 1 

10. l-20. 1 
20.1-:ю. 1 

Баља Лука 
1-10. 1 

10.1-20. I 
20. I-30. l 

Ни ш 
1. Ј-10. 1 

10. 1-20. I 
20. l -30. l 

Скопље 
Ј. I-10. I 

10. l-20. 1 
2Ј. I-30. I 

Сплит 
1.1-10.1 

10. I-20. 1 
20. 1-30. l 

2. 
преглед, од 1. I до 

Температура ва щуха 0С. 
Водени 
талози 

6.7 
5.6 
8.6 

9.4 
fi.4 

10.5 

1.6 
2.1 
1.5 

1 Ј> 
1.3 
1.6 

11.8 1.9 
7.9 -0.2 

13.4 2.2 

11.1 
9.4 

12.3 

4.0 
2.1 
4 . .5 

10.8 -0.2 
8.0 -0.~ 

12.8 0.6 

11.4 
9.5 

12.6 

11.7 
10.1 
13.2 

9.4 
8.1 

l\.3 

12.4 
р2.7 
13.9 

2.7 
1.8 
2.4 

2.1 
1.7 
2.7 

3,7 
2.0 
0.8 

10 1 
.8.6 

10.2 

9.3 
8.8 

122 

-3.8 68.7 
-0.3 56.3 
-4.5 96.3 

132 -2.5 18.0 
13R -2.0 8.::1 
14 2 -2.4 37.7 

15.8 -08 
13.4 -43 
18.2 -2 о 

15 
15 
19 

140 
16,0 
15.7 

2 
-4 
-1 

-2.0 
-2.1 
-7.0 

17.0 -2.0 
17.0 -1.0 
18.0 -2.0 

14.5 
12.6 
17.5 

11.6 
11.2 
12.3 

16 
15 
16 

1.2 
-1.6 
-1.6 

-0.7 
0.0 

-1.2 

1 
6 
5 

7.3 
11.5 
50 

11.1 
18.0 
7.4 

44.8 
12.7 
5.0 

31.0 
12.0 
20.8 

11,9 
27.3 
7•8 

10.4 

23.0 

11.0 
13.8 
20.0 

6 
7 
7 

4 
5 2 
u --

3 
4 
4 

3 
5 
3 

4 
2 
3 

3 
5 
2 

3 
8 
3 

2 
2 
3 

4 
б 
7 

I 1936 

Број дана 

9 
9 
9 

5 
5 
7 

3 
4 
1 

4 -
1 -
4 -

3 
4 
4 

2 
6 
3 

3 -
6 2 
5 1 

5 
5 
3 

2 
6 
з 

6 
6 
3 

1 -
4 
3 

3 -
6 1 
4 2 

6 Ј 
4 -
6 3 

6 -
9 -
7 -



сељен као наша Земља, . . . животиљама и биљкама«('). А 
на другом месту: »Неки од питагорејаца, међ к~јима Фило
лаос (кажу) да Месец личи на Земљу, као да Је настаљен 
слично нашој Земљи животиљама и биљкама, веhим и леr:
шим«('). Исто тако, по Стобеју, »Филолаос (сматра) ~а Је 
Месец цео насељен, као наша Земља, жшютиљама и оиљ-

кама«r). . . 
Међути:vr пет столеЪа касниЈе Плутархов гениЈе оспора

вао је настаљеност Месеца: пошто је говорио о Месечевим 
планинама које бацају своју сенку на долине, он налази да 

Орфеј, 

по једној грчкој 

вааи наi)еној у 

Гели на Сицилији 

је наш сателит даљу сувише топао, с ваздухом сувише разре
ђеним и провидним и који је без ветра, без облака и без 
киша. Он под овим условима одриче постојаље биљака, жи
вотиља и људи на Месецу, кога назива »дианом, девицом 
и неплодном(1°). 

1 

Изгледа да се следеhе Анаксагорнне речи односе на шrа
,нете: »Постадоше људи, као и ,сва друга биhа која имају 
душу; ови људи имају градове у којима станују и поља која 

7) De Ја face que !'оп voU daлs Је disque de Ја June, 25. 
s) Des choses qui pJaisent aux pblJosop!Jes, II, 30, I. Доказиваље 

Дилсово да оно дело није Плутархово вefi неког Ециуса није убедљино: 

вели~и исто,ричар Еузеб потврђује да ово дело потиче од ф:илософа 

.из Кероније. 

") Pћysique, I, 26. 
н•) De Ја face . .. de Ја lune, 22-25. 
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као ми обрађују; они имају Сунце, Месец и све остало као и 
ми; земља им у изобиљу даје све врсте плодова; они најко
рисније беру и служе се љима за своје потребе«(11 ). 

Платон говори о становницима планета, о »душама ра-
сутим по инструментима времена«('"), које »треба да створе 
биhе најспособније да поштује Бога; а како је људска при
рода двострука, јачи ПОЈ! биЪе онај који буде доцније добио 
име човека«С''). И Бог »Посеја душе, једне по Земљи, друге по 
Месецу а треhе по разним инструментима времена; а после 
ювих сетви он пренесе на мп:аде богове моh да стварају смртна 

Платон, 

по мраморној 

бисти сачуваној 

у Pшvry 

·тела, да им додају оно од људске душе што би могло да им 
:недостаје као и све што из тога произлази; а исто тако да им 
"одреде правац, да управљају овим :живим смрт:ницима са 
што више .лепоте и доброте и на такав начин да они сами 
Ће постану узрок својих сопствених недаhа«(14). 

Најзад, Римљанин Лукреције, који је према Епикуру, 
атинском философу материјалисти, ocehao највеће дивљеље, 
:прихватајуhи целокупну љегову науку, написао је један по
.знати став о настањености разних тела у васиони, чији пре-

11) Fragment, N2 10. 
12

) Небеским телииа, а нарочито ониы која се кpefiy и чије су ре
:волуције употребљаване за одређиваље вре:иена. 

tз) Timee, 41е до 42а. 

") lbld., 42 de. 
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вод гласи: »Треба признати да и други предели садрже та
кође светове, разне народе и животиље свих врста«(15). 

Здрав разум и урађени нагон старих народа отстраљи
ваЈiи су од њих помисао о људима који би се налазили на 
Јюпти са тако страховитом температуром као што је Сунце, 
ма да је његова привидна величина слична Месечевој. Први 
који се несреlшо упустио у саљарије о настаљености Сунца 
био је кардинал Никола Куза, 1440, а његово су мишљеље 
у XVIII веку делили Боде, Елиот па чак и Вилиам Хершел! 

И:пак кардинал Куза имао је ту заслугу и храброст што 
је о становницима разних небеских тела говорио у оно вpe
:vie кад мрак Средљега века још није био растеран(16). То је 
био повратак на идеје Платона, Епикура и љеговог ученика 
Лукреција, прихваh.ене доцније, када су астрономска откриh.а 
достигла свој највиши ступањ, од стране највеh.их умова 
:vюдерне науке, Кеплера, Галилеја, Декарта, Хајгењса, Љуто
на, Канта и Лапласа. 

У XlX веку ово исто учење подржаваху између осталих 
Араго, Проктор, Фај, Маундер и, с оригинаЛним разлагаљем 
и великим одушевљељем, Камил Фламарион, у свом првом и 
дивном делу Множина насељених светова које је написао 
у деветнаестој години. Говореh.и о Врховном Биh.у, оснивач 
Француског астрономског друштва каже да »Оно није без 
разлога створило сфере које могу бити настаљене«(17), дода
јуiш да се »живот развИја неограничено у простору и вре
мену; он је општи и ~вечан; он својом складношhу испуљује 
бесконачност и он h.e владати кроз столеhа и столеhа за вре
ме бескрајне вечности«(18). »А шта да се каже о оним огром
ним просторима и звездама које их испуњују? пита се Секи 
у једном лепом одушевљељу. Шта да се мисли о овим зве
здама које су бесумље као и наше Сунце средишта светлости, 
тошюте и активности, одређена да као и оно одржавају жи
вот мноштва биhа сваке врсте? Нама изгледа немогуhе све 
ове простране пределе сматрати за ненасељене пустиље; они 

морају бити насељени интелиг'ентним и разумним биhима, 
која су способна да упознају, поштују и воле свога Твор
ца«('"). 

Живот је, према Деландру, морао постати и развијати се 
сву да по васиони где су у1сЈюви били повоЈЬIНИ за љегово 
развиће и одржаље. Задовољни смо што можемо прихватити 
ово гледиште. 

15) De гетит natura, 11 oko N2 1074-1076. 
Н) De docta igпoгantia, Bale, 1566. Видети Flaшшaгion, Les mondes 

imaginaires et les mondes reels, 22 издање, стр. 273-280. 
17) Ор. cit., књига Ш. 
18

) Les terres dtl clel, последња реченица. 
19) Le Soleil, 1 издање, стр. 417. 
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У нашем планетском систему вероватно је да је данас 
'Само Земља насељена. Нашу пажљу у том погледу треба да 
привуку Марс и Венера. Први од ових светова заиста нам по-
казује такве појаве које очевидно потичу од вегетације 

која се меља с годишљим временима; како је вегетација је
дан од обдика живота, увидело се да има веома М>НОго из
гледа да напоредо с биљним постоји и животиљски и људски 
свет. Што се тиче Венере има изгледа да љена температура 
Ћије и сувише висока да би постојаље живих биh.а под тако 
дебелим слојевима њеног океана облака било искључено, али 
под условом да ови ублажавају јачину Сунчевог зрачења а 
нс да чине ваздух загушљивим и немогуh.им за дисаље. 

Према томе од десет главних тела која сачињавају Сун
·чев систем, Сунца и девет великих планета, у данашље доба 
само би три била насељена. Ниједан од двадесет великих 
сателита не изгледа да пружа повољне услове за људска би
h.а, ма да би се на највеh.им Јупитеровим сателитима могли 
налазити нижи организми; међутим шест малих сателита, ма
ле планете а ,нарочито све комете изгледају потпуно непри
ступачне за живот. 

Према томе види се да насељени светови морају бити врло 
редак изузетак међу безбројним телима која образују наш 
систем; в·ероватно је да исто стање влада више мање око свих 
звезда, средишта система који су, по ГЬутновом тврђењу, 
слични нашем(""). 

Г -ђ а Габриела :Камила Фламариона с разЈюгом мисли да 
веhина савремених астронома узима да постоји релативно 
ограничен број насељених светова. По нашем мишљељу два 
разлога доводе до оваквог схватаља: први је недовољно про
цељиваље велике моh.и прилагођаваља живота на Зем
љи, где налазимо човека који без тешкоhа подносИ тем
пературу ваздуха од +56° у Сахари и од -72° у Сибиру, 
лли пак ваздух на висоравнима Тибета који је двапут ређи 
него наш; други је разлог једна невероватна коомогоничка 
теорија, али чија је истинитост ватрено брањена, а по којој 
су планете постале чудним случајем услед пролаза неког 
·сунца близу нашег и које је, дејством плиме отргнуло од 
Сунца материју која је потребна да се образују планетски 
светови. Овој претпоставци приметио сам да би, пошто су 
планете у односу на Сунце неоспорно исто што и сателити 
у односу на планете, требало претпоставити као непосредну 
последицу, да је неко тело слично Земљи прошло у њеној 
·бЈшзини и одвојило од ље материју од које је постао Месец; 
а да су исто тако тела слична Марсу, Јупитеру, Сатурну, 
Урану и Нептуну прошла наизмениЧЈно у близини сваке од 
-ових планета да би из њихове унутрашљости отргнула мате-

2°) Principia, 11!. 
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рију од које су постали сателити! Врло су мали изгледи (аКО' 
их уопште има) да су се ствари збиља тако догодиле; а пот
пуно је извесно да нико није никад присуствовао ствараљу 
Сунчевог система, па чак ни најмаљег света. Због тога је ве
лики Лаплас своју космогоничку хипотезу, која ипак пружа 
несрављено маље замерки у својим главним потезима, прет
ставио само са »неповерељем које мора изазивати све што 
није резултат посматраља или рачуна«. 

Расуђиваље помоћу аналогије и вероватноhе, а које тре
ба у нашем случају да пружи више преимућстава него смет
љи, могло би нам дати врло нејасан појам о броју насе
љених небеских тела од kојих су само сунца непосредно или· 
посредно приступачна најјачим телескопима нашега времена. 
За време својих оптичких радова на Париској опсерваторији, 
г. Г. В. Риче који је први успео да начини савршена огромна 
огледала, којима је открио унутрашљу структуру васиоЕе, 
изјавио ми је да телескоп од 2,57m, који је производ љегових 
руку и смештен на Маунт Вилсону, у стаљу да открије посто
јаље близу 100 милиарди звезда у Млечном путу, а да неиз
мерне дубине простора још не буду исцрпљене. 

Из тога излази, равнајуЬи се стално по аналогији, да би 
само у оном делу Галаксије, који се данас може фотографи
сати, билD 100 или 300 милиарди насељених светова, према 
томе да ли се Зеiуrља сматра као једино тело нашег система 
на коме је човечанства могло да постане и развија се, или се· 
прихвати могуiшост насељености Марса и Венере. 

Али, сходно Кантовим идејама, прихваЬеним од стране 
Херше.тrа, свака од маглина чија је спирална структура до
казана, а којих има до данас забележених око 44000, изгледа 
да је исто таква галаксија као и наша(21), само више или маље 

21) Ова идеја о »васионама-острвима« обично се увек приписује 

Хершелу. То је недавно учинио В. Алфред Пар. Да не бисмо упу!ш

вали чиаоца на Кантова дела која је доста тешко набавити, можемо, 

донети овај превод, од стране Фаја, једног става кој!Иi је фшюсоф из 

Кенигсбiерга написао пре 1755: »Тако наша звездана васиона, чија је· 

небеска перспектива Млечни пут, образује један спљоштен систем. 

Кад се не бисмо налазили у средишту в,еh сасвим ван система, на 

отстојању несрављено веhем но што је његов обим, он би нам изгледао 

као нека маглина врло малих размера, обдика диска, округлог или 

овалног према томе какав нагиб заузима у односу на нас: За нас то· 

више н:е би било друго до једна ·од оних маrЈI:ина које се виде на 

небу помоћу јаких инструмената. Према томе и ове маглине могле би 

бити млечни путеви; а то значи васионе ошчне нашој, образоване· 
од безбр·ој звезда здружених у једном засебном систему. Ако се у 

мислима пренесемо у средину једне од тих маглина, наћи ћем.о једну 

звездану васиону као што је наша, са њ.еним м.лечним путем; међу-

тим наша, гледана у даљини, изгледала би нам као нека маглина« (Н~ 

Faye. Sur J'origine du monde, 2 изд., 1885, стр.142). 
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пространа. На овај начин вероватан број насељених светова 
у оно·-1 делу васионе који се може фотографисати најјачим 
инстру:лентима нашега доба могао би се попети на кватри

лионе. Исто тако морају бити безбројна она тела која су до
сщ IHIШia са:.ю животиље, ниже организме и биљке. 

Како је настаљеност неког света релативно краткотрајна 
у односу на љегово постојаље, Грена с разлогом сматра да 
ове бројеве треба смаљити. Али ма шта чинили они остају 
огромни. 

Ми с~ю говорили о упадљивој оскудности којом су по 
Сунчевu:vr снстеиу распоређени светови на којима се налазе 
људсК<l биliа, где на хиљаду тела разних величина, али не 

сувише малих, не долази ни једно које би могло бити на
стаљено. Више је пута постављено питаље: У ком су циљу 
створена ова многобројна хладна и мртва небеска тела, која 
вечито Еруже по дубинама бесконачног простора, а која ни
кад не беху у стаљу да одрже на себ:има какав облик живо
та? На ово питаље не би се могао дати други одговор, сем 
да се наведу ове чувене Лапласове речи, да Ье нам »први 
узроци и унутрашља природа биhа заувек остати непознатИ'<. 

Е.-М. Antonjadi 
(Прев. Н. Ј. из Ast!". jan. 1936). 

Jvli ШЈеsшо н S11eшu n;rCisto u пaJvlseш Ьгојu zпaпstvenih 
pitaпja. Ргiшоrапi sшо da se za,doyoljiшo паgаdјапјiша, hi
lюtezaшa; ali svim tim паsiш паgаdјапјiша, aiko se пе doda 
ј os пekoliko plus, п е шоzе se isptшiti ргаzпiпа sto zijeYa u 
dнlш паsепш. TakoYO је i 0\10 о potгesiшa bar doпekle. 

Umaп i шisаоп C()IVjek нvijek se пalazi ргеd pгoЬ!emima. 
Ako гijesi јеdап, i\i Ьаг misE da g·a је гijesio, eto ti пш opet 
dгugih. Covjek se гаdја sa mпogo пepozпatica; kгoz kraCi Ш 
dн1lji tok svoga zivota оп kusa da ргю1па,dје vг:ijedнost i sшisao 
tih пepozпatica, р а umire sa ро ја·сапiш njihoviш bro јеш. 

sto se шislilo, а sto se sada misli о potгes~ma? MislШ sн 
пeki da vode 11<Ј01је teiku ispod zemaljske kоге, riju, kорајџ, 
izпose materijal ispod kоге zeшaljske kroz rijeke па drugo 
шesto, ра tako паstајн ргаzпiпе; а to Ьнdе uzrokoш da1 se 
tvt'da i teska zвmaljska kora pomice. U tiш momeпtima пasta.Ju 
dгhtaji zemalj~ke kюге: potгesi. Ovo se misljeпje шоzе шetnнti 
па stгапн, јег kad Ьi to i Ьiо slнcaj, шо~-ао Ьi tuшасШ samo 
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пеkе lokalпe potгese i пista vise. Potгesi stl - Ьаг u najve
coj veCiпi - н tijesпoj yezi sa zemaljskim magпetizшom. Ali 
potгesi sto пastaju uраdапјеш pOidгoYanoga zemljista neшaju 
yeze sa zeшaljskim шаg·пеtizшош: tu posto ji samo mehaпicko 
g"Љапје, dгug·o пista. 

Nвki misle с:! а se нzгоk potгesima пalazi u оп о ј sili, ko ја 
stYaгa Yisoye i pгadoliпe па zemaljskoj povгsiпi; а to је uvijaпje i 
previjaпje zemljine kore, koje пastaje uslijed postepeпog ohla
djivaпja Zemlje, te pгouzrokнje рuсапје kore, stvaгa pukotiпe; 

а taj se citav ргосеs ocituje u potгesiшa. I ova tvrdпja - i ako 
јој se ne sшije рогесi nesto Yjel·oya!лosti - ne moze se ipak 
pгotegnuti na sve potгese, јег - kao sto sаш vec kazao -
potгesi stoje u tijesnoj vezi sa magпetiznюш. 

То ја ovaiko do'kazнjeш. 
Nasa Zemlja пiје ikrrнta od svoje ·kоге sve do пјева sгedista. 

Кога јој је kгнtа, uпutгasnjost јој uzагепа, zitka masa. Kada 
mi kopamo tl dublпu prema sгedistu Zeшlje, пасi сешо da па 
svakih 30 metaгa dublne tешрегаtнга гaste za 1° С. 

То пат isto роkащје i mikгofon. Mikгot'oп је пеkа zica 
( ovde пiје mjesto da ga potaпko opisem), koja se spнsti н 

zemlju с:!нЬоkо 20, 30, 40 metaгa, ра паm па uho javlja, sto 
se zgadja н нпнtгаsпјоsti Zemlje. Тн se снје пеkа рнспјаvа, 

tutпjava, vгепје пеkо kao н kotlн kada vocla vгi. Tesko da tн 
Ьнdе sve шiгпо. А ргiје ргоуаlе kakova yulkana Ш potгesa 
нпнtгаsпје Угепје dosegпe do visokoga stepeпa. Mi пе mozemo 
tаспо zпati S\Te sto se tн l1 l111l1tгasпjosti ispod kоге паsе Zemlje 
zgadja; zпademo samO пesto, sto паm kazll YU1kaпske ргоvаЈе 
i pliпovi sto se izyijajн, Јауа sto kГIOIZ YUlkane ргоdiге, itd. 
Potгesi sн н tijesпoj vezi sa z.emaljskiш шagпe~izmoш, јег 

uticu па шagпetisa111u iglн koja bude :i ргiје potгesa i na:koп 

potгesa пешiгпа. U vгiјеше potгesa elektгicпi eleшeпti osije
caju пerko ошеtапје i пе t'uпkciюiпisu kao sto Ьi шогаli t'uпkcio
nisati. Zivotinje osjecaju па seЬi пeki пенgоdпi pгitis~k, kao 
па рг. ptice, kokosi, koпji, itd. I staгi је Pliпije vec u svoje doba 
Ьiо zapazio оун pojaYu. Cueпot - da пе g·ovoriш о шпоgо
Ьюјniш dгugim slнcajevima - pгipovijeda, da је ргiје potгesa 
u АШгu godiпe 1867 пеЬо Ьilo izguЬilo svojн ljнblcastн boju; 
а 300 ро pгilici komada peгa,di nешiгпо је gгoktalo i kulш

rijekaJo. 
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Godiпe 1927 н febгuaгu malo ргiје опоgа jakog·a potгesa, 
.sto se osetio н Du:bтovпiik:н, гЉагi sн opazili гано ujutгн паd 
шогеm podalje od otoka Mljeta ( to је otok п е mпоgю нdаlјен 
od Dнbгovnika) neko пеоЬlспо гuzicasto svijetlo, i to па пеkо 
УГiјеше ргiје potгesa. Pгipovijedao mi је Niko Zec pok Ivaпa, 
da је оп Ыо sa Ьгоdiсош па 1·Љапјн izшedju Lopнda i Rolo
cepa. Моге је Ьilo posve miгпо. Оп је пајеdпоm zactю јаkн 

Ьuku, рорнt ja1ka vetгa - ali vjetгa пiје Ьilo - koja је dola
zila sa ju.zпe stгапе н ргаvсн ргеша sјеvегн (zпасајап ргауас). 
Njegюva se bгodica dva do tгi p1uta orkгenula oko sebe. 

.Zup!ke - seljakiпje iz obliZnje c:!ubгovacke zu.pe - pгipo
Yijedale su, da ujutru tog·a dапа, kada su dolazile sa svojim 
mag;aгciCiшa н Dнbrovnik, шagaгciCi пiјеsн l1teli iCi vec su stali 
kao pгestгavljeni. 

Imade slucajeva za пеШЉ potгesa da је lпiZ, gvozdenoш 
sipkoш zasadjeп па vгlш Yisokog· torпja, Ьiо izljuJjan i Ьасеп 
лadale1ko, c:!ok је tогапј ostao пеоstесеп. 

Imade slнcajeva da sru н vгiјеше potгesa gтane stabala Ьile 
11Yijene, kao Sto ih uv·ija vijayica jaka vjetra. 

U peгнvijaпskim i Cileaпskim kгajevima пе снје se пikac:!a 

ili slkoгo пikada gгшljaviпe н zгаkн, а gгmljaYiпa је zпak elek
tJ·icrюg· ргаzпјепја u zгаkн. А н tiш sru kгajeviшa tako cesti 
potгesi da ne pгivla~ce па se пikaJюyu pazпju. Potгesi su tн 

stvar tako оЬlспа kao kod паs vjetar. Рошапkапје gгmljaviпe 
н zгаkн i svalkidasпji potгesi valja da stoje н tijesnoj шedju
sobпoj vezi. Sve ove ројауе koje sam паvео, kao i mпoge dгн
g·е ovim slicпe dorkazнjн, da se potгesi - bar u лajsiгem opsegu 
ве dadrн og·гaпiciti па sa:mo mehaпicпo giЬапје, sto g·a шоzе 
prouzro:kюvati pucanje zeшaljske kоге, vec da tu sнdjelнje 

druga kosmi6ka sila - zeшaljski elektгo-шagпetizaш. 

Kada u:zше.шо gгеdн dнgн 15-20 Ш vise metaгa, ра ро 
g·lavi gгede нdal·i~шo Ьаtош, а па dгнgој glayi gгede dгziшo 
тнkн osjeticeшo da glava dгsce. Udaгac па g·Javi grede рго
нzгоkнје Шгапје ,cestica, rkюje se ргепоsi па dгuge cestice и 

va:lovitoшн g"Љапјн, koje ide sye dalje; ali sto dalje to slablje 
dok па koncн пе postaпe пeosjetljivo. 

Potгes је udaгac ispo'd zeшaljske kоге рг.онzгоrkоvап 

eksplozijoш podzeшпih рИпоvа, usЩed cega пastaje drшапје 

:zeпыljske kоге, YнLkaпske pгovale i cijepaiПje tla. 
Kada је ot01k Sekija g. 1881 stгadao od potresa, н isrto је 
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doba vulkaп Еtпа stao da гiga lavu i u velikoj koliciпi ug·Hcmr 

kiseliпu. 
lшade potгesa u пајуесеm Ьгојu, koje шi пе zapazaшo јег 

~u to slaba g·iЬапја. Moпtessus de Ba:lloпe, koji је dugo vге
шепа blo posyetio tom ораzапјн i istгazivaпjн, dao је ovi гe
zнltat: Zeшlja kгoz g·odiпa dапа potгese se gotovo 3.820 рнtа; 
а to Ьi bllo, da шi iшаdешо potгes svaka dva sata. Mi sve te 
potгese пе osjetimo,ali imademo seizшogгafe (Ьiljezeпje g·i-

Sl. /. 

оапја) koji Љ osjete. Namjestimo g·\atka mгаmогпu kugljн ла 
1ш·шnогпн glatktl р\осн i metпinю је па stol; dюtaknimo se 
pгstom stola, kнglja се па шrаiПЮГПОј ploci osjeШi taj dodir, 
i ona се se ma'knuti sa s1тog·a polozaja. Uzшimo пјЉа\о, objc
simo g·a па dasku, dotakпiпю se daske, i пji11alo се se stati .t;·i
bati. Ovo dasto пijesu seizшogгafi, ali паш kazu zakoпe, на. 

koje se oslaпjaju seizmogтafi. 
Ovdje izпo:sim u пасгtu aшplitudu giЬапја zemaljs:ke kоге, 

~to паm оЫС!ю seizпюgrafi u vгijeme potгesa Ьiljeze. Ova 
s\ika Ьгој 1 pokazнje паш titгaпje zemalj'Sike ikoгe па epiceпtгu, 
to jest па mjestu пajbliZem опој ta6ki u uпutгasпjosti паsе 

Zeшlje, odarkle је dosao нdагас. 

51. 2. 

Dгнgа slika паш pokazuje titгaпje zemaljske kore па ШЈе-· 
stu, koje је udaljeпo od ерiсепtга, ka;ko se to ujaшCilo гazlici-
tiш pOikusiшa seiznюgгafa. 
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Тгеса slika pгestavlja паш Шгапје па mjestima шпоgо 
udaljeпim o:d ерiсепtга. 

Ovdje пastaju pitaпja: zasto н пekim potгesima bude prvi 
нdагас пајјасi, паrkоп kojega slijede sve vise slablji, а opet u 
пekim s!ucajima buda p1·vi нdагсi slablji ра dodju пајјаСi рз 

паkоп tog·a opet sve slablji, kako паш to ka:zн опе tri slike. 
Na to se odg·oyaгa ovako: 

Кэdа паstапе e:ksplozija ispod zemaljske kоге ргонzгоkuје 
se \raloYito giЬanje okolo tog·a sгedista u foгmi kгug·a, ali sYi 

51. з. 

>alo\li g'Љапја, koji 1шstaju okolo sredista, пе dорiгн svi н isti 
l:as do опе tacke па zemaljskoj povrsiпi, gdje se osjeti potres 
i ЬiJjezi. Neki tн dopгu prije а пeki kasпje. Najblza tacka ?;e
шaljske kоге s1·edis·tu пајргiје bude udагепа (а to se zove ерi

сепtаг - паd sгedisteш). Тај је udarac пајјаСi, а to stog-a sto 
је пајkгаСi put ргеуа\iо te пiје mog-ao izgнblti od sYoje iпteп
zi\1Пosti kao drug"i valovi, koji шоrајн dulji put da pгevale ргiје · 
пеgо dopгu do toga mjesta - tacke. 

Ovo је dosta гazuшljivo. 
Imade slucajeva u potresima, ko ji пijesu laikю гazшnljivi. 

U slici Ьг. 2 kaze паш пасгt d'a u potгesiшa, koji пijesu vek 
нda,Jjeni od epiceпtra ргiје пајјасеg·а udaгca Ьнdе јеdап slablji 
udaгac, poslije kojega пadodje пајјаСi; а dmg·a паш slika kaze 
da па tackaшa zeшaljske kore, koje su dosta нdа\јепе od ерi
сепtга osjete se d1та slablja udaгca ргiје пајјасеg-а. 

(Nastavice se) 

Dr. Ргоf. О. ИгЬап Ta!ija 
Dubгovпik. 
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(Негтапп Кlein: Astгonomische Abende) 

(пastavak VII veceгi) 

»Tada је, па шојu zalost, svaka soba ргеtvогепа u гadioпi

cu. Јеdап umetпiCki stolaг koji је izгadjivao cev пalazio se u 
шеdјепој sobl za ргiшапје; Aleksaпdaг, шој mladji Ьгаt, sшestio 
је u spavacн sоЬн jeclan stгнg· (DгelJЬank), koji је jeseпas dопео 
iz Bгistola gde је оЬiспо pгovodio leto, te је izгadjiYao kalнpe, 

stakla, pгavio оkнlаге itd. lsto tako пi mнzika пiје smela 
za Уrеше leta роtрш10 miгoyati, te је шој brat cesto kod lшсе 
dгzao ргоЬе па koje је dolazila Miss Faгпielli, јеdпа italijaпska 
peYacica, kao i најЬоlје sпage koje је шој l)гat arщazovao za 
zimske kопсегtе ... Оп је kошропоvао viпske i сlгнgе pesme 
za оне glasove koje је mog·ao пabaviti. Poпekacl је, za vгеше 
Fischeг-ovog· osнstva, sviгao пeki kопсегt па oboi ili sопаtн па 
klavim, а soli па сеlн шоg·а Ьгаtа Aleksaпdra Ьili sн bozaпstveпi. 
Williaш se s velikim zadovo!jstvom posvetio јеdпош !юпt, koji 
је u Oktog·oпskoj kapeli izvoclio сгkvепн muzikн, а za koji је 
kompoпovao шпоgо izvгsпЉ moteta, pesama i psalama. Cim sam 
pocela dоЬго iz:govaгati eпgles,ki pocela sam pгi~н:;tvovati ргоЬа
ша, а пedeljom јнtа1Ђјој i vесегпјој slнzЬi Bozjoj. U pocetkн 
mi se to пiје svicljalo, ali нskого нvidel1 da је to i koгisпo i ргi
јаtпо. U mеdјн.vгеmепн koгistili smo se svakim slobodпim tre
т:шtkom da se vгatimo па pгekiпнti posao. William пiје seЬi po
sveCivao пi toliko vгешепа da se ргеsvнсе, te је poпekad isao 
s pocepaпim i гastopljeпom smolom izmгljaпim maпsetama, а da 
пе g·ovot·im о opasпostima kojima se пергеkidпо izla.g·ao zbog 
пеоЬiспе zшЬе kojom је sve гadio. Јеdпе subote нvесе imali 
sлю zbog to~';a vгlo пергiјаtап clozivljaj. ОЬа moja Ьгаtа vгacala 
.sн se izmedjн 11 i 12 casova sa jedпol;· koпcerta, i staгi'ji se celog 
рнtа do kнсе гadovao sto се idнceg· dапа Ьiti slobodaп i sto се 
SYOje VГеШе - izнzeV пekoJiko caSOVa koje Се pгovesti U CГk\1 i 

- шосi posvetШ svome strнgн. Pгitom sн se setili da Ьi gvozdja 
tгebalo нaostгiti, te se s jedпim fепјегоm kгепнsе tocilн паsе.е: 

gostioпicaгa koje se пalazilo u jedпom otvoгenom dvoгistu. No 
malo potom нпе10 је Aleks н sоЬн skoгo oпesyesceнog· \Yllliam-a, 
kome је tocilo otkiпнlo јеdап пokat sa pгsta ... SYe ove ргiрге
ше \rгs,elпe sн 1775 ziшl, н kнCi н kојн sпю se нseli!i 1774. Iza 
·О\'е 'lшсе пalazila ое livada па kојюј sн takodje vгsепе pгipt·eme. 

sеш oglec!a\a od 
od 12 stopa. Ova 

kao i шesto ш1 kгO\ru 

Dzinovski teleskop W. 1-!eгschel-a 

sretstava za 
za rad kao 
Ьi mu sгet-

stva dozvolila, а volja za posmatгaпjem пikad g·a пе пapustase. 
Ovo se naгocito ticalo zvezda, пeizmemog оkеапа daleko od пa
seg planetskog sistema, koji dotle пiko пiје ispitivao s malo ve
com istгajnoscн i роmосн vecih teleskopa. 

v· Hel-schel se гesio da koliko је sistematicпije moguce ispita 
e1tavo пеЬо koje se vidi sa паsе, severпe, hemisfeгe, а blj vazaп 
posao zapoceo је 177 4 teleskopom od 7 stopa zizпe daljine. U 
pocetkн se ogгaпiCio па dvojпe zvezde, оdпоsпо пеkгеtпiсе koje 
sн tako Ьlizн јеdпа dгнgој da se slaЬim iпstюmeпtom vide kao 
samo јеdпа zvezda, а tek se ргi veCim uveliCaпjima нkazнju kao 
dYe odvojeпe svetle tacke. Heгschel је pгvih pet godiпa posvetio 
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oviш posшatraпjima, а da se о tome пista пiје zпalo. Godiпe 

1779 uselio se u dosta vеШш lшcu, u Ne\v Kiпg· Stгeet 19, g·cle је 

ziyo пastaYio svoj гаd. 
13 шarta 1781 upravio је Heгscl1el sYoj teleskop па deo пе

Ьа izmedju ВikoYil1 rogoYa i пogu Blizanaca i шerio пеkе dvojпe 
zvezde; tada је пaisao - izшedju 10 i 11 casoYa посu - па zve
zdu koja se videla kao шаlа ploca. cudaп је slucaj da је teleskop 
naisao bas па tн zyezdн. Herscl1el је Ьiо sig·шaп da ргеd sоЬош 
nета пekretnicн, i zbllja, posle dva dапа primetio је da se пe

besko telo pomeгilo sa svoga ргУоЬitпоg mesta. Iako sн пш 

пedostajali rep i шaglicasti omotac, Herscl1el g·a је sшаtгао za 
kometu i о tome izyestio kraljeYog astroпoma Maskelyпe-a u 
Gгeeшvicl1-t1. Novн zvezdн posmatJ·aJi su i sa dгug·Љ stгапа, ali 
нskoro se pokazalo da to пiје kometa Уес plaпeta, koja је od 
Sнпса 19 рнtа dalje od Zemlje i da јој za izvгseпje jedпog· op
ticaja treba 84 g·odine. Takvo otkгice пiје jos niko пaCinio, ра 

cak se пiје пiјеdпош nанспо izrazila misao da iza Sаtшпа moze 
postojati пеkа dalja planeta. 

Dok · se vest о oYom izпenadjнjucem otkricu lag·ano siгila 

ро Evropi, ime sгеспоg·а ргопа!аzаса гazliCito se пavodilo. Bode, 
tada cuveпi becki astгoпom, nije se нsнdio da н sYojoj vesti о 
otkricu пavede ime, vec је u пapomeni геkао: »U Gazette litteгaire 
od јнпа 1781 zove se ovaj valjaпi coYek Meгsthel; u Joшnal 
encyclopedique Heгtschel; u jedпom pismн Maskelyne-o\rom Mes
sier-u Herthel; u Mas1kelyпe-ovoш pismu Mayer-u u Мапlыјш 
Heпschel; g. Darquier naziva ga Herшstel. Kako se stvaгпo zov·e? 
Kazu da је ро poгeklu Nemac«. U Fгancuskoj se pгetpostaYljalo 
ime НогосЬеllе. Nije Ьilo potгebno da prodje mnog·o g·odina ра 
da pravo ime Heгschel bade poznato celome svetн. Najvise se 
radovao eпg·leski kralj Djoгdje, kada је cuo da је ргопаlаzас je
dan Haпoveгanin. On g-a ј е pozvao sebl/ sa sYim nj eg·ovim instru
mentima, i сео је dvor njima posmatrao nebo. 

Kralj је zeleo da Herschel пapusti svoje dotadaпje mesto, i 
cda postane dvorski astronoш. VгsШ OV!tl duznost sa platoш OCl 

200 fнnti nije Ьilo niulkoш s1ucajн primaшlj,iv,OI, ali је Herschel 
pгihyatio. Siг Williaш Masson, jedini ikoшe је оп ikazao za OYL1 

sumu, uzvi'knuo је: "Nikada nijedan ikralj nije jeytinije kupio 
takvu cast!" Novu је planetu, u kraljevu cast, Heгschel паzУа 
Georgium sidus, je<;inim malo пezgюdnim imenoш, koje је danas 
vec odavno potisnuto pogodnijim nazivom Uгan. Potptшo је 
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pogгesrю опо vтlo rasifelю шisljeпje о kгaljevoj рошоСi kојн 

је davao Негsс!1еl-н, i koja g·a је роtрошо.!г;lа н пјеgоУiш istгa
zivanjiшa. Таспо је da је Heгschel ostavio dosta vе!Ию imanje, 
ali је ип za to iшао da zahvali sашо pгodaji svojЉ teleskopa. 
Za dziпovski teles'kop od 40 stopa оdоЬгепо је tokom vтешепа 
dva puta ро 2000 funti, i to tek па molЬu koju је Siг .Ј. Baпks 

нputio kгаlјн. Na Milюlj-daп 02 oktobгa) 1782 data је Her
scЬel-u ispгva sашо plata od 50 fuпti za јеdпо tгomesecje. Т:Ј 

је Ьilo bas u опо vгеше kada је kгalj za slikн koju је Јепi;; 

1·adio па oltaпt u kapeli sv. Djoгdja izdao 30.000 fщтti! Кгаlј је 

poStovao Heгsclшl-a, ali је blo okгuzeп ljudiшa koji sн dгu,k

cije mis!ili i шneli sve da izopace, tako da је Heгscl1el-u cak 
пнdјеnа tајпо izvesпa suшa da se vrati u Напоvег. Uz to s11 

jos dolazile Iшюg·оЬгојпе dosadпe posete tkoje su odнziшale 

najlepse cas:O'\Ie za роsшаtгапје. S пешепа па vгеше dolazio 
је i dvoг da ~kod dvoгskog astгonoшa роsшаtга пеЬо. Tako ~е 

ЬНо 17 av,g·usta 17'87. U to vгеше је cev teleskopa od 40 stopa 
lezala па zeшlji. D ј:огdје Ш napгavio је sebl to zadovol istyo 
da ide kгoz cev. Kenterbeгiskom агЫерiskорн koji је isa~ za 
пјiш Ciпilo se tesko riei napred; па to se kгalj о!kгенuо, ргнziо 
шu ГU!ku i геkао: "Hod,ite, шiloгde Ьiskupe, ја ен vаш poka
zati рнt па nebo !" 

11 јапнага 1787 pгiшetio је Heгschel svo јiш tek пaшeste
пim te!eskopoш od 20 stopa zizne daljine u Ьliziлi Uгапа dye 
zvezdice slaba sjaja, i uveгio se i,d,ucih dana da опе ргаtе OVLl 

рlалеtн па пјеnој putaпji. Nije Ьilo sumпje da sн to sateliti 
Uгana. Otkгice oYih satelita slaba sjaja doYelo је opet гојеуе 
поспih posetilaca u SlougЪ (gde је HeгscJ1el stanovao ), iako 
пiko od njih пiје шоg·ао pгimetiti ove satelite, јег su zњ to 
роtгеЬпе izvezbane oCi. 

Uostalom пijedan od tadasпjih astгoпoma пiје шоgао da 
potvгdi Heгschel-ovo otkгice, јег је sашо оп imao teleskop 
ko јiш su se шogli p!'imetiti ovi sateliti slњbog· sjaja. Cak i po
.sto ih је роsшаtгао teleskopoш od 40 stopa, геkао је: "Pгvi 
od ova dva satelita rte,sko se moze videti dгн:kiSije, sem ргi пaj
vecem otstojaпju od Uгanove plocke, а пеlюg· jos Ьlizeg tesko · 
da сешо ikada otikгiti." Ukoli<ko је Heгscl1el dolazio do јасiћ 

telesikopa, utoliko sн se, ЬlagюdaгeCi noviш posшatгanjiшa sto 
Љ је пjima vrsio, pгosiгivaH i пjegovi nazo1·i о sadгziпi vrs.
sionskog· pгostot·a. 
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О pocetlш se оп bavio dvojпiш zvez.dama, i otlпio il1 н 
zпatпom broju, a\i usikoro o~bгatio је pazпju па оне 

пеzпе, maglicaste tvoreviпe, koje se u veliki1л teleskopiшa 
ovde onde poшaljaju izшed}u zyez!da, i, kao i ove, пе шепјај~u 
s\IO је mesto па пеЬu. Pre Hel·schel-a паdјепо је s1ucajпo samo 
пekoliko mag·!iпa, i to ih је пajYise наsа:о fraпcu&ki аsћ·оnо:ш 
Messieг, koji је 1783 i 1784 ,olbjavio spisak od preko 100 
шag'lina, od ikojih је yeCinu otkrio pomocu jednog Dollond-oyog 
durЬiпa duziпe Зif2 stope. Kada је Herschel Yideo OiYaj spisak, 
гesio se da О \Те mag\iпe pгeg\eda S\10 jim ГeflektOГOШ Od :Ю 
stopa. Na 11jegoyo izпепаdјепје poikazao је оуај пюснi iпstrll
meпt yeciпu tЉ mag-!itы kao ћгре zyezda, Ш, da upotгeblшo 
astгoпoшski teгmiн, гazlozio ih је u zyezde. Kod dгugih se 
magliнa pюikazalo da је Messieг SYojiш daleko slabljim duгЬi-
110111 vkteo sашо njilюye пајsјајпiје de:\oye; пajzad, He1~scl1el 
је jos odmah uyideo da taj spisa1z obuћyata samo угlо mali 
broj od oпih mа1gИпа koje se па пеЬ'u пa,laze, i cak da mноiЉю 
mag·Iiпa tek treba otkriti i odгediti im polozaj па пebeskom 
svodu. Jos u sYojoj ргvој raspгaYi о mag1i11aшa, :koja је izisla 
1784, геkао је: "Ја sam паsао уес 466 110Yih magli11a i jata 
zyezda, od kojih, koliiko mi је pozпato, пiko пij:edпu пiје Yideo 
рге ше п е; уеСiпа od пjih 111ije yidljiya ni ja!Cim te.leskopima 
ko је imaju daпasпji astгonomi. Verovatпo posto је јюs dгuge 
mag:line i ја naшeгavam da tгaga,m za njiшa i da Љ 01bjavim u 
spislkoyima koji Ы sadгzali ро vise stotina пjih." Sашо proпa
lazenje i belezenje ,orvih mњgliпa nije zadovoljavњlo pгoпicljiv·i 
Herscћel-ov duh, оп је daleiko vise zпanja ze,Ieo da steikпe о 
gтadji yasioпe. Tako је оп jos odmah u pocetku ispitao onaj 
syet\i pojas koji obu\1\rata celo пеЬо, а koji zoyemo mlecnim 
putem, i паsао da је to samo slшp bezbrojпih zyezda. "1 kao 
sto О \Тај пеizшегпi s!kup zyezda", ,,kaze ОП, "11е111а SVHda is:(L1 
siriau i sjaj niti se pt·uza u istoш {:н·avcu, уес skгece i гаЬа se 
па dya zпatna dela, 1stн ta1kvu pojavu zapazaшo i kod mпogilc 
magliпa. U jedno:m roju magliпa Yideo sam u пajrazпolicпi
jeш rasporedu dуојпе i tгојпе, yelike i male, poslednje шozda 
pra:tioce prvih, ostгe i гaspHnute syetle taake, ne~ke kao lepeze 
Ш kao s.Yetle ta'cke iz kојЉ izlarzi elektгi:cпi z.1·a1k, dгuge koje 
su svojim izgledoш potsecale па :.lzolmete bli па obla>Caste zyezde, 
okгuzeпe magHcastiш atmos.ferruma." 

ЕО 

е 

izmjeгenog; apaгatom Ј edeгina 

NastaYak 

IV. 

Sada od tеюгiје ргесЉnо па pгaksu. Odгediшo stvaгпe 
ј,;е dobiyeпe za Угiјеше шјегепја bazisa. 
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Za оdгесЈi\тапје gтeske 6 г - гeduciгanja tetiye zice па 

J10rizoпt, шi iшашо па гaspolozeпju 21 koliшacioпн gге5kн па
~еi'.· пi\1е\iга i taпgeпte паg·iЬа teti\re - tgr;:. Оzпасiшо sгedпji 
otkloп јеdпе kolimaciюпe g·гe:'-ike sa L':. к. ()yu cemo уеЈiСiпн cJo
Ьiti ро оЬiспој Гогшнli: 

i'.K=+l/}: ' - v 20 
g·dje је " - oЬkloпi zаsеЬпЉ koliшacioпЉ gтesaka od sгеdпје. 
La:ko је Yidjeti, da се g·res:ka t~oc jedпog l"аsрюпа Ьiti jeciпaka 

sta ovoj veliCini 6. К. ZЬilja: 

tgoc пapred - tgoc пazad = 2 К. 
tgct = [tgoc па pred + tgoc пazad]~ 2 

Оzпасiшо: sa 6 tgoc' gresku jedпog odredenja tgoc, 

aJi: 

t. ј. 

sa 6 tg11. - g·гeS!lш агitшеШ1kе srediпe, tako da је: 

digoc' 
L':. tgoc = + -

1 
,-~ 

-- 1 2 

6 tgoc'\12 _ 6 tgcж.~ 
dK=+ 2 - Ј/2 

6 tgtx. = d к. 

U гazliCitim g·odiпaшa doЬili sшо oYakove yeHCine: 

6tgli: ~ tg 2 oc V 2', 6.r2 
Godiпa 

1 

napred nazad пapred пazad napred nazad 
1 

l 
)}g 

т т шml 1930 0,00015 0,00106 0,00110 0,08 0,12 
31 16 109 081 0,13 0,1] 
32 !5 14 094 088 0,11 0,10 
33 14 11 084 097 0,09 0,08 
34 21 28 085 094 0,13 0,18 

' ISredпja greska:\ 0,00016 0,00095 ::!: 0,11 

Apriorna greska:\ :о,ООО16 0,00088 + 0,11 



Арг1огnа se gгeska роtршюmа slaze sa st\rarпoш. 
Gгesku citaпja на skalaшa zice L\ ш лајlюlје сешо odгe

diti pomocu гazlike zica kojima smo шјегШ baz,is. 0Уад<оУЉ 
гзzlirka za SYaiko шјегепје iпшdemo isto 21; dakle ctoblti cemo 
g·гes'ku јеdпе гazHke ро tloJчлuli: 

<: razlike = 

g·геМш шјегепја јеdпош zicom: 

е razlike 

greska a6tmeticke sгedine iz dvijru zica: 

.: raziike 

lz пasih podгtaka iшэ.dепю: 

Godina: v 21 .6 т broj 

~d nazad citanja : 

1930 0,33 0,24 5 31 0,23 0,32 4 32 0,22 0,26 6 33 (1,11) (0,77) 6 34 0,15 0,39 6. 
-·-

Srednja greska: + 0,28 

(bez 

Apriorna greska: ± 0,23 1933 god) 

Iz ove tabele treba izdYojiti 1933. g·odiпu, posto ove g·odiпe za Yгi
jeme mjeгenja opazaci па skaJaшa zica пiјеsн obгatili pazпju ра 
је u kюlotшe ргi!Ьога za rasprinjanje zica dюspio CYot· па vrpci, 
Која Yezuje zicu i нteg·. 

Kod нsproredeпjra sгednje gгesike ( sa izuzet1koш 1933. g·od.) 
s аргiогпоm tгеЬа spoшeпuti, da је аргiогпа g·гeslka оdгеdепа 
ttz pгedpostaYkU, da Sll Ьi\а izvгseпa 4 citaпja; medutim g·o
diпe 1930. Ьilo је 5 Citaпja, 1931 - 4, а u ostalim g'odiпaшa ро 
6 citaпja. Dakle арriопш gте§kн tгеЬа эmaпjiti. (Za sest cita
nja Slmaпjiti па ± 0,19: а za p·et Citaпja па ± 0,21). Na ta1kay па
сiп шi smo dоЬШ stvat'ПIU gтeskн пesto \'ecu od а ргiогпе. То 
је ргiгоdпо, јег ОУа gтeslka zayisi пе sаrпю od gгeslke Cirtaпja na 
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skala:ma, neg1o vec i ос! stabllnosti Iz 
mozemo odгediti OYU gres1kU рО formu\i: 

1 
gdje је: х g·гeska stabllпosti, 

6 ш'- аргiогпа gгeska, 

D. т - stvaгпa gтeska; odakle 

Х= m2 - 21 m'z 

Za razlicite godine ' --- 1933.) doblt cemo 

v 216 т V21 6 m' х Godine: 
sred. iz nap. i naz. apriorпa greska sb. 

1930 0,29 0,21 0,20 
1931 0,28 0;23 0,19 
1032 0,24 0,19 0,15 

1934 0,27 0,19 0,19 

t~ Srednje + 0,18 

Za ndгedivanje gгeske сепtгiгsща 1madeшo za svakн go. 
diпu osam lюlicionih gгesa1ka teodюlita. Oznacimo gг:sku . 
nog kuta izmedu Јпаја baz-isa i герега sa 6 (3, а P~~gгeSil:u koll· 
macione gгes'ke sa 6 С. Ргаvас sгednje iz kruga ltjevo 1 desno 

Ьiti се роотеsап za ± .6!3 а ргаvас ргi jednom kгugu za ± 6 fl. 
ь V2 -

Кlo1liшaciona се gтeska ( clvostгUika) ЬЉ роgгеsпа za ± 6 f3 V 2 
Daikle: 2 6. С = 6. ~ V2 

6 ~ = 6. с У2 
Veliciпu 6. С doblti сешо ро foгmuli: 

l r~ 6. с=+ ј--
--.Ј 8-4 

Na kгaju kгajeva doblti сешо g·гesku сепtгit·апја ро foгmнli: 

6. а = + D .6 ~" sin 1" . 
Sшanjujuci гasrtojanje D ~оgнсе је sшaпjiti 6 а; al_i н ovome 
Ыli 81110 spгijeceпi saшim l(апаlош Kuniscak. Sastavtmo ta~eltt 

__gтesaka ceпtгiranja: dobili sпю пesto. v:cu gгesku. РопаvlЈаШ 

jos jedan put, da је ОУа gгes,ka ponapeca~ . v.· 
Bilo је u пasrim гUikama sшапјЉ ovu gгeskн poпovtvs1 Ьагеш 
jos jedan puta centгiгanje, ali tю v пi~е bllo vza n~s роtгеЬпо po-
sto sшо ipaik ostali tt graпicaшa zeljene tocпostl.. . . 

Ponavljanje oi,taпja па paпtlici za Угiјеше mЈегепЈ3 cstata~ 
ka oblcno su davala jednu te istu veliCinн; dakle slobodno шо-
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Godina:l 
,6 а i Lb 

!:, ~" 
napred: nazad: ~ nazad: 

1930 9 '', 2 0,44 0,44 0,43 0,43 
1931 б ", 3 0,30 0,31 0,30 0,35 
1932 4 '', 5 0,20 0,20 0,20 0,20 
1933 ~ ,, :'{ 

U > L 0,25 0,33 0,33 0,25 
1~34 9 ", 5 0,44 0,45 0,45 0,45 

Srednje: 1 7 ", о + 0,34 

5 ", о -+: 0,24. 

zешю о'тu g·гe~ku zanemaгiti, koja је i iпасе malena ( аргiогпо) 
te песе utjecati па opcenitu s.гedпju gтesku. 

Sto se tice tempeгatuгпe ,gтeske, za пјu пешашо kгiteгija,. 

te шozemo uzeti аргiогпн gгesku t. ј. 

21 t = ± 0,1.5 mm. 

Uzmemo li sada u obziг sve gоге Па\теdепе g·гe§ke to сс-

1110 doblti za гazlicite g·odiпe ovakove sгеdпје g·гeske izmjeгeпih 
Ьazisa: 

Godina: duljina bazisa: sredп ј а greska 

metara 
1930 502, 327 78 о, 50 

1931 327 76 ' о, 39 -г --

1932 328 48 О, 29 

1933 336 60 о, 75 

1 

1934 332 оо +о, 52 [ 
"i\fli шоzешо pгocjeniti izшјегепе bazise jos i na drug1 па

Сiп. Mi smo шjeгili bazis роmосн dvije zice; dakle н stvaгi mi 
iшашо 4 mјегепја, dva паргеd i d'''a пazad. lТzшешо li SГt'dпje 
aгitmetic•ko iz Юlbadvi је zice te 0b1·azujemo otkJone, doblt се-

1110 cetiгi ovakova otkloпa, рошосu 1kојЉ odгedimo sгedпju 

.с:геskн bazisa ро fогпшli: 

е= v(4~~; 4 
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N а taka v пасiп dюbiti се ш о ova:kove gтesike · 

Oodina Oreska 

1930 о, 21 
193! О, 71 
1932 О, 15 
!933 1, 03 
1934 +о. 28 

Na kгајн kгajeva mozeшo procijeпiti паsе Ьazise i па ova,kay 
пасiп. 

Radi е\iшiпiгапја регsопаlпе gгeske opazaca шi sшо УгШi 
шјегепје паргеd ргi јесЈпош polozajн, nazad ргi dгнg·ош; dal\le 
ova se оЪа шјегеnја mогајн гazHkюvati za veliciпн: 

21 Х personalna g·reska. 
No ali шi smo регsоnа\пн gгeskн opazati:a odгedi\i па koпtrpl
niш stнpovima. Ako шјегепје паргеd i пazacl оsUо11Јодiпъо ocl 
регsопа\пЉ gтesaka i ttzmeшo ai'itшetickн sгediпtt, опdа za 
пјн cioblYюlю slijeclece gгeske: 

---·~---

Oodina Oreska 

1930 +о, 18 
1931 О, 02 
1932 +о, 47 

. 1933 ±О, 02 
1934 ± 1, 1\2 

Sгаvпјепје оvЉ шetod.a ргосјепјiуаnја nedvojbeno poka
zнje паша, da је n а ј Ь :о 1 ј а ш е t о d а р г v а. 

Zbl!ja, svaJke g-od,iпe mi sшо mjerili Ьaz:is па istome mjestн 
istim iпstгншепtiша, ргi сепш sн opazaci Ьili пeizvjezlJaпi; to 
slijedi da sшо morali doblti i гezнltate od pгilike podjedпake 

tocпosti. Gгeska godiпe 1933. od ± 0,75, kao sto smo kazali, 
• iшade svoj нzгoik сvог је па vгpci dosprio u kolotшe ргЉога 
za гаsрiпјапје zice. Dod,нse u gтesike ргуоgа na6iпa nijeSIH нsle 

gt·eske duljline zica; ali ~Oive greske ргорогсiопаlпо povecavajн 
g·т·eske sYi јн godiпa. 

SгavпiYsi dttlj·iпн Ьazisa гаzlЉtЉ g··odi,пa vidiшo da s·e оУа 

dнljiпa rгomijeпila izmed,jн 1932. i 1933. godiпe za 8 m ш., iz
шedju 1933. i 1934. g·od,iпe za 5 т ш. Uшok је oviш ргошјепа
mа роtрнпоша јаsап. Na паsн пеsгесн ро jugo-istoicпome kгајн 
Ъazisa vгsi se poclvoz dj>ttbгeta па vojпickн ЬаМн. Toca1k lюla 



bas izпad ceatra, koJi se nalazi ispod zeшlje ла пekih 

dva do tri decimetra. Gosp:orda studeпti kojri su vrsili ovih go
dina mjeгenje bazisпe mreze, sigшпo aijesu sam сепtаг dobro 
zemljom pгekгili. 

DоЬго Ьi doslo za паs Geodetslki Zay;od kada Ьi шog·uce 

Ьilo izabгati bazis па nеkюше dгugom шjestu, па kojemu Ы 
mog·uce Ьilo па krajeYiшa bazisa podigпuti паdzешпе betoпske 
stupove. 

Tako ali i iz podata:ka doЬiyeпih ла Sltaгome bazisu moze
mo vidjeti syu pгedпost i tocrюst bazisпog арагаtа Јеdегiпа;. 
osoЬito ako јо~ uzmeшo оЬz;Јг da su mјегелја bazisa yrsШ 
studeпti, пeizy jezbaлi и ovakoYim гadov:ima. 

и 

АСТРОНОМИЈА 
позната звезда. - G. Р. 

Kuipeг недавно је обратио пажњу 

астронома на звезду А. С. +70° 
8247, чија је привидна величина 

1:3,5ш. Кнiрег је проучавао ову зве

зду помо!1у спектоrрафа, али У 

спектру није могао на!ш ниједне 

линије видљиве голим оком, ми

крофометром па чак ни Хартмано

вим стереокомпаратором. Из овога 

је закључио да ова звезда свакако 

припада класи О. О класи О би.'!о 

је говора у 7 броју Сатурна на 

страни 198: "\:1/юlf-Rayet-oвe зве

зде и Eiпs,teiп-oв efekat". Ова се кла
са налази испред класе В (Види 1. 
број Сатурна од 1935 год. стр. 6) 
па би требало да има само џин зве

зде. Према томе ова звезда чини 

један изузетак више. Овим изузе

ЩIМа било је речи у Сатурну број 

5-6 страна 163. 
Звезда А. С. +70° 8247 упоређи

вана је са звезд,ом 10 Lacertoe (4,91 ш, 
0

9
), која је најизразитије плава 

звезда северне хемисфере, да би се 

установила њена боја и њена тем-

N. Abakumov, Zagтeb. 

ноЬости 
нература. Нађено је да обе звезде 

и:vrajy исту шектралну расподелу 

светлости, а једина разлика је у то

ме што се у спектру звезде 10 
Laceгtoe налазе спектралне ,линије 

се у спектру оне друге ни на 

који начин не могу запазити. 

Кнiрег сматра да температура ове 

звезде белог патуљка њзноси 28000° 
и да она припада к,ласи 0". Како 

ј<с rшралакса ове звезде по Sc11!e
,:itlX·er-y 0",065 излази да је њен 

пречник упо,ла мањи од пречника 

Земље. Kuiper сматра да ова зве

зда има масу 2,8 пута веhу од Сун
'Iеве, а то значи да је њ,ена средња 

рустина :30 000 000 пута веhа од rу

стине воде; према томе у простор 

који запрема једна кутија шибица 

могло би стати 620 тона материје 

ове звезде! Густина у средишту 

звезде :vropa бити свакако око јед

ну милиарду пута веhа од густине 

воде, а гравитација на површини, 

120 000 пута јача него на Сунцу, од· 
носио З 400 000 пута јача но на 

Земљи. Због тако велике густине и 

тако високе температуре није чуд-
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новато што се у спектру ове: зве- (1764), »0 sekн!aгnoj jedпaciпi Ме
зде не могу видети спектралне ли- seca« (1776), »Pokнsaj пovog metoda 
није. (L' Astr., feYr. 19З6). za resaYanje proЬlema triju te!a« 

(1772), »0 ргоЬ!еmu odгedjivaпja pu-
Luj Lagrange, 1736-1813. - tапје kometa па osпovu tri posmatra-

2.3 jaпuara ove g·odiпe proteklo је 200 пја« (1778-1783) i »Teorija sekнl<:tг
godina od rodjenja slavnog fгапснskо- пЉ vaгijacija elemeпata plaпeta« 

italijaпskog шateшaticara Lagтaпge-a, (1781-1782). 
ciji su radoYi ЫЈi zпасајпi i za razvoj 
пећеskе шehaпike. је Н moguce odrediti prec-

Rodio se н Тшinн ali poгodica шн nik zvezda proucavajuci pojavu njiho
je fraпcнskog porekla. Росео ј,е da нсi ve okultacije? 
filozofijн ,ј tek kasnije presao је па J)гzalo se closada da sн okнltacije 

шateшaticki falшltet. Vec н devetпa- zvezda vazпe па prvom mestн samo 
estoj g·odiпi postao је profesor па zato da se па оsпоУН tih роsшаtгапја 
artiljeгiskoj skoli н Tшimt, gde је ol1- tаспо odгedi polozaj Meseca, щ!по
јаviо i ]ЈГ\'е гad(J\re о гасttпн vггi- sпо пjegova otstнpaпja od izгactшatog 
jacija i о d'Aieml1eгt-ovom pгincipн. polozaja, jel' pozпato је da se Mese
Qyim гadovima ohгatio је па sеће ра- сеуо kretaпje пе moze tаспо pгetsta
zпjtt velikog шаtешаtiсага С. Енlега, Yiti па osпoYll zakoпa пebeske шelш
koji је tada blo pretsednik Beгliпske пike. (1 opsta teoгija relativiteta је 

akadeшije панkа, i koji је Lag·гaпg·e-a па tош ро!јн пешоспа). 

j)l'edlozio za сlапа Akademije. 1760 F. Ј. М. Strattoп, нргаvпik opseпa

Lagтaпg·e је oћjavio гаd о Jнpitero- toгije za fizilш Stшca tt Keшi)Гiclzн, 

Yim satelitima а 1764 dodeljeпa тн је javlja, mecijнtiш, cla Ог. О. Rесlшап 

паgтаdа Paгiske akac!eшije панkа za пашегаУа polшsati da odl'edi privic!пl 

rad о lilнaciji Mes:eca. 1766 postao је ргеспik zyezda роsшаtгајнсi sve faze 
pгetsedпik Be!'blпske akadeшije панkа. пjihove olшltacije. 

U to dolJa росео је da pise svojн Icleja је tesko izyodljiva abl jeclпo

,.Aпaliticktt Melыпiktt" koja је izisla stayпa. Da Ы jasпije predocili пјепн 

н Р<нizн 1787. sнstiпн, шesto Z\1ezc!e, koje паm izgle· 
jos pre Revolllcije pozvaп је ll Ра- с!ајн kao sy,etle tacke, pl'omatrajшo 

1·iz za pгetsedнika koшisije koja је slucaj zaklaпjaaja sYetlog· kotшa jed
iшala za zadatak da proнci нvоdјепје ne plaпete. Zaklaпjaпje plaпetiпa ko
пovog sistema tegoya i тега. Ttt cast tнга iza Meseceva песе blti trепнtпа 
zadrzao је i za vreшe reyoJнcije, iako ројауа vec niz 1Jгzil1 ali razliCitih faza: 
пiје Ыо ni fгaпcнski drzayJjaпiп. I оћа kotшa .се se пајрl'е dodirnнti, ра 
Napoleoп g·a је vеоша сепiо. се опdа Mesecev kotш sye Yise »tlje-

Umro је н Parizн 1813 g. пјеgоУо dati« plaп:etiп kotur. Prividпi sjaj pla-
telo p,oCiva и Рапtеопн. aete opadace ћгzо ali postepeпo ро 

Lagтaпge је oћjavio radove iz sYih izvesaoш zаkопн koji н prYom IedL! 
gтапа шateшatike: о iпtegraciji dife- zavi;,i od odпosa povгsiпa dvajн kotu
t·eпcijalпih pal'cijalпih ј,еdпасiпа, о te- ra, ili od odпosa пjihoYih prividпih 

oriji 1JrojeYa, о пншerickom геsепјн precaika, а i o.d polozajпog· нgla do
algebarskih јеdпаСiпа i о rаснан ve- dirпe tacke. Оћrпнtо, zпajuCi krrivu 
гоУаtпосе. sjaja i polozajпi нg-ао dodirпe tacke 

Od astroпoшskih radova 1Jeleziceшo rпogao Ьi se izvesti odпos пјihоУЉ 
»Istгazivaпja о !Љraciji Meseca« pгividпЉ pгecaika. А posto је Mese-
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се\' pгividпi pп~l:пik tаСпо рошаt, \(Ј 

IJi se, tt tош s!нсајн, do!Jio pгividпi 

precпik pl:шete. (Slcicaп рrоЫеш po
stoji i kod proшeпljivil1 zvezcla Alg·o
lova tipa). 

I zvezde iтајн odгecijeпi priviciпi 

precпik, .ialи је tako mali da паш iz
gledajн kao sјајпе tacke. Zato se па
ша i ciпi da је zaklaпjaпje zvezda 
tгепнtпа pojava. Ali posшatrajнci је 

spгavom. koja Ьi hiia osetljivija i та
пје troшa od oka, priшetili Ьisшо 

da se i oktJltaciJa zveztia ZЩЈГа\·о sa
stoji iz пiza нzastopпil1 faza, kao 11 
slнсајн zakljanjaпja plaпete. 

Dr. Rеdшап koпstrнisao је пarocitн 

t'otocelijн sa aparatoш koji belezi рго
шепе strнje, оdпоsпо рrошепе sjaja 
zvezde, Gija је tiroшost tako шаlа 

da шоzе zalJeieziti sve ргошепе јасiве 
svetlosti i tl шаlош vгешепош rаzша
Јш, koliko traje pojava oJшltacije. Do
sada пisн jos o!Jjavljeпe pojediпosti 

о toj aparatшi. 

Najpovolj11iji нsloYi za t1spjel1 јеsн: 

da olшltacija паstнра па пeobasjanoj 

ivici Meseceva kotшa, i, rаzшле se, 
da olш1tiraпa zvezda iша sto Yeci 
pгiYidпi precп.ik. 

Vегнјнсi н .potptш нspeh Dr. Rеd
шап 11teo је da ргiшепi ovaj шetocl 

prilikoш pгoslogocШшjeg zaklaпjaпja 

sjajпog· Antaresa. Ova zvezda izabraпa 
је пarocito, sa ciljeш da se proyeлi 

:poнzdaпost metode, јег је pгiviclпi 

pr·ecпik te zyezde vec оdгеdјеп dгLt

g·iш ptJteш. Ali пekoliko tгentJtaka 

pre pojave aparat је otkazao. Ро re
ciшa рюf. Stгattoпa opit се se poпo
viti :prvoш zg·odпoш prilikoп1. 

Veгovatпo је da eksperiшeпat песе 
oclшat1 нspeti. АН opravdaпi sн 

пapori koji bнdtl нсiпјепi tl tош pгav

Ctl. Nарошепнсешо sашо to da 
pгividп.i ргеспik шоzе пeposredпo шe

riti sашо kod najsjajпjj1 zyezda ј to 
jediпo Micl1elson-ovjш шetodom (jn
teгfereпcije) koji se шоzе ttpotгeЬiti 

sапю па пајјасiш teleskopiшa а ttsto 
1:<:11teva i ргiшепн glошаzпЉ gv-ozcie
пil1 koш:tгtikcija па ol\'Oгtt tele,kopa; 
o\re konstгt1kcije шогајtt da bt!dtt по
та staЬilпe, sto pгetsta1rlja пе шаlе 

teskoce telшicke priгode. Рогеd toga 
шеrепја Sll vizt1alпa i Уеоша пароrпа. 

f. d. 

Neocekivani pljusak шeteot-a. 

Dг. С. Hoffrneisteг i А. Теiсћgгаеl1ег 
vrse sisteшatska posшatraпja шeteora 
па opseгvatoгijj 11 Soпneћeгg-tr 

(Tiltiгingeп, Neшacka). ТЈ носi od 31 
avgнsta do l septembгa iznenadjeпi St1 
пeocekivaпiш pljнskoш шеtеога sa 
гасliјапtош а __ Н5.0 о = + 41°, da
klc t1 sazyezcljtt Aшig·a. 
Маksiшшн pojave пastнpio је pre· 

ша јнtrн. Јо~ t1 :рrуош svitaпjн pri
шeciYali stt se шпоg·i шeteor,i. Karak· 
teгistika tih шеtеога је, kako izg·lecla, 
zпаtпа dttziпa пjihoYa svetla repa. 

Na krajн tog· saopsteпja pozivajн ~е 
svi ljн!Ji telj.i пеЬа da idнce godine i 
g·ore оzпасепоg dana pazljivo шolre 
пс!ю cla bi se sakapilo sto vj~e pocla
taka о tош шеtеогskош rojl!. 

Ogledalo ос! 5 ш za Mt-Wi!sonovu 
opservatoriju. 

Нlас!јепје stakleпe mase, koje је 

lгajalo рнпi11 1 '2 meseci, zavrseпo jt 
sa нspel1om. Вгнsепје stakla o1JaYice 
se t1 Pasadeпi i trajace oko pet g·o
cliпa. 

Аstгопошi .i ljнЬitelji пеЬа sa iпtе

геsоvапјеш prate radove oko dziпov
skog te!eskopa, svesпj tog·a (/а пist1 

јо~ otkloпjeпe sve teskoce i sye opas
пosti za dobar нspel1 ovog· potlP;ata. 

ЛИЧНЕ ВЕСТИ 

Предавање из астрономије. - Г. 

Ъор!)е М. Николиh, члан Астроном

скоr друштва, одржао је више 

предавања из астроно:vшје. Прво~ 

предаваље одржао је 19 марта 1935 
године на Народном универзитету 
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у Винковци:vщ са темом: Тајне в<Ј- 1·. А. Dапјоп, управник Опсерваторије 

сионских светова; ово веома успело у Стразбургу. (L'Astг., јап. 1936). 
предавање одржано је пред препу-

ном двораном љубитеља астрономи

је. У Београду, 24 октобра 1935 и 

12 децемебра 1935 године, у Гра

фичком дому одржао је друга два 

прЕдаваља с темом: Ва сиона, свет ко

ји нас окружује; предаваља су била 

с пројекцијама и с дискусијом, а та

кође одлично посеhена. Најзад на 

Рэдиу-Бео·град г. Николиli је одр

жао 5 јануара 1936 године предава
ње чији је предмет било тотално по

мрачеље Месеца од 8 јануара 1936 
године; часопис Радио-Беоnрад у 

свом броју од 4 јануара 1936 годи
не донео је извод овога предавања. 

Ejnar Hertzsprцng, ргоfеsог za a
stгofizilш па нпiYeГzitetн н Leydeп-ll 

(Holaпdija), postaYljeп је za t1praynj
ka Leydeп-ske opseгyatoгije; ovo шe
sto isprazпjeпo је sпнсн W. de Sitteгa. 
Prot' Hcгtzspпtщ~· radio је па sYil11 
gгапаша astroпoшije а пajvazпiji sн 

пjegoyi гacloYi о dvojпiш zv,ezdaшa, 

zvezdaпjш jatiшa ј о арsо!нtнјш yeli
t:iпaшa zyezda. Istоугешепо sa Rt!S
sell-oш pгiшetio је da pos.toje izvesпe 
YEze izшedjtt zyezdaпill spekt<Jтa i 
zyezdaпЉ apsoltttпЉ velicina (Heгtz

spпшg-Rl!ssell-ov dijagraш). 

Ј. Н. Oort, gепегаlпi sekгetar lпtег-

Награде Француске академије на- пасiопаlпе astroпoшske нпiј.е, postav
yкa. - Француска академнја нау!\а, ljen је za рошоспikа djrektora па 

на седници од 16 децембра 1935 го- Ceyden-skoj opserYatoгiji. Оп se па

дине, доделила је више награда из rocito bavi ргоЬiеюош гоtаојје sistе

области астрономиi:е. Награду Lalan- ша Mlecпog Рнtа. 

de добио је г. L. d' АzашЬцја, пот- А. О. Leuschner-ц, t1ptЋYпikt1 ор

претседник Француског астроном- ser·vatoгjje К.aШomiskog- нпiverzite

cкoг друштва. Награду Guzman до- ta, Pacificko astгonoшsko dпt~1vo 

били су: г. Ј. ВаШанd, претседник dodebllo је Brнce-ovtl zlatпн шеdаlјн 

и г. А Laшbert, потпретседник Фран- za g·. 1936, za пjegove raclove jz tе

_цуског астрономског друштва, као и oгetske аstгопошiје. 

И3rлед неба у априлу 
СУ Н Ц Е (V. 20 марта Сунце је прешло небески екватор и сада се 

налази на северној хемисфери, пељуlш се из дана у дан све више, 

да би 21 јуна достигло највеh:~' привидну висину. 

1 априла Сунце излази у Београду у 511 20ш а залази у 1Hh 5ш. 
Астрономскн сумрак траје 111 41111. 20 априла Сунце улази у знак Бика 
(Ташнs); :30 априла Сунце излази у 4h 29ш а залази у !8!1 42ш. Астро
номски сумрак траје 1h 56ш. У току месеца дан се продужује за 111 28ш. 

МЕРКУР (!ј!) 22 aпpi-ma стиже у конјункцију са Сунцем и у току 

априла је невидљив. 

БЕН ЕРА ( Q) и даље се ви тш Н:3 иrточном небу као јутарња звезда, 
надмащујуhи својим сјајем све остале звезде. Она се привидно при

ближује у Сунцу. 20 априла проhи he Месец поред Венере на удаљељу 

од 7°. 



МАРС (о) с~ привидно IIpиiJ.нiжyje Сунцу и за поо1атрање је· 
неповољан. Још почеткm-1 апрн.'!а може се видети на вечерње"r небу,. 
али крајем месеца постаје невидљив. 

ЈУ ПИТЕР (2)_) сваког дана из:1ази све раније и paНIIJC те се може 
посматрати у другој ПО.'!овини ноhи. 

САТУ РН ( ћ.Ј he се тек крајем априла мо!ш видети на јутарњем· 
небу, на истоку, и онда he се моhи посматрати св.е боље у другој по.·ю
вини но!ш. У западн:-• квадратуру са Сунцем, Сатурн стиже 1:) јуна а у 
опозицију, кад је најб:шжи Зе.\rљи и кад је најповољније вpe:vre за 

његово IIосматрањ~, стиже тек 12 сеiiтембра. Сатурнов прстен види се 

са Зе"rље краје"-1 апри.'Iа под сасвим ~·Iалим уг љом од 1°. 

У Р АН ( :~1 ~ :2.) апрн:rа стиже у коњункцију са Сунцем и за нас, 
становнике Зсмл,е, невид.:ьив је. У западну квадратуру стиже тек 2· 
августа. 

1-ЈЕПТУН ('±Ј) сшца у телескопске објекте т.ј. у она тела, која се 
аиде само поиоћу веЈшх инструмената. 1-Ьегов пречник износи свега 

2"Ji. Он се ~IO/I;e видети у сазвеж!ју Лава у првој половини ноћи. 

1 Дат м ч.ас 1 знак 1 М Е !-! А 1 у Беог,_ра...:.д~у'---l 
У поЈаве мене -~~л~;-г залази 

---h-ш-~--:-------------'с~-~-~ --m--',-l-1 --ш-
б;!V 23 46 Q Пун Месец (18 26 4 30 

14/IV 22 21 Гlоследња четврт О 45 1 9 55 

21/IV 13 33 Млад Месец 4 12118 

28/!V 12 !6 Прва четврт ЈО 451 О 
56 

43 1 

Ј:Ј.'ПИТЕРОВИ САТЕЛИТИ 

Јуrгитер има девет сателита, од којих се четири виде и у најма
њи:vr дурбини:vrа. Они се обично означују римским цифрама, по реду 
удаљености од Јупитера. Од њих је највеhи III сатељнт чији пречник 
износи 5267kш. Ова четири сателита имају и своја имена; тако: I се· 
зове Но; II - Европа; Ш Ганиме;i~· [\! - Калисто. Од та четири 
сат,елита најбљижи је Јуnитеру I који се окреће око њега за 1,8 наших 
земаљских дана; а сателит IV окреtе се око планете за 16,7 дана. 
Сателити Јупитера претстављају интересантан објекат за посма
траље. Код њих се разликују три врсте опажања. 1) Заклањање сатели
та и1за планете, у ком случају постај,е невидљив. 2) Помрачење сателита 
Јупит,еровом сенком. Ту су интересантна два момента: почетак зак:rа
њања, кад сатеЈvит ступа у сенку планете и за нас, посматраче, наје

дан пут се губи из вида и други моменат кад сателит испљови из 

сенке - онда видимо како се наједном упали као светла тачкица. По

јава помрачења је занимљивија од заклањања, јер помрачења се до
гађају на извеснои отстојању од планете а заклањања се дешавају у-
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ш~rюсре,Ј.ној 6.:rизини СЈаЈног котура Јупитера, што смањује ефекат. 

:3) Про.:rаз сателита испред Јупитера; за иале инструменте она је слична 

зак.1ањању, а за велике астрономске дур6ине ова појава је необично 

интересантна, јер се види испред планете маљи кружић сателита и, на 

извt:сном отстојању од њега, тамни кружиh његове сенке на планети. 

За то "rесто на .Јупитеру на које пада црна сенка сателита, догађа 

се тотално Сунчево по:vrрачење. Појаве. код Јупитерових сателита до~ 

гађај~· се у исти моменат за це.:rу Земљу, где је Јупитер из.над 

хоризонта. То је о,Ј. великог значаја за од,ређивање географске ширине, 

1 Венера 125 ""'' ' :о ~ ~2 : 9 ,',Ј-~,3 11,2 з 
о i 6 април 10 21123 40 - 3 48г3,3 10,8 4 

~ 118 април 110 28 о 34 + 1 59г3,3 10,6 5 
30 април 1 о 35 1 28-'---'+_7 __ 4_2_,_i-_:1-'-,3--7-_l_O_, 2_ 9 

!25 март 1 5 2117 341-22 42~- 1,8 36,4 1 1 1 

Јупитер (6 април 

1 

4 161 !7 36 -22 43-1,9 37,81 12 

1 

21- 118 април 3 2911'1 35[-22 43~- 1,9 39,0 17 
(30 април 1 2 39 17 33 -22 42 - 2,0 40,4 19 

-----\25 март. lto 34 23-9 7 22~- 1,2 ' 14,0 120 

Сатурн 1 б април i 9 52 23 14 6 51 - 1,2 14,2 23 

ћ 18 април! 9 10 23 19 6 22г 1,2 14,4. 24 

!3о април 1 8 27 23 23 5 56,- 1,2 14,61 25 43120 

* Види текст о Јупитеровим сателитима. 27 43028 

~--------------------------~-28~-~0~ 

или за поправку часовника. У највеhем поморском астрономском го

дишњаку (Наутика.;r алманаху) посвећена је пажња овим појавама, које 

су од нарочитог значаја за одређиваље лео.графских ширина, и поправ

ку часовника на мору, даЈr,еко од обале. 

Почев од овог броја »Сатурн« ће описивати појаве код Јупитеро

вих сатеЈшта као и њихове пољожаје, онакве какви се виде у астро

номским дурбинима (обрнуто). Цифре означују редни број сателита, 

а бели кружиh - Јупитер. За сваки месец дајемо и званично време, 

на које се односи тај положај. За април дајемо положај сателита у 4h. 
Тако конфигурација 4 апр. :32Q4 показује да у астрономском дурбину 

с леве стране од планете, види се III сатели,т, за њим I! после њега 
сам Јупитер, затю-1 с десне стране од Јупитера IV сателит. Тамни 

кружиt означава, ,Ј.а је I сатељит помрачен. У земаљском дурбину, где 
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с.н1ю1 није оОрнута, положаји сателита одговарају oupнyтo:vr ред)' -
тако: 4 апри;rа у прнз,·rатичком или позоришнои дурGину с леве стране 
на.·rази се по:v1рачен I сателит, за њим IV, после њега котур планете, а 
десно 0 ; 1 њега II сателит и најзад !!!. Сателитr1 и Јупитер на.1азе се 
скщ>о у правој .'Iинији. С•rуже!ш се земаљским дурбином треба увек 
лрочитати положаје сателита обрнуто. У по)авюrа код Јупитерових 
.;::ател'И'Та служимо се скраhеницо:н наше терминологије: 

п. П м. почетак ! пm,Iрачењз сателита Јупитеровоы сенком 
с. П м. свршс:тж ( 
п. з. почетак 

} (оку лтације) Ci1I~ЛIJT3 иза Јупитера заклањања 
с. з. свршетак 

п. Пр, - почетак 
про~аза сателита испред Јупитерз 

с Пр. свrшетак 

ЗАНИМЉИВЕ ПШАВЕ 

АПРИЛ. 

3 Пет. I Јупитеров сателит п. Пр. (почетак пролаза) У 6!1 З1т. 
) "1 '' 1 · Непт:,Ћ \.r коњ \_тнкuиј н 4 Су б. I с. З. \Свршетак зак.•rањања У ,, 1 ,_,п , 

са iVkceцoм у 1111 о" северно од Месеца. 
5 Нед. [ сате.шт с. Пр. (свршетак пролаза). 
l:i Утар, Уран у кољункцији са Сатурном у ёЉ, Уран 0",4 северно 

с.ОД Сатурна. 
9 Четвр. rr сат. с. З. (свршетак заклањања) у :љ 24ш. МинюiуN< 

А.чгола у 2211 11ш. 
10 Пет. Ш сат. с. Пр. (свршетак пролаза) у 411 l~m; Меркур У :rо

њој коњуикцији са Сунцем у 14ћ . .Јупитер у застоју У НЉ. 
11 Су б. I п. П м. (почетак помрачења) у 311 :3:3ш Зоди1акална светлост 

vвсче на западу (W), юю светлуцање велегра;:rа из далека. 
- 12 Нед. I п. Пр. (поч. пролаза) у 111 4hш; Ј с. Пр. (свршетак п[Ј.) 
у 3ћ .'Ј9ш. Јупитер у коњункцији са Месецом у 1411. 

/3 Понед. Зодијакална светлост увече на запад)' (\\1
). 

14 Утор. Мар.с у S6 (чвору) У 011. 
15 Сред. Ј\r\еркур У ,\6 )' 0!1. 
16 Чствр. Зоднјакална светлост увече на W. 
17 Пет. ПЈ сат. с. З. (сврш. закл.) у :љ Зiш !!! п. Пр. (поч. пролазd). 
19 Нед. 1 п. Пр. у :љ Зiш. Зодијакална светлост на \V. Метеорскн 

рој Лирида (радијант близу 104 Her1шli13); ректасцензија а = 1Rћ 4111; 
дек.:rинац. 8 + :3:3"; карактеристични по Gрзом пад.ању; юце се од 

JR ..22 аорила. 
Б у (TaL!ГUS) \.' ~11. 20 Пон. Ј с. З. у :3ћ Sm. Сунце улази у знак ика u 

Венера у коњункцији са Meceцo:vi у 1111. 
21 Утор. У ран у коњункцији -са Месецом у ?.:311. Зодијакална свет-

лост на vV. 
22 Сред. Марс у ю11њункцији са Месецом у 1:311. 
23 Четв. IJ п. П:vr. у :3h :ит. Пепељаста светлост на /Vleceцy интен

. зивна. Зодијакалпа свет пост на \V. 
24 Пет. III п. З. у i)\1 6111 Пепељаста светлост на f1ileceпy. вео:v1а 

юггt;нзивна. 

25 Суб. II с. Ilp. Уран у коњункцији са Сунцем. 

26 Нед. Пепељаста светлост на Месецу. 

27 Пон. I п. Пм. у 111 48ш. 
26 Утор. Ш с. З. у Љ 29ш. 

Павле Емануел 
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(Издаје Ваздухопловна метеоролошка служба у Новом Саду) 

Месец фебруар био је најхладнији и најбурнији месец ове ЗИ.\1е_ 

Првих дана в.•rадало је топло време због преовлаl)ујуhег ниског при· 

тиска над .северозападном Европом, како смо то објаснют у претходноi'r~ 

броју »Сатурна«. Преокрет времена наступио је почев од 3 фебруара 
повишење:vr притиска над западном Европом, а у исто време обра

зовањем једног цикЈrона над .Јадранским Морем, којом су појавом изаз

вани веома (Јурни ветрови на Приморју и у северозападним пределима 

наше земље. Овај се I\ИК.ТIОН развијао све веhма у току 3 и 4, а макси

малну јачину добио је нoliy између 4 и 5 овог месеца, када је причи
нио огромне штете на ц<;лој западној половини Југославије. У току 5-
овај је циклон прешао на источни ;(ео Балканског Полуострва и са тим 

његовим прелазом завршен је период дотадашњег владајуhег топлог 

времена у нашим пределима. 

Хладни талас почео је освајати нашу земљу почев од 5, па је· 

владао све до 17 фебруара. Појава овог хладног таласа тумачи се поја· 
вом високог притиска над западном половином европског континента_. 

Ова појава наступюrа је због прилива хладног антипасатског ваздуха, 

који се у том времену спуштао над западном Европом. Познато је да 

је антипасат висински ветар, који струј.и од екватора према по.тювима, 

а чији се највеliи део ваздуха спушта над пределима око 300 географ
ске ширине. Овај ваздух је сув, те подржава ведро време. Само у 

зимско доба ведрине изазивају јак мраз, док у летње доба влада жега 

и суша. 

Спуштање антипасатског ваздуха је честа појава у југосншадноЈ 

Европи, а нарочито око Азорских Острва, ко}ом се приликом образује 

т.зв. »Азорски максимум«, као носилац ведрог времена. Овог пута се 

пршrив антипасатског ваздуха извршио нешто с,еверније, те је захватио 

читаву западну половину Европе, изазивајуhи висок притисак и ведро 

вpe:vre. 

Због повишеног притиска над западном Европом заустављено је 

кретање топлог јужноr ваздуха преко европског континента, које је 

преовлаl)ивало у току целе ове зиме, па је напротив наступило стру

јање ваздуха од северозапада у правцу југоистока Европе. 

Под оваквим приликама у наше пределе пристизао је хладан ваз

дух из средње и западне Европе, и његовим мешањем са раније вла

дајуlшм тошшм ваздухом у нашим пределима изазвано је ствараље 

снега. Први снег појавио се у северозападним пределима наше земље 



РЕ Г ЛЕД 
температуре (средњ,е дневне, маkсималне и минималне) и водених талога 

у фебруару 1936 год. 

Датум 11 1 3 1 5 г7 Го r 11 113 115117 119 1 21 1 23 1 25 1 271 291 1 ~~~~~~~: 

1 

сред. темп., 9,21 2,51 3,21 1,5~- 0,1,- 9,3~- 2,41 0,61 7,6, 8,01 6,71 8~7~ 4,51 2,91 531 1 3,2 Љуб- мане. " 11,5 4,0 6,2 4,5. 7,5 - 1,5 5,5 1,8 10,0 11,0 11,3 11,0 7,0 5,2, 10;? 7,0 
љаиа мин. " 4,0 0,0 0,0 - 0,5 - 7,8 -16,5 -13,5 - 1,0 4,5 4,0 4,0 6,5 3,0 - 1,6

1 
.3,2 1 -0,8 

вод. талог 12,6 0,0 0,0 4,4 25,5 3,4 1,6 7,1 1 143,7 

1 

сред. тељш.l 7,71 6,6, 4,01 0,31 0,61 - 5,7,- 0,11 4,31 7,61 7,11 6,91 10,31 7д-1 ~,8-1 7,7-1 г~--5,0 l~yшaw мане. " 9,1 9,1 5,1 1,5 6,5 - 3,9 4,9 5,0 8,0 7,4 12,2 11,0 8,7 1,? 9,9 
1 

7,2 
мнн. " 3,0 5,9 2,0 -1,0 - 5,9 - 8,0 - 7,5 2,4 6,9 6,0 2,0 9,0 8,5 2,3 4,5 2,2 
вод. талог 8,2 6,0 1 3,8 18,5 43,5 72,51 0,7 391,1 

1 

сред. тема.\ 7,01 5,6, 4,21 0,41 0,6~- 6,7~- 3,0: 1,1-~-6,51 5,3~-8,2-~ 10,6~~ ~5;г-1 5)-~-8,01 1 3~6-Заrреб Mai{C. " 12,8 8,5 5,9 1,4 6,0 - 3,7 5,5! 2,2 12,4 1,9 13,0 13,6 7,3 8,0 14,01 7,1 
мин. " 0,5 1,0 1,0 - 0,9 - 3,5 - 8,4 -12,5; 0,3 0,0 3,4 4,8 7,4 4,2 1,7 4,5 0,4 

1 
ВОД. _!аЛОГ~ _____ 2,4 __ 5,7 0,3 i 0,4 14,8 7,2 2,0 20,4 83,7 

1 

сред. теин.l 7,6, ~- 6,7\ 1,41 0,11 0,41 - 9,8: - 6,81 0,81 5,4! 4,51 7,41 7,71 5,51 6,71 8,91 1 3,0 Сшш. мане. " 13,Ј 9,3 2,3 1,1 4,0

1

- 5,2,· 1,~ 3,2 9,7, 5,6 12,5i 10,0 7,2 9,0

1 

13,5 б,ђ 
Брод мин. " 2,0 4,0 0,0 - 0,5 - 1,5 -13,2 -15,6 - 6,5 - 0,7 3,0 3,5 5,4 4,5 2,5 5,0 - 0,5 

вод. талог. 7,5 15,4 · 4,2, 3,7 1,11 4,4 0,4 0,4 78,7 

-~среД-:--те~iп.l 8,9, 7,31 о,6~- 1,4~- 2,91-=io,зl- 7,1~- о;71 s,ol 2,5~-7,71-9,3/-4,91-4,6-~ 8,71 1 2,4 Еања мане. ., 14,0 9,0 1,0 - 0,5 4,0 - 6,0 5,0 4,0 11,0 7,0 14,0 12,0 7,Ј 8,0 14,0 6,9 .ау"" 1 мпн. . " з,о 5,Ј о,о - 2,5 - s,o -14,01 -19,0 -11,0 о,о 1,0 3,01 6,0, з,о 0,5 4,о 1 - ?,{Ј 
вод. талог 7,0 22,UJ 5,0 4,0 6,0 7,0 11,0 2,0: 10,0 152,8 

---~-сре)(~темп-.,-6;7-,-9,9-~ --2,0 1~-~1,2~-10,0'!- 2,9-~-1-;9~-8,51--6;q--l 6;I-~-S,Ij---~,8-l --7,4~--1~,9~-- --~~--· -3,8--
Новu макс. " 10,5 12,0 4,4 l,Ь, 4,6 - 7,5 4,8 5,5 14,6 S,ti 11,6 7,2, c>,S, 11,7 lo,OI 7,1 
l·:uд мип. " 2,9 7,0 - 1,01 - 1,0 - 1,5 -13,0

1 
-13,8 - 2,2 1,0 1,0 1,0 1,7 2,4 - 0,7 li,4 - 0,4 

вод. талог 1 0,8 2,8 31,01 1,8 2,0 1,4 u,o 0,7/ 69,8 

1 

сред. темп. 1 5,2~-6,5-~-~-,5-~-о;71 1,0~- 9,0~- ?.,91 1,01 7,11 6,5-, б,4~·-5;о-1 4,3-~-7;7,-11,21·--~---- 3,8 Бео- мане. " 10,2 12,0 2,5 0,2 4,0 - 7,0 3,5 ti,OI 4,5 9,5 11,8 7,0 5,5 12,5 17,0 7,2 
град мин. " 1,2 7,6 11,0 - 0,5 - 0,6 - 1,0 -13,0 - 2,0 1,2 2,7 4,3 З,О 3,9 1,4 6,4 1,3 

вод. талог 2,0 16,5 18.5 1,0 , 4,0 6,5 1,2 89,2 

--~-сред-:-;rемп-.

1 
7,9-~ 8,9~-2,61 2,21 0,5; - 8,3~- 5,4ј- 0,41 6,71 5~2~-5)~-5,2-~ 5,1-~ 7~5-l' i2;s~-~------ Э,7 макс. .." 8,6 12,1 12,3 5,3 2,0~- 5,1 0,6 5,4 10,8 9,1 10,3 6,4 6,4 13,3 17,3 7,2 

мин. " 5,3 6,7 1,0 0,3 - 0,6 -10,5 -12,6 - 6,4 2,4 2,R 2,3 3,0 3,9 - 0,6 9,4 , 0,2 
вод. 'i':JЛOl' 0,6 6,0 2,7 . 0,6 0,6 2,1 0;2 2,G 2,1 / 1,9 . _42,7 __ 

/Г:=-1 ::Ъ1:е~;п., ~:il 1~:~\ ~~:~Ј- t:ij н= д:!l :=Ј;!Ј- ~:!ј ~:!ј I:~J 1HI Ј:~\ i:~l- 1i;gl ~~:!Ј 1 п---
вод. 'i'алог 1,0 7,1 5,3 0,7 О,и 1,6 0,2 0,3 3,3 O,ti 0,4 53,7 

1 

I~шш- 'i ~а~~- т~~\Ш.I 1~:~, 1~:~1 g;~l- ~:~1 ~:g = ~:~1- ~:~i - ~:~r ~;Ь 1 g;бl 1~;~, lf:~l t:~, lr:~l 1~:~1 1 ~;~ 
љача лшним. " 1,6 6,6 0,3 - 1,4 - 2,5 -15,5 -16,8/ - 6,6 - 0,6

1 
3,5 3,4 5.6 3,5 - 0,6 5,6 -0,9 

вод. талог 0,4 5,6 15,1 5,8 1 9,1 1,1 4,1 13,7 4,2 . 170,9 

-Са-ра----~ ~fa~дd. тe~ll-~ l~JI ~~;~~- ~;~~ :.5;~~ -~;~~~ -::_1J;~j-:!g;~~ -~;gl ~;~~ ~;~~ 1~:~~ }~;gll ~:~~ 1Ы[ 16;~~ 1 ~:~ 
jeno миним. " 0,0

1 
3,4 -2,2 -3,8 -4,5 -13,5 -23,5 -15,8 -10,0 1.1 -0,2 1,4 6,3 2,4 6,0 l 4,0 

вод. талог 16,2 19,5 8,6 4,9/ 0,3 · 2,0 13,7 13,2 149.0 

Плев-1 :~~-те~. 1 1~;~~ ~;gl = i;~~ = ~;gl =б;~ =tf;~~ =1~:~~ =18;~~ g;~l ~;g• 1б;~~ 1~;~,~ Н) ~;~~~ g;~~ 1 - bl 
ље миним. " -4,0 2.0 - 3.4 - 6,5 - 8,0 -22,2 -27,4 -19,5 - 8,31 - 2,81 1,6 2,4 1,4 - 1.6 2,0 - 6,1 

вод. талог 2,0 1~,8 4,7 3,0 2,0 2,7 7,0 1,0 90,9 

1 

сред. темп. 1 10,51 10,21 6,61 4,11 4,8·~- ~,ој_. -2,01 4,31 8,11 7,91 12,11 10,9-, ~6,9ГЏ-~-9~6-i -~--7,3-
~Ioc·шro мане. " 15,2 11,3 8,2 6,2 10,4 - ,,о 7,6 12,2 12,6

1 

Щ5 18,0 14,0 11,4i. 12,5 12,2, \ 11,1 
миним. " 5,0 8,0 5,4 - 0,8 0,8 - 6,5 - 3,6 - 2,0 - 1,0 4,4 8,4 5,7 5,~i 6,2 8,6 1 2,6 
вод. талог 42,0 51,6 19,6; 10,9 5,2 291,8 

~ 1 сред. теми. 1 6,61 10,11 ?,1,- 0,71 - 0,6~-10,81-13,31 2,91 1,41 5,71 7,31 4.9~-4,9-~ -i;iзl 12,91 1 2,2 I.pa- мане. " 12,21 12,0 3,6 0,0

1 

2,3 - 9,5 - 3,9 3,5 8,) 9,3 12,1 6,5 6,7 12,0 16,0 1 6,0 
љеnо 1\ШППМ. " 0,9

1 

8,5 ~.4 - 1,5 - 2,3 -10,1 -22,2 -13,2 .:... 3,8 1.61 Џ 2,4 2,8 0,5 9,0 Џ 
вод. талог 5,5 16,5 21,2 5,1 16,5; 2,2 3,6 1,1 0,5 94,9 

1 

сред. темп.l 8,31 11,11 1,6, 0,11 - 0,5~-10,51- 9,0~- ?•61 5.~~ 6,31 7,11 5,91 4,71 7.2, 12,51 1 ~.1 Н 
1 

мане. " 13.6 14,5 4,5, 1,1

1 

1,1 - 9,4 - 4,0 3,0 12,3 11,0 11,3 7,4 7,2

1 

12,4 1~,8 6,7 
П П !VIШIИM. " 4,4 8,4 0,8

1 
- 0,8 - 1,9 -11,5 -16,5 - 6,5 0,0 4,0 4,9 3,4 3,4 9,2 8,8 -0,4 

nод. тал. 1,2 11,5, 4,1 5,8 5,2 0,8 .56,9 

1~eoв.~-~fa~~тe~п.-~-tf;il ~Hj-f1-~- 6:~~- ИЈ =1k~j = ~;~~- ~;il },~~ ~:~/1 ~~:8/ ~:~~ 1g:~l ~;:ј' 1 1 ---~-:~ 
вптрао- мпним. " 2,4 2,0 0,6 - 2,9 - 3,2 -13,8 -16,5 -12.3 ·- 4,8 - 0,1 2,7 2,0 3,5

1 

- 0,5 -2,9 
ц вод. тал. 11,4 8,4 2,3 0,6 7,8 4,2 60,1 

1 

сред. теi\Ш. 1 6,5 1 9,01 5,31 0,71 0,8 - 8,1~- 6,2~- 3,51 2,81 4,91 8,71 7,0/ 7,2-~ 6,3 12,01 1 3,5 
с мане. " 11,0, 13,5 7,6 2,2

1 

2,8 - 6,0 - 2,0 2,0 8,0 9,0
1 

!3,8 8,1 9,5 11,0 17,0 6,7 1 
копље :миним. " 4,0 4,6 4,4 - 0,5 - 1,3 - 9,8 -11,5 - 8,7 - 2,0 - 0,5, 5,2 5,21 4,7 - 1,0

1

1 6,5 0,0 
вод. талог 1 1,3 8,9 4,2 / 1 1 7,0 2,0 60,0 

п 1 ~~~~-тe~.llg;бl &~-~-~;glг=-~;gl- а= g:gl· =П;= ыl-~;~j-~:~1--lg;~I-NI-&8,-lg:gi~~:~,--1--J:~-
pищш, мнним. " 2,1 7,8 - 1,5 - 2,9 - 4,6· -12,5 -13,4 -12,8 - 2,4 0,7 2,4 5,1 1,4 - 0,2 6,4 -1,7 

вод. 1'алог 0,2 12,7 1 7,0 1 2,2 10,4 Z,4 1,4 76,5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ____ , _ј____ 1 1 1 1 1 \___,_1_ 

~ 
оо 

'-...ј 

ф 
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-+ фебруара, затим с<:: у току 5 фебруара нроширио и на ве!1у северну 

по:ruвину. Шестог фебруара снежне :vrећаве о6ухвати:rе су целу Кра· 

.ъевину. 

Следећих дана снег се јављао са:vю новремено и у све :vraњoj ко

.1ичиш1, тако да посrе 11 снега више није било ни у једно:vr нреде.:rу 

1-rаше зе:vrље. Обратно пак настула.тrе су пост,епено све веће ведрине, 

rвазивајући све јаче ноћне :vrразеве. Потпуно ведро време ов,;rадало је 

1:2 и 13, којих су дана били најјачи :vrразевн у целој земљи. Најнижа 

температура забележена је на дан 13 у Пљевљу 270. 
Од 14 фебруара притисак над западном Европом почео је да 

сла6и, и поново се дала прилика јужном ваздуху да крене у правцу 

северозапада, те је од тог дана почело попуштање мраза у нашој 

земљи. Већ 16 наступила је јака депресија над западном Европом, а 

ти:vrе је уништен и мраз у ношј земљи. 

Од 17 па до краја месеца у Југославији није било више мраза. 

Ново наоблачеље почепо је 16 и са малим прекидима трејало све 
до краја месеца. 

27 и 28 фебруара постојао је јак циклон у области Средоземног Мо
}Ја, који је и у нашој земљи изазвао местимично бурне ветрове. 

Кретаље температуре и водених талога показано је у прегледу 

на страни 78-79. 

Вести И3 ДруштЬа 
Нови чланови. - На седниц·и Управе од 15 марта 1936 године· 

Щ)ю,rљени су за редовне чланове Аст.рономског друштва: г. Франо 

Симовић, Котор; г. д-Р Јулије Пелц, Београд; г-ђа Љубица Стефановић, 

Београд; г-ца Вишња Бабоселац, Земун; г. Георгије Сердобински, 

Скопље; г-ца Милица Мирковић, Ужице; г. Драгослав Ј. Јовановић,. 

Београд; г. Теди Ђивовић, Сушак; г. Станко Првановић, Бенковац; г. 

Ђуричић Растислав, Београд; г. инж. Иван Кукушкин, Скопље, г. Павао 

Чулић, Београд; г. Иван Атанасијевић, Београд; г. Јоже Зобец, Боље

над, г. Габриел Дивјановић, Нашице; г. Тихомир Краинчанић, В:rасо

тинце. 

Умољавају се чланови који још нису послали п р и ј а в н и ц е 

да то накнадно учине. 

Извештавају се чланови и пријате.тьи Астрономског друштва да 

се по свима послонима и обавештењима у вези с Друштвом обрате у 

Балканску у лицу бр. 4, први спрат, средом од 11 до 12 и по часова 

и петком од 16 до 1R часова. Исто тако и све поштанске пошиљке за 

Астрономско друштво и астрономски часопис »Сатурн« треба у бу
дуће слати на адресу: AcтpoHO!I!ICKO друштво (или »Сатурн«), Бал

канска 4/1 - Београд. 

Секретар, 

Ненад Ђ. Јанковић 

Потпретседник, 

Д-р Војислав Грујић 

ГОД. fl 

ПОПУЛАРНА И CTPYЧliA РЕВИЈА 

3А АСТРОНОМИјУ, МЕТЕОРОЛО· 

ГИЈУ, ГЕОФИ3ИКУ И ПЮДЕ3ИјУ 

БЕОГРАД, АПРИЛА 1936 БРОЈ 4 

Проблем пореkла Ј:<омета 
Господин Жан Бослер, управник Опсерваторије у Марсељу на мол

бу Астрономског друштва одржао је 17 ов. м. на Коларчевом Универ

зитету следеће предаваље. 

Ви сте свакако чули нешто о коrметама а многи од вас су 

их свакако и видели, ма да се у послещње време ни једна од 

њих није могла видети го.лим оком, иаrко не знамо зашто. 

Одувек су ова чудна небеска тела, rюја се појављујrу .скоро 

~век иrзненадно и из1гледа:ју као да се цроизвољно креЬу по 

звезданом небу, привлачила љу,щску радозналост и Ђеh одав

но се поставља питање шта rcy оне у ст·вари. Данас rce верује 
да о томе им<tмо неколико сигурrниос по1дат·ака, али проблем 

порекла комета још је неизвестоо. OтiRC)IIдa оне стварно дола

зе? Јесу ли одувек припадале Сунчево:м систе1м1у иrли нам на

против долазе из дубина rмеђуЗlВезщ,аног простора,, другим ·ре

чима из оне огромне ваiсионе наrсељене з1вездама међу којима 

наше Сунце није ништа друго д:О један атом између мИiли

арду другиос ато:ма више или !Мiање сличних ње;мrу? Ето то је 

питање које hемо се старати да ЂечераЈс рас:вет~имо. 

Сва~како да hете наиhи на доста особа rrюje he о томе Иlэ
нети привидно непобитна мишљења; али често 'се доста брзо 

примети да ·су оне приСТ'УЈПIИЛе само једној rстраrни питања, да 

су обухватиЈЛе са:мо једну на:рочиту обла:ст целоrr је;щноrr вели

ког ·акупа испитиваља. "На неб~ и на Зем·љи има много више 

ствари, каже Ха~мшет, него што о т01м1е сања сва наша фило

софија". А природа не даје уrвЕж нај111ростија решења; овде се 

СТIВа:рно ради о једној од њених највеЋиtх .загонетки, чији до

машај није оnраничен на са:ме комете: >О\д решења ове эа~го

не'flке за~висе ооно:ве Сунчевог .система. - Али немојте ми-
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елити да hy ја проблем, коме су толики научници, од најслав
нијих, посветили толико напора за мањ,е о~ једног часа пред 

вашим очима rешити на потпун и коначан начин! Моја је на

'Мiера :скром!Нија: желим само да привучем вашу 'Пажљу на не

колико ствари које :се често губе из вида а које нас једног 

дана могу довести блњзу решења. 

Али пре него што пређем на :свој главни зщцатак, треба 

да вам кажем н~олико речи о ономе што се зна о овим не

беским телима чије је порекло тако тајанствено. 

Комете су, како из:гледа, познат'е од најстаријих време

на и често су се на основу њих вршииа п:rорицања, као што 

је био случај с кометоМЈ која се појави:ла у вреlм:е ЦезаЈрове 

смрти. Шекспир је пово:дом тога рекао да "Књд просјаци уми

ру никад нема комета ... " Најстарија: у историји позната ко
мета јесте она која се помиње у Ыинеским аналима 1140 го

дине 1пре Христа. 

Путање небеских тела, према величини почетне брзине 

коју су и1М1ала на је~ној датој даљини од Сунца, могу бити. 

елипrсе, параболе ·и хиперболе. Путање комета ·су најчешће 

скоро параболичне; lКада су путање елип1се онда су скоро увек 

јако изtц(Ужене. Некипуt (25-30 на 1200 познатих комета) 

путање су изразито елиптичне: то су пе:риодичrн:е к омете. По

некад, али врло рет'ко (3-----4 од 1200) путање су хипербоие 
врло блиске параболи, али никад нису иrзrазито хипербо

ли'Чlне. 

На кометаЈма ~се разлику:ју четири дела: је:з:гро, глава, о

мота:ч и реп. Њихове размере могу бити о:громне, ТаЈКО да има 

комета :које су rв:еће од Сунца и чији је реп щужи оrд ра>сто

јања Земља-Сунце. И поред толике веляrчине IМ:асе су им нез

натне. Маса неког небеiског тела добија се из перт)'lr;бација 

које оно производи на :кретање другИх тела, међутим ниједна 

комета није пореметила IПiут'ањ:у неког дЈрјЛГОГ тела, бар не до

сад, а то значи да њихова Ма/Са не може бити: ,веh.а о~ 1 : 106 

Земљине масе. Према 110ме ком~те иrмrају вр'ло малу масу а 
огромну запремину. 

Једна потпуно гасовита маса брзо би се расту<рила. Пре
ма Т'ОIМе постоје две могућности: или је у питању чврсто тело 

(одломак стене, комад гвожђа ... ) опкољена гасом или елек
тронима који би се из овог тела без: престаrнжа испара1вали, 

што је тешко довести у саглаiСно:ст са примећеним распада-
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њем комета у ројеве звеЗiда падалица (Скиа1Паrрели итд.); или 
се ради о облаку :врло ситних чврстих тела, ~раздвојених ве
ликим празним међупростором, који би био сличан роју ко
мараца или јату птица селица. То је што се тиче главе. 

Репови комета увек се налазе на страни суюротној од 
Сунца, као :кад би оно вршило неки1 притисак на њихову ма

терију. Ом:отач и rеп су да/Кле ОД врло фине ·пра:шине, гасо

витих ~молекула или чак електрона, које Сунчево светлосно 

или корпускуларно зрачење потискује на далеко. 

Светлосни притисак који врши зрачење на т·ела на која 
паща сраз:меран је површини. Јаче дејсrвује на мала но на 
велика тела. Сунчеви зраци врше на Земљи пrитиса:к од при-

Саекшар Веге 

!(омете 

Веге 

ближно 1f2mmg :на m2. Ово је до:казано и ·теориаким и: екопе
риментаљним путем. Знач:и да iПiОстоји нека врста ветрењања 
које врши Сунчево зрачење на материју комета, дјl1вајући 
честице материје од главе Qкао што :ветар носи прашинrу) и 
образујуhи реп. Оно што можемо знати о саставу комета пот

пуно се слаже с овИIМ објашњење:м. Спе1кгроскопија нам от
крива да комете одбијају Сунчеву аветЈЈ'ост; јез1гро има не
rп'ре'Кидан спектар. У спектру :вюrмет'а нађене ,су линије С, СО, 
CnHn, СА, а кад се ·комета налази у блиrзини пе:рихе:ла могу 
.се приметити и пруге натриу:ма, магне,зиуlмlа и твожђа. 

Комете с временом, то је разуrмљиво, губе :свој rеп који 
постаје све сл~бијй и слабиЈи што се нарочито запажа код 
периодичних комета. Као је:дан од многобројних примера 
може :нам послужити Халејева коlмlета, чија је периода 76 го
дина, а к:оја је rпоз:ната још од 87 године 1п:1ре Хри:ст'а: 1680 и 
раЈНије она је имала огроман ре1п :који се ,стално :амањивао 

пrиликом- кометиног вра1ћања 1758, 1835, 1910. 
Оветлосни притисак је први узрок раападања комета. 

Други је узрок Сунчева топло:та која за,гrрева илИI испарава 
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комете прилико;н љиховог пролаза кроз перихел. Треhи узрок 

јесте разорно дејство Сунчеве гравитације. Кад једно тело 

подлеже привлачењу другог (Земља и Месец на пр.) оне тач

ке на љеговој површини које су окренуте другоме телу јаче 

су привучене него средиште: оне теже да се одвоје од њега. 

И обрнуто тачке са супротне стране мање су приrвуче:не него 
средиште, те оне такође теже да се удаље али у супротном 

При.mеfiене йро.mене на реау Хале

јеве колtете б јуна 1910 год. 

Ј слшщ снимљена у Беруту 

2 слика снш11љена у Хонолулу а 

З слика снuяљена у Јеркесу 

смислу. То је добро позната појавас~океанс:ких плима, која. 

је у веhини мора та1ко велика. Ово разоrно деј,ст~о ~сразrмер

но је дименњијаЈма привученог тела, маси тела које :ПЈрИiвлачи 

а обрнуто је сразмерно кубу њиховоr )!iЗајамноr О'Гстојања. 

Оно је слабо код земаљских цлима али постаје огрdМiно код 

тела врло велике запремине (као што су камет'е) и која ~се 

приближују врло близу вели/Ке масе (као што је Сунце). Ко

мете су услед ОС)liСтва унутрашље коосези'је ја!Ю изложене 

овоме де}сrву, много јаче него чrвi{:Ста тела (планете, сате

лити итд.). 
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Сви ови узроци 'Морају токоrм векова довести до спорог 

:раопадања не само репа веЋ и главе комете. Ово је распаiда

ње појачано још треhим Кеплеровим законом који, свакој че

стици ако се макар мало приближи или удаљи од Сунца, одмах 

мења периоду револуције. За ово постоје иноrобројни докази: 

1) Л~упе комета које се креhу једна за другом по ист'ој пута
љи; то су обично ,комете малог перихелског отстојања, као 

на пр. велике комете од 1668, 1843, 1880 и 1882; све су оне 
:раније морале сачињавати једну врло велику комету. 2) Мно
гострука јез,гра која постају пред нашим' очима, као што је 

био случај са кометом Biela од 1846 или кометом од 1882. 3) 

Ј{омета Борели од 1903. Cнu;I,Laк 
од 24 јуна 1903 г. На овој ICOJfLerщt 

вuди се раздвајање језгра. 

Коначно преобраhање комета у рајеве звез~да падалица, што 

nосsедочава и\стоветност путања iГЮз:натих ројева звезда па

далица са путањама веh познатих комета. (Персеиди, Лео

ниди итд.). Ово :преобра:hање некаrд се врши готово на наше 

очи, :као што је био :с.лучај с :ко:метом Biela (Андромедиди). 
Ове ово изглеща да довољно Потврђује идеју коју ~сме:> 

'ИIМали о ком'етама (о период,Ичним н. пр.; ово џ:здва:јање, као 
што hемо ~и,Детй, ништа не значи). Ово нам, Исто тако, пок~-' 
зује юuко )'iмирукомете, али нам не објашњава',kако се р~ђ~}у' 
:нити одакле дошЈ.зе... · · 
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Појава заробљаваља комета може нам указати на неке 

важне чиљенице. Бво у чему се она ~састоји: 

Знамо да постоје комете са по11пуно 1параболичном: пута

љом, које свакако долазе из велике даљине; ми их ·стално ва

пажамо. Кад једна параболична комета прође сасвим близу 

неке влике планете (на лр. Јупитеr-), ова 'СВојиiМЈ привлачењем 

поремети кретаље комете: може га или убрзати или успорити. 

Први случај. - Убрзаваље. У овом случају путаља по

стаје хиперболична и комета ускоро ушчезне у бесжрајном 

небеско:v~ простору, да ·се више не врати. 

3аробљавање комете једном 

великом иланетом 

Други случај. - Успораваље. Путања постане елиптична 

а комета поставши периодична ~вr;aha се отада у једнаким вре

менским размацима. 

Приликом идуhег враhања комете, ако је Јупитер сасвим 
близу ље (иЈ;и приликом првог враhања кад јој Јупитер буде 
довољно приближен) може се опет догодити било убрзаваље 

било успораваље кометиног кретања. У првом случају коме
та he IИШЧеЗ'НI}"ти, а у дp)llroм he ~се ведика оса њене пута(ље 

ом1ањити а такође и њена пе:рио,да; враhање комете та.:пд he се 
чешhе догађати. 

Скоро све познате :периодичне К<ј!мете 'могле 'СУ ·се на овај 

начl!IН довести у везу ;с нек01м' великом п\Ј!ането:м (скоро без 

ивузет1ка с .Јупитером) која их је тако 'Заробила. Према томе 

из,гледа да су све периодичне комете постале о~д некадашљих 

зароб17Ьених паr;аболичних 1комета. И oбpfii.Yтo, ретке хиrпер

болич'не комете које су :примеhене, дЈiгују ОIВУ особиiНу своје 
путање утицају неке велике IПЈiаЈнете, ·сходно горе изложеном 

механизму (г. Fayet). Постоји још нешто. Путање параболич
них 'комета с врло дугом периодом заузимајrу све мотуhе на

гибе у односу на еклиптикrу. МеђrутиiМ ш~г,лещ,и за заробља-

87 

ваље утолико су веlш укоvшко су њююве путање маље наг

нуте у односу на раван Ју<питерове путање (или, што је го

тово исто, на еклиптику): комета збиља у том случају, иако 

су сви други у<слови једнruки, остаје Д:уже у пл3'Нетиној бли

зини. И заwста, периодичне комете скоро све ·имају путаље 

с малим нагибом. 

Појава заробљаваља, неопходна и ;viатематички доказана 

последица з:акона гr;авитације, која је осим тога примеhена 

у многим ~специ1јаляим случајевима, потврђује се на овај на

чин познатим1 посматрањима периодичних !КОмета. 

Приступимо IМ!аЛО б,лиже нашем проблему. Видели смо да 

постоје комете које, пошто су се извесно време неколико 

векова или неколико десетина векова - задржавале у Сун

чвом :систему, напуштају исти заувек и то 1по ХИ[Iерболичним 

:ћутаљама које су веома блиске параболи. Куда оне одлазе? 

Очиглмно у :међуЗIВездани простор: само тамо и :могу. Оне 

морају на крају отиhи у посету шшој другој звездИI :којој се 

пr;иближавају с врло променљивим брзинама - јер, не треба 
заборавити, Сунце се ·~pehe: као и звез;де и оно иде ка са

звежђу Херкула, а 'комете 'које напуштају њеiГОВ с:и'стем за

државају љегову брзину. Према томе ове комет'е ~свака:ко о

писују хњперболичне путање 01ко својих нових ,,mријатељи

ца", и то бес)IIМље велики број пута, све док не прођу близу 

неке звезде која има осетно исту брзину као и оне те је збо~г 

тога у стаљу да их поново зароби. 

По ю-rало·гији, пошто наше Сунце није ништа друго до 

једна од звезда, и ·МИ мораiМо са исто\МI сигурношhу добијати 

споља хиiПербоЈ!iичне комете. Па за~што их никад не видимо 

као такве? Све нас доводи до мишљења да нам оне в:аиста 

долазе, а.ли због неког још тајанственог ра;злога оне нам се 

не показују у ~овом матличастом нзrледу, са омотаче\1111 и ре

пом, за које ~смо навикли да их сматрамо неравiд:Војним од 

појма комете. 

У сваком случају, то што су ·с'коро све сrюdмlатране .:коме:

те елиптиЧlне ника,ко не доказује, 1као што се често каже, да 

·су оне одувек п:риiПадале Сунчевом 1СИIСТ1ему. О:вде постоји је

дан арг)llменат који је први пут заnазио Окиапарели 1910 и 
који је, верујем, врло бли31у да буде од;лучујуhи. 

Претпоставимю да нам 1сваких 1,000.000 година долазе из 
беоконачности 1000 парабМИIЧIНИХ :комета, од 'КОјих he због 



8S 

"1з,аробљавања" 500 постати елиптичне а 500 хиперболичне. 
Једна комета која нам дође из бесконачности има исто то

лико вероватноhе да постане елиптична 1као и хиперболична. 

Ове щ::3f!ге he ускоро ишчезнути, међутИ/м', прве he се враhати 
и у томе лежи објашњење великог броја елиптичних комета. 

После 1 О 1VIИ1Лиона година, т.ј. за време 11-ог милиона, имаhе
мо такође 500 :хшперболичних комета, али најмање 5000 елип
тичних. И тако редом. Према тОIМ!е, ТПfЮМ времена, елиптичне 

комете, једино ~стога што •се ~стално вра1hају 1'еже да преовла

дају - а да ова чињеница никwко не эначи да оне ниrсу мо,гле 

доhи, у време ;које је претходило њиховом зарабљавању. 

Свему овоме чисти математичари верују да могу ставити јед

ну щ::имедбу. Они су доказали да заробљавање - и 'Кад се 

деси - може бити само при1Времено: оно може трајати ми

лиониi\!Ul или милиардама година, аЈiИ заробљена комета пре 

или после успе увек да се ослободи. Ово би било тачно само 

онда кад не би постојали судари или отпорна средина хи

потеза која не одговара стварности - али чак и кад би се 

прихватила без овог ограничења она не побија ниучему важ

ност теорије заробљавања нити Скиапарелие1в аргумент: до

вољно је да периодичне комете прођу врло велики број 

пута на .похват наших инструмената, па да размеру која се 

односи на от1ворене путање учине безначајном. А ко још не 

увиђа да, на место комета које се ослобађају, долазе непре

кидно друге да их замене? 

Видели смю да, као и многе друге 'ствари на овом свету, 

комете живе само један тренут·ак ... Стварно је, као што смо 
видели, њихов "живот" доста ;мратаiК - .500 година, l(ЈОfУго
rина, 10.000 можда ... Али то није ватно јер за то време оне 
обаве бесумње угшuвном велики број револуција. 

* 
* * 

С дР3f!Ге ·Стране, иако на небу нису никад виђене ,,комете" 

које описују •Иiзразито хипербољичну путању, сада пост;)је 

докази да 'Се у Сунчевом систему налази велики број тела која 

:ыруже по таквој путањи. Најновија истраживања (1931-1934) 
која су предузета у Аризони од ,стране експедиције амертrчке 

опсерваторије Харвард Колеџа, от!Крила су 3натан щ::оценат, 

више од 70%, усамљених болщд,а и звез~да падалица са таквоrМЈ 
пуtањом. Поред ројооа метеора којИ су поетали riостепе~ш:и: 
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раопадањем периюдичних комета и који се креhу по :iатворе· 
ним путањама, постоји мноштво других маЈшх тела исте вр

сте која се појединачно креhу по х.иперболама. То ј~ случај 
код скоро свих 1великих болида КОЈ.И не експлодираЈу, а та

кође и веЈmког броја аеролита и ројева аеролнта. ТаiКо је чу
вена киша камења која је пала у Пултуску, у Пољској, 30 ја
нуара 1868 и1Мiала е:ксцентрицитет путање свакако већи од 
2,2: то је сигурно била једна права хиперболична комета. 
Посматране ~су и многе д:ру.'Ге: чувени Сибирски ботид од 30 
јуна 1908 припадао је тwкође, 1п'о свој прилици, овој врсти 

F ,~ 

небеских тела. 
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Према томе ~са извесношhу знамо две ст'!Зари: 

Прво, да комете у веh'ИIНИ долазе, ако не од других звезда, 

оно из простора који је огромно далеко од Сунца. . . 
Потом, да се без престанка у Сунчевом систему Ј~вљаЈу 

безброј малих тела, у великој веhини усаЈмљепих, КОЈа на.м 
свакако долgзе из других звесщаних оветоRа брзина:vrа које 

су и1м, по свој прилици, само они могли да дају. . 
ЗакључаiК који се може из тога извести изгдеда ;:;,.а Је сле

деhи: Међузвез,дани простор насељен је малим чвр::тим маса

ма, мајушниiМI небеоким телима, која се на с:ве стране кpeily 
раЈњличит'ИIМ брзина1ма. Не1ка од њих имају сопствену брзину 
која ,се мало разликује од Сунчеве: она су дак . .ле у релатив· 
ном миру и оно их :најзад привуче себи, једино дејством гра
витације, и то по параболичним п:утањама: то су оне (\,омете 

које познајеiМtо. Скоро узајамна непо:мичност љихових са-
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став н их делова до пушта љихово окупљаље у ј а та - што се 

не би могло остварити под другим условима. Тако се без му

ке објашљава што наше комете имају баш овакав саст;з_з као 

што нам изгледају. Што се тиче других малих тела која лу

тају, она На!М долазе у облику усамљених аеролита, болида 

иди звезда падалица: а1ко не дођу дсr'Земље она могу пасти на 

Сунце или неку другу планету, а да :иrх: никад не приметимо. 

То су те толико тражене хиперболичне кометс, аЈIИ пам се 

оне, свакако због тога што имају карактер у~самљених !\ЈаСа, 

не јављају у уобичајеном облику ~комета. 

Ето нас, l!{ao што се види, дале1ко од схватаrы: о свету 

какво су га имали стари1 астроноЈМrи, пре на пр. једног ~столе. 

ha. У том свету тела 'СУ ~кружила, а да се ни:кад не сретну, је
дино под утицаје1м Њутновог за;кона, и то у вечитој празни

ни. Данас међутим знамо да су на небу судари не само мо

гуhи веh шта више и ~врло чести. Што се тиче апсолутне 

празнине наших претходника, она не постоји: васионски пго

стор је, напротив, испуњен милиардама малих тела, крајње 

разноликиiХ величина. Комете, болиди, аеролити и мете1Јри 

ових врста лутају без престанка од звез1де до зnезде, а с1а.лна 
раз,мена материје која се на тај начин врши током вре'VIсна 

показује нам да у васиони постоји велика јединственпст, 

која је можда највеличанственији израз њене лепоте. 

О potresima 
(Nastavak) 

Ove oгedhodпe slablje udaгce prije IlaJJacega udaгca пeki 
Jшsaju da p1·otuшace ovako: Neka se gleda s\ilka br. 4. Slovo 
К оzпаснје zemaljsku koгu, S sгed,iste ,g·dje је пastala eksplo
zija, Е ерiсепtаг, Р staciju, gdje se је osjetio potгes. Ako је 

eksplozija пastala u unutrasпjosti ispod kоге zeшaljsike S, па 

staпici Р pгvi се udarac stiCi pravceш I јег је to пајkгаСi put. 
Budнci da ovaj ргаvас ide kгoz гaznovrsпe naslag·e ispod ze
шa1jske kоге, 'ia,lovi gЉanja moгaju da bнdu oslabljeпi, stoga 
се se osjetiti na st.aciji Р kao prvi slabl pгedhodпi udaгac. Dгн
g·i slabl predhю,dпi н,dмас dopгijet се do Р valovitiш gЉanjem 
iiSpod zemaljske kоге ргаvсеш П, tkoji се blti slaiblji, а to, jer i 
ovaj ргаvас pгolazeCi ~kroz mase ispod kоге zeшaljsike valja <.ia 
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izg·ubl ocl svoje iпteпzivnosti. Treci udarac, koji dolazi do stacije 
Р лајјаСi је. Тај udarac izlazi пaj:lпacim putem iz sгedista S na 
povrsiпн zeшlje Е, а to је ерiсепtш-. Tu пastaje пајјасе V<llo
vito giЬапје koje se prostire ро zemaljskoj povгsiпi. Posto па 
povгsini zeшaljsko ј valovi g·Љапја ne пailaze па zapгeke, kao 
u uпutгasпjosti Zemlje, пе gube шпоgо od svoje intezivпosti, 
stog·a је taj udaгac пајјасi па tacki Р, а пajslablji, јег је шо
гао da pгevali пajveci рнt. Ovako neki tшласе slablje нdагсе 
ргiје glavпoga i пајјасеgа (Cf. Меуег Eгdbeben und Vulkane. 

Stuttg-art ). 

S/. 4. 

U ОVОШ tнmaceпju imade da:ka1k0 пesto, st10 se dade pгihva
titi. Ali sшeta оvош tumacenju, tumaceпje ~diгug·oga pгethod
пoga udarca, koji dolazi па stacijн Р kгoz uпutrasnjost Zeшlje, 
ali пе diгеМпiш ргаvсеш 1kao pгvi, vec ispгesijecaпiш, kak!o 
лаш to siika kaze. Ovo se шisljenje ле шоzе pгЉvatiti. Razlog· 
је tomu ,Sto kada na:s.tane eksplozija н sredistu S valovito se 
giЬапје siгi naoko!o S L1 forшi k!Ћ1g·a (10V•dje pгetpostav\jaш da 
је citava zeпъaljSJka masa jedпoliCпa) ра dopire do kоге zeшailj
ske ргiје Ш kasпje ргаmа mапјој ili vecoj udaljenosti S od 
zemaljske :kоге. Sva1ka poje1diпa ~ta1cka па zemaljskoj kori ргiша 
јеdап diгektaп udarac. Тај svaki pojediпi нdагас pгouzгoikuje 
па zeшalj1skoj koгi valovHa g·iЬапја, ko ја se pгostiгu tашо, 
ашо ро povгsiпi zeшaljskoj te dорiгн do ta6ke Р. Ovakovo se 
g·Љапје da1de pojшiti, ali se пе dade pojшiti da bi шоgао dгu1gi 
udaгac dopгijeti do Р 'kao sto је to pokazaп.:J< па .slici 3 zпa

kom П. 
МisНш, da Ы se pгed,hodпi slabl adaгci daH ovako pгo-

tuma:Citi. 
Na slici 5 oznacuje S sгediste ekspiozije pod zemaljskoш 



kогош; Е kaze ерiсепtаг, ili пajbliZu tackн паd sгedisteш; 1, 2, 
З, 4 tacke su шапје ili vise udaljeпe od epiceпtra. Kada паsсапе 
eksplozija н sredistu S va,lovito se g"iЬanje staпe kruzпo siгiti, 
kao sto se vidi па slici, te udaгci dopiru па povrsiпu Zemlje: 
пeki ргiје, пeki kasпje, рrаша шапјој ili vecoj uda,Jjeпosti od 
epiceпtra. Pгv·i је udaгac па ta~oki Е, na epiceпtгu. Тај је uda
гac пајја~сi, а to, jer је preval!iю пајkгаСi рнt. Ргiје toga нdагса 
пета dгugih slаЪЉ, jer ih пе шо.Zе da bude. А паkоп ovoga 
pгvoga udaгca пadolaze sve slablji, sire6i se ро zeшaljskoj kori 
clo udа1гепЉ taca:ka, koje su шапје ili vise ttdaljeпe od ерiсеп
tга. U паsој slici taC:ke sн te: 1, 2, З itd. 

P,o,tгes;i, k01d ko jih se osjete ргiје пајјасеgа udarca slablji 
pгedhodпi adarci, tuшace Sf! ovaiko. 

Slika 5 

Kada паstапе eksplozija u sгedistu S valovito giЬапје, koje 
se siri u pгavcu S 3 dosize па pr. do tacke па zeшaljskoj koгi 
Ьт. З. Tu se osjeti prvi нdarac potгesa. Тај је нdагас slablji ос! 
нdагаса, ·koji се kasпije stici. Is,tiпa је, da је ovaj ргаvас пaj
>kraCi te Ьi тогао blti пајјаСi, а! ~pak пiје, а to stoga, sto је 
шогао da ргоdје kгoz нпutrasпjost Zeшlje gdje su рошiјеsапе 
naslag·e ra1zHcitih tvaгi i ргаzпiпе ~ispuпjene, гаzагепош pliпo
vitoш шasom, а to sve umaпjuje iпtenzivпost udaгca. Nakoп ovo
ga prvo1g·a нdагса, 11a1dolazi d>гugi, koji је ja16i, а to u ргаvсн 
S 2, 3. Jaci је, jer је pravac S 2 kraCi od pravca S 3, dakle jaci 
је uda,гac u tacki 2 пеg·о u taoki 3. Опај koшad рнtа, sto pгe
valjuje valovito g"iЬапје od tacke 2 do tacke 3 пе пailazi па 
пaslag·e i ргаzпiпе, kao sto Ьi naiS!o da pro!a,zi kroz uпutгa~
njost Zeшlje, sto Ьi шн шoglo uшaпjiti шпоg·о od iпteпzivnosti. 
Т о valovito g·Љапје od tacke 2 do tacke 3 siгi se ро ze
шaljslkoj koгi, tc stoga- i a!ko ргеvа:Н пesto cJнlji рнt od prav-

са S 3 ne izgubl od svoje iпtezivnosti toli:ko, da Ьi Uldar·ac 
laglji Ыо od prvoga udarca, to jest, koji је dosao ргаvсеш S 3. 
Poslije ovog·a нdruгca vrulja пuzпо cla dodju drugi udaгci пesto 
jaci i to н ргаvсн S 1 3 гa,di istog·a гazloga, sto sаш паvео za 
pravac S 2 3. Ovdje valja uzeti u oЪzir da svaki udaгac, sto do
lazi iz sгedista S па роvгsiпн zeшaljskн razliblte је iпtezivпo

sti, а to рrаша visoj ili шапјој udaljenosti od ерiсепtгњ: tako 
udaгac u taoki 1 blt се jaci od udarca u taoki 2, а udarac u 
tacki 2 blt се jaci od Uldaгca н tacki З, itd. Svi ovi pojediпi 

udaгci (а sv31ka cestica па k01·,j Zeшlje ргiша р о јеdап taka v 
udarac) сiпе valovito gibaпje н пaokolo sebe н fогшi kгug·a, 

koje је gЉапје daka:ko razilicite iпteziv,rlJOfsti. Tu valja da na
staпe i пastaje нistiпu inteгfereпcija valova. U toj inteгfeгenciji 
ЬеzЬгој valova, blt се valova jedпaike visine i cluzine kao i пе
јеdпаЈkе, dosljedno zgodit се se, da se nelki valovi sгaze - uni
ste, neiki pojacaju1, а пeki stvoгe .opet valove drug·e aшpbltude, 
odatle се пuzno slijedШ da се .se gi:Ьапје kоге zeшaljske osje
cati па pojediпiш ta1okaшa izшјепЉю sa1d jwce sad sla;Ьije. 

Nakon оvЉ nekoliko s:labljih i jacih potгesa sto se юsjete 
па taciki З пad'olazi пајјасi. А to је uclaгac,, sto dolazi iz sгedista 
S u epiceпtae Е, te ро koг~i zeшaljskoj Ие гаvпо ta1cki 3. 

Ovaj је аdаг&с пajjarCi. MO'glo Ы se blпiti, ~d'a Ы шогао blti 
пajslablji, jer pгevaljUije пajdulji put i гadi toga је пajzadпji u 
гedu јабh нd.агаса. Ovaj је нdarac пајјасi stoga, sto ·d.olazi пај
kгаСiш puteш н epiceпtar, ра od taake Е se siгi ро zeшaljskoj 

povгsiпi do tacke З. Na toшu putu, i a:ko gнbl пesto od svoje 
iпteпzivпosti, пе g·ubl koliko Ьi izgubio, da prolazi kгoz tшнtras
пjost Zeшlje, kao pravci S 3, S 2, S 1. 

Nakon ovog·a пајјасеg·а нdагса пadolaze slablji, te se iпteл
zivпost пjihova postepeпo uшапјuје, dok пе ргеstапе. Neka se 
pog·Jeda sli:ka br. З. 

c\)vaJko шisliш, da se пај1Ьо!је dade tuшaciti zasto је nekada 
н роtгеsн na:jjaci prvi udaгac nakon kojega slijede slablji, koji
шa se iпteпzivпost postepeпo uшапјнје; а zasto opet н nekim 
imademo vise ргеdћосtпЉ slaЬi.iih udaгaca prije пајјасе_gа. 

Dг. Ргоf. О. Uгban Taljja 
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STRUCNI DEO 

Nel<olil<o rezultata iz moje arhive 
za Sunceva posmatranja*) 

Posшatraпje Suпceve povгsine pгttza mпog·e zaпimljivosti, 

ako se Suпce posmatгa геdоvпо kad to dozvoljavajн atmosl'eгske 
pгilike. Jediпo sistematska posmatгaпja mog'Ll dati tасап pog·lecl 
u aktivnost Sunceve fotosfeгe. Posmatгao sam Sunce н tolш јеdпе 
cele peгiode пjeg·ove aktivпosti od 1922-1933, а zasada pнЬli
kнjem ораzапја iz svoje posmatгacke arflive. 

Na svojo} maloj opseгvatoгiji н Kamпiku vгsim vec пekolii<o 
g;odiпa posmat1·aпja Sltlпca sa t·efJ·aktoгoш Reiпfeld od 68 шш. 
Iпstгuшeпt је postavljeп па јеdпој uzvisici usred sаше vaгosi, н 
jedпom paviljюпu sa pokгetпim kгovom. Nadmoгska v1isina 400 
т. Geogг. siгiпa: 46° 13' 34", dнziпa: 14" 37' 7". Sнпсеvа posшa
traпja vгsena su metodoш projekcija. Suпceva slika projeciгa se 

Slika 1 

ne beli kaгton kao na sl. 1 i iша pгecnik od 169 шш. UpotreЫjava 
se oblcno okнlar sa ziznoш daljinoш od 18 mш; za роsшаtгапје 
pojedinosti шedjutim pгimenjuju se olшlaгi od 5-9 111111 zizne 
daljiпe. Zizпa daljina objektiva iznosi 980 шш. Katkad apotreblja
va se i Herscћel-ova prizшa. Kod posшatranja polaze se najvise 
па to, da iпstгншепаt bade sto tacnije orijentisan, kako Ьi se pгo
jekcija Sнncev·e slike podнdaгala sa slikom па kыtопн· i kako 
Ьi se podaci sto vecom tacnoscu uпosili u crtez, iz.radjen ро sl. 
1. Na slici kod N. i s. aneta је podela Lt stepene koja omogнcava 
рошосн јеdпе mгeze brzo odгedjivanje Sanceve ose i dщg;Љ рга
vаса. Na оsпоvн projecirane Sнnceve slike skicirajн se svako
dпevпo н posшatrackoj kпjizici pojedinacne posmatrane gтнре 
peg·a, same peg·e i pori i odredjнje se njilюv polozaj u kvadгatiшa 
a-m/1-13. Na osnovн skica н posшatгackoj knjizici sastavlja 

*) Ovaj rcferat stашрап је d,e\iшicпo н »die Hiшmels\velt« sveska april 
-тај 1929 stг. 100-105. 

se Sнпсеvа аг1Јi\1а ро sl. 1 н koju se, ргеша пjilюvom polozaju, 
шюsе ројесliпаспе роsшаtгапе gтupe, peg·e i рогi. Suпceva slika 
па arllivnom listu iша pt·ecпik od 104 шш. Мегепје polozaja рес;а 
vгsi se pomocu lю01·diпantпe mгezice ~!;гаviгане па staklн. Foг
mulaгi za aгllivu Stшca saclгze jos podatke о daturnu, sг. еvг. vг., 

tempeгatшi, baгometaгskom stanju, нvelicaпju, vazdusпom staпju 
dгug·e pгimedbe. 

Меdјн najiпleгesaпtпije pojave па Sнпсеvој povгsini spadaju 
lakozvane svetlosпe tгake (Bгi.ickeп) u н т Ь г i pega. Nаго-

Rejraktol' Reinjeld od 68 mm 
kojim је opseпirao g. Тотес 

cito su ispitaпi pojediпacпi slнcajevi оvЉ traka u godiпaшa 
1926-1927. Posmatгaпe tl·ake гaspodeljeпe sн ро ројеdiпаспiш 
mesecima kako sledнje: 

g-odine 1926 Jul Avgust Sept. Okt. Nov. 

broj traka 4 6 17 1 1 

godiпe 1927 Febr. April Ј нпi ЈнЈ,i Avg·нst Sept. Okt. Nov. 

broj 3 1 1 3 7 7 11 4 

Ukнрпо 66 slнcajeva. Kada је јеdпа tгaka tгajala vise dапа 

Ьгоја1а se svakюg dапа. . . v • ~ v • • • 

Pretezпa yeCina tl'aka пalaztla se па JllZПOJ SнпсеvоЈ ћепнsfе-

гi. Na sеvегпој 11emisfeгi posшatгano је samo sept. 1926: 17, g·od. 
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192? jula 1, a\l,~usta Ј, oktolн·a 1, tЮ\Iепйна 4, cJakle нkuрпо 
24 slucaja. Ispitaп је poпaosot) polozaj pojediпactJil1 tгaka i ргi
шесепа је izгazita teпdeпcija da zadrze polozaj рагаlеlап Suпce· 
\1 Ој озi. 

Osпuci oyi!J tгaka ројауЈјuјн se kao s\letliji u sашој uшЬгi; 
роsшаtгапi su: 

godiпc l :12б: rпај jt1li av~нst scptcrпbnr deccrпbar 
broj 2 l 1 5 1 

godiпc 1927: apri! тај јп п jllli avg. scpt. okt. liOV. 
broj 1 6 2 3 ., 2 1 1 и 

Ukuptю u 29 slucajeYa od kојЉ 11 na sеУепюј а 18 па juztюj 
l1e111ist'eгi. VeCiпa tгaka pojavljuje se u sеvегпiш deloYima od
g·oyaгajuce uшЬге; takYЉ slucajeYa ргiшесепо је 8 па sеvепюј 
а 10 па juzпoj i1eшisfeгi! 

Оsпнсi оУЉ tгaka пе pokazuju пikak\ll! teпdenciju da Ьi se 
pojaYljiYali u шeгidijaпskoш polozaju kao sto је to slucaj sa уес 
potpuno оЬгаzоуапiш tгаkаша. Najlepse tгake роsшаtгапе su u 
\lelikoj gгupi pe.ga sерtешЬга 1926 g·od. lvan Tomec 

(Nastavice se) 

Преглед и ноЬости 
АСТРОНОМИЈА гпеда није веhи о:ц. једног киЈюмстра; 
Новооткривени астероид. - 12 фе- због ТО'га му Је и приlвид:ни с1ја;ј 

Gpyapa 1936 ПfронађеiН је у Uccle-y врло слаб. 12 фебруара 1936 СА 
један необичан аrстероиlд, коме је ље- имао је привидну величИiну 12,5ш, 
гоn проналазач Delporte дао привре- а кр·ајем истог месеца, јещва lбш. 
мену ознаку 1936 СА. Путаља овог Апр:rма се неhе .rvюhи видети ни нај
;џ:тероида је. 1веома fР'азвучена елипса, веhи:м инструменти:ма. Време обила
тако да се асте:р:оищ може nрtибли'-1 жеља овог астероида око Сунца 
жи'f!и Су1Нцу више него Земља и Ве~ износи 2,57 година, а еНссцентрич
нера. Његово најмаље: оrгстојаље од ност путаље е= 0,765; нагиб љегове 
Сунца износи 0,44 астрон. јединица, · путање на еклиптику износи око 1°. 
а највеhе 3,31 астроном. једин., дакле Како се астер:оид 1936 СА веома 
је између nутаља Марса и Јупитера. приближује Ме.ркуру и Венери, то 
До данас је познат само је:дан асте- ове две планете зrнатlfю утичу на 
рои~д који се ,може приближити Сун- љегово кретаље, те се може очеки
цу више него Венера, а то је Reiп- вати да he се, из пертурбација ње
вшth 1932 НА. Најзанимљивије је то, rовог кретаља, моhи: тачнисtе одреди
да се овај астероид може прибли- ти масе ових планета иначе: до.ста 
жит:и Земљи више но ма које друго нетачно· израчунате због тога што 
небеоко те;~о .сем Месеца и неких 'немају сате;~ите: (Das Weltall, бр. б). 
комета. Ипак ,п:оса,п, ниdе примеhен Палас. - Астероид Палас долази 
због овог малог пречника, који из- у опозиWiју са Сунцем 24 априла, 
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те ће се моћи видети и маљим ин- servatoriji u Pragu ( "=87° 3 ="40,5°) 
стру,v1ентима јер је доста велике сјај-1 poklapa se sa radijaпtoш odredJeшш 
ности~ 7,8ш. Овај астероид открио 1 u SоппеЬегg-н (<>=85° 3=40,5°). Ele
je 1802 OЉers; љегов пречник из- meпti рнtапје ovog roja su veoma 
носи 490 km, а нагиб равни њего-~ slicпi elen:eпtlma komete 1911 П 
ве путање према еклиптици врло је Кiess. Репоdа о:е komete .1zпos1 

велики _ 340 43'. 1105.000 godina. Alt taJ broJ ШЈе tа-

Еф can jer Slt elementi izracнnati na емериде. ' . d · d 
р · ДеклинацИiiа osnovi intervala posmatra11Ja о Је va ектасцензиЈа " . · · t 

h 111 70 dana i vec tada pr.tmeceп~ је zпа ~ 

4 + 17 31 no otstнpaпje izmedju IZracuпatlh 1 б 1 19,7 . у • о t t . 
14 14 13,9 + 19 41 posmatraшl1 polozaJa. va о s нра11Ја 

22 14 7,6 + 21 33 рiоtншасепа sн pгedposta1vkom dakse 
30 14 +22 59 пajsvetliji deo kometine g ave, па о-

8 13 
1
'
3 

+ 23 57 ше sн vгsепа merenja, пе poklapa 

16 13 
55

'
6 

+ 24 31 sasvim sa tezistem komete, koje је Март 

50
,
9 jcdiпo meгodavпo za jzгacнnavanje 

Највећа сiајност: 7,8ш. пјепоg kгеtапја. ve1·ovatno је da se 
Палас се налази У сазвежђу Вола- 01,а koшeta nalazj]a vec tada н ras

~a, недалеко од Арктура (Das padanja ј mogнce је da ovaj roj пiје 
Weltall, бр. 6). пista drнgo по komadje koje ova ko

meta ostavlja dнz svoj раtапје. Nova H~rculis. 

u Satiн·nu је vec javljeno da se ova LicNE VESTI 
Nova raspala н dva dela. Таспа шi-

krometarska шегепја па Yerkes-ovoj Francuska ekspedicija za pos111atra
opseгvatoriji vrsena reflektoroш od nje totalnog poшracenja Sunca ?d 19 
40 palaca роkаzнјн da se prirodai ove godine .. -. Fr.aпcнskt 1)1ГО za 

razmak ove dve kompoпeпte izmedjн loпg·itнde odredю Је )еdпн шtst]ll .za 
јнlа ј decembra 1935 povecao od 0,15" posшatгanj_e totalпog· poшracet1)a

nz. 0,23". Prividna veliciпa dvejн kom-~ Sнпса. Za sefa ШЈS!Је odredJeп Је .gos
poпenata razlikнje se za 0,5m. Izgle- podiп Dнfay, нpravшl~ opseгvatoп)e н 

da, da se Nova Hercнlis raspala н dva! Lyon-н; пјешн sн prtdodat1. g. C11al
dela vec 1934 prilikom neocekiYaпog i loпge astroпoш opseпratoщe ll Pa-
porasta пјепа sjaja i da se od to do-! ris-н i g. BarЬier, astr~п~ш .opserva
ba obadva dela нdаlјнјн jedan od drн- i torije l1 Marseille-l!. N\.Jsc!Ja се. se. ш
gog prjvidnom brzinom 0,27" godjs- ј stalirati za posшatгat1)e рошrас~ща н 
пје sto odgovara brziпi od oko. 600 јеdпо шаlо шesto Ьltzн Kaspt)skog 
kmfsek. ako se prihvati da paralaksa тога. Као sto је ~oz~ato t?talпo po-
Nove iznosi О 002". шгасепје Sапса v1dece se 1 sa obala 

' , Sredozemпog шоrа ра ipak шisija ,ј 
Neocekivan pljusak meteora о kome 

је javljeno u proslom Ьrојн Satнrna 

ptimecen је i па stefanik-ovoj opser
Yatorjjj н Pragн. Izmedja 2 i 4 sata 
н jнtro jzbrojeno је 30 meteora kojl 
pripadajн svi istoш rојн sa radijan

iom · kod v Ш t Aнrigae. Radijaпt. koji 
је Odredio V. Gнth, astroпoш па ор-

Ьiro izabraJi Sl! Kaspijsko пiore ne za
lcci пi trнda пi шateгijalne izdatke da 
ы. pod sto boljiш нslovima izvrsili 
posшatraпje. Na Sredozeшпoш morн 
pomraceпje pocinje vгlo rапо, ра Ьi 

trebalo vrsiti posmatraпja dok је StiП· 
се Ьlizti horizoпta а to је jedan od 
najпepovoljnijih нslova. 
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Рошrасепје се se videti i н Вео- !е-н i prot'esor Uпiverziteta izabraп је 
gгаdн, ali sашо kao paroijalпo. Ро- za dopisпog сlапа Akadeшije панkа 

cetak је odшah posle izlaska Sнпса. н Paris-н па шesto снvепоg· 11olaпd

Svoj шаksiпшш рошrасепје dostize н skog astroпoшa Willeш-a de Sitter-a 
511. LjнЬitelji astroпoшije шогасе ovog (1'-:72-1934). Gospodiп Bosler па шоl
рнtа da роrапе ako hoce da se dive Ьн пaseg dгнstva odrzao је 17 ov. ш. 
ovoj velicaпstvenoj pojavi. U idнсеш па Kolarcevoш нпiverzitetн јеdпо рге

Ьrојн Satнrп се dati detaljпija obave- davaпje "0 poгeklu koшeta" koje doпo
stenja о OVO!l1 рошrасепјн. S·iшo lt ргеvоdн tl оvош Ьrојн. Astro-

пoшsko dпt~t\IO zahvaljнjнC:i g. Bosle
Gospodin Jean Bosler, Ltpravпik а- rн za O\IO ргеdаvапје sre.cпo је sto шн 

stroпoшske opservatorije tt Marseil- шоzе C:estitati па оvош lерош ttSpehн. 

И3rлед неба у мају 
СУНЦЕ 10'· Првог маја Сунце излази у БеоГ"раду у 411 28ш а за

лааи у 1:-Jh 43ш, грађански сумрак траје 34ш, а астрономски 111 57ш. 

21 маја у 7h Сунце улази узнак Ьлизанаца (I!). 31. маја Сунце излази 

у 3h 55ш а залази у 1911 16ш, грађански сумрак тог дана траје 3Sш 

- астрономски 2ћ 22ш. 1 а1прила у Београду дан траје 1411 15ш а 

31 маја 1511 21ш. У току месеца маја трајаље дана повећаће се за 1h бш. 

Месец 

Датум 1 ч.ас 1 знак 
поЈаве 1 мене 1 

м Е н А 
ј у Београду 
-;:;;лази 1 залази 1 

ћ ш ћ m ћ m 

б;V 16 1 о Пун Месец 19 4 3 48 

14/V 7 12 Ct Последња •1етврт о 23 11 18 ! 

20/V 21 35 • Млад Месец з 19 19 4 

28/V 3 46 () Прва четврт ll 44 - -

МЕРКУР. (~) је 22 априла био у коњункцији са Сунцем и по

четком маја могао би се видети назападу, не:пооредно после Сунчевог 

залаза. 7 маја Меркур је у највеЋој елонгацији (21 ° Е). 29 маја у 1311 
Мекур је у коњункцији са Марсом, јужније од Марса за 2°. 31 маја у 

14h Ме,ркур је у доњој коњункцији са Сунцем. 

Меркур је пла1нета која се радо крије од очију посматрача. 

Тако се говори да чувени астроном Кеплер, који је открио законе 

кретања планета, ни један пут у животу није имао срећу да га види. 

1 

'· 

Астрономи на већим опсерваторијама посматрају Меркур, преко 

дана, помоћу инструмената са великим повеhањем. За посматраче са 

Земље Мерку<р се не удаљује од Сунца више од 28°, т. ј. увег; се купа 

У Су,нчевим зрацима и може се ви~дети неnосредно пре излаза или после 
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заласка Сунца, бЈшзу хоризонта. То је главни узрок због чега се Мер~ 
кур тешко може видети. 

ВЕНЕРА ( Q) се привидно све више приближује Сунцу и тешко 
се запажа на јутарњем небу. 10 маја у 1011 Венера је у опозицији са 

Ураном, Уран 0, 09 северно. 
МАРС (о) се и даље привидно приближује Сунцу, те је стога 

НСВИДЈ!:УИВ. 

ЈУПИТЕР (':Ц.). Својим блиставю1 сјајем који се повећава сваког 

дооа, Јупитер прив.1ачи свачију пажњу. Излазећи из дана У дан све 
раније, Јупитер са својим сателитима пружа низ појава интересантних 

за посматрање. 

Југозапад~но од планете светли црвеном светлошћу звезда прве 
величине а Скорпије-Антарес. Овај џин васионе по запремини је 
близу 21 милион пута веlш од Су,нца. Пречник Антареса износи 
624.000.000 юм. Од свих звезда, чија је величина израчуната, Антарес 
је највећи. Да пренесемо овај колос на место Сунца, у наш систем, и 
Меркур, 'И Венера, и Земља са Месецом, и Марс са својим пратиоцима, 

сви би се нашли у утроби овог џиновског сунца. 

9 маја у 1711 Јупитер је у коњункцији са Месецом, Јупитер 1, 0 6 

северно. У опозицију са Сунцем Јупите.р стиже 10 јуна. 
САТУРН (ћ,\ се појављује на истоку рано ујутру. Астрономи 

целог света пратиће ове године ову мистериозну планету због појаве 
ишчезнућа њеног прстена. Већ у мају прстен се са Земље види под 
углом мањим од 1°, а доцније ће постати сасвим невидљив, и тада ће 
се у веЈшким дурбинима видети Сатурн као округла планета, приметно 

спљоштена на половима. 16 маја у 11h Сатурн је У коњункцији са Ме
сецам, јужније од њега за 7,0 6. 

УРАН (0) је крајем априла био у коњункцији са Сунцем, те је 

сто.га невидљив. 

НЕПТУН ( f) се помоћу великих инстру~1ената може видети у 

првој половини ноћи, у сазвежђу Лава. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 
1 Пет. Непту1Н у коњунюцији са Месецом у 1611. - Метеорски ро} 

Акварида (карактеристичан по брзом Јrету метеора). 
2 Суб. II Јуmитеров сателит: почетак пролаза у Зh Om. 
4 Пон. I сателит п. Пм. (почетак помрачења) у Зh 41111. 
5 Утар. 1 п. Пр. (почетак пом,рачења) у 1h 38; Ш с. Пм. (свршетак 

помрач.) у 1h 41ш; 3 Ш п. З. (поч. зак.лањања) у 2h 27111; I с. Пр. (сврш. 
пролаза) у 3h49m; Ш с. З. у 4h 58111. 

6 Среда. I с. З. у 4h 9ш. 
7 Ч ет в. Меркур у највећој вечерњој елонгацији; Меркур 21 °Е 

(источно) од Сунца. 
9 Суб. Јупитер у коњункцији са Месецом у 17h; Јупитер 1,

0& 

северно. 

10 Нед. Венера у КОЊУНIКЦИји са Ураном у 10h, Венера 0,09 јужно .. 

11 Пан. П сат.елит с. З. у 2h 7111. 
12 Утар. Ш п. Пм. у Зh 6ш, 8; I п. Пр. у 2h 24ш. 
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Планета Датум 
~~-~ 
/:;ooJS: 
Oot=f 
Р. р,..,.. 

~"'::>. 

h т h 
Венера 10 зз 

g 10 44 

J(l 55 

30 април 2 39 

Јупитер 12 мај Ј 48 17 29 22 
Qj_ 24 мај о 56 II 24 22 

5 о 2 17 18 -22. 

30 април 8 27 23 23 5 56 1,3 14,6 
Сатурн 12 мај 7 45 23 27 5 33 1,З 14,8 

ћ 24 мај 7 01 23 ЗЈ 5 15 ] ,2 15,0 

5 јун 6 17 23 33 1- 5 2 1,'2 15,4 

О положајима Јупитерових сателита види "Сатурн• 
бр. 3, стр. 7 4 

1 З Среда I с. З. у 1h 54ш. 

14 Четв. Последња четврт Месеца у 711 12ш. 

21 21Q34 

22 Q12З4 

2З 13Q24 

27 412QЗ 

28 42Q:3 

30 41Q2 

16 Суб. Сатурн у коњункцији са Месецом у 1111; Сатурн 7, 06 јужно. 
18 Пон. II Сателит п. Пм. у Oh 37,03. 

19 Утор. Уран у коњуњкцији са Месецом у 1111. Меркур у застају' 
у 20h. 

20 Среда I п. Пм. у 1h 56щ 4; I с. З. у 4h 39ш I п. Пр. у 23h Збш. 
Венера у коњункцији са Месецом у 4h; Венера 4, 08 јужно. 

21 Четв. I с. Пр. у 1h 47ш. Сунце улази у знак Б.пизанаца Il 
(Geшini) у 7h. Марс у коњункцији са Месецом у 2lh; 1 °,:) јужно од 
Месец? .. 

22 Пет. Пепељаста светлост на Месецу (увече) веома интензивна. 
23 Суб. Ш с. Пр. (cвpllll. пролаза) у lh 16111. Меркур у чвору ( '15 ) 

у 15h. Пепељаста светлост на JVIeceцy вео.ма интензивна. 
24 Нед. Пепељаста светлост на Месецу. 
25 Пон. II п. Пм. у 311 13,111 6. Нептун у застају у З11. 

26 Утор. Пепељаста светлост на Месецу. 
27 Среда II с. Пр. у lh 19111; I с. Пр. у 3h З1ш. 
28 Четв. I п. Пр. у lh 19ш; Ј с. Пр. у Зh 31ш. 

29 Пет. Нептун у коњункцији са Месецо.м у Oh. I с. З. у Oh 49ш . 
. Меркур у коњјТiнкцији са Марсом у 13h; Меркур 2, 02 ЈУЖНО. 

30 Суб. III п. Пр. у 2lh бш; Ш с. Пр. у 4h 35ш. 
31 Н ед. Меркур у доњој коњункцији са Сунцем у 14h. · 

Павле Емануел 

101 

Време 

Услед необично топле зиме, која је владала ове године, Р.исмо 

ли осетног прелаза од зиме на пролеће. Узроци, који су подржавали то

плу зИЈму, а које смо изнели у претходним бројевима, остал<~ су непро

мењени и у месецу марту. Тако је и март био осетно топлији и сувљи 

него обично. 

Баздушни притисак био је скоро преко целог месеца марта тако 

подељен да се депресија скоро стално одржавала над западно:v1 полови

ном Европе, а само слаб слој високог притиска одржавао се над источ

ним пределима. При оваквој барометарској ситуацији наша је земља би-

ла скоро преко целог месеца у ваздушних струја, 

ма се једино и приписује владајуће топло време. Само повремено имали 

смо по неку локалну депресију на Средоземном Мору, која је изазивала 

прилив ваздушних струја од северних и источних предела, а том прили

ком наступала су извесна 

Ближе посматране временске прилике у месецу марту у нашој Кра

љевини могле би се у главном овако изложити: 

ПРЕГЛЕД ВЕДРИХ1) И ОБЛАЧНИХ2) ДАНА У МЕСЕЦУ ФЕБРУАРУ 

и 1936 

Ф е б р у а Р М а р т 

СТАНИЦА Ве др их Облачних Ведрпх 1 Облачиих 
дана дана дана l дана 

(0-1.9) (8.1-10) (0-1.9) (8.1-10) 

Загреб 3 2! 4 11 
Љубљана - - 2 15 
Сушак - - 5 21 
Мостар 4 18 3 16 
Бања Лука 2 18 3 14 
Сарајево - 18 з 19 
Плевље - 3 16 
Краљfво 2 16 3 13 
Ковиљача -- - 4 9 
Београд - -- 2 12 
В ел Градиште ·-- - 5 13 
Слав. Брод 3 18 2 14 
Нови Сад 2 15 4 12 
Бела Црква з 16 4 14 
Ни ш 2 15 2 11 
Кос. Митровица 4 16 5 4 
Скопље 4 18 6 12 
Прилеп з 13 1 14 

1) У ведре дане спадају они дани, чија је средња облачност испод. 
2/1 r1 покривености неба. 

2) У облачне дане спадају они дани, чија је средња облачносr веhа 
од BilO покривености неба. 



ПРЕГЛЕД 
температуре (средње дневне, маkсималне и минималне) и водених талога 

у марту 1936 год. 

Датум 1 1 1 3 1 5 )1 1 9 1 Н 113 115117 119 1 21 1 23 1 25 1 271 291 31 1 
Месечна 
средња 

Љуб-1 ::&~~- те~п., ~:~, lg;~l tbll 1~;~1 1~;~1 lg:~l i:~l 11:~[ g;~l 1~;~11 1~:~1 1~:~1 i~;51 1~:~1 а;~Ј i~;~l 1и 
љапа мин. " 1,5 1,7 2,'! 1,6 - 0,3 2,3 1,3 - .2,5 1,3 - 4,7 - 3,7 5,4

1 
3,4 4,5 4,4l 8,3 1,6 

вод. талог 9,7 1,4 0,01 1,1 11,7 1 1,5 1,8 40,6 

1 

сред. темп., 7,51 8,~~ 9,91 9,11 7,71 8,41 8,51 6,11 4,11 9,81 5,91 16,71 10,41 10,6'l 11,91 12,51 8,8 
Суmак макс. " 9,0 11,9 14,6 11,7 11,2, 11,4 11,0 11,3

1 

~,3 8,7 13,1 11,1 11,4 11,9 17,2 16,0 12,~ 
мип. " 4,1 4,7 7,9 7,9 3,8 4,9 6,о - о,з "'s 3,7 о,~ 8,1 9,9 s,71 5,0 10,2 5,~ 
вод. талог 8,5 17,0 5,61 1 0,8 21,71 37,6 25,~1 206,2 1 

. 1 сред. теми., 5,31 9,11 8,01 5,61 7,81 10,71 4,6 5,61 5,31 5,41 7,81 12,51 10,91 13,51 11,31 12,31 -8,5--1 Заrреб мане. " 7,5 16,0 12,1 8,2 14,4 16,4 5,4.. 11,3 7,9 13,fJ 15,8 16,5 17,7 16,8 1 17,5 16,5 13,6 
мин. " 3,0

1 
4,0 3,7 5,01 1,4 4,1 3,7, - 0,5 2,2 - 1,5 0,4 6,4 3,А 10,6l 5,0 

вод. талог 4,5 7,0, 0,3 1,0 1 4,2 1 
JU,b Ј,Ь 
8,6 43,4 

1 

сред. темп~~ 6,91 9,8\ 9,3~-4;3-~ 7,3ј!о;Г1· -7,9-~ 
Слав. макс. " 9,5 16,0 12,5 8,0 16,3, 18,0, 8,1 
Брод мин. " 5,0 4,0 5,8 3,6 1,81 2,6 5,0 

вод. талог. 11,91 12,6 i ll,C 

6,81 6,11 6,71 1~·gl 13,41 13,71 14,6 12,61 11,4 9,5 
10,61 11,0 16,0 200 23,7 ll,O 18,7 13,5 !4,4 

'i 7;0 4,0 3,5
1 

- о.~ 1,51 6,6 11,9 7,3 6,~ 4,6 
1 0,0 2,8, 10,6. 64,2 

Баља 1 ;&~. те~п.l 1i;gll 1?:~1 1~:6! ~;~~ 1~;6\ tbll ~;~~ 
Лука мин. " 3,0 4,JI 5,0

1 
4,~ 1,5 2,0 3,8 

вод. талог 9,6 16,0 12,2 
!w-6,31 8,61 15;01 12,81 13,91 12,71 12,21 

9-,1--
10,5 4,01 13,2 16,5 20,01 21,5 17,5, 17,6 15,5 14,2 
3,5 0,01 0,0 0,51 8,01 5,4 10,8, 8,61 10,8 4,1 

11,1 8,0, 4,0 90,1 

1 

сред. темп.l 11,6~- 11,31 12,41 4,9\ 7,71 11,71 12,71 
мане. " 16,8 16,4 15,5, 6,2, 11,5 17,0 16,6 
мин. " 6,0 3,5 9,3 3,01 2,6 4,2 8,2 

l--+~ :~:~.т:~:. 1 1~:~~ 6,91 9,11 :::1 6,91 3,3-~-1g:~~ 
Бео- маi{С. " 18,~ 16,7 15,0 6,5 12,0 17,5 17,1 
rрад мин. " 7,4 4,0 10,1. 4,9 4,5 5,4 9,9 

вод. талог 1,0 1 3,8 0,2 

--џl-7,61 8,61 9,71 12,71 14,81 15,31 12,01 9,61 10,3 
8,5 10,4 14,4 17,Ј 20,0 20,6 20,0 15,0 13,8 15,1 

- 0,2 2,4 0,31 1,0 3,6 9,21 11,3 7,5 5,8 4,5 
0,) 0,7 O,Q 24,6 

5,11 7,21 8,01 9,11 
13,01 13 '1 16,01 11,51 9,51 9,3 

8,5 9,2 13,0 17,0 9,41 21:0 20,0 16,0 11,5 14,3 
0,61 3,1 2,5 1,3 5,01 8,41 12,0 7,51 6,01 5,5 

о.~ 0,3 1,6 11,1 

-~ сред:-теМп~~ 12,71---в,-41-13;5-~ 5,71 7,~

1 
10,41 12,3,. Бела маRС. " 18,2 15,6 17,2 7,4 9,8 16,3 18,8 

Црюш мин. " 7,4 1,9 10,0 5,0 5,0 2,5 10,3 
вод. талог 1,1 13,6 1,2 3,2 

4,51 7,71 7~1-8,41 12,81 
13,9 14,2 10,51 10,01 

9,9 
7,4 11,3 12,7 15,1 18,3 20,0 18,9 15,1 12,7 14,7 
0,4 3,6 2,fi -0,5 7,8 9,0 11,3 7,2 6,5 5,4 
0,3 0,3 1 0,0 31,2 

1 

В л 1 сред. темп. 1 11,8\ 8,51 12,71 5,9\ 7,61 10,1-~ 12~4-~ 5,21 8,61 7,11 8,71 11,6: 14,~~ 13,91 9,61 9,61 9,8 Гра';џ;- маRс. " 18,~ 16,6 15,0 7,5 11,8 17,1 19,5 7,6 11,3 14,6 15,2 19,3. 21,1 19,8 13,7
1 

1?,6 14,9 
МПШ!М. " 5,5 0,3 9,8 4,0 4,5 1,5 9,4 2,4 3,2 2,8 0,3 3,3 7,8 10,7 6,5

1 
5,5 4,5 

ште вод. талог 1,9 1 5,6 1,7 5,6 0,3 0,1 1 1,2 23,3 

1 
1 

сред. те.\Ш 1 9,21 10,7\ 11,11 6,01 7,11 10,81 10,0; 6,1)-~ 3,9-1 -6,21 8,41 14,7l 14,0'

1 

15,51 11,81 10,81 9,5 
Е~в~- макс. " 16,2 18,5 15,2 7,3 14,0 18,8 17,~i 11,8 4,8, 13,4 16,6 21,1 22.8 20,8 16,2 13,6 15,5 
љ.1ча миним." 2 2 4,8 4,3 5,0 0,9 4,0 5,9. 4,0 4,01 0,6 - 0,1 7,4 6,0 12,6 9,6

1 
8,0 4,2 

вод. талог 3,4 16,1 1 3,7 1 49,0, 1 8,4 И7,7 

--~сред. теми. \ 6,9\ 5,4\ 7,31 5,7\ 6,0'l 8,41 9,4-~ 4,~, 0,41 4,41 7,71 9,71 10,21 !2,61 12,61 Щ51 7,6 
С:'ра· мане. " 10,7 13,0 18,0 13,7 13,0 16,4 13,0 6,5 !,'i 11,5 18,0 15,5 20,7 17,5, 18,?, 18,~ 14,0 
јево миним. " 4,1 - 1,5 0,7 4,2 - 2,0 - 2,0 3,1 1,'1 - о,~ - 3.1 - 1,5 3,0 1,5 0,61 7, )1 3,8 1,0 

. вод. талог 10,5 0,7 1 1 2,6 12,2 1 3,2 1 53,7 

1 

сред. темп. 1 6,0\ 3,31 6,51 3,3\ 4,31 5,71 7,0~-3;31-1,11 4,11 4,·~~ 6,1ј 9,4, 10,01 7,71 7,71 5,9 
Плев- МЗRС. " 9,4 10,'! 14,4 7,4 10,0 14,3ј 9,4 4,0 3,4 6,8 14,6 13,4· 17,6 14,~ 14,4 14,3 11,4 
ље l миним. " 3,5 - 2,() - 0,6 - 1,4 1,0 - 2,4 - 5,0 1,0 - 1,4 0,6 - 3,8 - 0,6 - 0,6 5,2 2,6

1 
9,6 0,8 

вод. талог 8,3 1 6,2 1,81 1 1 34,8 

1 
сред. темп. 1 10,1\ 10,3\ 10,91 11,11 9,91 11,31 14,3ј 10,5! 8,11 11,41 11,31 12,41 14,9-12,4,15) -14;1~--11,8 М мане. " 14,6 17,5 18,0 16,8

1

· 19,~ 17,5 18,21 14,11 9,5 16,8 18,4 17,3

1 

2D,6 14,0 22,3, 19,0 17,2 
1 остар! миним. " 8,0 3,7 5,3 3,9 3,2 3,5 7,5 6,8 5,Q 5,1 4,2 4,8 8,8 9,8 9,2 7,3 6,1 
l вод. талог 23,6 10,2; _ 28,~' 17,91 1_ 142,1 

1 

сред. темп. 1 11,41 8,81 11,7[ 4,01 8,51 9,81 10,91 5,91 6,51 5,0 8,61 11,91 13,51 14,5; 9,71 8,31 9,4 
Ера- маRс. " 19,31 17,1 16,2 10,1

1 
1R,1 16,3, !8,5 8,3

1 

8,) 1Ј,9 16,2 19,~ 21,0 18,6 14.4 11,~ 14,5 
љево минпм. " 6,5 - 0,4 7,21 3,4 4,61 1,6

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

1 
3,2 5,0 10,4 7.1 4,9 4,5 

вод. талог 7,8 0,4 0,3 2,0 0,7 7,0 1 1 Ј,5 61,6 

1 

сред. темп.l 13,9 8,71 12,21 8,51 7,51 9,91 13,~~ 4,21 7 01 6,91 8,5 12,~, 13,51 13,.1 10,9 9,91 0,8 
Нпm макс. " 18,41 15,fi 16,4

1

. 11,91 11,4 15,8 18,7 7,81 8,9 11,0 15,8 16,4 20,5l 17,31 14,01 13,4 Н,!, 
мииим. " 7,5 0,4 8,1 5,01 5,4 2,4 8,7 0,61 6,2 3,41. - 0,71· 4,1 6,5, 11,01 7,21 5,4 4," 
вод. тал. 1 4,2 0,6 6,01 1 1 0,1 0,6 27,'Ј 

Ноеов 1 сред. темп.l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,91 8,11 12,1f 11,6 10,1 'l 9,51 9,5 Митро: мане " 

1 

9,0 11,2 13,0 15,5 6,2 8,9 10,5 13,8 15,5 20,2. 14,5' 16,1 13,21 12,8 
ВПЦа MIIHИM. " 4,\ 5,1 1,1

1
1 8,0 3,6 5,0

1 
3,0 - 0,5 0,5 5,9 9,3! 7,71 2,6 4,0 

вод. тал. 2,6 0,0 2,0 3,5 1 1 0,8, 0,0, 4,1 30,7 1 

1 
сред. темп. 1 10,7[ 8,0\ 7,6 8,5 10,5 9,7, 12,01 8,1\ 8,7

1 

7,8, 8,31 ~,5 ~13,5 -13,4l' 9,91 10,0 
Скопље мане. " 17,01 15,0 14,4 12,8

1 
14,5 15,0 16,0 10,4 12,0 10,4 15,2 lo,OI 20,3 17,3 17,; 12,5 14,9 .

1 
1 
миним. " 4,0 1,4 2,0

1 
4,8

1 
7,0 1 2,з s,ry 5,7 6,4 4,8, 0,1 1,0

1 
7,2

1 
10,4

1 
н,, 1 7,1 5,1 

l вод. талог 1 _ _ _2,5_0,5_1 ___ 0,~--- _2,7 1 ____ __ 2,5 __ 1,5 ___ 58,9 __ 

1 сред. теми.\ 10,41 6,81 8,41 6,71 8,4[ 8,91 9,5' 4,71 6,0' 4,61 6,31 8,1 13,81 11,11 9,8 10,01 8,3 
Прплеп ыанс. " 16,2 14,6 12,6

1 

10,61 14,2,. 14,9 14,31 6,1 10,1 7,6 12,2 15,() 19,6

1 

15,41 13,9 14,3 13,3 

1 
MИHIIM " 2,5 1,4 2,5 3,8

1 
4,8, 2,0 4,9 3,9 5,0 2,4 0,3, 1,2 8,1 8,8 7,2 5,8 3,7 

вод. талог 1,3 О,Ој 9,41 19,11 1 1 7,9 84,1 

1 1 1 1 1 1 1 1 ~1 _l _l __ l 1 1 1 1 l_ 

....... 
о 
~:'-::> 

....... 
о 
C,Q 



104 

1-5 преовлађивало је ведро на источној половини, а облачио на за
nадној, уз преовлађујући јужни ветар у свима пределю1ш. 

б и 7 марта наоблачило се у целој земљи па је било и кише скоро 
у свима пределима. Преовлађивао је слаб северни ветар на већој север
ној половини, док је на југу бИ!Ј!о извесно затишје. 

8 марта почело је разведравање најпре на Приморју, а потом се 
пренело на целу тако да су ведрине потрајале све до 12 марта. У 
ове дане било с11абог ноћног мраза местиыично, а јаког ветра 

није било. 
13 наоблачило се на западној половини и на Приморју, где је било 

нешто и кише. 

14 и 15 било је облачио са маљим ведринама местимично. Нешто 
кише и снега било је у планинским пределима. 

16 ведро и тихо у целој Краљевини. 
17 се поново наоблачило и наступило осетно захлађеље са доста ја

ким северним ветром. Снега је било на веhој западној половини а кише 

у источним пределима. 

18 разведрило се у северозападним пределима, а облачио· и кишно 
време са нешто снега на планинама владало је у осталшv1 пределима 

државе. 

19 до 22 ведро и тихо са слабим ноћним мразом местимично. 

Од 23-26 владало је делимично облачио и тихо време са нешто 

кише у приморским пределима. 

27 и 28 облачио са кишом скоро у свима пределима, уз умерен се-

верни ветар. 

29 почело је разведраваље, а 30 било је потпуно ведро у целој 

земљи. 

31 поново се наоблачило, па је било и щише на ве!юј северној по-
ловини. 

Кретаље температуре, водених талога и облачности показано је 
на прегледу. 

Вести И3 ДруштЬа 
На седници Управе од 27 априла 1936 године уважена је оставка 

књижничару г. Франу Доминку, кој'и је замољен да своју дужност врши 
и даље до ,сазива Опште седнице која he ,изабрати новог књижничара. 

Нови чланови. Примљени су за редовне чланове Астрономског дру

штва: г. Марко Вулетић, Београд; г. Радиша Ниюолић, Београд; г. Ми
лан Костић, Београд; г. Перо Вукотић, Подгорица; г. Петар Маринко
вић, Београд; г. Арон Алкалај, Београд; г. Алија Кадрагић, Београд; 
г. Арсеније Тодоровић, Београд; г. Томислав Ружић, Загреб; г. Иван, 
Јагнић, Београд. 

Секретар, 

Ненад Ђ. Јанковић 

Потпр етседник, 

Д-р Војислав Грујић· 

ПОПУЛАРНА И CTPYYliд РЕВИЈА 

3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОПО

ГИ)У, ГЕUФИ3ИКУ И ГЕОДЕ3ИЈУ 

tНАјА 1936 

POPULARNI DEO 

pomracenje 
19 juna 1936 ~od. 

Astronomima је ove godine nebo 
nam је doneo potpuno 
је н Uccle-u nov 
kriva nasim pogledima 

БРОЈ 5 

lje suncevu svetlost 
Zem

ne dajuci се-

stito nasem 
sasusi rosu sa 
nj,em Suncu 

Koliko се samo 
ovom 

vi moliti Boga da nam vrati Sunce, koli:ko С.е 

natika, kao ono Turci 1878 za vreme rata sa 
pucati na ovaj mocni izvor top!ote i svetlosti kako 
aZ:daju da ga nebl sasvim proguta1a. 

Poznato је, da је p:ojava Suncevog pomracenja koliko div
na i ocaravajuca isto toJiko strasna i de:primirajuca. covek је 
navikao da u doba mladog Меsеса ne vidi Ме:sес i, da u noCi 
ne v~di Sunce i to mu nije пista ood'no:vato, аН da шu u sred 
dana neistane Sunceve svetlosti, da Sunce zamraCi, to on ne 
moze lako shvaШi kao posledicu kre'tanja nebeskih tela u 
nюnicnoj vas,ioni, jer је Slklon, da ЏЈ tome vtdi Bozji prs<t kao 
ono 1867 sestra, upravnica jedne devojarke skole u Francus-

je da se mюle Bogu kako 
otstranile prokletstvo svevisnjeg, Ш da vide sudni cas 

veka, znak nesrece, bolestina, gladnih godina i ratova. 
Sunceva pomracenja strahovito deluju na sve sto zivi. Ne 

samo da Suncevi zraci za nekoHko minuta ne obasjavaju mesta 
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iz kojih se vidi ova pojava, vec temperatuгa oseca se 
ne!ki strasan dusevni pritisak, melanholija i potiStenost, 
koje nocu zatvara svoj svet kao lala i prkos evo cine to sada 
i u danu, рНсе se kriju i ne pevaju, ljudi i zivotinje su uznemi
reni. Tako, 1860 н Africi, dok su se jedni molili Вок'н dгнgi, 
su be:zali u stanove, а zivotinje su se pribШavale selima kao 
da је pala noc. Pomraceпje Sunca utice i na nervni sistem. U 
Americi је pri pomracenju Stшca 1878 jedan crnac koji је izпe
nada doblo napad straha i ubedjen da је dosao zadnji cas za
davio svo ju zenu i decu. Interesantan slucaj desio se 1868 astJ·o
nomu Janssen-u koji је isao u Iлdiju da posmatra pomгacenje. 
U1·odjenici, koji s,u mu bili dod,eljeni н pгatnju 1·azЪegli su se 
kad је pocelo pomгacenje i odjнгili su н 1·еkн da se kнpaju. 
Jedan оЬгеd njihove гeligije diktovao im је da se do gнse za
gnjшe н vodu ka:ko Ы otklonili uticaj zlog duha. Cнdan је i 
onaj slucaj iz 585 рг. Hr. rodj. Те godiпe Tales iz Mileta, cн
veni filozof i matematicaг koji је i kod sedam gгckih mнdra
ca - kako su ih zvali - zauzimao ргvо mesto, pгetskazao је 

pomracenje Suпca koje se desilo za vreme Ьitke izmedju Me
dijsko.~ kr·alja Кiaksaгa i Lidijskog· kralja Aliata. Pod uticajem 
ove iznenadne pгirodпe pojave, bojazljivi i iznenadjeni vojпici 
otstupe od Ьш-Ье а пjihovi k1-alje\тi, kad se Suпce ропоvо po-
jaYiio jos оdша11 па роlјн sklope miг i pгijate1jstvo. 

О sпaznom utiskн, koji ostavlja poipun пestaпak svetlo
sti moze imati sasvim jasпu slilш jediпo onaj, koji ga dozivi. 
Ovde cemo izneti opis toga atiska kako g·a је imao engleski 
a1stгonom Baily koji је posmatrao роmгасепје u Paviji н goг
njoj Italiji: ,,Bio sam", kaze "sasvim udubljeп u otikrucavanje 
svщ; hгonometгa, da Ьiћ mog·ao tacno zabeleziti tгепнtаk pot
punog nestaпka Suncevog diska; u du1bokoj tiSini, оkгнzеп go
шilom пaroda, koja је zauzela ulice, tгgove i prozore kuca i 
cija је pazljivo'st zbog tog d'ogaldjaja Ьila sve napиgnutiпja sto 
se vise priblizavalo vreme роmгасепја. U onom tгermtku, kacla 
је poslednji zrak пestao bih trgпut od poklica odusevljeпja 

koji se podigao iz srediпe te ogroшne mase! Nekakva topliпa 
prostruji mojim telom, i uzdrhtah, UIP1raviv svoij pogl~d Suncu: 
svedok sam пajdivnijeg· prizoгa kojeg covek moze zamislШ. 

Suпce i Mesec stajahu jedno prema dгнg·om izmedj:u мЬа i 
Zemlje. Mesec, kao ugljen сrпа pkrugla ploca, Ыо је okr1uzen 
svetlo sjajnom z·rakastom kгunom. Zastao sam u tош tгeпutku 

1 

kao UJko?aп;v izg·нЬio sam time jedan veliki deo dгagocenih se
kuпada 1 d?~ao ~ opasnost da zabraravim cilj svoga puta. Ја 
sam ро op1s1vanJ1ma, koja sam о pomraceпjima 
vao, da oko Suпca opazim пekakvu svetlost no umesto 
~o.ga videh гесепu sjajпu kгunн, Ciji је sjaj Ьiо 'nю·oCito 
lV1cama Meseceva diska zivahan; а dalje od 
sve slablji, da odpriШke па otstojanjн jedпшkom Mesecevom 
p.re.cпiku nestaпe. Nista slicno пisam гапiје doziveo . . . Опа 
SJaJna koroпa, koja bese okruzivala Mesecev disk, bese na tгi 
me~ta. pгe~inuta od ogгomnih purpurтrih plameпova, је 
~rаЈапЈе b!lo skoro dva minuta. Ti plaшeпovi stajahu mirпo i 
1Z~le1d~hu kao sлezni Alpa obasjaпi Suпсеш koje 
N1Je b1lo moguce нtvгditi da li su ti plamenovi oЬlaci Ш 
Kadv sa.m jos Ьiо zauzet пjima da ih pobliZe ispitam graпu 
sunca~1 zmk u tamnu o:koHnu; odjedпom pt·iгoda ропоvо ozi
ve а Ја ostah u onom јаdпош osecaju, koji se iша u onom 
trenutku, kada se vidi da sve tople ceznje nestaju i to 
kada smo Ьili sasvim blizu пjih." 

. Ма k~liko bll~ Ul~oznati sa pojavom poшl-acenja ipak је 
~tlsak. kOJl pomracenJe ostavlja skoгo пepojmljiv. Nemogucno 
Је с.гш Mesecev disk i onu srebшu Iюгonu, koja ga kao neki 
svetlteljski огеоl okruzava posmatrati ravnodнsпo i пеmашо. 

Kad smo izneli efekat pomracenja, ostaje наш da 
pгogovoгimo sto i о samoj posledici ove pojave kada Mesec 
potpuno sakrije nasim pogledima disk Sunca, kako se не ы 
kome i od nas dogodilo оно sto se dogodilo нekom ma1~kizu 
z~ vl~de Luja XV. Тај markiz vodio је па Parisku opservato
flJH ~ed.no elegantno zensko drustvo da posmatгa pomraceпje 
а koJe Је malo zakasпilo usled brige oko toalete i stigao је па 
opseгvatoriju pola minuta ро zavrsenom рошгасеnјu. Kako su 
dame odЬile zbog zakasпjenja da izidju iz kocija rece im maг
~iz. sa gordim uverenjem: ,,Udjimo ipak gospod'je, jer g. Kasini 
Је Jedan od mojih naj,boljih prijatelja i пjemu се blti veliko za
dovoljstvo, da za паs naпovo izvede јеdпо pomraceпje." 

Da· Ьi doslo do pomracenja Suпca potrebпo је da se Mesec 
пalazi izmedju Zemlje i Sнnca. Citaocima "Sаtшпа" је pozпa
to (

1
) da Zemlja, kao i d'ruge plaпete, k1·uze oko Suпca р о elip-

1
) VJdi clanak: >>Eleшenti planetskih pнtanja«, »Saturn« g·oct. I, Ьг. 8, 

stг. 213. 
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u ClJOJ Је jednoj zizi Sunce, i da se ta putanja 
nalazi u ravni, koju nazivamo ekliptikom. Isto taiko Mesec se 

oko putanji i u jednoj njenoj zizf 
nalazi se Zeшlja. Ravan Meseceve putanje i ravan Zeшljine 

- ekliptike -- seku se u dveшa tackama koje nazivaшo 
cvoroviшa. Pгavu koja vezuje ta оЬа cvora nazivaшo linijom 
cvorova. Znaшo, da se Mesec nalazi izшedju Sunca i Zeшlje 
uvek kad је шlad, (2) te izgleda da Ьi se uvek tada dogadjalo 

Kako 
пastaje 

pomracenje 
Sunca i Mese'ca. 

i pomracenje Sunca. АН, ravan и kojoj kruzi. Mesec i eklipti~a 
zaklapajи ugao od 5° 9' zbog cega se dogadJa da senka kOJU 

Mesec ne dodiruje Ako se pak Mesec kada se na: 
lazi u vidu Mlaidog Meserca nalaz.i u preseku svoje pиtanje 1 

Ш bHzu njega, prava koja spaja sredis:~ Su~ca 
i Meseca pogadja u svom produzenju Zeшljinu ~ovr~юu, sto 
znaCi da Meseceva senka pada na Zemljinu роvгsш~ 1 pomr~: 
<::uje Sunce. Dakle, ak.o se Mesec na,ta~zi u je:dnom od cvorova 111 

n iЉ i ako је u konjunkciji sa Sunceш - dakle Mlad Me
sec, on.da se d'ogadja pomracenje Sunca koje ~о~е blti: pot~ 

deliшicno i prstenasto. Sunce i Mesec pr1v1dno nam iz-
gle,daju iste velicine, iako је precnik Sunca skor? 4?0 p~ta 
od Mesecevog. Sиnce је puta u~~~1~'11JU od Јl.л:.нн_, ... 
110 

Mesec i otuda ova prividna sltcпost u vel.lc1~! о~а dva ~-e,la. 
zatim tela se пе kгесн ро kruznoj vec ро ellptlcnoJ putanJ1 te 

2) Vidi clanak: »Potpuno pomracenje Meseca«, »Saturn« god. l, br. 

11-12, str. 289. 
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zbog Ьiti uvek ista. Naro-
dosta velike: 

govo najvece - i:zшosi 407.000 
km, а najmanje - perigeum svega 356.000 km, dakle skoro zi:l 
ifв manje. Ovo se moze i na samom Mesecu: priшetiti, је 

manji, od Mesec p1·ividno 
manji onda i mi 
:uzivamo u vr1o privlacnom pгizoru, posmatramo 

Sl. 2. Neka је Sunce С, Mesec Z, а neka su С, О, С, mesta па Zemfii. 
Sva mesta О па Zem/ji nalaze se и senci i za njih је potpuno pomracenje 
Sunca. Mesta kao С nalaze se и po/usenci i za nji!J је delimlcn~ ротrасе
лје. Ako vrh konusa senke ne dodiruje Zemlju vec njegovo produzenje Ьiсе 

za ta mesta prstenasto pomracenje. 

prstenasto poшracenje Sunca, kod koje pojave i prilikom po
klapanja sredista Meseca i ostaje jedan Suncev deo ne
pюkriv:en u vidu malog svetlog prsteпa. Ali, ako se Mesec nadje 
izшecfju Sunca i Zeшlje, kad је nаша najЬlizi, онdа prividno 
1zg1eda veci od Sunca i tada se za nelka mesta desava pojava 
potpunog pomracenja, dok druga imaju pomracenje, 
neka opet prstena:sto а ima i takvih шesta u kojiшa se Sнnce 
ne rpomraouje. Potpuno po~m,racenje Suпca moze iznositi vise 
шinuta, u naj1boljeш slucaju 6 m. Dok se pomгacenje Meseca 
vidi iz svih mesta na Zemlji koja imaju Mesec iznad horizonta, 
~dotle se pomracenje Sunca moze videti sашо iz nekih mesta. 
Mesec је tamno telo i kad'a u,dje и Zemljinи sen!ku, онdа se u 
·Otpste ne vidi, jer ga Sunce. ne obaisjava dok је Sunce svetlosni 
izvoг i njegovo pomгacenje slicno је pojavi koju vidiшo, kada 
neki gusti crni оЬ!аk iznenada za1kloni Sunce, onda deo Zemlje 
ispod oЬlaka је nesto m1Ћcniji i ispod njega ne dopiru Suncevi 
zгaci, dok Zemlju izvan tog oЬlaka Stшc.;: lepo obasjava. 
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Рошгасепја Suпca Ьila su posшatгana i kod najstaгijil1 na
гoda. Tako su vec Haldejci znali kad се i u koje се se vгеше 
ono ponoviti i zato su oblcno uzimali vгeme od 6585 dana, 8 
cas. tzv. Saros. U toj peгiodi vremena od oko 18 god. 11 dana 
dolazilo је 13 puta do роtршюg· pomгacenja Sнnca, а posle 
sval\:og Saгosa pomгacenja su se pojavljivala па isti naciп. No, 
kako Saгos osim dапа ima i casove i to 8 casoya koji su zala
zili u dгugi dan, to је Zemlja bila za Уз оЬгtа unapred, а time se 
zona Yidljivosti pomгacenja Sunca pome1·ila za Уз Zemljine povгsi
ne Ш za 120·0 prema zapadu. Tek kada Ьi pгosle tгi peгiode Saюsa 

nesto preko 54 godine trebalo Ьi da jedno isto mesto opet 
dozivi potpuno pomracenje Sunca. Ali ni to se ne dogadja, 
usled пepгavilne Meseceve putaпje (to је jedna od пajnepгa
vilnijih nebeskih putanja) i tek posle nekih 360 godina ponovo 
dolazi za jed'no isto mesto па Zeшlji potpuno pomгacenje Sun
ca. No pгiroda se bas ni ovom гacunu ne poikorava, jer dok је 

u Londonu Ьilo pomracenje 1140, 1715, da:kle, kako је Haley 
zapazio posle 575 godina, dotle је Montpellier imao pomгace
nja 1386, 1415, 1706, 1842. Vredno је upamtШ da se za vreme 
je1dnog Sarosa dogodi pomracenja: 29 Mesecevih i 41 Sun
cevo. U jednoj godini ne moze biti vise od 7 ni:ti manje od 2 
pomracenja. Ako ima dva pomracenja ond'a su оЬа Sunceva i 
uopste broj Suncevih pomracenja veCi је od Mesecevih u od
nosu 3:2. 

Napomin,iemo, da се pomгacenje н Beogгadu ЬШ deliшic

no, а kako се se ono videti citaoci се naCi u Izgledu neba. 
Ostaje nam jos da nasim citaocima pгikazemo koristi koje шо
zешо izvuCi iz ovih pomгacenja. Mozemo ih podeliti u cetiгi 

gгupe: 

1 о Astronoшska proucavanja polozaja u neposred-
Sunca radi proveravanja relativite~a. Kako 

se za Угеmе potpuno.g рошгасеnја mog"U videti i zvezde prve 1 
dгuge ve1icine to su роmгасепја Sunca veoma pogodna za po
tvгdu Opste teoгije гelativiteta. Ро ovoj teoriji s\тetlosni zrэ.k 

је materializovan i kao takav тога, prolazeci kroz gravitacio
no polje nekog nebeskog tela pretгpeti izvesno skretanje kao 
i svako drugo baceno telo. Izlazi, da svetlosni паk, р о ovo ј 
Einsteiп-ovoj teoriji, koji prolazi рогеd izvesnog nebeskog tela 
stkгece prema tom telu za ugao od 1,"75. Ovo skгetanje zгa

kova ор aza se па taj naciл Sto se snimi izvestan Ьго ј zvezda н 
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okolini Sнnca za vreme potpunog pomracenja. Zatim se te zve
z~~ sшш~. пе~о liko ~eseci docnije р о zav1·senom рошгасеnјu 
а,ш to ШЈе bllo 1.лaciJeno Уес 1-anije. ::::nirnci zvezcla (3) koji su 

и vreme Sunca moгaj.u Ьiti u 

. Ш docnije izvrsenirn 
radиlno pome1·eni od Sunc·evoo· sгedista za 1 ''7~ о d 

· .", • с , о. v е napo-
minjemo, da је ovaj efekat Citavih 100 god. рге Einstein-a pгo-

astгon()m Soldner. Sam efekat је spoгan i па
пе moze пista sigurno da kaze. Iz Campbell-

. fotografija nadjeno је da ovog efekta ume-
sto rad1a!пog· pomeгanja nailazimo na sistematsko lateгalno 
pomeran~e з. рогеd toga mnoge zvezde pokazuju i лegativno 
рошегаnЈе. 

. Pod ovom tackom moramo spomenuti jos i Lagrange-ove 
,,Тпаngнlагпе taoke". Slavni Lag·1·ange dokazao da Ьi neko 

koje Ьi b1·zinom doslo u neku ravni Mer-
.L putaпje tako da sa Suncem i Meгkurom obгazuje rav-

пosLгan tгoug-ao, moralo u пјој za uvek ostati. Ргеmа tome u 
. . Ьi se. taoki mog·Ja obгazovati н пeku гu1kн goшila me
teoпta, a!i do danas u tош smisltt jos пista nije ргопаdјепо. 
0\cde dolazi i tаспо odredjivanje vrem:ena pocetka pomгacenja, 
Роtрнпо pomгacenje је i jedinstveпa ргШkа da se otkгije inteг
шeгkuгska planeta (4), ako Ьi e\rentualno postojala. 

')О N. d 1' 
:-· • . Ј 13 а,Је, рошгасеnје Sunca p1·uza astгo-

noшrma jedrпst\тenн mogucпost da potvгde Кirhoyl i.ev zakon. 
Zapazeno је da ша!о рге pocetka i malo posle zav;setka pot

v· •• pomгacenja Mesec ostavlja otikгiven vrlo uzan srp Sun-
ca CIJI vгhO\'i tada svetle iskljucivo svetloscu Sunceve atmosfe
н:. Ргеша tоше, ла tim mestima, ako је tacno objasnjenje Sun-

. ~) O~de iznosiшo nelюliko rezultata ovog· efekta. Prva ekspedicija vriШa 
Је SH!Шanja и Africi i Ј. Ашелiсi Z4·V-1919 pod vocstvoш Сгошшеlin-а ј 
Eddшgton-a .. ~kspedicija н Sobralн nasla је za skretanj,e svetlosnih zra· 
kova 1znos 1, 98 sa gтeskoш ± 0,"12. Ekspedicija па ostrvu Pлiti,ce sniшila 
~е 1ste zvezde i nasla је za ovaj Einsteinov efekat iznos od 1,"61 sa gre· 
skoш ± 0,"30. Ekspedicija o·d 2l·IX·1922 pod vodstvoш Trtiшpler-a iz sni
ш:aka .zvezda nasla је vrednost od 1,"82 sa greskoш ±0,"'15, а 9-V-1929 
Eansteш,-ov efekat ispitiv,ala је neшacka ekspedicija kojtt Sll sacinjavali 
Fr~~пdћc~, Кltiber i Вrншш i nasla је vredнost 2,"24 sa greskoш ± 0,"40. 
AI1 )е Trншpler taj гezнltat popravio па 1,"75 sa gтeskoш ± 0,"19. 

"
4

)
0 

VJdi claпak »U potrazi za noviш planetaшa«, »Satttrн« god. I, br. 8, 
str. ~о_,. 
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cevog· spektгa, tгebalo Ы da se taшne Fгаппсhоfег-оvе 
vide kao svetle, slicпo \rVolf-Rayet-oviш zvezdaшa Sa:turn 
I, 198). То se i opazilo kod posledпjill poшracenja. SniшajuCi 
spektaг vгhova tog sгра doЬija se spe:ktaг Ьleska t.j. toliko 
vгhova Suncevog· srpa !юliko absorbujuci sloj Suпca sadгzi гa
dijacija, а ovi su vгhovi u toliko duzi u koliko se гad~lo о 
шateriji koja se pela do vece visine izпad fotosfeгe. Na _taJ па
сiп Jewell је 1900 mog·ao koпstatovati da se u atшosfeг1 Sunca 
na,lazi па visini izгazeпo ј u kш.: kalciuшa 24; vodoni:ka 1 ; 
heliuшa 12; gvoZdja Razuшe se, da se ovaj spektaг tesko 
doblja, јег vrhovi Suncevog srpa tzv. sioj је vеоша taпa:k 
i iznosi 1' tj. 700-1 ОО kш. 

3" Proucavanje kогољ~. Pгethodno сешо u раг гесi poпo
viti опо sto zпашо о Suпcu. Spoljni ошоtас Stшceve lopte od 

Protuberanca od 
10 oktobra 1910. 
(Snimak 
o,pservatorije 
Yerkes) 

koga dobljaшo svetlost dапа је glatka i Ьljesteca pvгsiпa 
пazivamo fotosferom. Samo Sunce obavijeпo је gasovitom ma
terijoш, :koju nazivaшo atmosferom. Najпizi sloj Sunceve at
riюsfere, koji pliva sашој fotosferi је . I~~~d ob~~~
nog sloja мlazi se hromosfera. Kroz hгoшo~f~ru ~zbtJaJu гu:zl
caSiti mlazevi od vise stotina blljada km u v~sшu 1 te mlazeve 
пazivaшo protuberancama. Izпad hгошоsfеге пalazi se korona 
Jeda~n od najinteresantnijih delova Sunca. 

Da su i u staгom veku vгsепа ораzапја sunceve koгone 
lako шozemo нvideti iz јеdпе Platarhove ( 46--120 g·. рг. Нг. 
ro1dj.) beleske gdle nam govoгi: "Ca1k i onda, kada Mesecev di_sk 
sasvim pokrije Sunce poшracenje је s:koгo uvek пероtрнпо, !er 
se jos uve!k lepo opaza snop svetlosti svuda okolo Meseca _st.o 
spгecava da se doЬije potptшa рошгСiпа." Nisu nam ~~zпatl !Z 

tog staгog doba nikakvi iscrpпi opisi koji ы se odпostll vпа. po
jave poznate pod iшепош korona i protubeгance. Doduse lшa
mo пеЈkе podatke о svetlosniш sпopoviшa oko poпiгacenog 
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Suлca iz 1239, 1317 i 1560, ali р гvi пauc11i opis potice iz 1 7~ЗЗ 
od Baseпia koji је 2-V te g·odiпe роsшаtгао ll Getebшgu ро

шгасепје Sнпса i opisao kоrопн. Оп је posшatrao i рrоtнЬе
галсе, ali iш пiје poklanjao dovolпjн раzпјн јег ih је smatгao 

Sш1ceva koroпa 

za vreme pomra
cenja od 30 
avgusta 1905. 
(Sniшak ekspe
dicije U. S. Nava! 
Obs<:rvatory, 
н Spaniji). 

za oblake н Mesecevoj atmosferi. Когопа se moze videti sашо 
za vreme роmгасепја. Daпas, zaћvaljнjнci geпijalnom iz.umu 
fгaпcнskog astroпoma I.yot-a nюze se sпimati Когопа i van 
pomгacenja Sнnca. Za пјн se гanije verovalo da је орШ:kа po
java. Као i Sнпсеvе pege tako i Когоnа od j:ed,nog do dfltlgog 
роmгасепја шепја svo ј izgled а posle 11 godiпa pos.taje sliCпa 
prvobltпoj. U doba maximнma pega опа је vгlo veli:ka i tada 
јој је sjaj пajveCi. U vreme шiпimuшa pega ona је шапја kao 
i пјеп sjaj, а zapazeпo је da је па ekvatoru Suлca mпogo veca 
по па polovima. Ako uzшemo рнп Mesec za jedinicu sjaja опdа 
јасiла svetlosti koгone variгa izшedjн Vz i 1. U spektгн Коrопе 
ораzепе sн liпije Н i К kalciншa kao i пekoliko sjajnih ргнgа. 
Najvazпija је cuveпa zelena liпija паzvапа k о r о n i u m о v а ko
ja је рriшесепа prvi рнt 1869 а koja пе odg~ovaгa ni јеdпош ро
zпаtош ћ.ешiskош elemeпtu па zeшlji. Iпteresaпtпo .ie, da se ova 
liпija пе vidi kod svakog рошгасепја podjedпako јаs,по, а 1914 
Ьila је gotovo пevid'ljiva. Na pгotiv te godiпe pojavila se t1 
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Когопi јесlна сlгщ:.;а liпija koja је Ьila sliCнe јаСiпе ali с~vепе 
Ьоје. Ovu је liпiju otkгio G. Bosler u Stгoшsuпd-н u sve~
skoj i izgleda сЈа se пiје pojavila pri рошга6еп~u 19?~ 'J;~cta JU 
је f'otografisao т. Mitche\1. Campbell је 1898 рпше~Ј~~uс1 D~p
pleг-Fizeau-ov ргiпсiр па g·оге pomeпнtu zе!епн. lt111Jl1 паsао 
da је ekvatoгialпa Ьгziпа kогопе 3. kmjsec, dok Је Bosleг 1914 
ропюсu 11ovootkгiveпe сгvепе liпij.e паsао Ьгz.iпн od 3,_9 .kш/sec. 

sto se tice polarizacije 1]игопiпе svetlost1, парошшЈепо da 
Stt ргvа ispitivaпja vгsili Seki i Pгazmol·ski (1860). ~· Wt~i~tћ 
је паsао Ј 1,2о/ 0 pola!"izovaпe svetlosti па 7' _od Meseceve 1\'Ice 
а N. Dorsiy 1900 паsао је 11 0/о па 8', dok Је Sakt па. osпov~ 
fotograt'ije izпasao da se polaгizacija kогопiпе svetlo~ћ pгos,ti-
гe sve do ivice Meseca. 

Da kazeшo jos sапю пesto i о pгiгodi kогопе. Mateгija od 

koje је sastav!jeпa Јюгопа vгlo је 1·azredjeпa, а to паш пајЬ~
lје роtvгdјн}н koшete koje sн pгosle kгoz пјн. Tako kоше~а tz 
1843 ptOsla је 4' od Sнпсеvе ivice bгziпom od 560 k~ tal~o 
је tom bгzirюm pгosla lпoz kогоnн пiје ipak iшala шkаk~~ћ 
zakasпjeпja. Sclшebeгle vегнје da је to dokaz da kогоп~ роћсе 
od eгupcije iz zone pega; Ako Ы to Ьilo tаспо, опd~ Ь1. mat:
гija, da ы izmak,la Suпcevoj pгivlacпoj sili moгala нnаћ .vecu 
Ьгziпн по sto је kгiti-cпa blzi11a za' Sunce tj. 618 km/sec, alt ~p
seгvacije пе pokazнju пista sblпo. Biglow юisli, da su ~е~ћсе 
kогопе mag'l1etske pri10de i to zbog iz.gleda kогопе u ШIШШН· 
шu pega, kad опа liCi па Jiпije sila јеdпе пашаgпеtisап~ lo~te. 
No i ova se hipoteza пе шоzе pгimiti s obziгom па vг о VlSO· 

lш 'teшperatuгн od 4200°-3600° С. No i ovo pitaпje је. za sada 
jos otvcнeno, а ргоСiсе jos mпogo роmгасепја dok dodJemo do 

· пjeg·ovo~ kопаспоg 1еsепја. Najzad: • . . . 
4" Posшatranje meteorolos,kih рrошепа pпltkoш рошt а

сепја Suпca, kao ораdапје teшperatшe, joпizacije, barometat·
ski pгitisak i tоше slicпo, takodje је vгlo vaZ;Iпa stvaг. 

Djordje М. Niko1ic 

AstronomsRe 
Юein: Astt·onomische 

(Nastava1k, VII veceri) 
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. Herschel је zeleo пesto da sazпa i о mestu пaseg Suпcevog 
ststema u ovoj g·omili maglina i zvezdaaih jata i, kao vr!o vero
vatпo паsао је, da se i sanю паsе Suace пalazi u Mlecпom putu 
iako пе bas u пјеgоvош sredistн. "Моgн se, kaze оп, :primeпiti 
razпovгsпe metode е da Ы пesto sigшпo saznali о Sнпcevom 
mestн н ovoj g·odiпi zvezda; роmепнсн samo jedпu od пјЉ, а 

to је пajopstija i пaj:pog·odпija, kojom sam se bas росео i ја slu
ziti. Nazivam је тегепје пеЬа (Gag·iпg tl1e Heaveпs) ili тегепје 
zvezda (Staг-Gag·e). Та metoda sastoji se н tome sto vise puta 
izbrojiш zvezde u deset vidnih polja, jedпog do drнg·og·, mogЋ 
dшЬlпа. SablгajнCi Brojeve zvezda i deleCi taj rezultat sa deset 
dobljaш ргоsееап 1bro ј, zvezda н svim oпim dclovima пеЬа ko је 
па ovaj nacin meпim. Povucemo li sada, kгoz jedinlll tackн, ргаvе 
cije sн dнzine srazmeгne izmereпim brojeviшa а koje stoje pod 
ug·Joviшa, ko је шerimo, опdа се :povгsiпa omedjeпa kt·ajпiш tac
kama tih liпija pгetstavljati gгanice ovog skupa zvez,da i pokazi
vace шesto gde lezi Sнлсе н пјешн". Vec s1ledece g·odline (178.5) 
Herschel је na osпovu posmatraпja proSirio svoje znanje о ma
gliпaшa i sklopu Yasioпe. Оп је jos tada пagovestio da smatra 
mag·Jiпe kao grнpe zvezda, ali da su tako пe:izmerпo daleko od 
паs, da је пеmоg·нсе пi пajjacim te!eskopom zapaziti pojediвe 
medjн пjima. Heгschel је tad1a mislio, da је нtvrdio kako ј1е zve
zdaпi sistem н kome је i паsе Stшce, јаsпо odeljeп od drнg·Љ. 
1789 objavio је поvе гezнltate svojih ispitivaпja, пagacljao је 

tada о zakoпima ро kojima se obraz.uju zvezdaпa jata. Smatra, 
da se to stvaгaпje vгsi pod нticajem pгiv'lacпill sila zbog сеgЋ se 
mora с!а doblje loptast oЬ!ik Iz ovog·a, zakljнcuje Herschel d:alje, 
izlazi, da sн bas опа zvezdaпa jata koja пат п.ајЬоlје роkаzнјн 
svoj oЬlik Ьila пајdнzе izlozeпa нliсајн privlaC:пЉ sila. 

Ako pгetpostavimo, па ргiшеr, cla se пekad 5000 zvez:da пa
lazilo гаsнtо, опdа се опо od dvajн zvezdaпЉ jala, koje је duze 
Ьilo izlozeпo sili koja stvaгa oblik, Ьiti gu~.ce i Ьlize defiпitivnom 
oЬliku. Iz оvЉ гаsшаtrапја, vidi se da starost јеdпо.е; jata шo
zemo odгediti iz polozaja пјеg·оvЉ sastavпЉ delova. АН пе шoze
mo zakljuciti da је svako lopta-sto jato ргеша apsolutnoш trа
јапјн isto toJiko staro, posto се jato od 1000 zvezda svakњko. do-: 
ЬШ рге savгsen oЬ!ii{, пе_g;о пеkо dщg;o koje saclгzi milioп zvezda. 
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Mladost i starost su гelativni pojmovi. I dok veliki hrast 
moze Ьiti jos sasvim mlad, dotle se јеdап isto tolblш staг gпп 
moze nalaziti па granici raspadanja. Моја metoda posmatranja 
пеЬа, tako zavrsava Hers·chel s.voju гaspravu, izg·leda da Ьаса 
пovu svetlost па njega. Sada postoji misljenje ро kome ono lici 
па d!ivan vrt koji ро svojim alejama ima mnogo гazпolicпih tvo
гevina. Doblt koju mozemo izvuCi iz пјеgа је ta sto 1111 sveukup
пost svoga islшstva mozemo da prosirimo па neizmeгno vreme . 
.Jer, produziшo рогеd'јепје koje sаш pozajrmio iz Ьiljnog· carstva, 
nije isto da li се blti potrebno da mi toliko ziviшo da Ьi, jedno 
za drug·im, g\edali kako jedna blljrka pupi, cveta i lista, пosi plod, 
vene, sнsi se i trнпе, Ш cemo ргеd ocima imati veliki broj pгi
шeraka svakoga s.tanja kroz koje prolazi Ьiljka. Velika је юisao 
da se covek, koji se, sto se tice njegovoga veka, moze poгecliti 
:;:а mнvom koja zivi jedan dan i koja нјнtrн lнta а нvесе је visr: 
nema, da se taj kratkoveki covek Ьlagodareci svoj1im posшatra
njima i zakljuccima ttzdize dotle da, donosi zaklj1Jicke о stvaranjtt 
i relativnoj staгosti zvezda. Ono sto је ро iskus.tvtt prividno ve
blto i nepromenljivo pokazнje se u svetlosti гazuma 'kao izmena 

postajanja i nestajanja! 
Heгschel је, medjtttim, i dalje aeumorno radiio; svojim veli

kim teleskopima pгetrazivao је svaJke noCi zvezdaпi blim i uvek 
tшlazio nova ,(uda. 13 поvешЬга 1790 паsао је izvanredno inte
resantnu ројаvн, naime jednu slabu zvezdu koja је Ьila opko
ljena veJi.kom, sasv.im ok1·нg\om i пеznош svetlom atmosferoш. 
"Zvez·da је", prica Heгschel, "tacno н sredistн а atmosfera oko 
пје ј'е t.ako nezna da se nemoze pretpostaviti da је sas.tavljena 
od zvez,da, а nemoze Ьiti sнmпје н ocig·\e.dnн vezн izшedjн zvez
cle i njene atmosfere." "Ovde imamo dakle", nastavlja Heгsc11el 
н svome izvestajн, "zvezdtt zavijenu н svetlecн mater,ijн ciji nam 

је sastav nepoznat." 
Kakvo se polje novih gledista otva1-a nasim pojшovima! Ove 

maglovite zvezde treba da nam sluze kao kljttce.vi kojima cemo 
resiti drнge tajanstvene pojave." Hersc11el је dalje svojim po
smatranjima нtvrd,io da materija koja mag·\ovito svetli nije нvek 
vezana za sred'isnн zvezdн, drнgim reЬma da posto је magliпe 
mutnog sjaja koje se javljajн bez zvezda а opet mogн iшati isti 
sastav kao i atшosfere шag,Jovitiћ zvezda. TaJko је dosao do 
pгe,tpostavke о jednoj univerzalпoj materiji mнtпа sjaja, cij,iш 
zg·нsnjavanjeш н tokн neizmernog- broja 11iljada i шШопа g·odi-
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па postajн zvezde. S pravoш је otkгicн ove vasioпske шagle 
pгidavao veliki znacaj i pr·izпao је da oclнstaje od svog·a гапiјеg· 
tvrdjenja da su sve шаg\iпе sашо нdaljene !11~ре zvezda. Ро nje
g·ovom tacnom шislјепјн шоzе н duЬiпаша пebeskih pгo:;;tora 
j~edna magliпa blti sastavljeпa samo iz zvez.da, koje пi пasi пај
])о!јi teleskopi пе pokazuju 1<ао pojedine zvezde, ali to шоzе blti 
i ргаvа шagla koja se sаша od sebe svetli, najzad se шogu zvez
da i шag·Jina zajedno javljati. 

Rэzli'kн је tesko пасi, i veca нvelieaпja teleskopa ле dovoc!e 
ovde do resenja, јег нvek postajн vidljive поvе шag·Jicaste tvo
гeviпe koje Ьi se шoZda tek н јаСiш dшЬiпiша mog·Je гastvoгiti. 
Ovde је dakle н Herscl1el-ovo vreшe Ьila postavljena graпica 
d'aljem istrazivanjн. Daпas to vise nije slнcaj, јег паша, :kao stл 
сешо docnije v.ideti, spektralпa analiza omogu6нj,e da гazlikн
jeшo da li је пеkа шaglicasta nebes:ka tvoreviпa sш110 нdаlјепа 
lнра zvezcla ili ргаvа шagla. 

(Nastavice se) 

STRUCNI DEO 

Nel<olil<o rezultata iz moje arhive 
za Sunceva posmatranja 

(Nastavak) 

Velika gгupa н рогаstн aktivпosti pokazivala је vec 15,/9 
ргvе ost1Jtttke ob1·azovaпja traka u zadпjoj velikoj pe,e;i. Vec 16/9 
пalazile su se u toj pegi 4 рагаlеlпе trake koje stt vec naredпog 
dana 17/9 Ьile iskrivljene kao н lulш, sto нkаzнје na пеkо rota
cioпo kretanje traka od istoka preko seveгa l<a zapadн. 

18/9 tгake роkаzнјн tendeпcijн da se ропоvа vrate noгшai
IIOПl polozajtt ali 20/9 н toj peg·i ле ргiшеснјн se пikakve t1·ake. 
No, istog dana priшecivali stt se pгvi оsпнсi traka u ргvој peg·i 
velike gтнре! 

Naredпog· dana 21/9 пalazilo se н toj peg·i vec 5 paralelпЉ 
traka. Severniji deo реnшлЬt·е ove peg·e Ыо је 22/9 sjajno Ьео, 
sjajniji od пajsjajnijih delova fotosfeгe! 23/9 priшeCivale su se 
jos tгi trake ali 24/9 velika predпja peg·a se vec raspala н clve 
шапје pege od kојЉ је poslednja iшala dva jezg·ra. Velika gтнра 
је vec pre zalaza pokazivala zпake raspadanja. 

Retka pojava primeceпa је 5 поv. 1927 u 12.45 cas'. sг. еvг. 

vr. нvelicaпje: 50-100; аtпюsfега: 3-4. lJ pegi F/8, koja је ргеt-
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lюdпog· dana pokazivala jasпu tгаlш н шeridijaпskoш polozajн, 
ova је tгaka Ьila ргеkiпнtа i Yideli sн se sашо пјепi osnнci. Od 
jнznog osпнtka ove t1ake (jezicak) protezao se skoгo tri do 
cetiri рнtа taпak zrak ka seve1-нijeш ј ezickн l{ao da Ьi se sad 
imala нspostaviti di1·ektпa veza izшedjн оЬа jezicka. C:itava ро
јаУа tгajala је dve do tri sekнпde, ali jezicci se лisн spojili. Uda
ljeпost izшedjн оЬа jezicka moze se proceпiti па 10.000 kш. Uti
sak pojave Ьiо је, kao da Ьi sнпсапе пшnје 11tele · stici do se
vet·пijeg· jezicka. 

Vеоша priшetпa је i sledeca pojava н veCim dvojпiш ре,g·аша 
(gтнраша) tj. poslednja pega cija је ншЬга blla гazvui::ena kao 
н spiгali u pгavcu Istok-Zapad pojavljuju se ceste рагаlеlпе i 
taпke svetlosпe tгake-

Takav slucaj pгetstavlja velika grнpa sерtешЬга 1926. Me
djнtiш kod паt·еdпе velike gгнре јн!а 1928 геd оЬгаzоvапја traka 
Ьiо је dгukciji. 10/7-28 predпja pega velike dvojпe pege Ьila је 
razvнcena u ргаvсн lstok-Zapad i iшala 8 рагаlеlпЉ svetlosnЉ 
tгal{a dok је паrеdпа pega iшala sашо јеdпн trakн. 12/7-28 u po
slec!пjoj pegi пiје Ьilo пikakve tгake ali narednog dапа priшe
cena је ро jedna tгaka н svakoj pe,g·i. 14/7·1928 пiје Ьilo vi~e 

tгaka i ргеdпја peg·a је pokazivala zпake гаsраdапја. Upoгedju
jнCi veliku g·гнрн od jula 1928 sa g·гнрош septembгa 1926 рri

шеснје se da sн pojediпacne faze гazvoja н gтнрi шеsеса јн1а 

пastнpile н оЬшнtош redн od опоg·а koji је рriшесеп н gтнрi 
sерtешЬга 1926. Izg·leda kao da sн u gтнрi шеsеса јнlа sile dej
stvovale н оЬпшtош 1·еdн. Ni pojavljivaпje peg·a ро dve i clve 
па Sнпсеvош шeгidiaшv пiје sitлa pojava: takvi slнcajevi пisн 

retki: нsаш!јепе peg·e 27/2-1928 н G/7 i Н/7 па sеvепюј heшi· 
sferi te isto tako 14/4-1928 н Е/8 i F /9. 18/6·1 928 pr"imecena је 
ро јеdпа gтнра peg·a paralelno sa Sнnceviш шеriсНјапош н Р/5 
па severпoj l1eшist'eгi i I/5 па јнzпој l1emisferi. 

U poslednjoj velikoj peгiodi шaksiшшna peg·a isticн se i шa
li rпiнiшi. Izgleda kao da i tн postoji izvestaп peгiodicitet. 

Bilo је dапа kad је Sнпсе bllo be.z pega Ш је пeko1iko dапа 
pokazivalo sашо пekoliko pora ili pak ројеdiпаспе шаlе peg·e. U 
posledпjoj periodi шaksillll!шa је Sнпсе irпalo шiнiш1..1ш aktiv
пosti u sledeCiш dапiша. 

27-IV-1926 razlika 
20-Vll · 1926 
5- IX-1926 ,с_ --

84 dапа 
47 
72 

" 
" 

119 

16-XI-1926 7:3 
28-I-1927 59 
28-III-1927 79 
19-XII-1927 " 51 
8-VIII-1927 82 
29-Х-1927 " - 41 
19-ХП-1927 51 

8-II-1928 101 
19-\f-1928 24 
12- VI- 1928 б7 

U осlпоsнпа н\шрtш povг~il1lJ ~ш1се је bllo нajbo.~·atijc н рс
~·аша od t'еЬгнага do шаја 1928. Мiпiшuш ос! 12-VI.- 1928 tt-eiJa 
pгipisati Sнпсеvој гotaciji, ostali шiпiшi clo пагеdtЩ[,;, нzeti ро 
~!Уа i dYa od jedлo,g do пагеdrщg· pokazivali su нsрогепје, clakle 
lZYesпo рошегапје шiпiпшша. Ovo рошегапје шiпiшшла z.vace·· 
пю pнlsacijoш. Mo_gtJ ~е pгimetiti izгaziti шаksiпшшi. 

(NastaviCe se) 

Преглед и ноЬости 
АСТРОНОМИЈА 

Церес. - Први од астероида који 
је откривен, Церес, може се видети 

у ман,.им инструментима крајем маја 

и почетком јуна. Церес је. открио 

Piazzi у Палерму 1 јануара 1801, у 

сазвежђу Бика. Још је Кеплер ука

зао на сувише велико растојање 

између путања Марса и Јупитера,. а 

и Воdе-овим законом предвиђена је 
много пре откриhа Ц~реса једна ма

ља планета која би се налазИЈIЗ у 

том међупростору. Откриhе првог ас

тероида сматрало се као потвр,да тог 

емпиричког закона. Међутим ускоро 

се видело да из,међу Марса и Јупи

тера Иlма више небеских тела; 1802 
открио је. O!Ьers Ј!!руги астероид 
коме је дао име Палас, 1804 Harding 
открива Јунону, а 1807 0\Ьers от

крива и четврти астероид - Весту. 

Потом није пронађен ни један астс
роид све до 1845, од које је rодин~ 

љихов број, захваљујуtш фотогра
фији, нагло растао тако да је 1926 
достигао 1160. Број астероида. и 

даље се стално повећава. Деси,ло се 

више пута да је неки астероид дуго 

сматран за комету, па под тим име

ном ушао и у каталог. Тако је 1920 
нађено да је комета 1908 а }'Ствари 
један астероид, па и сам Piazzi кад 
је открио Церес прво је помисЈiио 
да је то нека комета. То што се 
неки астероид сматра за комету до

лази отуда, што многи астероиди 

имају јако развучене путање, које 
имају велиК'ИЈ нагиб према еклиптис 
ци, а то је баш карактеристично 

код комета. С друге стране многе 

мале перио,п:исне ко-мете немају ни 

омотача ни репа, тако да не посто-
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ј 11 нека оп:счна разлш<а измсlју 1 sпа za koпitost ргiшс61јс sc i u ~asc, 
н.их и астероида. Кад се открије padaПJll vel!klћ dнpl1l1 gп1ра, ZпасаЈ
неки астероид он добије свој редни па је i ova сiпјепiса da se prilikoш 
број у једном кругу, а проналазач pojave velikЉ dнрlЉ gгнра sporadic
мy даје им,е; [тако се први астероид по pojavljujн i Sllp!·otпe gгнре i to 
означава са 1 Церес, други 2 180<' zapadпo oci glavпe gгнре, 

Г!алас, итд.] ако није добио наро

чито юле астероид се означује са

мо својим редним бројем у круrу 

Средље отстојање Цереса од Сун

ца износи 2, 77 астрономских једи

шща, а време обилажеља 1б81 да

на; у преч н ИЈ< у има 780 IШЈiометара, 

ЕФЕМЕРИДЕ 

Ректансцензија Деклинацнја 

11 111 

Мај 16 15 28 -10 51 
24 15 20 -10 55 

Јуи 15 14 -11 4 
9 15 8 -11 19 

Опозоција 16 мај,а" највећа сјај
ност 7ш,З; Це рес се налази у са

звежlју Ваге, (Das Welta11. а]11". 1936) 

Gospodin Tomec daje Uputstva za 
posmatranje Suncevih pega prilikom 
ic!uce periode maksimuma pega. 

Prilikoш idнce peгiode шаksiпшша 
pega treba пагосitо раzпје pokloпiti 

па sledece сiпјепiсе ра Љ, еvепtнаl
по koпtrolisati: 

1) Svetlosпe tгake ll ншЬri iшајн 
tспdепсiјн da zadгze polozaj stшceve 
шagпetske ose, Usled vrtlozпog giba
пja ншЬге trake шепјајн pravac ll 

s111silн rotacije pege. Pгi1iko111 idнce 
peгiode 111aksi111н111a trebalo Ьi паго
сitо pos111atrati OVll pojavll kao i po
jaVl! stшcaпih пшпја kakve sн рriше
сепе: па pr. 5. 11. 1927. 

2) Svetlosne trake sн elektro-шag
пetske prirode ра pre111a to111e dej
stvнjн па Zешlјн па isti naciп kao 
gгнре pega. 

З) U tЋzvojн velikih dнр!Љ gгнра 
pega ргi111еснје se izvesпa zakoпitost 

sto је Ll сlапkн Уес istakпнto; izve-· 

4) U periodu шаksi111нша pega ргi

шеснјtt se sasviш jasno i selпшc!aг
ni шаksiшншi sa periodom od oko б 
шeseci; tok peгiode ovi11 sekнпdaгпil1 

шаksiпшша је paгalelan sa velikiш 

шeteoгski111 katastгofaшa i zemljotгe
siшa па Zeшlji. Kгiva aktivпosti po
kazнje i sektшdame ш1шшн111е ali 
nji11ova peгioda Уагiга od 41-101 
dan. 

5) Dejstvo velikЉ gгнра na Zeш
Jji шanifestнje se vec 1-2 dапа рге 
pгolaza gгнре kгoz centJ·aJni шeridiaп 

Sнпса. Ovo dejstvo na Zeшlji пе po
javljнje se sашо koci prolaza yeJikЉ 
gгнра, sekнпdame peгiode шaksiшн

ma ·od 6 шeseci, vec i ргоl.аzош dгн· 
gЉ veci11 Х gгнра, пaroCito kad se 
njilюvo elektro-111agпetsko dejstvo 111a
пifestнje i ројаvош svetlosпЉ tгaka. 

Perioda sektшdarпЉ 111aksi111ншa 
od б 111eseci шogla Ьi se нzeti kao 
osnova za ргоgпоzн шеtеогskЉ ka
tastrofa na Ze111lji. 

6) Као naiшadпa posledica velikЉ 
zeшljotгesa па Zeш]j,i паstнрајн zeш-

1jotr.esi па шеstн oko 1R0° zapadпo od 
"glavnog сепtга velikog, zeшljotresa 
kako i dнz zопе koja vezнje ova dva 
шesta. Ocitп.a aпalogija sa yeJikim 
grнраша pega sto Ьi еvепtнаlпо mo.g
'to slнziti za postavljaпje pr.ogпoza ... 

LjuЬijaпa, septe111btЋ 1935 

Ivan Tomec 

Godisnji broj ztiava zemljott·esa. -
Вюј sшгtпih slнcajeva рюнzюkоvапЉ 

zeш1jotгesiшa ПШОg'О је veci nego sto 
se verнje. Ро stablstickiш stнdijaшa 

Dr Cllaгles Davisoп-a sredпji g·odisпji 

Ьгој ovih Z:Itava izпosi 28.000 do-30.000. 
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СУНЦЕ, Q Првог јуна у Београду Сунце излави у ЗЈ1 55
111 

а 
залази У 19h 17m дњн траје 15h 22111. У петак 19 јуна о. г. наступиilе 
ломрачење Сунца видЉиво из наших крајева као делимично, Од дели
мичних помрачења, сматрају се интересантнима она код којих је по· 
мрачено 3ј4 Сунчевоr пречника а величина садашњег помрачења износи 
83% Сунчевог пречника. Ово помрачење треба да буде у толико више 
зњпажено, јер читав низ година, наиме до 1961 г. неhе се моhи 
посматрати из наших к:рајева. Да би се могао пратити ток помрачења 
вису потребне никакве справе •сем комадиhа загарављеног стак.~а, који 
може сваки на1пранити себи и својима за по.па минута; стакло не мора 
бити нагарављено равномерно, а само око из.абраhе место, које је за 
лосматрање најбоље. Стаюю се може наr,аравити помо,fiу терпент.инове 
чађи или најобичније свеhе. А ко има при руци неки доглед, посматраље 
he бити још интересантније, јер је могуhе уочити планине и узвишеља 
на силуети месечевог рубiа. Тада загарављено стакло ставити између ока 
и доглд,а, а, да се неби гар размазо, згарављену страну стакла покрити 
.друг.им чистим комадиhем, стакл'а излепити около хартијом. 

Астрономско друштво апелцра на све своје члаиове да га помогну 
резултатим.а својих посматрања, која су у толико важнија, што у поје
диним крајевима мо·же бити наобла.чено и сваки посматра,ч, ко·ји је 
имао моrуhност да пра.ти ток појаве, може много допринети науци. 

За посма.трање треба: 

1) Изабрати место о,даКЈrе је отворен видик према истоку; 
2) Нагаравити ·стакло; 

3) Проверити часовник (према ради!У) пре и пооrе појаве кад се 
,Укаже прва прилика; 

4) Прибwвити термометар собни или ма юакав био и 

5) Бити спреман за опсервације неколико минута пре помрачења. 
Овај мали уложени труд, који не спада у обим свакидашљиц.е, биhе 

rкористан за науку и боnато награђен задовољством од посматраља ове 
;ретке по}аве, која се дуги низ годиiна неhе видети из наших крајева. 
·Само посматраље састоји се из следеhег: 

1) Очекујуhи улаз Месеца на Сунчев юотур с десне стране, забеле· 
ЖЈИ:ти ареме почетка помрачеља. Не треба се бунити да уочен почетак 
.наступа нешто доцније о:д пр'Вог додира, који је без инструмента ме
могуhе оrпазити. 

.. 2) Пратити кретаље месечевог руба испред Сунца, обр.аhајуhи па
жњу и на онај руб Месеца који се налази ван Сунца, и забележити, 
да ли се он примећује, или моменат юад је био примеhек 

3) Бележити ·стање термометр1а на Сунцу сваких 5-10 минута ра
чунајуhи од почетка помрачења. 
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4) У моУrенте највеће фазе обратити пажљу на боју и сјај пред

мета у најближој око"1ини (дрвеhа, џбуља) и изглед љихових сенки. 

5) Забележити моменат с&ршетка помрачеља, што је лакше одре

дити него по,четак. 

Све податке са назначељ,ем имена, адреса и места молимо слати 

на адресу: Астрономско друштво Балканска бр. 4 Бе-оград. 
Почетак Сунчевог помрачеља 19 јуна 19З6 г. У Београду, пада У 4h 

7m, 9 т.ј. 16 минута после излаза Сунца. Тренутак највеће фазе наступа 
у 4h 59,ш 7 кад ће бити ПО'С~Iрачено 0,8З4 део Сунчевог пречника. По

мрачеље се свршава у 511 Бб,ш 7(1 ). 

Појава Загреб Сплит 1 Скопље 
h т h т 

1 /z т h т 

Час Сунчева излаза 4 5,3 4 16,6 

1 

3 58,2 3 52,5 
Почетак помрачења 4 11,8 4 3,9 4 8,8 
Тренутак највеhе фазе 5 1,4 4 58,0 

1 
4 54,8 4 58,8 

Свршетак помрачења 5 57,3 4 54,6 5 53,4 5 56,9 
Величина ппмраченог дела преч-

1 
0,817 HИKil 0,770 0,815 

1 
0,879 

Два дана после Сунчевог помрачења т.ј. 21 јуна У 15h Сунце уљази 
у энак Рака (§) и од тог мо,мента почиње астрономско лето. Тог дана 
Сунце излази у Београду у 3h 51111 а залази у 19h 2Sш, најдужи дан 
у години траје на нашој географској ширини 15h 47ш. Грађански сумрак 
траје З9ш астрономски 211 З2ш. ЗО јуна Сунце из:rази У Београду У Зh 

54ш а эа.1а.зи у 1911 2:3ш. 

Месец 

М Е Н А 
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Месец 42 

Последња че тв р т 36 

Млад Месец 51 

Прва четврт ll 35 23 3 

МЕРКУР. <;! Зl маја би:о је у дољој кољункцији са Сунцем, стоrа 

се прве половине јуна не може видети на небу. 

2 јуна у 22h Меркур је у афхелу; 12-VI у 17h у застају и истог дана 
у 22h поново пролази афхел. 

17 јуна y20h Меркур је у кољункцији са Meceцo:vr, јужније од Ме
сеца за ().О, 6; 2.5 јуна је у највеhој елонгацији и ~югао би се видети рано 

(1) п~д<щи узети из Го;шшљака нашег неnа. 
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јутру пре изљаска Сунчевuг по.\1рачеља могу по-
тражити на истоку у јутарљем сумраку и Мекур, а.:rи услови за пvсма· 
траље нису најповољнији. 

ВЕНЕР А Q 29 јуна стиже у кољункцију са Сунцем, стога је у 
току јуна невидљива, и тек крајем јула појавиће се на вечерљем 

МАРС с3 11 јуна стиже у кољункцију са Сунцем стога је невидљив. 
Л/ПИТЕР '2). Јупитер стиже у опозицију са Сунцем 10 јуна и цео 

јуни је повољан за посматраље планете и љених сателита. Наћи Јупи
тер на небу није тешко. Њега ћемо познати по јарком мирном сјају; 
По лепоти и сјају он уступа само Венери. 

Јупитер преставља веоуш захвалан објекат за опсервирање; интере
сантна је и сама планета и љени сате.:шти (месеци). Већ и у малом 
инструменту опажа се спљоштаност овог највеhег члана Сунчеве поро
дице. Јупитер се брзо оюреће око своје осовине: њеtов дан је скоро два 
пута краћи од нащег земаљског - свега 9h 50ш и то брзо кретаље Ју. 
питера окv своје осе да се опазити у дурбину у току једног сата по
сматраља. 

5 јуна Јупитер је у кољункцији са Месецом и Месец he про1ш 
близу планете на удаљељу од три и по Месечева пречника. Јупитер 

8 северно. 

САТУРН ћ стиже у западну квад,ратуру са Сунцем 13 јуна и види 
се на небу У другој половини ноhи. У току јуна Сатурнов прстен са 
земље њнди се нагнут према земљи под сасвим малим углом, (28-) 
(мањи од у,; степена). 28 јуна и тај мали нагиб исчезне и са Земље види 
се само руб пре1·ена, а пошто је прстен веома танак, тај руб ,се ни не 
примећује ни у великим инструментима, те Сатурн изгледа као округла 
планета јако спљоштена ња половима. Спљоштеност Сатурна је већа 
од Јупитерове, али ее она неда уочити због прстена, и К3iд прстен ис
чезне, спљоштеност сама пада у очи. Појава исчезнућа прстена је од 
великог значаја за астр,ономију, јер се тада предузимају најцрецизњија 
мереља прстена ,Р.ади проучаваља љегове природе. За те р.адове потр,ебни 
су о,rромни инструменти и прец,и:зне справе за мереља, стога ми се 
нећемо дуже на томе задржавати. 

12 јуна у 2011 Сатурн је у коњункцији са Месецом; Сатурн је 7,.о 9 
ју жио. 

УРАН 0 крајем априла је био у кољункцији са Сунцем и у ква
дратуру стиже 2 ,августа. Стога сад није најповољније време за његово 
посматр.ање. 

НЕПТУН 'f 4 јуна стиже у источну квадратуру са Сунцем. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

2 Утар. Меркур у афхелу у 22h. 

З, Среда. 11 сателит П. пр. (почетак пролаза) у 1h 12ш; II С. пр. 
у Зh 49111. 

4 Четв. I п. Пр. у Зh Зш; Нептун у источној квадратури са Сунцем 
у 22h. 

5 Пет. I сат. п. Пм. (поч. помрачеља) у Oh 12ш, 3; Меркур у ко
њункциј,и са Ренером у Sh; Меркур 3° јужно. Јупитер у коњункцији са 
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Венераl h т h т о ' т " о 

5 јун ll 8 4 23 +21 8 -3,4 9,8 !,720 58 
Q 17 јун lJ 24 5 26 +23 15 --3,5 9,7 1,732 77 

1 
29 јун 11 41 6 30 +23 46 -3,5 9,6 1,736 96 

1 

Јупитер 
5 јун о 2 17 18 -22 31 -2,2 42,8 4,291 259 

2). 17 јун 23 4 17 11 -22 26 -2,2 42,8 4,287 260 
29 јун 22 11 1'1 5 -22 20 -2,1 42,6 4,325 261 

Са тур н 
5 јун б 17 23 33 -5 2 + 1,5 15,4 9,739 346 

ћ 
17 јун 5 31 23 35 - 4 54 + 1,4 15,б 9,540 346 
19 јун 4 4.5 23 3б - 4 52 + 1,3 16,0 9,343 34'7 

Месец ом у lS.h; Ју питер l,PS северно. I. с. Пр. (сврш. пролаза) у 2:3h 41 m. 

10 Среда. I! п. пр. (поrч. пролаза) у 3h 26rn. Јупитер у опозицији са 
.Сунцем у 17h. Сатурнов н.ајвеiш сэлелит Титан пролази испод Сатурна. 

11 Четв. Марс у коњункцији са Сунцем у lh; 

12 Пет. II с. Пм (сврш. помра:чења) у Oh 24ш, 9; 1 п. з. (поч. закла

њана) 2h 4m - Ме.ркур у застају 17h; Сатурн у к,оњункцији са Месецом 
у 20h; Ме"ркур у афхелу у 22h; I п. rrp. у 2:3h 13ш. 

13 Суб. I с. пр. у lh 25ш; С:атурн у западној кводратури са Су.н-

.цем у llh. 

15 Пан. Уран у коњ. са Месецо·м у 22h; Уран 5° јуж,но. 

16. Утар. Венера у ,Q 6h; Ш п. з. (поrч. заклањ.) у 22h 23ш. 

17 СреДа. 1!1 с. пм. (свршетак помрачења) у lh 35ш, 9; Меркур у 
коњункцији са Месецом у 20h; Меркур б, 0 6 јужно. 

18 Четв. II п. з. ~поч. заклањ.) у 23h 57ш. 

19 Пет. Венер.а у коњункцији оа Месецом у lh; Венера 0,07 ју.Жно; 
.Марс у коњункцији са Месецом у 2h Марс 0, 0 1 јуЖЈно; 

Сунчево потпуно помрачење видљиво из нашнх крајева кс.о дели

мично. Види Сунце ња предходној страни. 

20 Суб. I п. пр. Oh 58m; I с. пр. Зh 10ш; Венера у коњункцији са 

Марсо.м у 5h; II с. п,р. у 2h 23m. 

21 Нед. 1 с. пм. (сврш. помрrа:чења) у Oh 40ш, 6; Сунце улази у ::>.нак 

Рака § у 15h почетак астроrномског лета; 1 с. пр. сврш. пролаза) У 

21h Збш. 

24 Среда. III сателит п. з. (почетак заклањања) у lh 40ш. 

25 Четв. Нептун у коњункциiИ са Месецо:v1 у >:!1; 

1 

Меркур Ј највсhој јутарњој е.1онгаuији lбh на 22о за· 
падно од Сунца . 

26 Пет. 11 сат. п. З. (поч. заклањања) у 2h 13ш. 
27 Суб. Ј п. Пр. (поч. проааза) у 2h 42m; I! с. пр. у 23h 38rn; 1 п. 

з. у 23h 58m. 

28 Нед. с. Ю!. (сврш. помрачења) Зе.нља ступа у раван Сатурновог 
прстен а. 

29 Пан. Венера је у горњој коњункuији са Сунце:v1 у llh. Земља 
пролази раван Сатурновог прстена. 

сателита m 

1-VI 43210 12-VI 40123 23-VI 30214 
2 43012 !3 4032 24 1 о 324 
3 12043 14 43201 25 20134 
4 20143 15 4321 о 26 ] 0234 
5 0234 16 43012 27 о 1432 
б 1 Q324 17 4102 28 3420 
7 3Q214 18 420!3 29 3421 о 
8 32104 19 4103 30 43012 
9 3 о 124 20 0432 

10 10234 2! 320014 Полошаји сателита пре-

ll 24Q13 22 321 о 4 
стављени иако се виде у 

астропомсном дурбипу 

Време априлу 

ИЗДАЈЕ ВАЗДУХОПЛОВНА МЕТЕРЕОЛОШКА СЛУЖБА У ЗЕМУНУ 

Месец апр,иш је познат у нашој земљи као мбсец променљиви· и 
кишно·г времена. У првој половини често бива и мр.ааа, док је друга 

половина у највише случаје·ва умереио топља. 

Овогодишњи 31ПРЈ!Л у погледу променљивости в,ремена не разли
кује се много од претљ.одних. Али у погледу темпе,ратуре показао се 

осетно топлији. Мраза ·скоро није било. Једва у два дана (9 и 20) за

пажене су свега на два до три мест,а минималне температуре нешто 

мало испод нуле (до -2.2°). 
Топљо време правда се учестаношћу појаве ваздушних депресиј.а 

(циклона) над средњом Е-вропом, што обично њњје случај у априлу, 

када 'се депресије најчешliе одржава1ју ња Средоземном Мору. 

У погледу в-одених талога овај месец био је сувљи од нормалног 

априла ·СВУ да дубље н.а копну, док су у приморским пределима водени 

т,алози биљи обилнији. Узрок овакве поделе водених талога лежи у чи

њеници, што је појавом депресија на,д средњом Европом било изазивано 

струјање ваздуха преко наше земље претежњо од Средоземно.г Мора. 



температуре (средње дневне, њаkсималне и минималне) и водених талога 

у априлу 1936 год. 

1 Датум 1 1 1 3 i 5 1 7 1 9 1 Н 113 115117 119 1 21 ! 23 1 25 1 271 29 i 1 ~~/Ш!~~~~~~ 
1 
сред. темn.l 13,31 13,01 1о,зl 7,:JI 8,21 10,5I 4,81 10,1, 9,01 7,51 7,91 10,01 9~~--12,9 -~12,5г------~ 9,71 1 

Љуб- ман.с. " 19,4 19,0 16,3 8,6 11,7 16,5

1 

8,5 1?,71 13,2 13,71 lЏ 1~,0 15,7 21,41 19,~), 14,5 _ 21 
љапа l мин. " 7,2 7,5 7,5 5,01 5,4 4,5 0,9 2,7

1
, s,n 1,6 4,5 ь,7 2,6 2,0

1
, 3,31 4,51 

вод. талог 2,5 7,5 4,5 3,7 1,3 7,9; 0,0 4,0 2,7 119,7 

1 

сред. темп.l 12,3

1

. 12,91 12,01 9,9, 12,9 1 11,81 10,51 10,8\ 8,91 8,41 8,71--щ4·~-16)1-т5,31-15,61--111,41--1----· 
Cymar< мане. " 18,0 14,9 14,0 12,81 17,9

1 

15,8 13,0
1 

13,0 12,1 12,8 ~,5 14,0 14,0 20,5 19,0 14,8 1 19 
мин. " 6,0 11,7 11,9 6,7 5,2 6,2 6,0,1 7,81 6,0 5,0 6,5 6,8 6,4 7,0 11,5 7,4 

1 
вод. талог 0,9 80,1 15,9 0,3 52,01 12,6 67,0 2,7 6,4 348,4 

1 

сред: тема., 12,51 15,91 9,61 6,6~3-~--i2~3~-g;o;--l3,5-l -12,3,~S,11-9;g-l 13,Г~9;11-14,5-~-l5,51 111,41 1 
lаа:греб мане. " 19,71 21,0 12,1 8,6 11,2 16,9 13,0 19,01 15,; 12,3

1 

13,0 17,3 Н,~ 1 ?.0,1 20,0 15,6 _ 15 1 мин. " 3,5 10,4 7,2 2,8, 7,4 9,7 4,6, 7,7i 10,_ 4,8 3,4 8,5 б,оl 4,6 8,0 6,2 
вод. талог 1 18,4 6,81 · 0,7 1 0,7 1 0,3 40,4 

--~--среД. те~\ fз;г---1 15,у------\ 11,41---7,~1 11,91 13,51' 10,31. 14~2-1 8;51 12,9 12,11 6,31 13,21 16,01 112,11 1 
Сшш. мане. " 18,2 21,8 14,5 1~,6 16,2,

1 

19,6 14,2 7~,7~ 1~,~~ 12,1 18,6
1 

20,0 8,G 19,1 21,0 16,9 1 9 Брод мип. " 7,7 9,5 11,0 и,О 6,5 9,0 5,0 1,4 8,6; 5,8 6,2. 6,8 5,0 4,5 9,6 7,4 
вод. тазrог. 4,3 5,8 5,01 0,3 1 3,5 48,01 

·-~-~сред. темп:-~~,~15,1! !1,7-~-7,41~9)1 14,01 11,91 15,1! 13,41 8,6~-1(3-! -12,5!--6,3113,51 14,5ј -~12,11---~--
манс. " 1 19,5 22,0

1

' 19,5 1:Ј,5 12,5 18,5 16,5 21,01 !8,0: 14,5: 17,6
1 

19,0. 9,0 20,2 20,5
1 

!7,0 1 13 МИН. " 9,0 8,2 9,0 2,6 7,0 JO,IJ 7,5 9,3 8,61 5,01 5,4, 7,01 4,5 3,5 6,0 7,1 
вод. талог 6,0 6,0 1,0 11,0 1,0, 2,0 12,0 2,01 76,0 

---:-~-сср~е·д. темп. ј 12,:Г~-~о.~-- -s;9-!l)l 1.'i,з 1-1о~4с1
--тв.оl-15,о\~7,91--15,оГ15,з-~ 6,91 14,61 16,71 113,01 1 

Ноnи мане. " 17,5 20,0 13,иl 12,4
1 

16,8

1 

19,5

1

. 15,2 '20,7 20,Ј 12,0 20,0

1 

20,8 10,0 20,3 23,5 17,8 3 10 Сад ыин. " 5,8 ll,o
1
: 7,0

1 
2,8

1 
4,4 9,2 4,7 10,5 11,8 4,1 5,5 9,8 4,0 6,0 5,1 6,4 

~---вод. тал~-~-____ 6,~-~0,2 2,_0_'i,2 ___ ~_2,8~ --~-2,0 34,3 --';-~-l 

1

' сред. темrL 1 11,6'

1 

15,9

1

1 12,~. 8,71 11,61 15,2! 1},3! 16,lj 17,41 7,71 14,41 15,71 10,31 13,11 16,41 113,01 1 
Бео• мане. " 16,5 20,5 15,0i 11,5 16,6

1 

21,51 15,5' 20,5,

1 

23,2 10,5 20,5 21,Ј 18,2 20,0 24,0 18,6 2 8 :град мин. " 8,0 6,5 12,5l 3,5 4,0 8,0
1 

7,01 9,5 ;2,0
1 

6,0 6,0 10,0 7,0 4,2 5,4 7,2 
вод. талог u,2 0,2 4,0 5,0 . 1,5 1,0 ___ _ЈЈ.О _ ___ 5,2 35,1 

1 

1 

сред. темп.l щз,l· 14,41 12,~~ 8,61 9,9, ~4,71 10,41 14,9'

1 

18,3! 6,71 14,61 13,91 8,11 13,11 16,11 112,6;'-1--~;-----
Бела мане. " 15,;, 19,7 16,о 10,61 16,~~ "0,2 16,5 19,5 24,0, 11,4 18,2 19,3 9,0 20,0 1 25,2 18,1 4 11 Црква мин. " 6,5 10,6 8,3 1,6 - 1,0 6,6 7,0 12,6 12,6l 3,2 4,2 10,7 6,fil 2,9 4,0 6,4 1 
__ ___,__в.с..одс.:.·_т_алог 1,8 2,6 0,0 1,3 0,6 2,5 8,5 0,3 1 26,0 

1 

Вел., сред. темп. 1 11,31 14,91 11,51 6,91 9,9\ 15,31 10,91 14,21 18,71 7,1, 13,81 14,21 8,51 14,11 16,6! 112,8! I)laдn:- мане. " 17,2 21,8 15,1 9,6 15,6
1 

21,1 16,1 19,7 24,1 11,6 17,5 19,4 9,6

1 

2Џ 25,4, 1~,6. 
3 ште мнним. " 8,1 9.1. 8,0 1,4 0,2, 9,7 7,6 11,0 13,3 4,7 1,6 10,3l· 7,0 1,8 4,8 1;,11 

вод. талог 1,61 2,3 1,1 1 2,5 3,7 1,2 6,0 3,7 0,0 1 25,1 

1 
1 

сред. теАm-~ 12,9,15,ol 12,81 8,51 13,31 14,61 10,8[-16,41--14,4-1 -7,51 12,11 i4,6i 6,31 12,91 15,11. 112)".,.--1 ~~-Нови- мане. " 17,8 23,0 21,4 14,0 18;;, 20,7 15,4, 22,7 20,6 12,4 20,8
1 

20,71 9,4 20,2 23,0 18,7 
9 

Р 
љача миним. " 9.6 11,0 12,1 2,0 8,QI 10,8 7,5 7,4 5,1! 0,3

1 
9,0

1 
6,0 3,2 5,0 12,4 7,6 - -

вод. талог 2,1 6,0 4,1 3,6 1 0,4 0,81 2,11 5,5 49,7 

---~ сред--:- темu. -~-12,31-12,3114,31~11)1~14,81 13,4,------уf,з-, -13,41 11,51 6,0, 8,4, 13,01 3,91 13,81 14,б/ 1 11,5' 1 Сара- мане. " 19,5 19,8 18,6 16,5 21,8 21,0

1

1 
19,4 19,9 18,0 11,0 15,1 19,2 7,Е 21,6 23,5 18,11 

1 19 јево МИНИЈ"tl. " 3,9\ 4,21 9,0 2,01 7,0 8,5 14,5 7,8 8,0 3,5 U,O 2,5 3,0 4,9 3,'> 5,1 
вод. талог 1 2,2 ·:,2 13,9 0,61 8,0 о,о 1 54,1 

1 
сред. теми.! 10,21 10,31 11,91' 9,61 13,21 11,0( 12,81 11,91 9,5-1-(2-1 -7-;g/-ц-4,1 -й711-iЗ,зt ___ l -ш.от------1---

llлев- мане. " 14,6 16,6 17,0 14,6 21,5 17,21 18,0 17,0 14,2 6,~ 1 В,О 14,0 4,6 1~,2 21,01 14,9 
1 14 ље l миним. " 2,6 3,6 9,0 2,5 7,5 3,6 5,3 5,0 6,9 2.61 0,0 3,01 3,6, 3,2 3,о 1. 4,41 

вод. талог , 0,2 4,4 1,0, 1,0, 4,5 4,0
1 

28,2 

1 

сред. темn.l 15,01 15,11 16,7i. 14,51 19,31 17,11 14,41 14,9~--13,61~9,31 11,3

1

1 13;2[10,2с-l6)1------щ-2Г ~--15,0-. ---~-----
Моста мане. " 22,?1 19,9, 20,81 18,6 24,6 22,6 21,01 17,8 20,2 15,6

1 

15,5 18,UI 13,2 24,2 25,01 20,(, 
3 27 Р миним. " 9,Ј 1 9,0, 11,6, 11,4 12,2 11,4 8,4 11,2 12,0 6,4 4,5 10,0 7,2 8,0 9,4

1
. 10,JI 

l вод. талог 1 1 1 -~- 5,3' 11,8 1,2 3,61 37,31 .. 14&,5 

1 

сред. теми./ 9,9 16,21 12,21 9,51 12,51 15,71 10,71 15,JI 17,21 7,1i 12,61 15,31 6,8! 14,11 16,91 1 12,81 1 
мане. " 15,0I 22,6 21,6! 11,6

1 
17,2 20,~ !3,4 20,5 22,Ј 11,5! 19,5 20,81 8,4 19:5 24,~ 1 18,1 

1 14 мнним. " 6,0, 10,0 10,6 4,1 7,8 10,, 9,0 9,4 12,4 3,5; 3,4 10,2 5,6 8,0 4,.)1 7,2 
вод. талог 0,8, 6,3 5,3 2,2 3,5 1 1,Ј 7,4 4,5 4,2 1 ·-'--с5-со3"',9.с.' _ ____,_ __ 

1 

сред. темп.l 9,5 13,71 15,0 8,91 12,51 15,71 12,31 15,31 16,61 6,81 13,71 15,6l 7,21 1?,9 16,1. 112,7
1 

1 Ниm мане. " 14,3 18,5 21,5 10,21 18,0 20,2 15,2 18,9 20,6 10,5 17,3
1 

20,8 9,9

1 

1;Ј,3, 24,') 17,{ 
3 12 МШ!ИМ. " 7,2' 10,5 10,4 2,61 б,2 11,8 9,8 10,0 10,9 4,4 7,8

1 
10,71 5,6 3,4

1 
5,3 7,6 

l----'--вод. тал. __ 1,1_~~_6,1 . __ 7,3 2,3, 0,6 1,6 3,9 1,8 0,4 3,0, --~-- L ___ 55~----~ 
R 1 сред. темп.l 10,0; 13,71 12,91 8,11 13,2,

1 

13,8 13,61 13,01 14,21 6,61 10,51 13,21 7,41 12,0 16,~ 111,7ј 1· м::;~~~ мане. " 14,4; 19,4 18,7 ч,о 1 18,6 113,41 20,2 18,3 18,5 9,1)1 15,2 16,7 9,8 Щ.S 23,3. 16,91 
1 

!Б 
миним. " 7,1, 3,5 6,2 о,5 7,0

1
. 9,9 7,3 8,9 6,0

1 
4,0

1
· 4,5 8,7 5,4 3,4 5,5 6,11 

вица вод. тал. 0,9; 0,5 0,6. 1 Џ 0,6 2,3 1 1 1 25,0 

1 сред. те1ш. 1 11,3 13,9, 16,51 9,о, 15,7 13,81 16,0Ј 15,51 16,9\ 10,61 14,21 13,8-, 11,БI-l4,4ГliЏT --,- 13,7 ---

1

,--·-
Сnоиље мане. " 1 15,6 21,01 23,2

1 

12,4, 21,3 17,4 22,71 21,4 22,0 15,4 17,41 18,0 15,4' 20,5: 23,'.21 18,5. 
2 13 

1 
мнним. " 1 9,t 7,2 9;t 7,5 12,0 12,1 7,0 9,2 11,8 3,3 7,71 7,5 3,7 7,51 6,51 8,01 

1 вод. талог ' 0,0 1 1 1 1,7 1 1,2 1 19,7
1 

1 
сред. теми., 8,5, 9,4 9,71 8,0 12,4 10,51 9;7~-~9,8~-lО,Зј~бр-~ 7,4~- 9,9 ~8~0~-- 9-;з---1 11~8,-----~--9~2---,---

П мане. " 14,2 18,3 19,6 12,5, 20,9 18,5 20,8 17,9 22,1, 14,1 17,0 16,2 12,7 17,2 22,6 17,2 
1 

1 
11 р:кшепl миним. " 7,8 6,4 8,3 7,8

1 
9,7

1 
9,2 6,4 7,7 11,71 1,5 5,2 7,11 6,8 8,11 7,8 7,4 

1"""~" 1 1 1' ~-т--г'·1 1 '·1 1 '1 1Ј ЈЈ~( 1 Ј' т-

14 

tv 
С)) 

,_, 
t-;:) 
-.] 



према срџ,њој Европи. У таквој прiЫIЩИ в.Јiажни ваздух са мора, при 
крет~ању према средњој Европи, био је принуђен да савлађује пла

нинске препоне, које чини планински венац Динарског Система. При 

овоме, морски ваздух морао се уздизати изнад планина, а усЈЈед тога 

наступа његово ј,њко хлађење (адињбатско хлађеље), што изазива јаке 

изливе кише. У даљем кретаљу преко наше земље овај морски ваздух 
није имао прилике да се уздиже, због пада терена, те није бюю хла
ђења, нити Јаког излива кише. 

Кретаље времена по данима било је следеhе: 
од 1-3 априла преовлађивало је делимично облачио и топло вре

ме У целој земљи, са нешто кише у северозапа.дним и источњим кра
јевима. 

4 наступило је наобљачење у јачој мери у свима пределњма, а на
рочито на Приморју, где је дувао јак ветар Широко са 1шшом на махове. 

5 облачио и кишно време владало је у цел~ој земљи. На Приморју 
се одржавао умерен ветар Широко, док у унутрашљости није било· 
ј,аког ветра. 

б У целој нашој дiРЖави осетило се слабије захлађеље и наступило 
је разведраваље местимично. 

7 11 8 поново се наоблачило у целој земљи уз ј,ак ветар. Широко 
на Цриморју и ј,ак југ,оисточни ветар у осталим пределима. Кишно 
време владало ј,е у сњиЈм,а крајевима. 

9 и 10 наступило је извесно разведр,аваље у целој земљи, али је 
местимично било и кише. 

11 и 12 наступило је ново наоблачење у целој земљи, а нар~очито 
у приморским крајевима и на северозападу, где је било и јаке ~кише. 

Цровала облака у приграничним пределима према Италиј,!f. 
13 разведрило се у целој земљи уз извесно захлађење у току но,Јш. 
14 кишно време у целој земљи. На приморју ј.ак ветар Широко. 
15 и 16 местимично разведраваље у унутрашњости, а на Приморју 

и даље киша уз јак ветар Широко. 

17 бурно време ~са кишом у целој Краљевини. 
18 и 19 претежно облачио време са местимично јаким ветром tИЈ 

повременом кишом. 

20 слабије з~аХЈюђење у целој земљи са извесним разведр~авањем 
на северној половини, ,а местимично киша у ју:жсним пределима. 

21-23 преовлађивало је облачио са местимичним ведринама. Јак 

Широко на Приморју, ~а умерен јужни ветар у унутрашљости. 

24 и 25 облачио и кмшно врем~е са осетним захлађењем у целој 

земљи. Ветар умерене јачине из сенерозападног кв.адранта. У планин

ским пределима било је мало онега. 

26 разведравање у северним крајевима и на П;риморју, а облаrчно 
с:редином државе и на југу, са нешт:о кише на облаке. 

27-29 преовљађивало је ведро и тихо време у целој Краљевини. 
30 априла наступило Је извесно наоблачеrње еа нешто кише скоро 

у свима предељима. 

Кретаље тем:пфатуре, водених талога и облаrчности показано је ња 

nрегледу. 

r1BTEOPOJIO-
ГЕОФИ3!1КУ 

-Г'Z/1 193 б 

ПОПУЛАРНИ ДЕО 

Астрономско друштво у поводом овог 

чења имало прилике да покаже способности 

за научни и посматрачки рад. Досад наше друшт'Во вршило 

астрономије проко свог часописа >>Са

за ове две године показало доста до

опсерваторски рад друштво НИЈе могло 

вршити јер не располаже астрономским инструментима. За 

ово помрачење друштво је ипак било доста припрем

.љено. 

Астрономско друштво је благовремено преко дневне 

штампе и Радио станице у Београду известила грађанстiВо о 

помрачењу Сунца, истовремено на све пријатеље 

неба да запажаља пошаљу друштву. је досад 

примило велики број писама у 

ток овог делимичног помрачења 

нш~r крајевима наше отаџбњне. 

достављен опис и 

како се видело у раз~ 

друштво, као што смо рекли, било је доста 

добро припремљена и од својих чланова г.г. Емануела, Јанко-

Ландсберга и писца ових редова, који су се налазили 

у Београду, образовало је малу експедицију која је 

помрачење Сунца посматрала са највишег врха Ава!ле :ксрај 

Београда. је потпуно задовољно резултатима које 

је ова љегова прва експедиција постигла, а нарочито ако се 

уз1ме у обзир да је t:ађено врло слабим инструментима које 

су начинили сами чланови друштва. Друштву је нарочито при

јатно што су и његови чланови из у~Нутрашнюсти г.г. Томец 

(Љубљана), Д-р Мохоровичиh. (Загреб), Зонабенд (Сплит), Ба-

(Вел. Кикинда), Ашауер (Ђевђелија) постигли врло до-
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резултате из посматраља помрачеља што су на-

чинили неколико успелих снимака и, најзад, што су посма

траља вршили у присуству веhег броја грађана из 

места. 

Ову небеску појаву, за коју је Астрономско друштво раз

вило веома живу пропаганду, посматрао је огроман број гра

ђанства. У Београду и љеговој околини било је на ногама 

преко 20.000 људи, села око Београда, места по унутрашљости 
Младеновац, Смедерево, Крагујевац, Ниш, Јагодина, како нам 

јављају, имала су живост као на Ђурђев-дан. Интересантно је 
и то, да су путници из возова посматрали овај редак природни 

догађај. Кад се узме у обзир, да се помрачење дес~ло одмах · 
после 4h, а да га је посматрао огроман број стаtНовништва 

заинтересован баш од Астрономског друштва, друштво Ј).юже 

бити потпуно задовољно својим радом јер су досад ове по

јаве пролазиле готов·о незапажено. 

Експедиција 

Астрономскоr 

друштва 

на Авали 

с десна г. г. 

Николић, 

Јанковић, 

Емануел, 

Ландсберг. 

Експедиција Астрономског друштва. Од Астрономокоr 

друштва одређени чланови били су на врху Авале 18 јуна у 
15h, где су импровизовали маЈЈ!у посматрачницу. Место юда>кле 
је посматрано помрачење било је идеално; источна страна 

хоризонта била је 1потпуно отворе.на погледу. Бкспедиција је 

следеhе инструменте имала на раюположењу: 1) једа1н дурбин 
жижне даљине 102 cm, са двоструким ахроматичним објек

тивом отвора 108 mm и окуларом који повеliава 60 п:ут·а -
слике су му јасне и ахроматичне; 2) Галилејев дуtрбин са 4 

чија су повеhања 6, 18, 27 и 48 пута; 
сограф, чији hемо опис дати други пут; и 

алкохолом и нагарављt~н:ом 
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са 

унапред, да је хоризонт у Београду увек 

у магли и облацима изабрана баш Авала чији је хоризонт 

без ових недостатака. Наде друштва су се испуниле. 

је било одли:чно као и изглед, тако да је успех био неизбежан. 

У овом чланку изнети су само први резултати, без икак

вих коментара, затим сопствене фотографије помраченог 

ца и эапажања чланова и приј·атеља друштва, кој.а оу узета 

из многобројних досад приспелих писама. 

Снимци кюје је начинио г. Ј. Ашауер из Ђевђелије 

Цодири. Код помрачења Су1нца важно је запазити почетак 

'И крај поја1ве. Сви наши посматрачи обратили су на 'ОВО на, 

рочиту пажњу, као што их је упутило Астрономою друштво 

преко »Сатурна« и дневне штампе. Из до~садањих података 

~опажено је да ·се у многим местима, као Бео•rраду, Загребу, 

Ћевђелији, Дра•го.љевцу, Велитюј Кикинди, Љубљани, Наши, 

цама итд. није могао видети почетак помрвчења С~нца, јер је 

Ћебо у том тренутку било облачио. У Сплиту, Милни као и 

дуж целе Јадранске обале такође није могао бити посматран 

почет,ак помрачења, јер •се Сунце тамо појавило вeli као по

.мрачено. Прrви додир Месеца и Сунца одлично се видео са 

.Авале, из Зајечара, Злота ит1д. Излаз Сунца на д,вали забе

-.лежен је у Зh 52m, када се Сунце појавило у интензивној 

црвеној боји. Призор је био диван. Посматрано је како се 

Сунце све брже пење изнад :х,ори::юнта, журеliи да посматра

чима што пре пружи слищу давно очекиваr-юr помрачења. Свет 

<OIIO наше екпедиције био је одушевљен. Чланови експедиције 

.nочели су посматрати Сунце и опазили су велику групу пеrа~ 



32 

23 мале, 4 средље величине и једну велику двоструку 
16m после изласка Сунца настало је помрачење. 
8m наша експедиција забележила први додир. 

почетак помрачења за,пажен је у 411 lm (бележио г 
а у Злоту у 4h 14111 (г. Хрваковиl1). 

сјајни котур све се више крњи, тако да 

помрачења у Београду настаје у 6!1, када је 
ю:юњено Сунчева пречника (наша експедиција н г.г. Д-р 

Пелц, генерал Аранђеловиh, Глигоријевиh, Рајиh и у Дра

гољевцу у 511, у Вел. Кикињди у 511 5m (г. Басариh), у Ђевђе

лији, која лежи близу појаса тоталног помрачења, највеhу фа

зу забележио је наш члан г. Ашауер и 4h 55m. Свршетак по
мрачења забележен је у у 511 57m а у Ђевђелији 

у Бl1 55111. 
За све време помрачења Сунца мали број места имао је 

чисто небо. на Авали било стално ведро, дотле је у 

Беог}:аду било наоблачено од 4h до 4h 25111 и затим 
од 511 45m до 511 50m. Исто се тако цела појава могла видети 

и на целом приморју, док су остала места видела 

помрачење на небу делимично покривеном облацима. 

Температура и барометарски притисак. С обзиром да је 
ово помрачење у нашим крајевима било делимично није се 

могао очекивати велики пад температуре. Стање температуре 

прет'стављено је графички на 'Стар. 133. По иввештајима знамо 
да је јутарља температура у Београду била l9°C, да се у 4h 
13111 пење ,на 20,5QC и да у тренутку највеhе фазе добиiја: вред
ност 19° (г.г. Пелц, Аранђеловиh, Глигоријевиh и др.). Као 

што се види у Београду је температура опала за 1,5°. На Авали 
је наша експе,диција забележила пад од 0,8°, у Љубљани (г. 

Томец) 0,4-0
, највеhи пад је био у Ъевђелији (г. Ашауер) 4,75°, 

у Сплиту (г. Зонабењд) 0,9°, у Милни (г. Борзати) 0,5°, у Ве-
. ликој Кикинди температура је опала за 1,3", док је бароме
тарски притисак опао за 0,2mm као што је забележио наш 
члан г. Басариh. Примеhује се да је било хладније и мрачније 

но обично, а у време највеhе фазе примеhен је ветар. 

Сенка, боја предмета и примедбе. Експедиција Астро

номшог друштва као и г.r. Пелц, Аранђеловиh, Глигоријевић, 

Рајиh и други посматрачи из Београда запазили су да је у 

тренутку највеhе фазе делимич:ноr помрачења Сунца сенка 

околних предмета била бледо сива, небо око Сунца било је: 

сивих облака. Г. испод 

дрвета опазио пројекцију 

Атанасијевиh исто 

и сјај пред:v1ета """'''"·" 
била оштра; свуда се 

осветљеље је бшю и 

добило више ш:rаву (Рајковиh, Зајечар). r. 
Кикинди опажа да предмети имају суморну боју, да 
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Кр,етање температуре за време помрачења у Сплиту !, Ђевl)елији lf. 

Београду ( Авала) Ш, Вел. Кикинди IV, Зајечару V, Нашицама VI. 

опуштено и изврнута, а то исто опажа и наша експедиција 

на бел~ ј брези која се налазила у подножју места посматрањ.а. 
Г. ДивЈанови:h, наш члан из Нашица, приметио је да су птице 
МЈирне и :није чуо песму славу}а и коса. Г. Ћиновски из -Тетова, 
коме је хоризонт изгЈrедао тамно плав, није чуо кукурикаље 

петлова а и птице су таiМО биле узнемирене. Многи зеt:vюьорад

ници чудили су се што је мрачно и хладно а највише их 

бунило што су коњи и говеда радили некаrко тромо. 
Дугине боје и светлост. Како О'ВО помрачење код нас 

било потпуно већ делимично то се корона није могла видеги. 
Ипак r. Аранђеловиh из Беоrра,да, видео је, у моментv највеhе 
фазе, око Месеца танак прстен беличасте боје. Г. Ашауер 
опазио 18-0 јrужно од Сунца дуrине боје ширине 1° а дужине 
1,5о: У правцу Сунца у1правно ,гсо хоризонта видео се стуб сен
ке Једва приметне мрке боје. Г. Рајковиh. из Зајечара такође 
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видео око Сунца дугине боје са црвеном у средини. Наша~ 

као и г. Борзати, за време наЈвеће фазе приме

тила ,на ивици Месечевог котура, а у продужењу Сунчевог 

српа сјајну светлост. Г. Томец из Љубљане у 4h 24ш видео је 
од Сунца радиално ка зениту тамно сив одсев који 

lш. 

Месечева диска. За време помрачења Сунца, када Ме· 

сечев котур покрива Сунце, треба да се његова ивица види као 

изрецкана. Те неравнине на рубу мрачног Месечевог котура 

нису ништа друго до његова брда. Интересантно је да многи 

посматрачи који су помрачење С;унца посматрали и кроз до

гледе нису опазили да је ивица Месечевог котура изрещкана. 

Наша експедиција, посматрајући помрачење Сунца, опазила 

и на великом и на малом дурбину да је кorryp Месеца био 

ове време нерава>н. Исто то приметили су и наши чланови г.г. 

Томец, Пелц и Дивјаtновић. Поре1д тога г. Пелц и г. Рај,ић, обо
јица из Београrда, приметили су за време највеhе фазе по

мрачења и р;уб Месеца изван Сунчева диска. 

Пеге примећене за време помрачења. Експедиција Астро

номског друштва, да би испитала своје инструменте, одмах 

по инсталирањ;у на Авали, 18 јуна, почела је вршити посма
траља неба. Снимак Сунца начињен истог дана веома је успео 

и на њему се јасно видела веhа група пега. Помоhу веhег дур-

избројане су пеге и нађено је да их има: 23 мале, 4 сред
ње величине и једна велика. Многи посматрачи опазили су 

Сунчеве пеге и кроз тамно стакло. У Београду су г. Глигори

јевиh и други опазли пеге са леве страtне на непомраченој 

површини Сунца. Разуме се да оу пеге бивале све јасније уко

лико се помрачење Сунца ближило максимуму. Пеге су ипак 

најбоље запажене у 4h 42m. По'f!Пуно је разумљиво да су се 
пеге и у ма,лим инструменТiима, као и кроз нагарављена стакла,. 

могле лепо видети ~само стога што је површина Сунца била 

заклољена Месецом и што је с времена на време прозирна 

магла смаљивала Јачину Сунчеве светлости. Г. Хрваковић 

(Злот) такође је видео пеге; r. Дивјанојиh, rюсматрајуhи по
мрачење из Нашица, видео је на левој страни Суrнчевог диска 

три пеrе од којих је једна била двострука. Исти посматрач 

запазио је да је у 4h 15m Месец дошао до западне пеге а у 
5ћ Месец је покрио и велику пегу, да би их у 5h 33ш све от
крио. Запажа се да су ·сви посматрачи углавном приме.тили 

Снимци Астрономског друштва 

Ј стубац (одозго надоле): 4h 25т; 

411 40m; 411 50m; 

ll стубац: 11!1аксимум помрачењз у 

5h; 5h 10m; 5h 25m; 5h 4Gm. 
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тrи велике пеrе што потврђује и наш члан г. Томец из Љуб

љане, који иначе стручњак за пеге. Наша експе

диција посrматрала је у које је моменте тамни Месечев котур 

почео заклањати поједине пеге. Тако је у 4h 52m Месец наи
шао на прву веhу пегу, у 4h 55ш почео је заклањати и велику 
двоструку пегу, а у 5h 34m открио је и последњу Сунчеву 
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За вpe;vre помрачења 

начинила је осаљшаест врло успелих ени-

снимаља и по напред 

плану. Снимања по:щ::ачења вршили су и наши чл<:п-юви г.г. 

шауер и Зонабенд 

Исто тако г. из Сплита, снимао помра-

чење Сунца малим апаратом сваких и начинио 

укупно 230 снимака. 
Из овог кратког чланка у коме су изнети само подаци 

доста јасна слика о то,ку 

делимичног ОД 19 1936. 
м. 

Ovo је vec tгеса iпteresantnija рагсiјаlпа 
koju sam imao da potanje promatl·am. Pгvi put 
tгао sam ovakovu iпte1·esantпiju paгcijalпu pomt·ciпu (gdje 
sec zakгije preko ргоmјега Suncaпe ploce) н Zagгebu 1905 
gocl. kao gimпazijalac, drugi рнt kao ~kao studeпt zaclпjeg se
mestгa u Gottiпgeпu 191~ g·oct., а sada evo i tгeCi put opet u 
Zagгebu. Za роsшаtгапје pгipгavio sam se specijalпo, а kao' mje
sto posmatгaпja izabгao sam najvisн istocпu tегаsн поvе zgrade 
gimпazije н Kгizaпicevoj нlici, odakle је oћ;oren pogled па sve 
cetiгi sћапе svijeta. Као pomocne spгave posluzile sн mi: 1) sta
ljak sa tri tегшоmеtга па zivu, od kojih је јеdап Ыо potpнno 
zasticeп ( dvostrнkiш Љnom) od suncaпih zга1ш*), dгugi i tгeci 

· termometaг пisн bili паншiсе zastiCeпi od sнпcanih zгaka, а 

jednome od пjih bila је lшglica осаdјепа samo do poloviпe, tj. 

*) Zastita izradjЩa је ро шојој uputi. S ovim terшoшetrиn шjerio 
sаш svojevremeno н аеrор!апн prnmjeпu temperatнre visinoш. fsp. S. Mo
lюroYiCic: Istrazivaпje vjetra u Radziech6\vu u Ga!iciji. II dio: Od1Jrad1Ja · 
шjerenja i teoгetska гazmatranja о stгukturi strнjanja zгaka s osoЬitim 

obz.irom па iшЬн!епсiјн vjetra. »Rad« 223 1 226, »Bнlletiп« 13 i 14, Jogoslav. 
akadeш. zп. i шп]е., Zagreb 1920 i 1921. 

137 

samo na onoj straпi odakle dolaze suncane zrake; 2) maleni 
od 3" azimut&lno montiran sa raznim okularima i sa 

dva crvena stakla (razne gustoce) za P'юmatranje Sunca; 3) kva
draticki fotografski aparat Х 18 s polovinom Steinheilova 
aplanata 65 cm fokalne udaljenosti. Ovdje vrijedno, da se 
potanje osvrnem na montaiu ovog obje;ktiva, kako Ы se i 
ljubltelj[ astronomije mogli pomo6 u slicnim zgodama i na sas-

N 

к 

Slika 1. 

ma jedпostavпi пacin.. Sl. 1 prikazuje nam ovalю prвudesen.н fo
togгafsku kameгu: па zа:рог Zp нsагаflјеп је samo okvir objek
tiva Zs iz lюје sн ЬЉе izvadjeпe оЬе lece, tako da је on poslufio 
tek као zastor. Na. ovaj okvi1· 01bjektiva пasadio sam valjak V 
iz kartona 34V:J cm dufine, lюjega sam izпнtга obljepio сrпiш 
papirom, а Шli пjegov fP'Гednji kraj u:cvrsltio sam Sipoшeпutн ро· 
loviпu Stei>nheilova a:plana:ta 65 cm fokalпe нdJa1jenosti. Kod toga 
treba1o је paziti, da opticka os objektiva О Ьнdе paralelпa sa 
stгanicama valjka а i okomita па fotografslюj ploci н ka
seti. К. Radi toga vezao sam valjak V sa pгedпjim dijelom foto
grafske kamere s pomocu uzeta U, te sve ргiје ispюbao. Za vri
jeшe pomrCiпe naravnao sam slikн Sunca uvijek ostro пајргiје 
па mнtnom staklu, а kod fotograЛraпja vizirao s pomocu New
tonova trazioca: N; 4) d:obar sat koji је Ьiо пагаvап na seku,ndн 
tоспо; 5) maleпi Fнessow putni aпemoшetar. 

Nazalost шeteoгoloske prШke u Zagreb'u nisн pogodova1e 
ргоmаtгапјн pomrciпe. Vec dап ranije, kraj razmjerno visokog 
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Ьаюшеtга, sргешаlо se па oluju s gгшlјаУiпош, ali se је паvесе 
vrijeme popravilo. Dгugi dап ( 19 о. т.) Ьilo је ган о ujutгo u 
3 h vгlo povoljno, no vec oko 3'"' stali su se па sjeyeгo-isto!ш 
skup!jati oЬlaci, а oko 4 !1 vidjeli su se u NE mlazюvi kise, !юја 
se је pгЉlizaYala. Uspгkos tog·a pгiгedio sаш sye za rad i 11 411 

росео ЬiljeZiti temperэ.tшu svakih 5 min. Vidik spгam istocпe 
straпe пiје Ыо cist, teska zарага lezala је па zemlji. li 416 pocelo 
је Suпce da se pokazuje izпad kгоуа susjedпe kuce. Suпce Ьilo 
је kгаsпе рuгршпо-сгvепе Ьо је, рошгасеnо do 11 "' prom.jeгa, 
dok је pozadiпa blla iпtenzivпo sivkasto-modгe Ьоје, а Hliюvi 

ЫizЉ oЬlaka рнгршпi. Sаша pojava Ьila је velicaпstveпa, tim 

SJ. 2. Lovo: fotografjja и Sh 20m; desno: и 5/Ј 40m. 

vise, sto sаш шоgао proшatl·ati Suпce kt·oz 'teleskop i bez obo
jeпih stakala. Kod toga 'P'гiшjetio sam н 42

\ da је опај dio 
Sunca koji је pomгacen izg·ledao н teleskopu kao modгa kugla 
iэргеd Sunca, od lюје је dio, koji је zastirao Sunce, blo па ruhu 

takodjer purpurno оЬојеп. Dakako da је to blla tek pojava и 
nasoj atшosfeгi, koja је Ыlа maglovita. NaoЬlaka Ьila је 92 Cu
Ni, vjet:1г SE 3 ш/sek., ра sam si spomeпнtu pojavu bojadisanim 
olovkama odmah skkiгao. U 4?6 nајеdпош sаш priшjetic s lijeve 
stгапе cryeпog Suпcanog koluta zlatпo zнti sjajпi polum'jesec, 
izg·ledalo је kao da se iza djelomicпo роmгасепе cгvene Suпсапе 
ploce пalazi dt-ug·o Suпce, Ьоје i iпteпziteta паsе da11rje zvijezde. 
Pojava trajala је koje dvije miпute, ра sam si i to odmah u Ьо· 

jama skiciгao. U 430 Ьilo је Sнпсе zastгto posvema oblakom, а 
н 4"i pocele sн ргvе kapi kise. Оlнја s g-t'rnljaviпom dosla је go
tovo sa NE, pгesla је ргеkо nas k sшјегu sw·. Kako је росе!а 
uadati dosta jaka kisa mогао sап1 s pomocпikom pгeпijeti iп-

stгumeпte pod kгov, ciok sн temюmelгi ostali Уапi. 1Ј 4;;' pгestala 
jaka kisa, te sн jos pojediпe kapi padale do 5°\ te tako da sаш 

s шјегепејm tempeтature пastavio, dok је Sнпсе ostalo za obla
kom sve do 51R. Ma:ksiшalпa fa:za paгcijalne рошгсiпе Sunca 
nije se nazalost vidjela, a:Ji se је н to doba: zaшraCilo kao da је 
istoщ 3 h нјнtго, dok је н 51

" Ьilo tашпо kao oko 4 h ujнtro, 
sto sаш пароsе priblljezio. U 5"0 uspjelo шl је sпiшtii prYi рнt 
Suпce (gl. S/. ; eksponiгao sarл 1

/"" selшпde kraj otvoгa 1 · 18. 

Slika З. 

Sпimka је dоЬго uspjela, а па fotogгat'skoj ploci iсша slika Sнnca 
6,75 ш/ш рrошјеге i vтlo је ostra, akoprem је Suпce н oblaciшct 
bi:.o tako da se је sпimka mogla lijepo povecati. Оdпшh zatim 
pгikгili su Sнпсе oЬlaci ( 5~>), te se Sнпсе pokazalo н 5"5 koпacno. 
1U 540 sп1шiо sam рагсiјаlпо роmгасепо Sнnce ро dгugi put, 
ра је i ova sпiшka izvaпгedпo нspjela, te pokazнje Sнnce medJtt 
na гuib,ovima osvjetljeniшa oblacima, sto daje sniшci osoblt саг. 
Medjutim је пaoblaka эраlа u 546 па 52 Cu-NI, Al-St. а vjetaг је 
posvema pгestao. Pomгciпu mogao sam sada nepгekidпo pгo
matrati kгoz teleskop i сгvепо staklo. Kako atmos,ferske pгilike 
nisн bile osoblte, пisu se vidjele па Sш1сн pjege, а kопас роmг
сiпе mogao sаш ustanoviti н 557

, по sekннde se пisн mrogle 
i:c,(no odгediO, јег гttlb Sнпса i Mjeseca nije Ьiо dovoljпo ostaг. 
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U 551 росео је duvati slab vjear sa sjevera, koji је iza б h dose
gao brzinu od 4 m/sek., SJ. З pokazuje паm sva mjerenja gra
ficki nanesena. Ovdje moram :,pomeпuti, da sam prije svakog 
oCitaпja teгmometra mahao sa jednim oko 1 min., kako Ы ~to 
brze poprimio. temperaturu zraka. Bio је to spomeпuti zasticeпi 
termometar firme Ј. Jaborka - Wien, kюji nema korekcije i 
ima vrlo malenu tromost. Ostala dva termometra pokazivala su. 
saglasno sve dok se пiје u 535 Sunce op•et pokazalo, tek онdа 
su oni termometri, koji su ЬШ izlozeni direktno suncanim zra
kama, pokazivali visu temperaturU'. U nasoj S!. З naneli smo 
temperature, koje је pokazivao zasticeni termometar, sa ozna
kom Х, tempera:ture Suncu izlozeпog termoшetra sa , а tem
perature Suncu izlozeпog i ocadjenog termometra sa О, osiш 
toga izravnaп.e SU ocitane vrijednOS·ti krivuljama, koje pokazиjtt 
pravilni tok. Karakteristicaп је ma!eni pad tempera1ture zra:ka za 
vгijeme dok је bilo pomraceno vise od polovine Suncanюg рго
шјега. Ovaj pad teшperature Ыо је doduse malen, jer su oblaci 
znatno sprijecavali izaгivanje, ali se је ipak mo,gao posve dюbro 
konstatiгati. Na slki папеsепе su i pojedine fatze pomгcine, kako 
Ы slika Ьila preglednija. Tamnija mdesta па slici i pokazuju, da је 
u to dob·a Ьilo Suпce iza oЬlaka, dakle пevid>lj'ivo za oko posma
tгaca. Uspr:kos toga isplatio se је tгud oko pripreшe i pos:шa-
1tranja, te гezultati posmatгaпja пisu negat:ivпi, sve i ako su za 
паsе prilike cedпi. 

Prof. Dr. Stjepan MohorovN':ic, ZagreЪ. 

Znacaj ~limatoloSJije 
Pod klimoш jedнog mesta razumeшo sredпja stanja uoblca

jenc;g' toka vгemenskih ројаУа u tош mestu. Skupimo i; zajedпo, 
:Кliшatske podatke sнsedнih mesia, dobljamo klimu jedne oblasti .. 
Pri tош treba imati na umн da geografski polozaj, topografija 
pojediпih pokrajiпa јаЈю utice na kliшatske prЉke, ра се se do
biti pojam kako је tesko obuhvatiti нјеdrю klimu јеdпе drzave. 
Sasviш drukcija је klima I"avпe Vojvodiпe od klime brdovite 
Hгvatske, а јо3 vecu гazliku iшашо izmedju klime Priшorj'a i 
klime alpis:kih krajeva. cak i izmecђ:u Severпe i Juzпe Srblje na
ilazimo u tош pogledu na razliCite u.slove, ne samo u geogгa~
skom polozajн nego i u гazlici o.l)Jika zem!jista. 
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Medjutim klima jedne dгzave veHkog znacaja, se samo 
:za poljoprlvredu nego i za сешо skretшti 
·nju па potrebu izucavanja na potrebu 
kup!janja podata<ka za izгadu Jugoslavije. Pozna-
vanje klime jednog mesta, jed:nog kraja је vazпog 

donosenje роtrеЬпЉ odluka, kako poljoprivredniku tako 
strijaku i lekaгu. ТгеЬа znati koliko је neka oblast pcdesna za 
pojed.ine blljke, koja се industгiska graпa moci u пјој пајЬоlје 
da se razvije, kojim bolestima se moze olak.sati lecenje. Jednom 
reCi - nauka о klimi, klimatologija, vrlo је korisna za organ
ski zivot i za ljudsku p1·ivгedu нopste. 

Da Ьi se ustanovila klima jednog mesta, potrebno је vгsiti 
iz dana u dan kroz duzi niz godiпa (baf\ 30) uredna i saYesna 
meteoroloska posmatraпja. Da Ы se doblle prosecпe vredпosti 
ро danima, mesecima i godini glavпih meteoroloskih elemenata, 
шога se odгedjivati njihova trenutna vгednost svakog dana 3 pu-

u 7, 14 i 21 sredпjeg mesпog vremena1. Ti glavni elemeпti 
jesu: pritisak, tеmрегаtнга i vlaznost va:zduha, vetar, naoblace
nost i padavine. Kolicina ovih posledlnjih meri se jednom za 
24 casa. Usto potrebno utvгditi ces:tinн i godtisnju raspodelu 
gгшljavine, gгada, magle, шraza, snega, а ро negde i rose. А da 
blsmo doblli kHmatografiju jedпog kraja Ш cele drzave, po
tгebno је da imamo citavн mrez.u meteoюloskih stanica. Mreza 
tгеЬ·а da sto g·нsca, i utoliko gusca ukoliko је zemlja geograf
ski raz.пolikija, kao sto је slucaj s Jugoslavijom. Izvestan broj 
ovakvih staпica podesno гasporedjenih mora da radi мpгekidno 
i na istom mestu, da Ьismo na пjihova posmatгanja mO'gli da 
pгikljuciшo posma:tгanja svih susednih stanica, u kojima su po
.smatranja vгsепа samo u toku .пekoliko godina, а u isto vreme 
i da blsmo blli и mogucnosti ·da utvrdimo' ko!ebanje kHme. Iz 
ovog se опdа moze doblti pгЉlizna slika: о oblmnosti sitnih po
.slova koje jedna centralna meteoro!oska ustanova mora da o:ba
Yi, da Ьi Ьila u шogucnosti ·da паm pruzi ono sto od пје oc~ku
jemo u pogledu klimatsko·g poznavanja prШka' н паsеш mestн, 
u паsеш zavicaju. 

I kod ovako velikog zпасаја klimatologije оdпоsпо meteo
rologije,. njoj se ne poklanja dovoljпa раzлја. U Jugoslaviji је 

:dosta korisnЉ blljaka koje su pгo:krCile .sebl prodju па inostгa
noj pijaci, ра zаг пе Ьi гacioпalno ы-:oгiscavanje po,voljnih kli
matskih нslova povecalo njihov priпos? Isto tako kod deta1jnog 



-poznavanja klimatskЉ pгilika dosla Ьi nшog·a vazпa iпdиstгis1:a 
роstгојепја па pгavilнo i podesno mesto. PгiYlacrюst mпog1h 
паsЉ k1imatskil1 шesta Ы Ьila rpovecaпa, kad blsmo i пјiћоУе 
klimatske pгilike pozпavaH tako dоЬго kao Sto Љ zпamo za Ргi
шогјс i alpis;ke kгajev-e. 

Gиstiпa mгeze шeteoюloskЉ staпica и Jиgoslaviji, zahva
ljиjиCi пагоСitо парогiша Meteoroloske opseгYatoгije и Вео

gтаdи i vazdиlюploystvи vojske i шошагiе, jeste zadovolJaYa
jиca. Mozda Ы popиnjavanje izyesnih praznina шoglo sa malo 
s1·edstaya potpиno da zadoyolji. А иsto Ы tгebalo zeleti da se 
па izvesпoш Ь1·оји staпica гаd ројаса da se ргоsiге rposmatгaпja 
i па dгиgе f aktoгe od znacaj.a za klimи. Ciпi nam se da Ьi za 
sto bolje роzпаvапје klime bllo роtгеЬпо ргоsiгШ posmatгanja 
пеmiгпоg vazdи~nog okeana i и vегtИшlпоm njegovom ргиzапји. 
Тге,Ьа nam da povecamo sto vise broj погшi meteoroloskih, ро 
kojima se zblvajи atmosfeгski dogadjaji, da Ыsшо mog·Ji bolje 
g·os:podaгiti i u ovoj sгedini. Ргi tom ne mislimo da cemo postiCi 
тас da vo volji stvaгamo vгeme, пеg'Ос mislimo па роtгећu da sto 
tасшје i za sto dнzi broj. dапа mozemo zпati kako се se гaz,iijati 
atmosmeгski dogaдjaji. Ne samo da povecamo sigншost рго
gпоzе vremena za sutгa i pгekosнtra, пеgо da sa izYesпoscu 

zпamo kakvo се v1·eme blti za mesec dапа, za citavu ~ezoпu i 
vise. Da ,bu:demo и stanjtt da ипарrеd zпашо и kome се se pravctt 
kгetati kolebanje klime, ciji SШО SYedo:ci iz gocJ!iпe l1 godiHU. 
Tada пе blsmo zпali da је za Yiпogгadaгstyo пероdеsап kгај sa 
suгovom klimom, nego blsmo unapгed zпali kојэ. се godiпa za 
koju kultшпu biljiku blti пajpogodпija, ра сеmю nju sejati пa}
vise. 

Dotk imajmo роvегенја н шeteoгologiju i zauzimajшo se: 
da јој se stavi na raspolozeпje sto vise sгedstava. Јег, i za sada" 
ona ra~polaze пajsiguгnijim zпaпjima i najstгozije ргоvегепim 
.iskustviшa Ijud.skim, koja postoje, о cudima vreшeпskЉ рго
шепа i pojava. Sva ta zпапја sн роtрнпо ocisceпa od svih ргеd
гаsшlа i pгaznoveгica u vezi sa yгeшeпskim 'j.:Юjavama, 'koje i 
dап daпji zive u nагоdпо ј пшsti. 

Poneka odl пагоdпiћ ,,pгavi1a" пisu medjнtiш u sнstiпi пе

isргаvпа. Takva su пesншnjivo Уеzапа za d'оЬго zap·amceпo 

isk111stvo. Jedno takvo пiноdпо "pravilo"· н zeшljama Sгednje 
Еvгоре pozлato је i kocl паs u Baпatu. Odпosi se па pozпate 
pojave mraze1тa u шајн, па takozvaп povгatak ziшe u vгeme oko, 
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1:2.-15. шаја i н vгeme oko 2Б. "Stнdeпi s\·ecl (Eisћei

Jig·e, Еisшаппег) i Sv. U1·Ьап. Ne samo vinogгadar пеgо ~ bast~_-, 
vап i zemljoгadпik rdа!нш sa oJaksaпjem kad "stнdeш S\leC! 
pгodju bez mгaza, ali sн potpuno bezbгizпi tek kad i Sv. UгЬап 
prodje. 

U vezi s а s obziгom па najveCi zпасај majske klime 
za poljoprivгedu, to је dгiim пajvazпiji mesec, пеkа шi је do
pнsteпo da ovde па zavl'setku н najkгacem izпesem, па osnoyu 
iskнst.va dugogodisпjЉ meteoгoloskih posшatraпja, tempeгatш

ske ргШkе Vгsca i пјеgоуе оkоЕпе. То је kao sto је pozпato 
јеdап od najpozпatijЉ пasih yiпorodпih kгajeva, koji lezi u јнz
nош delн ргоstгапоg Ьаsепа oiviceпog Kaгpatima. Tle је pesko
vito, te је поспо hladjenje tla ргi vedrim поСiша vгlo iпten

zivпo. Kako zпашо - go1o i peskovito tle jako pomaze поспu 
radiacija ра s tirп i ораdапје teшperatшe. Otнda velika opas
пost od pozпih rпгazeva kad se posle prodora hladпog yazdul1a 
sa seveгa паd пasim kгајеуiша l!Spostavi Yisok yaz,dusпi pritisak, 
koji se odlikнje Yedгirп пеЪош. 

Р1~еша baпatskim za1beleskarпa odlikova,Ja је se cestim poz
niш mгazevima deceпija 1878-1887; naroci1to 1884, о Sv. Uг
Ьапu (25. V) pгiciпio је rппоgо stete. Zatim sve do lпаја pгoslog 
stoleca poпasali su se "studeпi sveci" valjano; tek 1900 dопеН 
su пesto s!abe slaлe. Маја 1909 medjutim asled jakih шrazeva i 
slaпe priCinjene su zпаtпе stete vinogгadima, vocnjacima i po
Vl'CU. 1913 је cak п juпu Ыlо шraza tt Вапаtа па пеМiш шestima:, 

ali пе u Vгsсн. Najzad pozпati pюslogodlisnji шraz, pocetkom 
maja. Као S'io se vidi, rpojaya poznih majskih шгаzеvа u yгsa-ckoj 
okoliпi је vгlo гetka; za poslednjЉ 30 godiпa iшali smo samo 
dva puta majske шгаzеvе ( 1909 i 1935). Р1·еша тюше паrоdпо 
"praYilo" о pojavi mгazeva u maju izgle,da пesto ргеtегапо. Ne
osnovaпo пesumпjivo пiје, ali је уегоvаtпоса za шajski mraz u 
Vгsca vгlo шаlа. Моzешо onda smatrati da је "pгavilo" poteklo 
otuda sto је п pгoslosti kliшa пaseg· kгаја blla suгovija -ш da је 
"pгavilo" doneto g'o1tovo iz seyernijih kгајеУа. 

Tгidesetogodisпja ргоsеспа tешрега.tша vazdul1a н Vгsсн 
iznosi 17.3°С.; pгosecna maksimalпa tempeгatнra је 26,3° а pro
secna шiпimalпa је 11.3°. 

Johan Dorner, \'1·sac 



Astronomske veceri 
п~:Пilli:!HH Ј. Юein: Astronomische fiiJ'CH't!'C 

(Nastavak VII veceri) 

Na proЬlem mlecnog puta Hersche[ se vraca u SNima svo,jim 
raэpravama о sklopu vasione. Sve do svoje smrti nastojao је 

na tome da resi ovo pitanje. 1817 godine је izjavio da ne samo 
nase Sunce vec i sve zvezde koje golim okom vidimo na nocrюm 
nebesnom svodu Ieze duboko u mlecnom putu i Cine j'edan nje
gov deo. Ranijih godina se Herschel jos i u:sнd!jdvao da da svo је 
misljenje о velicini mlecnog puta, no docnije su шu tacnija isrpi
tivanja ove tvorevine pokazala da је mlecni put za nase instru
mente neizmeran. Mlecni put је najvisi stepen postojanja sto ga 
vide паsе telesne oCi, brorja i mere za nas on nema. 

Tako је dalk:le najveCi astroпoшsiki posmatrac na kraju svoga 
rada dosao, sto se tice velicine vasionskoga prostora ispunjenog 
zvezdama, tacno u isto stanje u kome se nalazio u pocetku svo
ga гаdа, naime u stanje neizvesпosti. Tek nam је moderna teo
rija relativiteta ovde pomogla. 

Zadivljeno primecujemo da su Herschel-ovi radovi vrlo mno
go dopгineli da nasa rpret.stava zvez,danog neba bude jasnija. Ye
liki ispitivac umгo је 25 avgusta 1822 u dubokoj staгosti. Sahгa
njen је u cгkvi u Irgon-u. 

Nasled.nik sposobnosti i instгumenata Fr. William-a Her
s~hel-a blo је njegov sin John, rodjen 7 шагtа 1792 u Slongh-u 
kod Windsoг-a. Upuceп od оса u vestinu posmatгanja, dosao Ьi 
sigu.rпo i sa manje sposobнosti do velike slave. Vec rano, ро 
~vгsenom ob,razovanju na 11niveгzitett~ u Cambгidge-н, pokazao 
је John Her:schel zпatan matematicki talent,. 1i njegov је otac 
i:mao sгес11 da vidi svog sina kao sekretara tek osnovanoga 
astronomskoga dvustva. Zajedno sa So11th-om pгed11zeo је John 

. Heгschel nova posmatranja d\'Ojnih zvezda i maglina koje је 
nasao пjegov otac, а pored toga је mnogo radio u oЬlasti fiz;ike 
i hemije. YeCina dota:dasnjih гadova о zvezdanom ш"btt odnosila 
se narayno na severn11 пe~besku hemisferUJ, jer se juz.na polovina 
zemlje пiје mogla pohva!iti posmatгacima koji Ы se шogli po
rediti sa Herschel-om. 

John Herschel se stoga resio da svoj teleskop od 20 stopa 
prenese па 1·t DоЬ,ге Nad'e i da ispita juzno мЬо. Ргасеn svojom 
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celom poгodicom ukrcao se sгedinom novembra 1833 za Kap-
stat. Putovalo se vrlo srecпo, te se iskrcao 16 
1834. Iskrcavanje instrumenata, koji s11 napunili petnaest velikih 
camaca, zavrseno је isto tako bez nezgode i vec febгuara 
moglo se poceti sa posmatгanjima 11 Feldl1auzen11 u Ьlizini 
stata. Pronadjeno oce'kivanja mnogo novi:h objekata 
i dvostrukih i maglina, te se Heгschel-ovo 
nje u juzno ј Afгici prod11zilo na preko cetiri godine; maja 1838 
bio ie on sa svojom p'ot·odicom opet u Eng'leskoj. Radovi John-a 
Her~chel-a ne mo,gu 11 ovom pлi!kaz11 z'bog svoje priгode da nadju 
onoliko mesta kao гadovi njegovog оса, jer se oni sastoje pгe
tezno iz odPedjivanja mesta i merenja ргаvаса i udaljenja, ali su 
op.Sti гezнltati potpшio u saglasnosti sa veblcanstvenim zakljuc
ciшa Williama Herschela о gradJi i sadrzini vasione. Od instгн
meпata је John Heгschel нpotrebljavao samo гeflektor od 20 
stopa; dziпovski teles:kom od 40 stopa Ыо је vec nekoliko dec:· 
nija ne11potгebljiv ра se jos Fr. \ViШam Herschel uzalttd trнdю 
da ponovo izglaca potamnelo ogledalo. Krajem 1839 postavljen је 
veliki teleskop u hoлizontalni rpolozaj na tri nislka kamena stuba 
а 1 јапuага 1840 priredjena је u 11nutrasnjosti tubнsa neka vrsta 
svecanosti koja se sastojala u tome sto је porodica Heгschel 
otpeva'ia jedan requiem ikoji је John Herschel spevao, pos'le cega 
је tнЬш zatvoreп. Тај гequ:iem pokazнje na vrlo kaгakteristican 
nacin Herschel-ove nazore о 1ispitivanj,i:ma пjegovog оса i po
minje pritom i рошос kојн је njegova seS:tra pгuZila оvош veli
kom ispitivac11 neba. 

Oglбdalo veli!kog telesikopa visi sadњ 11 dvoгani 11 "kнCi Heг
schel" u Slough-н, ciji се se sa:dзSnji solpstvenik starati da осшrа 
katko ostat:ke tako i citav ikaгakter ikuce. John HerSicheJ, kog-a је 
ikraljica 11 zna'k priznaпja za njegove ve!like zasl11ge proizvela za 
baroneta, posvetio se kao i пjegov otac samo па11сi, оdЫјао је 

svaki politicki rad cak i pocast dla kao pгets,tavnik univet·ziteta н 
Caшbridge-u bude 11 skttp'stiпi. Kada је 11 maju 1871 premin11o 
isli su za njegovdm kov,cegom zastupnici nauke iz svih kt·ajeva 
Еvгоре, а njegovi posшrtni ostaci poCivaju u Westminster-skoj 
opafiji po1·ed New.ton-a. 

Radovi оЬо jice Her:sclre'la otvorHi s11 d111Ьiпе vasionskog pгo
stora poglediшa ljнdi. Nas1o se, naгoCito ро kretanjma dvojnih 
zvezd'a jedne oko druge, d1a se Zakon pr'ivlacenja koji Yilada u 
nasem S11ПСеУОШ sistemн sгесе i u d11:Ьini nebeskog prostora i 
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da tanю kгaze sнпса oko suпaca. Моrапю prizпati sta ovakv·o 
pгosireпje пasih pogleda znaci! Jos 1778 godiпe, dakle bas н опо 
vreшe, kada је stariji Herscћel росео da ispitнje пеЬо, isшeja

vш1o је kao potpнno pogresпo шisljenje da oko zvezdil krнze 
dгнgе. Cak је i takav covek kao шаtешаtiсаг Fuhs iz Petгogтa
da геkао: "Kada su pгatioci zvezda sunca koja svetle а zasto оп
с!а kшze oko dгнgog sнnca? Zar ne Ы пjihovo kгеtапје bllo bes
ciljno i njilюYi zraci besrkoгisni ?" TakYi su pгigoYori рге stope
deset g·odina Ьili yazni, ра se iz tog·a moze videti koliko је шпо
gо Heгscћel-oviш гadovima ргоsiгеп. dul1oYпi pogled covecaп

stva! Naгocito је u tош pogrled.u vazaп пapredak ispШvaпja uko
l:iko smo se danas naubli da se пе obaziгemo па шakakvo teo
losko dokazivanje kosmickЉ dog·adjaja. 

VПI. 

Ahromaticki refraktor. - Josepil Fгaunlюfer. - Opticki 
institut и Minћenu. - Napreci и izradi stakla. - Vebl;j Dorpat
ski teleskop. -- Kenig·sberski ћеПотеtаг. - Fraunћofer-ova 

smrt. - Napreci Merz-a i Mabler-a. - Dzmovski durblni danas
njjce. - Fotogratski teleskop. 

B!agodaгeCi гadovima staгijega HeгSichel-a, koji se ла veciпi 
cpseгvatoгija пis11 mogli pгoveгavati jer лisн imale duгblлa koji 
Ы se mog·ao porediti sa dziлovsrkiш instгumentima iz Slo11gh-a, 
javi se zelja da se i 8а dг11g·i11 mesta ispituje леЬо шослiш tele- · 
skopima. I zbllja postavljeлi 81.1 ovde-oпde kгajem pгoslog sto
Jeca гeflektoгi ko ji sUJ deloш poticali iz Heгsc11el-ovih гнkн. 

Im.ucпa pгivatпa lica kao Scl1г0ier iz Lilieпthal-a i maг'sal Наћn 
iz Rempliп-a лabavili 811 veHke геflеМоге, ali se pokazalo da је 
пјЉоvа 1~edovпa upotreba bas zbog лjihove velicine s:kopcana sa 
mnogim пezg·odama. 0Yde se пе misH toliko na лedostatke iп
str11шeлta, јег Slt se Па njih astгonomri 11 toku posmatranja vec 
navikli, koliko ла stetпe uticaje na sашо posmatranje ро sеЫ. 
Sam se Heгscl1el jednako zali da posmatгaлja гetko polaze za 
J~ukom onako kako se to zeli, delom zato sto instr11meлti пisu 
imali, пiti s11 шogli iшati роtt·еЬпо pгecizno pomeгanje, а delom 
zato sto је svaki ud'aг vetгa potгesao velik11 cev koja је s1obodпo 
visila, а to је sve oлemogucavaio sYako ргесiz.по роsшаtгалје. 

(NastaYice se) 
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DEO 

Nel<olil<o 

(Na~taYak) 

Ovi шaksiпшmi su kaгakteгisticпi ро peg-a kao i ро 
veliCirii gгнра. Naгocito intenzivna aktivnost zabelezeпa је u s!e
decim dапiша: 

20- IX-1 926 vгешепi iпteгval 
18-Ш-1927 
13.-IX-1927 - -
8-Ш-1928, 7-IV-l'J28 
13-IX-1928 

179 clana 
179 " 
1 

1 
Ovi шaksimumi Ьili sн нopste ргасепi i ројаvаша svetlosпih 

tгaka. Јаsло se ргimеснје i sestomesecni peгiod. Takve maksi
щшлe н toj vеШюј periodi maksim11ma treba ocekivati лadalje 
aJi се опi blti slabl. 

Као sto је pozпato, ла оvош mestн gde се se kasлije obгa
zovati osamljene pege, pojavljнju se buk<tiлje. Na istoш mestu 
obrazuj11 se i рогi :koji Ьivајн sve veCi dok se ле pretvore u 
pege. Obгazovanje velikih dvojлih gюра, medjutiш лаstнра 

dгнgojaCije. Pre njihova obrazovaлja pгimecena је ja<ka aktiv
пost buktiлja. Na шest11 buduce ,gr11pe pojavljuje se mali pori ра 
se шоzе primetiti i izvestan геd u njihovoj raspodeli koji iша 
izgled spirale. Cesto sн i raspoгedjeпi kao slovo S. Ргеdпјi pori 
povecavaju se i postepeno obrazujн veHku реgн. Sl·ёdcci рогi 

ko ji isto tako Ьivaju sve jaci пagovestavajн vгtlozп.u ili spiral-
1111 stгнkturн. 

U sledecim porima оЬгаzнје se onda dгuga veHka pega te 
g1·upe. Као zпak slюгo.g гаsраdапја velike gтнре ргiшесuје se 
najpre гаsраdапје рога koji se лalaze i,zmedjн dve velike pege, 
zato sledнje raspadaпje sledece pege doticлe gn1:pe ра tek onda 
паstнра гаsраdалје ргеd'лје pege. Тгајапје јеdле takve gтupe 
је, veoma ргошелlјivо, pгimeceпi sн sl11cajevi kacl s11 takve gгн
ре tгajale ро vise лedelja ili шeserei. 

Zakonitost шalih miпiшuшa i сiлјепiса da se maksim11mi 
v1~acaj11 posle ргЉ1izло sest meseci kao i лаСiп оЬгаzоvапја i 
nji11cva raspa!d,aпjra нk11zuju na Ьо, da u Su.пcevoj uлнtгasпjosti 
dejstvнju оdгеdјепе i peгiodicлe sile. Iz.gleda kao d'a se н Suncu 
krecн stгнје u pravcн I Z koje 8е poлekad izdigл11 d'o fotosfeгe 
gde 8е pokazнju kao gгupe Ш pege. Tako Ьi se шоg!а tнmaciti 
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ova pulsi1·ajuca ak:tivnost Sunca. Vise svetlosпih traka pojav
ljuje se jedino kod jacih erupcija sto ukazuje na jaku elektro

Kakd su sveNosne ~traJke ukrivljene u 
to Ы se moglo zakljuciti da u samim pegama postoje vrtlozna 

Svetlosne trake teze zatim da za:uzшu prava:c magпet
sadasнjeg velikog ma;ksimuшa pega pri

mecc:пa је 1 ш сiпјепiса da su se na јШпој hemisferi Suпceve 
obrazovale mno1gobrojnije pege по na severпoj. Као 

gled suпceve aktivпosti u tom mwksimumu neka sluze diagrami 

51. 2. 

slika 2 i 3. Diagrami obul1vataju suncevu aktivnost u periodi 
od juna 1926 do deceшbra 1927. U sasta:vljaпju diagrama vodi
lo se racuna jedino о gтupama pega kao i о veCim pe,gama. 
Nisu uzeti u obzir пi pori ni manje pege. Na liniji В. н dia,gramu 
prikazaпa је sunceva aktivnost seveгne Sunceve hemisfere. Da
tuш је zabelezen na liпiji. А. Dani meseca podeljeni su vertikal
nim crtama. Na pr. 13-IX-1926 na severnoj heшisfeгi izasla је 
velika gпtpa pega, 19-21-IX-1926 pt·osla је kroz prividni cen
traдпi met·Иjan а zasla је 28-9-1926. Pгolazi grupa i pega kroz 
centralni meridjan svodjeпi sru na meridjaп pa:ralela:n sa s:vet
skom osom. Pгolaz koji Је' trajao dan Ш mапје zabelezen је na 
diagтamu ostгim uglom а pюlaz koji је trajao vise dапа lюrizon
talnom crtom. Ovi tюuglovi predstavljaju dakle trajanje vidljivo
sti- gтupa peg·a Ш pojedinacnЉ peg-a. Tгaпsversalпe crtice pгet
stavljajt~ svetlosпe tгake koje su posmatraпje istog dana kao i 
njihov broj u istoj gгнрi, tako па рг. 21-IX-1926. Tackice meseca 
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поvеmЬга i decembra 1927 zпасе da опоg dana pe,ge пisu mogle 
blti posmatгaпe zbog oЬlacnosti. 

Na liпiji А ое;пасепе su i meteorske katastrofe tog dапа 

(krstic Љ kгuzic), velike poplave (kvadrat) i \leliki zemljotгesi 
(trokut). U prilozenoj taЬlici zabelezen :щ sve mete-яske ka
tastrofe ie;medj'U 26 јuпа i 27 dесешЬга ciji su podaci cгpljeni 

iz noviпa. 
Pгimecuje se: јнlа i по\lеmЬга 1926 retke s~u vece gгupe 

kao i meteorske katastrofe, dok пaprotiv avgusta i septeшbra 

Sl. З. 

1927 primecнje se jaka aJktivnost Sunca а i veHki broj kata
strofa na Zemlji. Polazeci od se'kнadaгnog· maksiшuma 20-IX-
1926 ра nadalje, i vece meteorske ka:tastrofe idu paralelno sa 
ы~ncevom aktivnoscн. 20-IX-1926 tornado па Floridi,. 18-3-1927 
orka:ni н Evropi i Amerki i t. d. 

Izmedju 66 grupa i pega koje su unete u diagram1e, 50 
slucajeva razliCiie vremenske katastrofe па Zemlji nastttpИe su 
do jedan dan pre prolae;a grнpe kroz prividпi centralпi meri
dijaп Suпca (paralelan sa s.vetskom osom). Najvece dejstvo па 
шeteorske katast.rofe imaju grupe sastavljene iz duplih pega 
svetlo~шih traka te spojnih рога i pegica izmedju tih pega. Ovo 
dejs,tvo treba pl'ipisati pegama koje se obгazruju i nalae;e u fazi 
razvoja. 

Jako elektro-magпetsko dejs.tvo ovih gгupa prenosi se na 
zemJjinц atmosferu koja blva Ьасепа iz гavnoteze usled joniza
cije i nastupajucih razlika u temperatari. 
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Katastrofe u g·odinama 1926 i 1928 pojavile su se u odгe
djenoj zoni Zemlje. Ova zo•na pocinje u juznoj Aziji i Japanu 
ра preko sгednje i juzne Evrope i seveшe Afrike ide do seYel:
пe Amerilke. Znacajпa је Cinjenica da је u poslednjem пшksimu
mu Sunce pokazivalo najvectt a:ktivno:st па juznoj hemisfeгi dok 
su meteoгske katastrofe na Zemlji nastupile na severnoj 
sfeгi. Ova pojava mogla Ы se pгipisati elektгo-magnetskoш 

dejstvu Sunca. Kod ve'likih grupa pega nЗistupa izvesna pojava 
koja nije osamljena to jest na diaшetra1noj tacci jedne takve 
gгupe pojaYila se jedna veli1ka stlpюtna g1·upa koja је pгosla 

kroz centralni mer'Ldijan oko 14 dana kasnije. Takav slucaj 
pretstavljale su velike grupe septembп 1928. Iz.vesno је da se 
time povecalo i de.Isvto Sunca na Zemlju. Ob·гazovanje takvih 
protiv-gгupa moglo Ы se pгipisati stгujanjima н шшtгasnjosti 

Sнnceve 1opte. Рогеd velikih marksi1111нma sunceve aktivnosti па
stнра i manja рн\siгајнса aktivnost koja isto tako dejstvнje па 
Zemljн. Mno.g·e gгeske Ьile su нС:inјепе kad sн se postavlja1e 
prognoze meteoгskih katastгofa na osnovн posmatгanja gгнра 
pega. Diagramima је pгilozen i spisa:k шeteoгskih •katastгofa u 
tokн godina 1926 i 1928. 

Cak i zemljotresi idu paralelno sa jacom Sнtncevom aktiv
nosctt. NastUipaju i vttlkanski. i tektoпski zemljotresi. Cнdпova
to је da ргШkош vecih zemljotгesa isttovгemend nastщ:Jajн i 
о1нје i da se oseti miгis ро оiопн. Nije islkljнceпo da u tim slн
Ьjeviшa Sttnce oslobadja elektгo-шagпetske .sble u нnнtгas•njo

sti Zemlje. 

Napomena: 

Svetlosne tгake su svetlije pгuge koje kao пeki шostoYi 

vezujн dve sнргоtпе ivice suпcane pege. Роја:Уа ovih tгaka iша 
izvesnн zakoпitost о сешн se t·aspгavljalo u Olanlш. Tacno ~ше 
pojave bllo Ы: svetlosna traka u ншЬгi Sttnceve pege. 

Potpuno јаsпо i шirno vгeme obelezavamo sa 1 dok za 5 _ 
obelezavamo veoma оЬlаспо ili vetrovito vt·eшe i lose za posшa
tгanje. Sa 2, 3 i 4 obelezavamo vгeme koje se пalazi izшecljн ova 
dva. . 

Na kгaju poпovitpo ttkratko паСiп орsегviгапја. 

Na okulal"Пi deo гefraktora ргИvгdјнје se pгojekciona 

spгava, ра se Sнпсе projecit·a па kaгton па kome sн izvticene 
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iste ргауе kao i па listovima za sa jedinom 
је cгtez povecan (precпik 169 шш). Pгojekcija Stшceve 

ke шоt·а da se tаспо poklopi sa пасtсtапiш kгugom taJko da 
svaka pega раdпе н jedan kYadгat cгteza. Ргојесiгаnе peg·e pгe
ct·taju se u posmatгackн njiZicu Ш odmah u list za kш<toteku 
Tako па listu kaгtoteke iшamo tacпtt sliktt svih podataka 
sн odredjenog dапа posmatгaпi. Heflektoг шога pгethodлo da 
Ьнdе tаспо moпtiгan. Cгtez је tаспо oгij~ntisaп kad se јеdпа 
шаlа pega kгесе ро јеdпој od crta а-ш (па sl. 1 stг. 94 Yide 
se sашо сгtе а i Ь). Kad је to postigпнto te ргаvе а-ш not-шal
ne su па ргаvас svetske ose. NagЉ Sunceve оЬгtпе ose dat је 
u astгoпomskш efemeгidama. Na оsпоvн ovih Hstova kaгtoteke 
ct·taju se dijagгami. 

Ivan Tomec, LjuЬljana 
-~------------

ASTRONOMIJA 
Нова звезда у 19 јуна 

откривена је у сазвежђу Цефеј једна 

нова звезда, која је добила ознаку: 

Nova Серћеi 605. 1936. Њена ректас
цензија је 22h 12ш, а деклинација 

+55° 11'. На дан открњћа нова је 

била треhе привидне величине, а p.efi 
следеhег дана достигла је величину 

2,3; после тог времена њен је сјај 

почео нагло опадати. Утврђено је да 

ноЬости 
naknadno шоg·[о нtvrditi, iz sazvezdja 
Vodolije. 

Нова звезда у маглини NGC 4273. 
- 21 јануара 1936 открили су HtJbЬle 
и Moore у једној маглинн сазвежђа 
једну нову звезду 14 привидне ве

личине. HubЬle мисли да се сјај (!Ве 

нове, приликом њене појаве, пове

ћао за најмање десет милиона пута. 

Како пораст сјаја нормално износи 

се на месту на коме се налази нова око десет хиљада пута, то ова нова 

на старим фотографским плочама зв,езда улази у класу супернова. 0-
налазила једна звезда сасвим слабог 

сјаја. 

Bolid koji se pojavio pred pomrace-
Sunca. - Ekspedicija Astronom

skog· drнstva priшetila је 19 juna 1936, 
u 3h Зш, pad jednog vrlo lepog bo
Hda. Trajanje pada od prvog trenшka 
kad se bol.id pojavio iznosilo је 3s,5. 
Bo!id је iшао spor pad, kretao se u 
pravcн jugoistok - istok i Ьiо је ze
lenkaste Ьоје sjaja Venere. Bolid se 
ugasio па 35° iznad horizonta pri се
mн је n.eSto јасе zasveШo, a1i пiје 

,eksplodirao. Bolid је рао, kako se 

волика јачина светлости код супер

нова може се објаснити или њихо

вом огромном температуром, око 

200.000° (температура Сунца изн)СИ 
око 6000:0), или огромном површи

ном, која би била око 60 милиона 
пута већа од Сунчеве површњне. Но

ва звезда у маглини NGC 4273 може 
се видети само у најјачим астроном

ским инструментима. 

Пожар на опсерваторији у 

ry. На опсерваторИ!ји која се налази 
на брду Сан Кристобал код Сантја

га, престонице Чшrеа, а која је не-
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када била филиа.'Iа опсерваторије 

Лик, избио је пожар. Пожар је У· 

ништио неколико зграда; потпуно су 

уништени станови астро.нома и о

сталог особља. Куполу рефлектора 

од 37 палаца пожар је само дели

мично оштетио, док је сам инстру

мент са приборо:11 остао неповређсн. 

Нова Неркулис. Као што је већ 

раније јављено Нова Херкулис ра-

~спала се на две звезде. 18 маi}ЈТа 

отстојање ове две звезде износило 

је 0,31, и даље се стално повеhава 

истом брзином. Разлика у привид

нај величњни ова два дела Нuве 

Херкулис износи От,6. 

Промена боја на Месецу. - К. 

Haas позива љубитеље астрономије 
на посматраље промена боје Месе

чевих формација, Промена бој,е не

ких предела на Месецу веh је раније 

примеhена, али је материјал о томе 

био и сувише недовољан да би се 

могло нешто сигурно утврдити. Ме

ђутим и веома поуздани и извсж· 

бани посматрачи приметили су та

кве промене. Тако је W. Н. Pickeriпg 
често примеhивао бакрене бој~ У 

сенци Стевиновог кратера, али само 

око 10 часова после Сунчева излаза. 
У Грималдиу примеhени су понекад 

зеленкасти зраци као и браон то

нови. Исто тако изгледа да у кра

теру Ричоли постоји промена боја. 

Савестан и систематСЈ<јИ рад љубите

ља астрономије може на том пољу 

много допринети да се расвстде 

многе важне чињенице. 

Prva kometa 1936 godine. - 16 
maja 1935 otkrio је g·. L. С. Peltier 
iz De1fosa (Sjed. drzave) jedпu ko
шetu cija је rektasceпzija blla 2Зh 

51т 59,s2, а deklinacija +73° 26' 53". 
Котеtа је Ьi1а devete veliCiпe i пa

•Jazila se 40 juzпo od Cefeja. G. L. С. 

Peltier је aтater-astroпoт i bavi se 
vec mпogo godiпa posш:atraпjiтa 

proшeпljivih zvezc1a i trazeпjeт ko
тeta; koшeta 19Зба је peta koшeta 

koju је оп otkrio svojiш iпstruшeп
toш od 15ст otvora. Elemeпte ko
metiпe рнtапје izracнпao је Mбller 

ро podaciшa posшatraпja sa opser
vatorije u Jerkesu, Neнbabelsbergн i 
Becu, i па~ао је da се koщ,eta proci 
kroz perihe1 9' јнlа. Na opservatoriji 
tt Medoпu posтatraпa је ova koтe
ta vizuelno i fotografski. lzgleda1a 
је kao пеkа difuzпa тagliпa od 2' u 
precпiku i sa slablт rерош duziпe 6' 
i dosta sirokiш; srediпa glave пesto 
ј<: sjajпija. 

Efemeride. 
а 

h т о 

Јuп 25 о 2,0 +68 51:! 
29 23 57,5 +68 !-! 1,123 0.899' 

Jul 1 23 53 +67 8 
7 23 47 +65 50 

a=rektasceпzija, о= dekliпacija; r= 
otstojaпje od Suнca, .6,=otstojaпje 

od Zeшlje u astroпщпskiт jediпica

шa - 149,500.000 kш. (L'Astr., juiп 

1936). 

LICNE VESTI 

Медаља Еослеског ас.трономског 

друштва. - Златна .медаља Енглес

ког астрономског друштва за 1936 
годину додељена је проф. Х. Киму

ри, управнику опсерваторије у Ми

зусави, у Јапану. 

Novi c1an francuske Akademije 
nauka. - О. Luc. Picart, upravнik 

opservatorije н Bordou, izabraп је za 
с!апа fraпcuske Akadeшije пauka. 

Оп је 1898 пapustio opservatoriju u 
Bordott, gde је dosta dugo proveo па 
radu, da ы· postao profesor нпiver

zHeta н Lilu g·de је ostao оsаш go
diпa; роtот је postavljeп za uprav
nika opservatorije u Bordou, па kom 
se тestu пalazi vec trideset godiпa. 

G. Picart је vеота pozпat ро svojiт 
stгucпiш паuспiт radovima od kojih 
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је vгес!па роmепа јесlпа ш.ateшatic-~ гosti~.G. O.eipoгte . 
ka studija Sktaparelteve lщюteze о 11Si.raziVШ1JIШa malll1 plaпeta. 
postaпlш zvezda padal1ca. Ваvю se servatOПJI u Uccle-н otkпveпo 
takodje ргонсаvапјеm нticaja p!ime 11924 do 1929 55 поvЉ шalih р!апеtа 
na Zemljiпн гotaciju i па pomeraпje ос: kојЉ је sest рлтЉ рrопа~ао пјеп 
polova, kao i izracuпavaпjem p1anet- rovi upгavпik Pos1e пa!Javke пovil1 
skih i kometskih рнtапја. Као нprav- i11strнmeпata, za!1valjнjuci kojiшa је 
nik opseгvatorije н Bordou g. Lпс opservatorija н Uccle-п postala јеdпа 
Picart је zaslпzan za izгadн karte od najboljih н EvJ'opi, otkriveпo је 

onoga de1a neba cije је sastavljaпje па пјој jos 37 mа1Љ р1апеtа od kојЉ 
роуеrепо opservatoriji \{ојој se :1а1а- је 25 otkrio g. De1porte. Njegovo 
zi па се! н. (L' Astr., јнiп 1936). пајпоviје otkrice jeste asteгiod 1936 

Novi С. koji је dobio ime Anteros 
нpravпika opser- "Satшn" Јл. 4) i koji se 7 felлнara 

vatorije н Uccle-н postavljeн је g·. ove g;odiпe priЫizio Zeшiji па dva 
Eugeпe Delporte па шesto g. Р. 1 шilioпa kilometara (L' Astr., јнiп 
Stroobaпt-a koji se povlaci zbog sta- 1936). 

1 

СУНЦЕ 0 Почев од 22 ЈУНа меридиалне висине Сунц,а опадају и 
дани се скраhују. Тако, 1 јула Сунце излази у Београду у 311 55ш, за· 

лази у 19h 28ш; грађански сумрак траје 39ш, астрономски 211 ЗОш. 

23 јула у 2h Сунце улази у знак Лава Ј(, 

1 августа излази Сунце у 411 23ш и залази у 19h 5ш. 23 августа у 
911 Сунце улази у знак Девојке rrp 31 августа излазак Сунца пада у 

4h 5R а залаз у 18h 18ш, грађански сумрак последљег датума августа 

траје 32т, астрономски 1h 45ш. У размаку вре:v1ена од два месеца дан 

h ш 

4;VII 18 35 Q 
1 1 /V II 1 7 281 

18/VП 16 19 

26/VII 113 36 

3, vш 4 47 

9/VI!I 2l 59 

1 

17ј\/Ш 4 2! 

25jVIII 6 49 ~) 

Несеа 

М Е Н А 

Пун Месец 

Последња четврт 

Млад Месец 

Прва четврт 

Пун месец 

Последња четврт 

Млад месец 

Прва четврт 

изпэзи 

h т 

19 19 

22 40 
? ,, 48 

12 28 

18 58 

21 53 

4 59 

13 17 

залази 

h т 

3 26 

11 55 

19 6 

22 18 

4 39 

12 16 

l8 28 

22 7 



се скраћује за :211 13т, граl)ански сумрак је краћи за 

за 45m. 

ДЕЛИМИЧНО ПОМР А ЧЕЊЕ МЕСЕЦА 

астроrномски 

4 јула настуnи:hе делимично nомраче:Ње Месеца. Помр:ачења Ме

сеца за сва места на Земљи наступају у исти физички тренутак и nод

једнако су видљива из свих крајева, где је Месец изнад хориsонта; Ток 

помрачења њастуnи:liе овим редом; 

У.~аз Месеца у Земљину nолусенку 15h 59,m1 
Улаз Месеца у Земљину сенку 17h 26,m7 
Тренутак најве:hег nомрачења 18h 25,m2 
Излаз Месеца из полусенке 19h 23,m7 
Излаз Месеца из сенке 20h 50,m8 
Лољожајни угао nрвог додир,а -138°, рачунајуhи од северне тач!{>е 

Мес,ечевог котур~а према истоку. Сенка силази на положајном углу од 
200°. Величина помрачења износи 0,272 Месечева пречника. 

Како у Београду тог дана Месец излази у 19h 19m мо:hи h1e се ви
дет,и само крај помрачења; кроз :Неnуних 6 минута после излаза Месеца, 
сенка силази с Месеца и остаје нам да посматрамо оамо силажење nолу

сенка, што he трајати до 19h 51m, кад се nомрачење заврmlава. 
МЕРКУР q Првих дана јуна још је довољно удаљен од Сунца, 

да би куражни nосматр·ач могао окушати cpehy, д!а га rЊађе на истоку 

рано ујутру непосредно пре изласка Сунца. 12 јула Меркур је у чвору; 

24 - у доњој коњункцији са Сунцем и nосле тога nојављује ое нrа ве

черњем небу. 1 августа је у коrњункцији са Венером; Венера 0°,4 оеверно. 
19 августа је у коњункцији са Месецом северније од Месеца за 5°,5. 

ВЕНЕРА 0 Почетком јуна nојављује се на в,ечерњем небу nосле 

залЭlска Сунца и из дана у дан видеће се све боље и сија:hе целу јесен 

и зиму. августа је у коњункцији са Меркуром, удаљена од њега за 

према северу. Вредело би те вечери nосматрати ове обе nланете, 

одмах по заласку Сунца, на западу. 

МАРС d) Појављује се почетком јула на јутарњем небу и од 

тада видеће се сваким даном боље, да би се nриближио Земљи у својојј 

наредној значајној опозицији (19-V-1937). 
Опозиција Марса 193,7 године зњачајња је стога, што се долађа у 

доба веЋег приближења Земљи а које се nонавља сваких 13 година. 
Последљи пут је била 1924 г. и сада наредна опозиција 1937 г. Марс се 

неће при6.1ижити на тако блиско одстојање као 1924 го,дине али према 
осталим опоаицијама наредна је нњјnовољнија. 

Између других феномена 1937 година је значајна и по пролазу 

Меркура исnред Сунчевог колута (11-V-1937), и по максимуму сунчеве 
активности: пеге, флокуле, протуберанце на Сунцу, магнетске буре и 

поларна светлост на: Зешьи. 

ЈУПИТЕР Qj_ Види се на небу целог јула и ,августа како блешти 

целу ноћ. 2 јула у 19h је у коњункцији са Месецом на удаљењу од 2°' 
према северу. 26 августа коњункциј,а са Месецом у 9h на удаљености од 
1-o,s nре~!З северу. 
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С\ТУРН ћ Целу 1936 гозину Сатурн крије свој прстен sa по
сматраче са Земље који поседују ск:роиније инструменте. Уједно то 

прилика да се с мањима инструменти:v!а посматра сплоштеност пл,анете 

и бар њсн најве:hи сатеаит Титан (S,m5). Највећа провидна удаљеност 
Титана пре:vш истоку од планете биће S јула, 24 ју)Ја, 9 августа и 25 ав
густа. западне еаонгације Титана, кад се он види западно од 

планете биће 16 1 августа и 17 августа. 
УРАН 0 се налази у сазвежђу Овна и 2 августа стиже у западну 

квадратуру са Сунце:v1. У опозицију стиже тек краје:v1 октобра. 15 ав

густа Уран је у застоју. 

НЕПТУН је у сазвежђу Лана а 9 септембра стиже у коњункц. са 

Сунщ:м; 

Положај Јупитерових сателита за Јул у 2311 30m за Август у 2111 45m. 

Планета Датум 

Јупитер 

11 јул 

23 јул 

4 авг. 

16 агв. 

'28 авг. 

11 јул 

23 

11 т 

11 58 

12 13 

12 25 

!2 35 

12 42 

21 19 

20 28 

4 авг. 19 38 16 54 

-2,1 

-22 10 -2,0 

16 авr. 18 51 116 53 
28 авг. !8 6 16 55 ___ ..,_ __ _:_--.!..._ 

-22 121-1,9 
-22 16 -1.,8 

Са тур н 

ћ 

11 ју.~ 3 5812'3 36 

23 ју л 3 1 23 35 

- 4 56 + 1,3 

- 5 5 + 1,2 

4 авг. 

16 авr. 

28 авг. 

2 21 23 33 1 - 5 19 + l '1 

1 31 23 311- 5 37 + 1,0 

о 41 23 28 1 - 5 59 + (),9 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

ЈУЛИ 

9,8 

9,8 

9,8 

40,8 

39,4 

38,2 

36,0 

16,4 

16,6 

16,8 

17,2 

17,2 

1,731 

1,718 

1,696 

4,656 

4,818 

4,994 

9,156 

8,987 

8,843 

8,731 

8,656 

2 Четв. Јупитер у 1911 у коњунк. са Месецом, 2ј_ 2°,0 N. 
З Пет. Земља у афхелу у 2111, Сатурн у застоју. 
4 Суб. Делимично помрачење Месеца (види о Месецу). 
7 Утар. Појаве метеора Персеида (почетак). 

100 

135 

155 

174 
194 

262 

:263 

264 

265 

266 

347 

347 
348 
348 
349 

10 Пет. Сатурu у коњункц. са Месецом у 2!1, Сатурн 8° јужно. 
12 Нед. Меркур у i>6 у 7h. Пролаз Титана испред Сатурна. 
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40123 10324 
5 320 i З10U 17 
7 31 о 24 2014 19 43102 
9 12 о 34 31 4 о 213 21 403 
ll 1 о 24 ! 4 о 132 23 420 l 
13 30+ 3 ~,)21 о 2.5 30124 
15 42013 5 42031 27 20134 
17 4 о 123 7 4 0213 29 1 о 234 
19 4320 l 9 23 о 14 31 32104 

21 34102 11 3 о 124 Полошај!l с атеzшта пре-
отављепп нано се впде у 

aOTIJO!IOl\!CEOl\I дурбину 

14 Утор. II сател. свршет. помрач. у Oh 13,ш7; I сврш. помр. у Oh 
52,ш2. 

15 Среда. Пепељаста боја на Месецу; Меркур у коњункцији с 

Марсом у 18h. Меркур 0,02 јужно. 
18 Суб. Меркур у коњ. са М.есецои у 2lh ~ 2, 04 N. 
22 Среда. Мин. Алгола у 4h 32ш; Нептун у коњ. са Месецои, f у 

18h &0,5 N. I с.ат. сврш. поир. у 21h 15,ш3; Ш сврш. помр. у 2111 

АВГУСТ 

1 Суб. Меркур у коњункц. са Венером у 1411; Меркур 0, 04 северно. 
2 Нед. Уран у квадратури W са Сунцем у lh. 
7 Пет. II сат. сврш. помр. у 2ilh 26,ш0. 
9 Нед. Мстеорски рој Персеида р.адиант код '11 Peгsei (брзи лет}. 

13 Четв. Пепељаста светлост на Месецу. Пролаз Титана испред 

·Сатурна. 

15 Суб. Пепељаста светло.ст на Месецу (интензивна). 

23 Нед. Сунце улази у знак Девојке nт (Virg·o) у 9h Коњ. Венере 
са Нептуном у 2111 с) 0'),4 N. 

29 Суб. Прољаз Титана испред Сатурна. 
Павле Емануел 

Време у мају 
(Издаје Ваздухопловна метеоролошка служба у Земуну). 

Овоrодишњи мај био је прохладан, променљив и кишовит месец. 

Узроци оваквих вt)еменских прилика тумаче се распоредом ваз

п.ушног притиска над европским континентом изнад кога је и у овом 

месецу активност циклона бl'ша ограничена у главном на јужну поло· 

57 

Европе, нарочито на об:ыст 1\'\ора, док се 

делови:v1а Европе у г;:швном одржавао висок притисак. 

При оваквои распореду ваздушног притиска наша Краљевина до
аазtща је најчешhе под утицај југоисточних и јужних струја, док су 

северни предели били на домаку хладних северних и северозападних 

ветрова, што је изазивало нагле вре;ненске промене са повеhаном об.1ач· 
ношhу и често:v1 појавом кр.атких пљускова кише. 

Услед тога дневне вариације те:~шературе, нарочито у првој ПО,i!О· 

вини месеца нису бњ1е велике, тако да су д:анн били више прохдадни 

него топли и ако је ове године овај :vreceц просечно био чак нешто то

плији од оног у претходној години. 

Мрава уопште није било, ма да је чест случај да се нашим преде

ЛЮ1·а у првој половини месеца маја јавља слаб мраз. 

Највиша температура у овом месецу забележена је у Мостару 

(29,6°С), а најнижа температура била је у Плевљу (2.4°С). 
У погледу водених талога, месец мај био је обилан у сви111а пре-

делима наше државе. Водени талози јављали су се најчешhе виду 
nљускова, по некад врло јаки и са грмљавином. 

Кретање времена по данима било је следеhе: 

1-3 иаја. Об,Јiачно вре:не са извесним ведринама и местимичнmi 

кишои на иrточној половини. 

3-5. Облачио са кишом свуда у унутрашљости. Извесно равведра· 
вање наступило је у приморским крајевима. 

6 и 7. Обрачно са кишо11r у западню1 и јужним крајевима. Извесно 
разведравање у осталим пределима. 

8 облачио и кишно време у целој Краљевини. 
9 облачио ,на северозападно:vr и јужном делу. Делимично облачио 

у осталим пределима. 

10 преовлађива;rо је облачио са :viести;vшчно:vr кишо;vr. 
11 облачио на јужном делу. Разведравање у осталим пределима. 

12 и 13 nреовлађИIВало је ведро у целој Краљевини. 
14 поново се наоблачило у северозападнюi пределима. Ведро У 

остали:vr крајевима. 

15 и 16 преовлађивало је облачно у целој Краљевини са кишом У 
северозападним крајевима, где је било местимично и јаког ветра. 

17 и 18 о6љачно време у цеЈrој Краљевини. Местимйчне кише сре
Д!'ЈНОМ државе и у источню·I крајеви~rа, извесно разведравање у Поду· 
нављу уз умерену Кошаву. 

19 делимично облачио време са местюшчно јюшм ветром претежно 

јужног и југозашuдног квадранта. 

20 •облачио са кишом и ј•аки~I ветро:~;~ југоисточноr правца на запад
ној половини и у северНИ'>! пределима. Делимично облачио У јужни:v1 

краЈевима. 
21 преовлађив&.'!О је облачио у целој земљи са нешто юише ме· 

стимично. 

22 облачио са кишом на Приморју и у северозападним крајевима. 



'rем.nературе (средње дневне, м.аkсималне и минималне) и водених талога 

у мају 1936 год. 

1 датум ј~ јз/5/7/9 ~Г;~l•з/t5jt71t9/2t/2з/25/-;~ 29јз1 [g~~~~~/ji~ 

1 

сред. темп.l 13,61 14,81 15,41 16,0117,01 18,71 18,71 16,71 13,91 17,01 16,41 14,11 16,71 18,51 17,31 16.51 16,51 1 Загреб макс. " 18,9 18,5 19,4 19,8 21,8 24,3 24,6 21,3

1 

18,7 21,7 2),6 15,1 22,6 24,5: 21,7 19,3 20,9 
13 мин. " 6,1 11,4 10,1 13,3 12,0 10,3 10,4 9,4 10,3 10,3 9,8 13,0 8,9 12,41 11,4 14,1 11,4 

вод. талог 1,2 7,3 11,1 15,2 6,2 17,0 2,0, 128,1 

/ ··сред. 1емп.l 11,71 12,31 13,51 12,71 15,31 16,21 16,61 15,11 13,81 17,11 14,21 12,01 16,01 16,11 15,9-~ IS,З,-14,6,~-,--Љуб· макс. " 18,3 16,3 20,2 15,8 20,5 24,0 24,0

1 

21,0 18,8 22,0 18,4 13,5 23,4 22,2 19,0 18,0 19,8 
23 љана мин. " 3,5 9,8 7,0 11,0 12,0 9,0 9,5 8,7 10,2 11,2 8,4 10,8 7,1 9,5 12,4 10,5 9,8 

l вод. талог . 5,0 z,o 10,2 4,0 0,2. 28,4 2,0 24,7 1,5 2,0 15,1 1118,1 1 

1 

сред. темп. 1 13,61 14,81 17,21 17,61 14,91 20,0, 21,2ј 18,81 17,41 17,21 14,91 12,61 16,81 18,11 19,01 14,01 16,61 1 Сушак макс. " 20,2 17,0 19,9 19,5 18,9 25,0 24,0: 22,0 21,0 21,1 18,1 14,7 21,9 23,0 22,8 17,0 20,2 
8 мин. " 6,0 13,8 13,0 13,31 10,9 10,0 17,5ј 16,6 14,5 10,0 12,9 11,01 8,9 13,0 13,5 12,61 12,4 -

1 вод. талоr 3!~ i 0,4 8,2 10,7 0,8 25,5 114,4 

1 

сред. теьш., 15,71 15,7'1 19,61 16,51 18,21 22,31 21,81 21,71 17,71 19,81 2J,ll 16,21 20,31 15,91 21,21 21,01 18,91 1 llti макс. " 21,0 19,6 23,2 22,1 23,5 29,6 2q,o 28,8 21,7 25,6 25,0 20,4 26,6 25,2 28,6 27,2 24,7 
2 7 остар мин. " 13,0 11,9 9,5 10,4 11,5 13,9 15,1 18,5 13,8 13,0 14,5 12,9 12,2 14,5 14,6 15,9l' 16,4 · 

l вод. wалог. 9,2 _22~17,6 _ 1,4_70,2_3,2_ _!87,6 ____ _ 

1 

сред. темп., 13,71 14,31 14,31 15,51 17,11 18,51 18,21 16,61 15,51 17,61 17,11 16,11 17,81 17,51 18,41 18.2,16,51 1 Баља . макс. " 17,5 19,5 17,0 19,5 21,6 23,5 25,0 22,2 19,8 22,7 24,6 21,01 24,3 21,6 27,5 21,6 18,3 
0 31 Лука мин. " 9,6 10,5 11,5 9,0 11,6 13,0 7,5 10,7 12,0 11,7 11,8 13,8 9,9 10,8 11,6 14,6 11,3 

вод. талоu 5,0 7,5 1,1 20,0 6,0 6,0 0,2 92,2 

1 

сред. темп. 1 11,71 12,91 12,31 13,0) 15,01 16,31 14,71 14,01 12,31 16,41 16,81 13,81 15,51 14,61 16,11 19,7,14,71 1 Сара~ макс. " 19,4 18,3 17,0 20,5 22,0 24,5 25,5 19,5 18,0 24,5 23,8 20,0 22,8 22,0 23,0 27,1 21,7 
1 16 јево мин. " 5,0 8,2 9,0 7,3 7,0 8,3 4,0 9,0 8,9 10,0 10,0 10,7 9,0 8,0 12,4 11,0 8,3 

1 вод. талог 0,7 !,а 9,0 6,9 31,7 

1 

сред. темп. 1 11,91 10,91 12,21 13,31 13,51 13,91 14,51 12,31 10,41 13,51 15,21 12,51 13,11 11,7, 14,31 17,2112,91 1 IIлев· макс. " 15,2 15,6 15,2 16,7 2Ј,8 19,2 2Ј,5 18,6 17,0 20,6 19,8 16,0 16,4 19,0 18,2 24,0 18,3 
0 23 ,ље мин. " 8,0 6,5 5,2 7,3 7,2 7,2 2,4 7,0 7,9 7,2 10,3 7,8 8,4 6,7 11,4 8,8 7,2 ' 

вод. талог 2,0 3,0 4,8 28,2 7,5 3,0 3,2 75,8, __ "__ 

--~ сред-:--темп. 1 12,91 14,0~-13,11 15,71 14,91 16,11 16,71 17,91 14,71 16,1,19,О,-----тs,9-~ 15/ГТs,4-. -Ј7Г/ щ--1 i6,31 1 Rpa· мане. " 24,0 20,2 16,0 19,6 19,7 21,5 23,5 23,6 18,7

1 

21,3 25,4 24,0 20,0

1

. 23,6 22,7 28,0 21,5 9 16 љево мин. " 9,8 9,4 9,6 9,8 11,3 8,5 6,0 10,2 12,2 3,5 12,5 14,5 13,0 10,0' 15,0 1!.5 10,2 ~ 1 
вод. талог 33,4 12,7 12,2 12,5 0,3 8,5 6,5 0,11 4,0 34,9 

1 

Rовн·ј ~~~. me~. 1 ~~;l\ М:~, i~;~l §&;ll ~И1 ~~;g\ ~~:~, ~~щ ft;~, ~~:g,··-~~~:11-~И:IИI-~~:gj~~:~, ~i:~, ~и\ - 1 12 
љача миним. " 12,6 9,7 11,5 10,2 12,5' 12,0 2,0 10,8/ 11,6 10,0 12,0 13,71 13,8 13,2 15,5 13,0 11,7 

вод. mалог 24,5 8,0 0,6 1 4,9 1,8, 5,6 11,1 

1 
1 

сред. теми. 1 16,31 15,21 14,61 17,21 16,31 18,21 20,31 17,81 15,01 18,01 18,71 20,11 п;г--1 20~0~ 19,81 21,5117,81 1 Бео· мане. " 21,9 19,0 17,0 20,7 20,7/ 23,6 26,61 24,6 17,0
1 

23,0 25,4 25,0 21,3 25,6 24,5 28,0 22,8 ~ 11 град миним." 12,0 9,0 8,9 12,0 12,1 9,5 11,51' 10,7 13,21 10,5 13,5 12,8i 11,5 14,0 15,2 15.5 11,8 " 
вод. талог 4,0 0,8 1 1,9 5,1 5,2 1 9,0 9.0 67,0 

~~~сре,д.-темu:----1 18~~ 16fi,I---Щ)I-17,11 16,41 18,31 19,1/ 18,71 14,,, 11,1, 15,71 20,01 15,61 20,4·1 19,11 2а,в/ 17,71 1 Гра~- макс. " 24,6 20,0 16,7 20,2 19,6 23,2 26,6 24,5 18,8 20,7 22,1 25,~ 20,6 27,3 24,4 27,2 22,7 2 15 ште ЋШНИЈ\1; " 12,8 11,5 12,0 13,0 12,3 7,8 7,3 11,3 12,1 13,3 12,0 15,, 13,2 11,9 14,9 16,5Ј 12,0 
вод. талог 9,8 0,3 1,8 1 0,2 5,7 5,3 0,8 10,7 17,2 74,5 

1 

сред. темп. 1 15,11 14,51 15,01 17,01 17,61 18,51 19,31 18,01 15,51 17,51 18)1 16,9'l 18,41 18,51 19,21 19,3117,21 1 Сл:m. макс. " 18,8 18,3 18,5 2l,G 21,5 23,3 24,5 23,0 20,5 23,0 24,2 22,3 23,0: 25,2 24,2 22,7 22,3 9 9 Брод миним. " 11,8 11,2 11,2 10,7 12,3 11,5 9,3 11,0 13,2 10,2 10,4 12,01 11,4 11,2 12,1 15,2 11,4
1 

~ 
вод. талог 2,2 0,9 3,7 1,9 8,7 3,7 5,71 1 3,2 0,0 72,6, 

1 

сред. темп. \ 16,21 14,91 15,41 17,11 17,31 20,61 21,31 17,8,---т5,3-~ 18,8-~ 2б~g-~ 20;1-~ -18,6т-w,71-20,3'ј-23;61-18,3'1-·/-
Нови макс. " 22,6 19,4 17,6 21,5 22.,0 24,5 26,6

1 

22,5 18,7 23,5 25,6 25,3 23,4 25,5 24,4 28,2 23,1 1 10 
Сад миним. ,. 11,7 8,4 11,2 10,5 11,6 12,5 9,4 9,8 13,3 10,6 13,2 16,21 11,4 11,4 12,61 14,2 11,8 

вод. талог о,о о,о 2,8 1,4 0,8 u,o, 4,8. 0,0, 62,4. 

1 

сред. темп.l 17,51 16,11 13,51 17,21 16,71 19,51 2Џ/ 19,11 15,11 17,71 18,11 21,0.1 15~5-~ 20,2,-19;~~ 24,2-[ i7,9l--+l--

l 
макс. " 23,5

1 

20,8 16,5 20,3

1 

20,3 24,0, 27,1 23,7 17,Ј 21,4: 23,2 26,3 19,8 25,5 24,4 27,1 22,5 2 
миним. " 13,0 11,9 12,Ј 13,2 13,01 12,2, 11,6 11,2 14,0 13,8 13,0 18,4 12,6 12,3 15,4: 19,о 1. 12,8 
вод. талог 4,0 2,4 1 6,7 1 3,3 5,4. 6,0 75,1 

16 

1 

сред. темп. 1 16,61 15,81 14,51 16,51 15,11 17,21 16,91 13,61 14,51 18,01 20,91 15,41 17,01 15,9

1 

Ни макс, " 22,5
1

. 21,0 17,5, 19,8

1 

19,3 21,6 23,6 23,8 19,4 21,0 23,8 26,2, 17,5

1 

25,5 
Ш 1\ШНИМ. " 12,3 10,0 10,5 11,5 11,2 10,5 5,5 7,0 12,6 11,5 13,2 14,6

1 
10,3 9,8 

вод. тал. 10,21 5,6 1,01 0,0, 0,0 0,0 4,3 0,2 о,о 1,2! 3,0, 2,3 

~R-о-с-ов--'.1-сј:)ед. темп., 12,71 13,21 13,41 13,71 14,71 16,2

1

, 16,41 16,71 13,21 16,2. 16,51 14,71 14,61 16;81 
М:итро·· макс. " 19,5 19,0 17,6 1Н,11" 18,9 20,5 21,7 21,7 18,9 20,6 21,5 19,8 18,6 23,7 

а мпним. " 8,5 6,7 9,4 8,8 10,2 10,9 8,8 13,2 10,5 lO,ol· 12,6 !0,7 11,5 9,3 
виц вод. тал. 1,7 12,4 1,2 8,2 0,0 о,о: 1,9 1 

L9,ог22,5Гй]) 1 
1 

23,21 28,7 2!,7 1 12 
15,01 9.2 10,8 
0.0 0,2 84,9. 

16,7~0~5,21 

\ 

22,6, 26,5 20,3 1 12 12,9~ 10,9 9,8 
0,2; 1 69,0 

1 
сред. wемп.\ 15,41 14,11 14,71 13,6, 15,6 !7,61 18,91 19,3115,91 17,01 16,71 l-6~4-1 -16;Qг 18,51--

с макс. " 21,8 20,0 19,4 16,8

1

. 20,3 23,~ 24,2 1 24,9 20.6 21,0 21,0

1

· 24,0I 20,01 24,2 
:копљоl миним. " 8,8 1,21 11,4 12,4 10,5Ј 13,2 8,21 8,8 11,2 11,3 12,2 12,01 13,4 10,0 

вод. талог 0,0, 1,5 О,Ј о,о, 13,2 0,5 25,2! 0,0 

9,3i9ГГ6,91 

1 

!-1,0 27,6 21,81 1 9 .4,0 14,9 11,0 
0,0 ~2,91 

1 
сред. те~ш. 1 13,31 12,1, 12,9-~-12,3-~ -15,0-1 -15;6-~-17~2~·-17.31-13,91-15,2-~ -i6;7-~ 15,7~-14;9-16,6-~ -

II ыакс. " 18,6 17,2 17,6 14,.5 19,0
1 

18,9 20,9 22,8 18,8 20,2 22,2 21,5 19,6 23,6 
рплепl миним. ,. 8,7 7,8 9,3 10,2 11,2

1 
11,9 10,1 10,2 10,1 lO,ЗI 10,9 10,7 11,2 10,3 

1 ~· ·~·· 1 '·' 1 "'1 ···1-"1 1 ""1 1 1 ''> 1 1_ _ 1 Ј -~' 1_ "1 
7,0, -20;6/15,21 

1 

!2,6 26,4, 19,9 l1 .2,6 11,31 10,61 
97,4 

1 1 1 

1 

1 

"_. 

сл 
оо 
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Делюшчно обаачно у остали:н предеаи:vrа. Јак ветар Широко на При
морју, а у унутрашљости јак источни и југоисточни ветар. 

23 преоваађива.'!о је облачио у целој Краљевини са кишом У севе

розападним предеаи:vrа. 

24 и 25 извесно разведравање у западни:vr крајевшла и на При

морју. Облачио и кишно време у источним пр,еделима. Ветаср промен

љиве }ачине северозападног правца. 

26 обаачно са кишом у источним предели:на и на југу. Ведро на 

а делюшчно облачно у осталим крајевима. 

27 преов,·rађивало је ведро· на северној половини, а обл,ачно на 

јужној, где је било и нешто кише местимично. 

28 пр,еовлађиваЈЈО је облачио у целој Кр,аљевини са нешто кише 

средином државе и у североисточним пределима. 

29 преовлађивало је облачио оа јаким ветром северозапад1-юг пр,ав
ца. Киша у северозападним пределима. 

30 разведриЈiо се у целој Краљевини. Ново наоблачење у 

Приморју и у северозападним крајевима, где је било и кише. 

31 преовлађивало је облачно у целој краљевини са местимичнюм 

кишом. 

Кретањ,е теыпературе, во,дених талога и облачњости показано је 

на прегледу. 

Za posшatranje рошгасеnја Sнnca od 19 јнnа 1936 godine, Astronoш
sko dгustyo obrazovaJO је jednll ekspedicijll ll kojoj Sll l!CestvovaJi cJanoYi 
Drнstva g.g. Laпdsberg·, Ешапцеl, NikoliC i Jaпkov,ic. Ekspedicija је vrsila 
posшatraпja sa vrha Avale i, zahvaljнjнci vеоша povoljпiш шeteorolosk[ш 
рtШkаша, postigla је роtрнпi нspeh. DoЫveni rezнltati, kao i fotogтafije 
rаzпЉ faza poшracenja, objavljeni sн ll оvош broju »Satшna« zajedпo sa 
posшatraпjiшa koja su vrsШ clanovi i pr,jjatelji Drнstva iz razпih krajeva 

Jнgoslavije. 

Uprava Astroпoшskog drнstva zahvaljнje oviш рнtеш sviшa claпoviшa 
i prijateljiшa Drнstva koj.i sн poslali izvestaj о svojiш posшatraпjiшa po
шracenja Suпca, odazvavsi se pozivн koji је Drнstvo нрнШо preko dnevпe 

staшpe. 

Novi Clanovi. Priшljeпi sн za redovпe claпov,e Astroпoшskog drн
stva: g·. Dragoslav MihaЛovic, Beogтacl; g·. Jovan Lazic, Beograd; g. Miloj
ko Vilimanovic, Beograd; g·. Velislav iivk,ovic, Beograd; g. D-r Stjepan 
1\IIoћoroviciC, Zagreb; g-ca Anastasija Gгegoric, Beogтad; g-ca Slavna Stano
jevic, Beograd; g·. Radomiг Radujkov, Zagreb; g. Mirko Skovran, Pancevo; 
g. Andгo GШс, Zagreb; g. Шmitгije Landsberg, Zешнn; g. Jovan ACimovic, 
Jagodina; g. Avaпti Bertoto, Beograd; g. Josif Djordjevic, Beogгad; g-dja 
Zога Djordjevic, Beogтad; •g. Djordje Cvetkovic, Valjevo. 

Sekretaг, Potpretsednik, 
Nenad Dj. Jankovi{; D-г Vojislav Gruji{; 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО

ГИЈУ, ГI:ЮФИЗИКУ И ГЕОДЕЗИЈУ 

ГОД. П Б Е О Г Р А Д, А В Г У С Т 1 9 З б БР 8 

Nastavak -

li se ? 

Vec и staro doba mislilo se је, da imade znakova 
na vijestaju p;;tres. Izmedju tih znakova zabiljezili su, da se voda 
nesto zamuti u bиnarima. Oiogen Lercij kaze, da је 

Asirski filozof, ucite!j Pitagorin prorekao jedan potres 
vodu, sto је Ьiо izvukao iz bunara. Pripovijedaju nam stare 
kronike, da је Anatimen i Kulisten predvidio potres, ali sve to 
pripovedanje nije ni blstorijski ujamceno, niti su znakovi sigurni. 

Юnezi su vec и drugomu sto!jecu imaH svoje seismometre, 
io su sprave, koje su blljezile svako i najmanje giЬanje zemalj
ske kore. Proslog vijeka iznasl~ su se i и Europi takove sprave, 
usavrsavale se; пеkе su se napusti!e i drugim zgodnijim blle 
zamijenute. То su tako zvani seismometri Ш seizmografi (se
ismos = g.iЬanje, metron = mJere, grafo = ptJem). Nekorisno 
Ы Ьilo i и zalud, da ја ovdje opisem jedan takav seismograf, 
kada ga ne Ы imao njegovи bar nacrtanu sliku. Seismograf o
sjeti svako i najslablje giЬanje zemaljske kore ра Ыо udarac 
udaljen i tisucu kilometara. Ali kao sto osjeti potrese, tako osjeti 
kada se vuce teska artiljerija, kada pucaju topovi, kada vade 
jake masine, kada риsе jaki vjetar. Роmоси seismografa i ra
cuna, koji se oslanja na iskustvo, moze se ustanoviti ро prilici 
i daljina epicentra, ali to nije posve sigurno, jer brzina valova 
gibanja ovisi о vrsti naslaga, kroz koje se sire valovi - ја 

ovdje gorim "Jire valovi'' - а to da budem razumljiviji; jer 
cestice sto Шraju (val) ne idu sa svoga mjesta, vec prenose 
giЬanje na druge cestice, koje zatitraju ра evo opet na druge ... 
tako dalje. - Rekao sam, da nije siguшo. Imademo potvrde iz 
iskиstva. Prvi udarci potresa stignu prije na neka mjesta, koja 
su udaljenija geografski od epicentra, nego u mjestu, koja su Ьliza. 
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Kako se dakle od 
grafa? Racиnanje је posve jednostavno. 
nиtima sto prodje izmedju prvoga нdarca 

роmоси seismo
vrijeme и mi

i drugoga. 
se pomnoze 

geografsku od 
Tim se minиtima oduzimlje jedna minиta, 

sa 100 kilometara. nam daje 
epicentra. 

Evo na pr. u vrijeme velikoga potresa, kojega је 
u FiladeШji g. 1906, prvi udarac toga potresa osjetio se је 

и Веси и 2 sata 25 miп. а nakom 10 minuta drugi udarac. 
Dakle izmedju prvoga udarca i drugoga proslo је bllo 10 mi
nuta. Prvi је udarac dosao u ravno kroz unutrasnjost Zem!je, 
а drugi је dosao iz epicentra - Filadelfije lazeci ро kori ze
maljskoj. PoSto izmedju i geografska је daljina 
9000 kilometara, tu doblvamo, ako pomnozimo minute vremena 
manje 1, sto је val gibanja upotrijeblo od Filade!fije do Веса, 

а to је: 1.000 (10- 1) = 1.000·9 = 9000. Odatle se је zaklju
cilo, da val gibanja prevaljuje и minuti 900 klm' geograficne 
daljine (9000 klm., podije!jeno za 10 minuta = 900 klm). 

Ovakovo racunanje cini mi se pogresno. Kada se kaze da 
је proteklo 10 minuta izmedju novoga udarca i drugoga, koji је 
dosao iz epicentra lazeci ро zemaljskoj kori, ne moie da Ьиdе 
ispravno jer је moralo da prodje nesto vise. 

Razlog је tomu, sto udarac iz glavnog ognista, koji је sti
gao na povrsinu zemij<= 11 epicentru, stigao је nesto prije nego 
је prvi udarac stigao na stanicи, ра је stoga stao laziti ро po
vrsnosti Zemlje prema recenoj stanici nesto prije nego se је 

osjetio prvi udarac па toj stanici. Radi toga val giЬanja od epi~ 
centra do recene staпice morao је da иpotrijebl nesto vise od 
10 minиta vremena, dosljedno i prevali nesto vise риtа. Ako је 

geografska daljina 9000 klm. od Filadelfije do Веса; ako је val 
iz epiceпtra upotrijeblo do Веса nesto vise od ] О minиta - р о 

prilici 11 Ш 12, tada se ono 9000 kJm. mora podijeliti sa 11 Ш 
12 i doblvamo 9000: 11 = 811; Ш 9.000: 12- 750; а to је du
ljina, kоји је val prevalio u jednoj minиti. 

Imade jos drugi razlog radi kojega ne dade se tacno 
izmjerШ daljina od epicentra do staпice, gdje se је osjetio po
tres, dosljedno i brzina, kојош se giЬije val, а to је, sto se val 
ne siri jednakom brzinom kroz razliCite mase naslaga и unu
trasnjosti i na povrsini nase Zemlje. Valovi giЬanja sire se kroz 
vazdнh 333 metra и sekиndi; kroz vodu 1.110 m.; kroz gvozdje 

zemaljske kore 
ruda, kroz koje se valovi 

nase Zemlje imade 
masama: to sve шоzе и 

а u nekim нsроrШ brzinи sirenja. Posto nama 
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nШ mose ЬШ poznato kroz kakove val ne mo
zemo tacno niti иtanaciti ni daljinu od epicentra ра niti brzinu 
vala и pojedinim slucajima, jos manje Stoga sva nasa 
opazanja i izvjestaji, mogu nam samo 
,ЬJiznu daljinи. 

li se 

Postupkom, sto cu ovdje opisati mogli 
koji odgovarajи matematiCkoj 

postupak tacno 
tesko da se to postigne. 
Evo ovdje ја taj se 

Na slici tacka је А srediste, tacka u utrobl nase zemlje, 
:gde је nastala eksplozija, В је epicentar; А С је pravac valo
vitog giЬanja, koje ide iz sredista koso na povrsinu Zemlje. Kada 
nastaпe eksplozija u utrobl Zemlje А, pravac А С koji stiZe 
·koso na povrsinи fi ako nade zidove gradene u tomu pravcи, 



164 

оп Љ Ш cijepa Ш ostavlja па njirna pukotine и pravcu fj 

Тај pravac fj fj' pada okoтito (perpeпdikularno) па pravac А С 
i Ciпi R = 90°, Kada тi zпаdето da s pravceт fj' fj, h С ciпi 
ciпi L R tada тоzето pozпati koliko је pravac fj С пagnиt nad, 
povrsinoт Zeтlje, to jest тоzето saznati kolik је L С h i. :Каdа 
to saznaтo, jasno nат ie da је L В о А jednak С h i, jer sи ovrsni, 
kиtovi, dosljedno i jednaki. 

Mi iтаdето sada trokиt В О А. U tот trokutu Tacka 
kaze пат srediste potresa, tacka В epicentar, L stanicu, na ko
joj se је osjetio potres. Poznato nат је iz trigonoтetrij~, ~а. 
kada su тi poznata dva kuta i treci тi је poznat, jer zbro] sv!h 
kutova u trokutu jednak је 2 R = 180\ takoder kada su тi po
znati svi kutovi i jedna stranica, mogu tim poznati i druge dvije 
strane. Strana А В trokuta А В О kaze тi daljinu sredista po
tresa od epicentra па povrsini zemaljskoj; strana В О, kaze тi: 
daljinu epicentra da stanice; а strana А О daljinu od sredista 
do stanice. 

Poznat nат L О jer тоzето izтjeriti njegov ovrsni kut, 
с h i koji ти mora da bude jednak. Pozni'!t nam је L jer 
mora da Ьиdе R = 90°; тоzе da nат bude pozпat i а to. 
jer је L А= 18ОО-(9Оо +О). Ako naтna pr. L О izпosi50° 
tada се А= 1800 - (90° + 50°) = 180°- 140° = 40ci dakle 
L А . 40о U naseт trokutи В О А тоzето iz~j:rш В О а to 
је daljina od epiceпtra do stanice; а и tоти slи~аЈи nата sи u 
L В О А poznati svi kutovi i jedna strana а to Је В О; а odatle 
тоzето sazпati i daljinи straпice i В А i О А jer stranica 6 
stoje јеdпа рrета drugoj kao njihovi sinusi. Hocemo li da 
saznaтo duljiпи straпice В А (а to је daljiпa sredista potresa od, 
povrsine zeтaljske u epicentru) iтati сето 

В А :В О = Siп О : Sin А; dakle 

ВО XSin О 
В А= Sin А 

dakle log. В А = log. В О + log Sin О - log. Sin А. 
Ovim postupkoт doblvaтo duljiпи tacke па povrsini Zeт-

lje и epicentru o<;l sredista potresa. А kada Ы htjeli saz~at~ da
ljinu А О, to jest daljiпu iz sredista do staпice, postupatl сета, 
ovako А О: В О = Sin В: Sin А, dakle 
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А О = log. В О log. Sin В- log. Sin formu!e оЬ-
jasnjujeт priтjeroт. 

Pretpostavljaт u slici пavedenoj, da је straпa В О 

duga 45 klт. L О 45°, А. 45° Posto br. 45 Jog. 6·523, а 

sinusa 45° log. 9·84549, ovako Ы se тoralo forтulisati gore 
posta vljenu forтulu: 

!og. 6.5321 :В А = log. siп 9·84549: log. sin 
ВА= log. 6.5321 Jog. sin 9.84549- Jog. sin 9·84549. 

=ВА= log. 

А to је logaritaт broja ; dakle daljiпa od sredista do 
1kore zeтaljske и ерiсепtш od kiloтetara. Oviт 

kот тi sто dobili daljinu u unutrasnjosti nase Zeтlje od tacke 
gdje је nastala eksplozija, do tacke na zeтaljskoj kori u epicentru. 

:Каzао sат, da је ovaj postиpak vrlo dobar, ali ga 
iesko priтjeпuti na konkretne slucajeve. Poteskoca је u toтu, 

'Sto је tesko oznabli pravac udarca А С (vidi slikи) па zeтalj~ 

sku povrsiпи i izтjeriti kut sto taj pravac ciпi sa povrsinoт 

zemaljskoт а to је С fj i. А drиga је poteskoca и toтu, sto 
se тоrа znati - to jest izmjeriti daljinu od stanice, gdje se је 
osjetio potres, do epicentra. То Ы nат kazao seisтograf, kada 
Ы blo na tacki episceпtra, а to Ы bllo kada Ы nат prvi i 
jaci udarac, pokazao seisтograf, da је cisto okoтit; ali gdje 
nета u epicentrи seisтografa, kako Ы тogli saznati, gdje је 
,cisto epiceпtar? 

Moze se оvоти doskoШi ovako. Zablljeze se sva mjesta, 
,gdje se је cuo prvi иdarac u isto doba. Sva ta тjesta па ze
maljskoj povrsini тorala Ы napraviti krиg. Ona tacka, gdje Ы 
se krizali radiusi toga kruga, blo Ы epicentar. То је razuт!jivo, 
posto eksplozija u иtrobl Zeтlje siri svoje valovito giЬanje 

,и oЫiku kruga; udarci dakle тoraju da doprи и isto doba na 
one tacke zeтaljske povrsine, koje su jednako иdaljene od tacke 
"gdje је nastala eksplozija. Ali i ovaj postиpak nije pouzdan. 
Razlog toтu је, sto sат vec napoтenuo. Valovi gibanja ne sire 
se jednakoт brzinoт kroz razliCite nuslage. Valovito giЬапје, 

:sto se cini iz sredista иnaokolo prolazi zacijelo kroz razlicite 



nas!age, od tih се neke ubrzati, а neke usporШ sirenje, te се 
udarac doprijeti prije Ш kasnje na neke tacke i ako su te tacke 
zemaljske povrsine jednako odaljene od sredista, to jest tacke 
gdje је nastala eksplozija. 

Evo ovo nam znadu kazati seizmografi, drugo ne. 
Ali се se mozda reci: FalЬ је pronasao neki zakon, 

komu је on u drugoj polovini prosloga vijeka prorekao neke 
potrese. - FalЬova је teorija ona, sto је i prije njega kusao 
da ujamci Aleкsij Perrey. Najvise se potresa opaza za puna 
mlada Meseca. OdatJe је zakljucio Fа!Ь, da razarena masa u 
unutrasnjosti Zemlje ima pJimu i osjeku, kao sto i more, а na 
plimu i osjeku utjece Mesec. Najjaca је plima za mlada i puna 
Mjeseca, stoga valja da bude i plirna unutrasnjosti Zemje raza
rene mase. Odatle potresi, koji и to doba imadu svoj maksimum. 
Sto FaiЬ misli, da је u unutrasnjosti Zemlje razarena masa, to 
istini odgovara, а vulkanicпe nam provale potvrdjuju, da Mje
sec utjece na Zemlju, kav sto i Zemlja utjece onom silom - sto 
mi ne znamo sto је - а zovemo је tezom - centripetalnoш 

silom; i to odgovara lstini; ali da је plima nutarnje razarene 
mase uzrok glavnim potresirna, ne vidi se razlog, а jos se manje 
vidi razlog, da se moze prorieati potres nekom sigurnoscu i vjero
jatnosti, kao sto је kusao FaiЬ, pretenzijom njegovih znanstve
nih rezultata. Mislim, da ti proroci ne Ы smjeli svojim nesi
gurnim nagadjanjima plasiti covjecanstvo, koje mu је i tako 
tezak zivot radi stotinu drugih neugodnosti, koje ga susrecu u 
vrtlogu ovoga svijeta, 

Mi nemamo sigurnih znakova, koji Ы nam kazali naprijed. 
polres. Posto је najvisi broj potresa u svezi sa zemaljskim ma
gnetizmorn, ovaj Ы nam mogao dati neke znakove;. ali i te ne 
posve sigurne. Kazao sam da potresi utjecu na magneticnu iglu, 
na elektricпe elemente i struje. Iskustvo nam је pokazalo, da 
пеkе zivotinje nekoliko vremena prije osjete potresпe udarce. 
Otrag nekoliko godina pripovijedao mi jedan skojim sam zivio 
pod istirn krovom ovo: Тај је imao kanarinca u svojoj sоЫ. 
Svake је noci mirno spavao kanarinac u svomu kavezu sa gla
vom pod\rucenom ispod krila. Jedne noci iza ponoci kanariпac 

se uzпemiri u svomu kavezu, stane leprsati, tuci krШma i kljunom. 
о gvozdene sipke, tako jako, da gг је taj sum probudio. Razumi 
odmah, da se је nesto dogodilo kanarincu. Upali svijecu, pode 
da vidi, sta је, kanarinac је preplaseп leprsao ро kavezu. Mi-· 

slio da ne bude tu 
narinca. Toga nije bllo

1 

ponoci; а нjutro rano 
juzne Amerike drze 
zeno је Ьilo da 
nece da se zadrze 
dija, drze neku vrstu 
pukotiпi zida; prije potresa, ona iz pukutine, 
boji, da је ne Ы zid prigneCio. 
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ka-

Moze mi se prigovoriti, da ја nemam da ove po-
dovedem u kauzalnu vezu sa potresima; jer Ы mogao 

lovati koji drugi uzrok, а пе potresi: tu nije jr~sпa ta 
sveza izmedu kanariпca, koji је nemiran u kavezu i potresa: tu 
је sarno sukcesija dviju cinjenica .... taj Ы ЬЈо zaglavak 
ovomu: »pocf fiac ergo, propter fiac«, to је sJijedilo 

radi toga. -- Ја odgovaram ovako: mi пе vidimo jasno 
kauzalnu svezu ove dvije cinjenice: jedan puca iz revol
vera u covjeka; ovaj pada mrtav. Vidimo li mi jasno, da је рu
сапје iz revolvera bllo uzrokom smrti onomu covjeku? 
ne. I tu mi vidimo sukcesiju dviju cinjenica, ali ipak govorimo 
da је tane revolvera prouzrociJo smrt. А za sto to? Na bazi in
dukcije to Cinimo. Mi smo ораzШ gotovo bezbroj s\ucajeva, 
kada tane iz revolvera pogodi covjeka, da ga rani Ш uЫје; 
odatle zaglavljujemo na kauzalnu zvezu, sto postoji izmedu ta
neta i smrti. Takav је i ovaj slucaJ. Ako se zapazi u velikomtt 
broju slucajeva da zivotinje kazu nemirnocu neoЬicnu prije potresя, 
mozemo na bazi indukcije stalno zaglaviti, da potresi utjecu na :Zi
votinje. 

Imade nekih sensitivnih osoba, na koje се utjecati potresi 
i prije nego se pojave. Citava је Zemlja jedan magnet, nase је 
tijelo takodjer magnet, gornji i dolnji deo tijela stvaraju, nega
tivni i pozitivni pol, јеdпа strana i druga (desna, lijeva) opet 
jedan pol i drugi. U covjeku struji magneticni fluid. Ја znadem 
da се biti tko god, koji nece vjerovati u taj zivotinjski magne
tizaш; aJi to ne znaci da se mora zabaciti. l{ada је izumitelj 
gramofona donio ga pred francusku akademiju i njim repro
ducirao ljudski glas, jedan ga је akademik nazvao varalicorn, jer 
је to ventrilokvij, jer је nemoguce, da jedna tanka opnica re
producira Jfudski glas. Ali ipak na svrhu gramofon је Ыо priznat 
da nije venolikvij. Tako се lэШ i sa zivotinskirn magnetizmom. 
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- U covjecijemu sa dva pola 
kao i u magneticnoj igli. ;::,vaka osoba nece osjetiti, ali се 

to osjetiti osjetljiviji. - Ako јеdпа osetljiva osoba svojoш 

desnom rukom uhvati desnu ruku druge osobe, osjetit се obe
dvije osobe neki neugodni osjecaj; ali blva obrпuto, ako jedna 
osoba desпom rukom uhvati za Щevu: tапа osjecafu neko ugo· 
dno cuvstvo. Poredajte 10-15 osoba jednu uz drugu; ali tako 
(}а јеdпа bude obrnuta tamo druga amo, te da stoje desno 
rame јеdпе osobe uz desпo rame druge, i lijevo rame uz lijevo 
rame druge. Те се osobe u sebl osjecati neku neugodnost, razi 
се se; ali ako ih poredate tako, da desna strana Щеlа jedne 
osobe bude uz lijevu druge, tada се svaka osjecati se dobro. А 
za sto sve to? То је magnetizam, sto struji kroz паsе tijelo, tu 
stvara dva pola te kao sto u magпetiCnoj igli pozitivni pol 
privlaci k sebl pol пegativni druge magneticne igle, а odblja od 
sebe istoimeni pol, tako se zgadja i u osobama. Lijeva strana 
јеdпе osobe, iz koje struji magпetizam privlaci desnu stranu 
druge osobe iz koje strane struji magпetizam dшgoga imeпa. 

Odatle ugodпost. А osjeca se пeugodnost kada se priЬ!ize strane, 
iz kojeg struji istoimeпa struja magnetizma. Ovo sam ovdje na
veo, da dokazem mogucnost nekog utjecaja potresa па zivotinje, 
koji su u svezi sa zemaljskim magnetizmom. 

Jos nesto 

Dr. prof. Urban Talija 
Dubrovnik 

moje su 

Period SuncevЉ pega od jednog maksimuma do пaredпog 
obuhvata, otprilike, 11-12 godina. No ovo је samo srednja 
vrednost, jer su neke periode duze а пеkе krace. Ni sami mak
simumi Suncevih pega ne пalaze se na jednoj pravilnoj krivoj, 
vec pokazuju izvesna otstupaпja koja se ogledaju u submaksi
mumima,*) о cemu sam pisao u »Saturnu« па strani 147, god. Н. 

Ovi submaksimumi pojavljuju se u iпtervalima od oko б 
meseci; za vreme пјЉоvоg trajaпja priшecuje se da su Sunceve 

*) Submaksimumi (subminimumi) nazivaju se jos i se!шndarnim maksi~ 
mumima (minimumima) Ш pu!sacijama. 
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s vremena na vreme, trakama 
koje се pojavljuju 

Pojave svetlosnih traka dokaz su jake aktivnosti u Suncevim 
pegama kao i izvaшedne aktivnosti pega doticnog submaksimuma. 

Svetlosne trake mnogo na svetle mostove 
se pruzaju preko umbre od do druge ivice. Pojavljuje se 
Ш jedna Ш vise paralelnih sto ukazuje па vecu aktivnost 
pege. Posto.nak svetlosne trake је zanimljiva pojava iz koje se 
moze, ро trenutnom trake u trenutku kad se ona spaja 
sa ivicom umbre, zakljucШ da је ona elektromagnetske 
(Vidi »Satнrn«, str. 117). Period sestomesecnog 
Ш pulsacije u vezi је sa pojavama u unutrasnjosti Sunceve fo
tosfere, koja је u to vreme veoma nemirna. lzgleda da u unu
trasnjosti Sunca postoje narocita strujanja, koja u odredenim 
periodama proнzrokuju па povrsini fotosfere pege, vece 
pega i druge pojave. . 

АН narociti simptomi vece пemirnosti fotosfere Jesu svet
losпe trake u penumbri i Suncevoj fotosferi. 

Svetlost umbre i penumbre pega mnogo је slablja od svet
losti fotosfere, te stoga umbru vidimo kao роtрнпо t~mпu а 
peпumbru kao nesto svetliju. Kada plaпeta Merkur prelazt preko 
Suпceva kotur.a primecuje se da је Merkurov kotur potpuno taman, 
dok је umbra tada tamпo crveпkaste !::юје. Umbra i peпumbra 
prilicno jako zrace ali se to ne primecuje zbog velikog kontrasta 
prema jacini svetlosti fotosfere. lma ipak slucajev~ kad peпumbra 
zasija и vanredпo Ьlistavoj beloj svetlosti; takvu pojavu posmatrao 
sam 22-IX-1926 u 12h 45m; 17-VШ-1927 u 13h 48m i 1927 
u 13 h. Vanredпo Ьlistava zuta svetlost pojavila se 1926 
u produzetku jedne svetlosпe trake (jezicka). Deo penumbr~ Ыо 
је izvaпredno sjajan i Ьео, tako da је f.otosfera prema пJem.u 
izgledala tamna. Ova pojava po~matr~пa .Ј~ u dо.ь~ submakSl
muma. Verovatno је da su to b1li plшov1 Jedne SJ~]ne protube
rance. Ove pojave vanredne svetlosti u репumЬп veoma su 
retke. . 

u doba maksimuma pega primecuje se suprotna poJava, 
dakle opadanje svetlosti, u granulaciji fotosfe:e. . . 

Granulacija је za teleskopska posmatraпJa ]t>daп od пaJne
pogodnijih objekata па Suпcevoj povr~ini. Gr~.~ulacija se, ро do,.. 
sadanjim posmatranjiшa, sastoji od mal1h sve~I1Jih .zrna~a. na tam
пijoj osnovi. Sкednji precпik svakog zrnca 1zпos1 otpпl1ke 200-· 



700 km. zrnca nalaze se а 

im moze km/sek. Izgleda gra-
nulacioni оЫассi rasuti ро tamnijoj osnovi. 

Sjaj granulacije oblcno је ravnomeran, ali ima dana i tre
nutaka kada osnova doblje tamniju boju, te izgleda kao da su 
grarшlaciona zrnca retko ро osnovi. PrШkom posmatranja 
doblja se utisak kao se tamna granulaciona osnova siri i kao 
da се se tamna povrsina fotosfere. Ovu pojavu vise 

sam posmatrao godine, ali ona tada nije blla tako 
izrazita kao godine blsmo је nazvati granulacionom 
mrezom, jer tamna osnova ima mrezast izgled. 

Ovu mrezastu pojavu mogao sam и prvom redu primetiti 
u fazi porasta i opadanja submaksimuma. Mreza oznacuje poja
canu aktivnost Sunca i pojavljuje se u duzim vremenskim raz
macima slicno kao submaksimumi. Mreza iscezava zajedno s uma
njivanjem aktivnosti Sunca. Ona oblcno obuhvata veliki deo 
Sunceve fotosfere. 

U ој taЬiici dato је vreme posmatгanje mreze u gra-

Red. br. Datum Cas pomatr~пja: R d Ь 
sred. evr. cas. е · r. 

1 16. vп. 
2 30. VII. 
з 1. vш. 
4 8. vш. 
5 15. vш. 
6 17. IX. 
7 7. Х. 
8 24. П. 

13 h 35 m 
13 h 05 m 
13 h 20 m 
13 h 40 m 
13 h-
12 h 55 m 
12 h 45 m 

h 

Datum: 

17. VIII. 1927 
28. IX. 
26. Х. 
28. х. 
29. х. 
31. Х. 

4. Xl. 
5. Xl. 

Cas pomatranja: 
sred. evr. cas. 

13 h 48 m 
12 h 35 m 
12 h 40 m 
12 h 45 m 
12 h 57 m 
13 h 16 m 
12 h 32 m 

Osoblta posmatranja mreze blla su ona ро rednim broje
vima: оЬ 7 do lб: tamna mrezasta osnova blla је u izvesnim tre
nucima veoma intenzivna, kada s11 se u umbri pojavljivale svet
losne trake. Tada se u izvesnim vremenskim intervalima pojav
ljivala tamna mreiasta osnova fotosfere. Utvrdeno је da se 11 
vreme sumbaksimuma, kada se pojavljuju svetlosпe trake, pojav
ljuje u duzim razmacima, kao neki pratilac ovih, i tamna mre
zasta osnova foto~fere. Ima trenutaka kada mreza pokrije skoro 
cetvrtinu vidljivog suncevog kotura. lntenzivnost mreze polako 

skoro od 

isklj11ceno da se u vrernenu sumbaksimalne 
povrsina tamne mrezaste osnove 
dosta tamna Ьоја osnove 
povrsine Ыо а tamna 
svih koje blsmo u istom 
I{ad је oko zasticeno tamnim staklom mozemo 

i bez durbloa, ako је njihov 

17 

da vec 
deo 

nog lucnog minuta. lz istorije se zna da је videno po-
jos pre no sto 811 pocela posmatranja durblnom. 

'nica sto је Sunce nekad vid:eno nesto tamnije treba!o Ы 
sati velikim grupama pega koje s11 se tada Ali 
iskljuceno da је tada i pojava tamne mreze 11 fotosferi 

da је usred toga deo Sunceve povrsiпe u 
tamniji te su i laici mogli ovu pojavu duze vremena 

је da је zamracenost Sunca 11 L6tf7esno 

vecom intenzivnoscu takozva1e mreze u fotosferi 
i jaCim :;tamracenjem iste na vecoj povrsini Sunca. 

Sta kaze istorija? Astronom Dr. Ј. Н. Madler u svojoj 
·toriji astronomije (Geschicble der Нimelskunde. sv. str. 

:oNarocito kod AraЬ!jana i Persijanaca nailazimo na citate 
iz ranijih stoleca, iz kojih mozemo zakljucШ da је u nekim 
dinama broj pega blo vrlo veliki. Godine 536 sjaj Sunca Ыо је 
znatno oslaЬljeп za vreme od 14 шeseci otprШke. 526 
Sunce је od oktobra do juna bllo upola slabljeg sjaja. 

i 840 bllo је ljudl koji su misШi da па Suncu vide 
i Veneru; ali posto se tvrdi da је zamracenost trajala 8 ра i 
90 dana, moze se sa izvesnoscu tvrditi da to nisu Ыlе ove plane
te. Godine 1547 Sunce је bllo tako s!abog sjaja da su se u toku 
tri dana mogle videti zvezde pri dnevnoj svetlosti. 

lstorija dakle uCi, da је tokom vekova Sunceva povrsina 
nekoliko puta potamnela i da s11 te pojave trajale nekoliko dana, 
ра i vise meseci. Pored norma1ne periode od oko 11 do 12 
godina, ра i pored submaksimuma i s11bminim11ma, postoji jos 
i duza seкularna perioda Suoceve aktivnosti, koja prouzrokuje 
.intenzivnije pojave Suncevih pega pracene jacom i tamnijom 
mrezom u fotosferi. Sekularna perioda iznosi verovatno 700-
1000 godina, sa intenzivnim preporodima koje pretskazuju se-
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kularni maksimum. Ne Ы bllo nimalo 
potomci vec u Ыizoj buducnosti, и 23 do 26 
promene па Suncu kao sto su ih videli nasi 
stoleca. 

Diagrami koji su stampani u »Saturnu« za 1936 па 
148/149 pretstavljaju pojave SuncevЉ pega i njihovih 
vremenskom razmaku od juna 1926 do decembra 1927. Iz ovih 
diagrama vidi se kada se pojavila i kada је is_c~zla izve.sna ре~а 
Ш grupa, koliko se vremena mogla posmatratl 1 kad~ је pr~s~a. 
kroz centralni meridijan. U diagramima su dati i svt submtш

mumi navedeni u ranijem clanku kao i sve pojave svetlosniЉ 

traka u pojedinim pegama; one su oznacene kracim transverzal
nim crticama na diagramu pojedinih pega Ш grupa. 

UzimajuCi и obzir sve subminimume i sve submaksimume· 
za interval od 1926 do 1928, kao i jacinu aktivnosti pega, do~ 
Ысеmо krivu koja паm jasno pokazuje sve subminimume i sub
maksimume. Ako u tu krivu unesemo sve posmatrane svetlosne: 
trake i pojave tamne mrezaste osnove u fotosferi, vidimo sasvim, 
jasno da se svetlosne trake i mrezasta osnova pojar;/juju jedino 
и doba submaкsimalne periode. 

Na novom diagramu svt:tlosne trake oznacene su kratkom, 
transver:Zalnom crticom. а tamna mrezasta osnova tackom poredJ 
krive. Na taj nacin iz diagrama se moze videti kad se pojavila. 
svetlosaa traka Ш tamna mreza. 

IQ2б 

:1 1 1 1 ,kEfJ3[1SU71: 
:k,kf\W ;rj;rJlsJiki 
:ье:+;u.\1 g··~ 1 1 1: 

Di'aqra rn. (.sfнzmofiC~n) 0 submak:зlm/h ,n .:;ubrnintmJh 1926- 1028 ftzr о po;av/h .sиzf .. 
lobnih · lrakov (r) ln mrcti.tZ. .џ gro.nulacЏi (·) 1926- f92'J. 
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pokazuje su oko 20-IX 
1 1 Ыli vanredno od 
18-Ш-1927 Ыо mnogo 

Imajuci и da su svetlosne trake 
kao i to da njihova duzina iznosi oko 

3000 ili 4000 km, i najzad da preko tih usijanih gasova 
ogromna koliciпa elektromagnetske energije cesto 
·dana, razmislimo kolike sile dejstvuju и svet!osnim 
ga nije iskljuceno da је njihov uticaj vi·lo jak i 
Zem!ju i njenu atmosferu. 

U doba submaksimuma od 20-IX-1926 pojavile su se na 
Zemlji velike mateoroloske katastrofe, od kojih је najveca 
ona na Floridi 20-IX-1926. Submaksimum od 13-IX-1 7 
је velikim katastrofama u Evropi, Americi, Engleskoj, Japanu itd. 
1 submakslmumu od 18-Ш-1 927 sledovale su vece Ш manje vre
menske katastrofe ро celom svetu. Isto tako izgleda da ogromne 
elektricne si!e na Suncu prouzrokuju s vremena na vreme i zem-
1jotrese. Kritican trenutak njihovog dejstva nastaje 1 do 2 dana 
pre prolaza pege grupe kroz prividni centralni meridijan 
Sunca. 

Iz diagrama se vidi da postoje sumbaksimalne periode јасе 
Ш slablje intenzivnosti, ра prema tome dejstvuje na Zemlju i 
njenu atmosferu јасе Ш slablje. Na osnovu pojava u submaksi
malnoj periodi mogao sam s prШcnom sigurnoscu predvideti 
vremenske promene u doba od 1927 do 1933 g. 

Тtrebalo Ы ubuduce detaljnije proucavati pojave svetlosnih 
traka, koje znace pojacanu elektromagnetsku aktivnost pega, da 

se па osnovu toga utvrdilo da se mozda tu ne nalazi pravi 
uzrok neposreduih uticaja na Zemlju, uzrok koji nastupCJ u od
тedjenim vremenskim periodama. I tamna mrezasta osnova u 
fotosferi ima svoju periodicnost. 

/r;an Tomec, LjuЬljana 

Diagram је sastavljeп za iпterval od 1926-1928 i deoba па apscisi oz
,nacuje pojediпe mesece. Pojave svetlosпih traka оzпасепе su па krivoj trans
verzalпom crticom а pojava mreze tackom, аН samo za iпterval od 1927-1928. 
Na liпiji А zabelezeпi su svi submaksimumi, а па liniji В svi subminimumi 
cOd 1926-1928. 
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Астрономи зато убрзо увидели да би нарочито а& 

мерење требало више ценити ахроматичке када 

се да се они иspaijyjy у већим 
и са што је речено није успео 

оглед у томе правцу, па су чак дурбини које су Алонд-ови 
синови и следбеници иараiјивали, били гори од првих инстру

ЈЈIШ~ата ове врсте, уместо да буду бољи. Дуго нико анао 
да да неки спасоносни предлог. Тек са Ј о сефом Фраунхофером, 

б марта у Странбингу, јавио се човек је 
овде отворио сасвим нове путеве. 

Ако смо данас, три столећа после довршења првога 

телескопа, доспели вероватно на границу онога што се са 

овим инструментом може постићи, онда је Фраунхофер 
који је у томе највише напредовао. Све што је после 
њега учињено на томе пољу јесте само правилно раавијање 
онога што је он измислио, иsвео и учио. Зато се његово име 

никада sаборавити, па ће и најдаља времена бити sа
хвална човеку који нам је, као што то колико тачно толико 

и лепо каже натпис на његовом гробу, приближио небе

ска тела. 

Десето дете сиромашног стшшЬресца а и по природи 

слабуњав изгледао је млади Фраунхофер предодреiјен аа то 
да носи пастирс1<у торбу, и да са овчарским пcoll'l. надгледа 

стадо. Још у својој једанаестој години није анао ни да чита. 

ни да пише, а са комадом сувоr хлеба у торби истеривао је 
у 01<олини Страубинга гуске на пашу. Тада је требало да 
учи занат струrара, али је за то дечак био сувише слаб те 
је стога 1790 дошао у Минхен да код стаклара WeichselЬer
ger-a учи аанат. Овај, и сам сиромашан, суров и необраsован, 
није дозволио своме учt.нику чаi< ни да посећује недељну 

школу, јер је читање и писање сматрао за сасвим сувишне 

вештине. 21 јула 1801 срушила се бедна учитељева кућица. 
Испод рушевина иsвучена је, мртва, мајсторова жена, док је 
шегрт Фраунхофер који је четири часа био аатрпан, ос 1 ао 

потпуно неповреiјен. Ово чудно спасаваље учинило је да се 

о томе говори, и тацашњи кнеа 

позвао је младога човека осамнаест 

и обећао да ће се и у о 

делом новца купио да 

дељну школу. Тада је набавио сечење стакла па 

је њу употребљавао и аа сечење камена, иако А\У та ве

штина дотада била сасвим непоаната. 

је у то време Utzschпeider, чувени 

пажњу на младога Фраунхофера и набавио Р.1У 

воље који није у својој кући 

неке књиге, иа којих је Фраунхофер самоуким радом стекао 

нека математичка анэња. Брижљиво очуваним остатком кне

жевог поклона откупио се Фраунхофер пре свршетка 

али је, пошто као оптичар и стаклорезац није могао нигде 

да наiје упослење, морао да израiјује посетнице да би при

бавио само најпотребније аа живот. У то време 

Долонд-ови дурбини славни на целој 

У исто су време Reichenbach и Utzschneider отворили у 
Минхену механичку радионицу из које су потицали велики 

кругови за премеравања Земље, инструменти такве тачности 

у подели, каi<ва је дотада сматрана аа немогуiшост. Ове 

велике инструменте требало снабдети дурбинима а стакла аа 

њих добављала су се иа Енглеске. Наполеонова забрана увоза 

енглеске робе онемогућила је изненада набавку таквих астро

номских дурбина и тиме затворила једини њихов извор јер на 

континенту нико није умео да сагради један Долонд-ов рефрак

тор. Колиi<о су тешi<оће биле велике може се видети иа тога 

што су у Паризу, х<ада су први »Долонди« ушли у употребу, 

један такав дурбин тајно поручили, раставили сочива и иs

мерили њихове кривине и све што се уопште може иsмерити 

да би открили тајну. Стварно су били тако далеко од тога 

да се првобитни, упркос свима напреаањима париских опти

чара и научника није више могао тако саставити да даје добре 

слике. Морали су га штавише да шаљу натраг у Лондон да 

га тамо поново саставе. 

Читав ниа раsлога отежавао је иараду добрих ахрома~ 

тичких дурбина: прво тешкоће око добијања сасвим хомогеног 

стакла, аатим тешкоће теорије по ROjoj су рачунате кривине 

сочива и најаад оне, не мање, око глачања и пом.ерања сочива. 

Доланд је имао cpety да у једној старој пећи аа топљење 
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стакла случајно наlје велику врло 

стакла. ]:{ада је оно потрошено нашао се у 

његови доцнији дурбини гори од првих. се 

теорије тиче, она је би;:а сасвим заборављена. 

те су 

математичке 

Доланд 

признао је сасвим отворено славноме да се он 

uслања само на праксу, а је Литров нашао 

код једнога чувенога оптичара само једну једину 

из оптике је њен сопственик узео од једног друга из 

Швајцарске у замену за лулу, и која му је служила за то да 

на словима испитује своје позоришне дурбине. Што се, најзад, 

тиче rлачања и полирања ту је све било случају. 

Долонд, који је имао највише искуства, помагао је себи на 

тај начин што би изглачао што је више сочива, па је 

она, која су при испитивању давала најбоље слике, састав

љао*). полирања сочива скоро се редовно кварила 

тачна кривина, тако да је око глачања остајао узалудан. 

Због тога је тада било немогуtе израдити веtи ахроматички 

дурбин; 4 палца 108 мм) пречника при жижној даљини 

од 10 стопа било је највише што се могло постиtи, и при 

томе је успех био осредњи и далеко је изостајао иза успеха 

Хершелових рефлектора. 

Фраунхоферу је за кратко време и као од шале успело 

оно што је изгледало немоrуhе. Када Уцшнајдер није више 

могао доЬи до енглеских стакала, потсети га 1806 професор 

Шиг на младог Фраунхофера. Рајхенбах се са овим договори 

и узвикну: »То је човек, кога тражимо, тај Ђе створити оно 

што нама недостаје!« Године 1807 ступи Фраунхофер у оптички 
институт и радио је у прво време под управом оптичара 

Ниrла, али ускоро до"lје до вођства у оптичком оделењу. 

Затим су следовале једна за другом најважније исправке 

досад примењиване методе. Фраунхофер измислио је прво 

нову машину за глачањt-, а директно за овом следовала је и 

машина за полирање; помоtу којих је продукована права 

форма стакла извођена много тачније. Затим су пронађене 

нове и то врло прецизне мет:.Јде, за испитивање структуре 

оловног стакла, којом се приликом испољи, да су сва досад 

постојеtа стакла,, не изузимајуtи ни енглеска, далеко од тога, 

*) Овај је емпирички поступак још дуrо карактеристичан за енгле

ску оптику. 
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једнака, као што се очекивало. тога је 

преузео сам претапање блокова оловног стакла. У 

почетку је то изгледало потпуно да се стаклене 

масе једнаке у свима деловима истог стакленог 
блока. Употребљива стакла постајала су увек као од 

а да и нису услови њиховог постанка. Но на 

ипак успе генију Фраунхофера, да у толико постане 

над тешкоhама, да је један комад стакла са земље кгр. 

тешког стакленог блока потпуно истог рефлекса, према свет-

лости показивао као и најrорњи Тиме је 

постигнут, који је превазилазио све1 што је онда 

сматрано за могуtе, и Фраунхофер је могао веh 1812, да 

израђује телескопе чији је пречник објектива износио до 

7 цоли. Постиrнуhу савршенства у целом том делу, недостајао 
је још један поступак, наиме да се пуном оштрином одреди 
могуtност растурања боја. Али и ка овом решењу је 

хофер нашао пут и то откриtем по њему назватих тамних 
линија сунчаног спектра, оних линија, које код спектралне 

анализе играју тако важну улогу. Најзад је рачуном доl!ео ток 

светлосних зракова на њихов пут и то прецизно помоhу стак

леног сочива тиме је најзад испунио све предуслове за ства

рање једног веhег догледа. Инструменти који су потом дола

вили из Минхена преваsилазили су уствари сва очекивања. 

"Долондови" су све више и више изчеsавали и најзад је било 
довuљно да се извесан доглед само назове »Фраунхофер", па 

да то буде довољан доказ о највишим преимуhствима истог. 
Овај преокрет заиста није смео остати незапажен. Но овај 
генијални човек не остаде при овим својим успесима, веt 

одважно приступи, да дејства Хершелових џиновских теле

скопа надмаши много згоднијим рефракторима. И тако је 

почео 1818 са изrрадњом рефрактора од 9 цоли, који је 1824 
доспио у Дорпат и помоtу посматрања двојних звезда која 

~е извршио Струве, постао славан широм целог света. ВеЋ 
су прва посматрања са тим инструментом показала, да је у 

погледу оштрине слике далеко бољи од · Хершелових теле
скопа, а при том је био много згоднији за руковање и снаб

девен једним микрометром за најфинија мерења, која су по

:казивала тачност која је била достојна дивљења. Нешто доц

tiије саставио је Фраунхофер за нову звездарницу у l{ениг

сбергу један други инструмент, који се звао хелиометар. "Само 
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је Фраунхофер могао овај инструменат 

приликом описа истог. Дуго времена је 

метар остао најтачнији астрономски апарат за 

се убраја у најтачније инструменте своје врсте. 

Поред ових радови нашао је Фраунхофер времена, да 

се и са најдетаљнијим истраживањима на пољу теоретске 

физике позабави. испитиваше преламање светлости, од

реtјиваше дужину таласа најглавнијих обојених зракова и 

испитиваше склоп звезда и сазвежђа. Године 1807 постао 

он ортак оптичког института Рајхенбаха и Цушнајдера, 

1814 промени фирму и назва се Цушнајдер и Фраунхофер. 

Десет година доцније наименова га краљ од Баварије личним 

племиtем, а прве знанствене корпорације културних држава 

пожурише се да овог генијалног човека именују својим спољ

ним чланом. 

Он сам пак оста скроман и неуморан. Из његових пи

сама види се да је то врло љубазан, племенит човек, али 

коме је мајка природа ускратила способност смејања. И поред 

свога слабог тела, (патио је од плуtне~туберкулозе), 

љао је он лично претапању стакла, при чему му је ишао на 

руку Ђорtје Мерц, син једног ужара из коме је су

tјено да славно настави оно што је Фраунхофер почео. Али 

овим напорима његово слабо тело није могло дуго времена 

одолети и веt 6 јуна 1826 он подлеже, тек 39 година стар, 
кратко време после смрти његовог генијалног пријатеља Рај

хенбаха, и био је покрај овога сахрањен. 

Фраунхофер припада људима који су крчили пут на 

једном од најтежих и најважнијих поља оних богом даних 

умова, који су отворили нове путеве, којима су следбеници 

могли да путују. Истина у прво Ереме имао је он доста муке 

са стварањем нових великих објеката, а успех није увек био 

сигуран. Цушнајдер баш 1825 преузе обавезу, да звездар

ници у Минхену лиферује у току од З године један рефрактор 

са пречником објектива од 12 цоли за суму од 30.000 rул

дена. Фраунхофер лежаше болестан у кревету, када је о томе 

сазнао, назва несмотреношhу, предузимаље изградње једног 

објектива од 12 цоли пречника, пошто су сви њеrови поку. 

шаји при претапању пропали. Притом доtје још и та невоља, 

да после Фраунхоферове смрти нико није знао њеrову тајну 

претапања, а Баварско министарство, код кога он о томе 
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беше оставио напис 

З године, и 

је потрошио скоро 

на разне рока од 2 године;. 
али и овај рок би готов, док 

дана доцније Ламонт од ба-
варске владе налог, да исти испита и овај притом наtје да 

објектив нема 12 веЋ само 101/2 цоли у пречнику, али ње

rове особине биле изврсне, и он препоручи влади, да пре

узме тај инструмент, пошто је успех израде великих 

тива редак 

у Фраунхоферови следбеници, љегов при

и механичар Малер нису ленчарили и 

пустили да пропадне метода коју им је Фраунхофер показао, 

веt се латише посла и веt је 18З9 био лиферован 

рефрактор са пречником објектива од цоли и 21 стопу 

жижне раздаљине звездарници у Пулкову код Петровrрада; 

то је био инструменат, који је много година претстављао 

I<руну свих у Европи постојеtих оптичких инструме

ната. 

Тек споро и постепено успевала је беспогрешна изrрадња 

стаклених плоча веtих димензија у Француској и Енглеској. 

До~ле Фраунхоферови следбеници Мерц у Минхену, др

жали монопол у изградњи велиr<их рефрактора, од тада 

почеше енглески и американски оптичари да врше покушаје, 

и постигоше неочекиване успехе. 

Као најзначајнији оптичар важи Алван Кларк. Рођен 
8 марта 1804 у Азфилду у Масачузетеу, био је до своје 

17 године надничар и бавио се свакојаким механичким радо
вима. Као справљач калупа у Ловелу имао је много слободног 
времена и искористио га је, да би научио молерај и qак се 

као такав настани после 8 година у Бостону. Прва побуда за 
израду телескопа потекла је од његовог сина Ђорtја, који је 

једног дана почео да глача једно телескопско огледало. Отац 
му је при том помогао, и успело им је да израде инструменат 

од 5 цоли пречника, који је показивао месеце Јупитера и 

прстен Сатурна. То је био, као што I-ьукомб каже, почетак 

доцније широм целог света познате фирме Кларк и синови, 

један дакле по свему скроман почетак, али геније ових људи 

само је чекао на прилику да се испољи. После неколико 
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година они отворише једну радљу 

а ускоро преi)оше са израде рефлектора 

тора и постигоше и ту много. 

У оно доба је у астрономском свету господарио Мер

цов рефрактор, и l{ларковци дуго не би изашли .на површину, 

.да није Давес, један енглески приватије, али је као ас

трономски посматрач припадао првим ауторитетима, случајно 

дошао до једног l{ларковог рефрактора чију изврсност он 

потврди. Доцније је оптички завод био пренешен у Кембриџ, 

а одавде су произилазили највеЋи и најсавршенији рефрак

тори, које је до сад свет видео. Алван l{ларк, отац, умре 1887. 
Чак и врло кратко време пред смрт био је он врло марљив. 

Астроном l{опеланд видео је 80-тогодишљака старца како са 

младалачком живошЋу на једном великом догледу регулише 

.и хвата једну невероватно малу звезду, што би ретко ком од 

младих астрома успело. Кларк је имао обичај да своје об

јекте сам испита на небу и том је приликом открио више 

двојних звезда које се иначе врло тешко запажају. У њего

вом атељеу помагали су му његова оба сина, тако да је ста

рији управљао оптичким глачаљем, а други механичким от

секом. l{ларков оптички завод био је у осталом сасвим прост, 

и rлачаље сочива се у опште није вршило помоЋу машина, 

веЋ руком. Морали би смо се зачудити као што с правом 

Rаже астроном l{апеланд, који је l{ларков ypei)aj прегледао, 

да се са на изглед тако оrраниченим сретствима, тю<о нешто 

велико ствара. Кларков успех почивао је на брижљивој ма

нипулацији и пажљи, а не у прецизним машинама. 

Изградња великих објектива, код којих треба да буде 

постигнута највеЋа оштрина и истицаље боја, захтева односно 

кривљења горље површине, које се тим стаклима из .којих 

се састоји и објектив мора дати извесна теоретска израчу

навања, а многи верују да је то главна ствар. То је међутим 

заблуда. Шта више само помоtу тих теоретских израчуна

ваља сигурно још ни један објектив није постао. 3а праксу 

је питање на тај начин решено, што се сматра да су Клер

кови велики објективи завршавани разним покушајима. l{рив

љења rорње површине сочива постају тек пошто су у свему 

свој теоретски облик добила, а минималне разлике дотле 

мењане, док испитиваље није показало, да објектив пружа 

најбоље дејство. Овај поступак се назива "локал ·- ретуш". 

18Ј: 

Своју 

је 

објектива, који је и::~врсност 

одмах тиме доказао, што је показивао два Марсова месеца, 

о чијем се постојаљу дотле није имало ни појма. 

мером којом оптичка јачина доrледа расте, сма

њују се и могуЋности да се цела ова снага искористи. 

посматрач: је (скоро) увек зависан, од атмосфере и њених 

промена које ометају дејство доrледа. 

Преводи Н. 

- Наставиhе се -

и н 

l<омета Пелтие 1936а. - По- Зm и 4m, те се лепо могло видети 
што је прошла кроз перихел, комета и при светлости пуног Meceua који. 

Пелтие приближавала се све више 

Земљи, те се све боље и боље могла 

видети; крајем августа могла се веh 

видети голим оком, а 31 истог месеuа 
њен је сјај постигао отприлике чет

врту привидну величину. Тога дана 

комета се налазила у северном делу 

сазвежђа Пегаз, у близини звезде t 

Пеrаза. Креhу!ш се огромном брзином 

према југу, комета је эа 4 дана пре
тла цело велико сазвежђе Пеrаза, 

ушла у Водолију коју је nрешла за 

2 дана, за следеhа два дана nрешла 
преко сазвежђа Каnрикорна и нестала Снимак Јерkесове oiicepвatllopttje 
из вида за становнике наших гео · је био у неnосредној близини ко мете .. 
графских ширина на два дана по у- Најбољи дан за nосматраље комете 

лазу У Јужне рибе. После тог дана био је 31 јули, када јој се моrао ви-
8 августа, комета се више није мо. дети и реп који је био дуrачак от

rла видети јер је била субише близу nрилике као Месечев пречник; 1 и 2· 
хоризонта. Комета Љ~Јпие била је нај- августа због облачног неба поема~ 
ближе Земљи 4 августа када јој је трање је било могу!шо само на ма
језгро имало привидни сјај између хове и то за врло кратко време; по-
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,сле '<ora наступила је мена пуног Ме
сеца, те се због великог Месечевог 

сјаја мог ло видети само језгро ко· 

мете које је имало изглед округле 

'Ма глине. 

У nркос неnовољних "!етеороло

,шких прилика, Астрономско друштво 

снимало је, помоhу свог инструмента 

отвора 107шm, комету Палтие кад год 

је то било моrуhно и добило је низ 

врло успелих снимака. Потпуно је 

·успео и снимак комете 8 августа, тј. 
,последљег дана када се комета могла 

Снима/С језгра, нашег друштва 

rвидети из Београда и кад љена ВИ· 

сина изнад хоризонта није била веhа 

од 10°-15°. Комету су nосматрали и 
мноrи чланови Астромског друштва 

из унутрашљости и о томе послали 

Друштву извештаје; међу тим изве

.штајима издваја се својом исцрпно

шhу нарочито онај који је послао r. 
Дивјановиh. 

Нова sвевда. - За нову звезду 

,откривену 19 јуна 1936, пошто се на· 
лазила на самој граници сазвежђа Це

феј и Лацерта, ми<:лило се у почетку 

да се на;Јази у Цефеју; међутим Е. 

Delporte, управник овсерваторије у 

,Уклу, утврдио је да се нова стварно 

налази у Лацерти. Нова Лацерте 

, откривена је скоро истовремено са 

више места на Земљи: Први који је 
јавио да се на небеском своду поја· 

. вила једна нова звезда био је Niel-

sen; он је учествовао у једној енгле
ској експедицији за посматраље по· 

мрачење Сунца и нову је видео са 

пароброда • Strathaid", који се тада 

налазио у Средоземном мору. Нова, 

која је била 3 привидне величине, 

налазила се у једном од 

делова Млечноr пута, 2° јужно од 

звезде Е Cephei. Друга два пронала 

зача били су Ерре Loreta из Болоље 
и Нimpel из Хајделберга. Изгледа да 

су независно од ове тројице нову 

звезду открили и Американци L. Pel· 
tier (који је открио и прву комету у 
овој години) из Делфоса и L. Upjohn 
из Каламаза (МИ<ЈI!rен). 

Максимум сјаја нова Лацерте до· 

стигла је 20 јуна, када је била 2,16 
пр и ви дне величине. Beh сутрадан, 21 
јуна, сјај јој се смаљио те је била 

3m. Многобројни спектоrрами доби

вени на опсерваторији у Медону по

казују да је нова имала непрекидан 

спектар са неколико широких и не, 

јасних апсорционих линија К и На, 
исноси 1400 километара у секунди. 

Ову оrромыу брзину не треба при

писивати самој звезни веh њеним по

вршинским слојевима, који се налазе 

у наrлој експанзији. На неким спек· 

трима примећене су линије међузве· 

зданоr калциума. На картама неба 

од 1903 и 1906, на месту које сада 

заузима нова Лацерта, забележена је 

једна променљива звезда слабог сјаја, 

што је скоро увек СЈЈучај. 

У нашем веку откривено је девет 

звезда видљивих и голим оком, од 

којих су шест открили астрономи ама· 

тери, међутим рачуна се да укупан 

број нових звезда у нашем Млечном 

путу износи 10-20 rодишње. Нове 

звезде не јављају се само у нашем 

галактичном систему, веh у спиралним 

маrЈшнам, које и нису ништа друrо 

до системи слични нашем. У самој 

Андромединој маrлини, која нам је 

најближа од спиралних маrлина (ње-

удаљеност износи око 800000 све
тлосних година), откривено је послед

љих година према рачунима неких 

астронома око сто нових звезда. 

Astr .. juШet 1936). 

rодншња снуnштина 

RОГ астрономс«ог друштва. Фран

цуско астрономско друштво, чиiи је 

члан и наше младо астрономско дру· 

штво, одржало је у јуну ове године 

своју rодишњу скупштину пол пред· 

седништвом господина ВаШапd-а ти· 

туларноr астронома Опсерваторије у 

Паризу. Господин Jeroy-a, блаrајник 
друштва чита листу нових чланова и 

даје стање касе које је следеhе: при· 

:ход друштва у 1935 тој години је 

200738,50 fr. док је издатак 190768,75 
fr. Према томе друштво је имало 

уштеду од 10.000 fr. Највеhе приходе 
доноси друштву чланарина и субвен· 

ције, док највеhе расходе чини лист 

друштва , L' Astroпomie'. После из

вештај а блаrајника говорио је прет

седник господин Bai!Jaud. До сада је 

био обичај да претседник говори на 

,rодишљој скупштини о прогресу ас· 

'Трономије. Да не би замарао слуша

оце простим набрајаљем радова (сен

зационална откриhа, каже г. BaШaud 

,врло су ретка данас) он је изабрао 

да говори о француској астрономији 

од рата. Француске опсерваторије 

,су створене и рен ови ране између 1873 
и 1880 rод. У то време оне су биле 

,врло добро снабдевене док је данас 

веhина тога материјала застарела. У 

.францус~ој има девет опсерваторија 

државних и три примтне. На држав· 

,ним опсерваторијама има 60 дирек
'Тора и астронома и 52 члана који 

припадају помоћном особљу. Сво то 

,особље располаже са б телескоnа, '20 
екваторијала, 16 меридијанских кру

гова, 4 фотоrрафска екваторијала, 1 
,фот. екв. са великим пољем вида и 

напослетку 1 инсталација за физичко 

,испитиваље Сунца. Тј. 31 инструмена,т . 
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BaШaud даје стаље 

Америци, Енглеској и 

Немачкој. има 36 опсерва· 
(и 28 маљих) са 280 астронома 

и 152 инструмента. Енглеска има 23 
(и 20 маљих) опсерваторије са 172 
астронома и 102 инструмента. Немачка 
има 17 опсерваторије (и 9 са 

118 астронома и 95 инструмената. Г. 

BaШaud упоређује материјал страних 

опсерваторија са француским и по

навља речи r. Esclaпgon-a .француски 
астрономи се служе кочијама док cтpaнlil 

астрономи употребљавају авионе.~ -
Па ипак напредак француске астроно

мије од рата је завидан. Материјал ко

јим располажу францусюо~ астрономи 

искоришhује се до максимума. Било је и 

неколико веhих откриhа, као снимање 

короне сунца и ван помрачења. r. 
Bail!aud говори о постреби оснивања 
једне модерне опсерваторије у фран· 

цуској и једне друге на југу у фран" 

цуским колонијама која би имала за 

циљ опсервирање јужног неба. 

После nретседника Госпођа Fla
mmarion, генерални секретар говори 

о напретку друштва. 

Седница је завршена даваљем врло 

занимљих филмова из астрономије. 

На овој седници је извршен и из

бор нове управе која се врло мало 

разликује од старе. Г. Baillattd остаје 
и даље претседник друштва. 

Промене на - Јупитер 

је од увек привлачно погледе љуби

теље неба. Г. F. Quenisset, неуморни 
посматра ч ове лепе планете, приликом 

посматраља на приватној опсервато

рији .Flaшшarioп• приметио је да је 

Јуrштерова чувена црвена мрља изу· 

зетно постала врло загасита. После 

опсервираља од 10 година то је први 
пут да r. Quenisset примеhује ову 

промену. Ево како он описује Ју питер 

према снимцима од lor јуна ове год.: 
.Uрвена мрља се налази на 143° ЈlОИ· 
rиту де. Екваторијални јужни појас је 



врло слабо осветљен,алfiекв.северни 

појас црвенкастзаrасит као и средњи 

јужни појас. Екваторијална зона је 
најсветлији и вајфотогеничнији део 

планете. 

Nova kometa 1936 Ь.- Ov::: godina је 
za astronome!vrlo interesantna. Taman sto 
su se astronomi malo smirШ posle ko
mete Peltier а vec se pojavila поvа 
koшeta. 17 jula astroпom Kaho iz Tokia 
otkrio је novu kometu 6 prividne ve
Jiciпe koja se пalazi sazvezdu Lava. 
Оvн пovu l<ometн posmatrale su sledece 
opservaterij е, kako smo obavesteni: 
Tokiska, Simeis (Rusija), Kopenhagen, 
Poznan, Liкova na plaпini Hamilton, 
Harward, Mi\ano, а takode su је pos· 
matrali i cl.зnovi naseg drustva. 

Prema posmatraпjima Kenisejeva sa 
opservatorije Zivizi, svojine Francuskog 
astronomskog drustva koja se nalazi н 
okolini Pariza ova Kahova kometa 18 
jula pojavi!a se kao dosta svr.tla ma
g1ina i u oblcпom durblnu ,ona је blla 
mnogo jasпija od komete Pel!ier. Ко~ 
meta Kaho ima!a је vrlo vidljiv rep 
duzine oko 2°. 

Ро kretanju komete kako izgleda da 
је ona isto toliko udaljena od Sunca 
koliko i od nase planete, а ро tome se 
moze zakljнciti da njen sjaj postepeno 
opada. Stvarno, otprilike druge polovine 
jula kometa Kaho blla је 4-5 prividne 
velicine. а sada ј е б prividne velicine. 

U ovoj novosti dajemo i koordinate 
ove nove komete kako Ы је nasi cla
novi i Citaoci pomocu zve.zdane karte i 
solidnog astroпomskog durblna mogli 
pronaci. (А R. = rektascenzija, D = de· 
klinacija, r = razdaljina Sunce-kometa, 
!:::, = razdaljina zemlja-kometa. Razda
ljiпa је uzeta u astronomskim jediпica
ma Suпce-Zemlja = 145,500.000 km.) 

Avgust А R. D r !:::, 
20 9 h 35 т + ~5,07 0,9 1,8 

Kometa Kaho ima sporiji hod od 
komete Peltier а nalazi se u sazvezdu 
Lava koji је vidljiv па zapadu, Kometн 

Kaho treba traziti u tom sasvezdu u· 
Ьlizini horizonta odmah posle 20 casova. 
(L' Astrofilo) 

za 
zепје је produzenje francuskog nnucпog 
drustva koje је osпovao slavni fraпcuski· 
astronom Le Verrier 1864 god. Ono se 
deli daпas па 22 sekcije i ima ogromaп 
broj clanova kako u Francuskoj tako 
u iпostranstvu. U nj egovim sekcijama· 
se diskutujн naucni proЫemi kako iz 
cisto teoretskih nauka tako isto i iz 
пauka koje se direktno primenjuju u 
industriji. Ove godine od 1б do 21-og 
jula odrzan ј<> 60 ti kongres нdruzenja: 
Sekcija koja nas najvise iпteresuje jeste 
druga sekcija. Za Astroпomiju, Oeode· 
zijн i Mehaniku. Pretsedпik ove sekcije· 
Ыо је g. Bosler, upravnik Astronomske~ 
opservatorije i profesor Univerziteta u. 
Marselju. Predmeti diskusiia bili su: 

1) Uloga Astroпomije u razvijanju. 
moderne nauke, narocito savremene~ 

naнke. 

2) Mesto kometa u Suпcevom siste
mu, njihova fizicka priroda i postanak. 

3] Zvezde padalice i bolidi, moguc
пost snimanja i dobljanja njihovog 

spektra. 
4) Meteoriti. 
О prvom i drugom predmetu refe

risao је g. Bosler vrlo detaljпo, Saturn. 
се u iducem Ьrојн doneti clanak g. Bo
slera koji govvri о prvom predmetu, а. 
u jednom od raпijih brojeva vec је 
ostampan njegov c!anak о kometama. 

О. Chretien prof. Sorbone govorio 
је о mogucnosti snimanja zvezda pada· ~ 
lica i dobljanju njihovog spektra. On је· 
primetio da zvez<Je padalice iz roja 
Perseida pri padu ostavljaju svetlosni 
trag па nebu koji se vidi za vreme od 
10 do 30 sekunada. Misljenja је da Ы 
tih 10-30 sekunada blli dovoljni za 
sпimanje spektara zvezda padalica. 

О. Oniguet, dipl. stнd. fil. i uCitelj 
govorio је о grafickoj metodi odredi-. 

vanja putanja meteorita. Predпost ove 
metode је velika ekspedШvпost а tac· 
nost је dovoljna, da Ы se utvrdilo po
rek!o meteorita. 

Na kraju sekcija је 
ze!ju i podnela glavпoj 
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se trazi da se u gimnazijaшa pri-
likom Kosmografije obrati 
malo veca paznja па filosofska 
Astronomije, sto svakako mnogo vise 
interesuje dake. 

Сунце. 1 септембра Сунце излази у Београду у 4 h 59 m и залази у 
18 h 16 m астрономски сумрак траје 1 h 45 m грађански 32 m. 15 септембра 
Сунце излази у 5 h 16 m, залази у 17 h 50 m; 23 септембра у б h 
улази У знак Bare (LiЬra) почетак јесени. Тог дана у меридијану Сунuе 

прелази небески екватор и улази у јужну хемисферу. Дан је јед· 

,нак иоhи. 

Меркур јЕ' 4-!Х v 17 h у највеhој вечерњој елоrанцији са Сунцем 
27°, О. В16 септембра. у 1 h је у коњункцији са Месецом 5о јужно од Meceua: 

енера удаљу]уlш се nолако привидно од Сунца постаје мoryha за 

оnажање, те he својом лепотом красити вечерње небо, целу јесен и зиму. 
Марс излази у _iYTPY и постепено се удаљава од Сунnа. Њеrа је 

лако опазити р~но УЈУТРУ на небу по њеrовој црвенкастој равномерној 

светлости. Целу Јесен и зиму биhе на небу и у опозицији 1937 r. приближи 
he се Земљи много више него обично. 

Јупитер се само кратко време у вече може видети на небу. 8 сеп
те~бра У 1711 Јуnитер је у квадратури са Сунuем и привидно се прибли
жуЈе њему. 

Сатурн се види на небу целу ноh. 12 сеnтембра стиже у коњункцију 
са Сунцем. Ове године Сатурн је обраhао на себе нарочиту пажњу свих 

астронома збоr појаве изчезнуhа њеrовог прстена. Како је ,Сатурн• писао 

последњих дана месеца јуна Земља је пролазила кроз раван Сатурново; 
.прстена и посматрачи са Земље видели су само руб прстена који је због 

њеrове релативно мале дебљине немогуhе опазити ни помоhу великих 

инструмената. Сад се прстен види као једна права линија која he опет 

нестати 29 децембра о. r., кад he прстен поново изчезнути, јер he Сунце 
доспети у Њ(!.rову раван. 

Уран се налази у сазвежђу овна (Aries) и стиже у опозицију са Суи

дем 31 октобра кад се види као звезда 6 привидне величине, тј. на граници 

видљивости. 

Нептун 9 септембра досnева у коњункцију са Сунцем те је стога 

невидљив. 
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Планета 

о 
1,588 213 

Венера 1,539 232 
1,485 251 

3,8 2,469 123 

Марс 3,8 2,420 128 
4,0 2,361 133 

35,6 5,177 267 

Ју питер 34,4 5,360 268 
33,2 5,536 269 

17,2 8,623 349 

Сатурн 17,2 8,634 349 
17,2 8,688 350 

у ~U" 1:::1ш 

Датум Положај Датум Положај Датум Положај 

1 3 о 214 11 21 о 43 21 423 о 

2 314 о 2 12 о 1234 22 43 о 21 

3 42 о 1 13 о 234 23 431 о 2 

4 421 о 3 14 231 о 4 24 432 о 1 

5 41 о 23 15 3 о 14 25 421 о 3 

6 42 о 3 16 31 о 24 26 4 о 123 

7 4231 о 17 2 о 314 27 1 о 423 

8 43 о l 18 21 о 43 28 231 о 4 

9 341 о 2 19 4 о 123 29 32 о 4 

10 2 о 41 20 41 о 23 30 31 о 24 

Положа·и сателита п р естављени како се виде у астрономском >бину. 

1 Утор. 
З Четвр. 

4 Петак 
7 Понед. 
8 Утор. 

9 Среда 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

СЕПТЕМDАР 

Пун Месец у 13h 37m. 
Ш сателит свршетак помрачења у 2lh З6,8 m. 
Меркур у највеl:юј привидној удаљености од Сунца, 27°. 
Венера у коњункцији са 11 Virginis (3, m 9) у 18h на 0,019, S. 
Јуnитер у квадратури са Сунцем у l7h. Последља четврж 

Месеца у 411 14m. 
Нептун у I<оњуню~,ији са Сунцем у 1 h. 

Петак 

12 Субота 

13 Недеља 
15 Утор. 
22 Утор. 

«ff 23 Среда 

® 30 Среда 
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Пепељаста светлост на Месецу. 

Сатурн у опозицији са у З h; пепељаста светлост 
на Месецу интензивна. 

Пепељаста светлост на веома интензивна. 

Млад Месец у 18 h 41 m. 
I сатедит свршt:так помрачења у 20 h О, m 2. 
Сунце улази у зн11к Bare (LiЬra) у 6 h почетак јесени. 

Прва чt:тврт Месеца у 23 h 12 m. 
Пун Месец у 22 h 1 m. 

Павле Елzануел. 

- Прва половина месеца јуна била је прохладна и кишовита, 

док је друга претежно ведра и топла. 

Активност циклона над европским конпшентом, нарочито над јуж

ном Европом била је јака све до 12 јуна. Док је над западном Европом 

владао висок притисак са Азорских Острва, који је иначе познат као но

силац л.~поr времена. 

Код овакве временске ситуације услед придоласка 1оплоr ваздуха 

из јуЈЈ<НИХ предела, у нашој држави се одржавала велика наоблаченост, 

нарочито у западним и северозападним крајевима са доста јаким изли

вима кише. 

Од 12 јуна висок притисак са Азорских Острва захватио је цео 

европски континенат са нашом државом. зато смо од овог датума дошли 

под утицај северозападних и северних струја са копна, те је у целој земљи 

завладало претежно ведро време, које је трајало скоро до краја месеца. 

Активност циклона оrраничила се само на источни део Балканског Полу

острва, што је имало извесног утицаја на источне пределе наше земље, 

r де се с времена на време пnвећавала облачност. 

У погледу водених талоrа месец јуни био је довољно обилан. Киша, 

обично у пљусковима, понекад праhена грмљавином падала је доста често 

понајвнше у планинским !(рајевима наше државе и на северозападу. 

Преглед временских прилика по данима у месецу јуну изгледао би 

овако: 

1-or јуна. Облачио време са извесним ведринама на источној и 

кишом са јаким ветром променљивоr правца на западној половини. 

2-or. Облачио време у целој Краљевини са местимичном кишом И· 

повремено јаким у дарима ветра. 

· З·еr. Ведро у Приморским крајевима, извесно разведравање у: 
осталим пределима. 



1-or. Поново се наоблачило у це11ој Киша је падала у 

западним пределима. јак ветар "Широко• на приморју. 

5-or и 6-or. Преовлађивало је облачио са извесним ведринама и 

местимичном кишом. Ветар умерен, местимично јак, веhином јуrосапад

ноr квадранта. 

7-ог Преовлађивало је облачио са доста јаким ветром на приморју 

-и· у унутрашњости. Местимично киша. 

8-or Извесно разведравање настуni!ЛО је на западној половини. 

Об11ачно и кишно време на источној половини државе уз јак североза· 

паQни ветар у северозападним пределима. 

9-or. Облачио и кишно време са јаким северозападним ветром. На 

Приморју јака Бура. 

10-ог. Облачио време са извесним ведринама на северној и кишом 

на јужној половини. Ветар местимично ј8к. 

11-ог. Преовлађивало је облачио са извесним ведринама, Мести

мично киша. 

12-or Разведрило се на источној половини, а преовлађивало је обла
чно са нешто кише на западној. Јак широко на Приморју. 

13-or Преовлађивало је ведро у целој Краљевини. Кише у пљуско
вима било је местимично. 

14-or. Ведро у целој Краљевини са нешто повеliаном облачношhу у 
источним крајевима, где је било и кише местимично. 

15 и 16-or. Преовла!:Јивало је ведро у целој Краљевини. 

17 цо 19-ог Преовлађивало је ведро у uелој Краљевини са нешто 

повеliаном облачношhу у јужним крајевима, где је било и кише у 

пљусковима. 

20·or. Преовлађивало је ведро са нешто облака у западним краје· 
'ВИма и на југу, где је било и кише у пљусковима. 

21-or Облачност се пoveliaлa у целој Краљевини. Кише у пљуско

,вима је било у северним и јужним крајевима. 

22-or. Преовлађивало је ведро у целој земљи. Кише у пљусковима 

,било је местимuчно. 

23-ег. Ведро на Приморју и у северним крајевима. Облачност се 
нешто повеhавала у о:талим крајевима г де је било и местимично кише. 

24-or. Ведро у uелој Краље8ини. Почело је наоблачење у северо· 

·западним пределима. 

25-or. Наоблачило се у северозападним и северним крајевима, где 

је било и кише. Ведро у источним и јужним крајевима. 

26· ог. Облачио са кишом на северној половини. Извесних ведрина 

'било је у јужним крајевима. 

27 и 28· or Преuвлађивало ј~:: облачио и кишно време у целој Кра

љевини, нарочито на западној поло8ини. Ветар местимично јак. 

29-ог. Извесно разведравање наступило је у целој Краљевини. 

~О· ог. Преовлађивало је ведро са повеliаном наоблаченош!Ју и доста 

јаком кишом у северозападним крајевима. 
Кретање температуре (дневне, максималне и минималне) и водених 

талоrа по данима види се из приложеног прегледа. 
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- Лети над европским континентом и над нашом државом 

влада висок притисак, који nридржава в~дро и суво време. Овај висок 

притисак познат је под именом Азорског максимума, који обично у летним 

месецима продре преко Шпаније у средњу Европу, где се задржава дуже 

врем~на. Са њеrовом појавом над веhом западном половином Европе и у 

нашој држави почиње право лето са високим температурама и ведрим 

небом. Утицај Азорскоr максимума, над европским континентом запажа се 

највише У месецу јулу, што настаје услед појачања активности циклона 

над северном Европом, а у вези стиме и померавањем појаса високог при· 

тиска из субтропских предела у веhе геоrрафске ширине. 

Бива ипак година када се не осе!Ја yrиuaj Азорског максимума над 

евроnским континентом, јер појава истог спречена од стране циклона, чија 

се делатност из зимског годишњег доба продужи и у петње доба. У овом 

случају европски континент добива хладан и влажмr океански ваздух, те 

су зато у тим годинама лета на континенту и код нас прохладна и ки

шовита. 

Овог лета имали смо случај, да се утицај Азорскоr максимума није. 

осетио у потпуној мери у западној и средњој, а напротив у источној и, 

јуrоисточној Европи, јер је ове године излив ваздуха овог антициклона , 
био спречен појавом циклона, чија се делатност проширила из северне на 

северозападну и средњу Европу. Зато је ваздух Азорскоr максимума, који 

се излио у средњу Европу, у облику самосталне области високог притиска 

кретао даље nрема истоку, r де се и задржа вао извесно време. Загрејани , 
и суви ваздух овог антициклона прел~зио је преко наше државе изази

вају!ш ведро и топло време у целој нашој земљи. Највиша температура, 

која је забележена у овом месецу, била је у Мостару (41.7°). Утицај ових 
антициклона највише се ocehao на источној половини наше Краљевине. 
те смо зато у месецу јулу имали највеhи број ведр~IХ дана у источним. 

крајевима. Док су наши западни крајеви, а по најчешhе северозападни до

лазили под утицај морског влажноr и нешто хладнијсг ваздуха, што се 

осетило у веhем броју облачних дана и у довољно честој појави водених. 

талоrа у тим пределима. 

Водени талози су се јављали у облику пљускова, често уз олује, 

понекад и врло обилне. Најве!Ја количина водених талоrа од 42.1 мили

метра пала је уз олују на дан 12 јула у околини Сушака. 

Преглед временских прилика по данима у месецу јулу изгледао би 

овако: 

јула. Преовлађив::tло је ведро, само средином државе било је. 

облака и нешто кише местимично. 

2-or, преовлађивало је ведро у целој Краљевини сем Приморја, где 
је било облачио са местимичном кишом. 

3-rr, преовлађивало је ведро у источним крајевима, а облачио са 

кишом и местимичним олујама на ве!Јој заnадној половини. 

4-ог, преовлаi:Јивало је облачно са местимичном кишом у целој Кра

љевини. 



температуре (средње дневне, максималне и минималне) и вопених 1'алоrа 
у месецу Јуну и Јулу 1936 год. 
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22.5 19.0 25.4 3'2.0 28.0 30.0 30.2 31,3 30,6 35,5 29,5 37,0 22.8 
град 1 ми и. • 15.2 11.2 10.0 12.5 1б 5 15.0 18.5 18.0 16,6 

1 
15,5 20,0 12,0 19,3 17 ,б 

вод. талог 8.2 0.9 7,7 · 17,4 
ti: 1 С!ЈЕ'д, темп. 17.8 16-:9 15.5 18.9 24.5 209 24.6 24.2 24,2 24,2 29,2 22,6 29,б 19,1 

~ ~ ~ макс. " 24.0 22.0 19.4 24.8 32 2 27.3 32.0 30.0 31,6 31.8 36,7 32 3 3б,б 22.6 
~~Е! мии. • 145 13 5 11.9 13.0 13.5 12.7 14.0 18.б 16,0 15,6 20,4 10,4 20,4 18,0 

'- вод, талог. 19.7 20.9 3.5 0,4 2 2 14,9 9,8 
сред. темп. 17.0 1б 6 12.Т 19.4 22.0 20.3 21.9 23.1 18,6 24,8 26,0 23,4 27,8 19,2 26;3 

Сл. 1 макс. " 20.8 21.7 18.0 25.0 30.3 25.2 2б.5 28.1 21,3 32,0 33,8 29,2 35,3 22,0 31.5 
Брод мин. • 15.0 10.7 9.9 12.6 13.2 17.0 16.9 17.2 15,9 16,9 17,2 14,5 19,0 17,0 18,1 

вод. т_а_ло_г _ __!_8_2_1.8 __ 9._4 ____ 0_.8 _8_.0 _____ 3_0_,7
1 
_________ ~Ј!_ ...... . 

сред темп. 18.8 lб.3 14.0 19.3 24.2 21.2 23.б 25.7 18.0 25,4 29,3 23,9 30,5 19,1 27,4 
Нови 1 макс. " 24.1 22.5 20.5 25.9/ 31.0 1 28.9 30.4 30.5 27.6 31.2 35,0 1 29,5 37,0 1 21,5, 32,0 
Сад мин. • 14.5 10.7 10.1 11.5 13.6 145 19.0 lб.б 16,0 16,6 19,4 12,5 19,51 11,71 18,0 

вод талог 8.5 0.3 1 0.4 0.0 14,2 14,2 
~ сред. темп. 18.б 17.2 15.4 18.5 23.5 22.1 25.2 23.2 ~~,б 25,9 31,0 22,9132,8 18,8 

~ ~ макс. • 22.1 21.б 19.5 24.8 31.1 28.0 32.3 29.4 · ~.5 31,7 36,7 31,0 37 5 25,41 ЗЏ 
~р. мин. • 14 8 13.2 11.0 13.2 13.8 12.4 13 3 !8,1 1б,1 lб,ll22,0 11,5127,0 18.31 19,2 

::Г вод. талог 17 5 1,7 17.3 2,0 14,4 
-- сред. темп. 19.8 19.( 12.5 lб.4 21.8 20.2 23.8 22 4 24,7 25,1 27,6 2'2,7 29,9 18,2 27/2 
Ниш 1 макс. • 25.4 24.0 16.0 21.2 29.4 29.0 30,7 28.8 32 З 31,0 35,0 30,0 36,0 20,7 33,7 

'мин. • 15.2 12.4 9.8 11.8 12.6 12.0 14 о 1б.9 18,2 17,8 18,4 12,2 17 8 15,4 18,3 
вод. талог 1.1 0.3 1.4 3.4 0.3 35.5 2.6 7,6 2, l 

6 сред. темп. 1б-:715.Т--т1:7116.0 19.5 19.8 21.4 20.7 22,1 22,8 25.0 21,2 25,0 17,3 25:9 
~Р.~ макс. " 20.2 18.3 14.5 20.5 2б.9 27.3 27.7 2б.б 28 5 

1 
28.5 31,9 28,3 33,4 26,8 3'2,3 23.4 

~ ~ ~ мин. " 10.8 12.5 10.6110.5 12.4 12.4 15.4 1б.3 14.5 1б,l 15,2 11,4 14,1 14,7 18,4 11.4 
_____!__ таког. ~--~ ~ 1 О ____ _Е __________ 4Џ б5:б 

~ сред, темп. 20.4 19.2 1б 2118.1 23.1 22.2 24.7 22 41 24,8 26,1 27,5 24,0 27,8 23,9 29.2 20.5 
. 1:: макс. • 26.0 2б.О 

1

22.1 25.6 30.2 30.0 30.8 28.5

1

16.7 20,9 17,0 15,2 1б,5 20,0 19,0 26.7 

1 
е ми н. • 14.3 12.о 9,5 11 3 14 о 15.4 16.5 16.5 32

1
5 31,9 34,8 3I,o 35.б 3o.s 34_5 I3.б 

Q вод. талог 0.0 0.2 2.4 8,б 2б.4 -r сред. темп. 17.7 17.4116.3 17.5 221 21.0 22 б 19.5 24,1 22,9 27.0 26,7 '23,7 i8.61 1 
~ макс. " 24.2122.5 22.4 24.0 2б.б 27.0 28.0 25.6 30,2 27,9 34.0 29,2 33,5 31,2 31,7 24.4 30.5 
р. мин. • 115.2 10.01 8.3 9.2 11.7 12.8 14.б 15,б 16,9 17,5 17,7 15,7 17,8 
t= вод. талог 3 5 

* У колико ведрих и облачних дана, rорњи бројеви односе се на 

...... 



5·ог, облачио са кишом на веhој северној половини. Извесно раз··

ведравање наступило је у приморским крајевима. Локалних олуја било је 

у северним пределима. 

6-10-or, преовлађивало је ведро у целој Краљевини. Локалних олуја· 
било је местимично. 

11· ог, ведро у целој Краљевини сем Приморја, где се наоблачило, 

12-or, облачио са кишом и местимичним олујама на северозападном· 
делу и Приморју. Ведро у осталим пределима. 

13-or, преовлађивало је облачио са умереним ветром северозападноr 
правца. 

14-ог, преовлађивало је облачио у целој земљи са кишом у при·· 

морским крајевима. 

15-21-ог ведро и топло време у целој Краљевини. 

22-24-or преовлађивале је облачио са кишом у пљус!i.овима и ме-

стимичним олуј11ма. Разведрило се у приморским крајевима. 

15-тоr разведрило се на западној половини, а облачио са мести

мичннм кишама и олујама на источној. 

26-ЗО·тоr ведро у целој Краљевини са нешто облака у севера

западним пределима. 

31-воr преовлађивало је облачно са нешто кише местимично у при· 

морским крајевима, а претежно ведро у осталим пределима, где је било 

местимично локалних олуја. 

Кретаље темnературе (дневне, максималне и минималне) и водених. 

талоrа по данима види се из приложеноr nрегледа. 

члановима 

Наше друштво је решило, да се оснује библиотека дру

штва из које Ђе се временом давати члановима књиrе на чи

таље. Но, како је наше друштво сиромашна због чега не 

можемо куnовати књиrе у великом обиму то молимо све 

пријатеље и чланове, да буду љубазни па да нашој библио

теци поклоне оне књиге из астрономије и метеорологије које 

им нису потребне чиме Ђе много задужити наше друштво. 

fйрава 

Асmрономског друштва 

Штампарија ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ Издавачке књижа{Јниuе Скерлиh 

Владимира М. Боrдановиhа - Београд, Кнеза Павла 15а. Тел.: 23-612 

год-п 

у 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО

ГИЈУ, ГI:ЮФИЗИКУ И ГЕОдЕЗИЈУ 

Б Е О Г Р А Д, С Е П Т Е М Б А Р 1 9 З 6 БР 9 

(Други део) 

У првом делу овог члаю<а1) упознали смо се са 

йоwенцuјална Шемйераwура. То је она температура коју 
добије суви ваздух кад га од мањег ваздушног приrисr:еа пре

несемо на притисак од 1000 милибара. По Poisson-oвoj 
мули потенцијална температура 0 јед,нака је 

AR 
0=Т 

где је 

AR = К -1 = О 288 
к ' 

Обрнуто помоЂу ове формуле можемо да израчунамо темпе

ратуру Т, коју добије ваздух, ако се дигне у вис и достигне 

притисак р. Ако тада познајемо доњу и горњу тtмпературу 

ваздуха који се пење и висинску разлику између оба притиска 

можемо израчунати темйераwурнu градuјент, т. ј. опадање 
температуре ваздуха за сваких 100 м висинске разлике. По 
Poissoп-oвoj формули температурни градијент у апсолутном 

сувом ваздуху износи 0,993° за 100 м или округло 1° за 100 м. 
Може да се докаже да се температурни градијент у влажном 

ваздуху не разликује много од градијента у сувом ваздуху. 

За притисак водене паре е = 20 мм помоЂу нешто сложеније 
Poisson-oвe формуле може се доказати да темnературни гра

дијент износи 0,986° за 100 м или опет округло 1° за 100 м. 
Но ово важи само докле ваздух није потпуно засиЂен влагом. 
У том случају температурни градијенr је мањи. О томе rово
риЂемо касније. 

1) Saturn, октобар 1935. 
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юща влажном али не 

Засићено~ ва:?духу износи 1° за 100 м, тада :кажемо да је 

ат~юсфера у uндuферентном стању, пошто ваздух који се 
пење има температуру стално исту као и његова околина. О 

градијенту 1° за 100 м кажемо да је адuјабаwuчан, пошто се 
ваздух хлади једино услед nовећења своје запремине. 

износи више од 1° за 100 м каже се 
да је нададијабатичан. Атмосфера се налази у лабилном стању. 

Ваздух који се пење у том случају увек је тоnлији од своје 

околине и зато се он nење све више док не стигне до оне 

висине, на којој добије исту температуру као и његова око

лина. Температурни гради ј е нт може да буде мањи од 1 о за 
100 м и тада је йодадuјабатичан. Атмосфера је у стабилном 
стању. Ваздух који се пење увек је хладнији од његове око
лине, зато је тежи и остаје при тлу. 

Сада нас интересује питање на који би начин могли да 
сазнамо у каюзом се стању равнотеже налази атмосфера. Ста

билна равнотежа је увек знак лепог времена, док лабилна 
атмосфера знаqи рђаво време. Индиферентна атмосфера зау- · 
3има неко средњс: стање измеlју лепог и рiјавог нремена. Раз

личита стања атмосфере утврiјују се помоЂу потенцијалне 

:емпературе. Можемо чак израчунати и енергију атмосфере, 
Јер знамо да у лабилној атмосфери има много топлоте, а 

топлота је једна врста енергије или једна нрста рада. 
. Из опште метеорологије знамо да је и вQденој пари која 
лебди у ваздуху потребна извесна колиqина топлоте како би 
се одржала у гасовито11д стању. Акv температура ваздуха опада, 

на nример У асцендентним струјама услед адијабатичког хла

iјења, ваздух мора да се охлади до оне температуре на којој 
не. може ви,ше да има водене паре у невидљивом гасовитом 

стању, већ се ове паре згушњавају и постају видљиве у об
лику магле или облака. Ову темnературу nознајемо под име

ном Шачка росе~ При томе се ослобаtја позната латентна 
топлота која заrрева ваздух. .Кад се, дакле, засићен ваздух 
хлади, услед истовременог заrревања латентном топлотом не 

хлади~ се тако ниско као онај ваздух који је само влажан или 

сув. I,омоћу врло колшлш<оване Poissoп-oвe формуле можемо 
израчунпти за I{,Олико се ваздух загрева ако је се из њега 

и:ыучила сва влаrа и ако се сва латентна тоnлота уnотребила 

за његово заrревање. Ако сада замислимо да је ваздух пренет 
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нор11Ылни притисак од 1000 1\16 онда смо ње. 

'rову пак због додатка латегпне 

тоnлоте зовемо йсеудойоwенцијална темnература и обично 

обележавамо грчким словом о/. ва се по 

AR 

тде Т означава апсолутну температуру ваздуха на притиску р, 

А топлотни еквиваленат јединице р11да, R 
r топлоту испаравања, q 

сувог ваздуха на сталном 

сималног притиска водене паре за 

·можемо израчунати колико топлоте т. ј. 

1 кrр. влагом засићеноr У механици енергија је рад 

раван производу из силе и Ако дигнемо од 1 кгр. 
метар високо чинимо рад од једног килограмометра. По 

првом главном ставу термодинамике и топлота је рад, наиме 

1 килограмска калорија = 427 килограмометра. 
У термодинамици пут је еквивалентан са а сили, 

која је у механици изражена теговима или динима, одговара 

у термодинамици енШройија. Производ температуре са ентро~ 

пијом даје тоnлоту коју по првом главном 

,претворити у рад. Обрнуто, ентропију можемо из 

колиqника топлоте са те.мпературом. Означавајући ентропију 

грчким словом Ф имамо 

Ф= 

где Q означује количину топлоте а Т апсолутну температуру. 
:Када је апсолутна температура једнака 0°К тада је енrропија 

Ф = оо. .Када одреiјена колиqина ваздуха добије топлоту Q 
тако да се његова темnература повећR од Т0 до Т онда ен
тропију израчунавамо по фор~ули 

т 
Ф= Cpln--AR!n 

То Ро 

где ln означује nриродни лоrаритам а остала слова нам 

"позната из ранијих фориула. Метеоролози се споразумели 
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да се енrропија неЂе почети да рачуна од 

од 100°К. У rорњој формули је Т0 = 

УзимајуЂи у обзир формулу за """'"''""' 

AR 
е= Т (~n)Cp 

формула за енrропију постаје 

Ф = Ср ln е - Ср !n То (4) 

За израчунавање ентропије потребно нам је само познавање

потенцијалне температуре е. На пример, потенцијална темпе

ратура ваздуха нека буде 0°С = 273°Ji\ апсолутних. Енrропија 
с обзиром да је = 100°К износи 9,988. 106 дина изражено. 

у апсолутном систему мера. Јединица ентропије јесте количина 

топлоn поде:ьена са 1° температуре, у бројевима, дакле, једи
ница ентропИЈе једнаi<а је броју који нам даје I<оличину топлоте. 

Ако по првом главном ставу ову количин} топлоте изражену 

'У 
1е са бројем 

у дин-има. 

За 

197 

ерг-има и поделимо 

смо изразили као 

метеоролози, у 

дијаrраме 

оси имају температуру Т 

товари на оси ентропију Ф и 

отуда израз Ше-фи-грам. Овакав тефигр(Ј.м показује нам при

ложена слика. На апсцисној оси унете су обичне температуре: 

њихова вредност опада с лева на десно од + до -З5о. 
IНа ординати, на десној страни унета је темпе. 

ратура од -26° до +45°. Обична температура убележена је 

на апсциси линеарно, док је на ординати потенцијална упи

сана логариШамски, јер је потенцијална температура ексйс

zненцијална функција обичне температуре. Ентропија се уноси 

у тефиrрам пошто буде изведена ив веЂ иврачунате и 

потенuијалне температуре. На приложеној слици вредности 

·ентропије означене. су на левој ординати са унутрашње стране. 

Њене вредности nарирају у границама од 9. 106 до 11,5. 106 дина. 

Обична температура и потенцијална температура односно 

·ентропија образују основну мрежу тефиrрама. Али у њему 

видимо и друге црте. које иду од rорње леве стране 

тефиrрама ка доњој десној страни јесу u;юбаре дате у мили

·барима. Ивобаре израчунавамо И3 формуле за ентропију (3). 
Познавајуtи ентропију и апсолутну rемпературу можемо лако 

•израчунати појединачне пр,итиске р. I<риве црте које иду од 

ивобаре 1000 мб на горе т. ј. на десној страни тефиrрама 

јесу влажне или йсеудоадијабаШе које смо израчунали ив 

'формуле (2) Суве aдLZiaбaifle су пак оне хоризонталне црте 

које везују потенцијалну температуру. I<ако ове црте везују и 

Зеднаке вредности ентропије то их зовемо и изентропе. На 

послетку имамо још један систем црта које иду од десне 

горње стране тефиrрама ка левој доњој страни. Ове црте прет

стављају специфичну влагу q, т. ј. тежину водене паре од 

1 кrр. васиЂеног ваздуха у rрамовима према формули 

S em 
q= 

р- em 

'Где q значи специфичну влаrу у грамовима, S релативну специ
'фичну тежину водене паре према сувом ваздуху т. ј. 5=0,622, 
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em максимални притисак водене паре на одреiјеној темпера" 

тури, р ваздушни притисак. Тако смо се упознали са систе

мо~1 свих црта на тефиграму. 

Пошто смо добили податке о њетеоролошким елементима. 

и израчунали потенцијалну тењпературу помоЂу формуле или 

на адијабатној хартији како је изнето у првом делу 

овог чланка у тефиrрањ уносимо температурне податке. 

томе њора да се послужимо координатнињ систењом темпера-

потенцијална температура (односно ентропија) или 

пак системом температура - ваздуш~ЈИ притисак. У оба слу

чаја добијамо исти облик Rриве температурног стања или· 

йоложајне ШемйераШурне криве. На слици је nретстављена 
положајна температурна Rрива (тачкаста крива авијонског 

успона који је био описан у првом делу овог чланка (лет је 

извршен у у Небраски у Северној Америци У марта 

!:{ад смо уuртали криву у тефиграм упоредимо је 

са кривом Т1 за Rojy мислиЈiiю да је опише ваздух који се 

пење. би се хладио најпре адијабатички аошто 

засиЂен. Његова релативна влаrа износи само 84°/о, апсолутна 

2 мм. Охладио би се адијабатички до температуре -10,5°, 
на овој температури ваздух са притиском водене паре од 2 мм 
бива засиЂен. Успонска крива ваздуха који се пење ишла би 

према томе хоризонтална по сувој адuјабати, која има вред

ност -8,4О потенцијалне температуре. По овој хоризонтали 

ишла би све дотле док не би постигла обичну температуру 

-10,5°. А од ове тачке ишпа би по оној псеудоадијабати коју 
сече обична температура од -10,5°, т. i· по псеудоадl;!јабати 
нешто изнад -so псеудопотенцијалне температуре. По овој 

:кривој ишла би до висине где влада притисак од 515,3 мб. 
Авион се, наиме, био попео до ове висине. 

Упоредимо ли сад обе :криве, видеЂемо да ваздух за који 

смо претпоставили да се пење има стално нижу тењпературу 

од своје околине. У приликамд које су тада владале темпера

турни градијент био је подадијабатичан и то веома подадија

батичан, пошто смо утврдили две температурске инверзије. 

Атмосфера је била у стабилној равнотежи и није било ни

каквих знака за долазак pijaвor времена. У таквој атмосфери 

ваздух не може да се пење сам од себе. Кад би хтели да се 

ваздух дигне до висине од 515,3 мб требало би да извршимо. 
известан рад. У треЂем делу овог чланка израчунаЂемо колико. 

износи рад потребан па да се 

атмосфери до горе означене висине. 
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ваздуха дигне у 

неколико 

израчунати рад. 

бити цртани у 

примера лабилноr 

Но за ову врсту 

веЂој скали да би се температурне промене могле одредити 

са тачношЂу од једног десетог. Скала на приложеном 

граму је сувише мала па ипак смо га дали да би се 

упознали Cii таквом врстом дијаrрама и да би видело хакав 

облик имају поједине криве. 

р р 

Dr. Оскар Реја, Љубљана 
Прип. доценпz ymtвep.mПie!Yia 

Jedan od пajzanimljivijih proЬiema kozmogonije је svakako 
ргоЬ!еm postaoka i propasti svijeta. se паiше, kao da је 

citavi svijet podvrgnut temeljnome zakonu, · 
zivim Ьicima, пaime da se rode, zatim da se do nekog 
stepena savrsenstva, te da iza toga uveпu i ugitш. Promatramo 
Ji svijet sa naucrюg staпovista, tada пе mozetтio pravo shvatiti, 
da Ьi postojao od vijeka, te nije nam jasno, zasto se do sada 
пiје razisa;:; i propao. Naprotiv za astrofizicara је vidljivi svijet 
jos razmjeгno mlad, ра se tek vrlo щaleni dio zvijezda priЬ!izava 
ugasnucu i smrti. SJicrю ј.е i sa ljudstvom na Zemlji, ра mozemo 
citavu пjegovu povijest (prama staroj perzijskoj prici) izreci u 
tri recenice: orii su se radali, опi su trpje!i i опi su нmirali. 
Murs liberatrix.- smrt osloboditeJjica! Ра tko od Vas nije kat
kad pomis1io i па cas, kada се опа пе sarno паs zadesiti, vec i 
pokositi citavi rod ljudski. Pitate rne odmah: »Kada с<: se to 
dogoditi? U knjizi rnudrosti (Marko, ХШ, 33) stoji napisaпo: 
»Bdijte i molite, jer пeznate kada се vrijerne пastati«, naime rni 
niti пеzпаmо, kada се smrt kojega od nas zc:idesЩ, paVarn zato 
па prvi dio pitaпja пе rnogu пista pozHivna odgovoriti. No sa
sma је drugacije sa drugirn dije!om Vasega pitaпja, naime kako 

kada се Ьilo rod ljudski, Ьilo citavi nas plaпet, расе i "Citavi 

*) Predavanje odrzano dne 31 marta 1932 g. u Radio·stanici u Zagrebu. 
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svijet propasti? О tGme пе nalazimo samo u sta-
rim knjigama, vec se је i rnoderna znanost zabavila tim pitanjem 
i rasmatrala mogucnosti, zbog kojih Ы mog!a da nastupi bilo 
takova katastrofa, bllo sveopci kataklizam. 

Promatramo !i razvoj roda ljudskoga, tada nas najpre izne
naduje visoki stepen razvitka, kojega је dostigao, а u drugu nas 
ruku izпenaduje cinjenica, da rod Jjudski - na kojega su vre
bale sa svih strana opasпosti -- nije njima podlegao ј prije reda 
propao ј izginuo. Prije svega Ьile su prvotno divlje zivotinje 
najvecim neprijateljem covjeka, ali se је covjek ipak od njih 
odbranio, jer је imao najjace oruzje koje si mozemo zamisliti, 
а to је гщшп No mnogo vece pogiЬtlji prijetile su ljudstvu od 
elementarпih katastrofa, kao sto su poplave, potresi i vulkгпske 
provale. Skoro u svim starim knjigama nailazimo na opis opcega 
potopa i na price kako su se pojedinci spasli. Svatko od Vas 
zпа sta о tome pise u krJjigama starog zavjeta, а slicne opise 
nailazimo i u baЬilonskome Gilgames eposu, zatim kod Perzi
janaca i Indijaca, te kod Egipcana; dalje kod Grka, Ј. imljaпa, 

Germana i Kelta, te Litavaca. lsto tako nailazimo па price о ор
сет potopu kod Пravida u istocnoj lndiji, te kod Andamaneza, 
zatim kod naroda na Suпdajskim otocimn, Novoj Gvineji, juznoj 
Austra!iji i u Polineziji. U Africi је sjecanje па opci potop sacu
vano tek kod пеkЉ crпackih plemena, l<ao na pr. kod Herero
crnaca i kod crnaca oko Dilo!o- jezera. Jsto se tako cini, kao 
da nema prica о tome potopu kod Кineza, Јарапаса i istocпo

siblrskih Mongola. Naprotiv је Citavi americki kontint:пt bogat 
na ovim starim pricama, sto је vrlo karakteristicno. Mnogi su 
sнmnjali u ispravпost sadrzaja ovih prica, a!i se је u novije 
doba пasla kod iskapanja Ura, pradomovine Abrahamove, da је 
ispod rusevina naslaga od Р/2 metra debelog mulja, kojeg је 

voda nanijela, а ispod muija nalaze se ostaci prastarog grada. 
Ovo dokazuje, da је u predijelu Mesopotamije bila nekoc u istinu 
silna poplava, kod koje је moralo izginuti svu silu svijeta i zivotinja 
Geolozi su proracunali, da se је ta poplava zblla oko 3500 godiпa 
pre Kris1ovog rodenja, sto se sa navodima starog zavjeta odliCno 
podudara. Nastaje sada pitanje, da li se је opci potop zblo 
svuda istodobпo iJi ne, te da li је blla ova uzasna poplava po
sljedica s jlпih kisa Ш silnog vala plime, kojega је proizveo 
grdni kakav komet, koji је prosao tik zemaljske kug!e? No po
znato је, da mogu i potresi, koji potresu zemaljsku koru na pr. 

mora, staviti te 
tako паstапе ogromпi val 

Tako se 28 oktobra 
27 metaгa visoko unisti!o 

opustosi citave na koje 
uzdiglo more 

tako 
kuce, dok пeko-

liko kilometara daleko od same 
је epiceпtar па kopnu u Ь!izini velikih gra-

da proizvedu uzasna · tako је za 
u Lisabonu (1 novembra 1755 g.) poQ:inulo 30 tisuca 

1906 godine zadesio је San francisko uzasni 
da је grad Ыо za cas u plamt>nu. Strahovita se 

slika pruzala gledaocu: ogromni пeboderi gorjeli su kao 
а dim i plamen dizao se је sa svih strana; pozar 

za cezara Neroпa blo је tek Ьlijeda slika spram ove stгasne 
katastr.ofe. Jedva dvije godine kasnije (28 decembra 1908) 
је grad Messiпu, kod cega је zaglavilo ртеkо 64 tisuca 
stanovnika. Vulkanske su provale takoder cesto pocinjale 
pustosenja, ра svi koji su prezivjeli ovakove strasne katastrofe 

su, da su drzali da dolazi propast i konac svijeta. 
citamo u knjigama starog zavjeta о propasti Sodome i 

Gomore, dok је godine 79 Kr. provalio ро prvi puta sto se 
vulkan Vezuv i pokopao gradove Herkulaneum i Pompei, 

da se је vrlo malo ljudi spasilo. Jos strahovitija 
e~splozija vulkanskog otocica Кrakatoa augusta 1883 g;, jer 
se је more diglo za 35 metara i opustosilo mjesta, kod 
cega zaglavilo oko 40 tisuca ljudi. Zbog silne ререЈа 

potamnilo је nebo i пastala cjelodnevna а naokolo u more 
padala је kisa kamenja. Samo more bllo је na' nekim" mjestima 
puno ljesina, koje su' pllvale svuda naokolo. Konacno treba da 
spomenemo i provalu vulkana Mt. Peleea na otoku Martiniqueu, 
kada је 8 maja 1902 g, iz njega provalio оЬ!аk usijanЉ gasova 
i рер• Ја, presao preko gradil St. Pierreщ гazorio ga, kod cega 
је poginulo svo stanovnistvo - preko 30 tisuca ljudi, а tek se 
је jedan jedini spasio od strahovite smrti. Ovom prilikom ne
smijemo zaboravitl, da cesto i tornadi znaju proizvesti prava 
opustosenja, ruseci na svome putu sve na sto naidu: sume, sela 
i gradove, mostove i zeljeznice; јао brodovima, ko}e zahvate na 
otvorenom moru; јао ljudima i zivotinjama na koje naidu, jer 
ih cesto znade vrtlog poпijeti i preko 100 т u visinu. Ораsпе 
su cesto i velike oluje sa grmljavinom, t. zv. prolomi oЬlaka, 
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koj i mogu nenadane velike bas kao i naglo 
otapanje ve1ikog snijega. 

Jos strasnije katastrofe blle su razne glad, ratovi 
i revolucije. Zidovski gradanski rat, progoni provale 
seoba barbara, te kasnije pod konac Х vijeka strahovite kuzne 
bolesti i uzasna poharale su i stanovnistvo Male 
Azije i Glad је blla tolika, da је !judozderstvo Ьi!а 

oЬicna pojava, а ljudi su tako podivljali, da su se neprestano 
tukli i pljackali. krscanski svijet strepio је tada, пе 

Ьlizava li se i konac svijeta. Proricalo se iza toga cesto 
da се svijet propasti, tako se је to imalo navodno dogoditi 
15 septembra 1186 g., kad su se svi sreli u zvijezdu 
Vage; 1335 g., te 20 februara 1524 g., kada s11 se planeti 
nasli u konjunkciji, te su si mnogi sagradili arke za zgodu no
voga potopa. Proricala se је propast svijeta za mnogih pojava 
kometa, novih zvijezda, pomrcina sunca itd.; Jjudi su cesto i 

od straha, а strava је svuda vladala, по svijet nije jos 
propao, akoprem su kuge i ratovi svuda siJali smrt bez da im 
је uzrok Ьiо u pojavi kometa. Konacno sjetimo se nedavnoga 
svjetskoga rata, kome је palo zrtvom najmanje 5 milijun;:J. ljud
skih zivota, а zatim ruska revolucija, spram koje su strahov!ada 
1793 i komuna 1871 g. u Francuskoj Ьile tek djetinjske sale. 
Racuna se, da su ruska revolucija, te iza toga silne bolesti i glad 
pokosile u Rusiji oko 18 milijuna ljudi! Кineski gradanski. rat, 
koji је dosegnuo svoj vrhunac 1928 i 1929 g. pokosio је gotovo 

. isto toliko zrtava, а da i ne spominjemo strahovita i odurna 
zvjerstva, koja su kod toga pocinjena. Konacno moram spome
nuti i vjerske ratove; по u novije se је doba vec ciпilo, kao da 
је Jjudski razum pobljedio ne samo mпoge tje!esne, vec i ove 
dusevne bolesti, ali najnoviji progoni poglavito krscanskih crkava 
u Rusiji, Mehiku i Spaniji poducШ su nas о protivnome.*) 

Eto, to su ponajglavnije katastrofe i pogibelji, koje su пe
prestano pratile i unistavale rod ljudski, te ga potakle па to, da 
se protiv njih bori i odbraпi. Ali Vi me opet prekidate i kazete, 
da su to tek djelomicne katastrofe, koje nisu unistavale najednom 
rod ljudski,: а niti su ga mogle na srecu posvema satrti. Vi bi 
htjeli jamacno da cujete nesto о mogucnostima opceg kataklizma, 

*) Bas kao i dogactaji u Spaniji, koji se ponovo upravo sada odigravaju, 
i gdje se оће strane zatiru ћеz smilovanja. 

пасiпе 

i mora vise neima. 

posvema 
Moderna 

et propasti. 
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gdje kaze · »Doci се cas svrsetka, о tom sumnje nema, 
а veCina ne veruje.« Gotovo svi proroci mudraci 
starogo su propast svijeta, doticno sud 
i uskrsnuce mrtvih; proroci staroga zavjeta, apostoli, 
patski Heraklit, Plato, Germaпi, Meblkanci, 
africki crnci su u propast svijeta, tako da се se пеЬо 
srusiti, а izgorjeti ( ekpirozija). Tako kaze sv. apostol Petar 
u drugoj poslanici 10): »Aii се doci dan kao 

nocu, u kojima се nebesa s hukom proci, а pocela се 
od. vatre raspasti, а zemJja i sto su na 
Stari Iranci su izriCito da се do toga doci sudarom 

sa kometom, doci unutar udaljenosti 
survati se па Zemlju. 

Sada treba da ogledamo, sta nam kaze о tome modeшa 
;znanost. Zпamo da su kontinenti gradeni od lakseg graпШckog 
materiiala (Sial) koji »pliva« па пesto gllscem bazaltпom mate~ 
rijalu (Sialma). Prosjecna visiпa svih kontinenata iznasa nesto 
oko 850 m, а dt1Ыna svih ocena oko 3.700 m. 
nitni kontinentalni materijal mrvi i rastrosuje se zbog atmosfer
,skih i vremenskih uticaja, а kise ga odnasaju rijekama u more 
(erozija). к tome pridolazi cinjenica, da i morski valovi 
obalu i odnasaju materijal u dublne, te se moze laЪko 
da zbog svih tih okolnosti odlazi godisnje и more oko 12 km3 

materijala iz kojih su gradeni kontinenti. Kako se sada nalazi 
nad visinoш mora oko 120 milijuna km3 kontinentalnog materijala, 
to Ьi trebalo manje od milijuna godina, da more popJavi svo 
cvrsto tlo. Ocito је, da Ы tada i svom ljudskom rodu otkucnuo 
zadnji cas. Astronomi na\azili su potvrdu ovog argumenta mo~ 

Mars, koji је u svome razvoju navodno daleko pre
; oni nisu isprva па njem nasli gorja, te su krivo 

.zakljucШ, da је ono erozijom otplavljeno. No ovaj uzrok pro
pasti roda ljudskog vr!o је lahko oboriti. Nesmijemo zaboraviti, 
·da time postaju kontinenti laksi, а dna mora јасе opterecena; 
posljedica toga Ьiсе, da се se kontinenti dizati. Nadalje se konti-
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nenti i па gdje о 

nova gorja. Kada to ne Ы tako nikako ne Ы razu-
je postojala Ьuјпа vegetacija pred 300 godina 

katbonu), jer Ы morali pretpostavШ, da su kontinenti 
30 km nad nivoom morskim, sta је sasma 

Pomicaпjem kontinenata pomice se i polozaj zemaljske 
ledene kalote mjenjaju svoja mjesta. No ovo је pomi

tako sporo, da od пјеg ne prijeti ljudstvu nikakova pogiЬao. 
lma ali јеdпа druga velika pogiЬao, koja nam gotovo 

Ы mogli reci skorih dana, а to је nestasica kamenog ugljena, 
се se nalazista iscrpsti (sve а!1о se i nova nadu) najdalje 

za dvije tisuce godina. Citava danasnja kultura, mogli Ьi 
poi;iva па ugljenu i sirovom ulju, а ovo pos!ednje је vec sada 

kraju. No genij nauke nece ni ovdj.e covjeka ostavШ, te се 
on potraziti nove izvore energije, а to su sada: snaga vode i 

suncana toplina i svjetlost, te konacno toplina unutras-
Zemlje. S tim ј.е donekle u vez.i i nestajanje ugljicne kise

line, koje irna u donjirn slojevima nase atmosfere samo 01 ОЗо/0 , 

по dovoljno, da podrzava zivot i da zadrzava top!inи. Poznato 
је, blljke velikim dijelom иpijaju, ugljicnи kiselinu iz uzdиha, 

zadrzavajц иgljik (С) za gradnju sv.oga tijela, а kisik. (02) 

diJelomice izdisи. No ugljicna se kiseltna (СО2) veze nepovratno 
sa k,amenjem, te је tako sve vise nestaje, а, na Zemlji. post;aje 
h)adnij,e, ugljicoa kiselina propusta dqdиse suncane zrake, аН 

tGplins.ke zrake, koje Zemlj2 izaщje џatrag и svemir. 
Uglj~c1щ k.is!:~Џцu iz.Ьасији ц uzduh vиlk~ni, а cini s.e i 
l}~psl}a, delatnost Zemlje sv.e v,ise slabi, nam tи. prijeti. doista 

opq.sџost. Slicno је i sa vodoщ 'ЊО) koje postepeno 
nestaie, jer se spaja sa kamenjem и t. zv. hidrate. Vodena par,a 
u щdцhu irna sHcno djelovanje k.ao i, I.Jgljicnq. kiselina, da zadr
zav.a toplinske џаkе, koje izaruje Zemlja u svemir, te da, stvar.a 

· оЬ}а,kе i oborine; sv:e stQ postaj'e rщ Zemlji, h!adnije, sve се ЬШ 
ma;nje vodene pare u. uzduhu, ра nam i; s te strane prijeti ozblJjna 
ppgi!:щp. lst:a, tako gиbl ZemJja postepeno i svojи atmosferц., te 
osobltp. ki.sika nestaje sve vise, no и kolikoj mjeri to blv:a i kako 
brzo, posvema, nащ је jos nepoznato. 

Konдcno Ы moglo covjecanstvo da izgine i od starosti, 
sta. је lџај daцrsnjeg razvoja. medicine i kemije jedva moguбe. 
Svakako. се covjek bиdиcnosti iza 2 do 3 milijuna godina 
sasma drиgojaciji. jer kao sto su se navo.dпo iz riba. razvili gma-
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tako neznamo 
се i kako је 

covjek postao, te sto 
mnstivi ih 
setak; iza najviseg 
poceti се i 
stajati uvjeta za zivot na 
covjek da osvoji druge planete, ali moramo 
uspje/ia. Mjesec је bez atmosfere i vode; na 
smo vec jednom culi*) - prehladno, а ima tek vrlo malo vode. 
Preostaje jos Vепиs; za njega su jos do nedavna 
pokrit sav oЬiacima, ali rezultati najnovijih 
је taj planet pokrit nekim gasom jako lomi 
i to sigurno velikim dijelom sa иgljicnom kiselinom. Uz 
i temperatura vrlo visoka, te jos dosta visoki atmosfere 
imaju 50° nekretnice preda!eko, а da 
covjek mogao njihove planete i potraziti kakovi 
za zivot na njima v!adaju; drzim da Ьi i tu covjek doZivio samo 
razocaranje.**) 

Vi blste htjeii jcs svakako saznati postoje li mogucnosti da 
dode do opceg kataklizma, kod kojega Ы ne samo sve sto 

i stradaJo, vec se eventиalno i Шavi nas 
Tu u prvom redu dolazi u obzir eksplozija 

koia Ьi Zem!ju pretvori!a u hrpи planetoida; ovakova 
nij~ vise verojatna, akoprem se vec dogodilo, da sи na 
pojediha vulkanska brda odletjela u zrak. dolazi u obzir 
sukob Zemlje sa jezgrom kakvog gr€lnog kometa, kao sto је na 
pr. Ыо onaj iz 1811 godine. Zemlja је vec cesto pros!a kroz rep 
kometa, koji se sastoji iz izvanredno t'ijetkog plina, ali to nismo 
ni zamijeШi. U poslednjih 25 godina dogodilo se је to 
dvaput! No da dode do sиkoba sa jezgrom (glavom) kojeg veli
kog kometa Ьila Ы katastrofa potpиna. Prije svega Ы padovi 
bolida, koji Ы se usjali и nasoj atmosferi zbog treuja, 
silna opustosenja. 30 juna 1908 g. рао је ogroman meteor u 
Siblriji na srecu u predjelu vrlo slabo nastanjenom, te је na 
desetke kilьmetara naokolo mjesta pada gotovo posvema 

*) .Da 1i ima na Marsu zivota ?• predavao 2 januara 1933 g. u Rad~o
stanici u Zagreb. 

• 111) Zivot moze postojati na drugim planetama, sve ako tamo i nebl 
mogle zilijefi nase blljke, zivotinje i !judi. 
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sume. Da је рао gdie u zapadnoj Evropi, kao na pr. u Nemackoj,. 
Belgiji ili Nizozemskoj porusio Ьi mnoge gradove i sela, te 
usmrtio svu silu svijeta i sivotinja. Sta Ьi istom proizveo gusti 
roj ovecih meteora, da se sukobl sa Zemljom? medu gaso
vima, koji izlaze iz jezgre kometa, ima oblcno najvecma vrlo 
otгovnog i vrlo upaljivog ugljikovog monoksida to Ьi 

pomijesan sa kisikom nase atmosfere planuo i sve Ьi zivo па 
povrsini Zemlje Ьilo u par sati strave unisteno. Bio Ы to zaista 
poslednji dan! Sve Ьi izginulo и silnomu ognju: »I vidjeh jednoga 
andela, gdje stoji na suncu i povika glasom velikim ... « (Objav. 
lјепје lvaпovo, XIX, 1 

Sudar Suпca Ш Zemlje sa drugim kakovim nebeskim tijelom, 
koje Ьi zaЬ!udilo u nas suncani sustav, vrlo је пevjerojataп. Ali 
zato nije nemoguce, da Mjesec stane sve brze i brze kruziti oko 
Zemlje пeprestance priЬiizavajuci јој se, te da konacno pade 
natrag па nju. Sudar Ы blo tako zestok, da Ы se zbog nastale 
topline оЬа nebesk(l tije!a usijala. I opet blla Ы propast ognjem, 
koja Ы nas zadesila. No za to su potrebni razmaci vremena od 
stotine i stotine milijuna godina! smo vec kod ovako ve
likih razmaka vremena, moram ироzоrШ, da se паsе Sunce sa 
planetama gЉа relativnom brzinom od 19 kmjsek. spram ostalih 
zvijezda пaseg galaktickog sиstava. .Da prevalimo koji Ы 
prevalila svjetlost u 1000 godina potrebno је preko 15 milijuna 
godina, pretpostavljajuci da uvijek pиtujemo istom ovom brzi
nom. Kako se i neke zvijezde i gasovite maglice giЬaju gotovo 
istim Ьrzinama nama 11 susret, to nije iskljиceпo, da na tome 
pиtu prodemo kroz koju gasovitu mag!icи. Ako Ы ona iole gusca 
ЬНа, to Ы se kod prolaza si!no usijala barem povrsina Sunca, 
koje Ы zasjalo strahovitim sjajem, paleci i pretvarajuCi u ререо 
sve zivo na Zemlji. I opet propast ognjem! Znanost i religija 
podиdarajи se potpиnoma и svome verovanjи о posljednjem 
danu: »Dies irae, dies Ша! solvet saeclum in favilla! Te'8tes David 
сит Sybilla« - Dan srdZЬe, dan опај, razrijesice svemir и ререо! 
Svjedoci sи David i Siblla, t. ј. pravovjerni i pogani. Do pro
pasti ogпjem moglo Ы doci zbog eksplozije najgornjeg 'Sloja 
Sunca, kako to vidimo kod nekih novih zvijezda (Novae), kojih 
sjaj cesto i najedпom narask na stostrиke i stostrиke iznose, da 
oblcno nakoп godine dana postanu opet najvecma nevidljive za 
prosto oko. 

Nase Sиnce ima velikи prednost, sto је izvanredпo stalno, 

t. ј. sto mu se gotovo nista пе mijenja 
gove povrsine. Ipak је pravilпa 

suпcanih pjega od ve!ikog иticaja па zivot i 
пajveci broj zlocina, buna, revolucija, kriza i ratova 
maksima sипcanih pjega. Promjenu klime, kоји 
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jedinim geo!oskim vremeпima mozemo ekscentric
пoscu zemljine staze, precesijom njezine osi i periodskom pro-· 
mjenom prikloпa ekliptike spram suncaпog ekvatora. toga 
mogu varirati srednje temparature zemljiпih polova izmedи -30° 
i sto је dovoljno da se protumace oledbe, silne suse 
potopi.*) No svrsetak i poslednji паs dan ceka е 

od bladen;a Sunca. I tu se zпanost religija podudaraju, јег ро 
Маtеји 29) kaze Isus иcenicima па gori Maslinskoj: » 

odmah се ро nevolji dana tih sипсе pomrcati, i mjesec 
svjellost izgublti., ·'' Biti се to и istiпu kопас svega zivota 
Zemlji, по COI7jecansf170 се medu pr17ima i:xginuti. l doci се 
ne опаkо u ljиbavпome de!iriju, kako ga opisuje francиski astro
nom**), vec za sveopce dekadanse, kad се covjek opet postepeno 
zapasti и nezпanje i divljastvo; i doci се dan, kad се zadпji 

covjek пestati. SvE> slave i tastine, sve pobjede oruzja i dиha 
pokazace se posvema ispraznima zivota na Zemlji nece vise 
blti ... 

Na krajи htjeli blste sigurno cuti nesta о tome, dali се 

jedпom propasti i Citavi vidljivi svijet? Mi daпas zпamo da se 
sve vrste eпergije mogи da pretvore jedna и drugu, ali se kod 
toga uvjek jedan dio pretvori u topliпи. Konacno Ьi se morale 
postepeno sve vrste energije pretvoriti и toplinskи energiju, dok 
se nеЫ temperature и svem svemiru izjadnaCile; onda Ы nastu
pilo mrtvilo - t. zv. topliпska smrt svemira. Ovaj zakJjucak ne 
vrijedi, ako је svemir beskonacno velik, а fizikalпa svojstva ma
terije kod vrlo niskih temperatura govore takoder protiv ovoga 
zakljucka. Radi toga је mnogo znatnije otkrice istovetnosti ma
terije i energije, te mogucnost obostrane pretvorbe. :,unce i 
zvijezde izarujи energijи i ra<;li toga gube na masi, а mi znamo 

*) lsp. М. Milankovitch: Tћeorie maЉematique des pblnoments ther
miques produits par Ја radiation soJaire. Paris 1920. Мој oveci referat о ovoj 
odlicnoj knjizi izasao је и Meteorolog. Zeitschr. Sv. 20; Braunschweig 1921. 

**) Camille Flamarion: Propast svijeta. Dio 1: U dvadeset i petom sto
Jjecu. Teotije. (Hrvatski prevo'd, Zagreb 1918). Dio 11: Posljednji dani ljtidi 
(Hrvatski prevod, Zagreb 1920). 
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JOS 1 to, da su svi eleшenti шаnје ili v1se radioaktivni, t. ј. da 
se raspadaju. Covjeku се sigurno poci za rukom, da nade nacina, 
kako се uшjetno osloboditi atomsku energiju; Ысе to novo 
najsjajnije doba covjecanstva, koje се omoguciti covjeku, da za 
ogromni razmak godina odgodi svoju propast, koja се ga 
jednom zadesiti. Desintegracija rnaterije u svijetu neprestance 
napreduje1 а шi neznamo, а nemaшo пШ nikakovih dokaza za to, 
da se od ovako rasijane energije opet natrag stvara materija.*) 
Tako Ы mogao nastati novi svijet, пе zemaljski, vec nadzemalj
ski, ne materijalan, vec spiritualan. Moguce се se tako nastali 
svijet vreшenom ipak materijalizirati, da nastane nebo novo i 
zemlja nova, te па п јој zivot novi, dakle - usk.rsnuce mrfvifi! 
Neznяmo stoga cemu Ы se vise divili: dali zamahu znanosti ili 
divinacijama bozijih udabranika. Ni znanost ni religija tu ne moze 
nista dokazati, vec postoji i и znanosti vjerovanje, sve ako је to 
mnogima i neugodno priznati. 

Prof. Dr. Sfjepan 111ofioroviCic, :iag.reb. 

(Херман Ј. 

вечери 

Astt·onomische Abende) 

(Наставак VШ вечери) 

Онај, који никад није вршио посматраља дурбином, и то 

дуж(i времена и у циљу астрономских испитиваља, тешко може 

себи тачно преrставити неповољни утицај који атмосфера 

врши на гстрономска посматраља. Дешава се да понекад и 

за привидно мирних и ведрих ноtи ваздух потпуно онемо

гуfiује посматраља. Звезде су тада расплинуте уместо да буду 

оштре, а ситнији објекти готово немогу ни да се виде, јер 

је неки вео, невидљив за наше очи, завио највише слојеве 

наше атмосфере. Често је атмосфера само кратко време 

мирна и чиста, а тада се одједном, без видљивог узрока, 

узнемири и постане мутна тако да је посматрач приморан да 

Najпovija istrazivanja и fizikalnim laboratorijama pokazala sн nedavпo, 
da se moze kvant vrlo tvrdih ~-zraka pretvoriti н elektron i pozitron, i obratno 
Time је doЬilo nase dalje razmatranje zпаtпн naucnн podlogн i vjerojatпost. 
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nрекине рад. Други пут опет посматрача изненаtјује савршен 

.мир и јасноtа тако да се могу најјача 

и објекти за које је мислио да нису приступачни њеrово.м 

дурбину постају видљиви. Овакви променљиви 

утолико знатније уколико је јачи употребљени 

али се ако се посматрач налdЗИ на веtюј висини где 

испод љега они слојеви нашег ваздушног омотача .који су 

гушtи и више испуљени испарељима. 3ато је решено да се 

нови џиновски инструменти поставе тамо где ваздух неће 

много ометати љихов рад. 

Овде треба на првом месту поменути Lick-oвy оосер

ваторију на Mount Hamilton-y у Калифорнији. Повод за љеr-ю 
rpai)eљe је доста редак. james Lick кожарски трговац 

се обогатио, решио је да себи и својој супрузи подигне 

огроман надгробни споменик у облику nирамиде да 

сачувала и за најдаља поколеља успомена на љега. 

га је ставио у додир са неким разумним човеком који му је 

објаснио да би било далеко сигурније и похвалније да сагради 

оnсерваторију која би била снабдевена највеtим дурбином 

што се може израдити, и да испод љеговог стуба изабере 

себи гробницу. Ово је Lick-y било пријатно те је за пројек

товану оnсерваторију даровао суму од 700.000 долара. 

најзrодније место за опсерваторију предложио је 1874 професор 
Holden, који је тада радио на звездарници у Waschington-y, а по
сле пажљивог испитиваља више места, Mount Hamilton у држа~:Ји 
Калифорнија. Овај брег лежи око 80 енглеских миља јужно 
щ Сан-франциска, 13 километара у правој линији од желез
ничке станице San jose. Одавде води данас друм ка брегу, 
обвија се око љега у многим серпентинама и води врху који 
се. подиже око 4250 енгл. стопа изнад површине Тихог 
Океана. Хоризонт је, са врха, свуда слободан, јер у :кругу од 

100 енглеских миља (= 161 km.) нема никакве више тачке. 

При заласку Сунца види се у даљини, на више тачака хори

зонта, светла површина Тихог Океана, док се при изласку 

Сунца на источном небу јасно и оштро оцртава, из даљине 

од 130 миља (240 km.) огромни ланац Siera Nevada. На овој 
је висини ваздух врло прозиран и повољан за астрономска 

посматраља. Сем тога опсерваторија је потпуно усамљена. 

»Ово је - каже проф. Schwarzschild који је посетио опсер

ваторију - место за енглеске, чврсте природе, које су n.pe 
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инжељери него научници. Са тиме је сасвим у сагласности и 

то што двојица тамошљих астронома имају аутомобиле и сами 

љима управљају. Пут изискује доброга шофера а понекад и ~ 

вештог механичара. Једина наслада астронома јесте лепота 

калифорниског неба. Но ово наслаi)иваље значи непрР-стани 

посматрачки рад, и ако Lick-oвa опсерваторија при важним 

откриЂима скоро увек даје прва посматраља то није само 

због повољне I<Лиме, веt пре свега због чврсте воље тамош

љих астронома да се користе повољном приликом«. 

Свакако се од посNlатраља једног џиновског рефрактора 

на Mount Hamiltoп могло очекивати њного необичних ствари. 

"Таквим инструментом - узвикнуо је Burnham- и у таквом 

ваздуху моtи te се учvнити чудесна откриtа! Heмoryte је 

предвидети велика откриtа која Ђе се тамо моЪи направити 

·помоtу једног рефраюора првог реда са објеюиво.м од 30 
или више палаца у пречнику.« Главни инструменат ове звез

дарнице има објектив од З енглеске стопе у пречнику 

l ' 
1,5 cm) и 56 енглеских стопа жижне даљине( приближно 

17 m.). 3 јануара 1888 први пут је управљен небу и отада је 

астрономији учинио велиi<е услуге, чак је показао на небу нео

чекиване ствари. Да би се оџиновскимразмерама овога рефрак

тора и љегове монтаже могла имати претстава, треба поме

нути да само објектив у љеговом окову тежи 638 фунти 

(приближно 289 kg). Стуб од ливеног гвожђа који носи 

дурбин има, са конструкцијом у којој су осовине, тежину 

.. од 440 центи ( = 22.000 kg.). Од осовина је једна, која је 

управљена северном е полу неба, тешка 28 центи ( = 1400 kg.), 
а друга, која је управна на љу и на којој је непосредно 

прV~чвршt.ен дурбин. тешка је 23 цента ( = 1150 kg.). Када 

дурбин стоји вертикално налази се објектив на 65 стопа 

( OI{O 20 m) изнад пода, ако лежи хоризонтална налази се 

окулар на 37 стопа (око 11 m) висине. Да би се омогуtило 

посматрачу да при свакоњ положају великога дурбина брзо 

достигне окулар, може се по пuтреби читави под заједно са 

посматрачем подиtи или спустити. Трошкови око рефрактора 

и куполе испод I<oje је он постављен износили су тада 

654.000 Марака. 
Lick-oвo предљачеље нашло је скоро подржаваоце. Bischof 

isheim је уз трошкове од више милиона основао у Ници 
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ванредну звездарницу која има рефрактор од 30 енr ле ских 

палаца 76 cm). Следеtи љeroвoNl поклонио 

Charles Yerkes, чикашки краљ трамваја, довољно новаца за из

градљу дурбина који би премашио дурбин Lick-oвe звездар-

Једини услов који је он постш:ио био је да ре-

фрактор буде што је могуtе gеЂи, без на висину 

цене. Да би се од највеtих стаклених блокова, би се 

могли испоручити у краhем могао направити 

тив од 40 енглеских палаца (око 102 то је такав 

објектив поручен код Clark-a. Borпard,. је у априлу 

1893 посетио Сlаrк-ове радионице, видео једно од два сочива 

готово. "Оно је лежало тако је он гiричао, покривено 

само обичним платном за паковаље, поред прозора I<оји 

био у истој висини са земљом. Hef.:o дете, које би са улице 

бацило камен унутра могло би разбити 

Али Clark, коме сам изразио своју бојазан, 
узнемирио, веЂ је просто рекао да је објеюив на 

60.000 долара.« Мало увек иде уз трговину, 

ма се она састојала и у изградљи објектива. Yerkes-oв ре

фрактор постављен је 1893 у новој на Lake 
Geneva, 75 енглесi<их миља од Чикага. Његова монтажа 

слична монтажи Lick-oвor рефраюора, само је веtих раз" 

мера. Објектив на љему тежи 10 uенти ( =500 kgr.), цео ин
струмент са монтажом 1500 центи (75 а кад је инстру

мент у вертикалном положају налази се објеТI{ИВ 75 стопа 

(22 метра) изнад пода. Испитиваља овог моtноrа сочива по
казала су да је оно не сањо највеtи но и најсавршенији об

јектив што постоји. Ако би успело да се спречи утицај са

вијаља код још веtих сочива, њormr би се у будуtности из• 

граi)ивати објеюиви од 60 па и 70 пi1лаца. Потпуно исправне 
стаклене плоче те величине могле би се и сада израдити, а 

Clark, чијем се мишљељу даје првенство, мисли да апсорпција 
светлости у дебљим стакленим плочама објектива од 60 па

лаца неби била знатна. 

Но када би се чак и могао израдити и монтирати ре,. 

фрактор са објективом од 70 палаца (177,8 cm) и тубусом 
од 1 ОО стопа јавила би се једна не савладива тешко. 

Ђа, а то је утицај атмосфере. Професор Barnard, један 

од најбољих познавалаца садашљих највеtих дурбина, Ј<аже 

о томе: »Сама атмосфера, која је тако потребна за наш оп-
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станак, биЋе највеЋи непријатељ 

дуtности, као што је то веt и сада за данашље 

Најидеалније место за посматраље великим телескопом било 

би потпуно изван атмосфере, али таквог места на Зе1VIЉИ нема, 

а када би их и било, морала би се за то пронаЂи нова 

посматра•ш би се тамо могли сместити. Ми се морамо 

дакле задовољити атмосфером оваквом I<аква је и гледати да 

извучемо највеЋу добит. Ми се, посматрачи, не жалимо 

више на облаке, иаr;о имамо права да будемо незадовољни 

када је увек облачио. Највеtе се: тешкоtе најчешЋе јављају 

баш онда када је атмосфера провидна. Лепа зимска ноЋ са 

сјајним звездама што трепере јесте најгоре што се може за

мислити за посматраље, јер онда слике не м.ирују ни једног 

тренутка. Ми се налазимо на дну океана који обавија целу 

Земљу и морамо да nосматрамо звезде кроз ту читаву ваз

душну масу, и nри том треба да смо сретни ако је ваздух, 

док посматрамо, само једног тренутi<а миран. Понекад је ваз

дух збиља миран, али је веtином. у сталном кретаљу које је 

каткад тако бурно да су због тога звезде у великом дурбину 

потпуно расплинуте". 

Међутим ваздух је ипак покаткад миран, и ако се тада 

испитује нека звезда моtшим дурбином, види се она у дивном. 

сјају. У току такве ноtи види се без муке све што је дур~ 

бину достуnно. Најмаље поiединости на nовр•nинама планета, 

најситније звезде и најслабији сателити виде се тако јасно 

да се и најтачнија посматраља могу извршити. :Када би ваз

дух увек био такав био би рад посматраља врло пријатан и 

плодан. Нажалост ваздух је ретко такав, и то у толико ређе 

уколико је моЋнији дурбин који се употребљава. Ако су слу

чајно слике у великом дурбину добре оне дуго не остају 

такве, највише неi<олико часова, а потом губе јасноЋу, ситне 

појединости се расплиљују а слаби пратиоци потпуно нестају. 

Посм.атрач коме стоје на расnоложељу инструменти раз

личите величине користе се врло згодно разним атмосферским 

приликама. У извесним ноЋима он се служи (на Mount Haml
ton у) дурбином uд б nалаца, јер би дурбин од 12 nала~а 
давао само осредље слике, а употреба дурби1:1а од 36 nалаца 
била би сасвим илузорна. У најмаљем инструменту јасноЋа 

еамо смаљена, у дурбину са двапут веЋим., дакле четири 

вetoNI. светлосном. моЋи, јасноЋа је веt далеко гора, и најзад 
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у који би дозвољавао шест пута вefie 

ваље такореЋи нема више никакве слике. Извесних ноЋи виде 

се неке појединости дурбином. од 16 палаца врло оштро, док 
су у, дурбину од nалаца врло слабе и расnлинуте. по

вољним приликама треба напротив од 36 палаца прет
поставити ономе од 12 палаца. Ако сада пређемо на 

од палаца, онда мора у љему немир ваздуха 

упадљивији но у дурбину од 36 палаца, а ако претпоставимо 

да би се могао израдити још веtи инструменат, било би тре

ваздуха у истој сразмери г.овеЂано тако да би пос

дуго времена можда и годину дана морпо да бди над 

небом док би дочекао вече када би могао радити. Слике би 

скоро увек биле тако немирне да би стварна употребљивост 

инструмента била маља од употребљивости дурбина од 

палаца. Но . само када би случајно дошло једно 

канва би се чуда могла открити таквим. објективом 1 
се rювеЋава јачина наших дурбина, се смаљује број 

часова када се они могу кори::но употребити. Ако nретпо~ 

ставимо да rенијалност оnтичара и механичара нема граница 

онда бисмо најзад конструисали дурбине такве јачиие да их 

ни,када не бисмо могли уnотребити. И узгред буди напоме-

да из сличних резоноваља излази да се аматеру испла.,. 

Ћују само инструменти од 3 највише б nалаца (76 м.м до' 

111. А. 
- Наставиhе се -

Sunce i avgustu 

Posle visemesecnog prekida nezavisnog od moje vo!je,. 
7 }~па 1936 росео sam ponova sa redpvпim posmatranjem Sunca, 
na svojoj maloj opservatoriji u LjuЬijani. Posmatrao sam sa 
Reinfeldovim refraktorom od 68 mm udesenim za posmatranje• 
Sunca ро metodi projekcije. 

Vec posle nekoliko meseci posmatranja potvrdio sam sve 
cinjenice koje sam opazio u prosloj periodi maksimuma i izneo 
u "Saturnu" br. 4-8 za god. 1936. 

U tom tromesecju juni-avgust 1936 severna hemisfera 
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Ьila је aktivnija od juzne. U to doba na severnoj hemi
sferi pojavilo se 30 razlicitih grupa pega, pegica Ш рога, dok 
se па juzпoj pojavilo samo 19. VeliCina pojedinih pega 
masala 30" -40" и precniku, sa jedinim izuzetkom 
koja је izisla 24-VШ; istocna pega ove grupe dost:igla је 
avgusta u pravcu istok-zapad precnik od 110" sa 15 jezgara. U 
tom tromesecju zabelezene sи i veoma izrazite pojave svetlosnih 
traka и иmbri pojedinih vecih grupa pega, sto znaci da· је 
elektro-magnetna aktivnost Sunca blla јаса. 

1936 na severnoj hemisferi pojavilo se 6 razliCitih 
grupa pora i pegica, koje sи blle lпatkog veka i ostale vidljive 
samo 1-7 dana. Pored oznacenih grupa izisla је i jedna 
grupa koja se postepeno povecala na 5 pega srednje veliCine. 
Pred za!askom se pega vodilja raspala и pore а 27-VI zas!e su 
2 pege. U i.oj grupi svet!osne trake pojavile su se izmedu 18 i 
24·Vl. 26-VI izisla је grupa od pege sa 10 pora; sledece pore 
porasle su u tri manje pege; ova grupa zasla је 2-VH. l u toj 
grupi 29 i 30-VI pojavile su se svetlosne trake. Na juftnoj 
fiemisferi pojavi!o se 7 raznih grupa, od kojih је bllo 5 grupa 
sa porima i manjim pegama; trajale su 1, 2, З i 5 dana. 7-Vl 
izisli su tri. pori, koji su se гаzvШ u 2 pege sa 1 porom izmedи 
njih. Pega vodilja 10 i 11-Vl imala је svetlosnи trakи и umbri. 
Grupa se potom smanjila i zasla 15-VI. 

22 izisla је dvostrиka pega i 26 se istocna (sledeea) pega 
raspala, а 29- Vl је na istom mestu postalo 5 malih pega. Ova 
.grиpa zasla ј е 3-VII. 

Јнlа 1936 se na sevemoj hemisferi pojavilo 8 raznih 
grupa. Sest grupa Ьilo је obrazovano иglavnom iz pora Ш ma
njih pega, а blle su vidljivt ро 1, 4, 7, 8 i 9 dana. 8-Vll na 
isiocnoj ivici pojavile su se svetle baklje u kojima se primecivala 
tanka tпmnija pruga u pravcu sever-jug, sto је znacilo da се 
jedna grupa pega skoro izici. l 9-Vll se stvarno pujavila grupa 
od 2 pege sa 6 pora izmedu njih. U umbri pege vodilje (za
padne) pojavila se 11. svetla traka. Grиpa је do 15. porasla na 
5 pega. Prethodne ,3 pege imale su svetlosne trake u иmbri. U 
sledecoj (istocnoj) pegi pak na juznome G.elu penumbre pojavila 
se jasna svetlo-zuta ivica. U gгирi su 16. Ьile 4 pege sa svet
losnim trakama i 6 pora. Ali vec 18. је grupa ора\а na 2 pege 
sa svetlosnim trakama i 5 pora. Grиpa jt zasla 20-VIl. U ovoj 
gгцрi su svetlostJe trake u иmbri trajale 6 dana. 29 VП pojavile 
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su se pore koje sи se vec narednog dana poveca!e 
pege sa 8 pora. 2-VШ оЬе pege sjedinile su se 

реgи sa 2 jezgra, а isto tako su se i pore slile u jednu sa 
jezgrima. 4-VШ и obema pegama pojavile sи se svetlosne trake. 
Grupa је zasla 6-VПI. 

Na juftnoj hemisferi ukиpno se pojavilo 5 razliCitih grupa. 
Dve grupe koje su imale same pore trajale su ро 2 i 4 

5-VH pojavila se grupa od 2 pege i 2 pora. Sledeca veca 
imala је svetlosnи trakи u umbri. Vec naredoog dana је 

sledeca pega porasla do velicine od 60" u precniku а 7 i 8-VH 
se u toj pegi pojavila svetlosna traka. је ista imala 
cak З svetlosne trake. Grupa је zas!a 9-VII. 16-VП izisla је 
grupa od 2 pege, severnija је Ьila veca а juznija manja. U vre
menu izmedu 20 i manja juznija pega okrenula se oko 
severnije pege u smeru E-S- W za 45 stepeni i па to 
iscezla. U umbri severne pege и doba od 20 do 
se svetlosna traka. Pega, oiпuzena bakljama, zas!a је 

izisla је grupa 5 pega. Do 1-VШ prethodne 
razvile su se и jednи vecu pegu, а iza nje nalazilo. se 11 pora. 
Narednih dana grupa se raspala u pore i manje pege 13 na 
broju. Grupa smanjena na 6 pora 1 pegica zasla је 

Avgusta t 936 se na. Jevemoj hemisferi pojavilo 14 raznЉ 
gгира, рога i pega. Od qvih је Ы!о 9 grupa ,р(па Ш. manjih 
peg(l, ~ој е su blle vidljive 1, 2, З i 5 фщt. . , , , , ' 

4-VШ izisla pega sa dva jezgra, koja se razvilla do 9-VШ 
'а sledile su јој 3 pegice. '11-VШ ostala је samo pega vodilja 
bez sledecih pegica i рога. U umbri pege vodilje izmedu 7 i 
11-VШ primec.ena је svetlosna traka. 14 је grupa zasla postq 
se vec blla smanjila na 1 malu pegu. 

9-VШ izisla је manja pega sa dva jezgra i З рога. Do 15 
se grupa povecala na 10 pora pored pege vodilje; u njenoj 
иmbri pojavila se svetlosna traka. 19. grupa је zasla sшanjena 
nз. malu pegicu i 2 pora. 

15-VШ izisla. је grupa koja se sastojala od јеdпе vece 
pege od 40" i З sledeca рога kao i jedne manje pege. · Do 24. 
se grupa smanji!a а pegu је tada sledila samo jedna manja 
pegica sa jednim рогоm. U toj grupi i и obema pegama pojavilo 
se 18 svetlosnih traka. U velikoj (zapadnoj) pegi i istocnom 
delu. реnиmЬге pojavila se tamna i ostra tacka, koja је trajala 
do 20-VШ. Jиzno od ove tacke, , и penumbri, se 19-VII pojavila 
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uzana svetla i zuta pruga и smeru W-E Ьila kao sjajna 
u penumbri do kad је potamnila. је zasla 27. 

а narellnog dana su se na istom mestu pojavile svetle 
Grupa manjih 5 pega izisla је 15-VШ. Do 18. se 

povecala па 1 veliku pegu sa 2 jezgra, kojoj је sledi\o 8 malih 
por. је zasla smanjena па 1 i 5 

malih 
22. izisla је pega srednje velicine, koja se pak krajem av

gusta raspala и 5 pegica i pora. 
Na juznoj hemisferi avgusta meseca pojavilo se 7 raznih 

grupa pega i рога. Manjih grupa pega i pora је bllo 4, koje su 
ро 1, 2 i 5 dana. 

8-VШ izisla је od 4 vece pege, 
1, 2, 3 i 4 jezgra. Vec 10-VШ su se prethodne 3 
(raspale) i ostala је jedino poslednja pega koja је imala 3 jezgra 
i koja је zasla 17-VШ. Istocna 9 i imala је svet-
losne trake. juzna hemisfera bila bez pega pora. 

izisla grupa od 2 pege sa 1 porom, koja kraja 
avgusta porasla na 2 pege i 7 pora. 

izisla је veca grupa pega, se 26 povecala na. 
pegu ve!icine 36"; nju su sledile 1 pega sa dva jezgra i 4 

sledece (istocne) pege porasle su u vecu pegu sa 10 
avgusta istocna velika pega је imala 20 jezgara; 

sledile su је jos 3 manje pege. Duzina V'e!'ike pege dostiza\.a је 

Jun 1936 Jul 1936 Avgust 193 
<'О·- <'О·-

..,._ 
с';;; (ј)"' = ..... (\)~ = ...... 

Broj «>о :и>== Broj "'"' Broj "'"' $-ј~: 
'О.!:: 'О.~ """'>~- -оО al5 ~ "'ou .::: <IJou 

tiaka ·о :=;о :cn~:;::..(5 • traka "С~ 6..<::..:;! tr>aka 'о=' 
а:..с:"' 
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*) Zbog malog broja svetlosnih traka na juznoj hernisferi juna i avgusta 
nije se rnogla udrediti tendencija rotacije traka. 
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198". U toj pegi 28. i 31. pojavile su se svetlosпe trake. је 

grupa najveca u tromesecju juni avgust i Ьiсе vidljiva i meseca 
septembra. 

U mesecima avgust vanredna је bila pojava veceg 
broja svetlosnih traka u umbrama pega. 

Oornja taЬlica pokazuje opseg i hemisferu pojave svetlosnih 
traka kao i tendenciju njihova kretanja: 

Svetlosne trake pojavile su se intenzivno meseca juna 1936. 
Za vreme predfaze meseca juna nije primeceno izrazito giЬanje 
iraka. Trake su imale tendenciju da zadrze svoj polozaj u pravcu 
magnetskog meridijana Sunca. Jula su magnetske trake na sever
noj hemisferi medutim pokazivale zivo gibanje i mog<ю se jasrю 
razaznati smer rotacije WNE. Ova pojava dokazнje da н tom 
primeru dejstvuju elektromagnetske sile. Prema jacini i broiu 
svetlosnih traka telшci submaksimum pada па dan 16 јиlа !936. 
Poslednja faza meseca avgиsta Ьila је vec u stanjи шirovanja. 

Primecиje se da se ziza svetlosnih traka posie svake rotacije 
Sиnca pomera и sиprotnom smerи rotacije Sunca od W lш
sto verovatno zavisi od unиtrasnjih strujanja. 

Pre 10 godioa submaksimumi*) pojavljiva!i su se septembra 
i marta. Vec tada primeceno је pomeranje zize svetl<Jsnih triika. 
Као sto pokazuju sadasnja posmatranja i pOJ<Izeci od poslednjeg 
maksimuma pega submaksimumi su se pomerili u tolш godina 
od septembra do jula i od marta do januara. 

U s\ucaju da се i u sadasnjoj perindi maksimuma vaziti 
6 mesecni interval submaksimaJne periode pojave svetlosnih traka 
i s tim u vezi i povecana aktivnost Sunca, mozemo pouzdano 
ocekivati iduCi submaksimum lпajem prve polovine janиara 1937 
sa predfazom decembra 1936 i po-fazom februara 1937. 

Naredni submaksimum Ы prema tome nastupio u prvoj 
polovini јиlа 1937 sa jednomesecnom pred-fazom i р о- fazom. 
Subm:зksimиm jula 1937 trebalo Ы da bude jaci od submaksi
muma januara 1937. Za vreme submaksimuma 1936 primecene 
su vaпredne i jake smetnje u Zemljinoj atm( sftri, а isto treba 
ocekivati i prilikom submaksimuma januara i jula 1937. Prema 
-dosadasnjim posmatraпjima submaksimum jula 1937 trebao Ьi 

da bude intenzivniji. Meteorolozima se skrece paznja na tu 
-Cinjenicu. Neposredne smetnje u Zemljinoj atmosferi prouzroko-

*) Vidi diagram na strani 172 Saturna za 1936. 
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vапе su јасош e1ektroшagnetskoш aktivnoscu u реgаша !ikoш 

pojave mnogobrojnil1 svetlosпil1 traka а ne, kako se cesto misli, 
pojedirJ<lCПOШ pojavom пеkе vece grupe pega. 

1 baklje su se pojavile C:esto, osoblto prilikom iz!aska ј] 

zalaska pega i grupC1. 

v. opsev. Suпca u Ljubljani 
1 septeшbra 1936 lrmn Tomec 

е гл 

ПОТhiрачење од 19 
1936 год. Господнн D;mjoп уnрав

ник Астрономске оnсср~аторије у 

Stras[)ol!rg·y опсервирао је 110мрачење 
Сунца 11 одредио моменат последљег 
додирi! тј. свршетка помрачења. Он 

и новости 

нијим мерењем пло•rа. Исто тако 

добијају се т<~чна мереља 11ројекцијом 

Сунчеве слике од једног метра у npe· 
чнику од nрилике на једно платно 

или бео картон утврђен за дурбин. 

Помоhу једне nантљике од милиме· 

се служно једном врло простом ме- тарске хартије врше се мерења тетиве 

тодом која се употребљ<~nа веh десе· која спаја врхове по~1раченог Сунпа 

так година на опсерваторији у Stras
boнrg·y. Метода се састоји у спедеhем: 

ДуЈ!с troja сПаја врхове Тlодzраченог 

Сунца (nри парцијално~1 помрачењу 

Сунце има обпик српа чија је средина 

више или млње дебела. У nочетку и 

при крају помrачења срп је у средини 

јако дебео и њеrоiЈи врх'ови су близу 

једян другоме), ТlроТlорционал!lа је са 

[/ t~--:t.'. to је моменат последљег до
д~rра а t ма који моменат времена који 
претlодrl в;:>емену to. Ако извршимо 

неколнко мереља ове тетиве (дужи) 

d у временима t моl111 ћемо да прет

ставимо графички d2 као функцију од 

t. Добиhемо једну праву која сече 

осу времена у тачци to. Овако одре 

ђен моменат to последљег контакта 

ослобођен је сваке персоналне грешке 

и почива на великом броју ~1ерења 

, .... опсервација (г. Daпjon је извршио 19 
мерења). Постоји и једна незгода ове 

методе: врхови се креhу пост~ брзо 

што отежав:1 и OIRЊy-je тячност ме

реља. Ова се не31·ода ИЈбегава момен

талним ф::нографисањем Сунца и доц· 

на тај начflн, што се н у л та тачка 

пантлике стално држи на једном врху 

а време се бележн увек кад други 

врх достигне до једне линије која 

означује сантиметре. Господин Danjoп 

је на овај начин одредио моменат.по

следњеr додира и нашао је да је 

to ~~ 4 !1 59rn 57s,8 
док је време пзрачунато према Соп· 

naissaпce des Temps'u 
4 11 59m 53s,4 

Помрачеље се сврш;~ло са з~доцље· 

њем од 4,4 sec. Ова разлика показује 
да се опсервације и теорија не пакла. 

пају и да још увек не лознајемо са 

довољно тачности позиције Сунца а 

нарочито м~сеца. 

Мисија францусног астроном .. 
СI<ОГ друштва ва посniатрање то

ташюг помрачтња Сунца од 19 ју
'на 1936 год.- ФранцусЈ<О астроiЈО~Јско 
друштво, које располаже великим 

материјалним сретсвима послало· је 

једну мксију у Русију ца посматра 

помрачење Сунца. Десет чланова са

чиљавало је мисију коју је предводи(} 
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г. Bidaнlt с\е Lis\e Мисија се инста· друштву. Господин FtШx de 
лирала са својим инструментима у донтор hoнoriscausa универзитета 

месту Белореченскаја и иыала је cpehy у Uћ·ecl1t·u Господин Г'elix cle Roy 
да оnсервира помрачеље 110 врло ле- nретседник 22· г е комисије интtрнаuио· 
пом времену. Званична мисf!ја Фран· налне а:трономске Ун11је која проу

цуске, коју су сачиљавала три чувена чава звезде падалице, зодијакалну 

француска астпофиз11чара, доживела светлост и сличне 11роблеме., секретар 

је потпун неуспех захваљујуhи рђа· острономскоr друштва у Aпvers·y 

вом времену. Мисија француског добио је титулу доктора 11onoris causa 
астрономског друштва објавиhе ус- математских и физичких наука од 

коро резултате посматраља. Додајмо Универзитета у Utrecl1t·H. Овај је 

на крэју да је г. Bidau!t с! е Lis!e Универзитет славfrо тристогодишњицу 

одликован легијом части IV степена. и том прылкком наградио зпслужне 

Ово му је одликовање дато као на- . научнике. 
града за његов рад у астроно~1ском 1 

-----

у !Об 
Сунце 1 октобра излази у Београду у 511 35 т а залаз11 у 17 11 19 ш, 

астрономски сумрак траје ll1 37 ш а грађански 30 т. 23 октобра улази 
Сунце у знак Шкорпије. 31 оrпобра Сунце излази тек у б11 15 т а залази 
у 1611 28 m; трајање астрономскоr сумрака износи 111 38 rn а граfЈанскоr 31 m. 

Meptcyp. 10 октобра у ll1 Меркур је у застају, 12 у перихелу а 14 
у коњункцији са Месецом 7° северно од овога. 16 октобра у 211 Меркур 
се налази у највеhој јутарњој елогавцији. 

Уран. 30 октобра у 1111 Уран he бити у коњувкцији са Месецом, 

4°,4 јужно од љега, а 31 октобра биhе у опозицији са Сунцем. 

"' "' cU t::( а; 

Планета Датум ~; 
"' о "' о.. С!) ~ cu ~ t::E" >:.:Ем 

11 ш lь ш о rn о 

15 октобар !З 14 15 9-18 9 -3.4 ј 1.8 1,426 270 
Венера. 27 октобар 13 28 16 10-22 4 -3,4 12,4 Ј ,36:1 290 

15 октобар 8 57 10 4,2 2 293 139 
Марс октобар 9 37 11 4,2 2,216 144 

15 октобар 15 32,2 5,700 270 
Ју nитер 27 октобар 14 31,4 5,848 271 

15 октобар t7,n 8,782 350 
Сатурн 27 октобар 16,8 8,912 351 
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5 llонед. 
7 Утор. 

12 Понед. 
15 Четвр. 
18 Нед. 
23 Петак 

25 Нед. 
2б Ilонед. 

30 Петак 
ЗL Суб. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

ОКТО!)АР 

Венера у чвору у 19 h. 
Последња четврт месеца у 13 h 28 m. 
Пе!Јељаста светлост на Месецу веома интензивна. 

Млад Месец у 11 h 20 т. 
Марс у коњункцији са х Leonis (4m 8) у lб h на 0°,1 N. 
Прва четврт Месеца у 13 h 54 m. Сунце улази у знак 

Шкорпије у 15 h. 
Марс у коњункцији са Неnтувом у 17 h на 0° 24' N. 
Максимум сјаја о СеН (Mira Ceti). 
Пун Месец у б h 58 m. 
У ран у опозицији са Сунцем у б h. 

Павле Елzануел 

реме у августу 

ВаздухоплоЕню~метеоролошkо оделење 
у 3емуну) 

Ове године је месец август био хладни ји од преподне године. Прва 

nоловина месеца била је кишовита, а друга у rлавном сува и ведра. 

Овакве временске прилике наступиле су услед извесне делатности 

uиклона над источном и југоисточном Евроnом, шт::: се највише осетило 

у nочетку месеца. 

Висок притисак који се у току овог месеца одржавво над веhом 

западном половином Европе, већином је долазио на европски континент 

са Атлантскоr Океана преко Француске. Ваздух овог аитициклона, nрола

зећи изнад влажне и релативно хладне водене површине, долазио је на 

континент будући веh хладнији од ваздуха изнад копна и пун водене 

паре. Честим одржавањем максимума пр11тиска над северозападном Er;po· 
nом био је омоrуhен и долазак хладног ваздуха из већих географских 

ширина у средњу Европу и на Балканско Полуострво. Хладан ваздух, који 

је иначе nоз~ат својом нестабилношhу, сукобљавајући се са тоnлим ваз

духом изнад I'!ВШе државе изазивао је извесна наоблачења и кише, t<Oje 
су биле праhене често пута и олујним појавама. Н~веЬа количина воде

них талоrа била је за 24 часа 49,2 мм у околини Сушака. Услед непре

станоr nрилива хладног ваздуха из сев~розападве Европе дневне темпе

ратурске разлике у првој nоловини месеца нису биле велике. 

У другој половини месеца августа активност циклона над источном 

Европом се нешто смањила, а повеhала се изнад северне Европе, што је 

проузроковало померавање деЈiатности антициклона над средњу Европу 
услед чега је наступило разведравање на јужној половини евроnског кон

тинента. Дпк одржявање циклона над јужном Русијом у другој nоловини 

месеца, изазвало је nовлачење хладних ваздушних маса из поларних 
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пр~дела, које су преко северне Русије и Пољске доспеле чак и у пределе 

наше Краљевине. Зато и поред ведрих дана ми ниr.мо имали високе 

екстремне температуре, а ноhи су биле и врло хладне што није сучај за 

овај месец. 

Кретање временских прилика по данима види се из nриложеноr· 

прегледа. 

1-or августа: Облачио са кншом н доста јаким северозапащшм ве-
1:ром у целој Краљевини. Олуја је било местимично на северној половини 

2-or: Преовлађивало је облачио у целој држави са извесним ведри 
нама у северним крајевима. 

3-er: l:!eQpo у целој држави са нешто облака у јужним крајевима. 

4-ог: Ведро у целој Краљевини. 

5-or: Преовлађивало је облачио на северној :1 ведро на јужној 

nоловини државе. 

б- ог: Разведрило се у приморским крајевима. [ Јреовлађивало је 

облачио у осталим пределима. Кише и олуја било је местимично у север

ним крајевима и на источној половини. 

7 ог: Разведри ло се у целој држави. 
8-or: Наоблачило се у целој Краљевини. Киша је падала у северо· 

заnадним пределима 

9-or: Разведрило се на приморју и у северозападним крајевима. 

Облачио у осталим nределима са местнмичном кншом и олујама на јужној· 

половини. 

10-ог: Ведро у целој Краљевини. 

11-ог: Наоблачило се на Приморју, ведро у осталим nределима. 

12·or: Облачио са местнмичном кишом у nриморским крајевима. 

Ведро у осталим nределима. 

13-or: Преовлађивало је облачио са кишом средином државе. Ведро. 
је било у јужним крајевима. 

14-18-or: Ведро у целој Краљевини. 
19·ог: Преовлађивало Је облачно са кишом у јужним крајевима. 

Ведро у осталим пределн ма. 

20-ог: Ведро у целој Краљевинf'l сем истоqноr дела где је nреовлађи~

вало облачио. 

21-22-or: Ведро у целој Краљевини. 
23·er: Обпачно са кишом у северозаnадним пределима. Ведро у· 

ИСТО 11НИМ крајев;,ма. 

24-ог: Облачио .на јужном делу н у источиим крајевима. Ведро У 

осталим nредели~tа. Кише је бflло у целој Краљевини. 

25-ог: Ведро на приморју и у западним крајевима. Облачио на источ·

ној nоловини, где је било и кише местf!мично. 

26-or: Разведрило се у целој Краљевини. Нешто облака било је у 

северозападним пределима. 

27-29- or: Преовлађивало је ведро у целој Краљевини. 

30-or: Преовлађивало је облачио на јужној nоловини и у источним. 
крајевима. Ведро у осталим пределима. 
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З 1-or: Облачио са местимичном кишом у целој Краљевини. 
Кретање температуре, водених талог!! и облачности nоказано је 

на прегледу. 

Nase · drustvo је reiШo, da se osnuje ЫЬiioteka drustva iz 
koje се se vremenom davati clanovima knjige па citanje. No, 
kako је nase drustvo siromasno zbog cfga ne mozemo kupovati 
knjige u velikom oblmu to molimo sve prijatelje i clanove, da 
budu ljubazni ра da na:soj ЫЬiioteci poklone one knjige iz astro
nomije ј meteoro!ogije koje im nisu potrebne cime се mnogo. 
zaduziti nase drustvo. 

Uprava Asfronomsf:og. drustva 

I 
U clanku g. Tomeca: Nekoliko rezultata iz moje ar!u'1'e za Sunceva po

smatгanja potkrale su se sledece greske: 
Na straпi 119, 4 red odozgo mesto 19-XII·1927 - 51 treba 15· VI-1927 

- 54; 
Na strani 119, 1 О red odozgo pored 12· Vl-1928 - 67 treba dodati; 

i 18· VI-1928. 
Na strani 148, 14 red odozgo izostavljeno је: па vгsti С ... 

Штампарија "ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Издавачке књюкарницс .Скерлиh" 
Ј:\ладимир Г!\. Боrдановиh -'-- Београд, Кнеза Павла 15а. Тел.: 23-612 

год. п 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО

ГИЈУ, Г!:ЮФИЗИКУ И ГЕОДЕЗиЈУ 

Б Е О Г Р А Д, О К Т О Б А Р 1 9 З 6 Б Р 10 

Огромна људи има погрешно мишљење о зада-

цима Астрономије и дужностима астронома. Многи људи 

верују да астрономи раде на предвиlјању времена са зна 

каквом несигурношЂу. Њима се постављају стално питања да 

ли Ђе хладно или топло време да се одржи дуго и 

ли Ђе киша ускоро престати. Ови људи изгледа и не да 
Асrрономија и Метеорологија нис:у једно исто. НебесЈ<а тела са 

својим доменом који се налази далеко ван граница наше ат

мосфере немају никаквог удела у Ђулима атмосфере. 
је, као што sнамо, удаљен од нас за 382.000 I<M. Сунце 150 
милијана километра а атмосфера је висока највише 200 км. 
И кад бисмо претпоставили да небеска тела могу да утичу на 
атмосферске прилике наше Земље, њихово дејствu требало би 
да се прошири на врло велике пределе (на оне иs којих се 

уисто време виде та небеска тела). А :ко не ана да је врло 

често лепо време у Београду док киша пада у Загребу, Па
ризу и Лондону? Ако се на астрономским опсерваторијама 

бележи свакодневно температура, барометарски притисак и 

влажност ваздуха то претставља само један помоЂни део ра

дова који се врше на њима. 

Астрономија има други задатак: да проучава небеска 

тела. Често нас питају чему може да служи ова наука и да 

ли је збиља корисно гледати тако марљиво са врло скупо

ценим инструментима Месец, Сунце, планете и звеsде? Могли 
бисмо да одговоримо набрајајуЂи директне услуге :које је у
чинила Астрономија човечанству: навиrаР,ија, прављеље гео
графских карата, предвиђаље плиме и осеке итд. Не зна се 
довољно да проналааак бусоле (или боље њена употреба на 
мору од 13-or века) није био довољан аа сигурност навиrа

ције: једино астрономске методе прона9ене и усавршене као 
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или, што је још горе, 

а није се знало где се налази 

нам је релативно доста 

одређују без много мука тачку 

секстанту. Од тога доба 

хиљаде и хиљаде живота људских. Па ипак 

прави разлог Астрономије је много 
да нам каже како је свет саграђен. Тежити истини, и 

салш разума? А 

ставља човека тако далеко изнад свега што га окружава и 

без чега би човек остао инферијорнији од многих 

вотиља. По некад чујемо да кажу како се за чисту 

исплати трошити новаца и мучити се. 

праве незнам између чисте и примењене 

и праксе. Права наука се исмејава и каже се 

да се љоме да баве у часовима беспосличеља неколико 

.наивних особељака, чији су мозгови мање или више начети. 

Ова наука, кажу, не заслужује пажњу разборитих 
мењена напротив, једина је која даје човечанству ко

ристи и само она заслужује да буде потпомаrана. Они који 
тако заборављају и сувише да би врло мало од 

ових пракrичних проналазака видело дана да им нису прет

ходили проналасци наука кратко речено. »Човек командује 
покоравајући јој се« рекао је један стари филозоф. 

А да би слушао природу потребно је да зна оно што она 

Полазећи одтоrпринципа,природутребапроучавати 

без икаквог и не тражити од ње никакве добити. 
је открила човеку право место које он зау

зима у васиони. Без ље он то никад не би сазнао. Пре но 
што астронома човек је живео у сталном чуду; 

спољни свет му је изгледао Ђудљив. Све што је видео пла

шила га је без пр~-;станка и није смео ништа да предузме. 
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је да је центар, а понекад чак 

За све то имао је и оправданих разлога: 
равна и непокретна у очима деце и 

изгледа као да се око нас? 

као нагло дуваље ветра, провала облака, муље, грмљавина, 

тpollll, земљотреси, вулкана, пад метеора, били 

ништа за прве људе до љутља божанства свемоћног 

Пала им је на ум идеја да 

ове богове приношељем људи, а затим и животиља на 

жртвеник. Као да би слични покољи могли да ма какво 

доброчино дејство чак да су ти богови, они призивали, 

постојали! Сви стари народи падали су у ову чу дновату 

заблуду, убрајајући овде Грке и Па 

свака активност дивљих племена 

,врсте или у практиi<оваљу многобоштва и вn:1чања 

посматраље неба све је 

'Показало нашим старим да је имало у 

Оно их је затим мало по мало 

е округла, да је таква била и за време 

сансе, и да не само што не заузима ва-

оюне - већ да је и она планета као и остале планете које се 

око Сунца. Тада се разумело да звезде не могу друго 

до врло удаљена сунца. Доцније, после 

радова, при 18-ог века и у целог 19-тог века, 

дознало се да на огромним даљинама од других, на де-

сетине и стотине милиона од нас раз-

дваја од нащеr Сунца, милијарде звезда насељавају 

простор без граница - чине својим скупом један огроман си

·1::те.м: Галактички систем. Овај систем, који из г леда I<ao 
правом прашином звезда, видимо за време лепих ноћи на 

небу. Народ му је дао име: Кумова слама. Напослетку дозна-

да Галаксија, синтеза свих видљивих звезда, није једини 

такав систем који Спиралне маглине толико су уда

љене од нас да је њиховој светлости, I<Oja nрелази десет 

трилиона километара годишље потребно и стотине ми

лиона година, да дође до нас. Ове спиралне маглине, које 

се на милионе нису ништа друго до друге 

И кад то кажемо, то све : назиру се већ системи rалак-
су састављени од rалактички система, као што 

су ови последљи састављени од звезда. И тако, што даље 
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идемо, видимо да померати границе васионе све више 

и више и да долаsима до таквих даљина једва 

да изразимо у бројевима. Систем11 небеских 
један за другим и сваки следеЂи је огромно од. 

претходног, који га у веома великом броју 

У току свих ових откриЂа разумели смо најзад наше: 

достојанство које није, као што се дуго веровало, ради тога 

што смо се настанили од почетка у средишту једног света 

начиљеног према нашим мерама, веЂ ради тога што смо у· 

стаљу да студирамо и посматрамо толике лепоте. су 

бескрајно милозвучније, величанственије и лепше од свих по

етичких саљарија које су очаравале векове незнаља. И тако 

су се срушили за увек идоли старих богова зRмишљених 

према нашем лику. 

Са науком о небу, наше познаваље земаљског света на

предовало је та:~<оlје. У наnретку Механике, Физике, Хемије, 

и Биологије- Астрономија је имала још једну значајну улогу .. 
Правилност небеских кретаља, могуЋност да се врло често 

објасне до детаља, па према томе и да се предвиде на дуго 

време показали су нам да природа подлеже законима, и Астро~ 

номија је била nрва која нам је открила непобедив карактер 

ових закона. Даном, када је Т алес од Ми лета ОЈ< о 600 год .. пре 
Христа могао да предвиди једно тотално помрачеље Сунца,. 

учињен је један огр.,ман наnредак. Ако један човек може да 

предвиаи једно помрачење, други Ђе претс:~<азати на исти на

чин сва помрачеља која немају ничег заједнич:~<ог са само

вољом богова. Тако је исто и са свима nриродним догаlја

јима на Земљи и на небу. 

Астрономија нас је научила да се не поводимо за спо~ 

љашношЋу, да не усвајамо директно сведочеље наших чула 

и, напослетку да се не плашимо ни врло вели:~<их ни врло 

малих. бројева. Ва сиона није наших димензија: ми смо према 

љој у истом положају као мрави према једној великој држави .. 
Кад би мрави требали да изразе даљину Париз-Београд је

диницом која им одговара тј. милиметрима, број I<оји би нашли 

изгледао би им "астрономс:~<и" а :~<оји ми изговарамо без ИI<а:~<вог 

чуlјења. Учени људи (а не само астрономи) престали су да се 

чуде огромним брьјевима километара који нас раздвајају од. 

небеских тела: једина ствар I<oja је од значаја јесу рела

тивне даљине. 
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рекао 

великог, из

материје и rиrантског света 

вероватније него ли што је 

на једна:~<им даљинама од 
ИСТО ТОЛИ!<О МаЛИ 

са као што су упореlјени са човеком. 
И ево, пре двадесета:~< rодина, нашли људи да атоми 

систему: у сваком 

које одговара Сунцу и мале u<:.,"v"'"' 
~е око њега, :~<ао што се планете 

Само, сваки систем нема више од 
'ОНитоr од у пречнику - у место 12 

Изучаваље неба учинило је и Свакако 
од свих примењених нау:~<а 

знали да ,.,~·"'"'""'~ огромне и дивне мостове, 

данашњице и без које не 
ни ни аутомобила, ни авиона. Hanpeдai< 

могуЂ само оног дана, кад су могли у 
васиони да проучавају истински слободна тела, која се 

елементарних сила. На Земљи привлачна сила теже 

све: увек се јавља реа:~<ција тачака ослонца. Свакојака 
трења, као треље ваздуха, воде, чврстих подлоrа,

посматраље кретаља слободних тела. То су узроци у 

то.ку од две хиљаде година - до Huygens-a i Newtonфa 
т. Ј.: до 1 века - кварили сва реаоновања која су 
да би се разјасниле основе Механике. Механичари су видели 

тек после астрономских откриЂа 17-or века. 
нам nо:~<азује д<~нас у звездама једина места на 

:де можемо да проучавамо најмистериоаније особине 

материЈе на врло висо:~<им или врло нис:~<им температурама, 

под огромним или невероватно малим притисцима, услове 

не можемо да остваримо на Земљи. Auguste Comte, славни 
оснивач позитивизма, доста у моди ј.lш и данас, тврдио 

око 1840 rод. да неЂемо никад ништа дознати о саставу 
звезда! се преварио: ми данас знамо да су звезде 
·састављене од ~стих хемијских елемената као и Земља: гвожlје, 
водониi<, каЈ;ци]ум, содијум, силицијум, маrнезијум, :кисеоник, 

уrљениi<, азот итд. С друге стране истраживаља теоретичара 
поi<азала су нам температуру звезданих површина, (од 5ООо 
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до 3.000° затим 

што се раније сматрало као 

тина милиона Наше 

мало далеко од нас, али зато љихове 

љене. Ми им дугујемо, да не 

је 

од во,:~,е, тј. литар оваквог тела тежи 

тела, која превазилазе све наше знаље 

су у пратиоцу у звездама. Не 

да Ће се слична тела једног дана реализовати 

и код нас доле, У великиl'lt на~ 

главних земаља света, чине се огромни напори веt., 

двадесет година да би се искористила сазнаља која нам даје 

ових истраживаља постају све 

и нико не треба да сумља да Ће се будућа 

ника користити у широким размерама свим 

ћим напретцима наших сазнаља. 

томе, по нашем мишљељу, не се што 

високо цивилизована, и писмена, 

је објективно и незаинтересовано проучаваље васионе оста· 
вило индиферентном - Кина - није учинила никакав мате-

прогрес у тоi<у од 4000 година историје. А маље 

се треба чудити да један најпрактичнији народ на Земљи, у 

коме индустријалци и људи од посла доминирају више него ли 

у ма којој другој земљи, и rде је долар I<раљ - мислимо на 
Америi<у: да је народ најбоље разумео користи Астро

номије! Овај народ поседује опсерваторије које су много и 

мноrо пута најбоље снабдевене на свету, и где науr<а чини 
огроман напредак. И то није држава, већ су банкари, инду

стријалци и трговци који I<раљевски одржавају ове опсерва
Сједиљене Америчке Државе су, истина, 

од осталих земаља, али су оне нарочито знале да схвате да 

је незаинтересована наука неопходна за цветаље 

и за сва материјална побољшаља које она повлачи неодо

љйво за собом. 

Жан Бослер, 
дupeкlilop Oйcepвaillopuje у Марсе.љу tt 

йрофесор yнuвepзuillelila 

Da vidimo u 
kao temelj 
Prvo је: kada 
i treci 

1 

Evo kako је Aristark 
д Sunce, М 
da se Sunce cesto moze videti zajednu sa ""-"''"''"'v:ш 
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se desi takav slucaj i kad toga Mesec u svom kre-
oko bude u kvadraturi Sunce, Mesec 

onakav polozaj kao sto је 

soj slici. sto se vidi iz slike ta tri tela u tom 
zuju pravougli trougao ZдМ, Aristark је izmerio 
ugao kod А1 Ыо mu је poznat, jer iznosi 9Оо. nasao 



da ima 87° sto sa onim kod 1770 to је izracu-
nao da ugao kod $ mora imati 3°, jer sva ta tri 
iznose 18Оо. 

Da Ы nasao odnos Zemlje od da-
od 

Mesec od 
је od 

od drugug 
pokusao је da nadje razmeru 

је tu razmeru izracunao i 
razlaze u svojoj istoriji astro-

strana Z/J1 i i'$ 

seca vec cetiri siotine razmera 
Pogreska ne u metodi vec u tome sto 
tacno Pogreska u dosla је kao posledica neusavr-

se sluzio Aristark; s druge strane, Ьilo 

kada se Mesec nalazi u kvadra-
u i Mesec Sunce obra-

prav ugao. 
Makako Aristarkova greska ve!ika ipak је njegova 

Sva naucna otkrica Ыlо u astronomiji Ьilo u 
nisu blla onakva ih sada 

imamo. Nauka se razvijala postepeno. Aristark је pozna:t u ko
Jiko је blo pristalica ideje da је Sunce nepomicno а da se Zemlja 
,okrece oko Sunca, Та је ideja starija od Aristarka i ide sve do 
Pitagore. Aristark је pokusavao da tu ideju ozivi u Aleksandrij
skoj skoli а па suprot starih ideja koje su vladale u to vreme 
а koje је Ptoloшej sveo u sistem, Aristark, iako tJije uspeo u toj 
ideji ipAk је napisao knjigu о njoj koja do nas nije doprla. Tu је 

knjigu imao u ruci slavni Arhimed i pisao је о njoj u svom 
,delu "De arenario". Evo kako pise Arhimed: "Aristark iz Sama 
posto је poblo misljenje drugih astronoшa izneo је svoju hipo
tezu da se Sunce ne okrece oko Zemlje vec da se Zemlja okrece 
oko njega ро krugu i da је svet visi nego sto smo mi dosada 
mislili". Pravi је greh sto Arhimed nije kazao svoje misljenje 
ро tom pitanju. Onakav covek, kao sto је Ыо Arhimed svakako 
Ы doprineo svojim autoritetom da se resi to astronomsko 

da se ne ceka 

nije usudio izreci 
uz to samo zalo sto је 

bllo ukorenjeno је 

se Sunce okrece oko То је 

Ьilo tako duboko usadjeno da se vno naucno 
То se ni'ljbolje moze iz 

»Nemojte nas osuditi radi bezbostva. 
da su Grci morali optuziti Aristarka iz 
jer је on srusio temelje sveta i tumaCio, da su toboze 
nepomicne, da Zemlja obllazi ро krugu i da se istovre-

meno obrce oko svoje ose«. I Dionisije Lerci da 
Aristark Ыо tuzen radi tog svog naucnog misljeпja. То se 
zablre iz Ptolomeja koji govori о opazanjima sto ih је uciпio 

Aristark о so!sticiju oko 281 godiпe paganske ere. 
Aristark је, kao sto smo rekli ucio heliocentriCni 

sastav i napisao је о tome delo koje se nazaJost izgubllo. Vitru
sa ponosom govori о Aristarku kao о pronalazacu razli

citih strojeva а narocito о njegovom pronalasku neke vrste sata. 
Prvo izdanje priredio је Georgio Vulla u Mlecima 1498, 

drugo izdanje izislo је u Pezaru 1 б72 i ima naslov: 
starchus de magnitutinibus et distanШs so!is et lunae liЬer unus, 
cum Pappis Alexandrini explicationibus quiЬusdam а Freder, 
Commondino in latinum conversus Pesaro 1572«. 

Dubrovnik. Dr. prof. Urban Talija. 

Астрономсt<е 

(Херман Ј. Клајн: Astronomische 
Наставак VШ веqери) 

и 

Што се тиче подобности з<1 рад фотографски дурбин 
nостао је једнак na и знатно надмоhнији сарадник рефрак
Т<'РУ који је служио за неnосредно посматраље неба. Фото
графија нарочито на звеsданом небу дошла је до неслуhених 
резултата. При довољно дугом експонираљу данашљих изван-



врсте спада 

огледало има 60 палаца пречнику. је по методама 

Г. те је 13 1908 испитивана по-

сматрањем а 19 исте године и фотографским путем. 

Показало се да је то огледало готово сасвим без грешке, 

сторско дело коме нема равна. I<од поменутог ре-

исто је тако одлична и монтажа. се тако 

савршено поклапа са дневним обртаљем неба, да су звезде 

на плочи, и при експонираљу од неколико ча

сова готово сасвим ПомоЂу нарочитих справа може 

се ог ле дало преко целог дана држати на 

када Ђе се вршити посматраље. 

са је збиља врло тешко, мете-

оролошке ништа боље од 

оних у иако држава тамо као и овде даје 

огромне новаца за то. I<упола под 

тор начињена је од челика а је мотори. 

заклон: од вЕ:тра дуг 11 а широк 5 м. штити рефлектор да га 
неби потресао. које је овај џиновски теле-

скоп дао у фотографисању маглина и звезданих јdта прева

зишли су сва очекиваља. Зато је I<арнеџијев институт у Ва

шинrтону, поручио још један веЂи телескоп, рефлектор од сто 

палаца у пречнику. Чуда, навидљива за голо око, хватаЂе ови 

на фотографску плочу и испитивач Ђе моЂи да 
их увек и на сваком месту а на тај начин наука је 

тnко далеко отишла да најудаљеније звезде отRрива у соби, 

које ове звезде шиљу лутали су изгубљени и непо
знати. хиљадама година кроз неизм~рни простор док најзад 

Један њихов део, за време једне Земаљске ноЂи пао на 

плочу у жижи неког фотографског дурбина да би 

на љој оставио трагове свога постојаља. Но још и више. Фо
тографски дурбин не показује само удаљена сунца као светле 

тачкице, веt спој ен 'са спектроскопом бележи на плочама шта 
се догаi)а на тим сунциња, која материја светли тамо, у коме 
се правцу креtе; каткада нам открива чак и сударе између 
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звезда ИЈН! сударе звезда са космичrюм прашином. Тек 

да ш:шишемо звезданоr 

IX 

светли модерним 

асШроноиима. йомоfiник у бременској 

са Олберсом. - Аолаоак у 
ойсерваwорије у Rенигсбергу . 

.ове3де број 61 у !lабуду. Асwрономија невидљивога. 
смо како су I<еплер, I<оперник и 

'кретаља планета, а затим, како је проналазак 

ширио човеков по г лед у простор 

мено са људима, који су као Хершел, и 

вршили телескоп. Морамо се осврнути 

данашње111t астроному уколико га као nоема

нико није достигао и који је истовремено био један од 

оних који су најбоље познавали теориску и астро-

Ца!(ле, да се осврнемо на човека чије рачунс1<е и по-

методе још и данас важе као примери, који то 

се слободно може pefiи, астрономији XIX века ударио. печат 
свога духа. Тај је човек Фридрих Вилхелм Бесел. 

I<ao и многи други испитивачи неба био је он потпуно 

,самоук, роiјени њатематичар и астроном, 

прави испитивач природе. Његов отац, карло Бесел могао 

је, као државни секретар да својој деци омоrуtи добро ва

спитаље. Фридрих Вилхелм, роiјен 22 јула 1784 у Миндену 
наследио је од мајке доброту и простосрдачност. У 

није моrао да истраје због латинског језика 

му је био њрзак. I<ако је био изванредан у рачуну одредише 

,га трговачком позиву. Посредовањем неког пријатеља његове 

породице петнаестогодишњи Бесел добио је шегртско место 

у радњи у Бре1111ену. У тој радљи требао је седа1111 

година да добија стан и храну а да за то сRаког дана у кан-

и стоваришту проводи по 12 часова. у 

за њега се као дечка средњег стања појавио нов свет. 

1801 пише свом брату I<арлу у Берлину: си ли 

још онако велики астроном? Што се мене тиче, заборавио 

сам имена многих звезда која сам тако добро 
знао а сада, 1801 једва бих могао наЂи неколико сазвежђа. 
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сам напредовао у споредном делу 

се односи на математичку географију. Пошто о томе не могу 

да говорим ни с једним разборитим човеком, читање 

енглеске књиrе не nомаже ми много. Знаш ли ти 

Много бих дао да ~амо нешто одатле разумем; то је свакако 

изврсна наука. Ништа ми не би наnравило веl1е задовољство. 

него ~<ада бих и њу мало научио. Ти изгледа мислиш да су 

овде науке сасвим изумрле. Овде, у Бремену постоји 

човек којим се с правом можемо поноси 1 и. 

бере је, као шrо је познато, велики астроном коме научни: 

свет има да захвали за важно дело о кометама. 

тер, старешина једног надлештва, њеrов је присни 

и ништа не предузима док га не упита за савет. Дакле, ере. 

дином 1801 Бесел још није разумевао алгебру, а веt 

половине 1804 израчунао је путању Халејеве кои.ете, дакле 

извршио је посао који је још тада захтевао многа и разна 

математичка знања. Не треба при томе заборавити да од 

ленкампа није за студирање добијао стан и храну, веt се сво-

студијама могао бавити само ноtу и то крадом како га. 

неби исмејавали трговачки помоЂницн. Уз то Бесел није био. 

нека педантна глава и није ни мало нагиљао томе да постане 

кабинетски научник, може се слободно реtи да је он био еми

нентно практичан човек који би Fao трговац постао нешто. 

велико. Он је писао свом брату, Карлу: »Мој ме шеф доста 

симпатише и живим доста добро а шта бих могао сада да 

пожелим? Како су Куленкампови отnутовали за Пирмонт то. 

су мени и једном мом другу предали дирекцију и све nослове~ 

нас смо двојица опуномоЂени да чинимо што је најбоље. То 

није баш тако обично за једног шегрта и ти лако можеш уви

дети да Куленкампови имају у мене nоверења. Мој горе поме

нути друг који је помоtник отиЂиЂе кроз пола године у Лон

дон или Бордо а онда Ђу ја постати шеф. још три, највише 

четири године па te твој брат окренути леi)а Немачкој. Имам. 
велику жељу и неш~о ме гони да одем у иностранство т.ј. изван 

Немачке. Ови планови да покуша у иностранству са живо

том који му отаџбина нијt:: пружиЈiа писеЂају на прве На

полеонове намере, када је још био поручник без изгледа на 

унапреi)ење са жељом да ступи у Турску војску. 

Карактеристично за озбиљни дух и практични разу111 Ве

села могу послужити следеhи одломци из једног љеговог писма,, 

а они 

новог 

да их је написао 

и 

без новаца задовољном 

но 

ако ra нема онда се мора потражити начин да се исти створи. 
то се може ако се увек и сам; 

1801 он поново nише: »У последње време 

нарочито r11e врста је то, си-

погодити? Уметност 

човеку некада требати а све 

за шта ми се пружа прилика. 

Ово је последњи рад покојног Ј. М 

Ставковиhа који је написао пред саму смрт. 

О овом питању Станковиh је, као искрен 

пријатељ нашеr Друштва написао у Са тур н у 

неколико чЈЈанака. Овај чланак са оним ра

нијим је први део њеrове студије по овом 

интересантно м питању из Небеске механике. 

Уреднишlllво СаШурна, 

7, 8 и 9 изнета су два-

тела, се по Њутоновом закону меi)усобно 

обрасцима 8 (Сатурн бр. 8) кретање трију 
маса сведено је на кретаље двеју маса од Ro~ 

налази у S свйју маса а друга се налази 
Ј<ао тело. 3а R:ретање масе М, као слободно тело 

сматрана маса m1 налази се у тежишту S као стална. Место 
масе m1 може се узети и маса m2 при чему се мења стална 

:коли<шна у К1' = <р2 К1, када се изврши смена маса 

m1 = Исто важи и за остале две масе m1 и ш2 када се 
узму R:ao слободна тела. Кретање појединих маса може се 



жишта S. 
у њиховом 

и око 

пр. маса и масе m1 
тежишту владају се као и кретање 

М и тежиште Sz леже за време кретања на 
Q1 + n1, која пролази кроз тежиште S. 

масе М описаhе своју путању у равни 

раван као и при 

се у правој величини у раван, по 

у својој правој равни креhе, као што Ђе се 

поделимо са покретним масама 

m1 и mz, 
жимо са S1

2, S22 и 

стална количина. 

зе централна ако ова умно-

се 

Rpemaњa йоједшшх маса. Узмимо кретање масе 
тачке или центри и Sз тежиште маса М и m1 , 

као и М и због тога односи за тежиште 

А 

Сл . .,..:; Сл. 2. 

м = m2 Сз, 
м С з (2) 
m2 bl 

}{ада последљем изразу додамо са леве и десне стране 
тада је: 

м 

израза 

На сличан начин, када се у о 

се: 

m 

односа страна и 

изрази: 

у 

2 

Шz+ 

r1 Sin (аз +~з) 
r2 =-Sin ( а1- + f3J' Г:з 

Sin (at + ~~) r1 
Sin (o.z +~' --r_;-

На исти начин добијају се и следеhе 

Ql + n1 

~1 
Qz ·,· Пz Sin (а3 + ~з) 
С з Sin ~1 

Qз + Пз Sin ( а1 + ~_1.)_. Qa + nз 

1 
се сле-

односа. 

) 

1 
1 
l 
1 

1 
1 Sin Љ Sin а: 3 Ј 

Из nретходних израза под 4, 5_, б и 7 добија се: 

ml Sin <XI Sin (az + ~2) 1 

Шz Sin ~1· Sin (аз + ~з) r1 Шz 1 
bl mz Sin а2 fl 1 

-
Sin ~2 • 

~---

' } (8) 
1'2 

1 
ь2 м Sin аз r2 

Ct ml Sin ~з rз ' 
Означимо са Рљ, Pn2 и Рnз резултујуЂе нормалне силе 

на масе М, m1 и mz, тада је (Сатурн 8 сл. 2) 



Из 

Sin а1- Sin 

=кМ Sin щ 
1 

,, 
[~" 

щ и m2 као општи чиниоци, 

Mm1 Sin ~1 
1 

у ова два последња израза смениио количнике си

под 8, а исти начин применимо и на остале 

по се· 

1 , 1 
1 
!. 

'1 
1 

• 1 
) 

добије1ју се следеhи односи: 

Ив израза под код најдаље масе m1 може се, у току 

'Rретања маса, десити да је r2 = r1, да је троугао маса 

равнокрак са темељом у центру m1 • У овом случају и 

нормална сила Pn2 равна нули. Ако је маса mz много ближа 
центру S, о каквои равностраном троуглу не би било могуhе. 

У току кретања лшса може се десити случај да је један од углова 
а1 •.. р1 .•. раван нули. У овом случају своди се троугао 

маса на једну линију, у ~<Ојој би nале све три масе са те..: 

жиштем S. Сви углови били би равни нули као и све три 

нормалне силе. Тежиште S у овом случају ваузеhе положај 

такав, да са једне стране буде једна њаса на пр. N\ а са друге 
две остале масе. 

Су.ма мом.ената сила Pn1 •• , у односу на тежиште S мора 
бити равна нули. 
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+ =0 ) 

k 

изрази под и после 

предходан негативну вредност: 

свесци 

дотичног тела. 

на конусу преносе се при котрљању 

у правни величинама на равни кретања тог 

конуса можемо преставити, да се под истим усло-

вима, врши по равни троугла маса, коју смо 

ста.шу полазну раван при одређиваљу кретања. 

ове равни у раван кретања у свему поклопиhе се са самом 

важи и за остала дна тела и 

За кретања једног тела 

и !!руrи начин nрест<шљања може служИ1и као основ за 

nро рачун. 

Узмимо елипсу АВ као nyraњy тела, у 

се тело налази у положају М на 

ТТ у тачци 

углове и.; 

она затвара 

жижа елипсиних затвара 

Vn уnравну на радиус Qt 

:л: 
~ са танrентом ~ = 2 - а. Брзина тела у 

V Vn С h тангенте износи: = ~ · пус ги мо управну из 

центра S на правац брзине V иста је· h = Qt Cas ~· Моменат 
V у односу на центар S биhе: 

Vh= (12) 



однос важи и за елементе 

где је: 

површине описан 

износи: 

df' = QJ 

правилу из механи~<е, 

спољашних сила раван nрво1\1 

добија се: 

dF 
Ql = 2 . 

и површине. 

је моменат 

по момента 

(1 

првог интеrралисања добија се: 

Vп Q1 = 2 + 

Vno Q1o преставља, I<ao интеrрална константа, моменат 
у почетку кретања, у времена t ='О. 

По другом интеrралењу добија се: 

Интегрална константа биЛе равна нули, пошто леви ин
теrр~л претставља целокупну површину описану радиусом, а. 
ова Је У времену t = О равна нули. Претходни израз може се 
nретставити, са погледом да је S1dsn = hds, на следеtи начин: 

1 1 t 

1 
. 1 

2- Qj dsn = F + 2 Vno slO t. 
;О 

(15) 

Лева страна 

она се и из 

долази 

начин и за остйла два тела 

у времеЕу t лукови s2 

та на љиховим а тиме је и 

у истом времену. Тежиште маса 

стално у центру S rючетно r троугла. 
са Т време за које тело 

елипсе т. ј. да се од полазне тач!iе 

а I<ако је површина ели п се па в, тада је: 

1 
Vпо Q1 0 Т. 

рачуну два тела која се по 

се у обзир убрзања 

само члан 

око 

када би се 

цео познати сунчани систем. 
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У посматраљу нормалних сила под наведено је да 

Ђе ове силе бити равне нули ако све три масе у свом крета

њу у једну праву линију. Тај случај из овог изрзза може 

се десити када све три масе односно њихове путање, теже 

у једној истој равни, ако путање леже у разним равнима 

случај није мoryt. 

Смениью у изразу под 11) силе Pn1 ••• , са њиховим 

убрзањима Mqn1 •••• добиtе се израз: 

м 

Када у овом изразу сменимо убрзања 

раз а под 1 З) тада је: 

2 

(1 

ив-

о (18) 
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После првог интеrралења биhе: 

N' dF. + ' m1 

с 

израз 

равна 

се изврши 

+ 

1 
+ т~ 

да је сума величина кретања 

количини. количина 

+ 

интегралење израза под тада 

израз под 1 применимо на све три масе и 

леве стране означимо са Fm тr~да је: 

R 1 
Fm = :LF +-

под 11) у вези са претходним изра:=:има 

да се кретање сва три тела или маса могу претставити као 

кретаље r тела око тежишта S. Површина ра

диус векrор овог тела описао у времену t, биfiе равна суми 

површина радиус вектори сва три тела или маса 

у истол1 времену. 

у иаразу под 13, развијемо десне 

стране и ставимо: Vn тада је: 

dЉ 
dt + 2 \/r 

(23) 

Први члан даје убрзаље тела које долази од уrловног 

убрзања окретаља, радиуса око центра S, други члан долази 
од Кориолусовоr убрзаља брзине Vr. Вредност брзине Vr при 
рашhењу радиуса <ћ, биtе позитивна, при опадању радиуса 
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негативно а 

Сл. З Сл. 4. 

Да би одредили описану површину Fm 1 по И3· 
разима под 1 односно за једну масу, се кре-

тањем тежишта S, маса m1 и m2 , које одстоји од тежишта S 
за дуж n

1
• l{ако у тежишту S2 не нормално 

ако ra означимо са исто је равно нули. :Када се ово 

у обзир тада је: 

d (Vn п 1) = О, 

:Ка;~,а последљи израз умножи мо са dt и ставимо: 

ds, по интеграл;}љу добија се: 

Диференцијали dFљ и dF1 описаних површина износе: 

n1
2drn 

dF' ' = ----2~ 

Како се масе м и illl + m2 односно центар s2, у TOI<Y 

кретања налазе на истој линији М S2 , која пролази кроз цент.ар 

s, то је и угао S исти за оба радиуса Q1 и п1, према томе Је: 

2 

у времену Т описаhе радиус n1 површину целе елипсе 

nab где су а и Ь полуосе елипсе. У истом времену и радиус 
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описаће rювршину елипсе л 31 Ь1. 3а 

Т се: 

:k + illl + 

сличан начии поступа се и за остале две масе m1 и m2. 
Кретања трију маса, у опште узев, врши у трюvш 

равнима, се секу у три праве које пролазе кроз центар 

S. На сл. З) и 4. (Сатурн Бр. 9) престављено је обе.рање 

и котрљање једног конуса по равни 

l{ретања тела таква да кад се једно 

друга два креhу се у супротном 

дотичног тела. 

изнад масеног 

--или од 

Да би Rонус котрљао по равни мора се претпоставити 

кретање угловном брзином л око радиуса дотичног тела. Уз-

_мимо масе М ова са масом m1 тежи да се 

испод равног троугла, ако у свој им о да се маса m2 
правцу изнад троугла. Брзине појединих маса леже у прав

цима танrената на њихове путање, означимо са v1, v2 и v3 кон

поненте управне на раван троугла маса. брзине 

истих маса, са: Vљ, 

и 

брзине за свако тело одређују бр· 
зину Vn по путањи, на пр. 3а масу М: 

Сл. 5 

Замислимо да се маса М налааи у тада се рела~ 

тивна дејства маса m1 и m2 на масу М састоје у следећ.ем: 
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да је 

Л' 
' 

брзине масе m1 и изааи-

односе: нормала 

брзина Л осе Q1 биће равна 

добија од момената: 

и имамо: 

Ако ознаqимо убраање брзине v1 масе м управно на 

раван троугла са , због ОRретања осе углавном 

се и нормална брвина Vn1 из равни 

стога је: 

л. 

члан десне стране долази од l{ориолисово r 
зања а први од брзине 

3а време кретања маса троугао непрекидно мења 

и облик тако, да тежиште маса S остаје стално у 

почетном положају, оно у току кретања не креће се, кро3 

њеrа пролазе сви лшса. троугла 

се у окретаљу и тежишта S. 

Ј СтанковuП 

1 
Активност Сунца била је у септембру јача него у августу. Појавило 

се 20 различитих rрупа мањих или веhих пега као и поря. На северној 

хемисфеџи преовлађивале су мање групе, а на јужној веhе и актив1шје. 

На северној било је 1 мањих и веhих група пора или 

пеrа. Мањих група пора било је б и оне су трајале no l, 3 и б дана 



nојавила се једна група од I{Oje су доuније пост:Јле две групе 
мањих пеrа (њих 12 на броју). Пр~дња група пе~ица претворила се 

једну пеrу са два језгра. Г!оследња (источна) група збила се 1 у једну 

пау, ова група оп две пеrе са пет пори између њих ускоро је зашла. 

12 је изашла група од пет мањих пеrа које су за четири дана 
расле на две пеrе и 12 пора. Ова се група до 20 постепено смањила 

пору која је ИП!'Језла још пре заласка. 

Крајем месеца, и то 28, изишле су две групе двоструких 
пеrа имала је пречник од око 70". 

Најмања активност на хемисфери била је забележена 25-IX, 
Када је изишла с<Јмо једна пора. 

На јуЈkној хелшсфери активност је била у порасту. Појавило се 9 
различитих група пеrа и порз. Мање групе nopa и пеrица ишчез;;е су, 

односно зашле, 1 до 3 дана по своме појављивању. 
Зашле су и две групе из претходног месеца, мања група, смањившн 

се на једну пору, зашла је 2-IX, а веhа група, такође у распадању, зашла 
је 4-IX (тада је ве!Ј била смањена на једну пеrу са три језгра без пора). 

3-IX изашла је пеrа која је имала 30" у пречнику, а ве!Ј 9 појавила 
се светлосна трака па се пеrа поделила у два језгра. Иза ње приме!Јено 

је 7 nopa. Поре су се збиле у две поре са више језrара. Пеrа водиља 
потом се почела смањивати и група је 14 зашла. 

11-IX изишла је пеrа са пречником од 30", 13 се источно од ње 
појавила мања пеrа пратиља. До 16 група се смањила на једну пору 
потом ишчезла. 

На западном квадраиту појавиле су се изненада 14-!Х четири пеrе 
са пречни!{ОМ до 30", али се група ускоро смањила на две пеrе н зашла 16. 

14-!Х изишла је група од две пеrе са два језгра али се до 20 сма
њила на четири поре, међутим 21 су се исrочне поре понова повеhале на 

три мале пеrе и 9 пора. 22 поре су порасле у већу пегу, која је на источ:
ном делу пенумбре имала оштру пору са светли м појасом на југозападу, 

у пенумбри око поре. Овој пеrи сле.Јовала је веhа пеrа са два језгра и 
Једном пором. Потом се група смањила на једну пегу и две поре и зашла 25. 
У тој групи појавили су се 23 1\Ве светлосне траке. На сличну појаву 
пора у пенумбри наt-~шао caJII и 18· VШ на северној хемисфери. 

19:1Х изишла је једна вели!{а група која се до 2! развила у пеrу 
са два језгра и девет веhих пора, којима су следиле две мање пеrе и 

једна веhа са два језгра. До 23 источни део групе смаљио се на шест 
малих пега, њих су пратиле две пеге са по два језгра, потом две пеrице 

и најзад једна велика пеrа са светлосном тра!{оМ и шест порз. Источни 
део групе потом се распао на осам пеrица, које је пратила велика пеrа 

са два језгра и светлосном траком. До 29 источни део групе распао се 
на две пеrице, !{ојима су следовале три пеге - остатак распадања горе 

поменуте вели~е пеrе. Ова група у распадању эаhи !Је месеца октобра. 
20-IX појавила се на истоку нова група од једне веhе и једне 

мање пеге. 

Крајем месеца Сунчев !{Отур имао је следеhи изглед: на северној 
хемисфери, У меридијану, Н!!лазила се мања двострука п ега са пором, 
источно од ње, на истој висини, група од четири поре, на источној пак 
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ивици група једне веhе и једне мање пеrе, а од ове групе нала· 

зила се двострука мања пеrа. На биле су само на за· 

шщној ивици три rрупе пеrа са две поре, а на истоку је баш излазила 

нова група пеrа. 

У току је посматрано само 22 дана. Због 

времена посматрања нису вршена: 5. 8, 17, 18, 26, 27 и 30. 
11, 13 и 14 приме!Јена је и појава мреже у 

Вредно је истаhи да појава мреже наступа у првом реду у доба после 

(видети табелу на стр. 170). 
Meceua светлосне тра!{е појавиле су се у много мањем 

броју него месеца августа, што се могло и очекивати. За пет дана поја· 

вило се само сед~м светлосних трака, и то на јужној хемисфери. На се

верној хемисфери светлосве траке нису примећене. Смер и тенденција 

ротације трака била је: ENW. 
Пре 10 година светлосне траке појавиле су се у много мањем 

но у теку!Јој максималној периоди (в. 3ј4 § 6.172). То указује на јачу ак

тивност, што потврђују и посматрања: поједине rрупе пеrа се 

изненада и брзо се развијају. Сви знаци у!{азују на то да he 
rимум бити јачи од претходног. 

Године 1926 субмаксимуми појављивали су се септембра, међутим 
текуhи субмаксимум наступио је јула 1936. То значи да се 
померају. 

Према томе може се очекивати, да !Је се субмаксимуми убудуhе у 

.максималној периоди померати у току 6-7 деценија од садашњеr субмак
симума у јулу према мају итд. 

максимум Сунчевих пеrа наступиhе у доба субмаксимума 

вероватно веh јула 1937. Али максимум !Је бити још јачи ако наступи ка~ 
сније, у доба јулскоr субмаксимума rодиие 1938, или пак још касније. 

На то указују неочекивана активност у порасту и многобројне 

појаве светлосних траю1. 

Soппeпf!eckeпtatigkeit im September Ј 936. Netz iп der Graпulatio п 

Verшiпderte Lichtьrilckenerscheiшшgeп gegeп Vorшoпat. Steigeпde Fleckeп~ 

Hitigkeit. Waпderuпg de1· Submaxima. Der er;vartete Maksimum der Sоппеn· 
.fleckeпtatigkeit. 

Прив. опсерв. Сунца у Љубљани 

1 октобра 1936 

и 

Иван Толzец 

nera од сто риода састоји од девет секундарних 

година. -- Господин Memery потвр- периода од !{Ојих свака износи од 

ljyje своје опсерваuије у којима се прилике 11,1 год. 1913, 1923 и 1933 
назире постојање једне периоде Суи. имали смо три минимума секундарних 

чевих пега од сто година. Ова се пе- периода. Треба приметити да су ове 
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две периоде врло кратке (по десет • у Дрезден и Беч. Као одличан инже
rодина). м периоде 1923- . њер Станковиh је ступио у Дирекцију 
1933 био је 1928 год. т.ј. подједнако! Српских железница чијем је развоју 
у даље н од ()ба минимума. Овакав много t~опринео начинивuш лепу ка
случај десио се 1828 и 1728 године ријеру. У слободно време бавио се 
што је врло караюеристично. Г. Ме- и политиком; био је неколико пута 
mery се нада да he му ова нађена и за народног посланика, пре 
периода од 100 година омоrуhити да рата био је и министар грађевина у 
врши метеоролошка предвиђања са кабинету Н. Пашиhа. До 1924 заузимао 
много тачности. је положај државног савешика а ја-

од 21-Х о. г. - Умољавам нуара 1932 Краљевим указом био је 
све посматраче неба, који су видјели постављен за сенатора за 
21 октобра о. r. у 9 !1 25 т навече Земун и Панчево, на коме је поло
овај болид, да ми то јаве у сврху жају остао све до своје смрти. 
прорачунавања стазе. Назначити треба Покојни Станковиh се највише ба
мјесто а на небеском своду, гдје се вио науком. Као одличан познавалац 
је појавио болид и гдје је нестао, те механике још 1890 предавао је на 
колико ј е секунда трајао њеrов ли ј ет. Великој школи хонорарно, а 1905 иза
Болнд је ушао у земљину атмосферу бран је за ванредног професора на 
по свој прилици над Санџаком, пре- техници. С1анковиh је одмах после 
Летио преко Херцеговине, средње рата издао једно велико дело "Т ех· 
далмације, Јадранског мора и екс- ничку механику" у три велике књиrе 
плодирао сигурно негде над сјеверном и то у свом издању .да би наша 
Италијом. Молим да се наведе и точна омладина имала ода11ле и на свом је
властита адреса. зику да учи, јер је она добра а о њој 
Проф. Ct7ljetzcщ /Vlохоровичщ[, се тако мало старају•, како нам је 

З а r р е б, Посиловиhева у л. З сам говорио пок. Станковиh. 

олоr 

20 октобра 1936 напрасно је пре
минуо Јован М. Станковиh велики 
пријатељ омладине и нашег друштва. 
Јован Станковиh рођен је 9 јуна 1859 
године у Рrотиви близу ЗnјечарL У 
школи се показао као одличан наро

чито из математике и физике а мату

рирао је у Крагујевцу 1880. Велику 
школу завршио је у Београду 1884 и 
као сиромашан а одлично завршивши 

технику послан је као државни пито-

мац на усавршавање техничких наука 

Кад се основала Астрономско Дру
штво и кад је покренут наш часопис 

.Сатурн' Станковиh је похвалио наш 
покрет и као искрен пријатељ науке 

одмах нам је пришао као сарgдн>ЈК. 

У Сатурну је Станковиh објавио своје 
последње радове у 1935. У овом 
Сатурн доноси последњи њеrов чла
нак који је пред саму смрт написао. 

Станковиh је напрасно преминуо у 77 
години живота. За дуrоrодишњи јавни 

и научни рад добио је многа одлико

вања између осталих орден св. Саве 
I реда и орден Белог орла. 

Ђ. Н. 

у 

Сунце новембра излази У 

21 т, астрономски сумрак траје 1 h 39 ш, 
12 h улази у знак Стрелца (Sagittariнs). ПосЈiедњеr датума 

У 6 h 54 т и залази у 15 h 59 m, тоr дана астроном-излази у 

ски сумрак траје 1 h 45 т а грађански 31 m. 
4 стога Ј·е невидњив. 2 се привидно 

је у афелу. 

се на вечерњем небу пре залаза и из 

у дан на вечерњем целе зиме. 

излази на источном небу сваким даном и види се 

иа истоку. 

jytzuПlep види се рано увече на југо ·западном 13 новембра 

у 13 h биhе у са 

види се у првој половини воhи. 19 у 7 11 је 

23-IX у 13 h је у коњункцији са Месецом. . 
последњеr датума октобра прошао је у опозицију са 

'и види се целу ноh на небу. 

Ју питер 

7 Суб. 

се рано ујутру на источном небу. 

планета. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

НОВЕМБАР 

Последња четврт Месеца. 

4,4 
4,6 

30,8 
30,2 

16,4 
16,2 

2,130 
2,036 

5,975 
6,077 

9,071 
9,252 

о 

308 
327 

149 
154 

272 
273 

351 
351 

9 Понед. Венера у афелу у 7 h, Марс у коњ, са Месецом у 21 h, 
70 северно. 



Су б. 

22 Нед. 
23 Понед. 
26 
30 !1онед. 

Метеорски рој Јlеонида (брзо кретање види се 

до 18 новембра, око 15 појава на сат. 
Сунце улази у знак Стрелца у 12 h. 
Прва четврт месеца. 

Уран у коњ. са Месецом, Уран у 20 h 40,5 јужво. 
Пун Месец. 

у 

одељење 

Месец септембар ове године показао се као нешто топлији месец 

неrо у претходним годинама, а уједно је био и обилав воденим талозима, 

нарочито крајем месеца. 

У почетку овог месеца владало је променљива и топло време са 

повременом 1шшом у целој земљи. 

Узрок оваквим временским приликама приписује се временској си

која се одржавала првих десет дана над европским контииентом. 

Активност циклона, која је била запажена тих дана над целим конти

нею:ом, била је нарочито јака у области Северног и Балтичкоr мора, док 

су се над северном Италијом стварали секундарни uиклщш, који су иза

зивали прилив топлог ваздуха у пределе наше земље, изазивајуhи пове-

облачности и повремене кише у целој Краљевини. 

Преокрет у временским nриликама наступио је после 10. овог 
сеца упадом хладне ваз.1ушне масе у нашу земљу, која је била 

осетним падом температуре у свима пределима и појавом водених талога .. 
Појава ове хладне ваздушие масе била је проузрокована постојеlшм 

јаким циклонима над Северним и Балтичким морем. Овај хладан ваздух 

се излио из кал оте полариоr ваздуха, одцепио се од ње и нагло прешао 

ripeкo Северног Леденог Мора на Скандинавију, одакле се раширио по 
целом европском континенту потиснувши постоје!:iи топли ваздух. Услед 

тога, што овај ваздух није прелазио велике водене површине, зато 

је по својој природи био релативно сух и хладан. Из тих разлога овај 

ваздух раширивши се по целом европском копну, изазвао је осетио захла

!ј ење и разведравање на континенту 1>1 у нашим пределима. 

· Ваздух из поларних предела се одржавао скоро све до краја ме
сеца, подржавајуhи претежно ведро време у нашој земљи, зато смо и у 

овом месецу имали довољно велики број ведр11х дена. С:1мо, услед велике 

ведрине неба, ноћи су биле доста хладне, а и дању није било великих 

разлика у температурским екстремима, зато су дани били више прохладни 

него топли. 

Почев од 25. о. м, над Бискајским заливом почео је да се ствара 

нови щшлон, који се померио над Британска Острва, где се зватно удубио 
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Ојачање овог циклона мзазвало је покрет ваздушних маса_ из nоларних 
предела, али овог пута преко Гренланда, које су нагло освоЈиле Атлански 
Океан потиснувши uиклон на веh заrрејано европско копно. 25 о. над 
северном Италијом створио се секунд2рни циклон, који је изазвао прилив 
топлог вазауха из јужних предела и повећање облачности у земљи. 
Хладан ваздух са Гренланл;; пролазећи изнад великих и топли]1: водених 
површина постао је и сам влажан. Својим упадом преко 
Острва у 'средњу Европу и наше пределе условио је ојачање и одржавање 
циклона над северним делом Средоземног Мора, и изазивао поqев од 26-or 
све до краја месеца кишно време са обилном количином водених талоrа 

у целој земљи. 
Упадање хладног ваздуха са температурама близу нуле степени 

најпре у северозападне, а после и у остале пределе наше. земље б~ло Је, 
праhеио осетним 3ахлађењем и појавом снега. Снеr се поЈавио, најпре У 
Словеиачкој, а затим ноhу 27/28 у Горском Котару, а следеhих дана и 
местимично у Дринској и Врбаској Бановини. Кишно и местимич_но 
време нарочито у западним крајевима, владало је све до краЈа месеца, 
у пла~инским пределима темоературе су опале до испод О степени. 

Преглед временских прилика у месецу септембру по данима види 

се из приложеног прегледа: 
1 -ог септембра : преовлађивале је ведро у uелој држави са нешто 

облака на Приморју и у јужним крајевима. . 
2-or преовлађ 11 вало је ведро и топr.о време у цело) Кра.љевиви. 
з... и 4-or прtовлађивало је ведро и топло време у целоЈ Краљев~ин. 
5 or преовлађивале је облачио са местимичним кишама и олу)ама 

на северној половини Крељевине. Ведро на јужној. 
6- ог облачио са нешто кише и јаким ветром Широко у приморским 

крајевима. Облачио са извесним ведрииама у осталим пределима. Мести-
мичво било је кише и олуја. 

7· or облачио и кишно време у целој Краљевини. 
8-or облачио у северним крајевима. Разведрило се у осталим пре-

делима. 
g. 0г облачио са кишом на веhој источиој половини. Разведрило се 

у Дравској и Савској Ьановини и у Горњем Приморју. 
10-or облачио у источним крајевима, а ведро у осталим ПfЈеделима. 
11. и 12 or ведро у приморским крајевима и на jyry. Преовлађивало 

је облачио са нешто кише у осталим пределима. 
13· ог nреовлпђивало је ведро у целој Краљевини. Температура 

осетно опала. . и нн 1·угу. 14-or преовлађивале је облачио у источиим краЈевима 

Ведро у осталим пределима. . 
15 ог преовлађивале је ведро у целој Краљевини са повећаиом 

облачношhу на Приморју и у дравској и Савској Баиовини. Слабог ноhноr 
мраза било је у планинским пределима. 

16 ог ведро у целој Краљевини. 
17-or наоблачило се у Јlриморским крајевима. Ведро У осталим 

пределима. 
18-or облачио са кишом и јаким ветром Широко У Приморским кра· 

јевима. Ведро у о:талим пределима. 
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19. и 20-or ведро у целој Краљевини. 

21. и 22-or преовлађивало је ведро у целој Краљевини са повеhаном 
облачношhу у Приморским крајевима. 

23. и 2!-or преовлађивало је ведро у целој држави. 
25-or наоблачило се на Приморју и у Дравској и Савској бановинн. 

Ведро у осталим пределима. Температура осетно порасла. 
26-or облачност се повеhала у целој Краљевини, нарочито у Горњем 

Приморју и у северним крајевима, rде је било и кише. 

27· ог преовлађивало је облачно и кишно време у целој Краљевини. 
Температура опала. 

28-or облачио и кишно време у целој земљи, нарочито на западној 
половини. Осетно захлађење захватило је северозападне nределе. Cнrr 
nада у Словенији и у Горском Котару 

29. и 30-or облачио, кишно и местимично бурно време, - IНЈрочит() 
на западној половини. Осетно захлађење наступшю је у целој земљи. 
Снег пада у Словеначкој, Горском Котару и на планинама у Босни. 

Преглед кретања температуре (дневне, максималне и минималне) 
као и водених талоrа види се из прилож<>не таблице. 

и 

Блаrајница Астрономскоr друштва r·na Винка Баљиh поднела је 
оставку на свој положај, пошто he због постављења ван Београда бити 
у немоrуhности да врши своју дужност. Управа је уважила оставку r·це 
Баљиh, захваливши јој се на досадашњој сарадњи. 

Астрономско друштво добило је од СВОЈИХ пријатеља на поклон 
сладеhих књиrа, 

Од r. Ивана Тол1еца, из Љубљане: Bode, .Erlauterung der Sternkunde 
Од г. С. Бурнаћа, из Руме: Osva!d, .Astroпomie"; 
Од r. Д-р Милутина Маланковиliа, из Београда: Durch ferпe We!ten 

ипd Zeiteп; 

Од r. Ђорђа Hakoлalia, из Београда: "Rad" Jиgosloveпske akademije 
znanosti i иmje!пosti; 

Од nок. јована Ciliaнкoвalia, из Београда: њеrову , Техничку меха
нику• у три књиге. 

Свима дародавцима Упр.1ва овом приликом изјављује своЈу велику 
захвалност. 

Нови члановu. Примљени су за редовне чланове Астрономског дру·· 
штва: r-ца Muлer-tкa jaн.rcoвufi, Београд; Г· ца Вука Бугарчић., Веоrрал; 
r. То наша Шojaill, Београд; r. РЈ!саничанин Бранuслав, Београд; r. Ла· 
l(uслав Му:Ј!синић., Загреб; г. Миоll,Јюг Новаковић., Београд; r. Цuкoilia 
Богољуб, Београд; r-ђа Жoзeilla !Ј,рагуillиновић., Београд: г ца Душанка 
Живковuћ., Крагујевщ; Oilio ХофЛilан, Оштрељ; М ил. Чолак Анillић., 
Београд. 
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Војџн 

Издавачке књижарнице • Скерлиhw 
Владимир М. Боrдановиh - Београд. Кнеза Павла 15а. Тел.: 23-612 

Prof. Dr. 

ПОПУЛАРНА 11 СТРУЧНА РЕВИЈА 
ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЛО

ГИЈУ, Г!:ЮФИЗ11КУ И ГЕОДЕЗИЈУ 

Н О В Е М Б А Р Ј 9 З 6 Б Р О ј 11-12 

је Vama vrlo dobro poznato, da је nas 
rod ljudski, golema kugla sa poluprecnikom 
zar ste ikada па to da razmisljate od 

је plaпet sagraden i sta se zapravo nalazi ispod 
u velikim dublпama? Kad se vozite camcem Ш 
moru, cesto i пehotice sa zebпjom gledate и vodu i 
koliko је duboka? sta је tih desetaka ш stotina 
metara dublne na pr. Jadranskog mora _spram udaljenosti sredi
sta ! se bojite valova, koji iole vecem ne 
mogи da пaskode, ali пе mislite па to, da se cesto i kruto tlo 
strese ispod V asih da nastaпu potresi, koji mogu da oste-
te poruse Vase domove. Та jos је 
meni katastrofa Messine, krasnoga 

је 28 decembra 1908 godine sasma sa zem-
ljom, te је gotovo 60.000 osoba nastradalo zivotom. А i nas 
bljeli Zagreb, па kojega smo svi s pravom toliko ponosni, 
trpio је 1880 godine velikи stetи od silnog potresa, ра се ьш 

ipak od iпteresa da razmatramo u kakovom se to stanjи nalazi 
nasa Zemlja и velikim dublnam2 i od kakvog li је materijala 
gradena. No vi me odmah prekidate i prigovarate, tko li је Ыо 
u tim dublnama, kada se dalekozorima mogu dodиse 
zvijezde, ра blle kako mu drago daleko, ali gledati и tlo i vi
deti sto se u velikim dиblnama zblva, to је nemogиce i apsurdno. 
Ра ipak nije tome tako, jer imamo danas aparata, s kojima mo
zemQ da otkrivamo fizicka svojstva cita ve Zemlje i и 
dиblnama. Ako Vas zanima, slijedite me па u 
planeta, ра cete se ubrzo uvjeriti da vec и nesto vecim 

*) Predavanje odrzano dпе 23 februara 1932 g. и Radio~staпici и Za~ 

grebи; ovde malo prosireпo. 
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ne vlada 
vec svjet!ost i 

vrsinu Zemlje da temperatura 

cas za
pod po

to jest da blva 
unutri sve tорЩе i toplije. Opazilo se tu-
nelima i kod dubokih samo 

najduЬljeg do sada buseпja, poduzetog u 
od Vera : do dublne od 600 m. 

porasla је za svaka 42 m. dublne za 1° izmedu 
600 i 1400 m. dublne је temperatura za svaka 34 m. 
dublne za 1° С, а н jos vecim dublnama vec za svakih m. 
I<ada su doprli busenjem do dublne od 3226 m. provalila је na-

slana voda 70О С vruca! Kada Ы temperatura du-
Ьin.om tako brzo ras:!a morala Ы vec. 11 30 km. dublne doseCi 

а u 60 dublne u 180 km. dublne 6000° С 
temperatшu kakova vlada na povrsini Sunca - dok 

Ы u sredistu Zemlje vladala temperatura od kojih cetvrt milijuna 
stиpnjeva. Odatle izlazi, da Ы vec и dublnama od kojih 30 do 

km. morala blti nasa 11 usijano-telшcem stanju, te su 
mnogi geolozi kao dokaz пavac.tali vulkane, koji izbacuju rasta-

kamenje, t. z. Javu, а sve su lave iz razlicitil1 vulkana me
uusobno gotovo jedoake ро svome sastavu. Drugim rijecima, ро 
stanYem sfivacanju imamo slabo utjesljivu sliku, da se nalazimo 
na razmjerno vrlo tankoj ohladneloj kori, te Ы zaista postojala 
velika mogucnost, da ta kora jednoga dana zbog unutaшjeg 

pritiska prsne i da se veliki dio zivota na povrsini Zemlje po
яvema unisti, а s njoЧie i tolike tekoviпe Jjudskoga uma i ma.r
Jjivosti. No na srecu nije tome tako !1

) 

Svima је Vama siguroo dobro pozпato, sta је to plima i 
Qsjeka, to jest periodsko dizanje i spustanje povrsine mora zbog 
privlacive sHe Mjeseca i Suпca. l{od паs na Jadranskome mош 
ne prelazi razlika plime i osjeke 1/ 2 m., ali zato ima mjesta на 
povrsini zemaljskoj, gde ta razlika iznosi i preko 12 m. I<ada Ы 
prije spomenuta kruta kora Zemlje blla tek 30 do 4\Ј km. de
'hela slijedila Ы i ona val plime i osjeke, to jest ovakova tanka 
kruta kora dizala Ы se i spustala zbog privlacive sile Mjeseca i 
Sunca isto tako kao i povrsina mora, te mi nebl mogli zamije
iiti plimu i osjeku mora. Mjerenja i racuпi pokazali su, da је 

1) lsp. monografiju S. Molmrovicic: Das Erdinnere, ZS. f. angew. Geo-
physik I, 11 sv.; 1925. ·. 

kruta, а tek 
dista u tekucem 
·cete sada, kako је to moguce, da је 

ovdje moram Vas potsjetiti na 
koju su ucinili i svi naucenjaci, koji su 
Ђavili. је nas planet ogroшna 

·se је ona mogla ohladivati tek na svojoj 
iopliпe. l{ada se povrsina toliko da 
dijelovi skrutili, tada ove sante kamenja nisu 
тastaljenom kamenju kao па pr. led na vodi, 
·gusce i teze i ·tonu!e su u dublnu, gdje su se 
•i ohladile dопје ·slojeve. Naprotiv dok se 
·опа rastegne tako, da је led laksi i redi od 
pliva na vodi. К.оd rastaljenog kamenja је 

25Q 

iШ se ukrutШ, tonu odmah u dublnи, te se tako ova ро~ 

·navlja, dok se nijt Zemlja ukrutila zapravo od neke dublne prama 
povrsini. Sada mozete ЬШ mirniji, kruta kora ро 
iako је silno debela, da se ne trebamo vise bojati 
katastrofa, koje Ы mogle da uniste dio zivota na 
:No Vi pitate, ра kako је to moguce, kad и unutrasnjosti naseg 
.planeta vlada tako silna toplina? svega moram Vas ovde 
na dvoje upozorШ: Prvo је cinjenica, da slojevi pritiscu 
'Па slojeve ispod njih svojom tezinom, koja је upravo golema, 
jer је citav nas planet 51/z puta gusci, nego li da је citav iz 
·vode. Tako се osjekom porasti pritisak za svaka 2 m dиЬine za 
1 kg/cm2, to jest и sredistu Zemlje blce pritisak od gotovo, 
:з,ООО.ООО . Mi nemamo jos ni slabe predodzbe о tome, 
·kako se vlada materijal i kakva su njegova svojstva kod tako 
silnog pritiska. Pokusi u Jaboratoriju kod prШska do 20.000 
,ikg/cm2 pokazali su, da sto је materijal pod veCim pritiskom, da 
moze blti to јасе ugrijan, а da jos ostane krut. I<od tako velikih 
pritisaka је materijal znatno zgusnut, te се i bolje voditi toplinu, 
to jest on се se brze i jednolicnije ohladivati. Druga је osoblta 
cinjenica, da postoje neka pocela, od kojih је takoder graden 
materijal u unutrasnjosti Zemlje, koja su znatno radioaktivna, 
·to jest koja se raspadaju na druga najvecma jednostavnija росе1а, 
io kod toga razvijaju znatnu toplinu. Medu ove elemente spada 
•lahka kovina К. {kalij), koje ima mnogo na pr. u graпitu, dakle 
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od је graden 
da nam porast 

Tako se moze da је и dнblni od 40 km 
С, а u 120 km dнblne tek 2000° 

soooo С, Eto vidite, da nas polozaj u ovoj 
tako pogibeljan i ocajan, kako је to љ 

treba da jos proшotrimo iz kakvog li је materijala. 
sagradena nasa Zemlja sve do svoga .sre~is:a. Spиstajm~ se и. 
duhu opet u dublne пasega planeta 1 vtdecemo, da ШЈе sav 
materijal jednak, vec se on 11 nekim dublnama naglo 
Granicu izmedu ovakova dva sloja raznog materijala zovemo 
plohom diskontinиiteta. Seizmic~a шjer~ni~. omo~иCila su nam. 
da istrazimo fizicka svojstva ZemiJe do пазvес1h dLtbшa (Sl. dok u, 
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Sl. 1. Brzine sirenja longitudinalnih valova potresa i. gustoce materijala и· 
citavoj Zem!ii ро S. MohoroviCiiu (Geo!. Beitr. z. GeophyS!k XVII, 2 sv., 1927 g.)' 

laboratoriju mozemo istrazivati direktno svojstva raznog kamenja,. 
minerala i meta:a. Tako se је naslo da su kontinenti gradeni iz 
graпitnog kameпja, te sezu пormalno do 40 kш dublne, а ispod 

2) S. MohoroviCii: Radioaktivnost i temperatura unutrasnjosti Zem!je i 
Meseca (La radioactivite et Ја temperature de 1' interieur de Ја. terre et de !а· 
lune). Arhiv z. hem. i farm. I, 4 sv., 1927. Bertlzetotov broj). 

Kako је 

tako rekuti plivaju na 
na vodi. Ali Vi vec prigovarate, da је i to 

kruto. Jest, i nista zato, jer se citava nasa 
;zemlja vlada spram sila, koje milijune godina kao da 
је citava tekuca, а spram si!a koje vrlo kratko 
vlada se kao da је kruca od ce!ika; to jest ona ima slicna 
:stva kao na pr. smola Ш pecatni vosak. Eto zato је 

Cltava Zem1ja zbog sile teze (gravitacije) oЬiik 

ovaj oЬiik Ы ona blla poprimila i da nikada u 
'tekucem stanju, vec da је blla sva iz najkruceg celika. No na 
rkontinentalne Ьlokove djell1ju centrifugalne sile zbog 
.Zemlje oko svoje ose, te kontinenti nastoje da se 
:spram ekvatora. Tako dolazi do pomicanja i 
·»!omljenja« kontinenata, а u smjeru prama kojem se 
rnagomilava se materijal kao da је plastican, te nastaju citavi 
lanci gorja. Na tim mjestima se zbog pritiska i ugrije 
materijaJ, а mjestimice i rastali, da provaJi kao vulkan na ро~ 

vrsinu. Tako se Evropa i Afrika odшicu od Amerike, dok se 
Azija na dalekom Istoku Americi, ра naoko!o Tihog oceana 
1(Pacifika) imamo najvise vulkana. Australija, koja se је od 
-Ant.arkt~ka otrgla, putuje lagano spram Sundajskog otocja, te ga 
:pottskuJe spram sjevera. U dublni Zemlje od 60 km se 
:naglo mјепја i poCimaju slojevi ruda: piroksenit, peridotit i 
,dunH. Prvotno је Zemlja ЬПа jednoliko pokrita granitnim i ispod 
'njega bazaltnim slojem, ali na mjestu gde је danas Pacifik 
otrgш:ю se је Mjesec od Zemlje i dao time prvi impulz za 
» lomljenjeo: kontinenata. s) 

Da protumacimo iz kakvog је materijala gradena nasa 
Zemlja u vecim dublnama ud 400 km moramo иpozoriti na 
meteorno kamenje, koje nam је pokazalo put и nasem istrazi
vanjи."') {gl. Sl. 2.). U dublnama od 400 dp 1740 km sastoji se 
materijal poglavito iz sporadosiderita, to jest poglavito dunit u 
kome vec ima nesto uprskanog elementarnog zeljeza, dok u 

3) S. Mohorovicic: Uber die Konstittttion des Erd-u. Mondinnern. 
Astronom. Nacћr. 220, Nr. 5271, 1924. 

4) S. MohorovШc: Uber Nahbeben und iiber Konstitution des Erd-u 
Mondinnern. Geol, Bettr. z, Ge0phys.i.k XVII, 2 sv., 1927. 
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kome se nalazi mnogo 
2500 km 

se nalaze kristali 

elementarno nikaljnog 
u elementarno nikaljno 

lspod 2900 km duЫne ра do 

Sl. 2. Presjek i sastav unutrasnjosti citave Zemlje ро S. Mohorovicica 
(Geol. Beitr. z. Geophysik ХVП. 2 sv., 1927 g.) 

nalazi se jezgra Ze)Jllje gradeпa poglavito iz ieljeza sa 6°/ о пilшlja~ 
te је ona u usijano-tekucem stanju. U dublпama od preko 5000 km: 
dolazice u znatnoj mjeri i teski metali. Uzmemo Н gustocu vode 
kao jedinicu, to Ы materijal na povrs1ш Zemlje blo nestu 23

/ ;~, 

puta gusei od vode, u 3000 km dublne blla ы) gu&toca 4 pul 

veca od vode, u 
2700 km 7 put, dok Ы nikaljno-
gu5ca od vode. U sredistu 
vrijednost 26. Iz brzine rasprostranja 
te pomicanja zemljine ose i geografskog 

Zemlja kao cjelina 3 ptlt kpuca od mozemo 
sa sigurnoscu ustvrdШ, da se nalazimo na veoma solidno gra
denome planetu. 

Копасnо cemo navesti kemijsku analizu citave 
Nas planet graden је najvecma iz z~ljeza, kojega ima u 
Zemlji 40%, zatim iz kisika, vezanog dakako u kamenju rudama 
oko 27%; silicija (kremika) ima 14°/0 , magnezija 
osta!ih elementa samo 11°/0, od toga najvecma 
ima meta!a svega 681/2°/0, а metaloida 411/2°/о, to jest u 
3:2. Eto tako smo и kratkim crtama opisali sastav 
unutrasnjosti nasega planeta sve do njegova sredista, te smo 
zavrsШ nas put. Trebalo Ы jos sada reci nesta i о sastavu i 
unutrasnjosti Mjeseca, toga naseg vjernog ali о tome 
drugom zgodom, kada cete blti raspolozeni da me na 

kroz beskonacni svemir. 

а и 

е хел 

Поводом стоrодишњице рођења 
Нормана Локјера г-ђа Г. Фламарион 
наnисаЛа је за L'Astronomie један 
чланак који у целости доносимо, 

Стоrодишњица сер Нормана Локјера, роi}еног 17 маја 
1836 у Рагбиу (Енглеска) а умрлог 16 августа 1920, потсеЂа 

нас, не само на сјајан живот једног пионира потпуно оданог 

науци и напретку, веЂ и на .један од највеЂих проналазака у 

хемији неба; заслуга sa ово откриће припала је у великој 

мери и Француској преко славнога Жила Жансена. Реч о 

5) S. Mohorovicic: Hemijski sastav unutrasnjosti Zemlje i Meseca (The 
chemica! composition of the Earth's and the Moon's interieor). Arhiv z. hem· 
i farш. I, З sv., 1927. 



повест ОД у 

једног елеh\ента на небу, на нашем 

звездама и после више од четврт 

и сазнање да је тај исти елемент ре-

радиоактивних тела, није достојно 

снова алхемичара? 

1866 Џозеф Норман Локјер скренуо је пажњу 

на то, да би се ружичасти пламенови Сунца, видљиви за 

његовог тоталног помрачења, могли испитивати и усред 

дана, ако би се располагало спеюроскопом довољно 

расипне моtи. Зна се да спектрална анализа почива на осо

бини имају гасови у усијаном стању, да у својим спе:к

трима дају свакоме од љих На тај начин се 

карактеристичних линија у љеговом спеrпору може 

идентификовати свако небеско тело. 

Чим је добио жељени ин~трумент, а то је било 16 ок
ктобра 1868, Норман Локјер је доживео велику радост јер је 
усред дана могао посматрати Сунчеве протуберанце и веровао 

је да је он први који је ~:~ршио те лепе опсервације. Меiјутим 

то било тако, јер га је Жансен два месеца раније 
практично претекао. Ево како: 

је отишао у Индију да посматра лепо Сунчево по

мрачеље од 18 августа 1868, а које је трајало изузетно дуго: 

б минута. Али тих 6 минута брзо проiјоше а са њима ишче
зоше и ружичасти пламенови који избијаху из Сунчеве хро

мосфере. 

Спектрална анализа ових протуберанаца показала је да 

оне имају спектар избраздан сјајним линијама од којих су нај

више падале у очи водоникове, као и једна врло јасна жута 

линија која је мешана са натриумовом. Ове су щшије за време 

помрачеља биле тако јасне да је Жансен помислио, да ће 

можда бити могуhно видети их и лако проучавати и усред 

дана, уместо дй се испитују на брзину за време оних неко

лико минута колико траје вештачка ноh проузрокована Ме
сечевим пролазОЈ\1 испред Сунца. Облаци га спречише да 

сутрадан покуша овај опит, али када је прекосутра, ујутру 
управио отвор свог спекrроскопа према оним деловима Сун-, 

чеве ивице на којима је, за време помрачења, видео најлепше 
протуберанце, опази он поново оне исте карактеристичне 
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а водоникове као и 

натриуму, али за коју сада 

је страна и да припада' некоNI. непознатом хеми
ском елементу. О овом свом откриtу обавестио је 

академију наука скоро истовремено када је, с рiнтиком од 
неколико минута, стигло саопштење Нормана Локјера. Тако 

ова два имена остала удружена и сједиљена са овим ве· 

ликим откриtем. 

Нови непознати гас доби име хешzум, од грчке речи 
хешюс која значи Сунце. 

После неколико година 

вена је у спектру неких звезда у Млечном путу, на даљини 
од хиљадама милиарди 

на на 1 
од кога она потицаше остаде 

је 27 година после 

Рем:зи, сарадник лорда 

вању арrона у земаљској 

се види 

3емље, али хемиски 

, клевеита, неки rac за који је држао да криптон 

И пославши га сер Вилиаму I{руксу на 'спектроскопско испи
тивање, добио од истог после кратког времена 

м.шnтr"'' је Доiјите да 

Тако је :заиста и било. 

је више од 

Сунцу. 

Догаiјаји се потом убрзаше, Откриtе радиума 1898 отво~ 
рило је хемији нове видике. Његово распадаље убрзо је от

кривено, као и један од њеrових резултата - хелиум. Тиме 

преображавање елемената показало као један од великих 

закона природе, а оно о чему су сањалй стари алхемичари 

постаде стварност, само што се природина лабораторија по

казала бескрајно пространијом и моtнијом од љихових топи

оница и пеtи. 

Хелиум је изванредно лак гас иако му је 

веЋа од, водоникове. , С једне стране, хелиум не а с 

друге, зrушњава се тек на врло ниској температури (268°,5 
испод нуле) блиској апсолутној нули ( -273°). 

Радерфорд је доказао да се хелиум састоји од позитивно 

наелектрисаних алфа честица које су резултат природног ра-
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ra 

гас, 

гова главна 

Северна 

изводи. Творнице у 

вама произвеле досад вefi више од једног милиона 

метара хелиума. 

Јонизовани 

могу 

хелиу,м наi)ен је на маље 

којој 

износе 15.000 до 20.000 

на небу у неких 

и Магелановом 

оним 

31).000 степени; 
топлим звездама • (спектрална 

у Ориону), чије 

класа 

астроном-

ско друштво права радовати, је сазнао да је хе-

који је он открио на Сунцу 1868., на "'"'""Р'" 
1895, оне године је постао наш незаборавими 
претседнюс 

Габриела Ф. Фламарион 

У нашој држави постоји календар по новом сшилу или 
'ТЗВ, Нови календар који је зв~ничан а крга се не држи Срп

ска православна црква која још увек .рачуна по старом cffluлy 

тј. по Старом календару. Разлшщ између ова два календара 

сада износи 13 дана. Данас, када се решавају питаља од ПJ:ile 

педесет година јавља се грешка додаваљем тих 13 дана, што 
је досада увек чиљено, јер законом није предвиђено како се 

има вршити претвараље датума старог календара у датуме. 

новог . календара, Како су нам се многи обратили па; 

питаљу, то Ћемо га о()јавити у овом. чланку пошто се прет-:-

ходно упоз,намо !:q календа:ром .. 

'Полазне тачке за ток свих 

извесну правилност у понављаљу 

овоме налазимо 

нарочито код 

посматраља 

дошло се до временске 

. дневном од изласка 
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!Као што се види, то је директно 

читао са неба. 
хронологије се на 

налазимо код 

звезданоr неба 

народ имао о склопу света. је о славном 

вотиљском из Дендераха-::. држе 
и четири жене које носе небески свод. 

само четири носиоца неба, је број 

удвостручен на начин што је оним хорус додато 

четири xamop ; доцније су ове опет удвостручене 
·те се на тај начин дошло до дванаест које су 

у вис показивале 24 дневна часа. 
јевреји су делили годину на десет месеци чиме су довели 

·у везу Десет Божијих заповести са дужином године. 

указивало се и на дванаест Јаковљевих синова, али је једа-
, наест љих рођено у Халдеји а дванаести Бежамен рођен 
је у Палестини, па зато је и доказано Да Јевреји нису од десет 
'направили дванаест месеци. Од ове поделе разликује се она 
коју су имали Арабљани, а који су годину деЛили на дванаест 

»Месечевих станица« што је давало само 280 дана за једну 
·годину. Доцније се покушало да се Месечева и Сунчева 
. доведу у везу да се начини једна лунuсоларна година на 

тај начин што су месеци Неби и Џумади дељени и сваком 

додељено је 29 и 30 дана. На овај начин Acupцu су 
.десетомесечну годину поделили на дванаест месеци. 

су у свој систем хронолошкоr рачунаља увели 
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и планете и то по реду њиховог Тако је :најудаље--

онда за њих пданета чинила почетак. 

одrоварао је суботи. и њиме оrпочињала 

недеља. Лосле па редом: 

MepRyp што је било у сагласности са доц-

системом. овај ред био у толико 

измењен што су за 21 час сви дневни - планете 

долазили три на ред, а Сунце .и Марс само је-

од 22 до 24). Према дан почињао 

К~д се понови процес то излази да 

дан четврти Марсом, пети шести:• 

а седми дан је почињао као дан Венере. 

се, дакле, завршавала са петком. 

На овај су начин западни народи добили имена недељни.ю: 

дана, што се може видети из доле наведеног. 

Нем. Ен г. Фр. Ш п. 

Нед. по Сунцу Sonntag, Sunday, Dimaпche, Domingo. 

По н. . Месецу Moпtag, Monday, Lundi, Luпes 

Yr, . Ма р су Dieпs.tag, Tuersday, Mardi, Martes 

Ср; . Мер!\уру Mitwocћ, Weпsday, Mercredi, Mercoles, 

Че т. . Јуnитеру Donпerstag, Thursday, Jeudi, Joves 

Пет. . Венери Freitag, Friday, Veпdredi, Viener 

Суб; • Сатурну SопшiЬепd, Saturday, Samedi, Sabato 

Кад погледамо имена ових дана, видимо да се она слажу" 

са називима планета. Код Шпанаца и Француза недеља је 

qбележена другим именом Roje датира од Константю:а Вели
ког, Rоји је место д,ана Сунца увео дан Госnодњи (Dominica),_ 
Код Немаца и Енглеза за уторник имамо друго име које по

тиче од назива англосаксонског бога Tfiu.s-a, ва среду код .. 
та дв,а народа име дана потиче од имена бога Wedan, а код 

Немаца извршена је и .. друга промена на Mitwoch - средњи., 

дан. Исто тако Немци и Енглези разликују се и за четвртак, 
јер то име яод њих долази од имена врховног бога Tfior и~ 

Donnac. Најзад име за петак потиче од бога Гreia. Код Фран
цуза и Шпанаца дан за суботу долази од имена јеврејсЈ<е. 

речи за недељу sal;юta. · 
. Наша и уопште словенска имена за седми чне дане 

лоrичан ред као.: недеља долази од не радити, не делај,. 

дакле једна ,од Божијих 3айов.есй1и; понедељак ,транскрибо--

'реч од други; 

средњи дан; као чейlврiЈЈи; петак 

а за је задржано име caбa!lla као и код 

било је важно да се 

дана, а то се сазнање 

је тврдио, 

су египатски свештеници у његово доба таqно знали за ко-

лико је дужа година од дана, али то знање 

као Разлог је био чисто политички, као што 
одмах и видети. младог слављена је у оно 

као велики религиозни празник и вест о 

Месечеве четврти доцкан је стизала у 
Египта услед чега цео народ могао 

у жртве. Разлог што египатски 

Iфили године био је тај, што желели да таЧно 

утврде младог Месеца како би је на време доставили 

,свем становништву. да се обрне око 

:земље за дана, али је овај разломљен број избачен на 
тај начин што је за дужину месеца наизменично узиман'о 
.29 и дана, 

Грци су се колебали Месечеве и Сунчеве године. 
'По њима је требао да сваког месеца почне 

и са истим су узели да 50 
.месеци морају са четири 

чеве године и делили су годину некад на 12 неRад на 13 ме
сеци што је имс.ло :као последицу да се после четири године 

,заостала у Месечевој години за 25 а у Сунчевој за 39 дана. 
Грешка у Сунчевој години јавила се због тога, што је че-

у имао за основицу 365,25 дана 
није било познато. су утврдили да месец 

дана. Солон је доцније за дужину месеца узимао као 

и 29 и 30 дана чиме је закашњење у Сунчевој го-

дини од 39 дана смањено за '15,5 дана. 
лонов календар, Клеосi1Јрай1 је 

али то није успело, јер нису хтели дозволити да се пун 

веже за сваки први дан у месецу. Зато су од Месеца 

,дигли руке а једино су славили појаву новог Месеца што је 

,објављивао врховни свештеник, а само објављивање на 

•КОМ се звало :kалео одакле је и дошло име календар. 



негодоваље у се на 
је за 8 година имао ~'"'"'"'"'"'' од 1 

на месеце тако да 

29 дана 12 часова и 44 по 

астрон ом 

19 година 

износ: помножи са 

!255 месеци истекну 3а fl55X !29д 1!2ч 44м 9959д 1!2ч 20м 
19 сунч. г. uстекну ;щ 19Х565,!25д тј. 6959 19 оо 

што се види за поједине године биле 
чите а сваких 19 је ишчезавала. :контро·-

лисања непрестано године од 1 до 19 тако да 
је грчки календар за сваку годину добио и 

бројку.: које су добиле име йлатан 
свим документима писане златним 

Било је доста да се 

Месечевом годином, али се у томе није 
Наследници у прављењу календара 

»ГО-

Сунчева са 

римско рачунање календара које је основао 
заснива се на години. година имала је 10 ме. 

и почињала је мартом који је намењен 

(!Иartiш}, а остали месеци текли су редом: 

Aperta, надимак Апола, који отвара Земљу), мај 
· је био Јупитеров надимак и значи добар), 
-- небеско тело -- долази од Јуно, првобитно 
Диана - богиља Месеца) quinШis, sextilis, септембар, октобар, 
новембар и децемб<!р. Нума Помпилије додао је на ових десе-г 
месеци два: јануар (од janus бог времена) и феб ру 
(од .Febriиs бог подземног света, доцније Плутон). Ова Помпи
лијева година била је склопљена по угледу на грчку из атинске 
џериоде, али је испала. дужа за 8 дана. Изгледа да Римљаниr 

око тога лупали главу и поправљали су годину како cyr 
хтели. Нароqиту улогу играо је "римски број" 
због кога је испала тако велиi<а абрка да су Римљани У доб.а 
Цицерона били у марту док је I<алендар покааивао маЈ', 

Да би се иаравнала Месечева са Сунчевом годИ,НОМ рефор
МсИран је 153 пре Христа. календар тако да је година почињала. 
половином марта и у току од ';Iетири године додавало ,.се· 

свакој другој години 22 дана а свакој четвртој 23 и то 
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лендар постао 

су славили 

тога се јулије 

учини и позва александриског 

је имао да овде оно што се у знало. 

основу се узела година од 365 1/4 дана; дванаест месеци 

добило је наизменично по 30 и 31 дан, а је и даље 

задржао 28 дана, а сваке четврте године додаван му је 

1 дан. је за nочетак године узет год. 

пре се ипак постигло 

дина 46 добила је 445 дана и она је 
звана »Конфузна година«. 

Јулија и цара 

sexШis се променио у август. 

На овај начин дошло се до јулијанског 

је добар, аЛи не и савршен. Љегова година 

365 д 6 ч. Права година износи 365д 5ч 48м што значи, да 

је Јулијанска година дужа за llм 14с. Ма како, да је 

вишак незнат::ш ипак се грешка после 

жала. Овај календар примиле су све земље. На 

у решено је 325 г. да пролетња равнодневица 

има падати 21 марта сваке године чиме је веза 

изме~у астрономских појава и календара. Како 

n<~дати у прву недељу после пуног Месеца иза пролетње 

равнодневице а како су са њим у вези и сви остали празници 

то је због веhе дужине године равнодневица падала 

све доцније тако, да је настала опет збрка у календару. По

кушавани су многи начини да се календар поправи. Ме~у 

реформаторима кнлендара спо~.1ињемо: В. VenerabЉs~a 

век), (R. Васо-а (ХШ век), Р. D'дil!y-a (1414 г.) N. Cusana 
(1436), I Regiomontan-a, N. Соретiк-а, I Stoffler-a. Но ништа 
се конкретно није могло учинити све док није Хуго 

пањи дошао за папу под именом Грrура ХШ (1 
Jlyutju и Антонио Јlилио из Рима израдили су ка

Лендара и тако је папском булом од 1 марта 1582 уведен 
Грегоријански календар. Ка1<о је по. Јулијанском календару, 

пролеtна равнодневица заостала за 10 дана то је папа Гргур 



х ш се после 4 те године не пише 5 
rоди!iа испусте три дана. На 

година осим 

се две прве цифре не поделити са 

без остатка. година познаје се по томе 

дељиве са четири, а ако то 

проста година добија по 

1, а година по 2 дана преко 52 недеље. 
календар примиле су веh све државе, док 

наша православна црква остаје и даље при Јулијанском ка-

Данас разлика ова два .календара износи 13 
дана, а после 10.000 година, ако наша црква не измени ка
лендар биhе октобар најхладн.ији, а април месец 

у години само зато што разлика ова два календара 

сваких 400 година расте за три дана. 
да је на Свеправославном сабору у 

предложио :измену календара, 

али она ни до данас изведена код нас иако је примљена 

на томе сабору. Календар r. Миланковиhа је од гре

rоријевског са којим се за сада поклапа. 

Сада Ђе.мо показати начин :како треба вршити прелаз са 
старог на нови календар, пошто то није обухваhено законом 

о :измени календара. Овде спомињемо два члана из закона о 

календару, на којима заснивамо таблицу за претварање датума. 

1 члан: Дана 1919 по старом календару да 

важи стари календар, а дана 15 истог месеца, тако'!је по 

старом н:алендару, почиње да важи нови календар. Овај по

следњи дан Ђе се обележити датумом 28-I-1919 и за њим Ье 
следовати датирање дана и JVleceцa по новоЈVl н:алендару. 

2 члан: Остали рокови прелазе аутоматски на датуме 

новог календара, који астрономски одговарају односним да

тумюvш старог календара и то било да истичу или да теку од 

времена 1-П по новом, а од 1-II по новом нови рокови Ье 
се одре'!јивати и рачунати искључиво по новом календару. 

Доња табела може нам послужити да се са старих да

тума пре'!је на нови календар. 

За датуме после 

" " " 
" ." " 

28-II-1700 а 
28-ll-1800 " 

. 28-II-1900 " 

пре 1-Ш-1800 додају се ll'дана 

" 
1-Ш-1900 

" " " 
" 1-Ш-2100 " " 13 " 
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досада. У 

изишао је члана.к Г. Ген. М. Ј. 

у ;~оме је поднаслов: 

педесет година на данашњи дан отпочео је српско-

после 

битке 

су да је 

што видимо тај се рат догодио 

а пре -Ш-1900 i зато педесетогодишњица 
није 1'1Югла бити 15 новембра, веЬ 14, дакле 13 

је додати 12 дана. 
примера има врло много и надамо се да 

овај чланак корисно послужити нашим правницима и 

радницима да тачно одре'!јују са старог кален-

дара на новог календара. 

Ђорfје Huкoлufi 

IX 

колега и ја купили смо пре неког вре-

мена књигу која говори о томе а писана је на енглеском 

и носи наслов Epitome of practical navigation од 

re. Моме другу се ствар учинила тако запетљана и 

досадна да је решио да узима часове из ове науке што 

ја ниуком случају неhу учинити, све разумем истина 

са .мало напрезања. Иако до практичног вежбања није мoryhe 
доЬи сам ипак са свега једним талиром трошка за мене, 

можда, врло много корисног научио". Мора бити, да је ова 

рука марљиво радила математику, јер он 1802 пише: »Фа
тално је што не могу доtи до детаљних посматраља, бих 

хтео покушати да израчунам путању Цереса; шта Ье ми иначе 

Rеплtрови закони! Математи:ка је ипак најпријатнија 
она и астрономија су за мене друштво, игранка, концерти и 

. друга слична задовољства која само по, имену знам. Много 

се формула налази у мојој књиаи о управљању само што ту 

нема и образложеног начина на који се оне изводе. Нажалост 



тако ш;о не да упамтим, када нисам у 

и вези целине. сам почетком 

када сам најспособнији за 

сам ушао у суштину саме 

више једној срећној околности то ме 

и тежи.м проблемима«. Тако 

1803 а о успесима младог Бесела као и о његовом трезвеном 
добијамо јасну слику из следећег писма које је 

упутио сном »Ваш универзитет у Халу постаје славан; 

бар сам ја чуо да се тако нешто говори и не знам да ли је 

наvка потпуно застала, или је тој звездарници по-

само неупотребљиви мудрац? сам увек 

код астрономије а сада радим и практичну астроно

Отпочео сам мучан посао, а то је да прорачунам велики 
број посматраних звезда некретниц& као и окултација звезда .. 

неколиi{О других резултата, нашао сам и rеографске, 

дужине: Бремена, Милана, Паду е, Ви ви ера и Марсеља. Сад 

радим на једном сличном, али много већем задатку, ће 

ме занимати ових дугих дана«. 

Математичко-астрономске студије наравно да 
могле у остати непознате, али су га 

да је контоарске послове вршио тачно 

и на време. Године 1804 он је почео са тачним израчунава
њем посматрања Халеових комета, и показа те про-

28 јула Олберс, с којим је тада први пут говорио. 
тада се развија пријатељство ове двојице, :које је смрт 

nр.екинула. Олберс се постарао за штампање овог Беселовоr 
рада који је изашао са похвалним предговором од Цаха, 
с~оро у исто време, кад је Бесел као трговачки путник пу
товао за своју пословну кућу средњом Немачком. Какви су га 

само осећаји испунили када му 21 децембра стиже једно писмо. 
од великог метаматичара Гауса, који је од њега тражио један 

извесан прорачун. Већ после неколико дана отпосла Бесел 

прорачуне писмом у коме каже: »Прожмат осећајем истин

ског страхопоштовања да Вам пишем, Ваша жеља је била за 

мене Заповест, а извршење исте чинила ми је много задовољ

ства. од пре неколико година мени је познато Ј3аше име 
за Roje је нераздвојно везана слава и срећан сам због тога;. 
<:>д тог времена ropeo сам од жеље да Вам дам Доказа мога. 

.неограниченоr поштовања, а сада сам срећан, што ми се ова. 

, стварно 
је . у вези са именима 
ти~ј на њеrов лични 

шегртовање .. 
У суседном 

ме извинити, што 

многи послови друге 
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пошиљком 

имало никакав 

био с њим по

волео је и Бесел 

које ништа 

година 1 њеrово 

виши чиновник по-

ди.гао . је о свом трошку звезда ру, у којој је радио 

кандидат 

планету и у част краља 

који је истовремено био 

ову планету 

nоложаја на идеју, да пожели то место код 

1805 отпутова потстрекнут од 

Олберса пешке у 

Но на своје велико 

опсерва

дознаде истовремено, 

нада, да Ће и моћи да 

овдашњи посао инспектора, т. ј. да плату и даље прима. То 

је било за Весела, није ништа имао од имања ·као гром 

и;:: ведрог неба. Олберс ј!О посредовао а је радо 

пристао на све предлоге, пошто су новчани захтеви новога 

били најминималнији, наиме он је захтевао само 

100 талира годишње. У вече 19 1806, једног кишовитог 
и бурног. дана, спакова Бесел у Патеновој улици своја штам

пан": дела и манускрипте, инструменте, одела и остале поро

дичне ствари, стеже руку свима својим друговима из 

прође капију,. упути се дуж Шафкаузеровr сеоског 

такQ .све дщье, док не стиже веЋ у позни ·у 

службени двор, који је сад требао постати 
И р~дНО; МуСТО. 

је у Лилиентал . ушао један нови 

:~<оји • се. олцчавао у испитивању апарата за мерење и строгих 



математичких обравложеља посматрачких 

наредних година био сав испуњен делатношЂу, 

у Лилиенталу обузе нека врста меланхолије, 

о која је почивала само у »У 

био увек задовољан. Ма шта се могло десити ·ТО ме 

лело наЂи разлоге да то оправдан. 

све другачије. ми не чини нешто 

па ипак ме обузима жеља, да из посишем 

требао сад да постане 

да би ra од тога осло-

и на тога ивмољено ослобођеље. 

Олберса код Фон славног 
итадашњег државног саветника, 

ослобођеље. после тога појавио се план, да се у 

под ваштиrом Мурата оснује 

се потрудио да Бесела придобије за тај план. 

је пропао, али је зато овоме 

<ЈЛАЈ.U'-"'"' Фон Хумболта предложено, да се прими положаја 

директора 3вездаре, која Ђе се саградити у 

Бесел у знао да ли да се прими 

или не, па чак и нервно оболео. Најзад 

тог новог ввања, а .затим 

се 27 марта 18 ва увек опрости од Шретера. 

Преко Миндена, Гетиноена и Готе ка Берлину, водио је 

пут за l{енигсберг, где Бесел најзад стиже. На овдашњој 

sвевдари која се градила по љеговом плану, постављао је 

иструменте којим је руRоводио он сам по новим гледнштима, 

затим рачунске методе које је сам постављао и тако отворио 

'Нове путеве научној астрономији. Тачност његових мереља 

изазивала је дивљеље и чуђеље астронома, нарочито када 

бејаше Фраунхофер лиферовао свој славни хелиометар за 

Упоредо са тим мерељима ишла су практична 

истраживања и опширна рачунаља. Не постоји ни једна 

област у астрономији, за коју би се могло реЂи да ју није 

довољно испитао. 

Славним француским математичарима Лапласу, Поас~ну 
и . импонирала је изврсна Беселова способност, којом 
је он и најобимније рачуне брзо и сигурно савлађивао, један 

таленат се у 

вачких послова. 

напорна ноЂна нv·с.шсн 

оних, 
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трг о

да ra 

дошли у додир са љим. ra је нарочито ценио; 

приликом љегове последље болести обрадовао га је монарх 

слике и одашиљањем свог личног лекара. 

1846, у 62 години живота, али 
даље и све донде док мисаони људи 

поглед у звевдано небо. 

на један популаран начин претставити важност 

радова, а теже духовни 

астрономије. МеЂутим моЂи Ђе се бар 

претстава о тачности и 

споменемо често 

паралаксе једне некрстнице, дакле задатак на 

пре љега скоро сви радили 

види 

Да 

једне звезде назива се под се 

земљине путаље посматран са те звезде. 

увидели, на који се начин са земље до овога угла 

може сетимо се познатог 

. , Ако се налазимо на каююј која плови, 

каq да непокретна околина врши неко које је сасвим 

супротно оном стварном кретању лађе. лађа све 
f{ac. носи, Земља пређе за једну годину своју путаљу око 

Сунца; као последица овоме описује сваi<а звезда 

у васиони привидну путаљу која је слична путаљи земље. 

коју има земљина пуrања са 

звезде некретнице зависи само од даљине те звезде; ако би· 

ист<\, износила 57 полупречника земљине путање, онда би се· 
полупречник привидне путање звезде, тј. годишња паралакса 

поја~ио под уrлом од Јо, т. ј. дупло веЂем, него што нам 

изгледа пречник Месеца или Сунца. На даљини од 3438 полу
пречника земљине путање појавио би се овај. угао у вели~ 

чщ1и од само једне лучне минуте, а на даљини од 206265 · 
полупречнюса, у величини само једне 

докучивању"даљине једне звезде некретнице, главно је само 

то, да се ивА'н~ри годишња паралакса исте, а астрономи се у· 

ствари нису ус'iрNчавали да таква мереља предузму нарочито. 



од како nочео учити да се око 

nосм.атраљима ове 

су мерена са 

налаае се ·и' О:на 

успео да својим инструментима 

чинили само З 1 '--'-- део Месечевоt' ' 
основу ових nосматраља доказано је, да се звезДе i-н!kp\:'rilи:цe 

налазе на веtој даљини од 90.000 милиона миља оД 

Јер ако би то одстојаље било маље, морале' би :З~:!'еаде пока
зивати паралаксу од најмаље једне лучне минуте, а tiiтo' 

Тихо посматраљима није случај. 200 година доцнЈиiе 
успео је велики енглески астроном. Брадлеј 'Jia своја 

посматраља доведе на тачност до лучне секунде. Звезде 

некретнице, које се налазе на маљем отстојаљу од 4' 
миља, морале су показивати мерљиву паралаксу. 

изгледало, I<ao да је ту за Л>удсi<о знаЊ'е' 

чена граница која се не може преtи, јер било' 

љиво да Ђе се у мерељу постиtи веtа тачност, 

Брадлеј. 

су ипак у времену после 

за проналажеље паралаксе 

ИСТИ НИСу довели НИ ДО l{af{BИX резултата. ДотЛе: се ОД 

звезда некретница, код којих се трагало за параЛакс'6м; бИрале 

првенствено светлије, полазеtи од не баш невероватне 

поставке, да су оне земљи најближе. Када се 

свих таквих звезда не по кава паралакса;. почеше се 'Дотичне 
звезде бирати по једном другом основу, док Бесел не 

наi)е прави принцип. ' ' · 
Он је на име полазио од гледишта, да нйсу jerвer.iiИje, 

звезде најближе земљи, већ оне које показују најинтензивније 

сопствено кретаље. За само одређиваље паралаксtе, ''Изабрао 

је он исто тако други пут, на тај начин, што 'је оне' зве3де 

чија је паралакса требала бити одређена, упоредио''Са' онима 

авездама, које су по свом положају биле ближе али с.:тiабог 

привидног сјаја. Притом је паралакса упоредљИвих звезда 

~сматрана неизмерно малом, што је уосталом врло вероватно, 

алИ' што се могло и из самих посматраља доказати. 'тај 

начин испитивао је Бесел звезду .N!! 61 у сазвежђу ЛСlбуда, а 
у. међувремену, ОД августа 1837 ДО октобра 1838 tОД. ·.по
отављена мерења показују уствари једну паралаксу, од 
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одговара даљини 

Тиме је решен 

·нама година радило, и 

селова мереља била су 

се стати-

или реqима, љима се долазило до 1/10". 

пак дао појам о од довољна је. ваљд<l 

да се један овакав угао добија када се 

са човечје главе, пошто се иста стави на 

испред очију, у својој ширини одн. дебљини подели 

делова и аамисле праве линије повучене са крајева тих де";' 

лова у правцу очију. 

Тачност достојна дивљеља Беселових мереља и 

оштрина духа с I<ојим је овај генијални истраживач извлачио 

закључке, показала се добро и код два проблема, који га 

у љеговим последљим годинама живота интересовали. На 

основу дугоrодишfhих мереља дошао је до увереља, да про~ 

менљиво сопствено кретаље Сиријуса води закључку да ова 

светла з.везда има једног тамног пратиоца с I<ојим се 

око заједничке тежишне тачке. Како се радило о сасвим не

знатној промени места од стране Сиријуса, није осталр 

селово тврђеље без критике. Међутим рефрактор од 18 цоли 
у Чикагу показивао је 31 јануара 1862 једну слабу аве3ду 

у близини СИ:ријуса, а доцнија рачунаља од Аувера пружила 
су доказ. да је ова звезда у ствари онај тамни пратиоЦ, ,, 
је постојаље Бесел сматрао потребним. 

Други проблем се односи на географску ширину висине 

nолова. У једном писму упућеном Александру Фон Хумболту 

писао је Бесел 1 јуна 1844: »Сумљам у непроменљивост ви

сине полова. Моја међусобно сагласна посматраља смаљују 

.висину пола (Кенигсберг) од почетка 1842 год. до сада истщщ 
за око 0,"3, али и ова мала количина изгледа ми да 

последица грешке у посматраљу. Ја притом мИслим на уну: 

трашље промене Земље, које утичу на Правац теже«. Ху'мболт 
је окарактерисао о~о мишљеље као једно »чудновато убеђеlf?е~, 
које је Бесел понео са собом. у гроб. Но није ни оно ум.р.цо. 

Њеrов.а тачност ча·к се обистинила, а од пре неколико .година• 

као сигурно знамо, да висине полова подЛежу ма.тiим варија

цијама1 која. су изазвана променом положаја Земљи:не 

oбpтiOif1ct:, Ове ,варијације тщю су неанатне, да, су још ~ да!fас 



потребни најтачнији инструЈУ\енти и методе посматраља, да би

се уопште могла приметити. 

Беселова практично-астрономска делатност односила се 
већином на одређевање места небескиЈУl телима, док су по

сматрања фиsичке природе чланова Сунчевог система мало· 

Запостављена. Но и оно мало, што је он на овом пољу учи~ 

нио, од највеhе је важности: љегово одређивање масе и спљо

штености Јупитера, односи виличине Сатурна и 

говог најсјајнијег месеца, радови су који и данас 

пуну вредност, а љегова посматраља Халејевих комета 

упуsнала су нас ,..:а једном сасвим новом снагом, која 

у оним светским телима која су за нас још тако загонетна. 

Превео, 

у 1 

је збоr рђавог времена само 10 дана и то дана: З-5, 
14-17, 21, 23 и 27. Поред тога могло се је пратити неколико 

образовања : гомиле пеrа, док међутим краткотрајна образовања пора v· 
времену између 5-14 вије било мoryhe посматрати. 

Свих разних 18 гомила пега и пора било је посматрано. Активност· 
Сунца расте. 

· На ceвepttaj йолулойта посматрало се је 9 разних гомила, 
којима је било 5 гомила пора и малих пеrа али само краткотрајних. 

У великој пеrи, која је изаш11З веh 28.IX, појавила се, дана 3.Х све· 

rлосна трака, те је пеrа добила два језгра. Претходна мања пеrа IIO'Ieлa 

се је смањивати, те се је uела гомила распа.1а још пре 14.Х. 

И у другој гомили, која је изашла дана 28.IX појавил~ се је у 

п~етходној великој пеrи светлосна трака, да су настала два језгра. Међу·
тим дана 5-Х раздвој11ла се је претходна пеrа са два језгра у две само

сталне пеrе. У распадању се налази следеhих 20 малих пеrа и пора. Го-' 

МИЈ1е је нестало пре 14.Х. 

Дана 21 је изашла пеrа велика 40", у којој су до 23.Х настала два. 

језгра. Пеrу су следиле две мале nere. Појас, који раздваја оба језгра у 

великој пеги, појавио се је дана 27.Х у изванредној белој блистајуhо,. 

боји. Између 21 и 23.Х је у тој пеrи вероватно настала светлосна трака. 

woja није била посматрана. Гомила је зашла у септембру иеп9сматрана. 

Дана 27 подигла се је за 40'' велика пеrа, _ I<oja се веh почетком. 

новембра распала у три поре. 

И на ју:Ј!сној йолулоШlltt посматр11но је такође 9 разщџ гомила пеrа 
и пора; међу којума је било 5 краткотрајаюr гомила пора и малих пеrај: 
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Од 14-21 посматрала се је rомила, која се је састојала од претхдне 
веhе пеrе са следеtюм малом пеrом и 5 пора међу њима. Дана 15 
2 у претходној веЬој пеrи а следеhе поре се повеhавају. У следеhој 

_ ·мыюј пеrи 2 језгра дана 16, а дана 17 претвори се uреrходиа 

веhа п ега у пеrу са 1 језгром те поре њима престају. Следеhа мала 

пеrа се је дана 21 распала у 3 мале пеге, после чега је гомила зашла. 
тој гомили морале су се појавити и светлосне траке, али које нису биле 

nосматране. 

Дана 15 изашле су 2 поре, које су порасле до 21 на велику пеrу 
"(40") са 2 поре, после чега је гомила зашла. 

Крајем месеца биле су обе сунчане полулопrе јако активне. У ок

тобру појавиле су се на северној полулопти наново светлосне траке. 

су се на северној полулопти 2 светлосна трака, 

јужној 3, дакле укупно 5 светлосних трака. Тенденција ротације светло

сних трака била је на јужној полулопти ENW. Ако узмемо у обзир 

светлосне траке, које су се вероватно појавиле, али нису биле посматраве, 

на северној полулопти једна, на јужној 2 траке, - била су укупно ва 

полулопти 3 светлосна трака, а на јужној 5. Како посматрања 

показују почела је појава светлосних трака расти, што се више 

жује субмаксимум у јануару 1937, 
Суб~аксимуми, кој!! су били посматрани веh пре 10 rодинаl) поја, 

вили су се изразито у времену посматрања од јуна до октобра 1936. 
Следаfiи преглед све у том времену, засебно за 

северну полулоп:rу и засебно за јужну. 

је било на северној полулопти: 

10-ll.VI. без nopa и пеrа 

8.VП. " 
28.VП. имало је 4 поре 
2.1Х. имало је 2 поре 

25.IX. " 1 
14.Х. 2 

Сунuе је било на јужној полулопти: 

16-21.VI. беs пора и пеrа 

H.VH. 
21.VIII. • 
28.IX. на западу 3 пеrе. друг де без п ора и nera. 
23.Х. имало 4 поре. 

Као што преглед показује, наступају субминимуми у одреlјеним 1 

размацима времена, особито на јужној полуло.ЈТи. Огравичени су на о'д· 
ређену сунчану површИиу те показују неки закон у постојању. 
ски се помичу у правцу W-E, што показује на појаве уиутрашњих суи.' 
чавих струја. Субмиiшмуми без пора и пеrа престају, што се више 

1) Виrщ диаrрам у Сатурну бр. од 1936. 



ближује максимум одн. субмаксимум и што више расте укупна суичева 

активност. се очекивати иитеизивтиније суичеве активност. 

Sonneпfleckentћatigkeit iш Oktober 1936. LichtЬruckenerscheinungen 
,-.,,,"нс:«. Sнbminima im Jнni-Oktober 1936. Wanderuпg der Subminima W-E. 
Aпzeichen der intensivereп Aktivitat der Sonne. . 

Прив. опсерв. Сунца у Љубљани 

1 новембра 1936. 

и 

Нова авевда у ·- Оп-

У Токиу објавила је 4 
t»ктобра ове године, да је у близини 

звезде у сазвежђу Стрелац откривена 

једна нова звезда пете привидне ве· 

личине. Исту звезду видео је 6 ок
тобра С. Jackson, када је била 6m 
а Козлов, са оnсерваторије у Ташкен~ 
11у, видео ју је 12 октобра као звезду 
7m. За rеоrрафске шириие наше зем
ље нова звезда се налази сувише 

ili.11изy хоризонта, те је љено nосма

траље врло тешко. 

Комета Пелтие на јужном небу. 

- Ј. W. Hutchings, из Велинrтона на 
Новом Зеланду, посматрао је комету 

Пелтие .почев од 6 августа. Комета 
је тада била друге привидне величине 

и могла се ле11о видети и голим оком 

упркос јаке Месечеr;е светлости. Је~ 
зrро је било елиnтичног облика и 

врло јасно, а реп дуr око 4° и доста 
wирок. 12 августа изrледаЈЈО је да се 
ја~>љају трагови секундарноr репа, 

који се раније нису примећивали. 

Hutchiпgs се нада да ће љеrова по

сматраља секундариог репа комете 

потврдити други nосматрачи, јер он 
због рђавог времена није могао npa· 
пни комету од 6 па све до 12 ав· 

rуст.:~. 

Комета (1936 с).- Tpehy 
комету у овој годиви открио је С. 

Jackson, са опсерваторије Кап. Сре· 

дишни асrрономски биро у Копенха· 

rену добио је 21 сеnтембра обаве-

mтеље о овом Комета је 20, 
сеnтемб;:>а имала 22h,, 
59m,8, а деклииацију - 12° 4Т. 
Cunningham·oвим рачунима nутаља 

комете је елипса, коју комета nређе 

за нешто маље од седам година. Од

мах по открићу комета је била 12 
фотоrрафске величине, али јој због 

удаљаваља од Земље и од ве

личина стално лагано опада. flo еле
ментима које је израчунао Jacksoп fЈз., 

посматраља од 15, 20 и 26 сеnтембра,. 
добивене су следеhе ефемериде hO· 

мете: 

а д r 
Децембар h т 

2 057,3-15 36 
6 1 4,7 -14 38 

10 1 11,9 -13 38 
14 1 19,2 -12 36 1,692 1,079· 
18 l 26,5 -11 33 
22 1 33,8 -10 30 
26 141,1-9 26 
30 1 48,3 - 8, 21 1,784 1,282: 
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opservatoriji Kvistaberg, 
vena је и Orao па rektascen- Отишавши 
z.iji 19h 14m i dek!inaciji -1• 1° 36' jedna је преда~>аља познатог астронома 
nova zvezda. Nova је 18 septembra, na, баха и читао латинске преводе 1\лa

dan otkrica, bl!a osme prividne veliciпe. сич1шх nисаца, а нарочито 
Z·vezda је karakteristicпa ро tome sto Како је Реrиомонтанус био један Од 
је porast njenoga sjaja veoma spor. од најбољих Пурбахових учевю,а, то 
Novu zvezdu otkrio је astronom Tamm, ra овај узе за свог сарадiШЮ! 
а Hoffmeister i Morgenroth, s2 opser- су заједнички вршили теориска иcпи
vatorije Sonneberg, nasli su na raпijiш тиваља о положајима оних некретни
sпimсimа jednu zvezdu koja је 17 jula ца са којима су се могле довести у 
bi!a 9 veliciпe, 20 jula 9,7 i 31 jula 8 везу разни положај и nланета; 
velicine. Tokom avgusta sjaj nove kretao ничким радом пошло им је за руком 
se izmedju 9m, 9 i Sm. Novu sLl, posle да докажу да се стварни nоложај и 
otkrica, snimaH mnogi astronomi, kao Марса моrу разлвковати за читава 
na primer: Lacchini, Schmitt, de Roy, Lo- два степена од оних који су у та· 
reta. Snimak kojije nacinila opservatorija блица ма прорачуиати. 
Ji'lvissy 5 oktobra od 18ћ 54m do 19ћ 33m, После смрти своrа учитеља оде Ре. 
pos!uzio је za odredjivanje nјепе ve!iciпe 1 rиомонтанус у Рим, где је 
koja је iznosila 7m, 9 do 8ш. LiпЬlad вао и преписивао старе грчке руко· 

i Ohmak nasli su da је spektar поvе 20, писе јер је пре тоrа веh савладавао 
23 i 26 septembra, kao i 7 oktobra blo и тај језик. Сем Рима, у коме је вр· 
veoma sJican spektru Novae Herculis н шио многе опсервације, 
шзrtп 1935 godine. Profesor Wood, iz астроном посетио је и друге итали· 

Johannesburga, primetio је 25 septembra јавске градове, долазеђи у додир са 
da se поvа udvojila i da su nјепе kom- тамоmњим астрономима и расправља~ 

ponente blle па rastojanjt1 od јеdпе јуtш са њима о научним питаљима; 

sestine !uспе sekuпde jedna od druge. држао је чак и предаваља из астро-

нова ввевда у 

Tamm, проналазач прве нове звезде 

у OpJiy, открио је фотоrрафским ny-
тем још једну нову звезду у истом 

сазвежђу. Nova Aqui!ae N2 2 има седму 
привидну величиву и љена је ректа

сцензија 19h 23 ш, 5, а деклинација 

+ 7° 25'. 

номије пред одабраним слушаоцима. 

Из Италије је Реrиомонтаиус на по· 

зив уrарског краља Матије Корвина, 

отишао у Будим, г де се налазила ве

лика збирка грчких рукоnис~ али се 

због рата није тDмо задржао, већ 471 
оде у Ниремберr. Ту је у једном од 

највиђенијих грађана, Бернарду Вал
теру, нашао мецену који му је обез
бедио живот и омоrу!шо му да се 

nотпуно ода науци. Валтер га је 
снабдео и инструментима, па је чак 

и једну штампарију ставио 

Пет стотина година од роlјења 

Региомонтануса. - 1436 године р.о
ђен је у Кениrсберrу, а у немачкој 

nокрајини Франконији, - Јохан Ми-
лер, познат у астрономији под име· на расположеље. Једна комета, од 
вом Реrиомонтанус (ово име постало 1472 коју су Валтер и Реrиомонтанус 
је од латинског nревода имена љеrо- пажљиво посматрали, навела је овог 
вог родног места). Завршивши прет- последњег да јој посвети један свој, 
ходве студије у Кениrсберrу, Реrио- рад. У Неремберrу је Региомонтанус 
монтанус оде у Лајnциг где је на написао још велики број других дела, 



која су у оно вр~:ме уживала веома Нов ппанетоид. На 

велики уrле и била правилво оцењена. астриiомској опсерваторији откривен 

Како је Реrиомонтанус радио и на је у но!Ји 14 и !5 октобра нов пла· 
календару, то га папа Сикст IV позва нетоид који је добио rrривремеиу 

у Рим да узме учеш!lа у исправци ознаку 1936 Т В. Нов планетоид је 
календара. је дошао у Рим открио Г .. М. Протиh. 
1476. али веh године умре. 

одељење 

Појава uиклона на Средоземвом Мору крајем прошлог месеца мза
звала је упадање хладног nоларноr ваздуха у пределе западве и средње 

Европе. појавом на европском ктп:ииенту и у вашим север~им 
пределима овај поларии ваздух, у почетку месеца октобра, је изазвао no· 
тискивање топлог ваздуха даље nрема југу и истоку. Његово надирање 

·нрема највише се осетило на Пирииејском и Балканском Полуострву, 
где је наступило осе1но захлађење. На тај начин било је вршено 
тање средоземног тотюr вазду.ха са запада и истока. 

Бу ду !Ји стиснут са обе стране, топли сред()lземни био је 
да се nомери севериим обалама Средоземног Мора, где је на~ 

сrупило њеrово ковнтлање и стварање средоземног циклона. Овэј се 

циклон под утицајем хладних ваздушних маса са копна померио на Јадран 

и јужни део Балканског Полуострва изазивајуtш облачио и кюшю време 
у целој нашој земљи. 

даље одржавање полариоr ваздуха над копненим пределима оrра
ничило је активност циклона само на морсl{е површиие и на обале кон· 
тинеита. Из тих разлога читав низ циклона, који су се стварали на Сре
доземном Мору у првој половиви месеЦа октобра, давао ј'е nроменљив и 
кишни временски карактер у иашај земљи све до 12 октобра. 

Пошто су сви ови цикnони пролазили иајчешhе јужиом половином 
Балканског Полуострва, то је веhа северна половина наше, земље била у 
домаку севериих струја, које су доносиле сем кишног времена још и јаче 

захЛаlјење, што је изазвало у планинским пределима Дравске, Савске, 
:Врбаске и Дрииске Бановине и појаву снега. 

llојачањем активности цнклона над северном Евроnом, била је од· 
сечена поларва ваздушна маса од с11иrа извора а под упливом активности 

цшслона на Северном Мору, почела је да се спушта својим централним 

делом на средњу и јуrоисточну Европу. Топли ваздух био је поно.во по

тиснут даље nрема југу, те је зато средином октобра у вашој земљи 

отпочело разведравање, које је потрајмо неколико дана. !Ioлapim хладни 

. sацух, који се спустио у мање rеографске ширине и изазвао разведра-
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вање .У нашој земљи, постепено се заrревао и све ВiЩ.I<О своје ос о· 

присуство, осеЈ'јало, се. у нисlџlм •!Niцшм температурама 

местимичним слабим мразевима. Остаци поларног ваздуха постепено су 

одлазили даље прРма истоку, место новим средоземним циюю-, 

JШMII, који су изазивали извесан пораст температуре у нашим пределима, 

иаоблачење и кише. 

У другој половини месеца октобра није било више уnадања nолариог 

ваздуха на европски континеват, неrо је јужна половина дощ!зилњ 

под утицај Азорскоr максимума, који је упадао преко западне у средњу 

Европу и у нашу државу. Али под упливом средоземних циклона њеrов. 

утицај био је у великој мери сnречен, те су зато у лруrој половини ме· 

сеца октобра временске прилике остале без знатних промена, преовла~ 

ђивало је облачио са местнмичном 1'ишом. 

Према томе месец октобар био је врло променљ~•в, обилан са 

деиим талозима и прилично хладан. 

Преглед временских прилика у месеuу октобру по данима види се. 

из приложеноr пре г леда. 

1 октобра облачио у uелој Краљевини. Киша средином uржаве и 
северним пределима. 

2 октобра. Облачио са кишом у севериим крајевима, разведрило се 
у остћлим nределима. 

3 октобра. Облачио са кишом у целој . Извесно равне-

дравање наступило је у северозападним пределима. 

4 октобра. Расведрило се у северозаnадннм пределима. Облачио са, 
кишом у остаЈ!НМ пределима. Снег пала у Босни. Температура осетио, 

опала. 

5 октобра. Ведро у западним ·крајевима и на nриморју. Облачно 

осталим прелеnима. Температура нешто порасла. 

б октобра. Ведро на јужној а облачио на северној половини. Киша 

и снеr у Савској и Дравској оановиви. Јак ветар широко са кншом на, 
nриморју. 

7 октобра. Облачио н кишно време у целој Краљевини. Свеr у 

Дравској и Савској Баиовини и на Планинама у Босни. Ветар мести

мично јак. 

8 октобра. Об.~ачно и кишно време у целој Краљевини. Снег пада 

у Дравској Бановини. Јак ветар на приморју. 

9 октобра. Облачио у целој Краљевини са местl'!мичиом кишом. 

Извесно разведравзње почело је у приморским крајевима. Температура 

мало порасла. 

10 октобра. Извесно разведравање на источно) половини1 облачио, 
са кишом на западној половини. Температура мало порасла на источној 

половини. 

11 октобар. Облачио у цеnој Краљевини. Кише је било у Дравској, 

Савској и Вардарској Бановини. 

12 октобар. Слабије разведравање наступило је на крајњем северу, 
Облачио у осталим пределима са кишом у Горњем Приморју и на 

половини државе . 
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13 октобар. Ведро са маrлом у северним крајеви~1а. О 
блачно са кишом у осталим пределима. 

14 октобар. Преовлађивало је ведро у северним Облачн' 

у осталим прелели~1а са кишом средином државе и у јужним пределим< 

15 октобар. Преовлађивало је ведро у Горњем Приморју и у севе 

ро3зшщним крајевима, обдачно у осталим t!ределима. 

16 октобар. Разведрило се у uелој држави, само на крајњем север 
и преовлађивале је облачио. 

17 и 18 октобар. BeJipo у целој Краљевини. 
19 октобар. Облачио на северној, а Bel!po на јужној половини. Киш 

пада у Савској, а маrд.е у Дравској Бановини. 

20 октобар. Наоблэчило се у целој Краљевини. Киша 1111да у Са1 

ској и Дравској Бановини. 

21 октобар. Извесно рззведравање наступило је у Горњем Примор! 

и у Дравској Бавовини. 

22 октобар. Разведри.1о се у целој земљи, само у северозападн~ 

пределима преовлађује облачио. Јутарње магле у дравској Бановин 

23 октобар. Ведро на крајњем jyry. Наоблачило се у осталим пр 

делима. Киша у североисточним пределима. 

24 октобар. Преовлађивале је ведро у целој Краљевини. 
25 октобар. Ведро на приморју, а облачио на источвој половин 

26 октобар. Облачио у целој Краљевини. Киша у приморским 

јужним пределима. 

27 октобар: РазвеЈiрило се на западној половини, а облачио 
половини са кишом у јужним крајевима. Јутарње маrле би1ю 

местимично. 

28 октобар.· Облачио у целој Краљевини, Киша у Дравској и С1 

ској Бановини. Местимичне магле на јужној половини. 

29 октобар. Облачио у целој Краљевини. kиша nада на источ; 

половини. 

30 октобар. Облачио у целој Краљевини са извесним ведринама 
Приморју. Киша пада на крајњем северозападу и у Моравској и 

ској Бановини. · 
31 октобар. Облачно и кишно време са местимиqно јаким ветр 

Преглед l<ретања температуре [дневне, максимвлне и минимал 

као и водених талоrа види се из приложене табмше. 

уред ни 

И;эглед неба у овом броју шюстао је 3бог вели, 
материјала. 

!Иолимо йреШйлатнике да обнове йреШйлаШу и 
»Camy;m« йрейоруче йрuјаШељима. 

Штамnарија .ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ· Изщшачке књижарниuе .Скер. 

Владимир М. Боrданови\1 - Беоrрад. Кнеза Павла l5a. Тел.: 23-61 



позив на упис у члаиство 

Астроиомскоrдр~тва 

Питања на koja треба да одrоiЈори пријаiЈилац 
,,--------------------------·------,-----------~ 

Отl?ад се баЬн астрономвјом? 

Да лв је члан Јюr страног астрономсkог друштЬа? 

Да лв је претплаће11 на l?ojy страну астрономсkу реЬиi~? 

Има лн kakaЬ астрономсkн инструмент? 

Уписнина је 3а сЬе Ьрсте чланоЬа дин . 10. 
Чланарина је 3а редоЬне чланоЬе дин 10 полугодвшње, а 3а помажуће дин. 150 

rодишње. ДобротЬори у лажу једном 3а ybek најмање дин. t 500. 

Примљен 'i члансrоо решењем Упраое ОД · ---- -- - - ----- -- ---- -- -

3аоеден у Књиrу чланооа 

ПОД Бр. -- ------- -- -- -----· 

о 

Сеkретар, 

19----- -- · 

обавезе према друштву; да помажу св ЈИМ сретствим апреда р)'··----....Ј 
штва, шире друштвене идеје и раде на остварењу друштвених циљева. 

§ 59. Чланови друштва .имају право да бирају Управу, Саветодавни 
и Надзорни одбор, као и да будУ бирани за њих; они на скупштинама 

врше врховни надзор над радом друштва. 

§ 60. Циљ друштва је научио обрађивање астрономије и њено 

-поnуларизовање међу што шире слојеве југословенског народа. 
§ 61. Научио обрађивање астрономије вршиће се помоћу стручних 

предавања, публикација, оnсервација неба и сличним погодним срет

ствима. 

§ 62. Популаризација астроноМ!Ије обављаће се преко популарних 
п~давања и публикација, демонстрација неба, а ако буде иоrуЬно 

·растурањем бесnлатних или врло јевтин'их брошура и књижица. 



Позив иа упис у члаиство 

Астроиомскоr друпЈтва 

Пријаоница 
3а упис у чланстоо Астрономсkоr друштоа - Београд 

)Келим да постанем -- ---------------------- -- -------- члан АстрономсRоr 

друштоа 

Пре3име -----------------------------------------

3анимање 

Место ---- ------------------ ----------------------

Име -- ---------------------- --- -----------

У лица и бр. -------------------------

Банооина ------------------------ ---- -· 

СЬојеручни nотrшс 

Предлажем Г. ------------------- ---- -----------------· ·· 3а ----------------------· 

члана AcrpoнoмcRor друштоа. 

ооавезе према друштву; да помажу својим сретствима напредак дРУ· 

штва, шире друштвене идеје и раде на остварењу друштвених циљева. 

§ 59. Чланови друштва .имају право да бирају Управу, Саветодавна 
и Надзорни одбор, као и да буду бирани за њих; они на скупштинама 

врше врховни надзор над радом друштва. 

§ 60. Циљ друштва је научио обрађивање астрономије и њеио 

Ћопуларизовање међу што шире слојеве југословенског народа. 

§ 61. Научио обрађивање астрономије вршиће се помоћу стручних 
предавања, публикација, опсервација неба и сличним погодним срет

ствима. 

§ 62. Популаризација астроиоМ!Кје обављаће се преко популарних 
ПР!fдавања '" публикација, демонстрација неба, а ако буде моrућно 

·растурањем бесплатних или врло јевтин'их брошура и књижица. 



Позив иа упис у чланство 

Астрономскоr дРУПIТ&а 

Астрономско друштво повива све љубитеље и при
јатеље астрономије, да постану чланови друштва чији је 
задатак да уповна Југословене са лепотама и тајнама 
неба и вемље. 

Чланарина за редовне чланове износи дин. 10 полу
.годишње, а за помажуhе дин. 150 rодишње. Добротвори 
улажу једном за увек најмање дин. 1500. 

У.писнина је за све врсте чланова дин. 10. 
Чланови Астрономског друштва добиЈају астрономски 

часопис »Сатурн« по цени од дин. 40 годишље, односно дин. 
25 полугодишње. 

Захтевајте да Вам се пошаље Пријавница за упис у члан
.ство Астрономскоr друштва, коју треба попунити и послати 
на адресу: Астрономско друштво, Клемансоа 20 - Београд. 
УписнИЈНу и чланарину ·слати на чекоони рачун код Поштанске 

.штедионице бр. 57011 или на адресу :.Сатурн«, Милоша По-
церца 16- Београд. 

Сваки пријатељ астрономије и сваки члан Астрономског 
друштва треба да сматра за Дужност да Астрономском дру
штву прибави још три пријатеља - три члана. 

'НЕКОЛИКО ОДРЕДАБА ИЗ СТАТУТА АСТРОНОМСКОГ ДРУШТВА 

§ 3. Чланом друштва може постати сваки држављанин Краљевине 
Јуrюславије, кој1И1 се по друштвеним правилима упише за члана дру· 

штва и о томе добиј,е потврду од Управе. 

§ 42. По Другим местима Краљевине Југославије, као и у БеоградУ, 
могу се основати подружнице Астрономског друштва, које ће у зајеА

ници с овим сарађивати на друштвеним циљевима. 

§ 58. Дужност је чланова друштва да се покоравају Статуту и 

•-одредбама и одлукама Управе на њему основаним; да испуљавају своје 

обавезе према друштву; да помажу својим сретствима напредак дру

штва, шире друштвене ид~је и раде на остварењу друштвених циљева. 

§ 59. Чланови друштва имају nраво да бирају Управу, Саветодавни 
и Надзорни одбор, ка-о и да будУ бирани за њих; они на скупштинаиа 

врше врховни надзор над радом друштва. 

§ 60. Циљ друштва је научио обрађивање астрономије и њено 

·тюпуларизовање међу што шире слојеве југословенског народа. 

§ 61. Научио обрађивање астрономије вршиhе се помоћу стручних 
предавања, публикација, опсервација неба и сличним погодним срет

ствима. 

§ 62. Популаризација астрономије обављаће се преко популарнюс 
ПР!едавања и публикација, демонстрација неба, а ако буде могућно 

·растурањем бесплатних или врло јевтин'их брошура и књижица. 
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