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Руџе Бошковиh 
Поfюдом стопедесетогодишњице смрти1 ) 

Вратимо се за стопедесет година уназад и зауставимо 
се у вили хирурга Босиа у Милану како бисмо са дубоi<им 
поштоваљем присуствовали смрти Руџе Бошi<овиtа "чија ја

чина и истовремено разнолиЈ<ост талента који се расплињује 

у обимном раду тог невероватног човека", како кажо Дегел 
Стиварт "мора да чини високу част државе из које је пони
као". Фебруар је 1787. У врло у~<усној соби лежи на самрти 
највеtи ум кога је икада дала народна мајка. }{роз отворен 
прозор улази свежи ваздух лепог миланског поднебља а Сун

це, оно тоnло јужно Сунце некако нарочитu истиче болно и 
~искривљена~ лице »најконсеквентнијег њутновца«, I<ако је то 

I<азао Сен Венан, који далеЈ<о од своје отаџбине коју је то
лико волео лежи ту, у туђем свету, сав оронуо, туберкулозан 
а ~осушене ноге« и тумор Ј<оји се јако раширио на бутини 
не дозвољавају му ни Дit се покрене. 

Сам је, духовно сам, наnуштен од сваког сем од свог 
сеЈ<ретара Тамањина Ј<оји над њим бди као какав одличан 
пријатељ а који пати гледајуtи Ј<ако у .м.уЈ<ама умире ~узви
шени геније, кога је Рим почастио као свога учитеља и кога 
цела Италија сматра својим уi<расом а Ј<о.Ме би Грчка подигла 
споменик« Ј<аЈ<о пише Анl)ело Фаброни "ма била приморана 

наhи му место порушивши који кип својих освојитеља". 

Ум му је помрачен. }{роз његову главу пролеtу успомене 
иа његовог бурног живота. У Лондону је ... Баш у Енглеском 
двору ... пред принцом од Велса говори о прелазу Венере 

испред Сунчевог котура... Бирају га и за члана Енглеског 

1) Овај •1ланак краhи је извод из Бошковиhеве биографије, коју је 
за .Сnоменицу Бошковиhева живота и рада" наnисао nисац овога чланка, 
na се зато и ради малог nростора не цитирају nотребни извори, који су 
у биографији унети. 
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краљевског научног друштва ... Одређују га да са енглеским 

астрономима путује у :Калифорнију ради истог nрелаза. При 
овом оживљавању успомена његово лице озарено је ~адошЂ~, 
али одједнол1 постаје сетан ... Његово путовање осујеЂено Је 

интригама. Ову слику краЂег боравка у Лондону прекид~ лик 
његове мајке коју као да чује како му говори: »Боље Је да 
врши Божју службу«. И онако у лудилу, још. се више ужа

сава, још више је потиштен а оно што га наЈвише боли то 

је, што види себе сиромашна и неславна. . 
Још увек му nред очи долазе слике из његова nрохуЈала 

живота. Ето сада је у Бечу ... Разговара са Аустриским царем 
и са Маријом Терезијом ... Сада оnет, ено у Паризу је дирек
тор Поморске војне школе за оптику... У Риму мери два 

меридијана ... Гради оnсерваторију у Брери крај Милана. Све 
успеси. Одједном му у мислима долази слиi<а Д'~ламбера 
његовог великог непријатеља и чује како га оваЈ назива 

Италијаном ... Стреса се добри Руџе, јер он је Словен, Дубров
чанин што је увек и истицао. Опет му се јавља лик њеrове 

мајке J<Djy као да чује како му по сестри Аници поручује: 
»Боље је да врши Божју службу«. Свако његово преживља

вање успоменэ. прекидају ове материне пророчке речи, nуне 

искрености и топлине. И тај најпродуюивнији наш човек, 

највеЂи ум који је рођен на Балкану, кога је цео свет славио, 

коме се цео свет дивио и чијим би делима сваки културни 

народ украсио најлепше странице историје свога културног 

развитка није достојно оцењен у свои народу, јер његови 

следбеници нису били способни да оцене његова дела и 

,отишли су у бестидности тако далеко да су његове филозоф

~ке теорије које су нам дале нову природу и нов простор 

•назвали б е с м и с л и ц а м а на супрот изјавама једног 

':Касирера, Лорда Келвина, Томсона или Сен Венана који су 

:Његове теорије сматрали нечим величанствени11t и којима се још 

и данас после 200 година човек мора да диви. Заборанило се 
-на циљеве науке и на њену праву вредност, хтело се да 

;nростор једног великог БошковиЂа збаце са престола ствар

ности и савршене логике кога је он први видео и саградио 

1 на здргшим основама и да простор учине инвс,лидом ума 

. који Ђе за стубове свога екстr.нзиума имати имагинарне 
· 1тачке. 
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Пред саму смрт nовраЂа му се ум. Последњим свесним 
111огледом м:нrује св оја многобројна дела, која леже ту поред 
њега на столу ... l{рајним напором хоЂе да се подигне како 

·би свом будуЂем покољењу оставио још неколико редака ... 
Осушене ноге клецају му... Xote нешто да r<аже али 

. ' 
j\IY Језик одриче п о слушност ... Лице му је орошено знојем 
·који изазнва веЈIИI<а температура туберi<уле плуЂа ... Поглед 
му се задржава негде дал е ко, тамо преi<О јадрана где лежи 
Дубровник, њеrова »драга отаџбина.:, r<ако је он писао У' 
посланици Лују XVI ... l{ao да xote нешто да дохвати ... Одјед
•ном га хвата несвестица ... пада у наручје свога секретара ... 
•глава му је клонула ... још један трзај ... и тај велики човек, 
у сваi<ом смислу вели1ш, испушта своју душу. Секретар Тама
IЊИНО превлачи Ђебе преко љеговог лица док на оближњем 
·СIЈНЧаном часовнику Сунчева сею<а пою1зује 11 часова. Тако 
1је 13 фебруара 1787 умро наш Руџе, врло маркантна личност 
ХVШ века, који је само својим физичким :.ја« припадао то~ 
.мрачном добу ~амарила и интрига, а који је својим духом 
био далеко изнад њега и који Ђе по свом стваралачком 

•генију припадати сваком времену д()!{легод постоје људи за 
које Ђе наука бити изнад сопственог :.ја« и догод се буду 
!Ценили наука и културни напреЈ'(ак. 

Бошковиtiева йородицо. Руџин отац Никола рођен је у 
Орахову, селу на Попову пољу одакле је дошао у Дубровник 
друге половине XVII века где ступи у трговину код Рада Гле
i)евиtа. Путује у Нови Пазар ради трговине, стиче лепу имо
вину и враtа се у Дубровник где му је дошао и отац Бошко, 
по коме је и добио презиме БошковиЂ. Обезбедивши се ма
теријално, Никола се ожени Павицом, tерком познатог та
мошњег трговца Бара Бетере, који је још 1610 дошао из И
талије у Илирију. Руџеви родитељи имали су у браку деве
торо деце: Мару, Марију, Божа, Бартуа, Ивана, Антуна, Пе
тра, Руџа и А ницу. 

Породицу Бошковиtа без претериваља можемо упоре~ 
дити са нама свима познатом и у народној песми опеваном 

nородицом Југовиtа. Породица ЈуговиЂа са копљем у руци 
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бранила је слободу народа, породица БошковиЂ са пером је
стварала народну мисао. Мајка ЈуговиЂа и мајка Бошковиhа 
врло су блиске једна другој, реџло би се дil се њихова 

осеЂања поклапају до утанчине. Нама је добро позната мајка 
ЈуrовиЂа и трагедија на Косову пољу. Шrа ради она? Моли 
Бога, да јој да лабудова крила како би одлетела на Косово 
поље и видела своју деuу и свога мужа. Како их налази тамо?· 
» Мртвих наiје девет Јуrовиhа и десетог старог Југ Богдана .:. 

одговара нам народна песма I<oja даље каже: 

»И ту мајка тврда срца била 

Да од срца су зу не пустила.« 

Сад Ђемо се упознати и са мајi'ОМ БошковиЂа о којој, 
he нам говорити Руџе: "Имао сам мајку која је са неупоре
дивом мирноЂом духа :живела 103 године ... У најнеугоднијим 
приликама она је увек имала на устима: »Бог је тако хтео « 

... За једне болештине која је косила по Дубровниџу, мојој 
домовини, један мој брат (Божо) примио је све свете тајне и 
мислило се да је смрт неизбежна. Један други (Петар) ... раз
болевши се у једној куhици у пољу био је пренесен у град_ 

и становао је у соби на треЂем спрату. Погоршавши му се 
болест .и исn оведивши се изгуби свест због јаке вруЂице. 
Кад је хтео поhи у посете пријатељу задржаше га ... Мислило · 
се да се примирио. Особа, која га је чувала веровала је, да 
око три сата у поноh може за час изиЂи. Он устаде, потрча 
прозору, отвори га, поnе се на њега верујуhи свакако да је 
још у пољу где се кроз прозор .могло изиhи у врт. са, 
речима: :оНе пуштају .ме кроз врата, поhи Ђу кроз прозор <

скочи напоље. Одјt'дном зачу се пад на улици. Служавка. 
пође прозору и видеЂи при .месечини страшан призор гласно 

јаукну. Моја .мајка чује страшан пад а нежно је љубила своју· 
децу: йрибира се у себе један тренутак, онда u3говара· 
/(ао и обично речи: ,,Бог је тако хтео" ... Силази низ степе-
нице и cycpehe свога сина кога су носили једва жива и којк 
је издахнуо пре но што су га положили у I<ревет; йрайlи га 

онда иде у собу другога сина на йола мртвога и стаде 

га тешитu«. 

Зар нам ова прибраност достојна дивљења у једно!IL 
болу Руџеве мајке не показује блискост, сестринску блискост· 
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<Са мајком Југовина чију је мирноhу духа тако сликовито 
~nисала народна песма? 

. ~ИI<Ола и Павица стекли су у Дубровнику две чtе од 
l<ОЈИХ Једна, летњиковац, беше саграiјена на Илиној главици 

и у којој је породица Бошковиh пронодила лето, јер кад 
дође зима, пошто у њој »пуха ветар са свијех страна« они 
се селе у град на Пиле где су и.мали троспратницу, која и 
сада постоји у Бошковиtевој улици. 

Руџев отац Никола био је врло бистар и окретан човек 
1<оји је путовао не само до Новог Пазара, веt се пењао и 

до Рашi<е показујуtи велико интересовање за ондашњи српски 
живаљ. Иако католиi<, он је залазио у православне цркве 
јер је био пре свега Илир, Словен а онда му отац Бошк; 
беше православац. Никола је оставио драгоцене историске 
податке по наговору оца Пичепутиа које носе наслов: 

-:.Relazione dei Monasteri della Provincia di Rassia fatoci dal 
Signore Nikolo Boscovich in Ragusa«, У тим успоменама Нико.1а 
нам прича каi<о је Милошево спаљено од Турю<а 1688 а из 

њега су Турци однели велико благо и »разне црквене ствари 

11 једну краљевску круну, коју сам главом видео«. Но то није 

све, јер окретни херцеговац видео је и "једну позлаhену 
сребрну кутију на којој је било уписано, како и сам видех, 
.да се у њој налази комадиt дрвета од св. Крста. Кажу они 

монаси, да га је" ту "послала Марија, Rhи деспота Ћурђа, 

жена султан ова" . Ову релиRвију Никола је донео у Дубров

ник, јер је купио од Турака. У "Alcune Memorie Storiche" 
.Дубровачког колегија стоји, Rако је 1 октобра 1727 отац 
Божо "даровао нашој цркви врло лепу реликвију св. Крста 
·откупљену од Турака у чије је pyi<e била дошла." 

Бошковиtева мајка, Павица гајила је nрема деци велику 
љубав. До дубОI<е старости остала је врло свежа, јер она 
» види, чује, добро спи, добро и је, све зна и Ђути, не за
-боравља ништа", на 91 роiјендан добија писмо од Руџе на шта 
се весели. Руџе јој једном згодом шаље чоRоладе, које она 

·чув~ једанаест година "што јој служи за храну, јер јој то 
-приЈа мало с кафом ца помеша". Она није нимало уображена, 
·што јој је син славан, јер кад јој "предлажу да се не у 
:узахоли" она одговара :.да се у томе неhе уздигнути« и 

.додаје :.Боље би било да чини Божју службу.:. Она Руџу 
::пушта Rao и све остало на Божју милост, јер баш када он 
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јавља да xote у Калифорнију онда му сестра Аница пише у 

име мајке "Може ти, ако поiјеш на тај велики пут, она још 
и одавде дати благослов - који ти је доста помогао - и то 
без суза, као што ти га је дала, кад те је отпратила да се 

закалуl)ериш .. . и због чега се радује кад јој споменем, буд} Ђи 
те видела како пред њом клечиш и молиш благослов«. 

Сва деца Николе и Павице били су познати људи 
Дубровника. Најстарија к:lш Мара удала се за Руџу Драга. 

Друга кtи Марија ступила је у манастир св. Кате. Најстарији 
син Божо био је чиновник Дубровачке републике, старао се· 
о куtи, а када треба поправити куЂу, онда то чине »један 

мештар с качицом у руци, а други с ашком, а Божо nред 

њима да каже« шта треба да раде. Баро је стуnио у Исусо

вачки ред, био је професор у Перуl)и и у Риму а познат је 
као песник и математичар. Иван је ступио у Доминикансни 

ред а Антун је умро у седмој години. Петар, који се бавио 
песништвом и математиком завршио је тр?гично као што смо. 

веt видели. Аница, најмлаl)е дете писала је песме религиоз

ног и моралног карактера. Према Руџи гајила је велику 

љубав »јер би се лакше заборавила молити за себе него за 
тебе, сваки дан по више пута«. Она је радосна када јој 

пише Руџе, а нарочито :кад јој пише "овако лијепо пu нашки". 
Како је Бошковиt .много путовао то они, да би знали где се 
све он налази купују :карту и кад им јавља да Ђе у Калифор

нију, »ОНИ леже и траже КалифорниЈу, за коју не само да 

нисмо никада qули, него једва и изговорили и да је нисмо. 

нашли под познатијим именом Америке, . нити бисмо знали. 

што је, ни како, ни где се то дивље место налази«. Бошко

виt је према својој породици гајио исто тако велику љубав. 
и увек им је писао многа nисма. 
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Бошковиtiев жuвош. Говореtи о Руџевој породици, ви·
дели смо да је његов отац био херцеговац, дакле типичан ди

нарац који је имао култ према расаднику српске културе,. 

Рашкој а Руџева мајка била је дете Дубровн<Iка, која је од ро

манске ,културе имала наклоност према лепом. Тако се може

реЂи, да је Руџе роl)ен биолошким уједиtьавање.м словенске и. 
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медитеранске крви и да је васпитан под окриљем динарске и 

романске расе. И док су његови становали у старој куtи 

"кроз коју nyxa са свих страна" дотле он путује Европом и 

ступа у Енглески, Француски и у АустрисЈ<и двор, он је у 

друштву Марије Терезије, Француске I<раљице, Принца од 

Велса, па онда у друштву највеtих дипломата и научењака 

оног доба. 

Прве школе Руџе је изучио у дубровнику у језуитском 

колежу, а онда, како га је вукло срце науци, са блRгословом 

мајке путује у Рим. У колежу св. Игњација налазимо петнае

стогодишњег Дубровчанина 31 октобра 1726 од које године 

па све до 1740 пролази кроз све фазе васпитаља једног 

језуите. Још доi< је студирао филозофију (1728-1733) њеrов 

су таленат запазили његови учитељи Боргондио и Ночети, 

I<оји су га врло волели а нарочито Боргондио I<оји је увек 

говорио: »Где сам ја стао тамо почиње овај младиt«. За 

време школовања Бошковиt је пок2зивао зачуђавајуhу 

способност. Tai<o је 1735 читао у Римском колежу првих 300 
стихова свога песничког дела »П0 .11рачења Сунца и Месеца«. 

У истом том колежу БошковиЂев се таленат брао испољава 

јер не пролази ни једна година кад он неби објавио једну 

или две своје публикације из астрономије, метеорологије, 

физике; математике и филозофије а у "свим његовим диаер
тацијама", :како каже Лаланд »има нових идеја достојних 

једног генија«. Овде у Риму дата му је и та част, да Rao 
несвршени богослов nостане професор :колежа. Први Бошко

виtев рад био је О Сунчевим йегама (1736), а затим следују 
и многи други као: О геомеwриској консwрукцијu сферне 

Шригономеwрuје, О йрелаоу 111еркура uсйред Сунчевог 

коwура, О новој уйоwреби Шелескойа итд. 
Завршивши богословију Бошковиt се показује одличан 

и као практичар. НЬегона вредност није остала неоцењена и 

неискоришhена. Први је папа Бенедикт XIV дошао на идеју 

да искористи његов таленат тиме што га у друштву са мате

матичарима Сиером и Жакиером одреl)ује да испита разлог 

пукотинама на цркви св. Петра у Риму, где поправља 

апсиду на истој uркви (1743). Затим он ради на :-~роблему 

исушивања Понтиских мочвара, на откло.њању штете коју 

проузрокује река Тибер, уреl)ењу потока Каина и Нисторе 

итд. Тако је БошковиЂ радио у Италији 26 година а онда 
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одједнои путује у Аустрију ради решаваља спора измеlју 

Луке и Тоскане по питаљу вода око језера Сесто. Бошковиi1 

је стигао у Бfч 5 априла 1757 на један сат пред залазак 

Сунца и могао је закључити, путујуЂи, да га свуда добро по
знају што значи, да је он још тада био славан. БошковиЂ у 

Бечу одседа код је3уита, упознаје се са највеhим личностима 

Беча, затим је на ручковима код грофа Тароука, I<неза 

Екстерхазија, I<од Лихтенштајна, I<од посланиi<а од Сардиније, 

код млетачког или напуљског министра, код француског 

амбасадора, I<Од грофа Хараша, претседника дворског ратн о г 

савета те му је ради свега тога досадно, каi<О сам каже: 

"овакав цигански живот, али кад је бал неi< ' је бал" nошто 

је "Бог учинио овде", од њега »боемско чудо « . ТосЈ<анци, 

nротив Ј<ојих БошковиЂ у Бечу води спор, развили су своју 

дипломатску делатност како би Лука изгубила и Бошковиh 

се револтира црта ј уЂи дворску камарилу: "То је срамота, да 

га љегови (цара) министри најочитијим лажима наводе, дн 

чини у Италији са Луком оно што пруски цар чини са 

Саском ... Уверен сам у љегове добре намере. Но он је опко
љен светом који му продаје црно за бело и обрнуто". Бошко

виh у Бечу има много да ради, да тражи разне министре а 

нарочито тосканског с којим xohe да се споразуме због Луке, 
али овога веh седам пута не налази, те примеЂује да данашљи 

министри више »ицу на концерте и у шетљу« но што раде. 

Бошковиh је уверен, да се помоЂу цара једино може да реши 

ово питаље. 11 јуна Бошковиh је био у првој ауденцији код 

цара »ОЧИ у очи « . У овој аудиенцији цара, који се увек 

љубазно обраЂао и једног духовитог и бистрог Динарца, 

који има увек начина да се истакне, како вели Лаланд, на 

сваком пољу и да буде одличан у ономе што предузима, одмах 

се повела дискусија по питаљу спора Луке и Тоскане. 

Одмах за овом Бошковиh има и другу аудиенцију код 

цара 30 јула. Изгледа да је цар као и многи други био оду

шевљен БошковиЂем, јер је Руџе имао језик који је у ље

говим руr<ама, како каже француски академик Клера, давао 

више идеја него ли речи. Цар је овом прилиЈ<ОМ био веома 

љубазан према Бошковиhу, јер му је "изгледао као роlјен 

брат", захтевао је да Руџе »Скине мантил«. После три дана Бо

шковиh је био и код царице Марије Терезије којом је про

сто одушевљен, јер је она »пријатна, симпатична и неупоре-
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дива принцеза« и »говори о њему сувише лепо« тако да он 

~емо~е све т_о »ИЗ скромности да понови«. После ових ауди
ЈенциЈа од КОЈИХ се БошковиЂ много надао и од којих су се То

сканци плашили, ситуација је измељена. Сада Тосканци облеhу 

око њ_ега. БошковиЂ је решио цео спор у корист Луке. Ова 
ИталиЈ~нска државица ради тога почаствовала га је плем
~твом кога се он није хтео да прими, једно због тога што је 

Језуита и не сме да прима части, а друго што се неби њиме 
никада користио. 

- Наставиhе се 

Ђорђе Huкoлuti 

О Mjesecu, te о njegovu postanku 
1 gradi*) 

Tk_o li se nije od nas divio za krasne vedre посi sjaju pu
nogav_MJeseca, te Ьlagoj njegovoj svetlosti, kojom је obasjao 
povrsшu Zemlje? Koliko Ii је pjesnika opjevalo njegov srebro
liki ~јај, koliko li је ljubavi plaпulo pod okriljem njegovih ca
robn_J~ zraka! .:а ne zasluzuje li nas Mjesec vec i radi toga, da 
se ПJtme poЬltze upoznamo, tim vise, sto је on nama daleko 
najЫizi od svih ostalih nebeskih tje]esa. No Mjesec је i zemljin 
trabant (sate/it), to jest vjerni pratilac na njezinu putu oko Sunca 
i kroz svemirske duЬine. Sta vise, nas se Mjesec Ьitno razlikuje 
~ s~ome vodn_osu spram Zemlje od satelita ostalih velikih planeta, 
Jer Је nas Mjesec razmjerno dosta veliko nebesko tijelo, te je
danv i~m:du _najvecih satelita naseg suncanog sustava. Njegov 
precшk tznasa 3.480 km, srednja gL1stoca 3,44 uzev gustocu vo
de za jedinicu. Kako је njegova mnsa tek 81 put manja od ma
se nase Zemlje, to mozemo Zemlju i Mjesec smatrati drюjnim 
p/anefom. Strogo uzeto ne obllazi samo Mjesec oko Zem\je, vec 
se оЬоје gibaju oko zajednickog tezista, koje se nalazi ipak jos 
unutar nase Zemlje. Kod toga nije staza Mjeseca kruznica, vec 

*) Predavanje odrzano dne 18 aprlla 1932 god. u Radio stanici u Za· 
grebu. Ovdje nesto preradeno i nзdopunjeno. 
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elipsa, tako da Mjesec dolazi jednom najЬiize Zemlji (perir:;ej), 
а jednom opet od nje najdalje (apogej). Srednja udaljenost Mje
seca od Zemlje iznasa tek 384.000 km, ра taj put prevali svjet
lost za пeznatno manje od 11/ 3 sekunde vremena. Mi vidimo 
zato Mjesec pod velikim vidnim kutom, koji iznosi oko 1/ 2 Iuc
nog stupnja, а slucajno pod istim vidnim kutom vjdimo ј Sun
ce, to jest mi vidimo ј Mjesec i Sunce prividno jednako veli· 
kima. J) ode 1i Mjesec па svome putu upravo izmedu nas i Suп
ca, tada se moze dogoditi, da njegova ploca pokrije suпcanu 

plocu, te za паs nastaje pomrcina Suпca, koja moze Ьiti ili dje
limicпa (parcijalпa) ili potpuna (totalпa). Potpuna pomrciпa Sun
ca svakako је пajveljcanstveniji prirodni pojav, te se uvijek vidi 
samo sa malenog djjelн Zemljine povrsine, te је s пaucnog gle
dista od neprocjjeпive vrijednosti, jer vidimo па pr. sve sto se 
dugada nad povrsinom Suпca u odredenom presjeku.1) Naprotiv 
zade. li Mjesec na svom putu u sjeпu Zemlje, tada се potamniti 
njegova povrsiпa, а mi сета vidjeti pomrcjnu Mjeseca, koja 
takoder moze Ьiti jJi djeliтicпa Ш potpuna. Kod potpune ро

тrСiпе пе potamni Mjesec posveтa, vec popriтi tатпо bakre
nastu boju od zraka svjetlosti, koje se !оте kros atтosftru Zeт
lje i dolaze tako do njega vecinom sато crvene i narancaste 
zrake. Kod potpune poтrcjne Mjeseca motre astronomi dali 
nastaju proтjene u Ьојј nekog predjela Mjeseceve povrsine za 
vrijeтe sате pomrcine i tek iza пјепоg svrsetka, jer Ьi se oda
tle тоg!о naslucivati па eveпtualni vegetabllni zivot; no sva do · 
sadaпja mjerenja u tome sтjeru svrsila su sa negativniт re 
zultatoт. 

Mogli Ьi se sada pitati, zasto Mjesec obllazi neprestano 
oko Zeтlje, а оЬоје zajedno oko Suпca? Uzrok је tоте privla
Civa sila, kojom se uvijek dva tijela privlace, а koja је upravno 
razmjerna sa njihoviт таsата, а obrnuto razтjerna sa kvadra
toт njihove тedusobne udaljenosti. Sve su sile privlacivosti 
(atrak:ciie) iste prirode i<ao i sila teze {grat7ilacija), radi koje ne 
mozete na pr. da dignete vrlo teske predтete, jer ih Zemlja 
privlaci velikoт si!oт, No ne privlaci Zemlja sато Mjesec vec 
ga jos јасе privlaci Sunce, а пeznatпo i najЬlizi plaпeti, te се 
.tako staza Mjeseca Ьiti podvrzena neprestaniт promjenama, koje 

1) Isp. па pr. DOI'de М. Nikolic: Potpuno pomracenje sunca 19 juna 
:1936 god. "Saturn" 11, br. 5. Beograd 1936. 
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:Se najvecima oCituju· u zakretaпju velike osi (apside) njegove 
'Staze oko Zemlje. 

Mjesec oblde Zemlju za 27 dana 7 sati 43 minute i 11,4 
sekuпde, ра to vrijeme zoveтo i sideric.kim 17remenom opfioda; 
u isto vrijeтe okreпe se Mjesec i jedanput oko svoje osi, tako 
da nam pokazuje uvijek jedпu te istu stranu. Ali posto Mjesec 
пе obllazi u kruzпici oko Zemlje, vec u elipsi, koja se i sama 
jos pomice, tad сета cesto vidjeti i vrlo malene dijelove od 
пjegove od nas otkreпute straпe; ova pojava zove se !Љracija. 
jer Zeтlja i Mjesec zajedno putuju oko Sunca, to се trebati od 
mlada do тlada da prode 29 dапа 12 sati 44 minuta i З se
kunde, ра to vrijeтe zoveтo sinodicКim vremenom oplioda Љ 
lunacijom. Моiето se dakako pitati, kak:J to da se Mjesec tako 
sporo okrece oko svoje osi, tako da nат uvijek pokazuje istu 
straпu? Prije svega treba iтati па uтu, da је velika privlaci
vost Zeтlje proizvela na Mjesecu dok је jos Ьiо u usijano·te
kucem stanju, grdne valove plime i osjeke, koji su postepeno 
usporavali vrtnju (rotaciju) Mjeseca oko njegove osovine. lsto 
se tako moze racuпskim puteт pokazati, da svaki satelit, koji 
se nalazi uпutar odredene udaljenosti od svog centralпog tijela, 
mora ти pokazivati uvijek jedпu te istu stranu. Ovo је vP.Iika 
п e prilika, jer mi vidimo samo jednu polutku Mjeseca, а neznaтo 
pouzdano, sta se пalazi na protivпoj od паs okrenutoj strani. 
Kako Mjesec na svome putu oko Zeтlje dolazi za mlada izmedu 
Suпca i Zemlje, tada se 011 пalazi ро danu na пebeskom svodu 
u пeposredпoj Ьliziпi Sunca, te ga тi песеmо vidjeti, jer nam 
pokazuje straпu, koja tada пiје od Suпca osvjetljena. Nakoп dva 

·dапа vidjeti сета Mjesec tik iza zalaza Suпca na zapadnoj 
strani neba kao taпki srp, koji postaje iz dana u dап sve siri i 
~iri . Nakon 7t/ 2 dana imamo prvu cetvrt, а nakon 15 dana pun 
Mjesec, koji se о ропосi najvecma uzdigne (.kulminira) na juz
nome nebu. Sada slijede u istiт razmacima vreтena posljednja 
cetvrt, gdje Mjesec vidiтo u jutro па istocпome dijelu пеЬа, te 
.ga iza toga vidiтo i preko dana, dok kопаспо пakon potpuпe 
luпacije opet ne nastupi тladj. Ove promjene zovu se fa:<e ili 
starosf 111.jeseca. Sta.za Mjeseca nagnuta је spram Zemljine staze 
za 5° 8' 40"; radi velikog prikloпa zemljine osi vidjecemo da 
se Mjesec ziтi izdigne mпogo vise iznad horizonta пеgо 1i Jjeti. 

Sada da cujemo nesto о tome, dali na Mjesecu ima zivih 
..Ьiса , Ьilo zivotiпja Ьilo Ьilina, i1i sta drugoga, sta Ьi jos mog Ј 



12 

nazvati zivotom. Koliko mi danas znamo, potrebni uvjeti za zivut 
па Zemlji jesu uzduh i voda. 1 upravo niti jednog ~iti drugog-_ 
nета па Mjesecu, osim и neznatn~m ~oliCin_a~a, ko~: .su tako 
malene da se one ne mogu konstat1rati danasnJim od!Jcшm sred-
stvima 'astrofizike. Prije svega vlada па povrsini Mjeseca pr~
malena gravitacija, а da Ьi mogla zadrzati molekule gasov~, koje· 
lete i koje se srazuju sa razmjerno velikim brzinam.a. Rad~ toga. 
nema па Mjesecu ni vode ni uЬlaka, te su vrlo nesJgur_ne ~ su~

njive tvrdnja oпih motrilaca, koji su nav.odno koпsta:нalt. ~1]~
stimice slabe magle ili mraz. Stoga na Mjesectt nemoze bttt Zl~
vota ц onome оЬШ.u kakav је na Zemlji, to jest nema tamo ш ... 
zivotinja ni Ьilina nasi!1 oЬ!ika. Sve sto Ьi jcs .. zivot~ eventualno. 
moglo na Mjesecu postojati, Ьile ы_ tek ь_aktert]e, koJe mogu da. 
zive ј и kamenju, ПО cija је ekztstenCJ]a dokazana samo na. 
Zemlji, ali nikako jos na Мјеsеси! Cudan li је taj dvojni pl~net :. 
dok se је na Zemlji razvio zivot do pиnoga cvata, to nam Mjesec 
pokazuje tek svoju posmrtnи maskи. 

Kako Mjesec nema atmosfere, dakle niti oЬlaka, to sиncane
zrake uvijek neoslaЬljeno padaju direktno na njeguvu povrsjnu .. 
Radi togu се imati Mjesec sasma drugu klimи nego li Zemlj~,. 
premda su оЬоје gotovo jednak~ ud<~ljeni o_d Sunc.a. ~an .traje
na Mjesecu gotovo cetrnaest nasth dапа, а tst~ toltko_ t пос .. Р о . 
danu ugrije se kameпje, koje vrlo slabo reflektнa suпcaпu ,~v.J:t- 
lost, vrlo jako, mjestimice i preko 150° С, da se ~rek~ пос1 tza-
rjvaпjem ohladj do jspod - 200° С. Nije dakl_: пista cud?ovato,.. 
ako је sredпja temperatura Mjeseca zпаtпо ~1za od sredпJe te~
perature Zemlje; 2) tako izпosi па pr. sr.ed?Ja te~peratu~a М~е-~ 
seceva ekvatora samo + 12° С. No ovd]e Је veltka razltka, Jer 
tu govorimo о temperaturj tla, dok па Zemlji mjerimo tempera-
turu uzduha. 

Gledamo li Mjesecevu plocu, t;,da moramo imati па .. umи,.. · 
da је to zapravo polukugla, koju vidimo radi veli~e dalJiпe u 
ortografskoj projekcijj. UpotrijeЬir~ю li kod m.otreпJa tt:le:kop, 
tada se oku pruza nezaboravna sltka: posto M]esec пеmа c:~tmo-
sfere vidimo пjegovu povrsiпu tako јаsпо i Cisto i sa toliko po
jedjnosti, kao da imamo pred sobom relijefпi model, а ne ne--

2) м. Milankovic: Theorie rnathernatique des phenorne~es t~e.rrniques. 
produits par la radiation st>lair~. Paris 1920, str. 321 tlfporedi rno) ~~crp1VJ re!erat 
u "Meteorolog. Zeitschr." Sv. 10; Braunschweig 1921). 
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Ъesko tjjelo u golemoj udaljenosti. Mjesec gledan prostim okom 
-pokazuje пеkе tamne mrlje, t.z. mora. Ovaj naziv nije upravo 
-najsretnije odabran, јег to nisu тога poput oпih zemaljskih, јег 
-su Mjeseceva тога posve suha, ali im је »dno(( gradeno iz 
tamnog mateгijala. Mjerenja ј racuni pokazuju, da su t() ро svoj 
pгilici izljevi rastaljenog bazalta iz u·пutrasпjosti Mjeseca, koji se 
је kasnije oiiladio i ukгutio, te se rнdi vece specificne tezjпe i 
veceg pritiska spustio nesto nize. 3) !\о uzmite jednom bolji da
lekozor i promatrajte Mjesec za prve cetvrtj, tada се vas izпe
пaditi mпoziпa bregova, koje cete vidjeti па пjegovoj povrsini 
i koja imaju kгuzni oЬJik, ра ih zato zovemo kraferima. Koliko 

,}ј ih istom vjdimo, ako upotrijeblmo kod posmatranja s ovecim 
'teleskopom povecanje od 500 pu1a, јег је tada to isto, kao da 
·smo se Mjesecu priЬiizili па udaljenost od samo 800 km, to jest 
,kao od Zagreba do Berlina. Mjesecevi krateri sasma su drugoga 
,karaktera nego li krateri zemaljskih vulkana, koji su svi malenog 
promjera, te se пalaze na vгhu vulkanskih bregova. Naprotiv 

:в u Mjesecevi kraterj velikog promjera (gl. Sliku 1.), cesto ј preko 

а) 

30 ftm_ 

=-:.: :-:_f.jj}. 
~ 

:sz. Ј. а) Presjek zerna!jskih vнlkana; Ь) presjek osrednjeg Mjesecevog kratera 
<(cirka}. Jednaki presjek irnaju krateri eksplozije, doblveni na cernentnome 
,pra~ku od S. Mohorovicica. Ovakvi urnjetni krater poka"zuje slijedeca sllka. 

200 km, te im је dno duЬ!je od пivoa terena u kojem se nalaze. 
Stijene su prema unutarnjoj strani strme oko 25° do зsо, а 
'Spram vanjske st strane spusta}u lagano pod kutom od kojjh 6°. 

3) S. MohoroviCic: Ekspeiirnentalna istrazivanja о postanku rnesecevih 
'1<ratera: nov doprinos eksp\ozijonoj hipote·zi. (Experirnentel\e Untersuchungen 
ilber die Entsethung der Mondkrater: ein neнer Beitrag zur Explosionshypo
.these). ,Arhiv' za .hemiju i ·farrn. ·2, str. 66-..76; Zagreb 1928. 
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К d Ы se taj materijal mogao izvana zgrnu~i.' on Ьi upravo~ 
is а unio unutarnju supljinu. Ima razlicitih tеопЈа _kako ~~ ta 
k:Uzna gorja nastala: zbog silne plime i osjeke dok ~е Ј€ ukructvala 
Mjeseceva povrsina, iJi zbog padanja si!nih skupшa meteorskog: 

а) 

Ь) 

sz. 2. а) Umjetni krater eksplozije, doblven na c_ementno~e pra~k~ (ро S;. 

м h ···,) .-.okazu]·e velilш s\icnost sa Mjesecevtm lпateпma (clrktma). Ь)1 
О OГOVlClCU , ,.. · · · k · Т (Сору 

Presjek pokazuje l<ako su se paralelni s\ojevi iza eksploztJe ts rtvt 1. .• 

· right, 1935, Ьу the author]" 
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kamenja? Najvjerovatnije da su krateri nastali zbog silnih eks
plozija materijala na povrsini, kako se to cesto i na Zemlji u 
malenom opsegu jos i sada dogada4). Pokusima mozemo Mje
seceve kratere vrlo lahko imitirati, te protumaciti svijetle trakove, 
koji se iz pojedinih Mjesecevih l<ratera razilaze vrlo daleko na 
sve straпe, sto sve jasno kazuje, da је to iz kratera eksplozijom 
izbacen materijaJ5) (gl. д!iки 2.) Najljepsi su krater! na Mjesecu 
Tycho i Kopernik; а ovdje moramo upozoriti, da krateri nose 
пazive znamenitih astronoma i matematicara. 

- Nastn.vice se -

Prof. Dr. S/jepan !ИofioгoviCic - Zagreb 

f{омете I<o]e очеку]емо 1937 

Седам периодичних комета треба да поново прођу кроз 
nерихел 1937 године. Вероватноћа да ~е оне поново виде није 
једнака за све седам комете. 

Поврата!( Aгrest-oвe комете, - најављен у часопису 
"!' Astronomie" (1935 стр. 487) за крај 1936 године - по
нова су израчунали са великом тачноrпћу господа Foxell и 

Levin водећи рачуна о пертурбацијама Јуnитера и Сатурна. 
Пролаз кроз nерихел треба да буде 6 јануара 1936 године 
а периода ове комете, r<oja је била 6,635 година 1923, износи 
сада 6,685 година т. ј. периода је дужа за 0,050 година или 
t8 дана. Ова комета, пронађена 1851 године, виiјенп је само 
приликом седам повратка -- пролаза кроз перихел -- којих 

је било 11 до сада. У nоследљем пролазу кад је била виђена, 
1925 године, комета је из г ле дала као каква мала маг лина 11-те 
величине без јасно обележеног језгра и њена светлост имала 
је неочеi<ивана варирања и на крају опадање од три величине. 
1930 године није могла да буде оnсервирана због привидне 
близине Сунца у моменту кад је имала максимул\ сјаја. Има 
доста вероватноhе да ће ова комета бити nоново виiјена. 

4) S. MoltOrovific, l. с., str. 70 i sl. 5. 

5) S. Mohorovici{, l. с., str. 71 i 73, te sl. 1 i 6. 
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Комету Grigg-Skjellerup, пронашао је Grigg 1902 го ди
не. Комета је била допније изгубљена а поново ју је про на
шао 1922 године Skjellerup. Она обилази око Сунца за ра
вно 5 година и била је лепо опсервирана за време своја два 
пролаза 1927 и 1932 године. Она је као каква мала маг ли на 

I<oja је достигла 11-ту величину 1932 год. Има врло много ве
роватноЂе да Ђе се моЂи видети и 1937. Проt.и t.e кроз пе
рихел половином маја. 

Комета Neujmin II, која обилази око Сунца за 5,42 го
дина, била је откривена 1916 године а поново виђене те.к 
1926. Истраживања 1932 нису уродила плодом - комета ниЈе 

била виђена. Она t.e проЂи кроз перихел крајем новембра 
1937. Као и две претходне ова комета је слабог сјаја, али 
није прешла 11-ту величину. Има доста изгледа да буде про

нађена у току ове године. 

Комета Епсkе, чија периода износи 3,28 године, проЂи 
t. е кроз перихел око 2~ децембра 1937. Она је виђана редов
но сваког пролаза, јер је релативно доста сјајна и достиже 
видљивост голим оком. Ово Ђе бити њен четрдесети пролаз. 

Три следеЂе комете веt. врло дуго нису биле опсервиране 

те отуда врло мала вероватноЂа да t.e бити виђене ове 

године. 

Комете Danie1 (1909 1V), откривена 1909, обилази око 
Сунца за 61/

2 
година; није била виђена од тада и поред много 

бројних радова и тачних ефемерида публикованих после њеног 

првог пролаза. Услови за опсервирање 1916 нису били ни 
мало повољни; 1923 а исто тако и 1930 није била виђена. 
Господин Gripps је поново израчунао њену путању водеЬи 
рачуна 0 пертурбацијама; трајање обилажења око Сунца, које 
је било у почетку 6,481 год. продужило се, у међувремену, 
за 4 месеца и износи 6,818 година. Пролаз !<роа перихел 
требало је да буде око 7 априла 1930 године. Ако узмемо 
ово трајање обилажења, комета би требала да прође кроз 
перихел крајем јануара 1937. 1909 године комета је достигла 

до 9-те величине. 

Комета Tempe1 Ш - L. Swift, пронаi:Јена 1869, има 
трајање обилажења од 51/ 2 година. Била је виђена само три 
пута: 1880, 1891 и 1908. 3а време пролаза од 1914, 1920, 
1925 и 1931 није могла да се пронађе. Требала би да се 
поврати првих месеца 1937. То је слабо сЈајно небеско тело, 
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али које претставља велико интересовање ради проучавања 

њеноr кретања јер изгледа да има негативно убрзање. 

На послетку, комета !Иеtсо/1 ( 1906), чија је само једна 

појава позната и која је била опсервирана само од 4 новењбра 
1906 до 16 јануара 1907. Из ових опсервација израчуната је 

њена периода са доста несигурности која износи 7,77 год. 

Није била виђена ни 1914, ни 1922. Према рачуну г. Merton-a, 
пролаз кроз перихел од 1929 требао је да буде 23 новембра 
1929 год. а њено трајање обилажење 7, 73 године. Па ипак 
није била виђена. Њен идуlш пролаз биhе половином ове 

године. 

r. Baldet1) 

Смрт Др. Андреје Мохоровичиhа 

{1857-1936) 

Пок. Др. Андреја Мохоровичиli рођен је 23 јануара 
1857 године у Волошки у Истри. Универзитет свршава у 

времену од 1875-1879 у Прагу где је студирао математику и 
физнку код чувених ондашњих научника Mach-a и Uurege-a. 
Мохоровичиt. у Прагу полаже и професорски испит 1880. 
3атЈtМ путује у Бакар где је именован професором наутике. 

Ту, у Бакру Мохоровичиli се почео бавити метеорологијом и 

npвJI је почео мерити права кретања облака и пронашао 

правило: На оном месту где облаk има аштру контуру 

таио се у;щиже и настОје, а где има растурену контуру, 

тамо се облаk сйушйlа и нестаје. Посебно конструисани 

апарат и теорију о овоме публиковао је пок. Мохоровичиli 

у Meteorologische Zeitschrifte 1888 и 1889, као и у "Раду" 
Југословенске академије знаности и уметности књ. бр. 104 и 
111 објављеним у Загребу 1889-1892. Из Бакра прелази у 

Загреб 1891 где му је поверtна управа Краљевске метеоро

.лошке опсерваторије где је на положају управникп. био пуних 

-30 година и на коме је положају nензионисан 1921 године. И 
-од те мале опсерваторије са врло скроњним сретствима 

1) Ауторизован nревод из часописа ,l'Astronomie " новембарски број 

Од 1936 ГОД. 
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Мохоровичић је направио потпуно њодеран научни институт 

Ј<оји је био на светсЈ<ом гласу особито по својим сеизмо

лошким мерењима. У то време јако се испољава његов врло 

конструктивни дух када организује по свој Хрватској и Сла
вонији метеоролошку службу. Мохоровичић се све до 1902 
бави искључиво метеорологијом. Написао је велики број 

радњи, а врло је позната његова студија "Клима града За

греба" која је изашла у >Раду« св. 131 у Загребу 1897~ 
као и :о Тор нада код Новске« штампана на нашем и на немач

ком језику 1894 године. 

Др. Андреја Мохорови•шti 

Познат већ као научник по својим радовима из метеор о

логије, пок. Мохоровичић стиче светски rлас на сеизмолошк11м 

истраживањима за коју је научну дисциплину основао тако

звану Загребачку школу. Мохоровичић је са успехом йрвu 

истраживао ближе земљотресе при чему је открио индиви~ 

дуалне сеизмичке таласе и велику раван дисконтинуитета у 

дубини Земље од неких 55 км. тојест нашао је границу где 

престаје камење и одакле почињу руде. Ово своје откриће 

пок. Мохоровичић изнео је, може се реЂи, у класичном 

облику у својој одличној расправи о Покупском земљотресу: 
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"Потрес од 8. Х. 1909. -- Das Beben vom 8. Х. 1909" на 
нашем и на немачком језику.1 ) Ма да је ово објавио у својој 

53 години ипак тек тада почиње његов прави и :шачајни рад, 
јер од тада издаје мноштво cвojiiX сеиамолошких радова од 

којих, то није претериваље, сваки претставља дoraijaj у науци. 

Мохоровичић је био савршен експериментатор те су његовu 

ходографи лонrитудиналних и трансвераалних таласа земљо

треса признати као најбољи од целокупне светске научне 

литературе. Он их прво публикује у "Раду" књ. 204 Југ. акад. 
знан. и умет. у Загребу 1914 под именом: :oEmersio undarum 
primarum«, а онда 1916 у издању Dominion observatory у 

Отави (Канада). После овоrа у заједници са својим сином 

г. Др. Стјепаном Мохоровичић е,,\ замишља огромни подух ват 

"Ходографи лонгитудиналних н трансверзалних таласа земљ о

треса - Undae primae et und3e secundae", (у којој му је син 
преузео теориску обраду) те и з граiјује Део 1: :оХодоrрафи . « 

које је изашла у "Раду" књ. 226 Југ. акад. анан. и умет. у 

Загребу 1922-24. Овај огромни посао израчунавања ходо 
графа далеких земљотреса завршио је покојни Мохоровичић 

у 65 години свога живота. Његови ходоrрафи за близе 

земљотресе издају Французи под насловом: "TaЬI::s de А. 

Mohorovicic" 2) за које је предговор написао проф. Е. Роте 
из Стразбурrа. 

Нама је данас познато, да и сеизмограф има слична св ој · 

ства са спектром и његовим .многоброiним линијама а то Је 

успело пок. Мохоровичиtу првом да открије. Овоме великом на

шем научнику успело је йрвоме, попут Кеплера, да из мно г о 

бројних нумеричких података мерења наl)е темељне законе ши

рења еластичних таласа кроз унутрашњост наше Земље и да на 

основу тога каже нешто поуздано о унутр ашњој Зеr.1љин ој 

структури. Као одличан експериментатор, }(ао што см9 већ 

напоменули, пок. МохоровичиЋ је знатно унапредио сеизмо

графе у радњама: >А critica\ Review of the Seismic instru
mentsc,3) па онда у књигама Југ. акад. знан. и умет. и у Ger
lands Beitr. z. Geophysik где је био и члан уредништва ово г 

врло чувеног стручног часописа. 

1) Извештај Заrребачке метеоролошке опсерваторије за rод. 1909. 
Г. ЈХ , Д. IV, П. 1, Загреб 1910. 

2) PuЬI. du Bur. Centr. Sisrnol. lnternat., Ser. А . Tras, Sc. Toulouse 1924. 
З) Bul\. seism. of. Amer., Berkeley, 1924. 



Поред тога ПОЈ<. Мохоровичиh уредио је многе публи

Rације 3агребачке метеоролошке оnсерваторије а маље nри

логе nубликовао је на све стране. 

Пок. Мохоровичиh као човек био је пре свега врло 

сr<роман, повучен и миран који је живео за науку и своју 

nородицу којој је био nрави отац. Са својим подреiјенима 

био је врло обазрив, са љима је поступао више него очин

СI<И и био им је увек на помоhи кад год им је требала. Науку 

је пратио до пред крај живота, а на дан пред смрт са вели

RИМ интересоваљем пратио је реферате о новим звездама које 

је доносио наш часопис »Сатурн.:, како нам је говорио ље

гов син г. Др. Стјепан члан Астрономског друштва и са

радник нашег часописа. Пред смрт показао је сву вели

'iину свог hлеменитог карактера: на сва питања деце или ле

!{ара, да ли га шта боли, одговарао је шалама ;;r није хтео 

никоме да буде на досади. Смрт му је била блага. Умро је у 

-80 години живота. Говорио је седам језика. 
Пок. Мохоровичиh бавио се и астрономијом те је кроз 

30 година одређивао тачно време nасажним инструментом. 

Како се у почетку у сеизмологији нису времена nодударала 

ни на 10 минута то је он йрвu захтевао и провео тачност 

времена од 1 секунде. Пок. Мохоровичиhа cмafiipajy оснu

вачем модерне сеuймологије. Чланом Југословенске академије 

знаности и уметности постао је 1893 а nретседнико.м мате

матичко-природословног разреда nостао је 1918. Докторат 

филозофије положио је у Загребу 1896, 1897 nостао је 

яоцент а 1910 професор унивf>рзитета. Са љиме наша науi<а 

губи врло много, а нароqито његова nородица. 

Ђорfје Huкoлuti 

Сунце у новембру 1936 
Посматрано је због слабога времена само дана 2, 4, 6, 

8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 и 24. Xl Активност сунца је у том 
месецу према прошлом јако порасла. Појавиле су се заним

љиве гомиле пега, I<oje по својој величини и активности пре
лазе разне гомиле из прошлих месеца. Нарочито је била ак

тивна јужна сунqана полулопта. Тенденција сунчане активно

сти стално расте. Свега веtих или мањих гомила било је 13. 

2t 

На северној йолулойfiiа посматрало се је 4 нове гоми
ле. Из nрошлог месеца преостала веhа nera, која је изашла 
27. Х. распала се до 4. XI. на 3 поре, после чега је не

стала. Гомила посматрана од 4. Xl. - 8. Xl. састојала 

се из пеге са 2 језгра са 5 меiјупростора и 5 малих пега 

пратиља које веh nоказују знаке расnадаља. Дана б. Xl. била 
је гомила вeli у nуном расnадају: nретходна пега има вeli само 

1 језгро, следују 2 поре. Дана 8 је гомила зашла. 

. Пеrа велика 20" nосматрана од 4. до 10. XI имала је 1 
Језгро. Пега се до 10. XI. веh распала у 2 поре те је на

кон тога nрестала. 

Дана 4. Xl. је изашла велика гомила, I<oja се састојала 
и: 3 пеге у величини ЗG"- 40". Пеге су биле распореiјене у

оолику правоуглог троугла. Приметиле су се још З поре које 

су вeli 8. Xl. nрестале. У претходној (заnадној) пеги појавила 

се дана 11. XI. светлосна трака, нашто је веЂ идуhег дана 

имала иста пега 2 језгра. Нато су се поqеле обе прt:тходне 

пеrе смаљивати и гомила је зашла дана 16. Xl. 
Дана 24. Xl. је изашла пега 40" велика која се у де

цембру развила у веhу гомилу. 

Северна полулопта је била без пега и пора (субмини

мум) дана 18. и 19. XI. Ако се узме у обзир и то, када су 

разне гомиле на северној nолулопти зашле и изашле тра

јао је субминимум још до 23. Xl. 3боr слабог времена с~ није 
посматрало дана 25-30. XI. 

јужна йолулойtТю је била у том месецу врло актив

на. Посматрало се је 9 нових великих или мањих гоми

ла пеrа и пора. Од маљих гомила пора или малих nега nо

сматрале су се само 3 гомиле које су трајале од 1-3 дана. 
Од 4.-10. Xl. посматрала се је гомила састављена из 

1 поре и пеге пратиље са 5 језгра. Дана 6. Х!. nојавиле су 

се на месту, где је била nopa 2 нове пеге сн више језгра. 

Дана 8. Xl. се је средља меtјупега распала у 7 nopa и малих 
пега, претходна и следеhа nега имала је само по 1 језгро. 

Дdна 9. Xl. се је претходна пега смаљила; следеhе међупоре 

и веtа пега су се расnале у 2 мале nere. Гомила је зашла у 
распадању дана 10. XI. 

У времену од 4.- 8. XI посматрала се је гомила, састав-

љена из З поре, којим~ су следиле З по 30·' велике пеге, 
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које су биле распоређене у облику равнокраког троугла. Сва

ка од тих пега је имала по више језгра. Дана б. Xl. се је 

претходна пега распала у 10 пора. Дана 8. XI. била је веЂ 
цела гомила раздељен·а на 4 поре, те је н2 то престала. 

Од 4.-12. XI.~ посматрала се је 35" велика пега са 

језгром, која је смаљена зашла дана 12. XI. 
Дана 8. XI. је изашла веЂа гомила која се састојала из 30" 

велике пеге са 2 језгра, 9 међупора и малих nега, те следе

вом пегом са језгром. Дана 11 . XI. појавила се је у претход

ној и следеЂој пеги светлосна траi<а, међупоре су се тада 

с купиле у гомиле (3). Дана 12. Xl. има претходна пега 3 јез
гра, а следеtа 2 језгра, а међупоре су се удружиле у пегу 

са више језгра. Дана 16. Xl. имала је претходна и следеtа 
пега само по 1 језгро, међупега се је распала у поре, те је 

нато гомила у стаљу распадаља зашла. 

Дана 9. XI. је изашла велика гомила, која се састојала из 36" 
в елике пеге са 2 језгра, којој следује веЂа пега са З језгра. Вели
чина следеtе пеге у правцу N-S износи 36" а у правцу W -Е 40". 
Дана 11. XI. се појављују у следеЂој веtој п е ги 3 светлосне траке, 
а јужније од претходне маље пеrе више пора. Дана 12. Xl. 
порасту јужне поре у 2 самосталне пеге по 30" велике, а 

следеtа велика пега увећала се је брзином од 26 h 40 т 
(од последЊеr посматраља) на изванредну величину од 40" у 
правцу N- S, те у nравцу W- Е на 80" ! ! У тој великој п е ги 
су се опет појавиле З светлосне траке, а пеrа има више јез

гра. До 1б.Хl су настале у тој rолшли опет велике nромене. 

Обе пеrе, које су јужније од претходне пеrе, налазе се у 

распадаљу, те се смаљују. СледеЂа велика nега беше се раз

двојила на 2 пеrе, величине по 36". W пега има 1 језгро, 
Е пега 4 језгра, л~еђупростор испуљавају 4 поре. Гомила је 
зашла у распада'љу дана 19.Xl. Да су велике силе и промене 

владале у тој великој пеrи види се по томе, што се пега за 

време од 11. до 12.Xl. повеtала у правцу W- Е за 30.000 км! 
Назначена велика гомила је nрошла привидни централни сун

чани меридијан (меридијански пролаз пеге) 14.XI. 
Дана 18.XI. је изашла нова велика гомила, која се са

-стојала из претходне 36" велике пеге са 2 језгра и следеЂе 
nеге са 2 језгра. Место међупора налази се у правцу W- Е 

.подугачка међуnега са више језгра. До 24.XI. су настале у 
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тој гомили огромне промене. Претходна nега беше се пове

Ђала на 40" те има више језгра, а велика nодуrачка меlју

пега се је продужила на изванредно вели~<у дужину 140" и у 
ширини 30" са око 10 језгра. Велика подуrачка nега има 

облик окрљеног слова S. Пређашља следеhа пега је пре

<:тала, или се највероватније удружила са великом поду

rачком пегом. Да су се велике промене извршиле у то ј 

великој гомили види се по томе, што 1" одговара на сунцу 

700 км. Меридијански nролаз те велике гомиле био је дана 

22.Xl. Гомила се је даље 24.Xl. налазила у западном квадранту, 
4 дана nред заласком. Обично се појављују гомиле, које се 

<:астоје од 2 велике пеге, чији међупростор испуљавају више 

пара или малих пеrа. У добу максимума сунчаних пега nо 

јављују се гомиле, које имају меiјупростор испу~+.ен уместо 

са порамэ, обично са подугачком у облику спирале расте

гнутом пегом са више језгра, што указује на вртложне сил е , 

које владају у гомили. Та појава се је током ове године први 

пут посматрала код последље описане гомиле . Сунчана ак

тивност очигледно расте. 

И на јужној полулопти је настао субминимум 28. XI, 
ако узмемо у обзир, када су nоједине гомиле излазиле 

и залазиле односно престале, (види табелу на страни 281 
Сатурн 1936). l{ao што расте последљих месеци сунtrана 

активност, тако расту и појаве светлосних трака. И у 

новембру су нарасле појаве светлосних трака према прошлом 

месецу. На северној nолулопти се је појавио само један све

тлосни трак дана 11.Xi. На јужној nолулопти су биле ме

ђутим појаве светлосних трака многобројније. За време 

од З дана се је појавило 9 светлосних трака. Правац и тен

денција ротације трака била је Е- W Значајно је, да се 

је дана 11.Xl појавило највише светлосних тр;ша истовремено, 
и то на обе полуло:пе заједно: 6!! 

Н:ада је била појава светлосних трака даiш ll.Xl нај
мноrобројнија, извршиле су се истовремено између 11. и 

12.XI силне и велике промене у обиму гомиле пега, у којој 

је било појава светлосних трака и најјача. 

Светлосне траке су светле пруге у сенки пега, r<oje ве

зују два супротна руба пенумбре; траке су врло танке, неr<ад 

једва видне, те ;!,ОСпiжу дебљину од 1", 2", 3" или чак 4". 
Светлосне траке се растежу обично nрема линији, више 
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пута су и закривљене у луку, што очигледно показује смер 
ротације. Светлосне траке, трају највише од 1-4 дана. 

Ако се створи у умбри светлосна трака, која има вetiy 
дебљину од 5", тада је то и најдужа творба, I<aja делlf умбру 
у 2 језгра. Ако тада дебља и трајнија трака подели умбру у 
2 језгра - називамо ради лакшег разликоваља ту траку: 

» свеШлосна йас", место »светлосне траке«. 

Sonnenfleckentblitigkeit im November 1936. Gewaltige Ve
riinderungen in 2 grossen Fleckengruppen. Vermehrte Lichtbruc
kenerscheinungen. Die beiden Subminima im November. Stei
gende Sonnenthi:itigkeit. Lichtbriicken und Lichtblinder. 

flрив. обссрв. Сунца у Љубљани 

1. де•!ембра 1936. 
Иван Томец 

Преглед и новости 

случај код 260 годишње периоде, 

коју су истра>Кивали Н. Н. Turner, 
др. Fotheriпgham и С. Мохоровичиh. 
Паралелни ток климатских и сеиз• 

мичких промјrна са током Сунчаних 

пјега, показује .1а узрок првих спо· 

менутих појава се налази изван Зем· 
ље, како је то знаменити енглески• 

научник 1 шпеr истакну о. Вјеројат

ност од мене нађене сто годиt.uње· 

периоде истакнуо је у једном рефе

рату управник бечког центр. мен~о-

Периода сунчевих пјега од 100 
година и промена времена . - Го
сподине уредниче! У октобарскоме 

броју 10 .Сатурна• донијели сте ви
јест, да је г. Memery недавно нашао 
сто годишњу nериоду Сунчевих nје

га, те да се нада, да he му то "омо
гуhити да врши метеоролошка пред

виђања са мно1·о тачности• . Како сам 

се својевремено бавио и сам траже

њем разних периода на основу мје
рења водостања Нила, кинеских зем

љотреса (потреса) и раста кал и фор· ролошкоr и rеодинамскоr завода r. 
нијског оријашког дрвеhа, то сам на· Coпrad. Свакако није без интереса· 
шао веh !921 године ову сто годи- да је сада исту периоду код Сунче · 
шњу периоду у раду: .Die zweiun- вих nјега нашао и г. Memery. 
deinhalb Jahrhundert lange Periode der йроф. др. Сшјейан Moxopoвuчufr 
Erdbeben - und Кlimaschwaпkuпg" ВелиЈ<а аЈ<тивност Сунца у дe-
(Meteorolg. Zeitschr., Н. 12, Braun- цембру 1936. _ Тко је у nосљедње· 
schweig !921). Beh сам тада наnоме- вријеме будно nратио дјелатност Сун

нуо, да he се сигурно иста nериода ца могао је овај мјесец - и ако си

наhи и код Сунчевих nјега, код ду- ромllшан на ведрим данима - про· 
жине Мјесеца и код мјерења поми· матрати величанствену дјепатност· 
цања Земљиног nода, као што је то Сунца. Ријетко се је када могол на. 

rювршини Сунца видјети ваједно то· тастрофални потрес на !lацифику у 

ликн број nјега, као v овоме мјесецу. близини Јапана. затим догађаји у 

Неке 011 ових пјега зяузеле су ги- Шпанији, револт у Кини и Куби, те 

- rавтске размјере, те им је nромјер са раnидно вел11ки број смртних оболе

пенумбром досегао и три Земљина ња. О паралелизму хисторијских до· 

пречника, тако да су се могле видје- raljaja на Земљи и Сунчаних nјега 

ти и простим оком! Особито су се говориhемо другом згодом, али тај 

одликовали дани 28 и 29 великим недвоумно nостоји. Сунчана дјелат

бројем пјега, које смо помно цртали. ност појачава!Је се вј е роватно све 

Преn оручамо стога пријатељима неба, више наредних мјесеци. 

да проматрају ову nојаву "роз боље 1 Проф. Др. С. М-ћ. 
далекозоре и кроз црно или кроз на

гарављено стакло, па he их ова лије
па nојава још више одушевити за 

ову нашу науку. Истакнути треба, да 

се чини, као да неки догађаји на 

Земљи држе nаралелни ток са nоја

вама nјега на Сунцу. Сnоменуhемо 

неке знатније догађаје на Земљи 

у овоме мјесецу, као: еруnција уrа

слог вулкана у Сан Салнадору, ка-

Smrt Andreje Mohot·ovicica. - 26 
decembra 1936 god. premiпuo је u Za
grebu nas veliki пaucnik Andrija Mo
horovicic, clan Jugos\0\1 eПske akademi
je znanosti i umetnosti i profesor uni
verziteta u penziji. Astronomsko drus
tvo sнdeluje u bo\u za pokojnikom i iz· 
jav\juje svoje najiskrenije saucesce g. 
Dr. Stjepanu MohorovicicLI i porodici. 

Ив г лед неба у јану а ру и фебруару 

Од 22 децембра, кад је Сунце било на најнижој тачки свог привидног 
кретяња, њеrове nодневне висине сваког дана су у nорасту и сваким да

ном л обијамо више сунчеве топлоте. 1 јануара 1937 Сунце излази у Бео
граду у 7 h 16 m а залази у 16 h 7 m; 20 јануара у 12 h Сунце у лази у 
знак Водолије. 31 јануара Сунце изЈЈази у 7 h О m а залази у 16 h 43 m 
Астрономски сумрак тог дана траје 1 h 41 m, грађански 33; 19 фебруара 
Сунце улази у знак Рибе. 

Мер11.ур nривидно се приближио Сунцу и nрве половине јануара 

невидљив је. Друге половине јануара nојављује се на јутарњем небу уда

.љујуhи се nривидно од Сунца. У најве!Ју елонгацију (привидна удаљен ост 

од Сунца) Меркур дола~и 7 фебруара а крајем фебруара оnет се губи у 
Сунчевим зрацима, да се nојави доцније у аnрилу на заnаду. 

Венера јарко блиста на вечерњем небу целог јануара и фебруа ра. 

Сјај Венере је у сталном порасту све до 16 марта. 
Марс се nојављује на источном небу и у јануару и фебруару излази 

nосле nоно!Ји те се може видети на јутарњем , ебу. 
jyйul7lep привидно се налази око Сунца и невидљив је. Крајем ја

нуара појављује се на јутарњем небу нешто пре свануhа. 

Caiii.ypн. се nривидно nриближује Сунцу. У току јануара и фебруара 

·још се може видети на вечерњем небу, али за оnсервације је неnовољан. 
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Уран. 2б јануара у 2 h стиже у ис тачну ква дратуру са Сунцем т f 
Уран је привидно удаљен од Сунца за 90° према Истоку. Може се наћи 

у првој половини ноhи на западном небу. . 
НеlШiун се нала з и у сазвежђу Лава и креhе се према опозициЈи са 

Сунцем у коју стиже 8 марта. 

1 

1 

Ефериде tЈелиkих планета 

Датум 
с~~ ~ о-< '40: = c:c :z:: с<:: » :f м :х: ::r '-а..;:; 

1 

1 l hm lћmc > 1 т " о 

13 j; ' HI:1[1 !4 49 22 40 -9 381- 3.8 19,4 
1 о 866 1 53 1 

25 јануар 14 50 [23 27 -3 41 -3,9 21 ,6 0,7781 73 
Вене ра () фебруар 1~ 46 t) 12 +2 21 ; - 4,0 24,4 0,690 92 

118 фtб[11Зр 1 1 .Ј 39 1 () 52 +8 9 - 4,1 28,0 0,600 112 

----

\ 1з ја нуар б 18 \ 14 08 -1121 + 1,3 1 6,2 11.536 178 
25 ј а в у~р 5 54 14 38 13 22 + 1, 1 6,6 11,41 4 184 

Мар с 1 б фебруар 7, 2 1,292 189 5 30 14 56 
18 ф t б руп р 5 (Ч 15 17 

15 09 + 0,9 1 
-1 6 41 + 0,7 8,0 1,169 194 

1 

4 Понед. 
8 Пет. 

12 Утар. 
15 Пет. 

16 Суб. 

19 Утар. 
20 Срела 
26 Утар. 

З Среда 

5 Петак 
7 Недеља 

. 11 Четвр. 

!б Утар. 

18 Четв. 
19 Пет. 
20 Суб. 
27 Четвр. 

З А Н ИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

ЈАНУАР 

Последља четврт Месеца у !5h 22m ; Меркур у ч в ору У 511 
Меркур у перихелу у 20h 
Млад Месец у 1711 47m 
Меркур је у дољ ој кољункцији са Сунцем у Oh; П е· 

пељаста св е тлост на Месецу. 

Венера у кољункцији са Ме сецам у 1 бh 
Прва четврт Месеца у 2111 02m 
Сунце улази у знак водолије у 12h 
Пун Месец. Уран у источној квадратури са Сунце м У 211 

ФЕБРУАР 

Последља четврт Месеца у 1311 4m 
Венера у највеhој елонrацији 46° 50' источно од Cyн ll a . 
Мrркур у највеhој јутарљој елотацији 25° 41m 
Млад Месец у 8h 34m 
Вевера у кољункцији са о Piscium, у Oh Венера 0,03 

јужно; ПепељасТI! светлост на Месецу 

П р ва четврт Месеца у 4h 50m 
Сунце улази у знак Риба у 2h 
Про!tаз Земље кроз раван Сатурновог прстева 

ГlyFJ Месец у 8h 43m 
Павле Елzапуел 

Време у Новембру 

(И3даје tЈа5духоплоf>но метеоролошkо одељеН;>е 
у Земуну) 
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У месецу новембру над евр о пским континентом ј е би.1а 
запажеРа велика <tктивност антициклона, која је била услов

љена активношhу циклона над океансi<им површинама, и 

њиховом честом посетом север н ој Европи и Средоземном 

Мору. 

Че ста појава циi<лона над северноњ Европом условљавала 
је појаву максимума са Азора, који се у тоi<у о во г месеца 
често пута одржавао над зап~дном половин о м ев р о п ског 

континента. Његово продирање у унутрашњост св р о псi<ог 
I<Онтинента простирало се до 1 · звесног степена на средљу и 

југоисточну Европу. 

Одржавање овог висоi<ог притисi<а , који је долазио с а 
релативно високим темп ература ма на хладан и влажан конти

нент изазивало је повеhање о б:1ачности на копну и у н ашим 

предел и ма, а такође и местим11чне кише. У то време, док се 
западна половина Европе на.1азила 11 0 д упливом високо г 

притисi<а са Океана, источна п оловина Европе била ј е пр е· 
кривена хладним ваздухом чак из сибирских предела. 

Појава овог хладног и релативно сувог ваздуха била ј е 
проузрокована посетом циклон v. Скандинавије, који су изаз и 

вали излив хладног континенталног ваздуха из Сибирије. Овај 

хладан и релативно сув ваздух са ниским температурама до 

испод нул е упадао је у Евр опску Русију између јужних огра

нака Уралсi<их планина и Касписког језера, ширthи се и знад 
пространих руских равница, где је изазвао јю<о захлађење и 

снег. Утицај ових антициклона осетио се у јачој мери у наm ој 
земљи у другој половини месеца новембра, зато је друга 

половина била више обл ачна и магловита а тако -~ е и 
хладна. 

Релативно топло и претежно облачио време, са мести
мичним кишама у нашој земљи владало је све до 16 ов о г 
месеца. 

Појавом серије циклона над северозападном Европом и 
над Скандинавијом изазвало је јачи излив хладног ваздуха 
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из сибирских предела, који је преко северне Русије и Финске 

захватио СI<андинавију, nотиснувши циклоне над средљу 

Европу. Хладна ваздушна маса са врло ниским температу

рама до исnод нуле nрекрила је северну Европу, где је добила 
nовољне услове за ствараље засебног . антициклонског центра. 

Овај хладни талас nочео се доста нагло спуштати над средљу 

Европу потисt<ујуtш циклоне према истоку и југу. Спуштаље 

овог хладног ваздуха над средљу Евроnу и nомераље актив

ности циклона над Средоземно море омогуiшло је долазак 

хладног ваздуха у пределе наше земље. Хладна ваздушна маса 

својим упадом у нашу земљу, изазвала је кишно време са 

о сетним захлаiјељем у свима nределима, а у nланинама било 
ј е и снега. Од овог датума па све до краја месеца, одржавао 

с е хладни талас, који је подржавао nретежно облачно време 

са местимичним слабим кишама или снегом. Слабог мраза 
било је у целој земљи све до краја месеца. 

Појачаном активношtу циклона над северном nоловином 

Евроnе, хладни талас се спустио над источну и југоисточну 

Евроnу, те је наt.:тупило извесно разведраваље у нашим При

морским nределима, а такоiје средином државе и на југу, где 

је услед ведрих ноЋи било и доста јаког мраза. Крајем ме
сеца на Средоземном Мору појавио се нови циклон, који је 

изазвао кишу у унутрашљим пределима наше земље и слабији 

.nораст температуре. 

Преглед временских nрилика по данима види се из nри

ложеног пре г леда. 

1. - Делимично облачио на Приморју, облачио у оста

л им пределима са кишом у северним крајевима. 

2. -- Претежно облачио време са местимичном кишом. 

З. - Облачио у приморским крајевима са кишом у 

Горљем Приморју. Делимично облачио у осталим пределима. 

4. - Преовлаiјивало је облачио у целој Краљевини са 

извесним ведринама на јужном и источном делу. Киша у 

Приморским крајевима. 

5. - Извесно разведраваље наступило је у Приморским 

крајевима. Облачио и магловито у осталим пределима са 

кишом на јужном делу. 

б. - Разведрило се на Приморју. Облачио у осталим 

nределима са кишом у јужним крајевима. Магле у Савској 

Sановини. 
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7. - Облачио са кишом на I<рајљем северозаnаду. 
Облачно и магловито у осталим пределима. 

8. - Облачно са кишом и, доста јаким ветром у При

морским и северозападним 1<ра јевима, претежно облачио са 

местимичном јутарљом маглом у осталим пределима. 

9. - Облачно у Дравском и западном делу Савске Ба

новине. Разведрило се у осталим пределима. 

10. -Киша у приморским !<рајевимя. Преовлађује облач
ио без кише у осталим пределима. 

11. - Магла у Савској Бановини. Облачно и магловито 

у осталим пределима. Киша је падала у Зетској, Дринској и 
Савској Fiановини. 

12. - Рааведрило се у целој Краљевини. Јутарље маг ле 

у Дравској и Савској Бановини. 

13. - Наоблачило се у Дравској Бановини и на При
морју. Ведро у осталим пределима са мести.мичном јутарљом 

маг лом. 

14. - Облачио са кишом у Дравској и заnадном делу 
Савске Бановине. Преовлаiјујс ведро са местимичном јутар-
љом маглом у осталим nределима. 

15. - Облачио и магловито у целој Краљевини. Мести
мична киша у Савској Бановини. 

16. - Облачно и I<ишно време у целој Краљевини. Ме

стимично је било снега . 
17. - Извесно разведраваље настуnило је у Примор

сЈ<им крајевима и у Савској Бановини. Облачио у осталим 

nределима. Киша у Дунавс1<ој Бановини, а снег на планинама 

у Босни. Температура осетно оnала. 

18. - Преовлаiјује облачио у целој Краљевини са из

весним ведринама у Горњем Приморју и у североисточним · 

пределима. Јутарље магле сре.::.ином државе и у северним 

крајевима. 

19. - Делимично облачио са јутарњом маглом на се

верној nоловини. Облачио на nриморју, југу и у источним 

r<рајевима. 

20. - Магле у Врбаској, Савској и Дунавској Бановини. 

Ведро на Приморју. Облачио са местимичном кишом и не. 

што снегя у осталим пределима. 

21. - Делимично облачио на Приморју. Облачио са Ј<и-

шом и нешто снега у осталим пределима. 



ПРЕГЛЕД 
кретања температуре (дневне, ма~<сималне и минималне) I<ao и водених талога 

у месецу о~<тобру 1936 год. 

1---~ 1 1 1 1 1 1 1 1 -~ l 1' 1 I Сред., ci. "'c;:;- 'l ,: "'
0 

Датум 1 1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 1 27 29 30 в~~~-~~~љ~~ 
-'g~/ сред. темп. 1 6.71 7.2 1 82~- 9.1 1 9.8 4.8 11.3 1 9--:о-1 3.11 6 4 4.3 1 0.8 0,8 .....::.1 .4 г2 .0 г2.5 s-:-1 1- ·-~-

Е' ~Јаке .• 11.5 14.5 95 15.5 18.0 10.4 17.4 11.0 9.0 12.6 5.0 5.6 1.6 0.8 1 0.8-1,0 8.8 1 15 
<:1 

1
1 M~IH. " 4.0 2 5 1 5.8 1 0.4 3.7 1 2 . О 2.7 1 6.5 1-3.5

1 
0,0 "3.5~-2.5 0,0 -2.3 - 2.5 -3,0 1.3 1 

С'1':Ј вод. талог 1 1.3 1.0 20.9 --1 _,_ ,_ -~- ------·-- -- --~----- ·- ------
Љуб- макс. , 7.8 ] 8.7 , 10.0 11.1 15.-l l 7.9 13.6 9.0 ~-0 14.5 1 6.5 1 3.2 1-0,4-3.5 --1.4 1_-1 ,8 1 7.5 1 - 16 1 

сред.темп. 4.7 5.5 7.1 7.4 8.7 3.1 11.1 7.0 1.8 6.1 1 3.7 О.!Г1,1 -4.6 -2.2 - 2,9 3.9 . 

љана мин .• 0.6 3.2 3.0 о.о ј 5.2 ,-0.4 7.1 5.0-Ј.6 1.0 1.0-2.5 1-5,0-5.5-2.9 1-4,1 0.5 1 
__ вод. талог _

1 
__ ј_ ~~ -~_?.:±__Е_!_ __ ____ ·-- ____ Ј ___ 7_6.5 ___ _ 

:.:: сред. темп. 4.4 ·7.8 8.9 11.0 12.2 1 7.1 11.3 9.6 7.5 8.8 , 8.8 1 4.0 1 2,0 o.S 2.5 1 2,4 , 3.3 
а макс. • 9.2 12.0 15.4 !3.3 . 150 1 12.2 12.1 1 11.3 17.~ 12.1 10.2 1 !·.1 9.~ 9.8 9.0 11,5 11.7 5 10 
;>, мин. " -1.1 4.0 3.3 7.0 9.7 1 4.1 10.0 8.1 0.2 5.2 1 6.0 , !.9 11-4,3 -4.8-05-3,3 3.0 1 

~вод. талог __ ___ll__ _ 16.7 ·--~~~-7~_8.6 __ _ _ 1.~ _ _ _ .· _ ·- __ 1--. _1_!2~---
сред.темп. 5.5 6.4 1 6.7 6.4 8.3 1 4.9 13.1 7.7 и.! 4.6 4.:, 1 0.8 1 0,1-1.3 1-2.0 -- 1.3 5.0 1 

Мо- макс. " 7.8 9.0 9.8 15.2 12.4 1 88 15.4 9.~ 9.~ ~- 6.8 8,4 . 4.8 1 2,2 -0.6 1-1.2 ! 1,4 8.1 3 1 15 
стар мин. " 4.2 4.0 1 4.4 1.8 6.0

1 

1.8 8.8 7.2 0.3 2.2
1 

3,6-1,2-1 ,4-1.8
1

- 3.2 1-2,6 2.5 1 
__ вод. талог 6.6 --~-- __ _ ~ _ 02__ __ __23.4 __ _ _ __ l _ -- 1 _ __l ___ ...i2:~ ___ _ 

сред.темп. 4'.9 7.9 8.311.7 10.б 8.4 9.9 9.0 5.7 ј 7.1 " 4.8 2,4 1 1,1-1.2 г 1 . 9 l-2 . 1 ' 5.8 · 
Бања макс. • 10.2 16.0 9.4 18.2 17.0 ' 13.() 18.0 10.0 8.0 13.5 1 5.5 6,0 1. 2,0 1 о_ .Ог1.3 .1 -~'3 1 9.7 - 13 
Луi<а м ин. , 2.2 -0.2 1 7.4 0.2 6.0 1 4.6 3.б 7.5 2.5 0.0 4.5 0,5 -1 ,О -2.0 ~ -2.6 -о, О 2.б 1 
__ ВОД. ТаЈЈОГ ___ l 0.4 --~-_.Q2_ _ _ _J.6_ ~--l ~-- _ __ _. 1 57._~----

сред. темп. 4.7 4.3 1 б 9 10.0 1~.0 1 9.3 .5.5 1 4.7 4.1 4.0 1 б.4 0,8 -1,1 1-6.4 г4.4 1-З,3 3.7 ' 
с_ара- макс. • 1о.б 10.2 8.о ~~.8 љ.5 13.5 1б.5 7.5 6.~ 5.7 7.б 5,5 5.5

1
-4.0 ~ -3.о -2,о 7.9 1 - • 1в 

Јево ~~:."тал~г. 1.0 - 3.0 1 5.5 3.2 1.6 1 и - 1.5 ~:~ ~:~ 2.5 3.0-3,0-5,0-8.0-60-4,0 5~:~ ~ --- ---·--1-· -----ј-- --1- - -----~--сред. темп. 2.7 ј 4.8 ~-2 9.4 9.0 9.1 5.0 5.5 4.9 4.4 б.1 0,3 -3,1 -1.9 г2.1 г4.4 1 4.4 Плев- макс. • 7.0 13.0 1 :t.5 14.0 15.7 11.0 14.5 9.0 б.5 9.0 

1 

7.0 2,2 1 2,0 6.6 1 6.5 , -З,4 1 9.0 1 6 11 
ље мин. • -0.3 ~ -1.5 З.4 4.9 0.4 1 9 О -1.4 0.0 3.2 2.0 5.0 ~- 2,0 -7,2 -8.б 

1
-8.3 -5,5 1.0 

вод. талог. 2.2 3.0 5.2 22.2 53.1 . ---- ---; -- -- -~-- -----, --------- ----- ---·- -
сред. темп . 4.~ 6.8 ј 9.~ 12.5 , ,2.7 9.9 1 7.2\ 7.2\ 7 2 1 7.3 1 7,-1 2,б 1 0,9 0.2 1-1.9 ~ -0,9 6.б 1 

Кра- ~ макс. " 1 8.::> 16.0 1 13.2 18.7 1 20.6 [ 13.2 1б.О 10.4 8.5 12.7 1 8,4 1 6,З 5,0 1 2.4 1-0 5 1- О, 1 10.2 1 15 
љево мин. • 2.4 -0.8 5.3 6.4 4.2 , 9.0 r-0.4 2.5 1 5.8 3.9 1 б,О 1,0 1-1,3 1 -2.4 1 -2.6 1-2,З 2.3 1 

вод. талог 1.б 29.9 2.8 З,5 0.1 1 52.4 

сред. темп. 5.1 8.6--8.81 1()) -1 13. -1 -, ru:т-9:7-1 9.3 --7.3 ' 5.6 6,6 2.8 ~~т-1.4 ј-2.0 -1.81 б.2 , 
f{ови·l макс. • 11.5 15.5 10.0 19.3 23.8 1~.2 19.0 12.3 9.0 11.1 8,3 5,0 3,1 1-1.0 ,-1.3 0.2

1

10.3 
љача мин. • 0.2 0.0 7.5 5.1 6.2 6.0 4.0

1 
3,5 4.1 1.1 4,2 1,1-1,0

1

-1.8-3.1 -З.О 3.0

1 
вод. талог __ ј 1-- 13.0 __ 1 __ ~ __ __ __ . 53.6 . .... .. .. .. . 
сред.темп. 5.1 8.9

1
10.2

1

11.1 1 15.2 11.7 1 iО.б · 7.4 7.3 6.3 6,6 1 2,6 1,9 , -З.l -2.9 -2.З I б.3 1 1 
Бео- 1 макс. " 10.5 14.5 14.5 16.5 22.0 1 14.4 1 17.0 10.5 8.2 1 11.5 8,0

1 
4.6 1,1 -2 О l- 2.1 -1.~ 9.6 - 18 

град м1ш. " . З.21 4.5
1

, 6.5 5.5 7.5 1 10.0 1 5.4 5 .0 6.0 1 1.3 5,6 О.З -4,З - 3.6 г3.8 -З.::> [ 3.1
1 __ ~д. Тi!ЛОГ . ~ _ --1-- ~ ~ __ --~~ l__ 8,9 __ ---1--1 47,5 
1 

t:Ь СIЈI:'д.темп. l 2.9 7.8 ' 124 14.4 1З.6 11.4 1 10.0 9.б ' 72 10.1 9,1 0.9-1,4-2.5 ~-1.5-1.3 6,7 
t::i >=:(~ м"акс. ,, 5.1 12.8 15.1 19.6 20.7 13.2 1б.2 12.2 1 8.9 12.6 11,9 2.6-0,4-1.6 0.0 0.41 10,2 1 

~~а ~~:: т~л-~r. ~:~ ~ ~ -~ ~:6 i:~ ~~ , 3.4 6:~ 1 б.6 ь:~ -о~ -4,8 ~~ з.~ ~~:~ ~2.5 . зN ....... .... . 
сред. ТСМГЈ. 5.3 9.3 8.9 1 9.3 1 11.б 1 9.1

1 
10.8 1 9 5 1 5.6 5 9 б,3 2,7 1,7 Г 1.5 1-2 5

1

-2.7 5,9 1 
сл. l мпкс." 8.0 14.8 . !О.2 ј 15.8 1 17.б 1 12.5 18.511.2 1 6.712.4 68 5.3 2,4 1 --1.2 ~ -1.5-2 . 5 8,7 1 -~ 11 
Брод мин. ., 3.5 3.4 б.8 1 2.3 , 8.2

1 

6.2 , 4.4 7.9 З 2 -0.4 5,8 -1.5 0,2 -1.8 -2.8 - 3.0 2,7 
вод._:::ал~ __ ___<!_:() __ ___!.:3_ ~ __ ~ 1___3_:_1_ _ __0,0 _ _ --1- .. ·1 . 4~:~ ..... ј 
средтемп. 4.6 8.3 9 . 3 1 1О.б : 13.3 1 10.2 1 10.5 7.2 1 6.1 4,З 5,6 1.1 - l.l r-2.6 1-3~-2~ 5,7 1 

Нови ! макс. .. 6.7 13.8 11.7 17.2 1 22.1 I 14.З 6.5 10.6 8 . .5 ().4 б,2 1 ~-4 0,8 ј -1б -2 .. )
1
-1 <- 8,9 2 

Сад м ин. ., 0.2 4.4 5,5 3.0 1 б.6 1 7.3 1 5.б 1 3.9 3.5 О б 4,9 1 2.6 -2,4 1-4.7 1- 4.7 -5.б 1,9 
вод . талог ~ __ 1--1--~ 1~ _ _ __ ~ __ 3,5 ј __ --. 1 __ 1 .. ... Ј ..... 36,9 

С\ј 1. сред.темп. а.7 8.1 12.6 1 15.0 15.б 1 11.2 1 11.9 81 б.8 10.0 8,1 _ 1.1 1 -1,6 1- 2.7 ј-19г1,8 6,9 
~~ макс. " 7.3 13.3 16.5 19.2 1_20.4 1. 13.8 16.4 1 10.5 8.8 131 10,6 1 2.2-0,8 -22 г 12 ~- 1 . 3 10,5 ' 
'-Ос. мин. ,, 2.1 4.4 11.4 1 13.0 1:!.2 8.4 3.8 4.0 42 б.9

1 
7,7 0.0

1
-4.0 1 -З.3 -3.2 . -2.3 ј 6,7 

::f вод. талог ~.!.:Q_ _____ _ _ --1~ ~~ 1. ___ ~ ·-- __ __ J __ l . . . 1 35,8 .... 
с~ед. темп. 4.2 7.9 11.8 13.9 13.7 1 11.б 10.9 7.2 7.5 , 11.6 1 8,7 1.5 1- 0,3 г0.8 ,-1 . 0 -0.81 7,3 

Ниш макс. " 9.2 16.0 15.8 19.2 21.5 12 2 17.8 9 4 10.2 14.8 1 11 .0 З.4 2 4 3.4 -0.3 n.s 11 ,0 
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22. - Преовлађује ведро у Приморс1<им крајевимаr 

Облачно са нешто кише и магле у ост<tлим пределима. 

23. - Ведро на Приморју и северном делу Дунавске

Бановине. Облачно у осталим пределима. 

24. - Ведро на Приморју. Преовлађује облачно у оста

лим пределима, магле у ДринсЈ<ој и Савској Бановини. 

25. - Преовлађује ведро у приморским крајевима и на 

југу. Облачио у осталим предели.ма са .магла.ма у Савској и
северном делу Дунавске Бановине. Доста јаког мраза било је 

у Вардарској Бановини. 

26. - Облачио на северној половини са нешто магле· 

местимично. Ведро у осталим предеЈшма. Мразеви су нешто

ојачали средином државе и у јужним крајевима. 
27. - 06лачно са нешто магле на већој северној по

ловини. Ведро на Приморју и јужном делу :Краљевине. Нешто 
јачег мраза било је у јужним крајевима. 

28. - Ведро у Вардарској Бановини. Облачио и магло

вито у осталим nределима. 

29. - Делимично облачио на Приморју и јужном делу .. 
Облачио у осталим предели.ма. 

30. - Ведро на Приморју, а облачио са местимичном, 

кишом у осталим пределима. 

Преглед кретања температуре (дневне, максималне и ми-

нималне) као и водених талога види се из приложене таблице .. 

Исправl{а 

У чланку »О унутрашњости Земље« у бр. 11-12 и:> 
1936 год. поткрале су се две знатније штампарске грешке. 

На стр. 259, З редак одозго, уместо »до дубине од 2000 км.с 
читај »ДО дубине од 2900 км.<. Затим на стр. 260, 261 и 262: 
уместо »Geol. Beitr. z. Geophysik« читај »Gerlands Beitr. z. 
Geophysik«. 

.Штамnарија .ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Изпавачке књижарниuе .Скерлиh" 
Владимир М. Боrлавовиh - Београд. Кнеза ПавЈЈа 15а. Тел.: 23-612 
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Поmтарвва алаllена у готову 

CITAJTE 
ASTRONOMSKI 

CASOPIS 

SATURN 
Svaki c1an Astronomskog drustva i 
pretolatnik "Saturna" treba da sma
tra za prijatnu duznost da nam pri
kupi jos tri clana ili tri pretplatnika 

• 
Postanite clanovi 

naseg prvog Astronomskog drustva 

• 
Obnovite pretplatu za iducu 

godinu 

• 
ASTRONOMSICO DRUITVO 
BEOORAD, BAI.I(ANSI(A ULICA Br. 4 

• 
Astronomskl lasopls ,,s А т U А N" 

Beograd Х, Mllo§a Pocerca uJica br. t& 
ёekovnl rai!un kod Po§t iitedionlce br. 57 Ott 

Штампа рија 8l'рафичкв Институт•, Београд Кнеза Лаuа 151. 

SATURN 
POPULARNA 1 SТRUcNA REVIJA ZA ASTRONOMDU 

NmOIOlOGIJU. GEOfiZIKU Ј GEODEZIJU 

Зьо 

GOD. 111 2 CENA 6.- DIN . 

PUBLIKACI.IE ASTRONOMSKOCi DRUiTVA BEOCiRAD 1937 
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ПрепоруЬа Сатурна 

На предлог Главног просветног савета Г. Министар 

Просвете решењем бр. 28510 препоручиоје Астро
номски часоnис "САТУРН" свим школама у земљи. 

Исто тако Г. Министар Пољоnривреде својим актом 

бр. 25834 nретnлатио је све библиотеке свог ресора 
и пољопривредних школа на .САТУРН• dJ 

Уредник 

Dr. Војислаf> Ј. Грујић 

С АА Р Ж А Ј: 

Ђ. ffuкoлuf5: Руџе Бошковиfi . . 
Dr. $. MofioroviCic: О Mjesecu, te о nje-

govu postanku i gradi • 
ј. Томец: Сунце у Децембру 

ПРЕГЛЕД И НОВОСТИ. . . 
И:ЈГЛЕД НЕБА У MAPTS? • • 
f/OBE КЊИГЕ . . . • 
ВРЕМЕ У ДЕЦЕМБРУ . . 
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ГоЈЈ.вmња nретплата Дин. ео , полуго)l.вmља 31, ва чланове и l;aRe 
rодвшња 40, поnуго)l.вmња 25, претплату слати чековним рачу 
ном 57011 или ва: С АТ У Р Н Мвлоша Поцерца 1е - Београд. 

Поје)l.внв бројеви 6.- JI.BR. 

Власник, :5а Асiliрономско друшiliво Ненад Jaнllof>нh 

САТУРН 
ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 
ЗА АСТРОНОМИЈУ, MEТEOPOJlQ. 

ГИЈУ, П:ЮФИЗИКУ И ГЕОДЕЗИЈУ 

ГОД. 111 Б Е О Г Р А Д, Ф Е Б Р У А Р 1 9 З 7 Б РОј 2 

Руџе Бошковиh 

ПоtЈодом стопедесетоrодишњице смрти 

- Свршетак 

Није ово са Луком био јелини успех Бошковиtа у Бечу. 

Бечка посета донела је Бошковиtу улазак у научне и дипло

матске кругове у Ј<ојима је могао да покаже своје високе 

способности. Тако је по позиву Марије Терезије дао мишљење 

како да се поправн царсi<а библиотека у Бечу. Овде је Бо

шковиt издао и своје класично дело » Theoria philosophiae 
naturнlis redacta ad unicam Jegem virium« (1758) и ~тьеоriа 
micrometri oЬiectivi« која је изашла као додатак La СаiЈЈе-овој 

оптици (1757). 
Даља Бошковиtiева йуiПовања. Бошковиt се из Беча 

вратио у Рим, али овога пута није дуго остао у Вечитом 

граду веt је кренуо на дуже путовање no Евроnи. Тако Руџа 
новем.бра 1759 налазимо у Паризу, који му не nрија много 

због оштре климе. Поред тorR, време у које је Бошковиt до

шао у Париз било је врло тешко и политички а nоред тога 

развила се и велика борба противу језуитсi<ог реда чији је 

он био члан. Још док се налазио у Бечу иабио је Седмого

дишњи рат (1756-1763) кога је Руџе са дубоi<им интересо

Р.ањем nратио. Кад је дошао у Париз Француска је била у 

врло незгодноњ положају. Финансијсi<и исцрnљена она је 11\0-

рала, да би се спасла, једним краљевим декретом приморати 

· своје држављане да сво сребро предаду државним ковницама. 

Тако је Руџе могао видети како "сви nлемићи и министри 

једу из глиненог посу-ђа" или како је "сребрну вазу војводе 

Шоазела купио из ковнице шпански послани!<" 11ао и да 

~војвоткиља од Шоазела нема на себи ни једну сребрну жиuу« 

те :оизгледа као ;.:аква капуцинr<а « . За ове nрве посете Паризу 

Бошi<овиt је имао . прилике да уђе у високо друштво науке, 



политике и племства. Он је овде урадио много и за своју 
отаџбину Дубровник што Ћемо после изнети. БошковиЂ је био 

у Версаљу 1 јануара 1760. У Версаљу је Бошковиh прису

ствовао великој новогодишљој свечаности а имао је прилиi<е 

да се упозна и са свим знаменитостима Версаља. Боuшовиh 

је имао nрилике да се уп о зна и са I<раљевскоl\\ породицоl\\. 

:Кад је 15 јануара 1760 даван у Нотр Дам помен шпанском 

краљу Фердинанду VI томе поњену присуствовао је и Бошi<о

виh, а стајао је између универзитета и принцеза. Бошковиh 
је био код француске краљице три пута и она га је увек леnо 

примала. Поред тога он је био и на ручку код наследника 

француског престола с којињ је разговарао о својим путо
ваљима. 

Почетком њаја Бошковиh је напустио Француску и кра

јем маја 1760 видимо га у Л(lндону у оделу доба Помпадуре 

и са врло укЈсном бараком. И у Лондону је Бошковиii био 

примљен врло добро, тим пре, што је тај велики Словен био 

најконсеr<вентнији љутновац. У Лондону је Бошковиh изда о 

своје песничка дело "Помрачеље Сунца и Месеца " ~:<ој е је 
посветио :КраљевскоЈ\\ енглеском научном друштву. Онде је 

Бошковиh био и за бран за чло на Енглеског I< раљевсi< о г науч
ног друштва , онда је ушао у Енглески двор где је nр ед прин

цом. од Велса одржао предаваље о nрелазу Венере испр ед 
Сунчевог котура. Поред тога Бошковиh је у Лондону обја ви о 
раQљу »О наредном пролазу Венере« штампану на енглеском 
језику. Енглези су одредили Бошковиhа да иде у Цариград и 
да посl\\атра пролаз Венере који се имао догодити 5 јуна 176 Ј. 
Но БошковиЂ је задоцнио за ово посматраље и зато jt и з 
Цариграда пошао у Варшаву. Бошковиh је 24 маја 1762 
пошао из Цариграда до Белог мора, онда преi<о Чатал-Бур
гаса, :Карнабада и Балкана у Шумен све до Дунава те је у 
Мачину прешао Дунав, упутио се на Галац, а онда Молдави
јом право у Варшаву. Његово путоваље кроз Бугарску спо

менуЂемо доцније, када будемо говорили о његовој нацио
налности. 

У Варшави Бошковиt је лепо примљен и више се за
држао код грофа Пониатовског а био је у друштву и Стани
·Слава Августа, доцније краља Пољске. Из Варшаве је Бошi<О · 
•виh отишао у l{раков и најзад преко Шлеске и Аустрије 
{;ТИгао 1763 у Италију. 
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Бошкс.виfi у Павији и 111илану. По повратку у Италију 
Бошковиh је 22 новембра 1763 именован за професора ма-

Р. БОШI{ОВИН 

,-ематике у Паuији која му је професура била додељена због 

његових великих заслуга и изванредног ума и што се хтело, 
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да се под владавином Марије Терезије унаnреде науке. Бо

uщовиllа је обрадовало ово ново наименовање једно, што је 

био јt'дногласно изабран, а затим што су му дали леnу nлату 

са којом је могао да 11астани свој научни рад. За ово своје· 

звање БошкониЪ се марљиво спремао и издао је своја пре-· 

давања. БошковиЋ је често побољевао, а сада, nовратила му 

се и оnасна болес~ ногу коју jt' још аадобио nриликом свог 
боравка у Цариграду. Бошковиh је добио отсуство за лечење· 

и 1766 налази .се у бањи I<од Луке. Ноге, од којих је био

оnасно болестан никако му нису nрелазиле те зато он путује 

у Француску, па у Брисел а онда се 24 новембра 1769 враhа· 

у Милано где је био премештен за професора математике и 

астрономије. У Милану су Исусовuи имали велики завод у 

коме се гајила астрономија. Управник тога завода Палавичv.ни 

хтео је да се у Брери сагради лепа оnсерваторија и зато чим 

је БошковиЋ дошао у Бреру он му се обрати за савет. Бо

шковиh је врло радо пристао на овај позив прегледавши цео 

завод. Kai<O је при путовању у Енглеску свратио и у Гриниџ 

то као одличан астроном и велиi<и инжињер направи планове 

за опсерварорију у Брери. Бошковиh је и материјално пот- · 

помогао градњу ове .9псерваторије. Уређење опсерваторије 

наишла је на леп пријем код 11аучног света а француски 

астроном Лаланд 1776 написао је о новој опсерваторији у 

"Journal des savants" следеtе: »Сви делови те опсерваторије

постављени су са толико интелигенције и генијалности да рад 

који буде садржао тај опис биtе само вели1(а !!Орист астро

номима. Досада није постојала опсерваторија која би била 

изграђена са толико уметности, јер архитеюе нису ни мало 

астрономи као што астрономи нису архитеюе«. Поред 

тога Бошковић је радио и на њеном унутрашњем ypeijajy,. 
поправљао је инструменте и први је дао правило кога су се 

од тада држали сви астрономи: Да се при опсервацијама мора 

водити рачуна о погрешкама инструмената, аЈ<о се желе из

вући све користи које дају инструменти. За опсервиторију у 

Брери Бошi<овиЋ се заузимао свим срцем, али у то настају 

размирице о којима овде због места не можемо писати и 

Бошковиt напушта Брерску опсерваторију. Бошковиt поново 

напушта Италију и 1773 долази у Француску. Како је био 

укинут Језуитски ред коме је Бошковиll припадао, то он nрими 

француско поданство и буде именован за диреюора оп-. 
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-тике nоморства у Паризу. Од 1774 Бошковиt се потпи· 

сује зв_аничн_о: "Abbate R. Ј. Boskovich, Directore d'Optica per 
Ја Маrша d1 S. М. christianissima". На овоме је положају 
?ошковиh остао све до своје смрти. У Француској Бошковић 
Је био биран за члана якадемије науi<а у Пяризу, Meuy, Мар
.сељу и другим местима. 

IV 

Бошковиtiева националност. У разним tнциклопедија.ма 
и У научној литератури увела се врло велика и незгодна 
гр~шка а то је што Бошi<овиtа сматрају Италијаном. Овде 
даЈемо само неколи«о nримера, Познато је, да је БошковиЋ 

био најбољи познавалац латинсЈ<ог језиi<а у XVI/1 nеку. Тако 
Енглез Тодентер говореtи о БошковиЋевом језику каже: 
"···томе смо се могли надати од једног Италијана и језуите". 

Ћакомо Казанова, пише свом пријатељу l{олатију: "Жалостit 
ме смрт Мирабоа. Надао сам се да Ћу га негде срести и за
давити својим рукама. Ифамног ли nисца vоји је обешча
стио многе крунисане главе и научењаке а међу њима и нашег 

одличног Бошi<овиtа ". Ово Божиtни број италијанског часа
nиса »llustrazioпec nосвеtен је великим Италијанима изван 
Италије па се међу осталим наводи и име Р. Бошковиtа. И 
са~а, I<ада се у иностранству још увек Бошковиt сматра ита
ЛИЈанским сународником претседник Југословенске академије 

знаности и уметности на свечаној седници академије од 4 о. л1 • 
уместо, на супрот Италијанима, да говори о БошЈ<овиЋу као 
.Југословену, он говори о њему као великом Хрвату. Не за
мерама г. д~. Базали што је једном писао о Бошковиtу као 
Бо~.:анцу, то Је стваv познавања Руџева живота али нас чуди, 
да и nосле осамнаест година уједињења г. БаRала, као прет
седник Југословенске аЈ<адемије наука и I<ад је потребно да 
се Бошковиt истакне као Југословен њему даје nлеменску 
народност. Наше друштво у томе је било обазривије, јер је 
учинило да се у дневној штампи целе Европе говори о Бо

.шковиtу к~о Југословену. Онај ко познаје Бошковиtеву ко
респоденцИЈу и његов дипломатски рад осетиtе да је Руџе 

У првом реду био син Дубровника, тадашње слободне 
.републике. Бошковић никада није спомињао да је Хрват 
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иако је знао за хрватско име веh је истицао своје · 
Славенства. Његов дед по оцу, Бошко Србин је, пра
вославне вере и љегово име о томе најбоље говори. Бошко · 
је свога сина Николу, Руџева оца запојио ку};том према Срп
ству, према народним песмама те је овај и могао доцније 
као католик да залази по српским манастирим и да од Турака. 
купи дрво св. l{рста које су они однели из манастира Милешева. 
Бошковиh је исто толико Хрват колико и Србин тt не мо
жемо разумети чему може користити овакав начин развијаља 
Југословенске мисли и I<ултуре којој је Бошковић ударио 
основе тим пре што је онда било словинско доба. 

Бошковиh се ocehao увек Дубровчанином и Словеном . 
Иако је скоро цео живот провео у Италији и изван u 1 аџбине 
никад се није осећао Италијаном, ниi<ада о Италији није писао, 
а у љој је радио као језуита, даi<ле човек без народности и 
за кога не постоје границе држава. Када га је неком прили

ком D'Alambert назвао Италијаном Руџе је то одлучно де
мантовао говорећи да је он син Дубровника, Далматинац. 
l{ада је Бошковиh путовао из Цариграда у Варшаву он је 
стигао 1 јуна 1762 у бугарско село Канару и у сном путопису1 
пише: »Канара је бугарско село са малим, али чистим куhама .. 
Језик места наречје је словенског, а како је тај мој матерљи· 
језик, могао сам се са њима споразумети и разумети по мало · 

што су ми говорили«. Ма да су љегови становал11 у скромној , 
куhици кроз коју је дувао ветар са свих страна Бошковиh је 
ступао као што смо видели у француски, енглески и аустри

ски двор, крстарио је Европом, али Бошковиh је ипак био . 
свестан свог словенског порекла и никада није заборавио· 
свој матерљи језик кога увек са нежношћу спомиње. Тако,. 
кад се налазио на пролазу кроз Бугарску Бошковиh обја
шљава својим сапутницима реч војвода и каже да је она 
словенска те је и филолошки објашљава. Исто тако у по
сланици посвећеној Лују XVI која се налази испред превода. 

његовог најпознатијег дела »Помрачеља Сунца и Месеца "
Бошковиh даје величанствену похвалу Дубровнику: »3аштит
ниче великих држава не одбијај да то будеш и најмаљим на- · 
родима. Истина да уске границе опкољавпју моју до!lювину. 
На обалама Јадранског мора Дубровник цвета својим богат
ством и својом развијеном трговином; његова слава заснив<t~ 

се само на генију наука и уметности, на љеговој древној от-. 
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ме ности и вечити м правима слободе«. Нису ништа маље лепе и 
ове две реченице у I<ојима се осеЂа велика љубав према до

мовини: »Но има варош давно веЂ позната због непрекидног 

одржаваља своје слободе, због велш<их генија које је дала, 
због старина свога племства и богi'lтства своје трговине, мој 
Дубровник, моја драга отаџбина« или »Са свих страна опко

љени варварством, ипак се бавимо строгом науком и лепом 

1 PRi:SIOENTE ki'. nFHA fU:ЛU ACCADE.i!J!A ПORE~vп.,v;-1, 
пЈt:;~/Ннлю ~шm;' nt! (дt~ tl:..l!u ыui~{i-;ut ј/. !пп: а г!!tте (/efЪitto '"· /: л-1if;.; .... 

О$с ~'/ ~ /lif~~.- •'~"'- 'frf1fП'.n+· ~ Ј~ iџ~~A/_,,;f н сощt tPI(! detТ!i i'!rrгidt-
/;~;:гi, ];} J~N/t}t/J(hf abi'::iaи~~iJ /'':fцп·{; l1 ргсN\ч./r.~ tli /Н-$11''/! p?щn/d rJ!(t'Jr/J џдr .. 
!~ f.t,1fД"JNII·a {_f~u ЈР~_{Ь·t 5::-t·~v?ff(f(l ~ е muJпta (f)/ f&l;f(f s~~/l!a г]t{П~/~~шЈ({Ј~ 

{ 
...,/~Д/Ј~Ј//' //!<>,'/1 

1: "'~ .... 

Диплома I(Ojy је Бош«ови11 добио од Флорентинс«е а«адемије на 
годину дана пред смрт. Диплому је од њеног власни«а г. Н. Миро· 
шевиliа - Сорга, министра у Ватиl(ану, добио писац овог члан«а 

специално ва Астрономс«о друштво. Слиl(а ове дипломе уопште 

први пут се објављује од «ад се ва њу виа. 

књижевношћу, како на латинском тако на словенском којим 

нод куне говоримо«. 

Ето те Бошковиhеве реченице најбољи су доказ љегове 

Југословенt:ке народности. Није Руџе Италијан. Све до уки
дања језуитског реда био је без држављанства, по укидаљу тога 

реда примио је француско поданство и са јаком жељом да 

остатак живота проведе у Дубровнику. Умро је I<ao францу
ски поданик у Италији. 
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Бошковиnев дийломатски рад у корист Дубровника. 
Бошковиt је увек предпно и са великом љубављу служио 

својој отаџбини која му је врло много лежала на срцу. Ве

лики су љегови дипломатски потези у корист Дубровника како 

у Паризу тако и у Лондону, Риму, Милану, Варшави. Видели 
смо веt да су у Седмогодишљењ рату Енглези хватали фран

цуске бродове и да су бранили неутралциња ма шта да из

возе за Француску. Дубровчани чије је главно занимаље било 

трговина остали су на свој начин неутрални. Французима су 

под својом заставоll\ извозили дрво у Марсељ и Лион доi< су 

Енглезима дозволили да у Дубровнику могу градити бро

дове. Набеi)ени и од једних и од других Дубровчани се обрате 

Бошковиtу за помоt како би били спасени тако<)ваr.е афер е 

Виани. Бошковиt I<оји је таца био професор матењатике у 

Риму успео је преко папе Бенедикта XIV, кэрдинала Вален

тина и дипломате Стенвила да изгл<1ди цео спор и змеђу 

Француске и Дубровника. Но, добри односи измеi)у Дубров

ника и Француске нису дуго остали, jt:p је 1760 избила нова 
афера позната под именом Ле М=р. Француски конзул у Ду

бровнику жалио се својој влади што су Дубровчани забранили 

да се издају станови Французима и што су љему, конзулу 

забранили да може увазити вино са острва Ластова. У то се 

време Руџе налазио у Франпуској . Дубровачка република 

опет се љему обрати за помоЂ. Бошковиtу овога пута та ди

пломатска мисија није дошла баш у згодан тренутак, јер је 

Седмогодишљи рат био у пуном jei<y, таi<о да французи нису 

имали кад да мисле на Дубl1овник а поред тога свуда су про

гаљани Језуити, тако да Бошковиt није смео иЂи по савету 

Шоазела, код министра ~орнарице који је био противник 

Језуита. По овом спору Бошковиt је написао једну претставку 

коју је Шоазел, тадаљи министар спољних послова и лични 

Руџев пријатељ упутио министру морнарице. Ова афера Ле 

Мер изглађена је тек 17UЗ године. 

Није БошковиЂ са успехом решио само аферу Виани 

1756 и аферу Ле Мер 1760, веt је љеговим nосредством до

шло до трговачкоr уговора између Француске и Дубровниi<а ' 

и укинут је за Дубровник закон о наследству стран<=~ца. 

Танu је Ру'џе Бошковиfi био пионир доцнијег Француско. Ју

гословенског пријатељства. 

Свакако, да је најважнија БошковиЂева диnломатска МИ· 

сија била обнављаље пријатељства између Русије и Дубров

ника. За владе Катарине 11 избио је 1776 рат између Русије 

и Турске. !{ада су Руси напали Турке са мора приметили су 

међу турсi<им и дубровачi<е лађе. Ово је био разлог ш1о су 

Руси не само пре1шнули пријатељске одн•Јсе са Дубровником, 

веЂ су му наметнули и данак. И овога nута било је поверено 
БошковиЂу, Дубровачком дипломати, да изглади цео спор. Да 
би решио овај сукоб Руџе се обрати једним писмом 12-Х-1771 

пољском краљу Станиславу Августу с којим је био у прија
тељству. У томе писму Бошковиt је на један убедљив начин 

говорио о несреtи која је задесила његов народ. :.Сироме:шна 

моја домовина, пише Руџе у том писму, постављена је у 

крајљу тугу и пропаст од руских ђенерала који су запленили 
и уништили сву нашу трговину. Није њогуtе да великодушно 

срце оне царице захтева од једног града са 7000 душа да 
плаЂа толики данак ... Ја се надам у Вашу доброту, да Ђе те 
се заузети код царице I<ai<o би се спасла моја домовина«. А 
онда БошковиЂ у том писму Ј<азује једну дивну речениuу I<ojy 
данас многи губе из вида: :.Који предмет за мене може бити 

светији од онога у коме се ради, да од пропасти очув:ш 

своју домовину, мој драги Дубровник«. Ово Бошi<овиЂево 
писмо стигло је на сам дан атентата на I<раља, али је I<раљ, 
који је Бошковиtа ценио, наредио да се писмо преведе на 

француски језик и да се преда француском амбасадору. Тако 
је посредоваљем БошковиЂа закљу<Iен 1775 мир у Ливорну 

измеi)у Дубровника и Рус11је. 

Јасно је, из свега досада реченог да је БошковиЂ Југо
словен а не Италијан, јер нам о томе најбоље говори љегово 

осеЂаље љубави према Дубровнику и љегов диnломатски ра~ 

у корист Дубровника. 

Vl 

Бошковиtiев рад на науци. Без претериваља може се 
реЂи, да је БошковиЂ био прави енциклопедиста, један уни
верзални геније каквих после љега не сретамо више У исто-



рији. Бошковиt ј е математичар, астроном, физичар, филозоф , 
метеоролог, геофизичар, песник и наш дипломата. Сваку научну 

дисциплину коју је обрађивао врло је много унапредио до 

тог времена непознатим научним. истинама, постижуtи на тај 

начин да буде претеча многим. научним. величинама који су 

се славили на рачун непроученог Руџе Бошковиhа. 

У асwрономији Бошковиh је постигао лепе резултате н 

поред других дела оставио је класично дело у пет I<њига 

»Opera pertiпentia ad opticaш et astroпoшicam ... » Бошковиt 
је живео у доба инквизиције која је још увек сматрала да се 

Сунце обрhе око Земље и да је Земља непокретна иако је 

одавна веh Земља била стављена у покрет. Бошковиh, који је 

по својим концепцијама био nристалица }{еплера no nитаљу 
Сунца и Земље, у свом делу "0 кометама" морао је задово
љити и инквизицију: Земља је у средишту света, али није 

избегао да у истом делу каже: да је Сунце у средишту и да 

се Земља окреtе око љега. Бошковиt је проучавао nрироду 

~<омета и изналажеље љихових nутаља. Бошковиh је био nрви 

који је путаљу Ј<омете одредио из свега три nосматраља. Поред 

тога он је тумачио и реп комете. Језгро Ј<с мете, наже Руџ Е' , 

обмотано је фином материјом. }{ада 1юмета долази у близини 

Сунца, онда Сунце својом тоnлотом. растерује омотач комете 

од I<oje постаје реп. Овај Бошковиh е в закључак у многоме од

говара модерном схватању u nостанку pena намете. Бошковиh 

се м.ного занимао Сатурновим nрстеном и љеговим разним 

положајима које видимо са Земље. Пошанши од Де Сежуро

вих података о Сатурновом прстену Бошковиh је први пoN.ohy 

синусоиде показао какав све положај према Земљи заузима 

Сатурнов прстен. Поред тога Бошковиh се бавио Сунчевим 

пегама и аберацијом светлости. Да би се прекинула дискусија 

између емисионе и ундалационе теорије Бошковиh је изумео 

дурбин са течношhу . Поред тога Gошковиh је први изумео 

објективов микрометар. 

!Натематиком се Бошковиh није бавио као математичар 
веh утолико уколико му је она била nотребна у радовима 

астрономије, геофизике или физике. Бошковиh није био на

клољен математичким спекулацијама и у првом реду био је 

геометар по чему се најбоље и види љегова генијалност. Тако 

га је nроучаваље Сатурновог прстена навело на решаваље 

·Синусне линије, астрономија га је довела те је он први дао 

· четири главне једначине диференцијалне тригонометрије . Бо
шковиh је много пре других успешно обр':lдио математично, 
nитаље и зградље Ђелија пчелиног caha. БошковиЂ је први дао 
методу за изналажење свих распореда бројева у једном пи

тању комбинаторике. Бошковиh је доста. радио на математици 

и издао »Eiementa matheseos universae .. ·"' Поред тога Б о шко

виЂ је био претеча Лобачевском и Бољају у питању ЕуЈ<л и 

дове геометрије. Није само Руџе видео немогуhност доказа 

V -тог Еуклидовог постулата вeti је био йрви, који је говорио 
да може йосwојаwи нова геомеwрија у којој tie се са кривим 
линијама радити као са йравим. РадеЂи на геодезији Бощно

виh је први решио проблем тела максималне атракције . Бо 

ШЈ<ониЂ се исто тако истиче као претеча Лежандру и Гау су 

у основном рачуну изравнања грешака. 

У геодеоија Бошковиh је био претеча Беселу као у питању 

формула пасажног инструменета и коинциденције код клатн а. 

БошковиЂ је nрви изнео мисао да су скретања виска од нор 

мале пре изазвана морима и континентима и да с тога могу 

имати систематсЈ<и карактер. Руџе је, поред тога, при гео 

детским мерењима први употребио црте на мерилима и њи

хову дужину дефинисао отстојањем црта. Бошковиh је мерио 

њеридијан у папској држави. Бошковиh је предложио међу

_ народно премераваље Земље. Исто тако, Бошковиh је први 

nокушао да из више мерења степена изведе најповољније 

вредности за Земљине димензије, а то Бошковиhево израчу

навање највероватније вредности за сnљоштеност Земљину 

значило је, I<ако наже Волф, » за геодезију зору новог дана ». 

Бошковиh је радио много и у осталим дисциплинама . 

Бошковиh је претеча не само Беселу , Лобачевском. и Бољају, 

вefi је претеча }{анту и Ајнштајну. Његова атомистина је круна 

производа људског ума. БошковиЂ је у филозофији оставио 

ј·едну велику мисао. До Бошковиtа је вредело Аристотелово 

мишљење да су ствари различите зато што су састављене и з 

различитих елемената. Бошковиh је први побио Аристотела. 

Тај највеhи научник ове мале оемље говорио је да су ствари 

састављене из истих елемената а показују нам се различитим 

зато што љима владају различити закони. Бошковиh је овим 

појмом оставио у наследство нову природу и дао нам је н о в 

простор, простор данашње науке кога су наши званични фи

лозофи бестидно назвали бесмислицом. 



Једно је сигурно. Бошковиt је највеtи научник ХVШ 

веl«'. Врло леnо развијен са племенитим цртама лица које су 

одлично nристајале њоговој високој и l<орпулентној личности . . 
Нежног здравља, црнt косе и врло живог ока Бошковиt је 

био врло духовит 11 окретан. Руџе је био наЈвеtи хуманиста 

и најбољи познавалац латинског језика у XVIII веку. Поред 

тога Бошковиt је имао свој специјални језик који је уз љегов 

мелодичан глас могао да одушеви сваког с којим је дошао у 

додир. Бошковиt је био човек салона, и то у зрело своје 

доба, који је умео да забавља даме високог друштва као и 

племиtе и диnломате. Моtни језуитски ред, чији су се чла

нови слободно кретали по свим евроnскињ центрима спреЈ\о\аО·· 

му је терен за све његове nодухвате. Врло бистар, одличног 

nnмteњa и нешто лукав Бошкпвиt је yJ\oleo сваког да nридо· 

бије. Бошковиt је био врло сnособан дипломата Ј<оји је уме о 

у писмима на италијанском да уметне и по Ј<оју речениuу на 

нашем народном језиRу Ј<ако га не би ухватила политичка 

цензура која је у време Седмогодишњег рата била нарочито 

строга. Иако лепо р(IЗВијен БошЈ<овиt је често побољевао . 

Роi)ен у приморју, сазрео на Југу Бошковиtу није nрија а

ваздух Беча и Париза те је навукао грознице које су гп no· 
неЈ<ад тако стезпле да је хтео и да умре. Добио је тубер1<улу, 

nатио је од ногу а нарочито од тумара таЈ<О да је умро са 

осушеним ногама. Многа путоваља изнурила су љегов добро 

граi)ени организам. Пред револуционарно време и француске 

енциклоnедисте, па р!Јава аустриска администрација, неуредан 

живот, недаtе у животу, кад му је оспоравано оно што је 

љегово, све то и још много друго сломило је љегове живце. 

Писало се код нас да Бошковиt није нешто нарочито а 

томе су се неки радовали. Писало се, да је Бошковиt nостао 

нешто захваљујуtи Језуитама и Ј."а је по укидаљу тога реда 

завршена и љегова научна каријера. Да је он стварао до 1760 
nосле чега се уnустио у лак живот доба Помnадуре и да је 

био грамжљив за новцењ тако да је чЭЈ< и одли~оваља мерио 

по цекинима. Имали смо ми де Доминиса nретечу Галилеју, 

Геталдиfiа nретечу Декарту, ПeiПpufia nретечу Њутну, па Вегу, 

Стефана и Пуnина али никад нисмо имали човека генијално

сти и nродуктивности Руџа Бошковиtа. Нису Руџа генија дале: 

Језуите веt га је родио наш народ. Нису Руџа језуите фор -
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-мирале у научниЈ<а веt љегов велиЈ<и дух. Руџе је и после 

1760 дао два велика дела: опсерваторију у Брери и своју 

:о Астрономију и оптикус. Није се Руџе nосле укидаља језуит
· ског реда одао лаком животу Помnадуре и да зато није ства

рао. У својој 25 години дао је nрво дело, у наредних 25 го 

дина оставио је преко седамдесет дела и све то толико га ј е 

духовно исцрпело, да је nостао расејан, грешио и у најобич

нијим рачунима и nриродно постао немогуt за научан рад. 

Није Руџе био грамжљив за новцем, јер кю<о би се са тим 

слагала љегово финансираље опсерваторије у Брери? Ниј е 

Руџе у духу данашљих научника стварао каnитал. Укидаљем 

језуитског реда остао је без дома. Дубровник га не би и з

.државао до Rpaja живота, ни у француској енциклоnедисте. Сам 
-се морао да лечи и да издржава и зар је оида грамжљив о ст 

што се борио за nензију? ВелиЈ<И је био Руџе, и духом и ду

шом, који је трагично завршио свој живот и кога су пратиле 

Jiecpete као и многе друге великане. 

Ђор6е Hшcoлuti 

~о Mjesecu, te о nJegovu postanku 
i gradi 

- Svrsetak -

Ali па Mjesecu ima vrlo visokih brijegova i vrhunaca, sto 
'је razumljivo zbog mnogo manje si\e teze (gravifacije} па nje
·govoj povrsini. Tako ima sest vrhunaca izmedu 6000 i 7000 т 
·visine, a\i to је visina nad njihovom okoliпom, dok se п а 

.Zemlji mjeri visina iznad morskog nivoa. Mora, koja sva tako
der imaju okrugli oЬiik, imaju latinska imena, kao Oceanus Pro
.cellarum, Mare Imbrium, Mare Serenitatis, Mare Tranquillitatis, 
.Mare Foecunditatis itd. Sva ova mora \eze najvecma па neka
dasnjem Mjesecevom ekvatoru i sadrzavaju razmjerпo malo kra
'tera za razliku od kontinenata, koji su krcati kraterima i koji su 
.gradeni iz granitnog kamenja па kome ima mjestimice vulkan
skog pepela. Kontinenti nalaze se s jedne i s druge strane tam
•nog pqjasa mora, te su razmjerno visoki. Pod f:rateгsf:im то-
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гima razuшjevamo one kratere, cija је unutrasnjost tamna kao i; 
kod t. z. mora. Cini se, da im se dno sastoji iz ukrucene ba
zaltne Jave; по ovakovi se krateri nalaze najvecmu. na sjever~
zap<~dnom dijelu Mjeseca, а najizrazitiji је njihov zastupnik velik i· 
krater Platon. Osim toga vidimo na Mjesecu mjestimice vrlo 
dugacke puk:oline, koje ocito zahvaljuju svoj postanak ili silnim 
potresima ili velikim promjenama temperature i пejecnakom ste
zanju Mjeseceve povrsine kod ohladivanja. Ovakovih pukotina) 
poznato nam је vec preko 400, te se osoЬito Jahko vidi puko
tina koja prolazi kroz krater Hyginus. Mjeseceve Alpe, koje · 
djelomice okruzuju Mare lmbrium, pokazuju cudnovatu osoЬi
tost: vrlo visoki gorski lanac presjecen је ravno 130 km dugac
kom i 10 km sirokom dolinoш, cije је dno horizontalno, tako· 
da cini utisak, kao da је umjetnim nacinom nastala, sto dakako· 
ne mislimo ustvrditi. Na Mjesecevoj povrsini zanimljivi su jos. 
manji krateri, osoblto u morima, koji izgledaju, kao da su dje
lomice potonuli. No Ьiti се, kako i pokusi pokazuju, da su oni 
nastali na tlu, koje se jedva pocelo ukrucivati, to jest koje ј е 
jos Ьilo dosta plasticno.1) 

Mogli Ьi se jos pitati, da Ii su se na Mjesecevoj povrs1ш 
katkada opazile kakove promjene, koje Ьi dale naslucivati, da 
njegova povrsina njje jos posve mrtva? Vec sam spomenuo, da 
na Мјеsесн nema organskog zivota, koji Ьi Ьiо ша iz daleka 
nalik na zemaljsku vegetaciju. Nekoji motrioci tvrditli su doduse, 
da za punog Mjeseca vide na pr. Mare Serenjtatis (;jsto zelenjm, 
а djelomice slicno i Mare Humorum ј Mare Frigorjs, itd. Al i· 
mnogi najodlicnjjj poznavaoci Mjeseceve povrsjne njsu toga 
m(Jgli zamij etiti, ра се trebati Mjesec jos dalje posmatrati i mje
riti, prjje nego Јј se о tome kaze zadnja rjjec. No sve ako se 
razlilшje u Ьојаша faktjcno utvrde, ne шоrа jos tome Ьiti uzro
kom vegetacjja, vec i Ьоја kamenja na Mjesecevoj povrs-ini nije 
svuda ista, kako su to i mjerenja tocno pokazala2). Nadalje su . 

1) S. Mo!zoroviЊ!, 1. с. , str. 72 i sl. 4. 

2) Ispor t dj jstrazjvaпja А. Miet!ze - В. Seegert: U'ber quaJjafjve Ver
schjedeпhejten des von den ejпzelпen TejJen der MondoberЉiche reflcktjerten • 
Ljclltes. 1-IV. Astroп. Nachr. 188, Nr. 4489, 4502 uпd 4510; . Кiel 1911, te 198,. 
Nr. 4736; 1914. Dobro se to vjdj па пjjhovoj dvobojпoj K-ii rfj Mjrs eca (111 . 
Mjtt.).- О jzgledu povrsjпe Mjeseca i о пovim metod ama · mj e reпja gledaj Г 
Е. Wrigllt: The Surface Features of 1he Мооп. The Scjeпt : Montl1Iy 40, str ._ 
101-115; 1935. 

47 

mnogi posmatraci Mjesec<1 nasli ntke promjene, sjtne kratere i 
td., koje predasnji posmatraci ili uopce nisu zaЬiljeZili ili ak() i 
jesu, ucjnjJi su to sasma drugaCije. Znamenit је u tome pogledu 
maleni krater Linne u Mare Serenitatis. No kako se ovdje uvijek 
radj о tako sitnjm objektima, koji se пalaze upravo na granici 
vidljivosti , to su sva ta motrenja i tvrdnje sasma nesigurne, cr 
najvecma su se mogle protumaciti i na drugi, mnogo pril'odniji 
naCin. Usprkos se toga preporucuje motriocima Mjeseca, oso
Ьito astronomima-arnaterjшa, koji posjeduje male, ali dobre da
lekozore, da budno pripaze, neЬi li mogli sta u tome smjeru 
otkriti, sto Ьi se kasnije moglo nedvojbeno potvrditi jakim op
tickim sredstvima. 

· :::~ > + 1 .:,00 "' 

_-~~) O"tn 

Sl. З. Vjsjnska karta Citavog Mjeseca ро S. Mo!zorovii!ica, od kojega sн ј пek i 

nazivj uvedeпj, Lijeva polovjпa па karti Mjeseca nam је najvecma п e poznata 
ј ovdje doblvena ekstrapolacijom 

[Copyrjght, 1928, Ьу tl1e author} 

Mogli Ьi se jos pitati kako izgleda straznja, od nas uvijek 
otkrenuta Mjeseceva polutka? Prije svega moramo ustvrditi, da 
i straznja strana Mjeseca је sasma slicna prednjoj nama okre~ 
nutoj strani, koju mi vidimo. Lanac mora proteze se ро najve
cemu krugu i preko straznje polovine Mjeseca, а na straznjem 
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dijelu sjeverпe polutke пalazi se visoravaп sva pokrita kraterima, 
te smo tako Eraпzovu visiпsku kartLI Mjeseca ekstrapolirali i za 
njegovu strazпju straпu (gl. Sliku 3.). 

Namece se sada samo od sebe pitaпje, da li Mjesec ima 
kakvi uticaj па Zemlju i na Ьiса, koje zive па пјој? О tome se 
је sto sta govorilo ј pisalo, ali sigurno mnogo toga sto se neda 
dovestj u sklad sa rezultatjma пauke. Prije svega prouzrokuje 
privlaciva sila Mjeseca па oceaпima plimu i osjeku, jer Mjesec 
јасе privlaci опе djelove Zemlje, koji su mu Ьlize. Mi Ьi stoga 
ocekivali val plime uvijek kada Mjesec kulmiпira, to jest kada 
је пajvise паd horizontom, ali tome пiје tako, jer treba jos uzeti 
u obzir i giЬanje Zemlje oko zajednickog tezista. Na srecu ima 
Mjesec 81 put manju masu od Zemlje, te је prilicпo daleko, jer 
Ьi inace izvodio tako sj\пu plimu i osijeku, da bi zivot uz mor
sku obalu Ьiо posvema nemoguc. Mjesecevo djelovanje па ze
maljsku atmosferu је tako slabo, da se jedva moze instrumentim a 
primjetiti, te је s toga proricanje vremeпa samo ро fazi Mjeseca 
sasma neznanstveno. Копаспо ipak пе mozemo, а da пе prizпamo 

stanoviti utjecaj Mjeseca па covjeka, koji Ьi se mogao protu
maciti periodskjm pojacavanjem ј r>slaЬijivaпjem privlacive sile 
Zemlje i Suпca zbog privlacivosti LV\jeseca. Kod поспih zivotiпja 
igrati се velikн ulogu rasvjeta Nljeseca, koja kod puпog Mjeseca 
је па pr. ipak tolika, da mozemo kod nje Citati, ali је ta ras
vjeta oko 90.000 do ЗбО.ОUО put slaЬija od sнпсапе rasvjete. 
Cesto igra Mjesec i u kriminalistici zпatпu ulogu. 

I<опаспо da cujemo kako је Mjesec nastao. Daпas se uzi
ma, da se је Mjesec odijelio od Zemlje u dosta kasпoj doЬi i 
to па mjestu gdje је daпas Tihi осеап (Pacifik), te da је ропiо 
sa sobom пajvecma gorпji, specificki пajlaksi materijal. PolazeCi 
iz te pretpostavke mogla su se istraziti svojstva i grada Mjeseca: ~ ) 

3) S. Molzorovicii: Uber die Konstitution des Erd - нnd Mondinnern. 
Astron. Nachr. 220, Nr. 5271 ; Kiel 1924; Das Erdinnere. Zeitschr. f. angell'. 
Geopl1ysik Ј, str. 330-383 · 1925; Uьer Nahbeben нnd iiber Konstitution des 
Erd - und Mondinnern. Gerlands Beitr. z. Oeophysik 17, str. 180-231; Leipzig 
1927; Hemijski sastav unutrasnjosti Zemlje i Mjeseca (The cl1emical compo
sition of Ље Earth's and the Moon's interior) . • Ar11iv• za hemiju i farm. Ј, str. 
95-104; Zagreb 1927; Radioaktivnost i temperatura unutrasnjosti Zemlje i Me
seca. (La radioactivite et la temperature de 1' interieur de Ја terre et de Ја 
June). "Arhiv" za hemiju i farm. Ј, str. 226-236; Zagreb !927. Na neke moje 
rezцltate upozorio је и U. S. А. А. R.euterdQhl 1924 g., а и Londonu па iп
ternac. geograf. koпgresu 1934 god. Н. }ejfreys. 
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Dok па Zemlji seze graпitni sloj tek do 40 km duЬiпe, to оп па 
Mjesecu ima duЬinu od 100 km, ispod njega пalazi se bazaltпi 

5 ~-----4-------г----~t=~ ~ 
>V) ..... 
1"1::) 

аАо-п- ~ 
; Ј-н· t t. 1.Г) 

Sia.f 

sr"'l.a.do
side'liti ~!i!~ _ 
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'1-lvm ,..____ 
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t . 1 . d ь· km ь . 1 •t d' Sl. 4. а) р gustoca та eriJa а u razшm u IПama; с - rz1na ong1 11 I· 
Pm 

nalnih valova u raznim dublnama. Ь) Presjek Mjeseca sa slojevima raznovrsnog 
materijala. (S. MoltOrovicic; Gerlnads Beitrage lUГ Geophvsik, XVII, Sv. 2, 

Leipzig 1927). 
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sloj do dublпe od 400 km, dok se Mjesecevo jezgro sastoji iz 
miпerala, poglavito pirokseпita, peridotita i duпita (gl. sliku 4.). 
Kemijski sastav Mjeseca је od prilike ovaj: kisika (О) ima 43,5%, 
kremika (Si) 23,50fo, zeljeza, magпezija, alumiпija i kaJcija za
jedno 20%, а ostalih elemenata zajedno samo 4%. Omjer me
taloida spram metala od,1osi se kao 2: 1. Ako је u unutrasпjosti 
Mjeseca graпitno i bazaltno kamenje isto tnko jako rзdioaktivпo 
kao i u unutrasnjosti ZemJje, onda u Mjesecu temperatura dubl
пom mпogo brze raste, пеgо Ii u dublпama Zemlje. Na Mjesecu 
kruta korэ песе Ьiti mпogo dеЬЈја od 30 km, jer vec u dublni 
od 100 km vJada temperatura od kojih 4000'1 С, а u пjegovom 
sredistu 30.000° С, to jest u dublпama od preko 70 km ра do 
sredista Mjeseca Ьiti се sav materijal u gasovitu staпju. Sada 
nam moze Ьiti donekle i razumJjiva siJna :~>vulkanska» djelatпost, 
koja је nekoc vladala па povrsini Mjeseca, te koja Ьi јеdпос 
opet mogla da izblje gigantskom snagom. 

U пајпоviје doba tretira se mnogo pitqnje, da Ji је moguce 
sa Zemlje doCi па Mjesec. Predemo li preko prvih fantazija po
znatog fraпcuskyg astronoma i pisca, koji si је zamislio i opisao 
ogromni top i tane, s pomocu kojeg su gJavпi akteri poznate 
njegove pripovijesti »Put па Mjesec ј oko Mjeseca» otjsJi sa 
ZemJje, а tada moramo upozoriti па ozblljnije predloge i racuпe, 
da se izbaci raketu, koja Ьi poletjela u svemirske daJjine. Cini 
se ipak, da се ovaj proЬJem Ьiti i sa tebnicke strane doskora 
dotjeraп, jer ovome potЬvatu ne predleze nepremostive zaprijeke. 
Stupimo dakle u mislima пeustrasivo u ovakovu raketu ј podimo 
s njome put Mjeseca, dok konacno пеЬl па пј stigli. Prije svega 
moramo upozoriti, da iz taneta пеЬl smjeli izaci пароЈје, kako 
ste to vidjeli пеdаvпо prikazano u filmu »Zena па Mjesecu» jer 
Ьi radi роmајпkапја иzduba i vaпjskog pritiska odmah zivotom 
stradali. Promatrajuci samo kroz prozor kaЬine vidjeJi Ы 
i ро danu пеЬо posve сrпо, te posuto zvjezdama, а sjene vrJo 
tamпe i oStre. Sa Mjeseca vidjeJi Ьi Zemlju od priJike cetiri put 
vecom, пеgо Ii sto sa ZemJje Mjesec vidimo, te gotovo uvijek 
па istome mjestu tek sa пekim razlikama radi JiЬracije Mjeseca. 
Dakako da bi sa Mjeseca vidjeli Zemlju samo sa јеdпе polutke, 
koja је Zemlji иvijek okreпuta, te Ьi Zemlja sa svojim fazama 
bila ogromпom urom па Mjesecevom пebeskom svodu. Krivo Ьi 
Ьilo, kada Ы si zamisljali, da Ы sve zemaljske kontineпte i mora 
vidjeli kao па geografskoj karti; posto је povrsina ZemJje vecim 
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-dijtlom pokrivena oЬiacima, to Ьi је vidjeli isprиt<mom i zeleп
kastom. No vratimo se sada sa naseg prvog malog izleta и sve
mirske daJjine na1rag па Zeшlju uЬijedeпi, da ipak nesto bolje 
poznamo пaseg пajЬiizeg susjeda i vjernog pratioca, kojega сета 
za ljetnih toplih посi - uzivajllci и пjegovoj саrоЬпој ras\'jeti 
- od sada promatrati sa drugim interesom. Bilo kako mu dra
go, moramo se pitati, da li је za nj sat sudЬiпe otkucao, ili se 
Mjesec nalazi sada samo u јеdпој od mirпih perioda, da do
skora opet zapocme поvа i sпаzпа djelatnost па njegovoj po
vrsi l1i? 

Prof. Dr. Stjepan il'IohoroviCic (Zagreb) 

RESUlVIE: 

Vber den Mond, seine Entstelzung· und Konstitution. Ztterst \Vird allge
meiпes iiber die Grosse Moпdes uпd seiner Bahn, sowie i:iber die Rotation ttm 
die eigeпE' Achse gesprochen. Danп wird die Frage des organischen Lebens 
attf dem Monde beri:ihrt und der Verf3sser weist darauf hin, dass dort llocll· 
stens die nidrigsten Organismen, wie z. В. Bakterieп, existieren konпten, falls 
\Vir nicllt die Organismen ganz aпderer Konstitution <Jis die der irdischen Le · 
be\vesen voraussetzen wollen; dabei wird noch kurz das Кlima des Mondes be
sprocllen. Der Verfasser befasst sicl1 speziell mit den Formatioпen der Man
doberflaclle tшd er macht auf seiпe eigene ExpJosionshypothese aus dem Jahre 
1927 aufmerksam. Oie АЬЬ. 2 а) zeigt uns einen solchen kiinstlichen Krater 
auf dem Zementpulver, und die АЬЬ. 2 Ь) zeigt das Profil dieses Kraters, \\' 0 

die Kri:imnшngeп нпd Zerstoruпgen der anfangs paralelleп Pu!Yerscllichten пасh 
der Explosion deutlich siclltbar siпd. Der Verfasser ist der Meiпuпg, dass die 
Маrеп durch gewaltige Basaltausbri:iche aus dem Mondiпnerп entstandeп sind. 
Oie АЬЬ. З zeigt die H0!1enkarte des g·anzen Moпdes, \Vie sie \'Om Verffaser 
dL!rch Extrapolatioп der bel<annten Messungeп Уоп Ј. Franc koпstrнiert \Vttrde ; 
dabei \Verdeп einige пеuе Namen eingefi:ihrt. Auf Ortшd der VoraL!ssetzung, 
dass sich der Mond von der Erde losgetrenпt hat, wird iiber die iпnere Koп
stitLI!ioп, Temperatur uпd chemische ZL!sammensetzuпg des Moпdes bericlltet. 
Der Verfass~::r ist der Meiпttпg, die MondoberЉicl1e befinde sicl1 zur Zeit iп 

~::ine 1· Ruheperiode, um eiпmal spater mit gigantischer Kraft wieder zur Tatig
keit ztt gelangen. -
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Sunce u decembru 

Moglo se opservirati zbog slabog vremena i poznate Ijub
ljaпske magle sнmo dапа З, 5, 17, 18, 26 i ЗО. Zbog vecih 
razmaka u vremeпu kod posmatranja razvitak pojedinih gomila 
pega nije se mogao pratiti, ali se moglo utvrditi svakog casa 
stan ј е Sunceve akti vпosti. 

Dana З i 5 XII Ьile su оЬе suncane polulopte aktivne. Na 
-severnoj polulopti nalazila se и centralnom Suncevom meridijanu 
·(prividnom) veca gomila koja је izяsla vec proslog meseca te 
se sastojala iz prethodne pege i prve sledece pege sa vise jez. 
gara i 8 medupega. Gomila је vec 5 XII pokazivala znake ra
spada: sledeca pega raspala se и 4 pege sa vise jezgara. Na 
zapadпoj stгani nalazila se gomila 4 pege рге svoga zalaska. 

Na juznoj polulopti nalazila se istovгemeno n<~ istocпom 
delи zapadпog kvadгanta velika gomila koja se SRstojala iz 4 
ро ::30" veliki!J pega. U pгethodnoj pegi opazila se svetlosna 
tгaka, sledece pege imale su povise jezgaгa. N<~ zapadnoj ivici 
Sunca zalazila је 40" velika pega sa З jezgгa. 

Dana 17 i 18 XII Ьila је seveгna polиlopta bez pega i 
-рога. Na juznoj polulopti nalazile su se 2 gomile pega. Gomila 
koja је pгesla prividпi centгalпi meridija:1, sastojala se iz vece 
i manje pege, od koje је istocno Ьila sredпje-velika pega sa 
jezgгom. 

Krajem meseca оЬе polulopte sи Ьile aktivпe. Na sеvегпој 
polulopti пalazila se и centralпom meгidijaпu veca gomila pega 
koja se sastojala iz 2 pege i vise теаи pega. Prethodna pega 
doblla је З jezgra i гaspala se u З manje pege. U toj gomili 
izvгsile su se velike promene i pojavile sи se takode mnogo
brojne svetlosne tгake. 

Na juznoj polulopti posmatгalo se 8 gomila pega i 2 go
.mile рога. 

Miпimalпa Sunceva aktivnost (subminimum) је Ьila па sе
vегпој polиlopti dana 18-XII bez pega i рога, а na juznoj po
·lulopti 26·XII pгimetila se samo 1 pega. 

SvetJosna tгaka blla је posmatrana samo па juzпoj po-
,Julopti. 

U dесеmЬги sи se pojavile gomile pega, 2 па severnoj 
.polиlopti 1 па juznoj, koje sи pokazivale izvanredno intenzivnи 

aktivnost i velike promene u oЬliku pega. Те su gomiie naro ... 
citog tipa koje se ројаvlјији и doba maksimиma pega. Vazno 
је za te gomile, sto su veceg oЬima i sto se promene u oЬiiku 
vгse и гоkи c.d nckoliko casova ili od пekoliko dana. 

Aktivnost na obema Suncevim poluloptama u tom mesecu . 
је jako naгasla sto је takode zпak cekaпog sиbmaksimuma (vidi . 
diagram па strani 172, Saturn 19З6). 

Soппeпfleckeпthatigkeit im December 1936. Die starke 
Aktivitiit der beideп Soппeпhiilfteп. Sиbmiпimиma. Lichtbгйcken
eгscheiпungen. Dег r1ahende Sиbmaximum. 

Priv. opserv. SшЈСа u LjuЬljani, 
1 januara 1937 

Преглед и новости 

lrюn Tomec 

Хрватсi(О астрономсно друштво тргу. Тако је умјесто шиљатог крова 
у Загреб.}". - У новембру nрошле уређена тераса и на њој мала куnола . 
године nодузета је акuија, да се оснује са 17 центfiметарским nаралактичк1+ 

астрономско друштво у Загребу, како монтираним рефрактором и уром за 

би се обновиле сјајне традиције, што nомицање. К томе је касније даровима 
их nосједује хрватски щю нarrreгa набављена астрономска ура и мали . 
троименог народа сnецијално у астро- меридијански инструменат, што је за 

номским наукама. Многи узроци дали nочетак било скромно, али и довољно. 
су томе nовода, а највеhма nропада· Но најзнатније је код тога, да је ова 

ње ,старе• звијездарнице Хрватског чедна звијездарница била отворена 
nриродословног друштва у Загребу дваnут у тједну увече за nубдику , 

која је сада nод уnравом Геофизичког да може nроматрати интересантније 
Завода, што је довело и до тоr<Ј, небеске објекте, а nрије тога одржано 
да се груnа љубитеља астрономије, , је увијек nредавање. У недјељу .npk!je 
та засебна секција Хрв. nрир. друштва, nодне, за ведра времена могла Је nу
разишла. Не смије се заборавити, да блика nроматрати Сунце и његову 
је та звијездарниuа nодигнута nокло- nовршину, што је све било од огромне 
нима nриватника, који су се одушев· одrојне вриједности. Види се н: и 

љавали nроматрањем звјезданога неба, одатле, што се убрзо саставила 

а и сам град Загреб доnринео је лијеnа груnа љубитеља нашега неба, 
свој обол и дао nреудесити старо- који су устројили nрије веh сnоменуту 
древни ,Поnов торањ• на Киnномс секuију, а многи амl!тери набавили . 



су си добре амаrерске и,нсrрументе, 
да rамостаЈЈНО nосматрају и врше 

оnсервацiЈје. Није од nотребе, да се 

овдје напосе истиче знаност оваквих 

оnсервација за науку, јер сви ми 

знамо, да су уnраво аматери подигли 

асrрономију на данашњи високи ниво, 

те дали науци људе, ч>~ја he се имена 
вјечно сnомиљати док буде свијета и 

вијека. 

члан у Астрономско друштво у Бео
граду, те да буде .Сатурн' заједнич

ко гласило обију братских друштава• 

затим да се затражи да му се преда 

.Поnов торнљ• у Загребу са инстру

ментима, како би се nри вео оној свр

си, којој је био намијељен и за коју 

су дани дарови nриватника. Осим 

тога редигиран је нацрт "Правила" 

друштва, како га је израдио nроф. 

др. С. Мохоровичиh. Весели нас, што 

можемо јавити, да је и Астрономско 

друштво у Београду пристуnило као 

члан у Хрватско астрономско друштво 

у Загребу, Ше да tr.e оба браШ.С!Са 

acili.ponoлzclгa друштва paдum.u у naj
ilijemujoj сарадњи за културно поди· 
заље нашега народа н за наnредаК' 

децембра, 1931:, гдје је закључено, да астрономских наука код нас, како би 
се опет приЈ<упе љубитељи нашега се наставиле славне традиције uјело

неба и по могуhности што nрије са.

1 
куnнога нашег југословенског народа. 

зове гл. скупштина за конституираље 

друштва, које је у11раво једна кул. Н. 

Но како су сада инструменти зар
ђаЈЈН, груnа љубитеља астрономије 

нестала, зашто и како неhемо овдје 

да разлажемо, веh се на то кратко 

осврhемо на другоме мјесту, то је 

nривремени одбор за оснутак Хрват. 

ског астрономског друштва у Загре· 

бу одржао свој nрви састанак дне 2 

турн!Ј нужда. У nривремени одбор 

ушли су: Проф. у пенз. Dr. Владоје Огромна врцала Америчt<е вви
ДраПчюшm, Проф. D1'. Cmjeiiaн Мо- јевдарнице.- Познато је, да највеhе 
хоро!шчuћ, Дтшел Yвanoвutr. и остали зрцало граде Американци са промје
некfЈ Загребячки nознати стручљаци ром ул. 200" (nко 5,28 метра}. Зрцало 
и аматери. Дне 23 јануара 1937 одр· he nримати око 400.000 nут више 
жао је г. nроф. Dr. Драnчински у сnјетлости, него ли наше око, те he 
nучкоме свеучилишту у Загребу прво бити превучено са алуминијским ок
nредаваље: .Шта cue видимо у све сидом. Израђена је из Ругех-стакла, 
миру?" са 11ројекцијама. Дупком nуна а стражља ст.рана има облик hелија 
дворана, те бурни аnлауз, који је ради nл11стичких својстава материје. 

чес1о nрекидао nредаваље, nоказује Јlијевано је у Соrning-творницама у 

не само велики интерес nублике за New· Yorlш н тежи 20 тона. Сада је 

астрономију, веh nоказује како многи nосебним влаком nревезено у Паса 
нестрпљиво чекају оснутак астроном- дену на брушеље, а избрусит he се 
ско1· друштва У Загребу. Новински 2 тоне материјала. Читави телескоп 
позив за уnис у чланство дао је добре имати he дужину од 18 м са енгле

резултате, те се надамо, да he се до· ском монтажом. Укуnна тежина теле

скора моhи сазвати конституирајуhа скоnа биhе 850 т, n ром јер куполе 40 
скупштина, те he се до тада наставити м, а код фотографираља бwhe у ци-
са јавним предаваљима. 

Привремено састављени оснивачки 
одбор закључио је, да одмах иза, како 

буде основано Хр&атско астрономско 

друштво у Загребу, да оно стуnи као 

јеви астроном, да nрати тачно гиба

ље звијезда. Телескоп биhе намјештен 
на 2000 м високом платоу Сан Дие го 

горја у Калифорнији, којих 160 км од 
Пасадене, г дје су одличне климатске 

прилике и далеко од насеобина. Вод- звездом ~ истога сазвежђа, служила 

"Ства, извођеље и трошкове сноси Ка- за уnоређиваље nриликом nрnучаваља 
лифnрнијски институт за технологију, 

те је до сада утрошено веh преко 

милијун долара. Оnсерваториј noдtla· 

.дати he nод воЈiство Mount Wilson 
Observatory. 
Друго големо зрцало од 84" (око 2,22 

метра) иаручио је Michigan- Univer5ity 
за своју звwјездарницу. Иза како су 

калуnи доготовљени, дан је налог да 

се не лијева, веh he се калуnи nове
Ђати и салити још веhе зрцало! 

Tpehe велико зрцало од 80" (око 
2,11 метра) веh је скоро готово, те 

Ђе бити монтирано у Texasu на Мс 

Do nald -звиј е з да р н и ци. 
Четврто велико зрца ло од 74" (око 

1,95 метра) свршава се за Da vid
Dunlap-Observatory универзитета у 

Торонту (Канада). Сама звијездарница 

изграђена је једва nред годину дана. 

Исто овако зрцало израђује се и за 

нову Radcliffe. оnсерваторију у Ј ужној 

Африци, што he бити за истражива

ље јужноr неба од големе вриједно· 

сти. Нема сумље, астрономија nрожив· 

љује своје з11атно доба. (Из: "l(osmos" 
и "Die Sterne".) 

Dr. С. М. 

оромене сјаја nроменљиве звезде се 

Cassiopeiae, а 1930 и 1935 такође је 

често nосматрао јер је у то време 

вршио мереља привидног сјаја звезда 

друге велнчине . Из тих његових по

сматраља може се видети, да је од 

1922 па све до 1929 у Cassiopeiae 
увек имала исти сјај и била нешто 

сјајнија on ~ (отприлике за Om, 2~}. 
Последље мерење јачине сјаја ове 

звезде Rigollet је извршио 27 јула 
1935, nосле ког се времена nочео 

бавити nосматраљем метеора. Посма

трајуhи метеоре Rigollet је често 

имао пред оч11ма Касиопеју, али од 

августа 1935 до маја 1936 није nриме· 
ти о никакву nромену на у Cassiopeiae. 
Појачяње љене светлост морало је 

настуnити током јула 1935, а он га 

је веh 13 тога месеца забележио , као 

што је горе изнето. Иако је у Cassi· 
opeiae некада била треhе nривидне 

величине, сматрана је за једну од 

звезда чији је сјај најмање промен

љие. 

Нова Ср Lacertae 1936. - Р. W. 
Merill и О. С. Wilson одредили су у да. 
љеност nосљедље сјајније нове звије· 

Сјај вневде у Cassiopeiae. - Фран· зде са 2600 година свјетлости. Како 

:цуски астроном Roger Rigollet nриме- је љен nривидни сјај био у максимум у 

-тио је да се сјај леnе звезде у у са- 2,3 м, то је љен аnсолутни сјај био 

звежђу Касиоnеје меља у последље тада -7,2 м. (Из: "Die Sterne" и ,.Го
времt:, иако се за ову звезду раније дщињак n. пеба" за 1937.) 
-сматрало да је једна од оних чији се Dr. С. М: 
сјај најмање меља; љегова nосматра· 

ља nотврдио је 13aize. Први пут је Дјелатност Сунца у јануару 1937. 
промену сјаја у Cassiopeiae nриметио - Акоnрем о дјелатности Сунца pe
Rigollet 13 јула 1936, када је ова зве- давно извјешhује наш друг г. Ивпп 

зда била nриметно сјајнија од звезде Толzец, који nосједује свој мали оп

~ истога сазвежђа и љена nривидна серваториј и веh дуги низ година nо
величина износила је отnрилике 1m, 95. сматра Сунце, то ипак ради nотребе 

Сјај ове звезде повеhавао се посте· одредбе материјала љегова извјешhа 

пена следеhнх вечери. Rigollet је у нешто заостају. Ради тога даhемо 

Cassiopeiae nосматрао још од 1922 кратки nреглед дјелатности Сунчеве 
.rодинt; она му је тада, заједно са 1 површине за nрошли мјесец на осно-



ву властитих nосматр а ња, гдје смо 10 милијарда км 2 ! Особито богато било 

редовно уnотребљавали nовеhање 60 је Сунuе на великој множини веhих 

и 9ОХ. - Иза јаке активности конuем в ситних njera 29.тога. Наnротив била 
деuем бра 1936 г. nочела је дјелатност је гранулаuија најизразитија 9-тог и 

Сунuа нешто nоnуштати, те је била 13-тоr, када је било на nовршин~ 

најслабија 9-тог и 13 - тог, да ~~tза тога Сунuа најмање nјега. Овај мјесец_ 

оnет nоnрими гигантске размјере. Та- збили су се и знатни догађаји ва 
ко је 22-гог била на јужној Сунчаној Земљи , у шта овдје неhемо сада да. 

хемисфери голема гомила xpna njera, залазимо. 

које су заузимале nовршину од nреко 

На основи наших мотрења израчунали смо ове релативне бројеве r по. 

n о з натој Wolfovoj методи. 

Дан з 4 5 9 1 1o J tt i i2 !З 1 14 1 22 1 26 1 29 

80 71 58 60 1117 1112 1 92 

Одатле излази средња вредност за цитави мјесеu јануар r = 11З . 

Dr. С. Moxopoвuчuli 

Иаглед неба у марту 

Сунце. 1 марта Сунuе у Београду и з ла з и у 6h 17т, з ала зи у 17h 25m 
грађански сумрак траје ЗОт а астрономски Jh :16т. 21 марта у 2h Сунuе 
nролази nроленьу еквинокuиску тачку и улази у се верну хемисверу у: 

знак Овна (Taurus). Тог дана је на uелој Земљи дан по трајању једна к. 

ноhи , одакле тај датум носи назив nролетње равнодневиuе. После nрелаза. 

Сунuа uреко НР.беског екватора дан nостаје дужи ou ноhи све до 22 јуна , 

дана летње дугодневиuе. З1 марта Сунuе у Београду излази у 5h 22т· 

з а.1ази у 1811 4т. Трајање сумрака се повеhава, те грађански сумрак траје
З1т, а астрономски 111 41т. 

MECEU 

Датум !час менеiЗнак менеl МЕН А 
1 

У Београду 

излази 1 залази 

-· h т 

Ј 
h т h т 

5 Март 10 17 Последња четврт 1 о 9 58 

12 Март 20 З2 о Млад Meceu 5 18 17 З6 

19 Март 12 46 ([ Прва четврт 10 1 о 56 

27 Март о 12 ® Пун Месец 18 50 5 13 

--
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МерЈСур се у току марта неhе моhи наhи на небу ненаоружаним 

оком, јер се креhе у бли зи ни Сунца. 
Вешра ј е 5 фебруара била у највеhој у даље ности од Сунца nосле 

чега nочиње њено nривидно nриближавање Сунuу, тако да 18 аnрила веh 
етиже у доњv коњункцију са њим. 15 марта npohи he Венера nоред Ме
сеца 20,2 с еверни је од њега. Ова коњункuија Венере са Месецом, nружа 
nрилику, да се Венера нађе на небу голим оком усред да на. Око 14h 
nотражите на небу узани rpn Meceua, који у Београду у то време кул· 

минира. Право nрема југу на висини од бСО 6 стеnени и знад хоризонта 
'!. ј, на 2(

3 
yraoнor од стојања од хоризонта nрема зениту, лако се да наtш 

Месечев ср п . Кад се Meceu уочи мало боље заr nедавши мо!ш lie се оnа
зити изнад њега на удаљености 4 Месечева nречника, сјајна тачкица -

Венера. 
Марс је 4 феброара nрошао заnадну квадратуру са Сунцем и по-

стаје nовољнији за nосматрање; у оnозицију са Сунuем стиже 19 маја. 
4 Марта npohи he nоред Марса Meceu, на удаљености Од i\0,4 јужно. 31 
Марта nоновиhе се оnет nролаз Месеца близу nланете на удаљењу од 2°,1 
јужно од Марса. 19 Марта Марс he nролазити nоред звезде треhе вели· 

чине Ј3 1 Scorpii (2т,9). 
јуйuШер излази ујутру нз истоку и за nосматrање је неnовољан. 
Cal71ypn 16 Марта стиже у коњункuију са Сунuем те је стоrа 

невидљив. 

Ypart се nривидно nриближује Сунцу и невидљив је. 
Hellt11Jii 8 Марта стиже у оnозицију са Сунце~! кад је најповољније 

13реме nотражити ra на небу. Пристуnачан је дурбинима са отвором веhи~1 
од 75 тт. Налазиhе се uеле 1937 г. у сазвежђу Лава (Leo). 

Ефериде IЈелиkнх планета 

"'<!) = "' :S: "' о:5~ . ·;; :s: OJq<IJ "'::;"' "'"' :s: "' cci :т ·= 
"' о "' 

:s: " q "' ·- ."·-
"' :r 

Планета Датум о"'"' .... = ~5 :s: :s: :s:.., "' ::; t:;:t:~ 
0-0=! "' .., а.~ се <!) ::1 О-о, =ta.>o; <!) .., :s: 
с: 0- :s: q~ >.,:Е('(') 

"' 0-
Cl.u С: о:>:<: C:t:: х ::1 .... 

1 

h 11 т о ' т " о 
т 

2 Март 14 26 1 27 +13 19 -43 32,8 0.512 132 
Венера 14 Март 14 14 1 53 17 27 -4,3 З9,2 0,428 151 

26 Март 13 271 2 4 + 19 55, -4,2 
1 47,4 10,355 170 

l_ --
1 

1 м.,, 1 4 З6 \ 15 37 200 2 Маrт -17 57 + 0,4 9,0 1! ,049 
\ 14 Март 4 Об 15 54 18 58 + 0,2 10,0 0,9З4 205 

126 Март з 31 l !б б 19 451- 11,4 0,825 211 1 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

1 Пон. 
4 4етвр. 

Венера у nерихелу у 14h 
Марс у коњувкцији са Месецом у Oh; Марс З0,4 северно. 
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8 Пон . 

15 П о н. 

:7 Среда 
19 Петак 

21 Нед. 

25 Четвр. 
27 Суб . 

31 Утор. 

Јуnитер у коњункцији са Месецом у !0°; Јулитер 2°,Т 

јужно. Неnтун у оnозицији са Сунцом у 15h. 

Венера у kоњункцији са Месецолz у 15/z; Венера 2",7 се

верно. (Buдu tлeкctli о Вешри). Пеnељаста светлост 
на Месецу (у сумраку) . 

Пеnељаста светлост на Месецу веома интензивна. 

Пролаз Марса йоред р1 Scorpii (2m,9). 
Сунце улази у знак Овна , Aries, у 2h: nочетак пролеhа , 

Меркур у rорњој коњункцији са Сунцем у 7h. 
Венера у застају у 20h. 
Марс у коњункцији са Месеuом у 22h; Марс 20,1 северн о· 

Павле Едппуел 

Нове књиге 

Годишњаk нашег неба. Год. VIII за 1937 годину. Из
дање Астрономске оп~ерваторије Универзитета у Београду .. 
Штампа Државне штампарије. Цена 30 Дин. Може се добити. 
по свим књижарама. 

Изишао је из штампе "Годишњr~к нашег неба " под уред
ништвом проф. · r . Др. Н. В. Мишковиhа, управника опсерва
торије у Београду. На годишњаку сараi)ивали Д-р В. !11u
шk.oвuti, управник, Д-р Ф. Домuнk.о, асистент, П. Ђypk.oвuti, 
а строномски опсерватор, ;11. Пpoiйuti, опсерватор. Таблице· 

и ефемериде радили су Р. 111umpuнoвutieвa, чиновник, С. Ђу

К.ановuti, калкулатор, /11. Cuмuti, калкулатор и Б. Пауновuti, 

.хонорарни калкулатор. I{њига је по садржају и по техничкој , 

о преми врло добро уређена. Ова је књига неопходно по

требна за сваког љубитеља астрономије и за сваког посма

трача неба. Она даје сва потребна објашњења и упуства · 
п отребна не само аматеру веh и астроному. · 

» Годишњак нашег неба" подељен је у три дела. I део 

садржи »I{алендар за 1937« у коме се делу налазе сва оба
вештења о I<алендарим<l који се употребљавају у нашој др

жави као и кратак историјэ.т постанка сваког од љих. 

11 део Годишњака садржи "Астрономске ефемериде за · 
1937, астрономске константе, податке и таблице" и исто

времено је најкориснији део за сваког посматрача неба. у· 
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њему се налазе подаци о Сунцу, Ме сецу, пл а нета ма као и 

све важније појаве у Сунчевом систему за 1937. Ту се налазе 
још сви потребни подаци о звездама, сазвежђима и маглинама. 

Други део завршава се астрономским подацима потребним. 
за посматраље неба. 

111 део »Реферати о радовима .t посматрањима » даје 

резултате посматраља не само наших опсерватора, веh 
и страних. Ту се даље налазе исцрпни реферати о посма 
траљу и проналnжењу nланетоида и комета у току 1935-36 
године као и посматраља метеорских појава. Овај део сва

како је најинтересантнији за све оне ко;и се баве астро но
мијом, јер им даје скоро све оно што се опсервирало и на 

чему се радило у току прошле године. Овај се део завршав а 

јед:~им рефератом о белим патуљцима (малим звездама) и 
о једној звеади ванредних особина. 

Годишњак се завршава врло интересюпнИll\ nрилози м а . 

Тако је Др. Мишковиh написао » }{ако се траже комете « ј едан 
интересантан чланак у коме оставља млађим генерациј а м а 
с в ој е велико искуство о кометама које је стекао св ојим 

дугим посматрачким радом. "Р· С. Мохоровчиh написао ј е 
в рло леп и интересантан чланак "0 одреi)ивању величин а 

Сунца и Земљине путање помоtу мјерења привидне вели

чин е Сунчева пречника " који чланак привлачи особиту пажњу 

з а ал-tатере. На послетку је и чланак П. Ћурковиhа .l{р а
љевска белгиска опсерваторија у Uccle-y" у којој се излаже 
опис ове чувене опсерваторије на којој ј е један Јуrосл овењ 

извршио прва откриhа па небу. (г. Ћурковиt) . 
Годишљак је сваке године све интересантнији и п о сво ј ој 

опреми улази у ред страних издања те га топло препоручу

јемо свим љубитељима неба. 
В . Г. 



Време у Децембру 

(И3даје t'Ја3духоппо1Јно-метеоролошlю Одељење 
у 3емуну.) 

Месец децембар се истакао својом облачношhу и врло малом коли 
чином в одених Т?лога, нарочито на источној ЈЈОловини Краљевине. 

Овај месец се показао такођер и као врло nроменљив у погледу 
средљих дневних темnература. Средње дневне температуре биле су у no. 
чет~у и крајем месеца исnод нуле. Мразеви, којих је било у целој земљи 
сем Приморја, нису били јаки, једино у 11ланинама l::iocнe и Uрне Горе 
било је на крају месеца доста јаких мразсва до - 16°6. 

Овакве времtнске nрилике настале су услед необично јаке актив
ности циклона над северном nо;Јовином евроnског континента, док је 

јужна половина била веhином у захвату западног антициклоня (Азорски 
ыакоi~tум) и под индиректним утицајем високог притиска изнад Русије. 

У nрвим данима ~1есеца децембра nојава циклона над целим евроn
ским континентом, изазвала је нагли излив ваздуха из суnтроnских nре

дела, који је nреко Атланскоr Океана захватио западни и северозаnадни 
део евроnског коf.Јтинента. Северозападнн положај средишта !lBOr аннщи

клона условљавао је придолазак хладнијих ваздушних маса изнад океан· 

ских nозршина из веhих rеогра~rких ширина у Средљу Евроnу и у наше 

nределе изазивајуhи кишу у Приморским, а снег дубље на коnну. 

Снежни талас пр~шао је nреко Ј-Јаше земље на дан 4 овог месеца. 
Извесно разведравање које је настуnило nосле тога у целој нашој 

земљи било је nрекинуто новим наоблачељем са кишом на Приморју, а 
nосле и у осталим nределима наше земље. 

Одржавање циклона над северном Евроnом изазвало је такође и 
излив хл~дног ваздуха из Сибирских вредела, те се изнад Русије створио 

антициклонски центар, који ј~ изазвао јако захлађеље, али љегов с~ ути

цај ocehao само индиректно у нашим nределима, јер је био спречен од 
стране западних антициклона, који су nодржавали nретежно облачио и 

релативно ТОЈtло време са местимичним јутарљим маглама све до 22 овог 
месеца. 

Услед јаке ~ктивности циклона над северозаnадном и северном Евро
nом, активност антициклон<~ била је ограничена само на јужну nоловину 

евроnског ко нт иневта, те зпто скоро у току целог месеца над северном 

Евроnом владало необично тоnло време, док је над јужном умерено хладно 
услед nрисуства антициклона. 

Услед делатности циклона над северном nоловином Евроnског кон
тинента, тоnли ваздух из виших слојева атмЈсфере долазио је из маљих 

географских ширина nреко континента nрема средишту циклона изнад 
северне Eвporte, што је nодржавало nретежно магловито и облачио време 
над јужном половином Евроnе и у нашим nределима. 

Постепеним nојачаљем притиска над Средњом Евроnом, циклонска 
активност била је nотиснута даље nрема северу, те су наши nределв 

дошли под домен северних струја са коnна услед чега је настуnило из-

01 

весна разведравање у целој земљи. Даљим ширењем слоја високог nри- 

тиска над Скандинавијом била је nотиснута делат11ост циклона н~д Евроnску 

rусију. Са nренссом антициклонске активности над северну nоловину 

европе, јужва nо.1овина Евроnе дош~а је nод утицај расхлађених вазду

шних маса, које су досnеле и у наше nределе, изазивајуhи мразеве и ме

стимично сt1ег, а затим и извесно разведравање. Услед велрих ноhи у 

нашим nланинским nределима било је појава доста јаких мразева. Пре· 

тежно ведро време владало је све до краја месеца. 

Кретаље временских пр1лика по данима види се из nриложеног · 

nре г леда. 

1. - Преовлађивало је облачио са маљим ведринама у nриморским 

nределима и иа сrверној nоловиБи. 

2. - Преовлађивало је ведро у заnадним крајевима и на Приморју, 

а облачио са нешто киtuе и снега у осталим nределим~. 

з. - Облачно са нешто кише у западним крајеВИ\Iа и на Приморју, 

nреовлађив~ло је ведро у ост~л им пределима. 

4. - Ведро у llољем Приморју, облачио са кишсм и снегом У 

осталим nределима. 

5. - Облачно у целој земљи са извесним ведринама у источнfrм и 

јужним крајевима. Местимично снег у западР.ИМ крајевима. 

6. - Разведрило се у целој земљи. Ново наоблачеље са кишом У ' 

западним крајевима и на Приморју. 
7. - Ведро у јужним крајевима. Облачио у осталим nределима са 

снегом у Савској и Врбаској бановини. . 
8. - Облачио и магловито време. Киша у nриморским крајевима, а 

снег у Горском Котару и на nланинама у Босни. 
9. - Облачио и магловито у целој Краљевини са кишом на При

морју, vз јак ветар· широко. 

10. - Облачио и магловито у целој Краљевини са маљим ведринама · 

у nриморским крајевииа. Јак широко у дољем Приморју .. 
11. - Извесно разведраваље у североисточним крајевима. Облачио 

у осталим nределима. Киша у за11адинм крајевима. Јак широко на Приморју 

12. - Преовлађивало је облачио и магловито време. Киша у за

nадним nределима и на Приморју. 

13. - Облачно у целој Краљевини са кишом у nриморским краје- 

вима и на југу. 

14 - Облачио са кишом у западним крајевима и на llpи~1opjy. де· 

лимично облачио са јутарљим маглама у осталим nределима. 

15. - Облачио у приморским крајевима и Ба југу. Преовлађивало 

је ведро у осталим nределима. . . 
16. - Преовлађивало је облачио у целој Краљевини са местимичном · 

јутарљом маглом. Киша у северозаnадним nределима. 

17. flреовлађивало је ведро са јутарљим маглама, местимично. 

18. Делимично облачио време са јутарљом маглом. 

19. Ведро на Прмморју. Облачио и магловито у осталим nре-

делима. 

20 Ведро на јужном де.1у. Делимично облачио у северозаnадним 



ПРЕГЛЕД 
t<petaњa температуре (дневне, максималне и минималне) I<ao и водених талоrј_ 

у месецу децембру 1937 год. 

Датум ~ -1 1 .31--5-~~7~. ; 9 111 113 i 15 117 ,19 ,21 123 т;-, 27 , 29 1 31 ~ ~i{f:l1~~ ~~ ~! 
----:\С>-:-сu -----;-lс-ред.темп. 1 -1.6 1 -1.б 1 2.7

1 
0.2 ! 0.6 1.8 2.5

1 

3.2

1 

3.1
1
- 0.2 о.~ 1 -0.'5- 1.7 1·-о.2-2.5 1 -4.4 1 02 1 1 Q. макс . • 

1 

1.0

1 

5.6 7.5 2.0 1.5 2 8 3.4 9.5 8.б 2.7 б.2 0,2 О 7 5,4 З.5 -3.2 3.б 3 17 
;; 

1 

ми н. " -5.8 -3 8 о о 
1
-0.5 0.0

1 
1.0 1.3

1 
0.5 о.о 

1
-2.0 -3.0

1
-1.7 -5:б 

1

-5,7 -8.7
1

-8.7

1

-2 7
1 ~ вод. талог 6.0 1 __ ___!!:_()_ 8.4 1~ 2б __ ~ _ _ ______ ---г _ ---

1
--.- ~~_! ----

сред.темп. -1.7 2.8 23 0.5

1 

0.4 1 0.8 1 1.~ 2.3 1.1-1.5-3.2 -3.7 1 -4,б -З.7 -4.4 -З.Ј -0.9 1 1 

Љуб- макс. • 0.0 8.б 7.8 2.0 1.б 1.9

1 

2.) 3.5 4 8 -0.1 - 1.5 -3.0 -1,8 1,2 1.6 -1,б 1 2.0 1 19 
љана мин . • -5.1 -3.1 -3.4 -1,1 -1.З -0.2 -0 1 1.4 -41 -3.1 -4.7 -5.0 -6.4 -9.R -9.3 -7,2 -3.б 

вод. талог 0.0 , 2.1 3.1 1 О. б 8 5 0.4 З8.0 
-~- сред. те м п. 5.0 5.9 5:8' ----з:9 6.9 ---в:-2 - 6:2 -б-:5 -s:5 ~ 5.8 --s:4 0.5 -о;8 2.\ - 2,6 ~-4.7~--~--

а макс. • 9.4 9.0 9.2 5.0 10.8 7.З 8.4 8 8 9} 16.0 14.2 11.4 8.0 9.0 8.') 4.9 9.3 5 15 
>. мин. " -2.0 0.9 2.4 з.о 3.2 1 4.4 4.9 5.8 2.2 -2 1 -1.2 -2,8 -5,0 - 5.б -4.3 -2,9 0.5 

~вод. талог 0.2 ~ -~ ~~ 16.8 _ 1_:_(!____}_2 _______________ О.б ~~:§_ ___ _ 
сред. темn. 5.4 1.5 3.4 9.б 10.0 1 7 О 9.5 9.4 8.0 9.8 9.9 4.8 4.9 5.1 1 2.3 1.8 6.71 1 

Мо- макс. " 11.2 5.1 9.0 12.0 12.5 1 8.5 11.0 12.0 13.2 18.2 12.6 15,0 10,1 9,2 1 9.б 9,3 11.2 11 8 
стар ми н. " - .08 -1.8 -О. б 3.8 7 .-t 5.1 5.б 8.8 3.4 1.4 4.1 -0.5 - 0,8 2,4 ,-3.5 ,-3,4 2.6 

вод. талог 3. 7 39.8 2.1 1 ЈЗ.б 38.4 41 .0 202.5 
-- сред. темn. -0.7 - 2.-8 - 0.-9 -0.-0 - 0.-8 1- 1:1 - 1.-8 -4А-4.-7 -.-7.-Ј -2.-0 - 0 -4-0,-4

1
-- -1.-2

1
-- -1.-4 -- -3,-5 -1 :4~--~--

Бања макс . • 1.8 5.5 4.0 1.0 1.7 1 3.0 3.0 7.0 12.~ tO.O 3,6 О.б 6,3 4.2 1 б.6 ~ -2 б 4.7 3 12 
Луi<а мин. • -4.1 -2.0 -2.б 0.0 0.2 1.0 1.3 3 о -О.:Ј 4.0 1.0 -0.5 -5,0 -4,б ~-7 .0 -5 .0 -1.1 

ВОД. ТаЈЈОГ 2.0 3.б 1.5 3 5 0.3 5.0 б.2 0.5 33 . б 
-- сред. темn. -:2.1 -4.0 -7.7 ~---z.т~-2--:73:0 -5-:3 -ОТ---::t:З!А -5.1 1-2,1 -3.1 -=-7!i=7.6 -nT~--~--
c_apa- макс. • -0.6 2.0 -2.6 8.0 4.0 5.0 4,5 10.0 2.0 70 б.О -2,0 1,5 4.5 0.0 1.0 3.1 4 21 
Јево мин. " -4.5 -8.0 -17.0 1.0 0.5 1.0 2.0 2.1 -2.0 1.4 -1.0 -6,5 1-8,0 -9.8 -14.0 -1 3,6 -4 .0 

вод. талог. 3.2 3.3 2.1 1.2 24.0 
сред. темn. -1.1 -:тi.l) -12.0 ----:[8-з:5 -оТЗАIЗ:/1-1.4 -з:2--о.5 -1,0 СО,? -5.5 ~· -9.0 =9.1 -1 ~5-~~--~--

Плев- 1 макс. • 1.5 --7.0 -б. 5 7.б б.~ 1.4 6.7 11.0 8.5 7.~ 3.0 6,5 1 4,5 0.3 .-14 0.0 3.2 7 10 
ље мив .• -5 . б -16.б -20.0 4.5 1.ь -2.0 0.0 1 О . б 1 -4.5 0.6

1

-1.2-7.4-6,8 -9.4 ~ -16.0 -1б,5 -5.7 
вод. тялог. 9.0 19 2 0.2 1.0 41.4 

--~ сред. темn. 10":8 -1.0 1 0.~ ----:4,2 - з.g --т:!~-б-:6 -7:;;~ -3.8 --:tS I ---т.l -1 ,7 1--џ -0. 1 ~· -1Ti-4:З I1.8 --~·--
Кра- макс. " 1 5.б 7.8

1 

3.~ 7.3 7.5 9.5 9.0 13.1 11.0 9.0 4.б -1,0 б,З 2.6 6.3 1 1,0 б.1 5 13 
љево мин. • -3.б -4.5 -5.0 -3.5 1.2 -2.0 1 3.7 3.2 1-3.2 0.4 ,-1,4 -3,0 r-4,0 -2.7,-8 . б 1-5,4 1-2.2 1 

вод. талог 0.2 1.4 0,2 15.3 

!О 

сред. темn. 0.9 1 1.2 0.5 0 .9 2.7 - 2.8 3.4-5.4 4-:9'7.1 -2.0 -0,6-2,41-0.7 -О.б -·З,4~- 2.2, Ј 
I<ови-1 макс. • 3.6 5.2 4.2 2.2 4.0 4.5 5.б 12.1 14.2 9.0 б.2 0,0 9,2

1 
4.0 7.2 -2.2 5.8 1 16 

љача мин. • -3.2 -3.1 -3.2 -1.2 l.2 1.9 0.2 0.0 0.3 б.О -!,б -1,5 -4,2

1

.-4 2 -6.2 -4.0

1

-0.7 
вод. талог 0.2 12.2 0.2 23 9 

--~1 сред . темn. 0.1 =-о.З -0.5 1.3 ---s8 -----:35 163 1'87 ""'"'56 1 б.О 0,5 М - 1-,1 -1.2 ~2".7 ~3 ·4 · 22 1 ......... 1 ....... 
Бео- макс. " 2.5 1 40 13 38 11.5 75 9.8 140 11.0 1 10.0 4,5 1,5 4,5 з.s l 35-1:5 s:7 - 15 
град мии. " -3,5-5.0-ЗО О.б 1.0 0.2 3.5 зо 1.0

1 
10-2,0-1,5-3,0-4.2

1

-8.3-4.51-1.2 
вод. талог 3.0 1.5 О 3 1.3 , 1.2 

1 

11.8 -=- С!)(:'Д, темп . . 0.9 o-:G -0.4 "'"6.2 6.7 '"""4.2 --s.g ----s.g 'З] - 2.3 - о-;1 -1,8 1';0 -!.4 ~з:s .....:4.:Г 1:6 1 ....... 
~ "1: ~ макс. ,, 4.7 5 З 1.3 8.4 9.б 6.4 8.6 10.4 8 6 8.4 2,7 -0.7 4,2 1 !.б 3.б -3.2. 4.9 f 2 1 12 
~~а ми н. .. -з.9 -5.9 -з.1 -3.з з 4 2.0 2.9 з.s -2.1 -t.б -з,о -з.2 -2,8 , -з.s -9.4 -5,1 1-1,9 

_::_ :;:~тт:Л:~: - ::~ -~:~ --т.Ј "0:5 2:0 - 2.4 13.2 4:8 4:4 7.1 -т.g ---о,? ~:~ / --о.2 ~2:i ~·з·./· 1 Ьl ...... , ....... .. 
Сл. макс. " 0.9 5.5 б 2 1.б 2.б 3.0 4.1 9.8 11.2 8.4 3,б 0.8 3.6

1 
4.3 4.2 -3.81 4,1 2 1 17 

Брод мин. " -4.5 - 55 -3.7 -2.1 1 0.5 1.6 2.4 1.0 -1.5 5.5 - 1,0 -0.2 -5. б -4.4 -80 -4.4-1,5 
вод. талог 0.0 3.б 1.б 1. 7 2.1 18.7 -- сред темn. -0.2-0.5 -0.3-0.1 ----з:9 135 -м ---в:-4 ----:[3 . б.2 - 1-,1 ::...о.5 ---о.т 1-и 1~1:7 __:37 ! из ! ...... \ .. ....... 

Нови макс. ,. -4.5 -5 о -б.б -2 . 6 ~ -0. 5 1 0.9 0.5 2.2 0.1 4.0 -4,0 ~ -1.7 -5,3 1--6,4 .-8.2 -5.41-2,4 1 4 , 9 
Сад мин. " 0.7 3.0 !.7 0.7 8.4 7.0 9.2 13.7 9.2 10.1 4.6 0,0 3,0 1 2.5 1 6.0 -3.2 5.3 

__ вод . талог _}..2__?..2_ ~ ~ ________________ ~ --1 . ...... _ 1~} 
<1$ сред. темn. 1.2 1.0 -0.5 5.2 4.1 2.0 б.о 7.7 4.4 3.4 0,3 -1.9 / 0,5 -!.6

1
-з.2 1 -56 1.5 

~ § макс. " 4.0 6.7 1.5 10.0 10.2 7.0 9.З !О . б 9.5 8,1 2,7 -1.2 3,4 1.5 -2.0 ~ -4.8 1 4.б 
i:.Q С~. мин. .. -2.5 -4.8 -4.0 -1.5 -О.б -3.5 4.б 5.8 -О.б о.ь ~ -1,4 --2.б ~-2,3 гЗ.s -8.б -7,2г 1.б 
~вод. талог 0.2 ______ ,_1 ___________ ~1-f ..... 1 9·7

1 

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

сред. темn. 3.5 О.б 1.1 5.З 3.4 4.1 7.0 7.8 2.7 4.1 1 1,8 -1.3 0,9 -1.1 -2.7 - 3.2 2,0 
Ниш 1 макс. " 8.8 б.О 3.0 11.2 7.5 8.4 8.8 13.0 4.8 9.0 1 4.5 -0.8 4,6 3.8 5.3 3.41 6,1 З 11 

' мин. " -1.6 -4.5 -0.7 -2.4 -2.0 1.2 1.8 4.1 -1.4 -12 -1,4 -4.3 -2,4 -3.0 -9.4 -7.8 -2,1 
вод. талог 0.2 1 3,4 

---------- -- --·--------························ 
6 сред.темп. - 0.2-1.1 0.0 , 2.4 5.1 3.9 3.7 4.2 0.9 1 4.0

1 

23-3.8
1 

0,5

1

-1.8 ,-2.2 -1.71 1,1 
~1:-gмакс .. , _1.3_3 .5_2.0_6.8 8.3 б.2 5.6 8.3_2.2 9.2 3,7_0,8_5.4_0.4_7.7 5.4

1
_4,9 6 12 

:::: :s: ~ ми н. " 2.0 5.6 3.2 4.8 3.0 3.0 1 .б 0.3 1.0 0.0 0,4 б 9 1 3,8 1 3.0 10.0 -8 6.1. 2,3 
:Е вод. так ог. 0.8 1.8 0.8 б, 7 
~ сред. темn. :~.6 - 281":2 "0:5 4:8 ~ ~ 6.3 ;Гз" 6.5 5:0 ~ '"""0,9 ... I5 -~1.5 .:.:..:.J:j l 2,7 · 
с макс. " 5 5 7.б 5.5 б.8 10.5 8.3 5.5 8 5 1 7.0 12.0 9,0 5.0 5,2 5.0 5.5 7.0 7,2 
~ мин. " 1 1.5 -2.5 1-2.0 -б.б 0.4 3.0 2.5 0.0 1-1.2 2.0 2,0 -7.0 -3,5 .-3,6 -9.0 11-7.7 -2.0 
u вод. талог 0.0 1.0 2 2 

-т- сред . темп. 15--:3 - 1TI-3.1 -1.7 3 .8 ~ """2:4 ----;и '3.6 '40 ~ -1,9 1-0,4 .:.:..:.у_ь ~ :п 1 ~0.3 "(6 \"" ........ 1 ....... 
~ макс. " . 7.3 7.2 1_.1 4.5 7.6 5.7 3.4 5.4 4.0 7.4 4,2 З,~ 3,4 1.4 1 . б б.6 4,б 9 12 
Q. м ин. .. 1.0 -4.0

1
-6.7 -5.2 1.2 2.8 0.9 2.5 3.2 0.4 0,4 -6.2 -2.0 -2.7 -7.5 -5.4-1.8 

1:: вод. талог 1.1 5.5 0,0 18,0 1 

2 

6 8 

G 
1'1 
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крајевима. Облачно и магловито време у осталим пределима са кишом 

сред1шом државе и у североисточним крајевима. 

21. - Преовлађивало је ведро на Приморју и у северозаоадним 

крајевима. Облачио у осталим пределима са нешто снега на кр?јњем југу. 

22. - Облачио средином државе и у североисточним пределима са 

јутарњом маглом у осталим крајевима. 

23. - Облачио и магловито на веhем северном делу. Ведро у оста

лим nределима. 

24. - Ведро у северозападним крајевима и на југу. Облачио у оста

лим пределимз са нешто снега средином државе. 

25. - Об,lачно у северним крајевима. ведро у осталим пределима. 

26. - Ведро у северозаnадним крајевима и на 1lриморју. Облачио 

са снегом у осталим пределима. 

27. - Разведрило се у целој Краљевини. 

28. -· Ведро у целој краљевини са нешто облака у источним кра

јевима. Јак мраз на планинама у Босни. 

29. - Ведро у целој Краљерини са местимичном јутарњом маrлом. 

Мраз је ојачао у целој земљи. 

30, Зl, - Преовлађивало је ведро у целој Краљевини са мести

мичном маrлом. Појачан мраз у целој земљи. 

Преглед кретања темnературе (дневне, максималне и минималне), 

као и водених талоrа види се из приложене таблице. 

* * 
Астрономско друштво примило је за своју књижницу 

следеhе књиге: 

Од г. проф. Т. Банахијевиhа, из Кракова, Са/си/ des de
teгminants д l' oide de cгacoviens. Ова књига пољског научника 
заслужује сваку пажњу. 

Од г. Д-р Ст. Мохоровичиhа Dje/orтonje potcesa па ~grade
oд пок. Андрије Мохоровичиhа. 

Од г. Ћ. Николиhа Asfronomie Љr jedermann од New
comb-a. 

Свима дародавцима Управа Астрономског друштва веома 

је захвална. 

Wтa~1nnpиja .ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ' Издавачке књижарнице .Скерлиh" 
8лалимиr М. Боrпановиh - Reorpaд. Кнеза Павла 15а. Тел.: 23-612 

1 
•••••••• 111118888181888 

1 1 PREPORUCITE 1 
1 1 1 S·A·T·U·R·N 1 
1 1 
1 SVOJIM PRIJATELJIMA 1 1 • 1 
i OBNOVITE PRETPLATE 1 
1 1 
1 • 1 
1 SVAKI 1 l PRIJATELJ l 
i ASTRONOMSKOG DRUSTVA 1 
1 1 1 TREBA DA SMATRA fj 

1 ZA PRIJATELJSKU DUZNOST 1 
1 1 
1 DA NADE 1 
1 1 
1 TRI NOVA CLANA 1 
1 1 1 TRI PRETPLATNIKA 1 
i 1 
•••••••• 1011111!1!181118888 



Поштарвна плаliена у готову 

CITAJTE 
ASTRONOMSKI 

CASOPIS 

SATURN 
Svaki clan Astronomskog drustva i 
pretplatnik "Saturna" treba da sma
tra ~~ ~rij~tEu du~~os~ da nam pri
kupt JOS tп clana 111 tr1 pretplatnika 

• 
Postanite clanovi 

naseg prvog Astronomskog drustva 

• 
Obnovite pretplatu za iducu 

godinu 

• 
ASTRONOMSKO DRUITVO 
BEOORAD, BAI.I\ANSI(A ULICA Br. 4 

• 
Astronomskl casopls ,.s А Т U R N" 

Beograd Х, MiloAa Pocerca ulica br . 16 
Cekovni racun kod Post. Atedionice br. 57 011 

Штакпарија .l·рафички Институт•, Београд Кнеза flавла 15а. 

SATURN 
POPULARNA 1 SТRUcNA REVIJA ZA ASTRONOMDU 

МШOROLOGIJU, GEOFJZIKU 1 GEODEZIJU 

( 

"'.З6о 

GOD. Ш CENA 6.- DIN . 

PUBLIKACIJE ASTRONOMSKOG DRUSTVA BEOGRAD 1931 



ПрепоруЬа Сатурна i1 
На предлог Главног просветноr савета Г. Министар 

Просвете решењем бр. 28510 nреnоручиоје Астро
номски часопис "<.;АТУРН" свим школама у земљи. 

Исто тако Г. Министар Пољопривреде својим актом 

1 

бр. 25834 претплатио је све библиотеке свог ресора L и пољопривредних школа на .,САТУРН" dJ 
Уредни!с 

Dr. Војисла() Ј. fрујић 

С АА Р ЖА Ј: 

ј. Bosler: Veliki krateri poreklom od aerolita ne
davno otkriveni па Zemlji • . . • . • 65 

ff. jaнfcoвuti: Спектроскопија и њена nримена 
у астроноыији . . • . . 72 

И. Томец: Сунце у јануару 1937 82 
ПРЕГ llEA И ffOBOCTИ . . 85 
ИЗГ/Ј.ЕА ffEБA У АПРИ/Ј.У • • 89 
ВРЕЛ1Е У }AffYAPY . . . 92 

Годиmња претплата Дин. 80, полугодиmња 35, ва чланове и ђаке 
годяшња 40, ПОЈ!уrодnшн. а 25, претплату слати чековним рачуном 
57011 И.'lИ на: АС1 POHOMCI<O Дt'YlliTBO Балuанс1<а 4- Беоt·рад. 

Поједини бројеви 6.- див. 

Власник, :sa Acllipoнoмcfco друшlliво Ненад Јанkо()ић 

САТУРН 
ј с 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИЈА 

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЈЮ

ГИЈУ, ГЈ:::ОФИЗИКУ И ГЕОДЕЗИЈУ 

год. 111 Б Е О Г Р А Д, М А Р Т Ј 9 З 7 Б РОЈ З 

Veliki krateri poreklom od aerolita 
nedavno otkriveni na Zenilji 

Astroпoтija је u vecini oЫasti svog prostraпog podrucja 
za poslednjih 20 godiпa postigla оgrотап пapredak, тozda 

vazпiji i bogatiji znanjima od опоg postignutog tokoт celog 
Х/Х veka. Ali ovih poslednjih godiпa dosli sто do jednog vrlo 
zпасајпоg otkrica koje је, moze se reci, пesto ро strflпi od 
glavnog istrazivackog puta kojiт se ona krece, а koje otkrice, 
cudпa stvar, пiје zahtevalo ni тосnе teleskope, пi koтplikovaпe 

aparate, ni velika zпапја тateтatike ili fizike. Носето da go
vorimo о otkricu, па raznim mestiтa па Zemlji, velikih тete
orskih kratera koji su postali u razniт vreтeпima Zeтljine is
torije, пе vulkaпskoт erupcijom, vec раdот ogroтnih bolida. 

Pozпato је sta su to bolidi koji se nazivaju takode i тe
teoritima, тeteorskiт kатепјет ili aero litiтa (ove su reci skoro 
sinonimi). То su таlа nebeska tela (sicusne plaпete kao i Ze
шlja, Veпera i jupiter ili cak koтete) koja, naisavsi slucajпo na 
svoт putu oko Sunca па nasu loptu, prodiru u njeпu atтosferu 
ogroтniт brzinama od oko pedeset kilometara u sekundi: tu se 
usled utpora vazduha zagrevaju i пajzad padaju па tle. Zvezde 
padalice koje svake noci vicimo ovde опdе, а kojih iта tako 
тnogo u od redeпn doba godine (пarocito pocetkom avgusta) 
jos su тnogo тапје; one se тedutiт u sustini пе _razlikuju od 
тeteorita ili bolida. 

Ovi poslednji dolaze nат bez I"azlike iz dublna prostora, u 
та koje doba dапа ili noci i u sviт godisnjiт vreтeniтa: опi 
тogu pasti na svako тesto Zeтljine povrsiпe, u more kao i u 
naseljene oЫasti prt cak i u pustinje, sto је dovoljпo da bude 
i sk ljuceпa svaka тogucnost lokalпog porekla. Osiт toga i пji ·
hove velike brziпe dokazuju da im је postanak vaпzemaljski. 
Ро тuzejiтa se пalazi na hiljadu primeraka тeteorskog kате-



nja, а svake godine oblcno se nadu З ili 4; пjihov stvarпi broj 
1е besumnje mnogo veci, јег mnogi ostaju nezapazeni. 

Pojave se oblcno dogadaju ua sledeci nacin, Daпju se od
jednom opazi па пеЬu пеkо goruce telo koje se na izgled vrlo 
Ъrzo krece, najcesce uz pistanje, а koje је opkoljeno velikim 
Ъelim oЬ!acima: oblcno se sve zavrsi jednom ili mnostvom huc
nih eksplozija na izvesnom otstojanjt1 od Zemlje. Nocu se iz
пenada vidi па nebu pojava јеdпе vrlo velike zvezde padalice, 
·koja potseca na rakete naseg vatrometa, i koja se najzad ras
padпe izbacujuci varпice raznih Ьоја - plave, zelene, crvene, 
]juЬicaste . . . isto опаkо kao i rakete prilikom svecanosti. Na 

i 
ј 

·1 
1 
ј 
1 

Г.l 
·~--L~ 

Topografski pregled шeteorskog gvoZda nadenog u blizini 
., Meteorskog kratera" Kanjon DiaЬio (1: komad od 5 kg. i vise, 

2: Iaksi od 5 kg.l 

шestu pada nalazi se oblcno jedan crn, veci ili manji, kameп 

koji se potpuno razlikuje od okolnih steпa, а оЬlоzеп је taпkom 

{<orom; ovaj se kamen cesto zarije plice ili duЬ!je u z~mlju· 
Ponekad је ova masa sastavljeпa od jedпog prostog komada 
metalnog gvozda u kome se liemiskom analizom otkriva prisu
stvo пikla а cesto i kobalta. 

Kamenje koje se tako пalazi tesko је оЬlспо пekoliko I<i
lograma, ponekad stotinama kilograma, а katkad samo nekoliko 
grama. Medutim najveci poznati meteoriti mogu dostici teziпu 

od vise desetiпa tопа: to su meteorska gvozaa koja !Jemiska 
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.analiza potpuпo sigurпo ideпtifikuje kao takva, ali Cije је vre

.me pada пepoznato. Padaju li kadgod jos veci bolidi? Ovo 
а priori izgleda verovatпo, ali to jos pre kratkog vremeпa niko 
nije smeo tvrditi. Medutim ovo potvrduju neki primeri ogromпih 
kratera koje su bolidi izduЬili u Zemlji, а о kojima cemo ~ sada 
govoriti. 

Prvi slucaj te vrste, otkriven 1891, -Ьiо је Капјоп DiaЬlo, 

nazvan takode i ~мeteorskim kraterom«. Оп se пalazi u Sjedi
njenim drzavama, u jednom pustom predelu visoravni Ste.no
vitih planina (Arizona). Precпik mu iznosi 1200 m, а dublna 
130 m. Оп је skoro savrseno okrugao, uzdigпutih ivica. OЬ!ast 
n.ije vulkanske prirode, а merenja izvrsena па mnogobrojnim 
mestima pokazuju da su donji slojevi horizontalni i na svome 
mestu sto iskljucuje svaku pomisao na vulkaпsku erupciju koja 
Ьi potekla odozdo. Sta vise, steпe na dпu kratera staklaste su, 
kao da su пekim spoljnim dejstvom Ьile jako zagrejaпe. Mno
gobrojno komade meteorskog gvozda sa primesom platine i 
malih dijamaпata pokrivase tle, а Ьilo ga је utoliko vise uko
liko se bble krateru nalazilo. 

.Avionski snimak "Meteorskog kratera" I<anjon DiaЬio. 

Iz svega toga americki astroпomi zakljucili su da је na 
to mesto morao, pre nekih 5000 godiпa (ро br?ini erozije u 
'toj oЬlasti), pasti jedan ogromaп bolid, tezak desetinu miliona 
iопа, cija је brziпa pri padu morala iznositi З ili 4 kilometra 
и sekundi; pravac pada morao је sa vertikalom zaklapati ugao 
-od oko 45°. 
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АЈј prjca njje zavrsena. U svakom Amerjkancu, ј vi t:o. 
znate, ра makar se оп bavio i naиkom, drema poslo\raп cove·k. 
1 bas је sreca sto је tako jer, kao sto cete videti, poslovпi 
ljиdi imaju smisla za prakticne stvari. Oni se zapitase ne pQ
stoji )ј па tome mestu u zemlji rudпik gvozda ili narocito pla
tine, koji stoga sto је dosao s neba ne Ьi Ьiо manje zgodan za. 
iskoriscavaпje. Obrazov~шo је jedno drustvo ј preduzeta su si
stematska buseпja, koja su, posto su stajala 6 miliona, dozvo
lila da se 1927 иstanovi postojaпje jedпog tvrdog tela, koje
svakako njje nista drugo do glavna masa. Prekjпнta za vreme
od пekoliko godina usled poznate krize, koju је jzgleda g. Ru
zvelt uspeo da savlada, ispjtivanja се Ьitj ponovo predиzeta i: 
treba se nadatj da се uskoro Ьiti konacno zavrsen~. 

Ne treba ocekivati da се se naci metalni Ьlok ciji Ьi precc 
nik Ьiо veliki kao precnik kratera. Iskиstvo sa ve)jkjm graпa
tama iz posledпjeg rata dobro је doslo da dokaze, da su rиpe
koje one svojom eksplosjjom naciпe u zemljj uvek mnogo vece,. 
cesto vise od 10 puta, od saщoga projektila. Ovde је toplota( 
proizvedeпa нdarom, иzimajиci и obzjr ogromnи brzinи, moral·a· 
ispariti veCi deo bolida ј tako proizvedenj glasovj svakako sи 
riacinili sadasnji krater, bas kao da је bolid Ьiо napuojeп me
Jjoitom.-

Medutim niko nije video pad arizooskog boljda; ali· nije· 
Ьiо isti slиcaj i sa meteoritom koji је 30 јиnа 1908, oko 1 са-. 
sova иjutrи, opиstosjo jednи od najnepristиpacnjjih oЬiasti pra
suma sredjsnjeg Siblra. Bolid, sjajnjjj od puoog Meseca, kretao. 
se od . SSW premrt NNE: izgledao је opkoljen ogromoim plavi
castim oreolom, а prasak koji је proиzrokovao сио se па da
Ijiпi od 500 kilometara. Vetar od eksplozije obarao је na zemljи· 
siЬirske seljake, а vise stotjna severnih jelena Ьise uЬijeпi. Na 
ne.sr-ecu rat od 1914 . а potom revolucija, пesrece pri kojjma nebo 
пiје imalo udela, skrenиse paznju sa bolida tako da su tek mпogo. 
godina posle njegove pojave poslate ruske паисnе misije па 
Јјсе mesta. Poslednja је Ьila 1930-31, а jedna se i sada tamo 
nalazi. 

Nadeпo је da opustoseпa oЬiast, otprilike okrugla, ima 
precnik od 40 kilometara. Sve drvece njene periferije оЬоrепо. 
је па zemlju и vidи »Zvezde«, ako se tako moze recj, sa lпи
nom dalje od sredista по sto је koren. Sredina opustosene oЬ!a
sti licj па пeki Mesecev predeo, pun kratera od kojlh najsiri 
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тimajtl 50 т и precпiku; drveta koja su se tu пalazila behu iscu
:pana iz korena i vrlo se dobro vidi da su odozgo zapaljena. 

Potres prouzrokovan padom zabelezili su seizmografi sve 
odo Jene u Nemackoj, na vise od 5000 kilometara, dok su isto
vremeпo barometri pokazali naglи promenu atmosferskog prj-

1tiska. iz skupa svih opservacija moglo se izracunati da је brzi
na bolida morala Ьiti od 50 do . 1UO kilometara и sekundj, dakle 
:skoro sto риtа veca od brzine sadasnjih graпata. 

.'Meteorit tezak 237 kg. , naden 1896 u Sacramento Mountains. 

Ipak sve dosad nisи na licu mesta nadeni meteoriti. Me
•dutjm u stvarnost cjnjenica ne mo Ze se sumnjati, а veliki broj 
nadenih rupa navodi па misao о mnugostrukom bolidu. Prema 
'tome svakako da se radilo, ne о jedn-oj jedinoj metalnoj masi 
1koja Ьi se tesko mogla rasprsnuti i koja Ьi se mogla uporedjti 
-s nekom malom planetom, kao и Kanjon DjaЬ\u, vec о гоји 
lkameпitih aerolita koji ble па velikи vecinu oпih koji sada 
padaju. · Опi su usled znatnog porasta temperature izazvaoog 
silinom иdara morali Ьiti ispareni. Nebeski projektil Ьiо је prema 

:tome svakako јеdпа prava kometa. 
Od toga vremena otkrjveni sи slicni slucajevi meteorskih . 

. kratera. Tako је 1932 jedan engleski putnik, St. john Рhу!Ьу, 
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trazio u пeispitaniш pustiпjaшa centralne Arablje rusevine jedпog 
Jegendarnog grada koji је, kako se prica, пekada unistila vatra 
s neba koja је dosla kao kazna zbog bezbostva njegovog. kralja· 
- isto onako kao sto su и ЬiЬiiska vremena Ьile unistene So
doma i Goшora. Nas istrazivac nije nasao rиsevine ра и1 tra
gove preistoriskoga grada: па njegovoш шcstu pojavljivali Stll 

se ovde onde vise meteorskih kratera, od kojih је glavпi imrao-
100 т u precniku а 10,5 m cluЬine. Mnogobrojni gvozdeviti шe
teoriti behu rasuti ро okolini, dok su steпe i pesak UJ Ыiziпi, 
staklasti i istopljeni, odavali dejstvo vatre. Kako ova oЬiast пiје· 
vиlkanska, to је ро svim izgledima vatra dosla spolja. Dakle
tacno је da se vatra sa пеЬа јеdпош sruciJa па to шesto ... А da, 
Ji su bezbostvo kraljevo i po'roci пjegovih podanika igrali pr.i· 
tom kakvu ulogu? То jos treba rasvetliti. 

Pre pet Ш sest godiпd takode su otkriveni krateri и rav._ 
пiсаша Teksasa i u negostoljublvim i skoro potpиno nepozna
tim pustarama ceпtralne Australije; njihov kruzni oЬiik mпogo· 
potseca па onaj и Каnјс.п OiaЬiu: uzdignute ivice, dno nize od' 
okolnog tereпa, пevиlkaпsko zemljiste i svиda unaokolo mпоо-о 

t:> 
meteorskog gvozda. Medutim u ova dva slucaja~razmere kratera. 
manje su nego u Kanjon DiaЬiu: od 100 do 200 metara u prec
пiku. jedan od australiskih kratera ima ovalan oЬiik, koji Ьi 
se шоgао objasпiti jednovremenim padom dvejtu masa sto је 
jos verovatпije zbog toga, sto se oko njega nafaze vise drиgih1 
maпjih i okruglih kratera: tu је dakle moralo pasti vise mete
orita u istoш trenutlщ bas kao 1908 u siЬirskoj sumi iJi kao UJ 
Arablji. · 

1 drugi meteorski krateri otkriveni sи па raznim mestima, 
а da ne govorimo о oпima za koje је neizvesno da Ii su ze
ma1jskog porekla, bllo vulkaпskog ili ne. Ipak cemo navesti, ma 
da nije nacinila · mпogo duboku rupu u Zemlji, ogromпu rnasu 
gvozda od oko fedпog miliona tona koja је 1916 pronadena u 
Mauritaniji, и Adraru, i od koje је јеdап komad koji је u Fraп
cиskoj analiziraп otkrio пјепо meteorsko poreklo. Izgleda na
zalost da ju је sahнrski pesak potpuno zatrpao, а proЬlem koji 
se sastoji u tome da se pronade пјеnо tacno mesto jos uvek se 
proucava. · 

Narocitu paznju zasluzuju ogromпa иduЬ!јепја Juzne Ka
roline u Sjedinjenim drzavama. Iako se nalaze · и пaseljenom. 
kraju пisu Ьila zapazena sve dok ih fotografije . slucajno ·sпim.-
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lieпe iz avioпa пisu otkrile, sasvim neocekivaпo, ali bez ikгl(ve 

mogucпe suшпје. Ona imaju od 150 do 2400 metara u precпiku 
i izgleda d:i su postala padom roja bolida, koji је udario о ze
mljн pod uglom od 45°. Slucaj Ьi prema tome Ьiо vrlo slican 
опоше roju od пekih pedesetak boJida, koji је videп 9 februara 
1913 kako pada u Atlaпtski okF.aп, posto је presao skoro preko 
cele Kanade. 

Moze se zapitati kako to da se, otkad ima civilizovanih 
ljudi па Zem\ji, nije raпije sazпalo za slicпe kataklizшe. Medju
tim vrlo ve!iki aeroliti svakako su veoma retki i jos пesto, 

Zemlja је tek od pre kratkog vremena pocela Ьivati dobro poz
пata: prc jedva 50 godiпa oЬ\asti centralпe Azije, Australije, 
Afrike, ра cak i Amerike Ьile su tek prokrstareпe od straпe ret
kih putnika, а ovi nisu mogli prikиpiti mnogo podataka vап 
pravca kojim su se kreta\i. Pored toga kise, пepogode i vege
tacija brzo su radili па tome da uпiste tragove pada ove vrste: 
moze se dakle nadati da се se опi naci samo u oЬlastima gde 
skoro nikad пе pada kisa, to jest u skoro nepristupacпim pu
stinjama. 

Treba pored toga uzeti u obzir i to, da istrazivaпja slic
nih ostataka, koji se ticu vise naиka, ne spada potpuno u пad
lezпost пijedne, а пaucnici, koji su иvek vise i\i mапје specia
lizov<шi, lako zaпeшaruju proucavaпja koja ne potsecaju па 
teskoce koje опi vole da resavaju. 

Ма kako ЬiЈо ove nove ciпjenice bacaju dosta neocekivanu 
svetlost па izvesпe zagonetke u astronomiji, а пarocito na po
rek\o Mesecevih kratera cije sve osoblпelimaju i zema\jski meteorski 
krateri. Nekada se, ра i do najпovijeg vremeпa, verovalo da 
su Mesecevi krateri vulkaпi. Samo nisu se mogle objasniti пji

hove izпeпadjujuce osoblne: ogromne dimeпzije koje dostizu do 
200 kilometara ll precniku, uveк kruzaп oЬlik, dno nize od 
okoliпe, uzdigпute ivice, osustvo reka lave, па izgled proizvo
ljan raspored ... Sve se и mпogome razjasnilo k:1da se obratila 
раzпја па rupe od granata iz pos\edпjeg rata, koje ne potictt 
samo od prostog dejstva busenja vec od eksplozije melinitnog 
punjeпja, eksplozije koja nastaje pos\e udara. Tada se posta
vilo pitanje zasto, ako se vec misli па padanje bolida па Me
sec, i na Zemlji пета takodje slicпih formacija. Dejstvo пepo
goda i vegetacije koje пе postoje na Mesecu (gde nem~ пi vod~ 
ni atmosfere) odgovara delimicпo na ovu primedbu. Сiпјепiса 
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sto i na Zemlji postoje stvarno krateri ove vrste dobro је do
sla da ОVОШ tumacenju donese jed,lU dragocenu potvrdu. 

Ali ovo pitanje ima jos jedan - vi ga mozda vec poga
djate -- drugi izgled koji malo zabrinjava. Treba li ocekivati 
iznenada bombardovanja nebeske artiljerije koja Ьi bila, u 
izvesnom slucaju, mnogo smrtonosnija od hitaca »debele Berte< 
iz 1918 koje Parizaпi jos пisu zaboravili .? Svakako da, а ta 
perspektiva nije ruzicasta. Dogadjaji ove vrste ne desavaju se 
srecom cesto i, ako se uzme u obzir ogromna povrsina Zemlje, 
cak i u slucaju kad Ьi se razvojem avionske fotografije doslo 
do novih otkricaj izgledi za jedno dato mesto da bude zrtva 
slicne nesrece uvek се Ьiti zanemarujuci u poredjenju sa bez. 
Ьrojnim opasnostima, koje svakodntvno prete zivotu svakoga 
od паs. 

Necemo biti mапје u pravLJ ak·o mislimo, da је od svih Ьlizih 
јЈј daljih рЈапеtа Ј<:оје SU pristupacne пasim istraziVIljima, јеdпа 
od najiпteresantnijih za astroпomiju - poпavljam: za astrono
miju, mozda bas nasa. U svakom slucaju ona је najpristupucпijR, 
а пјеnо proucavanje koje је mogucпo i bez teleskopa otkriva 
паm, kao sto se vidi, vrlo роuспе stvari. Mnogo zпaci to sto 
smo doЬili dokaz da Zemlja s vremena па vreme srece druga 
пebeska tela, plaпete ili komete: ne mozemo пi zamisliti bolju 
priliku da saznamo sve sto se пjih Ше. А ko zna пisu Ii ti su
sreti Ьili пekada, pre desetiпama ili stotiпama milioпa godina, 
cesci? !Ii nece 1i jednog dапа Ыti manje retki по danas? Ко 
zna nece Ii паm опi otkriti пeku od oпih velikih tajпi proslosti 
ili buducпosti Zemlje, cije је sаzпапје upravo jedan od krajnjih 
ciljeva nauke? 

jean Bosler 

Спектроскопија и њена примена 
у астрономији 

Спе1проскопија је једна од најважнијих метода астр о
физике, па се чак може и без претеривања реЂи, да је астро
физика основана захваљ;јуЂи откриЂима која је извршио 
Фраунхофер (Joseph Frauпhofer 1787-1826) проучавајуЂи Сун-
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чев спектар. Све до XIX века наука ништа није знала о хе
миском саставу небеских тела и није изгледало вероватно д~ 

Ђе се · икада сазнати којих све елемената има на некој звезди · 
или маглини, удаљеној од нас више стотина или хиљада све

т лос н их година. Није се могло знати да ли су небеска тела 

састављена од истих елемената од којих и суqстанце на Зем

љи, или на њима постоје неки други, нама непоанати, еле

менти о којима никад неЂемо ништа дознати јер нисмо у мо

гуЂности да дођемо до њих. Спектроскоnија је открила једин:

ство материје у васиони и ми смо данас у могуЂности да 

утврдимо, да ли се на некој звезди или маглини, без обзира 

на њену удаљеност, налази овај или онај хемиски елеменат, 

баш као да смо материјал са тих небеских тела анализирали 

у лабораторији као што се ради са рудама извађеним из 

земље. 

Сnектроскопија исnитује различита проста зрачења која 

образују један сложени светлосни зрак. Она почива ~а 

особини призме да расиnа видљиве и невидљиве зраке Ј<ОЈе 

шаље неки светлосни извор, као и на особини материје да у 

усијаном гасовитом стању емитује увек иста зрачења, карак

теристична за ту материју. Како се разни зраци различито 

nреламају кроз призму, то се њиховим анализирањем може 

установити од које материје потичу. 

Осим уnотребе нризме постоје и други начини расип<Јња 

светлосних зракова, од којих је за сnектрос/(опију од важ

ности само оnтичка решетка. То је танка стаклена nлочица 

на којој су дијамантом извучени врло уски и један другоме 

блиски паралелни зарези. Када бели светлосни зрак пролази 

кроз оnтичку решtтку он се [Јасипа, као и кад пролази кроз 

призму, у све дугине боје. Оптичка решетка може успешно 

заменити призму при извесним спеюроскоnским посматра

њима, али се у великој веЂини случајева употребљRва призма, 

те се на оптичкој решеткi1 неЂемо више задржавати. 

Особину призме да расипа белу светлост запазио је и 

обратио на њу nажњу веЂ Њутн. Он је такође приметио да 

је спектар много јаснији ако се светлост пре пролаза кроз 

nризму пропусти кроз један узани правоугаоник уместо кроз 

отвор кружног облика; али nошто је ширина nрRвоугаоника 

којим се он служио при својим опитима била и суви~е ве

лика (један десети или један двадесети део палца) то НИЈе мо-
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гао видети тамне линије у спеrпру. Њих је открио Фраун~ 
-хофер · и оне су по њему назване Фраунхоферовим линијама. 
.Доцније Ђе се видети од колике су важности Фраунхоферове 
линије за спектроскопију. 

Тамне линије у Сунчевом спектру приметио је 1802 Во
ластон (William Wollaston 1766-1826), а после њега Фраун~ 
хофер 1814. Оснивачем спектроскопије сматра се међутим 

·Фраунхофер, јер је он први почео озбиљно проучавати спек~ 
тар Сунца и открио је неке његопе особине. Фраунхофер је 

утврдио да тамне спектралне линије, које стоје нормално на 

·nравац простирања спектра, задржавају увек исти међусобнИ 

11оложај и растојање ако се светлост nропушта кроз исту 

'Призму; оне исто тако заузимају увек исти nоложај пре· 

::\ta бојама у сnектру. Да би се nоједине линије могле лакше 

.'.\еlјусобно разликовати Фраунхофер је најглавније од њих 

обележио словима од А до Н; ово је обележавање и данас у 

употреби само што је доnуњено, јер између ових двеју ли : 

нија а и ван њих постоје хиљаде других. 

· Фраунхофер се није задржао само на проучавању 
Сунчевог спектра, веh је испитивао и спектре Месеца, Венере 

и неких сјајнијих звезда. 3а спектре Месеца и Венере нашао 

је да су истоветни са Сунчевим, а да су спектри звезда раз

_1ичити. То што се спектри звезда разликују од Сунчевог пn

<:лужило је као доказ, да тамне линије не nроузрокује Зем

љина атмосфера, веh да објашњење њиховог постанка треба 

тражити у природи Сунца односно звезда. 

ОснивRч спектроскопије nроучавао је спеюре служеhи 

<:е само обичном призмом. После њега су Mathiessen, Zan
tedeschi, Swan и Masson постепено усавршавали начин доби
јања спектра додавањем једног и више сочива док се није 

дошло до спектроскопа I<ирхофа (Robert Юrchhoff, 1824-1887) 
и Бунзена (Bunsen, 1811-1899) који су с малим изменама и 
и данас у употреби. 

* * * 
I<ада се узани сноп Сунчевих зракова nропусти кроз 

тространу призму од безбојног стаю1а, онда Ђе се они у 

nризми преломити, то јест скренути са свога nравца, а поред 

тога и растурити се у дугине боје што се може видети ако 

;се на њихов пут стави бео заклон. Ова се појава назива ра-

<Сипањем светлости (дисперзијом), а пантљика коју на заклону 
-образују дугине боје сnектром. Ако се иза призме на пут 

·светлосних зракова стани сабирно сочиво на заклону Ђе се 
.добити само бела светлост, као и пре пролаза зракова кроз 

призму и сочиво. Из овога се може закључити _да је _бела 
-свt:тлост сложена из светлости свих дугиних боЈа КОЈе се 
,пролаЗОЈ\\ кроз призму одRајају једна од друге, док Њи_хова 
смеша даје белу светлост. Боје у спектру пореl)ане су Једна 

·поред друге али се не може тачно одредити њ~хов број, јер 
оне постепено прелазе једна у другу и мешаЈу се; ипак се 

се обично сматра да их имr~ седам и то: црвена, неранџаста. 

жута, зелена, отворено плава, затворено плава и љубичаста . 
.Различита боја светлости долази од њихове различите талас не 

дужине. Црвена светлост има највеhу таласну дужину, па онда 

редом као што су горе наведене све мању, до љубичасте 
·чија је таласна дужина најмања. Расипање светлости при про
.лазу кроз призму настаје због тога што се св~тлост разних 

тала~них дужина различито прелама: уколико Је таласна ду

жина веhа светлост се слабије прелама и обратно. 
Познато је да СунLiеви зраци сем светлосног имају и 

·топлотно дејство. Колико топлотно дејство имају зраци поје-
• . диних боја може се установити померањем једног терМОЈ\\етра 

.дуж сnектра. Тада Ђе се видети да температура расте _ид~Ђи 
од љубичастог ка црвеном делу спектра; али топлота Је ЈО.ш 
веhа када се термометар помера још даље, ван црвене боје. 
То значи да поред видљивих зракова постоје и такви који 
су невидљиви зt'l наше око, али који имају јаче топлотно деј
ство од видљивих. Ови зраци, чије су таласне дужине веhе 

•0 ,:~, оних црвене светлости, па се стога мање преламају од 
њпх, названи су због свог nоложаја инфрацрвен_uм. . 

Приликом фотографисања сnектара нађено Је, да Је до

·бивени спектар 1'1\НОГО веtи од видљивог и да се исти про. 
·стире нарочито далеко ван љубичасте боје;_ то значи да и са 
•ове друге стране видљивог спектра постоЈе извесни зраци 
-веhе ломљивости од љубичастих, чија је, дакле таласна ду
жина још мања. Ови зраци немају готово. никак~ог тоnлотног 
.дејства, али им је зато врло јако хемиЈСко деЈство што се 

види на фотографској плочи. 
ВеЂ је напоменуто да светлост појединих боја има раз .. 

Јiичите таласне дужине, које опадају идуtи од црвене ка љу-



бичастој боји. Инфрацрвени и ултраљубичасти зраци разлиi<ују 
се од светлосних такоl)е само по већој односно мањој таласној 

дужини. За мерење таласних дужина (Л) светлости најчешће

су у употреби Ангстремове* }€динице (Д ), чија је вредност· 

10·7mm. 

Сунчев сnектар може се поделити на три дела: инфра
црвени, видљиви и ултраљубичасти део. Видљиви део обухвата 

само зраке таласних дужина од л = 7594 Л до л = 3934 Д ; 

инфрацрвени део спектра простире се све до л = 53000 ;.:, а 
ултраљубичасти до Л = 2950 ;.. Као што се види наше чуло. 
вида осетљиво је само за мали део зрачења - инфрацрвени 

и ултраљубичасти део сnектра много су већи од видљивог. 

Пошто се пропуштањем светлости само кроз призму не
добијају довољно јасни спектри, то се за постизање овога 
употребљава један апарат - сйекШроской. Донећемо само 
кратак опис једног астрономског спеюроскопа, јер је он за 

нас од веће важности, а уосталом он по<Јива . на истим прин
ципима као и онај који служи за проучавање спектара зе-

Сл. 1. 

маљских светлосних извора. Зраuи неког небеског тела nро

ла?е прво кроз објектив астрономског дурбина о (сл 1.) у 
ЧИЈУ се жижу стави заклон f са врло уза ни м правоуrаониll\ 

отвором. Зраци који проl)у кроз тај отвор падају nотом на. 
сабирно сочиво С1 чија се жижа такоiје налази у f ; по из
ласку из овог сочива зраци ћ~ по познатом оптичком за

кону,_ бити међусобно nаралелни и као такви падају на nризr.\у· 
Р КОЈа их прелама и расипа у дугине боје. Тако расути зр а ц и. 

* По Angstrom-y који их је nрви употребИо . 
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пролазе још и кроз сочиво Cz, које служи џао објеЈ<тив фо

тографске коморе, и најзад на заклону (или фотоrрафској 

плочи) дају онолико реалних светлих ликова отвора сnектро
-скопа, колико се у томе светлосном зраку налази различитих 

.монохроматских зракова . 

Уместо једне могу се употребити нише nризми, да би се 

добило што вене расипање светлости. Ово меiјутим има ту 
незгодну страну што повлачи нелики губитак светлости, коју 

стакло апсорбује, те се стога мора избегавати јер су све

тлосни извори које nроучава астрофизика у веЂини случајева 

вр.1о мал е сјајности. 

Осим горе uписаног постоје и други спектроскоnи Ј<оји 

служе зн нарочите сврхе, на пр . за добијање спектара поје

Диних делоRа Сунца, протуберанаца, те се стога нешто разли
кују у својој конструкцији, али је основни принцип исти 
КО;:\ СВИХ. 

* * * 
После Фраунхоферовог открића тамних линија у Сун

'Чевом спектру спеюрИма су се нарочито много бавили Кирхоф 

и Бунзен. Они су проучавали спеюре разних земаљс1шх 
.светлосних извора и нашли су да их има три врсте. 

1. Нейреfшднu сйеk.Шрu који потичу од усијаних чврстих 
1И те<Јних тела; ови спеюри имају све дугине боје и оне по

степено и неосетно прелазе једна у другу. 

2. !luнujck:u сйеk:Шрu које дају усијани гасови или паре; 

код ових спектара основа је тамна а само се овде онде види 

.понека узана светла линија. 

З. Tpak:acmu сйекwрu I<Oje производе већином сложена 
тела; они се састоје из светлих, доста широких, зона (трака) 

·које су . с једне стране оштро одвојене од тамне основе а са 

друге постепено ишчезавају, спектроскоnи са јаким расиnа

њем разлажу ове траке на многобројне светле линије. 

Кирхоф и Rунзен такође су установили да сваки хеми

<:ки елеменат има друкчији спектар и да увеЈ< даје исте линије 

у спектру; ако се добије спек-тар неког једињења или смеше, 

у њему Ђе се иојавити линије свих елемената од којих се 

они састоје и то без обзира на њихову количину. Ово от

i!<риЂе било је од огромног аначаја не само за астрономију 

.веЂ и за хемију. Помоћу rпектралне анализе могли су се 
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отсада лако идентификовати сви елементи I<оји се налазе у

неком телу: довољно је било довести то тело на nогодан~ 

наqин у усијано гасовито стање, добити његов сnектар и од
редитЈ.i таласну дужину њеrових спектралних линија. Помоћу 

I<аталога одмах се наiје којим елементима одговарају наiјене: 

линије. 

Колико је спектроскопска метода осетљива види се по
томе што и најмаље количине неког елемента дају у сnектру 
своје карактеристичне линије. Елеменат који је у том nогледу 
нарочи 1·о осетљив јесте натриум. Спектрална анализа открива 

присуство натриума у пламену Бунзенове лампе, иако га: 
нема више од 0,3 х 10-6mgr. Наравно да свњ елементи нису 

подједнако осетљиви; за неке је потребна много веtа коли

чина па да се могу спектроскопски идентификовати. Спек

троскопским путем откривени су многи дотле непознати еле

менти, које је тешко добити у чистом стаљу. Meijy ове могу· 

се убројати цезиум и рубидиум које су ткрили Кирхоф и 
Бунзен, затим талиум, индиум, га.'шум, с~<андиум, итербиум и 
хелиум. Овај последљи откривен је nрво на Сунuу, а тек 
много година доцније на Земљи. Спектроскопска метода може
открити постојаље некuг елемента али се не може знати у 
коликој га количини има, јер се спектралР.е линије готово н е

разликују било истог у великим или у минималним количинама. 

Видели смо да има три врсте спектара: непрекидних,.. 
линијских и тракастих. Али Сунчев спектар не припада нијед
ној од ових врста: на љему се виде тамне линије на светлој; 
основй. Ако је Сунце у гасовитом стању, што се може прет
nоставити с обзиром на љегову висоi<У температуру, морало. 
би имати линијсi<и спектар, то јест светле линије на тамно~ 
основи, а случај је баш обрнут. Ово ј,е nитаље остало отво

рено све док на љега није одrовор,ио Кирхоф 1859 и експе
риментално га доказао _ на следећи начин. · 

Сноп зракова неког светлосног извора који даје непре
кидан спектар пропусти се пре ул.аза у: сnектроскоп кроз. 

неки усијани гас. Тада Ће се на оьюм месту у спектру где 
треба да се налази светла линиј.а усијдног гаса видети тамна 
линија као у Сунчевом спектру, што Зн.ачи да је усијани гас: 
апсорбовао она зрачеља која иначе сам емитује. Да је то 
тачно види се и по томе што се, ако се заклони светлосни. 

извор који даје непрекидан спеюар. у спектру види само. 

... 
<Ј 
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:so 

·светла линија (или више њих) у.·ијаног гаса. Ове спектре 

1који имају тамне линије услед апсорпције неког гаса назвао 

је l{ирхоф айсорйционим cйeRLТipuмa за разлику од оних 

првих eмucuoнux. Према томе нн Сунчев спектар није еми
·сиони неt1 апсорпциони. Значи да и на Сунцу постоји неки 

-светлосни извор са непрекидним спектром, чија светлост про

Јiази кроз слој усијаних гасова, Ј<оји апсорбују она зрачења 

.која би сами слали. Да је то тачно може се видети по томе 

што се у спектру добивеном са ивице Сунца, даЈ<ле који nо

тиче само од светлости Сунчеве атмосфере, виде тамне Фраун

:хоферове линије као светле. 

Кад се зна да непрекидне спепре дају само усијана 

·чврста и течна тела, поставља се питање како је могуtе да 

·Сунце на тако високој температури не буде у гасовито.м стању? 

Не може се тврдити да Сунце није гасовито зато што има 

1непрекидан спектар, јер на њему владају сасвим други услови 

од оних које можемо произвести у лабораторији. Веома ви

·Сока температура, огроман притисаЈ<, још недовољно познато 

магнетско и електрично стање могу утицати на промену 

спектра. Уосталом веh је и експериментално доЈ<азано да се 

·Спектралне линије гасова на великом притиску шире. Није према 
-томе искључено да се услед огромног притиска који влада у уну

трашљости Сунца, спектралне линије толико прошире да се спој е 
једна с другом и тако образују непрекидан спектар. Треба скре
t~ути пажњу још и на то, да апсорпција од стране усијаних гасова 

настаје само тада када је гас на температури нижој од температу

ре извора Ј<оји даје непреi<идан спектар; ово је баш случај са 

Сунчевом атмосфером кој11 је много хладнија од унутра

шњости Сунца. Биtе занимљиво напоменути да је још Ојлер 

(Leonard Euler, 1707-1783) дошао на мисао да свако тело 
эпсорбује ону боју која има таласну дужину једнаку оној по 

којој осцилују њени најмањv. делиhи. Поред њега .су Ангстрем 

и неки други дошли до сличних закључака, али је тек l{ирхоф 

био тај који је ову чињеницу коначно доказао. 

Први цртеж спектра у 1<0ме су биле обележене таласне 

дужине преко 1000 линија начинио је Ангстрем. Употребљу

јуhи спеюроскоп са чет11ри призме Кирхоф је начинио цртеж 
сnектра од линије D до /': I<Оји је био дуг више ОД једног 

метра. Његов ученик Хоф.\\ан наставио је помоtу истог ин-
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трумента uртање спектра од линија А до D и од F до 6 . 
Та1<0 је добивен цртеж сnектра који је имао око 2,5 ме1ра 
у дужини. Најдужи Сунчев спектар добио је Роланд фото

-графским путем служеtи се Ј<онкавним оптичким решеткама; 
у њеrовом спектру, који је дуг 13 метара, има 20.000 линија. 
Сnектралне линије постоје тнкоiје у инфрацрвеном и ултра 

~ъубичастом делу спектра, што се види на фотографијама; у 

.овом последњем, који се прuстире до линије U (Л= 2948) 
мма их више но у видљивом делу. 

Дугогодишњим испитивањем одређене су таласне дужине 

·свих познатих елемената. Да би се утврдило којих све елемената 

има у атмосфери Сунца или неке звезде (јер о унутрашњости 

која даје непрекидан сnектар не можемо нажалост ништа 

знати), треба њихов сг.ектар снилшти на исту фотографсi<у 

п.1очу са спеюром неког гаса чије су линије добро познате. 

Снимци спектара подесе се тако да спектар Сунца односно 

.звезде доi)е измеi)у два спеюра гаса. Упореi)ујуhи ова два 

.сnектра лако се могу ;щентификовати линије свих гасова који 

.постоје у атмосфери Сунца или звезда. 

Приликом проу<Јавања спектара небеских тела мора СЕ' 

·обратити пажња на извесне узроке који мењају изглед и по-

.. ложај спектралних линија. Ширина, како апсорпционих тако и 
-емисионих, линија доста зависи од температуrе, nритиска и 

дебљине гасног слоја који их производи. Уколиi{О су темпе

·ратура, притисак и дебљина гасног слоја веtи линије су шире 

•И обратно. Услед повећања притиска усијаноr гаса линије се 

такоlје и померају, обично према црвеном делу спектра. Ово 

је померање мало ; око 0,1 Д за промену притиска од 10 ат
мосфера, али се о њему иnак мора водити рачуна при тачним 

мере_њима. Много је важније померање спектралних линија 

које nотиче од релативне брзине којом се светлосни извор 

·и посматрач приближују или удаљују јЕ'дан од другог. То је 

.Доплер-Физоов ефекат. Он је сразмеран брзини светлосног 

извора у односу на посматрача и таласној дужини посма

тране линије; за брзину од 30 km/st>c и таласну дужину 

л = 5000 А. померање линија износи око 0,5 :Д. Ако се све
т.lосни извор и посматрач удаљују један од другог линије се 

.nомерају према црвеном делу сnектра, <t ако се приближују 

,према љубичастол\ делу. Доплер-Физоов ефекат од велике · је 



82 

важности, као што ће се доцније видети, за израчунавање

радиалних брзина звезда и маrлина, као и за мерење брзине
ротације Сунца, планета, па и звезда. 

Ненад Ђ. јанковufi 

Сунце у Јаунару 1937 

Сунце је У nрвој половини месеца више ггута посматрано, тако· 
да се добио пре г лед о новим nојавама у том времену. У другој ПО•lО· 
вини месеца није се могло посматрати због врло рђавог времена. Само· 

дана 29 Ј У 14 ч. могло се ухватити за неколико тренутака Сунце , да· 
се утврди оnште стање појава на њему. Мерења nозиција нису се могла 

извршити због nрекратког времена Сунчева сјаја. Ипак је утврђено : 

У то време било је на Сунцу око 10 особито великих гомила nега. 

У јужно заnадном квадранту налазила се је 1 велика гомила nега , 
све остале гомиле биле су у оба источна квадранта. Једна груnа је била 

врло велика, и она се састојала нз три језгра, на јужно-источном кв а· 

:tранту. У тој гомили се приметила такође да је пенумбра би.~а 

светло-бљештеhе румене боје. Ни у децембу 193б ни у nрошлим месецима 
лета 193б нису се никад опазиле истовремено на Сунцу тако многобројне 
и опсежне гомиле nега (субмаксимум). Пролаз кроз меридијан тих гомила 

трајаhе од 30 1 до 5 ЈЈ и залаз од б 11 до 12 11 1937. 

У nрвој nоловини месеца било је на северној полулопти б разних. 
гомила, између којих су 2 гомиле пора трајале од 1-2 дана. 

Beh дана 30 ХЈЈ 1936 изишла је гомила која се је састојала из 2. 
nеге, претходна 40" велика пега са језгром, следеhа ЗU" велика са јез 

гром без међу· пара. Дана 4 Ј следе!; а пt:ra почела је да се смањује. Го-
м н ла је зашла 9 Ј расnадајуhи се. • 

дана З Ј се nосматрала 20" велика пега са језгром, која се веh· 
4 1 расг1ала у поре, које су после 9 Ј нестале. 

Дана !О Ј nојзвила се гомила од 2 пеге. Дана 12 Ј била је rieh 
следеhа пега у расnаду, и она је дана 1З 1 потпуно нестала . Претходна 

пега је нато зашла. Дана 13 1 је изишла гомила од 2 пеге, која због 

слабог времена после тога није посматрана. 

На јужној полулопти у првој nоловини месеца видело се 5 гомиЛа 
nега. Beh дана ЗО Xll је изишла 35" велика пега са језгром, која је сма
њена зашла 9 1. ~Исто тако је дана 30 XII изашла гомила од две nеге 

велике 20". Дана 4 Ј се северна пега повеhала на 30'', јужна се расnала 
у З мале, које су до 9 Ј престале. Дана 12 1 nреостала nега је зашла•· 

Изненада је настала гомила која се састојала из 2 no 35" велике 
nere . и свака са З језгра и 8 међу - nора. Следеhа пега је имала 

светло-бљештеhи бео појас. Дана 10 Ј се 11риметило у обема пеrама 
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само no једно језгро, међу-поре су се скупиле у пегу са 2 језгра. Beh 
IЈ,ана 12 1 је гомила услед nерс11ективе смањена зашла. О изненадном 

nоставку те занимљиве (експлозивне) гомиле rовориhемо доцније. Кад се 

је у тој гомили у обема nегама појави.qо по више језгара није исмључ с н о , . 
. да су се у умбри пега појавиле светлосне траке, које нису биле з бог 

слабог времена примеhене. 

Исто тако је дана 9 1 nосматрана изнен~дна nојава гомиле од Z 

nеге са 2 међу - поре. Гомила је била веh 10 1 у распаду. 
Дана 10 1 изашла је гомила која се је састојала из претходне, 30'' .. 

велике nеге са 2 језгра и следеhе мање пеrе са језгром те јужвије три. 

мале nеге. Дана !З 1 је гомила веh била у развитку, мале пеге с е nопе-' 
hавају и најавиле су се опет З међу · пеге. Гомила је неnримеhена зашла . 

На северној полулоnти био је субминимум између 9 и 10 Ј. На 

јужној nолулопти није се могао утврдити субминимум ~бог слабог вр е

мена у другој поЛовини месеца и који је ваЈЬда изостао због субма~си

мума крајем месеца. Многобројне светлосне траке морале су се n ој а вит и

нарочито 11а јужној полулопти пре 9 1 и крајем месеца, ко је нису биле 

због слабог времена nримеhене. 

Центар активности садашњег јануарског субмаксимума је био ограви 

чен на уски nовршински предео Сунчеве nовршине на јужној nолулоnти . 

Изненадна 11ојава веhе гомиле пеrа , f,oja је била 9 1 nримеhена на јужној 

nолулоnти и била је у nривидном централном меридијану дана б в 7 Ј,. 

налазила се у истој хелиографској јужвој ширини као огромна nега у 

величини 145"х1!0", која је имала З велика језгра и сву n е нумбру у бље · 

шrehoj руменкастој боји, те је била у централном привидном меридијан у 
дана 30 1. Тај огромни експлозивни центар се у времену од 6/7 1 до 
30 1 nомерио у nравцу Е- \V за око З дневна ротац11она угла Сунца . 

Сунце делује у времену субмаксимума врло еру1пивно и ексnлозивн а 

само на ужем nовршинско.м домену а врхунац интезитета био је с о б 

зиром на Земљу, каL!.а се огромна пега налазила у визуелном радијусу 

Сунце - Земља, дана 30 1 (меридијански nасаж) са nредфа з ом дана 6/7 1. 
На огромној Сунчевој nовршини силе су деловале очевидно так о 

да се гомила двопеrа расnростирала од 6/7.1 на површини од 21{2 ми 

љарде квадр. километара - сама огромна nега од 30. 1 заузимала ј е, 

nовршински nростор од 7·11 2 милијарде квадр. килом. 

Постанак, развој и nрестанак различитих пеt· а и гомила врши се 

• нормално•, т.ј. nеге и гомиле развијају се nолагано те њихов ра з в о ј 

траје оо више дана или недеља. Ретки су с .1учајеви , да се гомиле nега и ~ 

ненада н то у најкраhе~1 времеву развијају до свој е г n у ног обима ... 
Такве изузетне nојаве nримеhују се пре свега у времену суб:-.1 а кси мум а 

или максимума Сунчевих nега. 

Beh у саоnштењу а Сунuу за новембар и деuембя р било је нек о 

лико наведених случајева, да су r1оједини делови пега у кратко~' времену 

достигли огромне димензије. Код изненадних и у кратком вре~tену насrа· 

ЈIИХ nојава великих промена у го~iилама nera, утичу ваљда вelie си.~е не· 

го ли код .нормалног· развоја гомила . Ако се nак гомила развије до пуно г. 

nространства и то у кратком времену, 1- 2 дана, деј с тву у гомили нар о-
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чита Rrлике силе, које су ексnлозивног значаја. Такве ro~1f ле nег:> може

-мо д~ означи мо као .ексnлозивне гомиле•, кој-е се nојављују npe свега 
у времену M3KCIIMY~IЗ. 

Таква .ексnлозикна гомила" nримеhена је на јужној nолулоnти 
дана 9.1 1937. Због слабог времена Сунце није nосматрано дана 6, 7 и 
8 1, али је nосматрано дана З, 4, 5, 9, 10, 12 · и \З Ј. Дана 5 1 налазила 
се на јужној nолулоnти у западном квадрадранту 30" велика nега и у 

-меридијану гомила која се rастојала из једне мање nere и 4 мале nе

rнце. Поре се нису nриметиле тога дана на јужиој nолулоnти. Дана 9 1 
· биле су nрнмеhене 2 нове, једна велика и једна мала гомила nега. Нова 
велика гомила састојала се из 2 веhе nеге и 8 међу-пара. 

Претходна nera у величини 35" имала је 3 језгра, следеhа nега та
кође 35" велика имала је З језгра и нарочито светао nojar, који дели 
језгра. Гомила се nростирала у nравцу E-W 142". Светло-бео бле· 

штеhи појас којн је раздвајао два језгра у следеliој nеги оэначује да се 

на истом месту nојавила ексnлозивна метална nротуберанца. Гомила се 

налазила треhег дана по nролазу кроз централни Сунчев меридијан (nри· 

в идни) на јужној хелиоrрафској ширини од 12 стеnени. Постанак велике 
гомиле могао је настати само дана 6 или 7 1. Дана 6 1 с~ та го

мила налазила у nривидном централном меридијану у визуелном радију 

су Сунце - Земља. Ако је гомила nостала дана 7 1 истога дана налазила 

-се у неnосредној близини централног меридијана заnадно од ис1ог а 

за једнодневни Сунчев ротациони угао. Дана 10 1 имала је с.1едеЬа и 

n ретходна nега у гомили само по 1 језгрно. l'омила је nерсnективно ума· 
њена зашла дана 12 1. Површински nростор целе гомиле је износио 21/ 2 

милијарде квад . кил. Гомила се развила у кратком времену, од 2 до З 
да на, до нрло великих димензија, те су морале деловати врло јаке екс

n лозивне силе. Такве nојаве настуnају пре свега у доба субмаксимума . 

Веhина астроном11 је мишљења , да nојаве nега имају дt!ректан уnлив 

н а Земљу. Али када и nод кнквим nриликама? 

Олисана гомила се је nојавила на изненадан (ексnлозиван) начин 

дана 6 или 7 Ј, када се налазила у централном меридијану односно у 

-н_, еговој близини те је била у визуелном радијусу Сунце-Земља и њене 

е.1ектромагнетиске силе имале су радиално дире к та н у n лив на Земљу. 

Ако Сунчеве 11ere имају уоnште какав утицај (осим на магнетну 

1rrлy и nодарну светлост) на Земљу, тада утичу на Земљу готово и ис~ључиво 

rо миле пега којt: nостају на оnисан начин и имају известан nоложај у 

виз уелном радијусу Сунце-Земља. 

Д~:~ректан утицај за Земљу имала је ексnлозивна гомила дана 6 и 7 
1, када су се nојавиле временс1<е катастрофе_ или чак и земљотреси што 

н ам доказују извештаји метереолога и сеизмолога. 

Очекивани и веh у nрошqогодишњим расnравама nомен)lИ rуб

·максимум је настуnио у јануару 1937 и то у nрвој nоловини 6-7.- Као 

и нтензитетни субмаксимум је настуnио у другој nоловини јануара (кра

ј ем месеца) са нарочито многобројним и огромним гомилама. Прави тер· 

ми н јануарског субмаксимума је крајелt јануара 1937!. Субмаксимуми на
-стуn.ају у доба максималне Сунчеве nериоде у 6 месечво~1 размаку вре 
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мена и то наизменично: високо актИвном субмаксимуму слеnи кроз 6 мес~ца 

сл абији субмаксимум (види страну 147 и 172 у Сатурnу 193S. ) Јанvарскн 
субмаксимум каже, да се моја nрогноза на страни 216 и 150 у С.:атурну 
из 1936 обистинила са nојавом нарочито високе Сунчев~ активности која 

је 6и .1а IJP,aheнa разним катастрофама на Земљи. Beh пре 10 година . 
пос'lатрано дејство nотврђује се такође то~tом садањс максималне nериоде 

С.:унLtевих nera т . ј. Сунчева активност нарочито нарасте у размаку вре

м·е на од 6 месеци. Ови термини нису утврђени него се термин субмаксиму
ма nомера од максимума до слелеhеr максимума Сунчевих веrа. У доба 
субмаксимума је директан · утицај Сунчевих еруnција и ексnл оз ија н ~ -
3емљу очевндан. 

На основу досадашњих систематских nосматрања nојава на Сунцу 

можемо да одредимо следеhи термин субмаксимума за лzесщ јули 1937. 
Разлика 011 неко.1ико дана је магуhа. У времену субмаксимума у јул у 

1936 и јануару 1937 nримеhено је , да су се истовремено са субмакси

мумом nојавиле на Земљи нирочите временске катастрофе а такође и 

земљотреси. 

Sonnenfleckentatigkeil iп Januar 1937. Schnelle Entwickelung einer 
grossen F\eckengruppe. Ein eпorm grosser Fleck шit Ьlendend geiЬer Penum
Ьra Ende Januar. Wanderung des Eruptionsfeldes. Subminimum auf der Nord
IJemisphare . Lichtbгiickeneгsrh.eitншgen. Submaximum irri Januar und desse n 
fern\virkung a11f die Erde. Das l'tinftige Submaximum im Juli 1937. 

Прив оnсерв. Сунца у Љубљани 

1. фебруара !937. 

Преглед и новости 

Иван Томец 

О једној променљивој ввевди . - није могао утврдити никакву nром е-. 

Јануара о. г. Кеnински је nриметио ну сјаја код ТР звезде. Uимерова оце -
nромену сјаја звезде ВD+З9в 4114 њивања сјаја вршена 1916..-1917 nо
која је заведена у Uимеровим беле- казују nромену од 5,5-5,9 m. а такођ е 

шкама nод бр . 1896 као сумњнва и ~егова фотометрична мерења исте 

nромени сјаја наклоњена звеЗl!R . Први звезде једва су дозвољавала nери о 

је Espin у времену 1885·6 на основу дичну nромену веhих размера. Ка ко 
nрошлог оцењивања величиве конста- та звезда сnада у радни нрограм Баы
товао њену nром ену сјаја између бергове оnсерваторије то је noм ohy 
5,2m-7,0 m. Вебова посматрања 1865- 164. контролна снимка добијена н а 

. 76 nоказују да је оно била 7,0-8,0 m, Ernostar - Теssаr-овим објективим а 

nривидног сјаја . Оnсерватор Гuре 1886
1 
1931·36 у Бамбергу наlјено да она 



може показивати варијације 11ајвнше 

+ 2 m од срелњеr провидноr сјаја 

7,2 111. (Sterne; 1937·2). 

Нове међуавеадане линије. - 11 о 
откриhу мирујуhих калциум и натриум 

.'!fiHHja од стране Hartmann-a nри крају 
nрошлог века , све до у најновије 

доба нису nронађене нове линије 

истог карактера. Merrill је nрошле 

године навео ч11т.1в низ слабих линија, 

чије nорекло треба вероватно потра

ЖИlИ у ме~уоеларном nростору, али 

l:осматраље сеиундарне светло
сти на Сатурновом nрстену. -
falllfl из Grun\vald·a јавио је укратко 
звездари Babelsberg једно интересан
тно посматрање на Сатурновом nр

стену. 

У nодневним часовима 28-or де

цембра 1936 nрошло је Сунце у nрав
цу nд севера ка jyrv кроз раван 

Саtурновог 11рстена. Пошто Земља у 
то време стоји још увек северно од 

прстенове равни, морала бн nрема 

овој еnохи њој окренута орава рав-

· их још није могао идентифико ни nрстена изгледати веосветљена. 

вати. Са Mount Wilson оnсерваторије 1 fautl1 је nак видео noмohy Medial а 
у Каi!ифорнији јављено је како су од 385111111 nри 345·струком увеhању 
\V. S. Adams и TI1. Ollnf1aп помоhу ве- 29 и 30·ог децембра као и 1 и 4 ог 
ликог огледала у тешко nриступачном јануара тамну Lеверну страну у се

ултравиолетном делу сnектра Х 2 кундарној светлости планете и мo

· Orioпis, тип В 1, утврдили неколико гао је јасно преnознати узане кра

.:t а.ъих апсорnционих линија међузве- јеве nрстена у њиховој ширин~. на

зданог nорекла. На nрвом месту ту рочито када се nоложај и ширина 

·Се ради о пару линија натријума оцењивала по врло малим сателита~1а. 

3302,4 3303.0 Ангстремових једи- Oieck је осмог јануара имао nри· 
ница, који се издваја својом оштри· лике, да на од 65 cm рефрактору У ни
ном од месних линија. Осим тога верзитетске звезда ре Берлин-Бабелс
nронађенt: су још три линије, t<oje се берг nри сразмерно добрим сликама 
такође својом великом оштрином ра- и420 · струком увеhању nотврди Таulli
Зћикују од месних линијР и имају та- 1 ова nосматрања. Dieck је одмах ми
. 1асне дужине 3229.22, 3Ч1.99 и 3383.77 1 слио да види како nрстен који ct: са 
Ангстрема. Како nоложај тако и одно- светле Сатурнове коре као фина цр
си интезитета чине вероватним, да се на линија издваја и сасвим слабо ка 

ради о аnсорnцијама јонизираноr ти- југу нагиње да се ка заnаду у једва 

тана, које nроизилазе од његовог нај- nриметном сјају nродужава. Али му 
ннжег атомског нивоа. Одлука о та ч- је брзо дошла мисао, да се 'У можда 

110сти овог идентифнцирања може се ради о физиолошкој варци. Јер од 

·донети, чим се успе, да се nродре до трију сателита на заnаду Ti!an, Rl1ea 
·тал;1сне ' дужине 3073 Анrстрема у и Oione стајао је nоследњи недалеко 
·ултраљубичастом, јер ту мора да се 1

1 

од nланете те се nлашио, услед 
нааази једна јака титан·аnсорnција. nознавања тражене nојаве, једног 
У сnектру Х Aurigae могли су жељеног nродужења nрстева од Са

nосматрачи такође утврдити нсве ме- турнове коре као контра рефлекс из

ђустеларне линије натриума. Ако се међу тамне линије и свет.1ог сатели
nотврди тумачење трију других ли· та. Његове сумње беху удвостручене 

Hflja, он:tа можемо као досадашње си- једним малим подебљањем, које је 
гурне саставне делове nростора на- заnазио између Сатурна и Дионе у 

вести: калциум, натриум и титан наслуhиваном nрстену. Неколико rpy-
,(Sterne, !936-2). бих читања кругова и једна nоnравка 
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асноhе слике омогуhила су скоро ~ Констатација секундарног сјаја n~

nрепознавање ово~ nодебљања; то је стена у светлости планете, која i,e 
био сателит Enceladtts. Док је тако код нашег Месец<~ опште nозната, са 

на заnаду страх од једне физио.qошке 1 фотометричног г леди шта uрло је ва
Барке био неоснован; биле су nри- жна; она је, како то г. FauЉ у своме 

.nике на истоку Сатурна да.1еко по· 1 извt:штају ннглашава, досад jo1u не
вољније. Овде је ускоро нестао Те· nозната улитератури.(Stегnе, 1936-2). 

.:tllys иза колута на Сатурновој ивици 

око 18 h !О 111, и тада је могао са- Активност Сунца у фебруару 1937. 
{:ВИМ јасно видети, како се длакасто -Овог месеца била је активност Сун

·Фино nродужење nрстенове линије на чеве nовршине знатна; минимум био 

nланетиној кори у сасвим слабој свет- је око 1U-тога, а максимум око 24 тога. 
. лости више од једне треhине Сатур-

1 
Особито активна била је друrа nоло

новог nречника одиже изван тамног вина мјесеца, те уз велики број nјега 

фона. Пошто се Enceladtts на заnаду одликовале су се велике nјеге са врло 
-1101/ако од nрстена одвојио, те и ту тамним nенумбрама. На основу вла

.досnе сигурна nотврда Farth.oвoг по- стита nосматрања дајемо ове релатив-
~матрања. не бројеве: 

да н: 1-5~_6----',-_7~-~-o~_1_3-c-_1_-I -'---15----'-J_I 6~_1_9 __ 22 ~ 28 . 

!111 142 112 66 !U2 101 94 • 117 110 167 1 198 138. 

Средња вријецнос1: r = 122. 
Dг. С. Moxopuвuчut1. 

Нова DQ Herculis 1934. - Ако је чунао је nолумјер r--<ovac DQ Herculis 
•nозната у даље ност звијезде, њен nри- !934, те дао ову табли цу, коју смо 

видни ред и темnера1ура фотосфере, надоnунили ефективним темверату

тада можемо израчунати nолумјер до· рама фотосфере; вријеме је сrед . 
ти чне звијезде стајачице. F. Beile!гe, са Green\v.: 
оnсерваторије Нојбабеi/Сберг, npopa-

Дан: llOЛyMjep: 1 темn.: 11 Дан: nолумјер: Ј темn. : 

Прије 1934. дец. 13 0,9 R. 
1 

5000° март 5,7 18,9 R. 113-!00° 
22 1 80,8 10600 6,6 2\,6 12800 

1935 у јануару око 60,0 7700 7,6 26,0 10800 
јаН. 29,6 2\,3 13300 8,6 17,5 121(10 

фебр. 
6,6 1 

43,9 9900 10,7 !6,2 1\1800 
8,6 36,'> 111100 11,6 15,7 14300 

19,7 20,4 13400 15,6 9,8 \6800 
26,65 31,1 . 10900 29,6 9,3 117800 

март 4,6 17,3 13300 аnрил 2,5 ' 3,4 18000 

Beileke даје и тумачење nојава код / звијезде, која тиме нагло nовеhава 
'Нов. Прије свега саму nојаву мо- свој волумен. К()д тога nостају најrор

,рамо си nретставити као ексnлозију ни слојеви св~ ређи, док коначно кроз 



њих на видимо дубље СЈtојеве: Сада [ нови комет 1937Ь у Ловачким nсима _ 
~е нам се причини.ти као да Је зви- Привидни ред био је 12m, а 15 фебр. 
јез.да ~мањила свОЈ волумен, а заn~а - веh 10 _ 11m. Комет се nриближава 
во се :е фотосфер·а qомакла бе~ тран· Земљи и npohи he кроз nерихе.~ 
сnорта; маса у дубину и у топлије сло- средином јуна. R. Mtiller даје (у "Die· 
)еве. Сада се то тако настаRља посте- Steme" бр. 3, 1937) ове nретходне · 
nено даље. Концем аn;>ила nрешла је ефемериде: 
Нова у маг лицу са ситном централном 

Датум: 
звијездом, које је температура фото-

· сфере била око 40000 о, а полуијер Март 

а= о= 

4 1311 5от + 45,7°' 

износио тек неколико стотинака по

.1умјера нашега Сунца! (Из ,Дие Стер· 

· не• бр. 2, 1937). 
Dl·. с. м. 

Интерстеларне струје метеора.

На основу nаралелн01· мотрења ме

н~ора на обим полуткама Земље, до· 

шао је О . Hoffmeister (Das interstellare 
Systeт der Кlein korper. Sitzber . d.Preиss. 
Akad. Wiss ., МаЉ.- phys. К!. XVIII, 
Berlin 1936) до занимљивог резултата, 
да nостоји огромна метеорrка ријека, 

к оја спаја кроз наш Сунчани систем 

тамни облак у Бику (faшus) са там

ним облацима у Oplliuchus- Scorpius 
з вИјежlју . Познато је, да ови тнtни 
о блаци нијесу баш далеко од нас, те 

није искључено, д а веhина метеора 

оданле долази. Главна струја тече 

смјером из Taurнsa према Ophiиclшs

Scorpii, тако да nривидни Вертекс има 
координате: а=220°, О = - 30°, то 
јест 5° југозападно од ~ Scorpii. Узме 
ли се у обзир гибање Сувчева систе

ма у nростору, тада излазе коорди· 

нате правог Нерrекса: <Х= 230°, 
О = - 20°. то јест 3° источно од 
1 Ljbrae . Ток ове метеорске ријеке 

16 14 2 50,7 
Препоручава се љубитељима неба , ко
ји имају боље далекозоре, да је ку-. 

шају пронаhи. 

О г. С. М. 

Супернова у NGC 4273. - То к: 
сјаја маглине NGC 4273 која nрипада. 

јату Vjrgo као и суперно ва коју су 

открили НиЬ!е и Movre може се од. 

сада стално nратити јер је W. Boade· 
одредио тачне nрИ<видне величине за 

уnоредне звезде. Boade је дао резу.1-
тујуhе криве сјаја из којих д.аје~IО · 
след.еhе дане: 

датум Привидна 

1936 величина 

Јануар 1 17.00 т 
21 14.84 

Ф е бр. 16 15.87 
24 16.08 

Март 23 17.!4 
Аnрил 15 17./9 

25 18.99 
Мај 13 18.97 

21 19.24 
Према одrоварајуhој кривој СЈаЈ а• 

изгледа да је су nернова у највеh rм 

достигла величину 14.4 т. Ако, као 
нагнут је за 25° спрам р а внине наше раздаљину суnернове употребимо оно . 
галак сије . 

Dr. С. М. 

Нове Ј<омете. - дне 28 јануара 

1927 открита ј е комета Danje1 1909 IV 
у Јаnану. Кон11ем јануара био је њен 
nриnидни ред 13m. 

lltre б фебруара открио је Whjpp1e 

отсrојање које је и звео НнЬ!е эа Vjr -
go јато онда и злази да је суп ернова 

у максимуму сј аја имала аnсолутну 

сјајност - 12.4 т. Ради ynopeljeњa 

пружа нам Boade апсолутну сјајност 
трију других суnернова истог Vjrgo . 
јат а: 
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Су nернова у NGC 4303 . 12,6т n6ve- u maksjmнmu iznosj - 7,2 ш. 
4424 . 14 Зт (Sterne, 19:\7·1). 
4486 . 14,5111 Nove radia~ne br,ziпe ekstra gа-

Према томе супернова NGC 4303 u Jaktickih maglina. Н нтаsоn, kоте 
·NGC 4273 биле су сразмерно с11абоr imam o zal1valj!j i za ranija merenja 
сјаја када . се упореде са онима NGC radialnill brzjna ekstra galaktickjh та

-4424 и NGC 4486. gJ jna objavljнje Jjsfн \ ОО objekata koje 

По досадашњим искуствима nо ј аву је оп posтatrao. О~а list.a sadrzj pored 
ј ед не суnернове у Virgo јату треба pozjcjj e i pri vi dпe sja jп os ti, klasifjkacijн 
очекивати сваких 2-3 године. 1sterne s\·akc magJjne ро НнЬ!оvо ј misli, jos 
1937,1) . ј njenн radja)rш Ьгzјпu, nje11 spektralnj 

UdaJjenje Nevae СР Lacertae 1936. 
Prema јеdпот posтatranja Gнtnicka 

najнpadJ jj v ija pojava и spektrн Nevae 
ј е тiran pol iJz aj meduzvezdana kalciнm 
fjnjje Н ј К. NjiћO\' a abnorтalna in
lezivnost ukazuje sjgшno ро Gutniclш 
па to, da pojava ne moze u oblcnom 
smislu bl!j тeduzvezdaпog karal<lera, 
vec da stojj sa sатот novom u ЬЈјzет 
odnosu. 

Ako se ipak pokusa da iz inteziteta 
ov jl1 ј drugih meduzvezdaпill 1jnija od· 
r ediтo otstojanje nove ро тetodi koju 
је predlozjo О. Strнve, onda se doblja, 
kao sto тisle Р. W. Merjll i О. С. 
\Vilson , ud aljenje od 2600 svetlosnill 
godina. Рrета tоте apsol utna sjajnost 

!јр ј prjmedbu kоте jatu prjpada ta 
тagJjna. Nesjgurnost тerenja radia1пjlt 

brzjпa iznosi ol<o 50 km lsec. Najvecн 

dosada pusтatraпн radialnн brzinн 

(42000 l<т sec) pokazuje jedna magJjna 
jata Ursa maior. Sigurпija od ove је 
brzjna тagline и Bootes-у koja izпosj 

39000 km sec. 
U tabeli navedene ve1jcjne maglina 

odreclene su fotomelriskj od raznjlt po
sтatraca. Ове kao sto је poznato daju 
meru za udaljenje magline ј tako do· 
pustaju zajedno sa radja1niт brzinam a 
ispitiva11je poznatog Jjnearnog odnosa 
izтedн udajltnja i radiatne brzjne . lz
lazj da ovaj odnos postojj za udaljenj a 
do 228 тiljona svellosnjil godjna (Ster
ne, 1937-IJ. 

Иsглед неба у априлу 

Сунце. flocлe 21 марта Сунце је прешло у северну хемисферу и у 

свом привидном кретању повеhава подневне висине из дана у дан. 

1 аnрила у право nодне Сунце има висину 49°,7 изнад. хоризонта . 

Тог да на Сунце у Београду из;Јази у 5 h 20 т, залази у 1811 5 т; Гра

!јански сумрак траје 31 т, астропомски 111 41 т. 
<:0 априла у 13 h· Сунuе улази у знак Бика. 
30 апр ила Сунце и злази у 41t 30 т а залази у 18 h 41 т. Тог дана 

његова меридијанска висина износи 59°,9. У току месеца априла висин а 

се повеhала за 10°,2 и ; у вези с тим, дан се продужи о за 1 h 26 m. Гра
ђ ански сумрак nоследњеr дана априла траје 34 м ,' астрономски 1 h 56 т. 
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MECEU 

. Датум јчас мене Знак мене/ МЕНА 
У Бtюграду 

излази 1 залази 

h rn 
ј 

h т h т 

4 аnрил 4 53 Последња четврт 1 11 10 36 

11 април б !О о Млад Месец 4 43 19 l 

г'"'"' 
21 34 (f Прва четврт 10 8 о 29 

25 аnрил 16 24 @ Пун Месец 18 45 4 9 --
Ме;жур је 20 аnрила у највеhој елоНI·ацији са Сунцем [nривидна 

удаљеност) у 1 h 19",9. Тог дана могао би се Меркур потражити на западу, 

nо сле зала за Сунuа. Ова привидна удаљеност Меркура од Сунuа, због 

ве лике декпинације планете, може се сматрати повољном за налажењ е: 

Меркура увече . 

Венера је много месеци блистала на нечерњем небу и дошло ј е 

в реме кад почиње да се крије испред очију вечерњих пролазника. Почсr· 

ком аnрила још he се видети на заnаду али, из дана у дан, нагло с е 

nриближује Сунцу и nостаје невидљива: 18 a11p1Jna у 2 h стиже у доњу 

коњункцију са Сунцем, и nојављује се друге nоловине маја на јутарњеы 

небу nред излаз Сунца. 

Марс се у току аnрила види у другој половини нови и својом 

р авномерном црвенкастом светлошhу привлачи nажњу посматрача неба . 

ftриближујуhи се опозицији, у коју стиже 18 маја nовеhава св оје ра з мере 

и сјеј. 

jyйulllep се види у другој половини ноhи на источном небу. 16 
а nрила у 11 11 стиже у заnадну квадратуру са Сунцем када постаје ие 

ловољан за посматрање због негативне деклинације и касног излаза . 

Caiilypn је 16 марта био у коњуакцији са Сунцем и невидљив ј е . 

Крајем аnрила nојавиhе се на јута;:::њем небу пре рађања Сунца . 

Урап 30 аnрила стиже у коњ.ункцију са Сунцем те је д о јун а 

Не ВИд.'I>ИВ. 

HelUйyn ct може noмohy инструмената, веhег отвора од 75 mm , 
rютражити у сазвежlју Јlава. 

2 Пет. 
5 Пон. 
6 Утор. 
7 Среда. 

11 Нед . 

13 Утар. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

АПРИЈI 

Меркур у ч вору у 4 h. 
Јупнтер у коњ. са Месецом у 3 11. 
Меркур у nерих.елу у 1911. 
Меркур у коњ. са Венером у 1611; Венера 6°,8 северно . 

Венера у коњ . са Месецом у 21 h. 
Пепељаста светлост на Месецу. 
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.Ефемерu.де t'>enиl:шx планета 

14 Среда . 

16 Пет . 

18 Нед . 

19 Пон. 

20 Утар. 

28 Среда 

30 Пет. 

............. .............,. ............. """7""".,....,...,....~""""i 

Пелељаста светлост на Meceuy веолт Шtiйеnзитю. 

Марс у 1511 у з астоју [мења прав а ц nри в и дногкр етањај _ 

Јупитер у ква д ратури са Сунцем у 1111. 

Венера у доњој kоњункцији са Су нцем у 211. 

Појава метеорског раја Лирида I< ара ктер и стичн о r no 
брзом кретању. - Број појnва н а сат 9 · -1 5. 

Меркур у највеhој елонгацији са Сунцем, те се пружа 

11рилика да се нађе на вечерњем небу n о сле зала ска 

Сунца . Сунце умз и у знак ьика . 

Марс у к ољ. са Месецом у 4 h; Ма рс 1°,2 северн о. 

Ура н је у коњ. са Сунце м у 1 О 11 . 

Павле E.4ta flye,t 
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Време у Јануару 

(И3даје t'>а3духоплоf>но метеоролошRо одељење 
у 3емуну) 

Месец јануар био је nрилично хла11ан, nретежно облачан и обилан 

'-ВОденим талозима, нар·очиrо на заnадној nоловини. У овом месецу. nоред 

r« ише, доста често се појаRљивао и снег. 

Посета барометарских деnресија европском коnну није била тако 
честа као у nретходним месецима, те се зато може реn и да је у nротеклом 

'Месецу европски континенат (нарочито jyжtta и источна uоловина) био у 

главном. nод утицајем високог nрипsска (антициклона), било са запада Иilfl 

с а Истока. 

Појава ових антици·клона, нароч11то у источној nоловини Евроnе , 

.:1о носила је најnре снег, а затим разведравање над веhим комnлексима 

земљишта . Ова разведравања, нарочито у ноhним часовима, и :оазва ла су 

п ојачање радиације хладне земљине nовршине, што је дооодило до јаког 

с нижавања темnературних вредности до дубоко испод нуле . 

У нашим nределима друга nоловина овог месеца била је много x л aд
li.Jija него nрва , јер смо у nрвој половини месеца јануара услед довољно 

јаке активности циклона над северозаnадном и северном Европом били у 

г лавном nод упщајем заnадних антициклона, који су nреко јуrозаnа д не 

Евро nе nродирали над континенат. Досnевајуhи у средње и веhе географске 

ш ирине релативно топле и довољно суве ваздушне масе су се хладиле и 

оод ржавале претежно ведро време дубље на к опну . 

Продирање баром·етарских деnресија с времена на време на Среда· 

земно море, које су доносиле собом облачио и нешто тоnлије време иза

зивало је nојаву водених талога у облику кише на западним обалама кон

ти нента и на нашем Ја11рану, а дубље на копну падао је снег . 

Друга половина мес~ца јануара на континенту и у нашој земљи била 

4е много хладнија и оби11нија у воденим талозима нарочито крајем ~~е

сеца, кој~ су се јављали у облику кише и снега. Ова појава наступила је 

ус л ед довољно јаког излива х.~адног ваздуха из сибирских предела у Ру

сији, где се исти изнад снегом покривене земљине површине још више 

расх ладио, те омогуhио стварање јаког антициклонског центрума (термички 

11нтициклон). Хладан ваздух овог антициклона са ниским температурама 

исnод нуле, будуhи nривлачен циклонском активношhу над северном и 

-с еверозападном Европом почео је да се шири у nравцу зава11не Евроnе, 

те је захватио цео европсl\и контивенат, изузев западне Евроnе, која с е 

нал азила nод упливом барометарских депресија. Уnадање овог хладног 

ваздуха у пределе наше државе било је праhено nовеhањем обЈЈачности 

н nојавом снега са јаким оnадањем темnературе до 12° испод нуле . 

Појава јаког циклона у околини Исланда проузроковала је долазак 
тоnлог и вЈtажног ваздуха из троnских предела , што је омогуhило врошир е 

·ње Исландског никлона на западни део европског континента изазнвајуhи 

<бурно време са кишом у заnадној Европи, док је дубље на копну падао 
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снег. Са померањем средишта циклона изнад Бискајског залива, исти је . nро

дужи о своје нагло про11ирање у унутрашњост континента. 

Нагло опадање nритиска уз осетан пораст тем11ературе у заnадној 

nоловини европског континента и на Средоземном мору изазвало је н а 

дан 2б јануара бурно нреме у вашој земљи, нарочито у источној nоловини ,. 

са јаком кошавом у Подунављу и кишом у приморским крајевима, а сне· 

гом у осталим nределима. 

Талас хладног ваздуха је ослабио над веhом источнnм ЈЈоловиноw 

евроnског континента и у нашим пределима, те је наступио осетан порап 

темnературе. Остаци овог хладног ваздуха задржали су се уз ведро врем е_ 

над Русијом и северном Европом све до краја месеца. 

Кретање временских прилика по дгнима ви11и се из nриложено г 

11регледа. 

Ј). Ведро у јужним крајевима. Облачио и магловито у осталим пре-

делима. Слаб снег у ВрF:·аској бановини и слаб мраз у целој земљи. 

2). Облачио и магловито време у целој Краљевини. Слаба киша у 

приморским крајевима. Слаб мраз у целој земљи . 
3.) Разведрило се у Моравској и Вардарској бановини. Облачио И · 

магловито у осталим пределима. Киша у Горњем Приморју. 

4). Извесно разведравање у западним крајевим::! са јутарњом маг лом ._ 

Облачио са кишом у осталим пределима. Снег на планинама у Босни. Тем

nература осетно порасла у целој земљи. 

5), Преовлађивало је ведро са јутарњом маглом. Слабог ноhног 

мраза било је у целој земљи. 

6). Ведро средином државе и, на југу са местимичном јутарњом 

маг.r.ом, облачио у осталим nределима. Киша на Приморју и у Дравској и 

Савској бановини уз пораст температуре. 

7). Преовлађивало је облачно и магловито време . Слабог мраза бипо 

је свуда на коnну. 

8). Uбдачно и кишно време. Снег падао средином државе. Темпе - . 

ратура порасла у целој земљи. 

9). Ведро на Приморју уз јак ветар и Буру. Облачио са снегом у · 

осталим nределима. Темnература опала у ц~лој земљи. 

10). Ведро на !Јриморју уз јаку Буру . Преовлађује облачио са сне- . 

rом средином државе и на југу. 

!\). Ведро на Приморју и у северним крајеви:.1а . Преовлађивало је 

облачио у осталим nределима. 

12). Ведро на llриморју и заnадном делу државе. Облачио у осталим · 

nределима . Снег падао на планинама у Босни . Мраз је ојачао у це лој 

земљи. 

13). Облачио у целој земљи са снегом средином државе и у ссверню1 

кра;евима. 

14). Ведро у приморским крајевима уз доста јаку Буру . Облачио у 

осталим пределима са снегом на источној nоловини. Мраз је ојачао у цел ој 

земљи . 

15). Ведро на Приморју и у северним крајевима . Облачио у остал и~· 

nределима. Јак мраз у северним крајевима. 



ПРЕГЛЕД 
креtаЊа tемпературе (дневне, максималне и минималне) I<ao и водених талоrа 

у месецу јануару 1937 год. 

/~ат ум --~' 1 _:_3_l_s_l_7 -~~~ ~ 1_1_1_l __ ~_3_1_1 _s_1~_29_i ~1 123 1 2s _l 2~ _1_29 ~ _3_!_~{{~.'/i~! ~~ ~~ ~ 
~ l сред.темп. l -2.31-1.7 1 ::J.l j 5.8 1 2.0-0.5

1

-1.2 -4.ь, - 3.б 11 -1.6 ! -0.1 -2.7 ; --~.2 -7 ,? 1 1.2 г 2.3 1 -1.5 1 . 1 1 t макс .• г!.б 0.0 1 10.4 1 9.2 3.0 . .3.4 0.2 ,-2 .0 -3.0 ~-3 1 1.5 , -2 , 0 1 -~.0 -6,::> 1 4.5 -оч , о~ 3 18 
<!$ l мин . ., ~ -7.2 -2.5 ~ -6.2 1 0.6 0.8 1-3.6 ,-4.4 ,-9.0,-5.0 -б.О - 1.1JI-4.':>

1
- H,9 -15,5 ,-0.6 - 4.2-46 1 

_C'f.1_ вод. талог _______ 
1 

__ 1 1 _ _ _1_ 0.'2 _ __ _ _ 9 8_1_ 4.2 _ _1_?7 _3 ____ _1 __ 

сред.темн. -3.5 Г2.4 11 4.7 ;-1.-! -4.7 -5.4 , -5.8 : -3.4г2.7 г \.2 - 2.3
1
- 7,5 --73 20 0.8 -2.6 [ 

Ьуб- макс .• =2.5 _2.0 1_6.8 _7.2 1_4.6 3.0 0.9 -3.~ = 1.9

1

= 1.4 _1.1 ·=1.0 1=-3,5 =6,0 :_5 .3 1_2.0 1_1.1 i б . 17 
ьана мин . • 4.8 Ј 6.5 7.6 0.5 / 7.8-122-11 .2 -10.б l 46 4.7 1 3.4 1 5.0 1 9.4 Ј 8.2 0.4 1,2

1 
6.3: 

-- вод. Т!IЛОГ '--1 -,-- _1_ - 11 0:._1 1~ - ~ Ј_--- _1 2.3 1 17.5 1 __ 0.~_1 - ~~.4 1 __ _ 
; сред.темп. 4.3 [ 4.7 1 4.7 1 6.8 1.6 16 ,-0 1 -1.5 1' ?·7 1' ~-2 1 3.1 1 36

1
-2.3 3,1 Ј бб Ј 4,7 / :-7 1 

3 макс. • 7.7 , 9.3 б.З I 7.8 32 4.б [ 2.2 Ј 1.4 2.3 ёЈ.О 9.0 1 108
1
-1.3 бО I ~-8 8.б 1 ::>8 6 16 

:>, мин. " 2.8 !.3 Ј -2.0 1 4.7 о.о - 20 -- 6.8 1 -бз 1-1.0 1.1 ,-2.6 ,-2.0,-3,0 -1.3 62- 1,0 ,-о.б l 
U вод. талог _l_i_J __ / ._ !__QJ_ _____ 1 _ _ 1 0.0 _ .}:?_1_1_~9- ____ 1 _8~ _3.§.:~_Е 1 1----~~~~_i __ 1 __ _ 

сред.темn. 3.3 ' 5.5 1 3.1 7.1 1 4.3 30 Ј :L.ti 1 0.9 ј 3.5 [ 4.6 1 7.5 1 4.7 1 4.З 12.1 11.1 9.4 5.1 1 
Мо- макс. " 83 1 ?.4 1 10.4 86 1 ?-О . 5.2 1_ 5.0 1 4.~ _,_ S.I J ьО ' 1З.0 1 i2,4 J б,; 15,0 _, 15.5 17,0

1

1 8.б !О 14 
стар мин. " .-.18 а.о 1 -3.6 4.7 ! 3.6 08 ,- 1.4-З.б 1.4 1 з.о l 4.4 [-2.4 [ О,~ 7,5 , 95 2..-! 1.8 1 1 

вод. талог 1-- 1---1--~/ _ _ј ___ 1 ~ ~--~~ ~~~ 13.5 1_?_:?.4__1_ 3:i_ ~9_ .?._ ____ _ 
сред.темп. ~ -2.1 0.3 [ 3.5 1 б.З 1 1.0 - !.0 -2.З 1 -4.8 1 -з.IЈ , -3.З - 1.5 .-28 -7,З -5.2 . 5.2 1-0,5 ,- 1.31 

)ања макс .• -1.0 1 4.0 Ј 1З.О 14 . б 1 1.5 _ Об l 1.3 1-1 .5 -~.З Г i.О б,~ -2.0 1-6,5 -з.~ , 12.6
1 

05 1 1.8 1 1 1 17 
Јука мин. • -з.2 1 -- 2.s -2.б ј -о.1 1 -о.2 -2.1 1-4.3 -11.s t-::>.2 ,-5,s -4.ёЈ [-5.5Г8,о -8.о о.о -2о -39

1 -- ВОд_:__!_а~- -~1_--1--1--1 ~~.1 -- 1-1~1- _[ __ _!_21 __ _7:0:_ 2:2. \ ___ !2.9 ~~Ј- 1.:7 1_ ?.:.~ 1~:0 1 ___ ---
сред. темп -2.7 1 0.9 ј -3 7 4.4 1 -з.з -1.4 -5.З 1-11.5 '1 -1.6 о 8 0.3 г2 3 .- 3,4 4.8 ' б 9 4,8 - 0.9 . 1 

;_ара- макс. • _1.0 1_5.5 1_0.0 ~0.5 =1.5 Ј =28 1 =2,5 ~5.0 _ 1.0 30. __ 5.0

1

=-1,0 1=1,0 ~2.0 1 13.З-~ 11,8 1 _2.9 f 1 22 
Јево мин. " 7.0 1 1.6 5.0 Н 1 4.8 5.2 / 7.0 20.0 l 3.5 1- 2.5 2.9 З О , 4,8 ј 0.5

1 
З О l 1,0 .J.I l 

вод. талог. •--1-- ---1 10.0 _1.:±_ /_~.:2_ _ ~7 1 1. ~ 1 _2_1_ ~ 1 1_QJ. i--.- 9:._8 . ~- ~-~ __ 
сред.темn. • -б.З i -~>.9 1 -2.5 1 1.7 :-4.1-5.0 1-6.4 -1~.0 -3.1 1 ~.2 -0.2

1
-1,7- 1,7 7.5 , 7.0 ; 4,7 -1.2 '1 

20 ]лев- 1 макс. • ~ -1.4 1 3.7 г_ о.8 1 7.8 ,-2_ ._5 1-4.5 _

1 

__ 4- 5 -Ј .5\ о.о ~- 6.5 1 5.0 4,0 
1 

о.6 1 11 . б 1 10 5 1 11.0 2.6 2 
ље 1 ми н. • - 14.4 ~ -5.7 Ј--3 2 ~ -3.2 '-5.0 ~ -7.0 -8.0 -19 5 -5.б 1-2 5 -4.0 1 -б.О 

1
-4,0 1 1.5 5.0 l 0,8 -4.7 

__ вод. тялог . - . _ ___ [ _ _ 1 Ј ~.2 _}-: ,- }-0 _ ~~ _ j~8_f __ __2:! ~~ ~ 2~ . 2:_6_ 70.5 __ , __ 

l
сред.темп. -3.3 1 0.8 ј З.З I З.б , О.З -1.3 1 -2.4

1
-4 .2, - 5.9 ~- 30 1.8 1 -4,0~-8,8 -3.2 , 5.6 1 1,5 1-0.6 1 1 ~ 

l<pa- макс. " ~ - 26 \ ~.3 1 10 . 0 1 10.0 0.9 1-0.2 !-0.4 -1.2 -4 6 - 0.7 1_ 7.2 ~-1,7 ,-7,9 1 1.0 , IЈ.б 1 4,4 , 0.5 - , 2_, 
љево мин. • -6.0 -3.6 -0.6 -4.0 l 0.0 '- З.2 1 -4. 1 -5.8 1-7.2 -7.4 0,0 -6,0 

1

-9,7 l-9.2 l 2 4 0,2 -3.5 
вод. талог Ј 1 1.3 [ 0.4 2,0 , 6.0 1,0 1 4.0 0.0 Ј 11.0 , 45.0. 

ови-~ макс. • -0.2 . 7.0 1 1.1.2 16 О О 8 [ 1.2 -1.0 - 0 8 -2.6 -0.6 7,8 ,- 1, 1 -1,2 -1.4

1

• 12.0 4.1 1 2.9 
ьача ми н. • -4.2 1 0.0 -2.1 -2 О - t 5 -2.1 -3.4 -13.2 -5.2 -5.2 -3.0 -3,8 1- 7,0 - 7 6 0.8 1 0.2 -З.3 
__ 1 в од. _тало_:_ _____ l__ ~ __ ~ _ - 1 ~.4 0.8 -. -~2 __ .1 143 1 __ 

3 1 19 
• 

сред. темп. -1.8 2.5 1 3:9 1 9:D\-=-o.2 .~о.2 -2.4 ј"--'7.-41=4:7 '=t.srC4- J-2;"t~~-s,2l-з.sТ: 4.7 i 2,ЗЈ -0.4' 

сред.темn. -З.1 1.0 46 5.7 05 - 1.1 1 -ЗО -4 1 ~ -ёЈ5 -1.1 0.7 ,-3,5 -8,8 - 3.4 5.5 ' 1,.3 09 1 
Бео- 1 макс. " 2.o i 2.6 · 11 о , 12.6 4.1 1.1 0.1 о·о -з.о 1.0 5,З 1,0 -6.4 0.0 80 1 5,5 23 1 1 17 
град 1 мии. " _ -4.o 1 -з.s i - 0.6 J -2.5 J -1.0 -4б ]- 4.о 1 -85 -9.Ог60 ~-2,о - 3,5 -10,1-85 3.о 1' -- 1.0 1 -4.1 вод. талог_ __ _1 __ i-- ј .1-- _ ~~ --1-- 1_ 6.0 ;.в Ј __ _.2_:_8 1~ _6? . . . ~~·4 / 

:i: \ СQед. темn. -З.6 ~ -0.9 2.9 1 З.4 1 Оь -2.З I -1.9 -3.6-5.2 -52- .,4 -5.9
1
-9.5 ,-4.9 2.8г2.2-2.1 

r::: ~~ макс. ,, -2.3 0.8 1 7.5 \ 9.7 2.б 0.6 [-0.6 1 .6 ~ -2 . 7 -30 1 3,0-3.8-7.4 -2.6 -!.1 1 1.4 0.7 1 3 1 t8 
~~3 мин . ., -5.4 .-3.2 J-2.8

1

-3.3 j- I.O -бА · -27 -8.7-7.5-74-4,8 -9.s 1-I0,4 .11.2 1 1.0 -5,8-5,з 
t- вод. талог. ___ Ј ____ [ ___ [_ Ј _ !-- 3.9 ____ l ___ l_~~ ,. 2.0 ..... __ 35,5 · 

сред.темп. -3.6 -0.4 ' 3.2
1

' 2.9 1 16 -О.6 1- 1.З I -4.9 ~ -З.7 , -2.7 1- 1,1

1
-6,2 -8,3 ,-5.2 3.3 ' О.З-1.6 - ~ , .. . )(ј 

Сл макс. ., -З.2 1.2 12 2 7 О , 2.4 Ј 2.0 - 0.5 - 1.7 -З.О - 1.0 1,3 -5.4 -6.7 1- 4.З 9.1 0.81 0,8 Ј Брод l мин. " -4.2 -2. 5 Ј -з.3 1 -2.6 г_ О.2 -u.7 1 -22 ~ -10.5 -4.8 1_-5.3 ,- 1.4 -6.3-11.8 1-89
1 

08 -o_s i - 4,1 / 
вод. талог _ 

1 
!--~- _1-- 0.8 _ -1~ З.5 5.б _ _б_:~ [ __ . 6:3 . . / 86_1 1 . _ 

сред темп . -2.7 1.4 5 .З I б.1 . 0.5-1.3 -З.З ~ -0.4 , - 5.6 -2.2 / 1,7 1-2.6 - 9,2 :-З .8 1 7.З Г 0.2-2,0 ј 
Нови l макс . •. -0.3 ЗО 1 1З.3 1 180 ' 4.5 1 1 . 6-1.7-15-2.() 1 -О.З / б,8 0.5-б,8 i --1,3 11.З I 3.0 2.7 1 
Сад мин. " -5.0 -4.6 1 -2 . З -26 ~ - 1.2 .- 6.6 l -б.2 i- I8.2 -80-7.0 1-22 .-7,2 -10,4-8.5 1 20 -4.1 1

1 -s.з вод. талог _о~ Ј- i ј__ __ 1 __ .-~ __ _Ј~ 1~ 1 1.2 / ____ [~ 5.~ .. .. . б4 : 4 1 
..:: сред.темn. -4.0 -0.1 · З.S I б.б 05-3.1 \-2.5 -3.5 -4.7 ~- 1.5 1 --i ,O I -44 -7,5 ~-06 5 .З, 0.5-1.1 1 

~ ~ макс. " -З.4 Ј 1.3 9.2 1 11.4 2.3 0.1 -1.8 1.2-18 0.5 / 1,9-23-- 4,7 24 7.5 1 32 ' 1.5 1 
~Р. MliH. ,, -5.5 1-2.6 - _ 4.4 ~-2.6 -0.9 -8.0 1 -З.4 -8 7 -7.2 -5.0 -'2,8 1--6.0 ~-8,8 г5.5 З 0 ~ -2,0 1 -4.0 1-
~ вод. талог '--1 ~ ______ I_J_ 1_ ._l ____ [~-~ ~- ~ !~ ! .Ј:О .. 1 38.6 1 ... 
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16). Наоблачило се у uелој земљи. Киша у приморским крајевима, а 
с нег у Дравској, Савској, Брбаској и Дринској бановини. Мразеви су оја· 

чали на јужној половини. 

17). Облачио у nриморским крајевима, а снег у осталим пределима •. 
18). Облачио у uелој Краљевини са кишом у Горњем Приморју, а 

снегом у Савској и Моравској Бановини. 

19). Облачио и кишно време. Снег у североисточним пределима. 
20). Облачио у uелој Краљевини са кишом и снегом у северним кра .. 

јевима. Температура порасла у u~лој земљи. 

21). Ведро на Приморју, обла>~но н магловито у осталим пределима .. 
Ј"емпература порасла. 

22). !lреовлађивало је ведро са местимичном јутарњом маглом . У 

току ноhи било је мраза. 

23!. Облачио средином државе и у западним крајевима; преовлађи-

вало је ведро у осталим nределима. 

24). Наоблачило се у uелој земљи. Мраз је ојачао у uелој Краље- 

вини, а нарочито у источним крајевима. 

2!>). Киша на Приморју а снег у осталим пределима. Умерена ко-

шава у Подунављу. Мразеви, су ојачали у источним крајевима . 

26). Бурно време у uелојземљи са кишом на Приморју, а снегом у 

осталим пределима. Јака кошава у северонсточним пределима. 

27). Облачно у uелој Краљевини са снегом на источној половини и 
на крајњем западу. Кошава у Подунављу је ослабила. Температура је 

мало порасла. 

28). Преовлађивале је облачио и магловито време у uеЈюј земљи . 
Температура је порасла. 

'29 . Облачио и кишно време. Температура је порасла. 
30). Облачио и магловито у uелој земљи са мањим ведринама у 

приморским крајевима. 

31) Разведрило се на Приморју. Облачио у осталим пределима . 

Кре-rање средње дневне, максималне и минималне температуре, ка о 

и водених талога види се из приложене таблиuе. 

Штампарија "ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Издавачке књижарниuе ,Скерлиl:! L 

Владимир Гt1. Богдановиh - Београд, Кнез а Гlавла 15а. Тел. : 23-612 
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Спетроскопија и њена примена 
у Астрономији 

11 Зьо 

Сунце је било nрво небеско тело чији је сnектар nроу

чаван, што је сасвим разумљиво кад се има на уму његов 

велики сјај који дозвољава брижљива сnетроскопска посма

трања и врло скромним инструментимil, а такви су били они 

који су у почетка стајали на расположењу посматрачи.ма. 

Проучавање спектара скоро свих осталих небеских тела 

знатно је теже, а разлог томе је њихова мала сјајност. По

сле Фраунхофера спектром Сунца бавили су се многобројни 

научници, тако да је он сада врло добро nознат и не могу 

се очекивати нека нарочита откриhа у вези с њим. Али ово 

се може реЂи са.мо за нормални или средњи Сунчев сnектар, 

онај који се добија ако се у спектроскоn пусти светлост која 

потиче са свих тачака на Сунцу, али не и за спектре поје

диних Сунчевих формација као што су пеге, nротуберанце, 

факуле итд. Пр()учавање њихових сnектара, који се добијају 

помоhу једног нарочитог инструмента - сйектрохелиографа 

- почел) је .много доцније и још смо далеко од тога да мо

жемо казати, да је наука о њима дала своју последњу реч. 

Није искључено да Ђе се nроучавањем ових сnектара доlш 

до нових значајних открића, а .можда и до сазнања nраве 

природе Сунчевих пега; ово питање не занима само астрономе 
већ и .многе друге научнике а нарочито геофизичаре и ме

теорологе, јер је заnажено да се с периодом пега поклапају 

и nериоде неких nојава на Зе.мљи. 

Обично се nри проучавању Сунчевог спеi<тра употре

бљују оnтичке решетке уместо призми. Ово се чини стога 

што оnтичке решетке расиnају светлосне зраке потпуно сраз-



мерно љиховим таласним дужинама, док то није случај код 

призми. То што се употребом оптичких решетки губи много 

више светлости но кад се ради с призмама код Сунчевог 

спектра не долази у обзир због љегове велике сјај ности. 

Нормални Сунчев спектар, који се може упоредити са 

спектрима звезда, јер и он потиче од целокупне љихове 

светлости, готово је непроменљив. Једина вена nромена за

пажена је само једном, 1894 године; међутим спеюри по
јединих Сунчевих формација подложни су доста честим про
менама. 

У спектру Сунца виде се многобројне тамне линије 

елемената који су познати на Земљи; ове линије могле су 

бпти произведене у лабораторијама. Међутим има и доста 

случајева да неки елемент не даје у Сунчевом спеюру с ве 

линије које се могу видети у спектру истог елемента доби

веном у лабораторији. Ова појава маже се објаснити на два 

начина: или тај елемент и поред све брижљивuсти ниј е у 

лабораторији добивен у потпуно чистом стаљу, вен је с љим 
nомешана и мала количина неког другог тела које даје оне 

линије којих нема у Сунчевом спектру; или различити усло в и, 

на Сунцу и у лабораторији, под којима се налази тело које 
даје спеюралне линије чине да иста материја не даје у оба 
слу ,шја све спектралне линије. Према томе није потребно да 

неки елемент има баш све своје линије у Сунчевом спектџу, 

па да можемо бити уверени у љегово постојаље на Сунцу . 

Главне линије у Сун•1евом спе1пру потичу од гвожђа , 
во~ониЈ<а, натриума, магнезиума и калциума. Гвожђе има нај 

вени број линија - 2000; потом по броју спектралних линија 
долазе: никл, титан, хром, кобалт, угљеник итд. Ию<о је број 

оних елемената чије су спектралне линије индентификоване 

у Сунчевом спектру врло велики, има и таквих елемената 
које не одаје ниједна линија, као и тю<вих чије је присуство 
у атмосфери Сунца неизвесно. Антимон, арсеник, бизмут, бор, 
злато, жива, фосфор, сумпор и др. немају ни једне линије у 

Сунчевом спектру. l{ao што се види на Сунцу су заступљени 
углавном метали и то они са маљом атомском Т(Жином. 

Што се тиче меrалоида, ако изуамемо водоник који се у 
погледу спектра понаша I<ao метал, они врло тешко дају 

с в оје спектралне линије. Из тога се не може закључити да 
њих нема у Сунчевој атмо~: фери, јер је доказано да метал о -

l1ДИ кад су помешани с металима, а то је овде случај, 
врло тешко дају у спектру своје караюеристичне линије. 

Ултраљубичасти део Сунчевог спектра може се снимити 

само до л = 2950 Л. Кад се зна да постоје и зраци маљих 

таласних дужина, љих има у спектру неких елемената (алу
њиниума, магнезиума), поставља се питаље: како то да их 

·Нема у Сунчевом спектру, кад је Сунце на тако високој 

температури да их може емитовати? Познато је да се при 

постепеном загреваљу неког тела прво јављају у спектру 

11нфрацрвени зраци, потом видљиви, полазени од оних чије 

су таласне дужине вене, na најзад, при врло високим темпе
ратурама , ултраљубичасти. Прекид ултраљубичастог спектра 

Сунца настаје услед апсорпције у Земљиној атмосфери , која 

утолико више упија Сунчеве зраке уколико су им таласне 

дужине маље. Да је ово тврђеље тачно види се по томе што 

је ултраљубичасти Сунчев спектар који је снимљен са веЂе 
надморске висине, дужи од оног који је снимљен у равници, 

а то долази отуда што Сунчеви зраци у првом случају про

лазе I<роз маље дебео слој атмосфере . те бивају маље 

апсорбовани. 

ИtЈфрацрвени зраци скоро не подлежу апсорпцији атмо

сфере, али их зато у знатној мери апсорбује стаi<ло ; осим 

тоrа ни обичне фотографсi<е плоче нису осетљиве за зраi<е 

вених таласних дужина од л = 5000. Стоrа се уместо ста

клених призми употребљују призме од кристалне соли, као и 

нарочите фотографске плоче осетљиве з~ зраi<е до Л= 10000. 
Инфрацрвени део спентра може се добити и помону плоча 
које су превуqене неком фосфоресцентном материјом, јер 

зраци великих таласних дужина гасе фосфоресценцију, док 
иста остаје на оним местима где се налазе спектралне линије. 
Фотографисаљем тих плоча добијају се снимци инфрацрвеног 

спектра. Али најбољи начин I<ојим се може добити инфрацр
вени спектар јесте онај који је употребио Laпgley. Он се 
слуЖио методом болометра*) употребивши призму од соли и 

заменивши сочива у инструменту огледалима. На тај начин 

*) Болометар је инструмент noмohy кога се може мерит~ темnера

тура из промена јачине електричне струје; он се оснива на појави nове

h3ња отпора неког електричвоr nроводника са nовишењем темnературе. 

'Болометар је врло осетљив и њиме се могу мерити веома мале темn~ра

·турске nромене . 
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успео је да добије сnектар све до Л = 53000. Главне линије 
и траке у инфрацрвеном делу спектра потичу од водене паре, 

озона и угљене киселине. 

Поред тамних линија у Сунчево.м сnектру Ј<оје потичу,· 

од аnсорпције гасова у атмосфери наше звезде, nостоје а 

такве чије је порекло земаљско. Ове линије постају на та} 

начин што и Земљина атмосфера, иако није у усијаном .. 
стању, апсорбује неЈ<а Сунчева зрачења. Ове линије, назване

Шелурским линијама. по изгледу се не разликују од Фраун
хоферових. Њих је 1883 открио Brewster, а цртеж спеюра у· 

Ј<nме су исте биле обележене грчЈ<им словима објавио је· 

1860 заједно са 0\adstoпe-oм. Земаљско nорекло ових линија. 
потnуно је доказао Janssen 1863; он је у близини Женеве, са, 

растојања од 21 километра посматрао ватру од боровине и. 

у свом сnеюроскопу видео Brewster.oвe линије. Телурске ли .. 
није јасни .iе су ујутру и увече кад је Сунце нис:<о над хори

зонтом, а са повеЂањем Сунчеве висине постепено слабе. По· 

овоме се оне могу разликовати од линија Сунчевог nорекла ~ 

али се једини сигуран начин за њихово распознаваље састоји 

у томе, да се на исту фотографску nлочу сниме два сnектра. 

Сунца, један Ј<Оји потиче од зракова са заnадне Сунчеве· 

ивице а други са источне. Због Сун'iеве ротације Фраунхо
ферове линије биЂе nомерене (о 1оме Ђе доцније бити речи} 

док Ђе телурске, које са овом ротацијом немају никак ве везе 

остати на истом месту. ВеЂина телурс1<их линија и трака• 

(има их око 6500) постају услед аnсорпције водене паре у · 

нашuј атмосфери; остале дају кисеонк, оз о н и угљена кисе- · 

лина, међутим остали састојци ваздуха: азот, криптон, неон· 

и хелиум немају својих аnсорпционих линија. Телурске линије

водене паре слабије су при сувом но при влажном времену,. 

а скоро потпуно ишчезава ју за време јаког м раз а I<ад се у· 

ваздуху налазе само врло мале количине водене паре. Због· 

ове nојаве било је покушаја, да се nомоЂу посматраља ли

нија водене паре у сr.ектру nредвиди nадање кише, јер се · 

изгледи за то повеЂавају у колико има више паре у атмо

сфери. Није се меiјутим дошло до nозитивних резултата, јер· 

киша често пада и без nретходног nојач (ј вања телурс1<их .. 
линија. 

Ако се реална сли1<а Сунца пусти да n С~ дне на сnектро 

скоn тако да разрез овога сече не~<у од nera, у сnектру Ђ~ 
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-се видети једна уздужна замрачена пруга која претставља 
.спектар језгра (умбре) пеге, а са обеју страна ове видеЂе се 
две светлије пруге које су спектри полусенке (пенумбре) 
посматране пеге. Спектар пега доста је сличан Фраунхофе
ровом, али су неке линије шире а неке уже но у овом по

.следњем. Линије које су проширене обично приnадају титану, 
магнезиуму, калциуму, натриуму, гвожi)у, никлу и хрому. У 

·спектрима nera, поред линија елемената, могу се видети и 
.линије неких хемиских једињења као на пр. титановог оксида 
и водоничних једињења .магнезиума или калциума. Сnеюри 
пегн које се истовремено или у краЂим временским разма
цима виде на Сунцу мало се меi)усобно разликују, али се 
>Налазе много веЂе разлике кад се упореi)ују сnектри пега 

l<Oje су се појавиле у разним стуnњењима Сунчеве активности. 

* 
* * 

Пошто nланете немају соnt:твене светлости веЂ одбијају 
зраке којима их Сунце обасјава, то и њихов спектар мора 

уствари бити истоветан са Сунчевим. Спектри планета заис:а 
се врло мало разликују од Сунчевог, а та разлика наст~Је 
услед аnсорnције у nланетној атмосфери, ако иста постОЈИ. 

Стога о хемиском саставу nланета, изузев неке податке о 

њиховим атмосферама, не можемо ништа знати. Меi)утим 
nошто је врло вероватно да су Сунце и планете nостали од 

једне исте првобитне масе, то с правом можемо мислити ~а 
се њихов хемиски састав не разликује од Сунчевог. Ово Је 
утолико вероватније, јер је сnектрална анализа доказала да 
су Сунце и Земља састављени од истих елемената, а нема 

разлога за мишљење да је Земља неки изузетак и да ово 
јединство материје не nостоји код осталих планета и сателита 

у Сунчевом систему. 
Сунчева светлост која nадне на неку nланету буде. делом 

аnсорбована, а делом одбијена од облака у планетиноЈ атмо
сфери или од саме nо вршине nланете. Разлика измеi)у спек
тара Сунца и планета настаје отуда, што планетина атмо

сфера апсорбује извесна зрачења, те тако у њиховот. с~ектру 
настају неке линије којих нема у Сунчевом. Пошто Је Јачина 
планетских спектара врло мала, а то долази отуда што све-
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тлост није сконцентрисана само"у једној тачки као код звезда 

(планете имају •доста велики привидни пречник), то се у њима, 

могу видети само најглавније линије Сунчевог сnектра. 

У спектру Меркура, I<оји је врло слаб и који се тешко· 
може добити због мале висине ове nланете, могу се видети 
само око дванаест спектралних линија. Он је скоро истоветан 

са Сунчевим, ма да су неки посматрачи тврдили да су запа
зили извесно појачавање телурсi<их линија водене паре. Тешко 

је веровати да то појачавање настаје услед апсорпције у 
Меркуровој атмосфери, која свакако не nостоји због мале· 

масе овf. планете која није у стању да задржи молекуле гаса. 

Поред мале планетине масе и близина Сунца, услед I<oje на 
њој влада нрло висока температура, око 3501, а то је темпе

ратура на којој је олово у течном стању, морала је допринети 

да Меркур иgгуби своју атмосферу ако ју је икад и имао. 
Такође и врло мали албедо, који је скоро исти као Месечев , 
говори у прилог томе да Меркур нема гасовитог омотача. 

Венерин спектар сјанији је од спектара свих осталих плане
та. И поред доста велике атмосфере ове планете, која се може 
видети приликом Венериних nролаза испред Сунца кад изгледа 

као сјајан ореол око тамног планетиног котура, спе1пар јој 
је готово иr.товетан са Сунчевим. Ово се може објаснити. 
тиме, што највеtш део светлости који на њу nадне и не доnре 

до саме планетине површине, веЂ се одбије од врло густих 

облака. На тај начин светлост пре но што се одбије пролази 
само кроз врло танак слој атмосфере, који није у стању да 

произведе знатне промене у сnепру. Scheiпer је nроучавао 

око 300 Фраунхоферових линија између линија Г и Н, r~ли 
није могао заnазити ни најмању разлику између Венериног 
и Сунчевог спектра. Ипак је било посматрача којима се 
чинила да су телурске линије у Венерином сnектру нешто 

појачане, али то није могло бити са сигурношt1у потврђено. 
Што се тиче сnектра Земљиног nратиоца, сви су науч

ници сложни у томе да је он истоветан са Сунчевим, само 

што је слабији. И то је један од доказа да на Месецу нема 
атмосфере, јер би се иначе у његовом спектру морале по· 
јавити неке њене линије. Исто тако не примеtује се ни нај
мања апсорпција оних Сунчевих зракова који приликом nо
њрачења Сунца пролазе сасвињ уз Месечев котур, што би 
морало наступити да на овоње иња атмосфере. 
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Пошто је атмосфера Марса врло ретка (њен nритисак 

једва може достиЂи 117 притиска Земљине атмосфере), то .и 
аnсорnција Сунчевих зраковr~ мора бити незнатна, па ниЈе 

чудновато што се у његовом сnектру не могу видети друге 

линије сем Фраунхоферових. Сnектри Марса и Месеца доби
вени у време кад су оба тела на истој висини изнад хори

зонта нимало се не разликују. 

Спектри осталих планета знатно се разликују од оних 
о којима је већ било говора. У спеюру Јупитерn има много 

Сл. з. СnеЈ<три Месеца, Јупитера, Сатурна , Урана и Нептуна. У cпelt · 
трима nланета вици се линија 618 p ,t ивмеђу линија С и D. 

аnсорционих линија, а од свих највише пада у очи она чија 
таласна дужина износи 618/J~l и чија ширина износи око 

100 Л. Ова лин·ија не одговара ниједном познатом елементу, 
па се може извести закључак да у атмосфери Јупитера по

стоји неки гас који с~ не налази у Земљиној атмосфери. По 
свој прилици изгледа да се у атмосфери највеЂе nлпнете на
лази у доста знатним количивама водена пара поред других 

гасова. Јупитеров спектар није увек исти: он се мења у истим 

периодама као и познате пруге ове планете, а осим то~а 

примеЂено је да је аnсорnција од стране ат,\\осфере знатниЈа 

у екваторијалном појасу но на веЂим латитудама. 
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У спектру Сатурна такоi)е се налази линија л = 618Ј-чл, 
само што је нешто шира но у Јупитеровом спектру. Сатур· 

нов спектар је и иначе доста сличан јупитеровом и у њему. 

се могу наhи доста линија атмосферског порекла. Што се 

тиче спеюра Сатурновог прстена, он нема ниједне атмосфер
ске линије, што је сасвим природно кад се има на уму ље

гова права природа о којuј Ђе бити доцније речи. 

Спеюри Урана и Нептуна разликују се нешто од оних 
јупитера и Сатурна, али су много сличнији њима но спек

трима ма ког другог небеског тела. И у њиховом спектру 

налази се веЂ позната линија Л= 618 1111; ова је линија, као 
што се види на сл. 3, утолико шира уколико је планета даље 
од Сунца. Изгледа да то долази отуда што планете уколико су 
даље од Сунца имају веhу атмосферу. 

Проучаваље кометских спектара почело је од 1864 го

дине, а од тога времена астрономи нису пропустили ниједну 

комету а да пажљиво не испитају љен спеюар, само ако је 

комета била довољно сјајна. Код комета треба разликовати 

два спеюра: први, непрекидан, у коме се Ј<аткад могу видети 

Фраунхоферове линије, који потиче од одбијене Сунчеве све

тлости и други, тракаст, који потиче од кометине светлости. 

Траке у кометиним спектрима одају постојаље углавном угље
ника, а доста често и азота. Код оних комета које се много 

приближе Сунцу могу се у време кад су у близини перихела 
видети и линије неких метала, као грожi)а, магнезиума и 

натриума. 

О спектрима метеора мало се зна, због велике брзине · 
којом се метеори креhу и непознатог места на небу на коме 

Ђе се појавити. За љихово посматраље употребљава се један 
сасвим упрошЂен инструмент, којим се може лако руковати· 

и који се брзо може управити према месту на коме се по

јавио метеор. ВеЂина спектарних лини;а у метеорским спек

трима потиче од метала и то: магнезиума, натриума, гвожi)а, 

калциума, никла, а понекад се виде и линије водоника и хе

лиума као и траке угљеника. 

* * * 
Као што је веЂ напоменуто спектре звезда први је по

сматрао Фраунхофер, који је запазио да су они раRличити 

код појединих звезда. Његов рад преузели су Donati, потом 
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jaпsen и Secchi који су у спектрима звезда нашли линије 
неких познатих метала, а још доцније Huggiпs и Miller уста· 
новили су да и на звездама постоји врло велики број нама 

_ .. познатих елемената. Проучаваље ултраљубичастог спектра 
звезда фотографским nутем почели су први Huggins и Draper. 

Највеhи број звезда, око 4000, проучио је Secchi 11 поделио 

их по сличности спектара на неколико група, те тако створио 

прву спектралну поделу звезда. У почетку свога рада Secchi 
је све звезде поделио на две, nотом на три и најзад (1868) 
на четири класе. У прву класу Secchi је ставио беле и плави
часте звезде у чијем се сnектру налазе скоро само линије 
водоника и понека метална линија. У другој класи биле су жуте 
звезде са много металних линија а мање водоникових. ТреЂу 

класу образовале су неранџасте и црвенкасте звезде у чијим 

се спеюрима налазе многобројне узане тамне линије као и 
доста широке траке, а у четврту класу, врло сличну треhој, 

Secchi је ставио веома црвене звезде. После Secchi-eвe класифи
кације, како су се методе nосматраља усавршавале, број по
сматраних звезда растао и рад на проучаваљу сnеюара 

напредовао, вршене су и друге спектралне поделе звезда. 

;~анас је опште уtвојена класификација звезда која је 

извршена на опсерваторији Харвард Колеџа (Сједиљене др
жаве). Звезде су подељене на 11 класа које су обележене 

словима: Р, Q, О, В, А, F, G, К; М, N, R, почевши од звезда 
чија је светлост највише плава па до оних најцрвенијих. У 
класе р и Q спадају маглине а у класу О Волф-Рајетове 

звезде. У спектрима галактичких маглина могу се обично 
видети само неколико сјајних линија на слабој непрекидн ој 
основи. Линије су веома узане што се може објаснити ни.::ком 

температуром и малим притисЈ<ом. Од дифузних маглина 

највише је проучавана чувена маглина у Ориону. У љенО.I\1 
спектру налазе се линије водониЈ<а, хелиума, I<ao и неког не

познатог елемента: небулиума. Сnектри планетарних маглина 

не разликују се много од спеюара дифузних маглина. Запа
жено је кvд ових маглина да гасови нису свуда подједнако 
распореi)ени: водоник је распростраљен по целој маглини, 

хелиум у средишту, а небулиум у средини измеi)у љих. Звезде 
класе О открили су 1867 Wolf и Rayet. Њих нема много више 
од 100 tl све су слабог сјаја. У љиховим непреi<идним спек

трима виде се понеке врло сјајне линије, док се тамне ли-
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није врло ретко могу наЂи. Пошто им је ултраљубичасти део 
спектра веома интензиван, то им и температура мора бити 
много виша но код других звезда. Волф- Рајетове звезде У 

спектралном погледу веома су сличне новама, као и ове · на

лазе се све у Млечном путу, таt<о да постоји мишљење да су 
то некадашње нове чији је сјај опао . Поред сличности са 

новама, звезде класе О имају спектар сличан и спектру пла

нетарних маглина; осим тога врло често може се у средини 

планетарне _ маглине наЂи iедна Волф-Рајетова звезда, као 
што је то случај са прстенастом маглином у Лири. Свакако 
да ова слично ст спектара нових и Вол ф- Рајетових звезда и 

пнанетарних маrлина, као и њихов распоред у галактичком 

систему није случајност, ма да још нисмо у стању да откри

јеl\\0 прави узрок ове појаве. Ипак се може толико ре-tш да 
је врло вероватно, да су планетарне мэглине и Волф-Рајетове 
зв езде остаци некадашњих нова. 

Звезде класе В су беле, скоро плаве и врло топщ•_, 

I:Ъихов спектар открива постојање хелиума, нодоника и ·сили:. 

·циума; претставници су им Алгол, Ь и Е Ориона. , 
Класа А одлиi<ује се врло интензивним линијама водо

ника, док су линије хелиума, кисеоника и силициума вр л-о 

слабе, али се јављају линије н~ких метала као магнезиума и 

калциума. Светлост ·ових звезда· је бела а љихови претста в_

ници су Сириус и а Лабуда. 

КаТЈ; се преi)е на класу Г види се да су линије водони1\'а. 

слабије, али да се јављају многобројне линије метRла: гвожi)а, 

титана, стронциума. У ову класу спадају Прокион и Ь Орла. 

Сунце, Капела и љима сличне звезде образују класу б. 

То су жуте звезЈ.(е у чијим спектрима долазе до јаког из

ражаја линије метала, док су линије водоника слабије но у 

претходним класама. 

Линије водоника скоро ишчезавају код звезда класе k, 
али зато су све многобројније линије метала. Боја· звезда 

ове класе, којој припадају Арктур и Алдебаран љубичаста је. 

Црвенкасте звезде образују класу /11. Сад се јављају и 
· многобројне апсорпционе траке које откривају постојаље 
неких металних једиљеља, што је уједно и знак доста ниске 

те мпературе. У ову класу спадају Бетелrез и Антарес. 

Класа N садрЖи црвене звезде чији је број мали. У 

.сп~ктру се налазР. траке угљеника и врло ретке Фраунхофе-

IUI 

.рове линије. Температура мора да им је врло ниска јер не

мају ултраљубичастог дела спектра, веh се исти прекида код 

rплаве боје. Претставници ове класе су звезде 19 Piscium и 
.152 Schjellerup. 

У класу R издвојио је Пикеринг неке звезде из класе N 
· у чијем спектру има нешто више плавих зрачеља . Ове _ су 

звезде жуте, а претставник им је (има их само неколико де

- сетина) звезда S. D.-10° 5057. 

Сл. 4 Спектри равних типова ввевда: Маг;шне у Ориону, 2 Ри· 
гела , З Сириуса, 4 Прокиона, 5 Сунца, 6 Арктура, 7 Бетелгева и 

8 Мире Цети. 

Док измеi)у појединих спектралних класа постоје јасне 

разлике, увек се могу наhи звезде које чине постепен пре;1аз 

из једне у другу класу. Због тога је свака спектрална класа 

подељена на десет потi<ласа, које се обележавају малим бро
јем који се ставља поред слова које означава класу на пр. 
В0 , В 4 , Ко, А5 • Услед постепеног прелаза од једне ка другој 
класи дошло се на мисао, да различите класе звезда одго

варају једино разним ступљевима старост_и, а да свака звез~а 

у току свог живота пролази постепено кроз све класе. НаЈ
млаЂе звезде спадале би у класу В, оне су најтоплије, а због 

) . . 
. -те високе температуре на њима постоје само наЈпростиЈИ 
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елементи, они са најмаљом атомском тежином. Уколико fe 
звезда старија, утолико се више хлади, те тако настаје мо

гуtност ствараља елемената веtих атомских тежина, n<1. нај

зад и хемиских једиљеља. Проблем еволуције звезда нео

бично је важан за астрофизику, љиме се интензивно баве· 

многи астрономи а у последње време нарочито су важни на 

том пољу радови Russell-a, који налази да свака звезда два

пут у току свог , · развиhа пролази кроз сваку класу. 

Сnиралне маглине састављене су од огромн о г броја 

звезда као и наш галактички систем. Њихови сnектри су не

прекидви, јер потичу од свих свезда I<oje се у љим<Ј налазе. 

Пошто су спиралне маглине слабог сјаја, то је снимаље љи

хових спеюара врло тешко, јер захтева веома дуго експони

раље и широк разрез спектроскоnа. Спектри су им обично· 

елични спектрима звезда класе r и К и у љима се могу ви

дети линије водоника, калциума и неких других метала. 

* * * 
Велики напредак на пољу астрономије постигнут је за

хваљујуtи спектроскоnској методи за одреi)иваље радиалних

брзина небеслих тала, као и одреi)ивања времена за које се

ова обрну око своје осе. 

Познато је да звез:tе осим nривидног кретања по небе

ском своду, које настаје услед крtтаља Земље, имају и своја 

сопствена кретања у l'!асиони. Због огромне удаљености звезда . 

ова су кретања незнатна, тако да су врло дуго остала неза

пажена. Сопствена кретања звезда откривена су упореi)ива

љем веома тачних таблица, које је почетком XVlll веi<а из

радио Bradley, са најновијим посматраљима. У већини случа
јева сопствена кретаља звезда износе свега неколико лучних 

секунада у току једног столеtа. 

Али иаr<о се захваљујуtи прецизliим инструментима могло 

мерити nомераље звезда по небеском своду, ми још нисмо 

били у стаљу да сазнамо какво је љихово стварно кретање у 

nростору. Посматрач са Земље (:l на сл. 5) види само ону 

компоненту кретања звезде А1В1, А2В2 кој<~ стоји уnравно на

правац гледања, а то су праве, ОЈ.носно луци, a1bt, azb2; оне· 

друге комnоненте: Ь1 В1 и Ь2Љ ко је се налаое и пранцу г ле

дања Fl које се називају радuалнuм бр;юнама није било мо

гућно знати пре пронала..:ка спектроскопске методе аа љи-
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хово мереље. На сл. 5 види се такоi)е, да се право кретаље 
'У nростору поклапа са оним које се може директно мерити 

.само у случају као код звезда које се креtу од А ка В. Исто 

тако види се да звезда која се креhе у правцу А3Вз може 
.имати огромну радиалну брзину, а да ми то не приметимо, ј~р 

она задржава увек исто место на небеском своду. Спектро

(;копску методу за мереље радиалних брзина прво је 1843 
црименио Доплер, (Oнistiaп Doppler, 1803-1854) а усаВЈ.Јшио 

Сл. 5. 

qe Физо (Нippolyte-Louis Fizeau, 1819-1 896). Она се оснива на 
оГЈојави помераља спектралних линија, кад се светлосни извор и 

посматрач приближу~у иЈЈи удаљују један од другог. Ако се при

·ближују спекrралне линије биhе за извесну малу вредност 

-померене према љуоичастом делу спектра, а ако се удаљују 

.према црвеном делу. Из величине тог помераља може се из

рачунати брзина којом се светлосни извор (звезда) креtе у 

односу на посматрача (Земљу), а она се добија следећом 

једначином; 

6 'л v=- -V 
л 

·где је 'л таласна дужиttа посматране линије, 6 'л износ љеног 

померања, V брлина светлости, а 17 тражена радиална брзина, 

.У овом ot!ipa.cцy ttепознато је само 17, док се остало може из

мерити или 1е познато. Приликом мереља помераља спек

·тралних линија спектар проучаваног тела сними се између 

.два спектра неког земаљског извора по чијим се линијама 

.врши упореi)иваље. 

Могло .би се номи.сли~и д.а се удаљаваље или при6.1и-
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жаваље неке звезде може израчунати из nромена њеног при

видног сјаја. Ме~утим колико је незнатна промена у сјају и1 

при огромним радиалним брзинама звезда може се видети по 

следећем примеру. Најсјајнија звезда на небу, Сириус, уда

љује се од нас брзином од 8кмјsес, што за сто година износи 

25.228,800.000 км. Да је Сириус најсјајнија звезда запазили су 

још Египћани пре неколико хиљада година, а од тог временеt 

он је стално био предмет пажље астронома свих народ~. Ме

ђутим и поред овако велике брзине којом се Сириус удаљује 

од нас, као и поред тако дугог временског периода који нас 

раздваја од љегових првих nосматрача, љегов сјај не изгледа 

да је и најмаље опао, он и даље остаје најсјяјнија звезда на 

нашем небу. 

Прве доста повољне резултате мереља радиалних брзина 

добио је Huggins 1868 посматрајући nомераље линије Г у 

Сириусовом спеюру. После љега многи су научници визу

елно ''"ерили радиалне брзине звtзда, али им се резултати 

нису слагал'! јер је такав начин мереља врло тежак и не

тачан. Ме~утим од 1890 почиље Vogel уnотребљавати фото

графију те су резултати nостали одмах много тачнијн. Данас 

се мереља радиалних брзина врше са тачношtу од 100 до 200· 
метара. Радиална брзина звезде износи најчешtе Oi<~ 20кмјsес 

али може преtи и 300I<мfsec. 

Тачност спеюроскопске методе за одре~ивање ради-
алних брзина небеских тела доказује се мерељем радиалних 

брзина планета, јер су елементи nланетских nутања, па дакле 

и брзина љиховог кретаља у односу на Земљу, добро по

знати. I<од ових мерења разрез спектроскопа nостави . се тако. 
да се поклапа са осом ротације планете каЈ<о би се избегао 

нагиб линија који настаје услед ротације. 

Радиалне брзине комета тешко се могу одредити спек
троскопским путем, јер се у љиховом спектру, који је тракаст 

у већини случајева, тешко могу траке раставити на линије. 

Иnак су за комету Wells, која је у свом спектру имала жуту 
натриумову линију, наiјени резултати били доста тачни. 

Глобуларна јата имају радиалне брзине од 100 до 
ЗООкмјsес, а све су ове брзине сем код једног јата негативне, 
што значи да се глобуларна jara приближују Сунцу. Радиалне 
брзине сnиралних маглина почели су од 1912 мерити 

Slipher, Pease, Adams и Wright. Одмах је запажеиа оиромна 
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брзина ових маглина која износи око 500кмfsес, али има и 
таквих маглина које се I<рећу брзином од 1800кмјsес. Kai<O 
се скоро све ове маглине удаљују од нашег галаЈ<тичког си

стема, то се nред научни свет поставило једно ново питање, 

пивање ширеља васионе, за чије се решење још не може знати 

какво ће бити. 

* 
* * 

Проучавањењ спектара може се одредити и време за које 

се неко небеско тело обрне око своје осе, Ова примена спеi<

троскопије веома је важна јер се на нека небеска тела може 

са сигурношћу употребити само ова метода . 

Сл. б Спеi<тар Ју питера. Линије су услед ротације планете нагнуте 

Одреiјивање трајања Сунчеве ротације вршено је пре 

nроналаска спеi<Торскоnске метод~ помоtу посматраља пега. 

Али пошто Сунце није чврсто · тело, то је брзина разних 

појасева Н(! љему различита, nрема томе да ли је посматрани 

појас ближе или даље од екватора. А пошто се пеге налазе 

само на релативно узаном појасу, изме~у латитуда 5° и зоо, 

то се и брзина ротације ·Сунца може одредити само за мали 

део љегове површине. Меi)утим спетроскопски.м путем може 

се измерити брзина ротације скоро до самих полова, а пореД. 

тога и брзина ротације појединих пара у Сунчевој атмосфери .. 
Мереље брзине ротације Сунца врши се на следећи на

чин. На исту фотографску плочу сниме се два спектра Сунца 
један добивен кад је спетроскоп био управљен према источној 

а други према западној ивици Сунца. На основу Доплер-Фи

зоовог принципа линије ће бити померене. а из величине 

тог померања лако се израчуна брзина ротације посматраног 

појаса на Сунцу. Добивени резултати слажу Ct' са онима које 
даје посматраље пега (25 дана на екватору), али се спектро
скопска посматраља могу вршити све до латитуде од 800 где_ 
време ротације износи 33,7 дана. 
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l{од неких планета не могу се наtш довољно јасне и 
непроменљиве појединости на овнову чијег би се посматрања 

могло одредити време за које се та планета обрне око своје 

осе. Тада се прибегава с пектроскопским методама, од којих 
је nрва она која се nримењује и на Сунце, а друга, много 
згоднија, састоји се у овоме. Разрез сnектроскопа постави се 

дуж планетиног екватора; на тај начин ширина спеюра одго

вара њеном привидном пречнику . Пошто су радиалне брзине 

појединих тачака на екватору различите: највеће на ивицама 

' ј ~·___....=q ~ 
1-...._ : ј 1 1 1 
ј~ 1 1 1 
1 1 ј 1 ј 
1 

1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 
ј 1 1 '1 
1 ј 1 
1 1 lj 1 
1 1 
ј ' 
1 

Сл . 7 

планетиног котура па све мање идући ка средишту где је ра

диална брзина равна нули, то Ђе и крајеви спектралних ЈЈИ
нија, који одговарају ивицама планете, бити услед Доплер
Физоовог ефекта · највише померени, док te средина линије 
остати на истом месту; а како се једна ивица планете уда

љује од нас а друга нам се приближује, то te и крајеви 
спектралних линија бити померени један ка црвеном а други 
ка љубичастом делу спектра. Пошто брзина екваторијал.них 
тачака постепено опада идуtи од ивица ка средишту плане

тиног котура, то ће и померање линија бити посгепено све 

мање полазећи од њихових крајtва ка средини . На тај начин 
спектралне линије остају и даље праве само што су нагнуте, 

а њихов нагиб утолико је веtи уколико је брзина ротације 
већа, те се на основу њега може израчунати њено трајање. 

Спектросi<опија је потврдила мишљења да је Сатурнов 
прстен састављен од малих чврстих делића, који се, сваки за 

себе, креkу око планете по l{еплеро вим законима. l{ад се 
разрез спектроскопа постави дуж велике осе nрстена (Сл. 7), 
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·онда ће се на фотографској плочи видети сnектар плаhеrе у 
средини и два спектра прстенових крајева са стране. (Сл . 8). 
Знамо већ да ће услед Сатурнове ротације линиј~ његовог 

спеюра бити нагнуте. Ако је прстен једна целина 011да ње
rова спољна ивица мора имати веtу брзину од унутрашње, 

те би и његове спектралне линије биле нагнуте на исту страну 

као и планетине. Али ако је прстен састављен од огромног 

<5роја независних делића онда ће напротив његова унутрашња 
иница имати већу брзину од спољне; у том случају спектралн е 

линије морале би бити нагнуте на супротну стран~' од Са

турнових линија. Тако се стварно и догађа и ми добијамо 

једну изломљену линију (Сл. 7), јер највећу радиалну брзину 
има једна тачка која се налази негде између планете и nр

стена, а идући од ње ка средишту диска и спољној ивици 

.rтр'стена радиална брзина опада. Тако је захваљујући спек-

Сл. 8 

троскопији решема загонетка о саставу Сатурновог прстена, 

.загонетка која је врло дуго привлачила на себе пажњу свих 

.астронома. 

Слична метода као за планете може се применити и иа 
маглине. Помоtу ње су Campbell и Moore нашли, да од 46 
планетарних маглина које су они проучавали, код отприлике 

двадесет постоји ротација. l{ретање маглина је утолико брже 

уколико су више спљоштене, а оса ротације обично се по

клапа са малом осом маглине. Поред ових маглина има и 

тщ<вих планетарних маглина код којих п о стоје сасвим непра

вилна кретања; претставници тих маглина јесу оне у Лири и 

у Ориону. l{од спиралних маг лина брзина ротације сразмерна 
је отстојању од средишта: уколико је нека тачка даље од 
средишта утолико се брже креће, тако да се цела маглин-а 

обрће као једно чврсто тело. 
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Из ове две г лrшне примене спектроскопије (мерење ра

диалних и ротационих брзина небеских тела и проучавање

њиховог хемиског састава) може се видети колику је услугу 
вr.ћ досад спетроскопија учинила астрономији. Са њеним да

љим развојем могу се с правом очекивати нова важна от

криhа о саставу и еволуцији материје у васиони. 

Ненад 75. јанковuti 

Pedesetogodisnjica Francuskog 
ast~onoщskog drustva 

Fraпcusko c;stroпomsko drustvo slavi ove godine pEdeset 
godiпa zivota, pedeset godina plodnog i korisnog rada. Danз sпji 

пjegovi u prav JjaCi mogu sa ponosom pogledati u proslost i sa 
velikim saшopouzdanjem ocekivati jos lepsu i plodnjju buduc
пost. Drustvo је stvoreno pre pedeset godjna. 28 jaпuara 1887 
godjne nekoJiko prijatelja astroпomije sakupj]o se kod pokojпog 
Flammarion· а u Parizu i posle iscrpne diskusjje о potreЬi osni
vanja jednog drustva koje Ьi јта!о za cjlj da propagjra i po
pнlarizuje nauku о nebu, iпicijator ovog skupCI stavjo је па 
glasanje sledece рјtапје: 

»Pitamo da li је oportuno da se osпuje Fraпcusko astro
nomsko drustvo, ј da li imamo dovoljпo odanosti, пekoristo

ljuЬlja, nezavisпosti karaktera da Ьi pristali i pored svjh prepreka 
ра ј pored prigovora, koji su nejzbezni u pocetku, da osпujemo 
astroпomsko drustvo«. 

Svj prisutпi su odgovorj]j potvrdno ј tako је osnovano 
Francusko astronomsko drustvo. Prvi pretsedпik bio је osnjvac 
Camille Flammarion. Docпije је Flammarion Ьiо stalno sve do 
svoje smrtj, generalni sekretar drustva. 

Pocetak drustva Ьiо је skroman. Broj clanova је u prvoj 
godiпi jedva presao stotinu. lпteresantпo је napomenuti da su 
od tih clanova samo jos pet u zivotu. Danas drustvo brojj oko 
pet hiljada aktjvnih clanova, ima veliki broj dobrotvora i ute
meljaca. Medju clanovjma јта ve!jki broj stranaca sa cele 
zem!jjne lopte. 

11 ~· 

DrusLvo је uzelo za svoje glasilo casopis "L' Astronomie'"' 
kojj izlazi od 1882 god. U prvoj godini casopis је Ьiо skromnih 
dimenzij:l: 128 strana. U prosloj godini casopis је imao бlб'· 
straпa. »L' Astroпomie« ima za saradпike skoro sve fraпcusk e· 
astronome koji su u isto vreme i clanovi drustva. Oni rade pre
daпo i nezainteresovano па sireпju пauke kojoj su se posvetiJi , 
i broj claпova francuskog astronomskog drL1stva raste iz godjne 
u godinu. Nije mali broj daпas cнvenih fra пcuskih astronoma 
koji su poceli da rade па astroпomiji u Drustvu. i u tom e lezi
veliki uspel1 а i velika zasJuga drustv<t. 

CamiJJe Flamшarion 

Drustvo ima svoju opservatoriju koja se nalazi u Ju-. 
visy-u Ьlizн Pariza. Opservatorijom upravlja g-da Flamma rioп ,_ 

generalпi sekretar drustva. Opservatorija poseduje moderne in
strumente па kojima se mogu da vrse пaucna merenja. Dru stvo 
је prosle godine posJalo jednL! svoju misiju u Rusiju da opser~ 
vira totalno pomraceпje Sunca od 19 јuпа. Misija је potpuno 
uspela. Опа se vratila u Fraпcusku sa bogatim пaucпim шate
rijaloш i sa jednim filmom и kome se vide sve faze pomracenjљ 
Sunca od pocetka do kraja. . 

Opservatorija raspolaze vrlo bogatom biЬiiotekom. С lапо- . 
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vi~.a је do~z voljen pr!st~p l<ako u ЫЬ!ioteku tako i па opserva
toriJU. Drustvo o_rgaшzщe predavanja iz astronomije koja su uvek 
vrlo .• d~bro posecena. Pored casopisa, drustvo izdaje astronomski 
godtSпJak »Flammari?n«, _neophodan prirucnik svakog opserva
tora. Pored toga ?rustvo stampa niz brosura u kojima se govori 
popularno о razшm proЬ!emima astronomjje. 

Za ~vaj uspeh Fraпcusko astronomsko drustvo ima najvise 
da za hval1 svom osпivacu i prvom pretsedniku, cija је popu
lar_пo:t po:ta_Iala sk~ro l~gendarna. Оп је Ьiо u istj mah i pe
sшk 1 паuсшk. SvOJirn claпcjma ј brosurama оп 1·е os а · .. . .. Ь . v ЈаО 
sve v_ec1 1 vec1 ro!. ljudi kojj su se jпteresovaJj za njegovo 
delo I za_ astr~пo~!JU. Da Ьi se prikazao пjegov zjvot ј rad 
1r_eb~Jo Ь~ пap1sat1 ~о~еЬпu knjigu. Bio је пеоЬјспо mпogo се
ПЈеш vо!Јеп. _ Ir;ыo Је .~. ogromaп broj obozavateljki. U пjego
~-ome _stanu JOS postoJ_I jas_t~cic рuп kose koju su mu njegove 
Clt~te!Jke slal~. ~ed~a Је ot1sla toliko daleko, da Ьi mu pokazala 
kol1ko g_a P?stu]e 1 voJj ј testameпtom је naredila da јој se po
sle sm rt1 .skшe koz_~. sa _Ieda i posalje Flammarion-u. Оп је 
o~orn k_oz~m. ukorюo Jedпu knjigи koja se ј daпas nalazj u 
П]~gо~ОЈ b!Ьlюteci. Umro је 1925 godjne slavljen i voljeп od 
SVI_h. cl_anov~ Astronomskog drustva. Na proslavi Drustva, па 
ko.JOJ ~е pr_tsustvovati i pretsed:1ik Fraпcuske repuЬ!ike, svi 
prJsutш ~et1ce se sa pijetetom ovog velikog coveka. 

Na:e ~r~stvo, koje је сlап Fraпluskog astroпomskog drи
stva, prtdruzuJe mu se u ovoj proslavi i raduje se njeaovom 
иspehu. N~~a па_m оп о posluzi za primer: pocelo је sk~mпo, 
а danas Пjll10VOJ prosJavi ukazuju СЗS{ SVe паиспе US{anove 
kako u Fraп_cLiskoj tako i u iпostranstvu а i sam pretsednik fran
cuske re~uЬI1ke -~vojim prisustvom па svecaпosti odace priznaпje 
kako ошта kOJ! su radili tako i ovima koji sada rade па пa
pretku Drustva. 

Dr. Voj. ј. 6rujic 
potpretsedпik Astr. drнstva - Reograd 

Merkur се 11 ma]a proci ispred Sunca 
Merkиr је ипutrasпja planeta i putanja nase planete zatvara

Merkurovи риtапји. [Jesi li se slucaj da Merkиr u odnosu па 
Zemlju i Suпce dode u takav polozaj da pravci Zemlja-Merkur· 
i Sиnce-Merkиr l Ьrаzији иgaono иdaljenje (eloпgacijи) od оо 
tj. da Merkиr bude u koпjипkciji sa Sипсеm i to и donjoj ko
njuпkciji, dakle da је Zemlja Ьliza planeti nego Suncи onda po-
smatrani sa Zemlje Merkur i Suпce Jeze Ll istom pravcu i sa 
iste strппe Zemlje; tada se moze desiti da Merkur prede ispred 
Sиnca. Kako паm kretaпje Merlшra ispred Sиnca izgleda kao 
da оп prolazi kroz Suncev kotur to је ova pojava i nazvana 
pro!a:l !l1erkшa. Kada Ьi Merkurova putanja lezala t1 ravni 
Zemljine pиtanje , dakle и tkliptici to Ьi se pri svakoj dопјој ko
njunkciji Merkura sa Suncem desio jedan prolaz, а periodicnost tih 
prolaza Ьila Ьi jednaka sa sinodickim kruzenjeш Merkura i izno
sila Ьi 115d 2111, Merkиr u vecini slucпjeva prolazi ispod ili iznad_ 
Sиnceva diska i vrlo se retko projecira па Suncev kotш tako da 
se zbog toga и toku jedпcg veka moze desiti samo 13 Merku
rovih prolaza. Ovo se desavR zbog toga sto је ravaп Merkиrove 
putanje пagnuta prema ravпi Zemljiпe put;;nje (t::klip1ici) za 
ugao od 7 џ О' 12", 8, te se ove dve ravni seku и dvema tackama.. 
koje n<izivamo crюrovima. Radi tog n agiЬa prolaz Merkura ispred 
Sипсеvа kotura -moze se desiti s<Jmo om!a ako Merkur и doba_ 
svoje don;e konjиnkcije lezi и Ьliziпi jednog cvora i to пajvise 
da је иdaljen od cvora и duzini za 3'' 29'. 

U nasem velш desice se svega dvanaest prolaza od kojih. 
sи cetiri vec prosla. Nji!Iov је red sledeci: 

12 novembra 1907 gcd.; б noveшbra 1914 god.; 7 maja. 
1924 god.; 8 пovembra 1927 god.; li maja 1937 god.; 12 no 
vembra 1940 god; 13 пovembra 1953 god.; 6 пovembra 1960 
god.; 9 maja 1970 god.; 9 пovembra 1986 god.; 24 noveшbra 
1996 godiпe. 

Као sto vidimo intervali u kojima se desava prolaz Mer-
kura isp1·ed Sunceva kotura jesu 13, 7, 10, З, 10, З godine а 
isto tako vazno је иpamtiti da sи prolazi м~rkura kuji se desa
vajи me~eca novembra paralelпi izmedu sebe kao sto su medu
sobпo paralelni i prolazi u mesecu maju. 

Stari astronomi о prolazima Merkura nisи nista znali zbog 
пedostataka iпstrиmenata. Doduse spomiпje se Herrhoes arapski 



filosof i Jekar koji је ostavio komentar AJmagesta, da је opazio, 
па. Suncu neku crnu tacku onoga dапа kada mu је racuп nago
vestavao prolaz Merkura jspred Suпceva kotura. Medutjm, kao 
.Sto rekosmo, prolazi Merlшra ne mogu se videti golim okom i 
~vakako da se ovde radi о Suncevoj pegi. Prvi astronom koji 
Је posmatrao prolaz Mtrlшra bio је Gasseпdi koji је u Parjzu 
7 пovembra 1761 video kako Merkur prolazi ispred Suncevog 
Ј\оtша опаkо kako је proracunao Kepler. 

Merkur prelazi Sunce s leve strane na istoku da Ьi izisao 
s des~e na zapadnu Suпct>vu straпu. Us\ed iradijacije Merkur 

·1:а~ tzgleda manji, inteпzivпo је crn i sbog toga se јаsпо raz
~tkuj~ od_ Suп~eve pege. Merkur pri svom prolazu ispred Sunca 
.1ma ~etlГJ do_dt-~a sa Suпcem i to prvi i drugi spoljasnji i prvi i 
"d~ugt unutrasпJt. Za vreme prvog uпutrasпjeg i drugog spoljas
'ПJeg dodJГa izgleda паm kao da su Merkur i Suпce vezani malim 
mostom. То је takozvana Bail!y-eva kap. 

Prolaz~ Merkuru imaju dvojaku V:}zпost ро astronomiju. 
.Zпашо, da Је pozпavanje tаспе LidaJjeпosti Zemlje i Sunca (pa
~alakse) od velikog znacaja јег se па osnovu ove uda!jeпosti 
1~vode sve ostale. Prve metode za odredivanje Sunceve paralakse 
btle su. Aпs_t,arhova i Hiparhova, опdа metode planetskih prolaza 
а u пaJnOVIJe vreme нpotreЬJjavaju se za odredivaпje paralakse 
male planete (asteroidi), fizicka metoda i metoda pomocu okulta
cija zvezda. 

Prolazi su jos нvek vazni zbog pitanja planete Merkur. 
. , . Ка~о se o.vi prolazi proracuпavaju unapred to onj zbog toga 
ImaJ_~ vaznost sto se pomocu пjih moze proveriti ј poprгv!jat i 

teortJa о prola.ztm~ Merkura. Uvodecj u astroпomiju analiticku 
metodu .obradtvanJa Njutonove mehaпike doslo se do pojma 
seku!arшh smet.nji cija је neposredпa posledica ј pomeranje 
~erkuro~og perthe!a. Ро Njutonovoj nebeskoj mehanici morale 
bt puta~Je plane.ta_ oko Sunca ostati nepromenjene. Na pomera
n.Je реп_~е!а prvt Је upozorio Leverije utvrdjvsj da Merkurov pe

. п .hel vrst direktno kretanje od 38'',2 za jedan vek. Iz posmatra-
ПJa 16.97-=--1848 god., Leverije је naslucivao popravku sekularnih 

-kreta.nJa cvorova па taj_ џасјп sto је zamislio jedan roj malih 
~ela tzmedu ~er~шra i Su11ca kako bi mogao objasniti razlike 
JZmed.~ teortje ~ posmatranja zbog rascenja duzine perihela. 

· Dnc~lt]e se ~olш.salo da se ovaj Leverijeov broj malih tela za
. тет samo JE'dlllm telom, јег su onda§nji astronomi verovali da 

ie poremecaje izaziva neka planeta kuja se nalazi izmedн Mer
kura i Sunca. l stvarno astronomi Leskarbo (1858) i Lomis (1862) 
opazili · su u Ьlizini ispred Suncevog diska jedno nebesko telo te 
zaklj ucise da је to ta nova planeta koju krstise imenom Vulkan. 
Ali vec 1879 astronom Opolcer dokazao је da ta plaпeta Vulkan 
11ije planeta vec samo zvezda manjeg sjaja. 

N. 

Сунце у фебруару и марту 1937 
После јануарског субмаксимума Суячева активност је била врло 

'МОhна нарочито у фебруару и то на северној йoлyлoiifiiu. Активност је у 
овом месеuу била тако јака, да се није појавио субминимум тј. стање без 
-nега и nopa. Било је 17 разних, углавном веhих, груnа nега. Више nега 
имало је ве.qичину 30" до 50", а две су- достигле и величи!'!у од 72'', што 
значи да су биле четири пута веhе од наше Земљ~. У nенумбри ne1·a nо

јавиле су се такође у више случајева и светлосне траке. 

Занимљива је била груnа коју су чиниле две велике nеге, у ко· 

-јима су између 19 и 20 фебруара настале велике и нагле nромене. ,Предња 
велика nега изненада се расnала ва мање nеге, а nотоња је исто тако 

>нагло nорасла до величиие од 72", те је 22 фебруара nрешла nреко nри· 
. виЈtвог uентралног меридиана. Значајна је чињениuа да су европске сеиз
молошке сrаниuе 21 фебруара ујутру забележиле I<атастрофалав земљо
трес на удаљености од 8500 км .. кojfi се · догодио истовремено кад су се 

у мањој груnи nега вршиле велике промене, а велика nега од 72" била 
• баш 11ред прелазом кроз меридиан. 

И у лtapilly је севериа Гtoлyлoililia била стално вр.qо активна. Иnак 
·је број груnа био мањи: свега 8. _ . 

Једва група која се састојала из nредње 70" велике пеге, КОЈУ ]е 

·nратила мања, 30" велика пега, nрешла је uентрал.ни меридиан 7 марта 
''ОКО nодне. у тој груnи су се такође десf!ле велике промене између 7 и 
8 марта, та ко да се nредња n ега смањила скоро за nолови н~ и У њој- се 

· nој'авило више језrара. Опет је значајно то, да се у Северно] Америuи, У 
Сан Фраuиску и околини, догодио велики земљотрес, баш у исто време 
кад су се дешавале велике nромене у овој груnи, к?ја је ~еколико ча
сова раније nрешла . nреко uентралног меридиава. ОвvЈ случаЈ изненадн-их 

-nромена ва Сувuу у близини меридианскоr nро11аза, као и раниЈе више 
-nута nримеhсви слични случајеви, говоре вам да . изненадне nромене ва 

. Сунцу имају у извесним nриликама директан утиuај ва Земљу. Такве по
јав~ .догађају . се најчешhе у доба субмаксиму ма. 

Важна је такође била и велика груnа коју су образовале трн fleгe 
.величине 36" , 50" и 70", која · је nреко nривидног uевтралвог меридиана 
прешла 28 и 29 марта. И nри овnј nојави јавиле су се изненадне велике 
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атмосферске неnогоде. У овој групи било је светлосних трака. Крајем
марта nримеhено је да активност на северној nолулопти nопушта. 

На ју:Ј!сној йолулоПЛlа се у фебруару смањила активност, тако да је· 
10 фебруара наступио сибминимум без nега и пара. У овом месецу било

је 15 разних груnа. Огромна nега са три језгра, величине у nравцу 0-W 
145" а у nравцу S- N 110" која је преш.11а меридиан 30 јануара, зашла 
је б фебруара. Ова је nега nоново изишла ~22 фебруара али смањена на 
36", смањивала се даље и око 1 марта ишчезла. 

Појавиле су се такође и многобројне светлосне траке . У разним· 
груnама nојавило се само nет пеrа величине од 30" до 36"; крајем месеца 
активнDст се мало nојачала. 

У лzарПlу с~ на ју:Ј!сној lioлyлolit7iu nојавило само nет груnа. Приме
nене су само 4 nere величине 20" до 30". Активност се до 15 марта nо
лова смањивала, а11и се при крају месеца унеколико nојачала; сев~рна nо

лулоnта активнија је од јужне. Може се очекивати да he се активност ва 

обема nолулоnтама следеhих месеци nојачавати све до субмаксимума у 
јулу 1937. 

Како је огромна била nera која је зашла 6 фебруара видеhемо уnо
ређујуhи је са Сунцем у смањеној размери. Смањимо ве;Јичину Сунца и 

Земље, као и њихово растојање на један милиардити део, тако да Сунце 

у овом nримеру има величину лоnте nречника 1,39m, Земља величине 

куrлице од 13 mm, била би 150 m удаљена од Сунца. Поменута nera nо
кривала би на Сунцу nовршину nд 102x77mm! Та nовршина могла би nо
крити скоро 50 наших Земљи. 

Beh из досадашњих месечних извештаја види се, да се на јужној и 
северној nолулоnти јављају у извесним размацима субминимуми, те да 

се субминимуми nомерају у nрвом реду у nравцу \V-0. Активност сваке 

nолулоnте независна је. У доба субмаксимума, који се јављају сваких б 

месеци, nрестају субминимуми. После субмаксимума настаје доба које је 

обично врло активно - nотом активност nостеnено 11оnушта, те he, како 
се очекује, у мају nочети јачати до јулског субмаксимума. 

Посматрачи Сунца морали би у nрвом реду одретити Wolfove ре

лативне знаке (бројеве) засебно за северну а засебно за јужну nолулопту 

- и то за сваки дан. Као треhи број био би брuј по досадашњој ме

тод и. Тако добивени знаци nоправе се још у nогледу интензитета nоје

диначних груnа . На овај начин израчунати релативни бројеви показују нам 

nраву Сунчеву актиRност и извесну законитост у настајању nојава на 
Сунцу . 

Soпnenflec;<entatigkeit im Februar u11d Marz 1937. Meridia11durcl1gange 
vo11 З grossen Gruppen цпd Begleiterscheinungeп auf der Erde. Nachphase 
des Submaximums. Periodizitat der Submi11ima uпd-maxiшa. Berechпц11g der 
\Volfs relativ Zahle11 beso11ders fi.ir Nordsonnenhalfe und besonders ti.ir Siidhalfte ._ 

Љубљана, 1. аnрила 1937. Ива11 Толzец 

Pregled 1 

Posmatranja planetoida. - W. А. 
·calder izve~tava u blltenц Harvardove 
opservatorije br. 904 о svetlosno-elek-
1ricl1iш posmatranjima planetoida. Pri 
slozenom fotometricnom pona~anju pla
netoida pojavom faznih efekata i rota
·cije ose, sto se javlja kao posledica 
.promenljivog udaljenja Zemlja-planetoid 
jedino su podesne svetlosno-eleklric11e 
•metode posmatranja za objasnjenje svih 
fenomena. Calder daje izve~taj za aste
·roide Ceres, Palas, Juno i Ves!t1. Iz vise 
posmat-ranja 11asao је za Ceres perio
diC'nu рrоmепц svetlosti od 0.03 ш am
.plitцde koja se desava jedanpцt u vre
шeпu od 108 minuta. lz toga оп zakJu. 
cuje za Ceres dvostruko vreme rotacije 
od 311 36m. Fazni koefi c ieпt proizilazi 
u priЬliznoj saglasnosti sa ostalim is
.trazivanjtma 0,05 m ро stepe11u. Ova se 
·vred11ost moze sшatrati kao najveca 
.koja је dosada pronadena i moze se 
mapomenuti , da se jos nije potpuno u
spelo da se odredi ni eksperimentalno 
ni teoriski jedan tako veliki koeficienat. 
Posmatranja planetoida Palasa 11ist1 
Ьila tako podesna (da Ы se mogao iz 
njih izvesti fazni koeficie11at ili rotacija 
ali ipak, opservacije nagovestavaju da 
Palas ne trpi brze promene u sjajt1. 
Pla11etoid Јц11о blo је 1935 u opoziciji 
ра gajc Calder mogao posmatrati samo 
za vreme jedne noci, te је primetio 
-opadanje sjaja ka jedпom mi11imumu 
od О, 1 m. lz posmatranja pla11etoida 
Veslt: izveden је fazni koeficienat od 

•0.023 m . р о stepenu. Duzi niz posma
tral1ja Ll toku jedne noci daju za pla
netoide jednu ko11stantnu sjajnost koja 
ne ide u prilog kratkog rotacionog 

1trajanja. Calder нkazuje 11а to ka
ko su njegova posmatranja ц su· 
·protnosti sa Greenovim koji је foto
·grafski 11asao svetlosnu promenu od 0.21 
.m sa periodom od 0.31 dana . Vred11o је 
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novosti 
pomenuti i to каkо је Bobrovnikov iz 
spektralnih snimaka utvrdio periodicnQ 
preme~ta11je intezitetnog maksimuma 
koje se ponavlja za 0,25 da11a. Iz toga је 
011 zakljucio kako је traja11je rotacije 
iste veliciпe . Као sto vidima, imamo 
rezultate koji su L1 velikoj suprotnosti. 
Tako neke varijacije sjaj11osti posma
trane vec jednom kod planetoida izo
staju ili pokazuju drugu amplitudu kao 
sto је vec posmatrano kod Erosa. 
(Sterne, 1937-3). 

N. 

Рефлеl{сионе маг лине.- Постоје 

две врсте светлих маrлина: маглине 

које имају сnектар састављен из еми

сионих л инија а које леже у б.1изини 

зве зда сnектралног тиnа nред ~ласом 

В1, и маг лине које имају исти cnel\тap 

као и звезде у чијој близини леже а 

чији сnектар приnада једној класи 

иза В1 . Из ових се чињеница извлачн 

закључак да nоследње маглине nрим

љену светлост једноставно одбијају те 

су назване: рефлексионе маrлине, док 

оне 11рве нримљену светлост од су · 

седних звезда nрерађују у једном а 

томском предnроцесу а затим је зрач е 

у емисионим линијама својственим 

материји маrлине . Један "Experimen
tum crнcis" за ово rледиште nостоји 

у истражнвању: рефлексионих маrлина 

nовезаних са звездама разне боје . 

Такво једно испип1вање извели су О . 

Struve, С. Elvey и F. Roac!J (Astrono
mica1 Journal 84, 910, 193б). Оnит 

nоменутих научника састоји се у томе 

што су индекси боја неколико ре· 

флексионих маглина одређени noмohy 

Шмитове камере na су nосле тога 

упоређени са индексом боја суседних 

звезда. Посматрачи су за nосматрања 

изабрали магли не у околини С корпи је 

и Офиуха, која су сазвежја врло 
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богата тамним и светли м маглинама 1 Posmatranja koja је 19ЗU vrsila ekspe
кao и светлијим звезлама. Тако су dicija па juznim sirinarna potvrdila stt o
OHft нашли да су маглине у близини cekjvanja od 1922 Pokazalo se, kako 
В- звезда О Sco, 22 Sco, Ј' Sco, е/ је jednз 11emjsfera јшаlа vjse kosmjckih 
Opl1 и BD-24°12684 индекса боје од jzJaznjh tacaka od опе druge i da је od 
-0,4 m у сагласноспt са индексом 1 Танrнsа ka Ophjucнs-Scorpii postojalo 
боја patmje В- зве3да (наравно кЈtа- ~ jedno meduz1•ezda no strttja11je шateriJe. 
са fЈза Bt). Излази да су са белим Uporedi\'anja strujanja na juznoj sa oпim 
звездама у вези беле магпине. Важ- na severnoj hemjsferj pokazala sн da оЬа 
није је оно откриhе које показује да uglavnom t.:ku paralelno. lsto tako l<гј

зра чеље кроз једну црвену звезду vina normalnog goшila nja ј ileliocen
ttзззивa црвену боју код маг лине што tгjcna brzina morajtt pokazjvati sjnнsnu 
је nримеhено на једној маг липи у бли- ~ Јјnјјн, prj cerntt teorija zahteva jzшedu 
зини Антареса (Спеюрални тиn сМо), obeju l<rjvjh jedno fazno роmегапје. lz
тe су за њу добftли индекс боје+ 1.9 1 vedeпa l;riva iz Hofmajsterovih posl11a
м који је оnет у сагласности са ин- tranja pol<azuje fazпo poшeranje а dо

дексом боје једне М- звезде. , Ьivепа vrednost slaze sc sa опо111 l<oiu 
Ако се, дакле код горе поменутих 1 teorjja пavodi. 

маглина радило стварно о рефлекси- F'reшa tоше p-itanje struktttre rnetltt
oнnj магливи то свакако није случај zvezdanog sjstema maliiJ tela ostaje 
са маг лином у близини r Cygnj, јер ' нtoliko otvoreпo uk o\jko se пе шоzе 
је за њу наlЈеН индекс бnје од -U 2 odluciti da li stt pravcj kretaпja 111alill 
м. :~ок се схо.1110 F8 тиnу зl!e3дll nод tela u шшtrasnjosfj sis teшa porellani 
11сти~t услов1t \1а мора.~о оче~ивати око bez ikak\'og reda ј da Јј se сео sjsfel11 
0.5 т. Можда се о1це рали о случају krece рrеша zvezdaпo111 sjsfernu ili zve
Rayleig!J-oвиx растураља звездане zdanj sjsfel11 ј sistern ша]ј\Ј tcla шiruju 

светлоснt у маt лн1нt аналого Сунче- ~ јеdап dreшa drllgol11, kao i da Ji ll untt· 
вој светлости у Земмtној атмосфери. trasпjosti pusledпjeg postojj tok od atJ
(Sterne 1937, З). N. tivertel<sa ka vertekstt. Hofmajster srnatra 

Meduzvezdana stt·ujanja rneteora. 
- Hofmajsttr је 1922 dokazao kako је 
yecina meteora mecl,tzvezdanog porekla 
sto znacj da lllllll dolaze jz dalekjf1 pro-

' da postoje оЬе 111оgнспоs!ј, tako da ј е 
grada sjsfeшa rnedttzvezd ane шаtег јје 

slicпa пasem l oka lпom zvezdaпom sj
stel11u. 

Na krajtt ttkazl!je Hofшajster na jos 
s!ora sistema zvezda пekretпica, nastt- jedan vrlo \'аzа п odпos а to је sto pra
prot 111eteorima (komctskj meteori) i<Oji vac kretanja mecll!zvezdaпe materjje 
pripadaju \'t likim meteoгsl<il11 rojevjma medusobno povezuje dve velike tamпe 
kao sto sl!: Ljridi, Persejdj ili Leoпidj. oЬ!astj пеЬа: tа111пе оЬ!аl\е u Taшusll 
Tako је he\jorentrjcna brzina kod ше· sa oni111a u Opl1iucus- Scorpii. Kako 
duzvezdan 11 meteora vtca od опе koju је нdaljeпost jzl11edtt ovjh ta111пjl1 oЬlaka 
zal.teva рывЬоliспо kretaпje. Tada је пeznatпa to se pojavjJo mjsJjenje da 
Hofшajster primefjo da se ova helio- stt ovj оЬЈасј vezanj iznad Suncevog 
cetJ!rictla brziпa tt tolш godine шеnја sisfe111a te nije iskljttcetю da se шedu

varirajнcj jzmedu proletпjjh ј jesenjil1 zvezdani 111eteori 111ogu s111atratj kao 
vrednosti. Оп је za ovo naslucivзo ttti· sastavnj delovj ovjl1 ta111njh оЬ!аkа. 

сај kretanja Suпcevog sjsle111a сјја је (Sterne, 1937-3). 
brziпa 19 km,'sec sa рг а vce111 ka јесlпој N. 
tackj Herlшla. 

123. 

Изглед неба у мај у 

Суrще. 1 маја излази у Београду у 411 2Зш а залази у 1811 42m 
грађански сумрак траје З4т, астрономски 111 56ш. 

21 маја Сунце излази у Зћ 56ш а залази у 1911 16m грађански сумрак 
траје З8rn, астрономски 211 21ш. 

,\ \ Е С Е U 

Датум lч ас менеiЗва к мене! М Е Н А 1 У Б~ограду 
и з лази залази 

----,1 
ш 

) 
ћ ш h 111 

з мај 19 З7 Последња четврт о 19 
1 

10 з з 

10 мај 14 18 {Ј М.1ад Месец з 50 19 9 

17 мај 7 49 G: Прва че1 врт 11 23 о 9 

25 мај 8 З8 0 Пун Месен 19 З2 з 51 
1 

__",__ 

MetЖYfJ 11 маја npohи he исnред Сунчевп котура. Ова појава и з 

наших крајева веhе се моhи посматрати. Ове године пролаз Меркура је 

тангенциалав тојест планета са~;о дод11рује руб Сунца 11 ве nројецира се 
делом. Пролаз Меркура 11 маја може се посматрати у Африци, јужној 

Азијft и Индијском океану. 

Bmcpa је била 18 анрила у дољој коњункuији са Сунuем 11 у току 

~1аја појавиhе се на јутарњем небу, на истоку, пре излаза Сунца, те није 

повољна за nосматрање. 18 маја Венера д r:Ј стиже највеhи сјај те се може 

усред дана ВИДIIТИ ГО .lИ~I ОКОМ. (Венера 18.V a = 1 lh 17ш; 0 = + 8° 13') . 

Марс 19 маја стиже у опозицију са Сунцем, и тад:t је најnовољш1је 

време за његово посматрање. За време ове опозиције Марс је удаљен 

од Земље око 77 милиона km те нам је бм1жи npe~ta пр uшлој оnозицнји 

око 17 милиона кило!.iетара. 

19 маја nривидни пречник nланете износи 18",4 и има сјај -1111,9 
што износи 44°/0 његовог максималног сјаја. Наредне оnозиције 1939 год. 

сјај достиже 90°/0 т.ј. два nута јачи него ове, а nосле тога тек 1956 г. 

планета he имати 97°/0 свог највеhег сјаја. 

Марс се налази у сазвежђу Скорnије. 2-i маја проhи he nоред Марса. 
Месец, на удаљености од 00,6 према S. 

fyiiш7iep је прошао кроз заnадну квадратуру са Сунцем и nривидно 

се удаљује од њега. Због негатtЈвне деклиннције н11је nовољан за посма

т рање. 

СаШурп nосле коњункције са Сунцем, у коЈОЈ ]е био 16 марта, по

јављује се на јутарњем небу nрец юлаз Сунца. За nосматрање је не

nово.ъаи. 

Уран био је крајем аnрила у кољункцији са Сунцем 11 до јуна је 

невидљив. 
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Планета 

Марс 

Јуnитер 

1 Суб. 
2 Нед. 
7 Пет. 
9 Нед. 

10 Пон. 
11 Утор. 

13 Четв. 
15 Суб . 

18 Утор. 

19 Среда 
21 Петак 

24 Пон. 

30 Нед. 

Ефемериде tЈелиlшх планета 

Датум 

l мај 
13 мај 
25 мај 

1 мај 
13 мај 
25 мај 

11 m 
1 11 
о 10 

122 59 

1 

4 59 
4 13 
3 25 

"' . ·~ 
"'"' ... :1: 
:.:4) 
0)::1 
O.u 

h m о ' m 1 
16 7 -20 54 -1,3 1 

15 53 -20 49 -1,6 1 

15 36 -20301-1,7 

19 56 -20 551- 1,9 
1!Ј 58 -20 531- 2,0 
19 57 -2057 -2,1 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

16,4 0,574 
17,8 0,529 
18,4 0,509 

37,8 ,, 4.860 
39,2 4,678 
40,8 4,512 

Мар: у чвору у 17h. Метеорски рој Акварида . 

Јупитер у коњункцији са Месецом у 15h . 
Сатурн у коњункцији са Месецом у 1411 . 
Венера у застају у 711. 
Меркур у чвоrу у 1211. 

о 

229 
235 
241 

286 
287 
2881 

Меркур у доњој коњункцији са Сунцем у 11. Прелаз 
Меркура испред Сунца. 

llепељаста светлост на Месецу веома јака . 

Јупитер у застају у 1311. llепељаста светлост на Месецу, 
Mallcttлtaлnu сјај Benepe. Може се видети голим оком 

усред дана. Венера у чвору у 12h. 
Марс у ойозација са C)lftцeлz у 2011. 
Сунце улази у знак Близанаца у 1311. 
Мпрс у ICOЊ)'IllCЦll}ll са Месецо.и у 19h; Марс 0°33' се

верно. Ова коњункција је интересантна због мале 

раздаљине оба телз, а код рта Добре Наде види 

се како Месец закЈiања планетv . 

Венера у коњункц'lји са о Piscium (4 .. m5) у 1411; Венера 
0°:.l' јужно . 

Павле Емппуел 

Време у фебруару 
И3даје Ва3духоплоf>но-метеоролошkа служба у 

3емуну) 

Месец фебруар био је топао, променљив и обилан воденим тало

-зима, нарочито на јужиој половини. 

У овом месецу у опште на це110М европском континенту в л адало 

•ј е променљива време, које је било условљено све јачом активношhу ци-
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клона над копном. Појава циклона била је врло честа, Они су скоро 
узастопце долазили на копно изазивајуhи наоблачење, кишу и снег Кре

тање средишта ових циклона, који су се најnре задржавали у околини 

Исл~нда, било је најч' шhе преко северне и сред.ње Европе, односно око-. 

.. иве Балтnчког мора. tia овај начин јужна половина европског конти -. 

нента била је издожена утицају топлих струја из јужних предела . Ове 
топле ваздушне масе пролазеhи изнад наше земље изазвале су nојачање 

обличности, nораст температуре и појаву водеаих талоrа. Водени талози 

су били најчешhе у облику кише, нарочито у западним деловима 

наше земље. 

Преношењем своје делатности у облас1' Северног и Балтичког 

мора, Исландски циклони су изиз .. шали излив ваздушних маса суnтропских 
антициклона, који, су преко Италије уnадали у Средњу Европу и у nре 
деле наше земље доносеhи извесно захлађење, кишу и снег. Са изливам 
ваздушних маса у средњу и југоисточну Европу било је вршено обухва

тање топлог ваздуха на Средозе~шом Мору , те је тиме био спречен њеrов. 

долазак на коnно усл ед чега је исти био nриморан на конвергирањ~: .. 
Резу лтат тог конвенгирања био је стварање секундарног uиклона над 

Средоземним Морем, који се нагло развијао и доносио nоново наобла
чење и кишу у западним nределима а снег дубље у унутрашњо сти, јер 

су источни предели долазили у овом случају под уnлив хладних вазду

шних маса са истока , чији је утицај у великој мери био ослабљен nојавом 

циклона над Средоземним морем 11 надирањем Азорскаг антициклона 

преко средње Евроnе. 

Јзких захлађења у овом месецу вије било, јер ниј е б ило уnада ња 

хладних ваздушних маса из nоларних 11редела у Евроnу, а утицај руских 
антициклона био је у ве ликој мери спrечен неnрестаним дол аском циклона 

на копно са изливам ваздушних маса из суптропских nредела. Ове ваз

душне масс суnтропског антициклона (Азорски максимум) доспевајуhи на 
још хладни континент изазвали су извесна расведравања, а услод дугих 

и ведрих ноhи и јаке земљине радијације, хладиле ry се и и зазивале сла бе 
ноhне мразеве. Јаки мразеви, који су били заnажени у nланинским nре

делима Зетске и Дринске Бановине, јављали су се више као реэултат 

ведрих ноhи и земљине радиације. 

Неnосредан угицај руских антициклона био је з аn ажен само по-. 

четком месеца, али иначе у току целог месеца наша. је земља веhин ом 

дол азила под утицај тоnлих јужних струја . 

Кретаље временских прил ика види се из доле наведеног прегле да:.. 

1-3. Облачио са местимичом кишом у ц.:лој Краљевини са доста 

јаком кошавом у Подунављу и, широком на Приморју . 
3-5. Преовлаlјивало је ведро у Uелој Краљеа ини са јутарњом 

маг лом. 

6. Обл ачио и кишно време у целој Краљевини. Јак широко на П ри-. 

морју. 

7. Развегрило се у целој Краљевини . 

8-9 Облачво у целој Краљевини са киш.ом. у западним краје вима .. 
Темрература порасла. 



ПРЕГЛЕД 
кретања средњих дневних и апсолутнr1х максималних и минималних температура, 

!{ао и воден11х талога у месецу фебруару 1937 год. 

---Да_т_у_м-~,-1-1 -3-:-1 -5-;г7-- ; 111 113 115 17 119 г;-1 23 т;~-б"-:""1 _2_7_2_8~,":':'~f-~с-:.·~,~'!""". ~-· ~----~ ~":"":~--- f--
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f:' макс. , l 1.0 2 . ~ 9.8 1 8.7 5.0 1 l.б 3.9 З.7 4.5 . 8.5 З.5 7,2 1 б,2 6,9 1 11.5 1 1б.8 1 62 2 17 
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~ вод. талог ____ 17.0 1 _ ~-7 Ј_ -~- 12.5 1 }_:'!__ 24~ _ 1 ОА 1 _1 10~:~ - __ Ј_ 1 
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_ вод. талог ,__ 0.4 . . 4.ј 5.~ ---: _ 1.2!2 __ l_ _I_Qi_ Ј .1 1 0.:.0_, 69~ --'--1 
; сред. темn. 7.1 1 7.5 1 9.0 1 6.3 7 . б 5.6 .~.~ -2.7 4:8 и.4 5.4 1 З . 3 Ј 7.0 8.4 9.9 , 12,0 6.0 1 
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1 

9 . З --
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17 
... мин. " 5.8 1 4.4 1 7.7

1 
З.4 5.1 -1.2-3.3 1-2.6-1.8 2.8

1 

о.3 ~ -о,2 1,4 6,8 8 3 1 9,0 22 
U вод. талог 7.0 ј_ 1 4.5 ~ 2.7_ З5.0 1 _ 22.0 __ ~О З!.3 0.5 ~ - 0 22.91_2.О_I 281.З 
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13,8 ! 8.6 1 
Мо· макс. n 10.З 1 1б.? l 14 . 2-· 12.4 1~_ . 3 : 10.5 - 8.6 1 9.З 17.З IЗ.З 1 1З.2 1_ 1З .. 7 10,5 ! 1~.З - 17.З •. 16,2 1 1З.5 
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3 11 
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1
- 1,2 1.0

1 
'2.и 7. 2 -1.0 -1 1 
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сред.темп . 5.б Ј 4.2 1 5.4 ! 1.1 1 5.8-1.1 1-1 .0-1.7 1.2 , 1.З 5.3
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19 1 2,3 8.7 83
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12,5 3.0 
С_ара- макс. • 1З.О 7.5 16.2 , 9.8 1.1.0 35 1 2,8 З.О 12.7 45 1 13.5 12,7 1 12,З 150 l 1з.s 14,8 9.0 1 
Јево мин. " 1.5 1 20 1 -2.0-З.1 1 3.8-5.1 1 -2.4-4.0-б.О 0.0 1-0.2-2,0 !-7,8 1.8 1 2.5

1 

9,0-1.з 1
1 

__ вод. талог . _, __ 1 _ ]·i.l б.Q_ __ Ј__ _ _ l_ ~ ~ ~2 1 -1-- __ 60.8 
сред. темп. б.1 1 5.4 1 б.1 1 0.5 1 1.9 1 -З.2 -5.2 -6.7 - 3.8 1 2.0 4.4 1 4,7 1 З,7 б.О 1 7 9 1 9,9 1.6 
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1
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12.2 _ 2.2 4.2 16,2 2.1 41.4 
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1
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10. Облачио и местимичио бурно време у целој Краљевини. Киша> 

nада па заnадној, 11 снег на источној половини. 

11. Облачио на Приморју. Извесно разведравање наступило је у 

осталим пределима. 

12-13. Облачио и кишно време са кишом и снегом у целој земљи . 

Температура осетно опада. 

14. Разведрнло се на Приморју и у северозападним пределима .. 
Облачио у осталим крајевима са снегом на крэјњем југу. 

15-17. Преовлађивало је ведро у целој Краљевини. Преко нohft 

било је местимично јаког мраза. Ново яаоблачење у западним крајевима . 

18-21. Облачио време са местимичнои кишом. Снега је било у за

падним пределима. Температура порасла. 

22. Разведрило се на јужној половини. Облачво са местимичном 

маглом на северној. 

23. Облачио и кишно време у це.1ој Краљевини. 

34--25. Извесно разведравање на ст у пило је у западним крајевима 

и на Приморју. Облачио са местимичном Кишом у осталим пределима. 

26. Разведрило се у целој Краљевини. Ново наоблачење у примор-

ским крајевима . 

27-28. Облачво у целој Краљевини са местимичном кишом на се-

верној половини. Температура осетно порасла. 

Кретање средњих дневних, максималних и минималних температура . 

као и водених талога види СР. из приложене таблице. 

Вести ив Друштва 

На дан 16 маја 1937 г . Астровомско друштво приредиhе Cвelfany 

ттделшју у спомен Руђе јосийа Бошковиftа, највеhег југословенског 

астронома, поводом стопедесетогодишњице његове смрти. Свечана ака

демија одржаhе се у дворани Инжењерскоr дома, Краља Фердинанда 7. 
Програм Академије биhе објављен преко дневне штампе. 

Управе Астрономскоr друштва решила је да се оснује Уређивачки 

одбор, који he се поред уредника старати у уређивању ,Сатурна' . За 

чланове Уређивачког одбора изабрани су r. Д-р Војислав Гpyjuft, профе· 

с ор - l:ieorpaд; г. Д-р Сшјейан. Moxopoвuчuft, професор - Загреб; г . 

Иваи Толzец, nензионер - Љубљана и r. Перо Ђyp1coвuft, астрономски 

опсерватор -- Београд. 

Секретар, 

Hntaд Ђ. jankoвufi 

Потпретседник, 

Д р Војислав Гpyjuft 

Штамnарија , ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ' Иэдавачке нњижарниuе ,Сt<ерлиh" 
Владимир М. Боrдановиh -- Београд. Кнеза Павла 15а. Тел.: 23-612 

1888888811111rlllli8!11&818D 
Е 1 1 PREPORUCITE 1 
~ 1 
1 S·A·T·U·R·N 1 
1. 1 
1 SVOJIM PRIJATELJIMA 1 
1 1 1 • 1 
1. OBNOVITE PRETPLATE 1 
1 1 

1 • 1 
- 1 1 SVAKI PRIJATELJ -

i ASTRONOMSKOG DRUSTVA 1 
1 1 1 TREBA DA SMATRA 1 
1 ZA PRIJATELJSKU DUZNOST 1 

1 ' ~ DA NADE IJ 
~ 1 
1 TRI NOVA CLANA 1 
1 1 
ОЈ. TRI PRETPLATNIKA 1 

-- 1 ........ 1111181118811188 .· 



Поштарина пла:liена у готову 
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1 ПPIIIAOUA ХИШШРUА ШНА ~ 
1§_ _ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 1 
~ (Преlје Управа фондова) ~ 1 основана 1862 г. ~ 

~ 1 
~ БАНI<ОМ УПРАВЉА НЕ3АВИСАН УПРАВНИ ОДБОР -

1 1 
~~ ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ ~ 
~ ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ: ~~ 
~ ЗАГРЕБ. ЉУБЉАНА, СПЛИТ, САРАЈЕВО, ЦЕТИЊЕ, НОВИ ~ 1 САД, НИШ, СКОПЉЕ и БАЊА ЛУКА ~ 

~ АГЕНЦИЈЕ: 1 
1~ КРАГУЈЕВАЦ, ВАЉЕВО, ЧАЧАК, ЗЕМУН, ПЕТРОВГРАД, ~=_-_ :_ 

БИТОЉ t~ ПРИЈЕПОЉЕ ~ 

1 1 
~- _: ГЛАВНИ БАНЧИНИ ПОСЛОВП: ~~:. 
~ Рукује свим државним и јавним фондовима: пупилним, депо- ~ 
,'!§ зитним и црквеним капиталима, манастирским. општинским и ~ 
~ задужбинсrшм новцем ит.д. ~ 

1 Емитује обвезнице n валожнице 1) 
f!!§_- Прима улоге на штедњу ~ 
~ Одобрава зајмове на непокретности, а општинама и само-
~ управним телима на прирез и приход ~ 
ј§ ЕсЈ<онтује менице новчаних вавода ~-: 
~ Ломбардује хартије од вредности, акције Народне банке и 
1§_ Привилеговане аграрне банке и благајничке записе Министар- ~ 
1§ ства финансија - Есконтује наредне купоне са својих зало- §i 
~ жница доларске емисије (Селигман) које су нострификоване ~ 
~~ у Краљевини. 1 
~~ 3А СВЕ БАНЧИНЕ ОБВЕ3НИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА 1 
~ 3а сва обавештења обратити се на адресу: ~ 1 ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА, Београд 1 
~ или њеним филијалима. ~ 

UIIIBI.IUIIIIIIJIIJIUIВHIIIШМJIIIIIIIII8 
Штампарија .I'рафички Институт•, Београд Кнеза Павла 15а. 

N 
POPULARNA 1 SТRUcNA REVIJA ZA AStRONOMDU 

МПEOROLOGIJU. GEOFIZIKU 1 GEODEZIJU 

GOD. Ш 5 CENA 6.- DIN 

PUBLIKACI.IE ASTRONCMSKOG DRUSTVA BEOGRAD 1937 



rг~~~~~~~, 

ПрепоруЬа Сатурна 

На предлог Главног просветног савета Г. Минист~р 

Просвете решељем бр. 26510 препоручиоје Астро
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Свечана академија поводом стопедесето

rодишњице смрти Руџа Бошковиhа 

Астрономско друштво у Београду, које је ставило себи 
у задатак популаризацију астрономије, сматрало је да Ђе ље
гова делатност бити непотпуна аЈ<о не обрати довољну пажљу 
и нашим великим људима. Међу љима има и таквих, који су 
познатији у иностранству него ли код нас и грех би био, I<ако 

Збо 

Руџе Бошi<овиii 

према љима тако и према данашњој омладини, ако се не би 
урадило све оно што је потребно да се љихов живот и рад 

не изнесу на видело и учине приступачним будуtим нарашта
јима. С тога је Управа Астрономског друштва велики део своје 
аi<тиRности посветила припреми прославе стопедесетоrодиш

њице смрти Руџа Б о шковића, нашег највећег астронома, ма-

тематичара и филозофа. 
Основан је и почасни одбор прославе под претседништвом 

господина /l,обривоја Стошовића министра просвете . Чланови 
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почасног одбора били су: г. г. Dr. Бранко I<алуlјерчиt, ми
нистар пошта, ing. Светозар Станковиt, министар пољопри

вреде, Влада Илиt, претседник Градског поглаварства, Дра

гослав М. Стојадиновиt, директор листа "Време", Манојло 
Сокиt, директор листа "Правда", Dr. Светислав Петровиh, ди
ректор новинарске агенције "Авала'' и Dr. Коста Луv.овиh, шеф 
централног пресбироа. 

Свечана академија одржана је 16 маја у IО·ЗО часова у 

великој сали инжињерског дома. Интересовање за ову свеча

ност било је велико, тако да је и краткоталасна радио ста

ница преносила целу академију. Одзив београi)ана превазишао 
је сва очекивања приреlјивача. ·сала је била препуна најелит
није београдске публике науке и Јавног живота. Meljy оста

лима присутни су били г. г. Dr. А. Белиt, претседник СрпсЈ<е 

краљевсЈ<е академије наука, i)ен. С. П. Бошковиt, начелник 

Војно географсi<ОГ института, Dr. М. Миланковиh, проф. унив., 
Dr. А. Билимовиt, проф. унив., Dr. В. Мишковиt, проф. унив., 
Dr. М. Тривунац проф. унив., br. В. Жардецки, проф. унив. итд. 

Г. Министра дочекује г. Ћуричић са члановима управе 

и одмах затим г. Министар отвара свечану академијуу гово

ром који доносимо у целости: 

Госпоi)е и Господо, 

Са задовољством сам се примио почасног претседништва 

ове свечане академије, коју приређује Астрономско друштво, 

поводом 150-то годишњице смрти великог Руџа Бошковиtа. 

Ово је задовољство за мене у толико веtе што видим 

да се наша омладина дубоко интересује за науку и што се 

још увек код нас гаји култ према прошлости и нашим вели

ким људима, што је од увек претстављаu за нас битни стуб 

опстанка и постојања. 

Вама Ђе господа предавачи говорити о животу и значају 

Руџа Бошковиtа. ја xoty, као Министар просвете да овом 

nриликом оживим успомену на њега. 

Неоспорно је, да је наш Бошковиfi универзални геније 

који је унапредио многе науке. Био је он велики астроном, 

одлични математичар, геофизичар и геодета. И ако су неке 

његове теорије застареле због наглог развоја науке ип а к 
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~ожемо бити горди на иашег научника из више разлога. 
Ђошковиt је у науци дао много нових ствари које су до 

његовоr доба биле непознате. Затим он је био претеча мно· 

iГИМ великим научницима. Данас, најзад, њеrови радови из 

геодезије као и њеrова атомистика још су увек актуелни. 

I<ao што видимо Бошковиh је високо уздигао глас наше 
>нације и он је наш велики културни капитал. Поред тога 

Руџе Бошковиt био је добар син ове земље. Није се стидео 

.што је син Балкана и увек се заузимао за своју отаџбину 

ti<aкo је и сам говорио: "који предмет може бити важнији за 

'Министар просвете г. Стошовиli на акадеАшји. - С десна на лево: 
:г. др. Мосоровичиh, г. ·8 . Ћуришиt;, г. Стошовиh, г. Св. Ристиh и 

. г. Ћ. HHI<OJIИh. 

мене од онога у коме се ради да од пропасти сачувам своју 

.домовину«. 

Као Мини·:тар просвете, ја од свег срца апелујем на 

·наше научнике и на нашу омладину да, им.ајуtи у виду да је 

rБошковиt био југословен, одржава култ према њему, дЗ: се 

-њиме баве и да га и3учавају. Верујем да у Бошковиtевим 

.делима лежи велики студиозни материјал v. драгоцена ризница 
наше културе, па тим ире, одбацујуtш политизирање око мртвог 

•и великог Бош1<овиtа, приступимо проучавању њеrових дела 

. са оном љубављу са којом је он сам радио. 

Отварајуtи ову свечану академију, xoty да похвалим 

D'спешан рад младог Астрономског друштва и његовог преду-
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зимљивоr претседника г. ЋуричиЂа, које са успехом ради НЭ! 

лопуларизацији науке. 

ЧеститајуЂи им на досадашњем раду ја желим да не

клону веЂ да и даље тако продуже, уверава}уЂи их да Ђе их

на томе nуту пратити симпатије свију нас и да Ђе уживати 

пуну потпору владе г. др. Стојадиновиtа. 

Пос .те говора госnодина Министра узео је реч· господин• 

Војин ЋуричиЂ, управник Хипотек<1рне банi<е, претседник Астро

номског друштва, који је измеiју осталог рекао: 

Господине Министре, 

Госпоiје и Господо, 

Допустите ми, пре свега, да се захв<Јлим у име Астро

номског друштва г. Министру што нам је уi<азао ту част да. 

отвори ову свечану аi<адемију, да се захвалим и Вама што. 

сте дошли у тако лепvм броју да заједнички са нашим дру

штвом одате пошту нашем великом научнику Руџу БошковиЋу~ 

Наше друi.llтво основано је са циљем да популаризује 

·науку и да се бави изучввањем наших старих научника. Тако

је искрсла идеја да nрослављамо БошковиЂа. БошкониЂ је

свакако један од наших највеtих научника. 

У астрономији па и у другим наукама он је дао више· 

nриоритета. Сnомињем само неколико }{ао nроблем тела мак

сималне атракције, рачун изравнања, радове о кометама кащ 

је први пре свих астронома изнашао путању ко-мете из свег& 

три посматрања. Био је он претеча Лежандру, Гаусу, Лоба

чевском, Кан ту. 

Поводом ове прославе могу реЂи, да је наше друштво, 

за проnаганду БошковиЂа учинило неколико врло корисних 

ствари. Пре свега; на дан БошковиЋеве смрти ми смо успели . 

да у дневној штампи скоро целог света пустимо чланке О· 

БошковиЂу као научнику и као Јуrословему. Министарство 

пошта на заузимање нашег друштва из.даЂе сnомен марке са. 

ликом БошковиЂа. Наша општина даtе такоtје на заузимање 

нашег друштва једној леnој улици име нашег великог науч

ника. Поред тога наше Ђе друштво дати да се изради попрсје· 

Руџа БошковиЂа које Ђе бити постављено на l{алимегдану .. 
Исто тако у нашем друштву чланови раде Спо.мењицу о Бош-
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11<овиЂу која :ће ускоро бити публикована и у којој Ђе се 
.изнети живот и рад овог великог научника. 

На крају г. ЋуричиЂ моли nредаваче да оДрже своја пре

давања. Прни од предавача био jt: г. Ћ. НиколиЂ. Један део 

+.ьеговог nредавања доносимо, док се остало налази веt оштам

.пано у Сатурну бр. 1 и 2 од ове године. 

Ивrл.ед сале на свечаној аi<адемији приреtен у спо~1ен 
Руџа Бош!{овиtа. 

Госnодо н госnође, 

Пало ми је у део да говорим о Бошковиtевом југосло~ 

Ћенству и његовом дипломатском раду у корист Дубровачке 

републике. До·к нисмо били уједињени прослављао се БошковиЂ 

у Београду као Србин у Загребу као Хрват. Меiјутим, види

lhемо да се БошковиЂ осећао Словеном Балкана XVIII века 

што потпуно одговара данашњем појму Југословена. 

Јадан је изгледао Балкан после пропасти Српског цар

сrва. Србија грца под хордом Турака, Хрватска 110д Аустри

јом. Једини је Дубровник слободан. "Са свих страна опко

љени варвзрстом, nева Руђе, ипак се бавимо строгом науком 

и лепом књижевношћу како на латинском тако и на словен-
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ском којим код куtе говоримо". Дубровни·к зэхваљујуtи Ср
бији и Босни успешне води трговину без којих се наших по
крајина свакако неби одрњ.ао. 

У Орахову селу код Поповог поља седи стари Бошко
У народној ношњи и са опанцима 1е са својим сином Нико
лом и осталим сељацима Херцеговине слуша гусле, народни: 

инструменат које некако чудно гуде разно<:ећи по Динари пе
сме о Краљевиtу Марку, битци на Косову, цару Душану њ 
цару Лази. Слушају они те песме, наш-е народне песме за 
које је познати германофил Н. S. Chemberlen казао у своМt 
делу "Основе XIX столеhа" да су наша највеhа идеали
стичка снага, наш највећи каnитал. Слуша те песме младо· 

сељаче, Никола Бошков и упиј.а их у своју ду.шу. Онда на
пушта дом свога оца и дошавши у Д.уббовник као Никола 

Бошковиt поqиње трговину кожом . Носи га трговина у 
Јужну Србију и Рашку. Гледа он муке српског живља кога. 
затупљују мухамеданци, како је то писао. исти ёemberlen. До
~авши у Рашку са суза~\а у очимн посм.атрњ манастир Ми
л~шево у пламену. Док nламен гута Мил.ешеr.о, док Турци• 
носе благо и реликвије, Никола, католик одједаред oceha то
плину у срцу. Долазе му пред очи Херцеговина ... отац .. гусле .... 
песме о Марку, Душану и Косову. Та и његови претци били• 
су синови те земље, онда, и он је Словен Балкана. И Никола• 

купује· од Турака опљачкане ствари. Поред тога Никола је
оставио и св-оје записане успомене где говори о српским. 
народним песмама. Као што видимо, Нико.ла ј.е био свестаtt 
свога порекла. 

Још 1610 долази из Бергама (Италиј:а) у Дубровник
трговац Бара Бетера. Ту му се рађају ц.еца која су расла са 
малим Дубровчанима, словенизирали се тако, да поодрасли 
пишу чак nесме и на нашем језику. Ни.кола Бошковиh жени, 

се Павом Бетера и из тог брака ј.едни.м биолошким уједи
њавањем динарске и медитеранске расе }iJa\jjaj1y се деветоро 

деце. Ова деца, од којих је осмо било Руџ•е (рођен 18 маја 1711) 
васnитавана су под окриљеь\ словенске и романске културе. 

Од оца Николе примили су они идеали.с'I'ичку снаrу народних 
песама. Та и Руџе је · споми~ао кнеза Лазу. Од оца су при
мили и хуманизам, онај хуманизам много исмеваног Балкана 

који је за време Душана добио једну законску форму када 
<:е штитио и сирома и богат, за време,, Д.ок се на културном. 
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заnаду још у XIX веку деца nлемиЂа уче лову на деци 

сиромашног живља. Зар је чудо, онда , што је Бошковиh био 

највеtи хуманиста XVIII века? Од мајке примају смисао за 

лепим. 

Као што видимо, веh је довољно елемента да верујемо у 

Бошковиtево Југословенство . Но то није све. Сада li.eмo 

видети оно што је сам Руџе nисао. 1762 сретамо Бошковиtа 
у Цариграду одакле преко Балкана путује у Пољску. Долази 

Руџе у Бугарску. У бугарско село l{анару (данашњи Давидкој-и) 

стиже 1 јува и nише: "Језик овога краја наречј е је словен

ског језика а како је то мој матерњи језик могао сам се са 

њима споразумети и разумети по мало од онога што су ми 

говорили<. Дакле, за Бошковиtа БугАри имају словенски 

језик, али он за њих не каже наши. У Пољској чује реч 

бољар за коју каже да је сло венска па оnет ни Пољаци, за 

Руџа, нису наши. Руџе Русе једноставно назива Московити. 

Меi)утим, кадн, у почетку Седмогодишњег рата генерал Хадик 

са војском на чијем је челу било око три хиљаде Хрвата 

уцењује Берлин, Бошковиh сав cpeli.aн узвикуј е : "Живео 

Хадик и наши Хрвати « , да би нешто касније nисао како са 

њима Дубровчанима путује и један Хрват. Видимо јасно, како 

Р"У џе Словене и Бугаре и Пољаке и Русе не признај е за ~наше с:, 

Хрвати су наши па оnет он није Хрват, зар није јасно, да он 

себе убраја у Словене Балюша XVIII века, I< ада није nосто

јала nлеменска свесна националност. То Словенско Балкан
ства ХVШ века одговара данашњем nојму Југословена, зато 

и смемо, не ради конвенционалности, веt мирне душе сма

трати Руџа Бошковиtа за Југосл овена а не ни као Србина 
ни као Хрвата. 

Г. Мата Милошевиt, редован ч л ан народног nозоришта 

рецитовао је Аниhеву nесму : "У славу Р. Бошковиhа", а мало 

доцније, nосле предавача г. Ристиtа и песму: ,,Вила Дубров

ника". Публика је аnлаузом срдачно поздравила нашег сим

патичног уметника. 

Госnидин Dr. Св. Ристиt, nроф. Више nедагошке школе 

одржаu је врло интересантно предавање "Фарадеј и Бошковиh" 

које hемо донети у целости у наредном броју. 

Лоследњи предавач био је наш nознати научник г. Dr. 
Стјепан Мохоровичиt, проф. из Загреба, чије предавање до

носимо у целости: 
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Gospodine Ministre, 
Gospodje i gospodo ! 

U jugozapadnom dijelu nase velike domovine Ьlista se je
dan od najlepsih dragulja u kruni i{aradjordjevica: nas prekrгsni, 
slikoviti, suncem i slavom o!:>asjani Dubrovnik. Ne samo, da је 

to jeddn od najdivnijih krajeva svijeta, vec tu obltava i narod, 
ро oЬ!icju i uzrastu sigurno n: jljepsi u citavoj Evropi. Osublt 
је taj svijet morao tamo Ьiti negda i ро svojim dusevnim spu
sobnostima, jer si је znao ocuvati svoju slobodu najdulje od 
sviju Juznih Slavena. Razmjerno malen gradic па obali morskoj, 
zasticen sa istoka silnim planinama, orlakivan sa zapada naj
modrijim morem, obasjan azurпim пеЬоm i opkoljen silnim 
bedemima, prkosio је stoljecima gordoшe mljetackom lavu i 
kasnije silnoj moci polumjeseca. Spretni trgovci, dobri vojnici i 
jos bolji diplomate, branili. su uporno svoju slobodu, koja ih ј е 

dovela do velikog Ьlagostanja i visok og kuJturnog napretka . 
Tako daje Uubrovnik nasemu narodu niz velikih knjizevnika , 
umjetnika i naucnika, te postaje ubrzo nasom Atenom. Eto, i to 
moze da zahvali samo jednoj uzvisenoj okolnosti, koju је s 
pravom i sa zanosom opjevao njegov najveci pjesnik vjecnim 
stihovima: "О !tjepa, о draga, о slatкa s/obodo! Daru и кот 
Slla Ьlaga Т!isnji пат Bog је do!« Vec u 15 vijeku nalazimo u 
Dubrovniku naucnike, koji dolaze па veliki glas u stranom na
ucnom svijetu, kao na pr. znameniti Gazolic, а u 16 i 17 vi
jeku imamo vec veliki broj glasovitih matematicara i fizicara, 
kao Sagric i Nale, Hudijerпa i Gradic, а medju njima је blo 
svakako najzпamneitiji Marin Getaldic, kojemu imamo da za
hvalimo primjenu algebre u geometriji, ра na pr. nasi srednje
skolci ni пeznaju da је to, sto uce u geometriji, velikim dijelom 
dusevna svojlna nasega covjeka. Spomenemo li jos, da је Du
brovcanin Getaldic prvi росео upotreЬljavati pпrobolicka zrcala, 
dok је njegov vrsnjak nesretni splitski nadblskup Gospodnetic 
( De domiпus) ne samo prvi ispravno pretumacio dugu, vec је 
otkrio dalekozor sa lecama, tada nalazimo upravo па slaven
skom jugu koljevku i pretece moderne astronomije. Zar је onda 
stogod cudnovatog, da је u ovakome amЬijentu u pocrtku 18 
vijeka mogao ugledati svjetlost svijeta ne samo najveci Du
brovcanin, vec i jedan od najvecih veleuma, kojega је dalo co
vjecanstvo uopce, а slavenski jug napose: То је nas · Rudje 
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}osif Bosf<ot7lc, ne samo jedan od najr?eCifi asfronama, ma
femaUcara i li3.icara, vec i jedan od najr?eCili fi!o3.ola sr?ojega 
doba! Dodamo li k tome, da је Ьiо izvrstan latinski pjesnik ј 

popularizator nauke, ра odlicni diplomata, tada vidimo, da је 
njegov genij Ьiо svestran ј neumoran. Ovako silno znanje mogao 
је u ono doba stecj tek u ltaliji, gdje је stupio u Isusovackj 
red, ра to daje ј osobltu Ьiljegu njegovom naucnom radu. Bio 
је profesorom u Rjrnu па Collegjum Romanurn i profesorom na 
univerzitetu u Paviji, te kasnije ро raspustu Isusovack<-ga reda 
bude imenovan direktorom pomorske optike u Parizu uz nvjet. 
dя primj francusko drzavljanstvo. Za svoje zasluge па podrucju 
nauke Ьiо је izabran clanom ucenih drustava ј akademija na uka~ 

u Lond unu, Haarlemu, Rimu Firenci, Bologni, Cortoni, Petro
gradu, Lyonu, Metzu, Naocyu itd. Proputovao је gotovo citavu 
Evropu, svagdje primljen uz velike pocasti od najuplivnijih ljudi 
politike ј nauke. Dva su najznatnija d r gadjaja u zivotu ovoga 
velikog naucnika: prvo, kada је pocttkom 1764 godine napшtio
Rim i otisao u Paviju; i drugo, kada је 1773 godine definitivno 
napustio astronomski ops~rvaturij u Milanu (La Specola di Brera)~ 

;nesto i radi poznate nase prjrnorske tvrdoglavosti i pretjerane. 
-osjetljivosti. Dok је napustanje Rirna Ьila za Boskovica velika 
Sft са, jt'r је izasao doduse prekasno iz uskog skol ~ stiёkog kruga 
li zastarjele matematsk~ skole,_ to је napustя nje opst rvatorija u 
Milanu bila za nj kao jstrazivaoca katastн, fa, i to kata~trofa u 
potpunnme smislLt rijeci. Ovim odlaskom iz Milona i r;, spusta
njem jezuitskog reda jste godine, izbacen је Boskovic kao пa
ucnik jz svoje kolotecine, prestar а da Ьi se m• •gao prevrjen
tirati i naci onaj dusevni mjr, koji је neophodan kriterij za stva
ranje veltkih djela. 

Тн~ьа sada da iznesemo naucni rad velikoga Dubrt •vca 
njna koji је Ьiо u prvome redu asfronom. Ri1di toga pt •Ctti 
cemo sa nabrajanjem пjegova rada na podruёju astroпvmije, а 

ovaj rr.d је ј ро oblmu ogroman. Evo sta ј е Boskovic ur ·dio 
na podrucju praktjcke astronomjje: OvdJe је na osn-.. vu Р · sma
tranja suпct:~nih pjega, koje ispravno upozп r. je k о tvortv,n t· па 
suncanoj povrsiпi, odredio prividnu rotaciju sunca Si1 2613/ 4 daoa. 
Ја govorim ovdje naurnice о prividnoj rut:tcijj ~unc<:t ЈtГ uz
memo li u obzir i pomicanje ро ekliptici, dubtli Ьismo isrravnu 
vrijedn' ·st za pr<:tvu rotaciju Sunca od 251/ 2 dan ' · Prikl n Sun
ceva ekvatura odredio је prilicno tocno sa 7 '. 44' _ Boskovtc је 
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zatim istrazivao prolaze planeta Merkura ispred Sunca, te је 

napose istrazio i oЬlik Zemlje i promjenu gravitacije па poje
dinim mjestima zemljine kugle. 1750 godine ро пalogu раре 

Benedikta XIV mjtri dio zemljinog meridijana u papinskoj dr
zavi, te kasnije nalazi kao najvjerovatпiji vrijednost za spljoste
nost Zemlje 1:273, sto је za оп о doba Ьilo izvaпredno tocno, 
а i od danasnje se vrijedпosti malo razlikuje. Odredjivajuci 
srednju gustocu Zemlje prvi је upoznao uticaj kontinenata i mora 
na otklon njihala od vertikale. Dalje је Boskovic istrazivao 
godisnju aberaciju zvijezda, te pojavu refrakcije svetlosti и 
atmosferi. Osim toga bavio se је Boskovic vrlo mnogo 
teorijom i praksom astronomskih iлstrumeлata, ispravлo pretpo
stavljajucj, da mi moramo zлati, sto mozemo od nekog jлstru
menata ocekivati i koje su njegove pogreske. Razvjo је takodjer 
teorjju suлcanih ura i dao је formule za njihovu ispravku, а 
osjm toga konstrujrao је novi objektivni mikrometar, koiega је 
nazvao megametrom. Ovdje nije Ьiо Boskovic sretлe ruke, јег 

su se za prveлstvo ovoga znatлog izuma otimala istovremeлo 

dva velika naucnika: u Fraлcuskoj Rochon, а u Eлgleskoj Ma
skelyn, sto је Boskovicu mnogo ojadilo zivot. Nadalje se је Bo
skovic bavjo odredjivaлjem mjesta plaлeta, а лароsе Vелиsа, 
te је dao лovu metodu za izracunavanje staze kometa. Ол ј~ 
tako izracunao staze kometa jz 1773 ј 1779 godine. Kada је 13 
marta 1781 godine otkrio Wi!liam Herscfie! и Bathu kraj Lоп
dопа novo пebesko tjjelo, иpoznaje vec iste godine nas Bosko
vjc prvi, da је to plaпet, i лalazi, da mu је staza eJjpticлa, ло 
da se raz\ikuje od krиga. Ovaj лapadno zeleлkasti planet doblo 
је kasnjje ime Uraл. Na osлovu posmatraлja mjeseca, dosao је 
do иverenja, da mjesec леmа atmosfere, а zodjjaka\лu svjetlost 
tumacjo је kao odsjev krajлih granica suпсале atmosfere. Ve
Jjka mu је takodjer zasluga, sto је и Мi\али osлovao zvijezdar
njcu La Specola di Brera, gdje је kojih sto godjna kasnije iz
veo Schiapare!li svoja zпaшenita otkrica Marsovih kaпala. U 
teoriskoj astronomjji prvi је rijesio proЬlem tjjela maksjmalne 
atrakcije, te istrazivao gibaлja atraktivлih tjelesa i okиsao se u 
teoriji perturbacija, no nije mu uspjelo rijesiti taj teskj proЬlem. 

Boskovicev rad па podrucju ·aptike zapr2vo је u uskoj vezi 
sa njtgovim radom па podrucju astronomije, ра је vrlo dvoj
bt" n 1, · dq li bi se Ьiо Bosкo17ic uopce toliko bavio optjckjm 
proЬlemima, da лiје Ьiо и prvome redu astronom, i to kako 

-smo vidjeli, as'tronom svjets'koga ranga. Do ovako visokog ste
·peпa mogao se nas Boskovic uzdignuti iz razloga, jer је Ьiо 

odlicni matematicar, ali doduse zastarjele sko\e, te za razliku 
od svojih kasnijih savremenika, on se ne sluzi velikim mate

·matskim aparatom, kojemu, ciлi se, nije Ьiо ni opoblto vjest, 
vec voli prozirлija ј elemeлtarnija izvodenja i dokazivanja. Mo
~uce lezi и tome k\ica zazorf1osti, prezira ј лeprijateljstva ла 

koja је Bofкovic naisao, osubito kod nekih slavnih francuskih 
naucлika, а nije tome Ьilo samo uzrokom, kako se је to uvijek 
·do sada isticalo, pripadnost jezuitskome redu, koji је blo, а i 
.danas је jos trл u oku takozvaлih slobodoumnih . krugova. Sam 
BofKo17ic nije se nikada bavio matematikom u smislu l'arte pour 
il'arte, vec su svi proЬlemi kojima se bavi, uzeti iz potreba zi
vota i nauke. Medu jednim od najznatnijih proЫema astrono
.mije onoga doba, Ьiо је proЬiem konstrukcije valjanog objek
ltiva za vece refraktore. Vec odmah u pocetku, kada је бalileo 

бali!ei prvi uperio svoj durbin pt1t svemirskih dnblna, opazilo 
.-se, da sociva imaju znatnih pogresaka, koja Ьi trebalo bezuvjetno 
odstraniti. Prva mana jednostruke sferne lece (soCiva) Ьila Ьi sferna 
aberacjja: Ола se sastoji u tome, da је lom svjetlosti ла rubu 
lece лerazmjerno ve.Ci, nego li na mje:,tiшa, koja su Ыiza op
.tic.koj osi. Descarfes proracunao је prvi, kakvi Ьi oЬlik morala 
,jmћfi leca, da bude bez sferпe aberaije, ра dok је Newton dao 
.jednostavno geometrijsko rijeseлje, daje nas Bosкo17ic mate
•maticku konstrukciju pomocu konca, dakle koлstrukciju, koja Је 
·U prvome redu odredena za opticara, koji treba lecu da izbrusi. 
No па zalost, u ono doba, а i mnogo kasлije, nijesu opticari 
,znali izbrusiti druge, do. li sferлe lece. Druga је mana svake 

_.jednostruke lece da se kod Ioma javlja i rasa (disperzija) svije1lo
sti, te se na pr. Jjublcaste zrake јасе lome пеgо li crvene zrake. 
·Ova pogreska lece zove se hromatizam. No zapravo dolaze 
. оЬје pogreske Iece :zajedno, ра је trebalo nastojati, da se 
· оЬе mane :Iece uklone. Velika је zasluga nasega BosKo17ica, 
:sto је istrazujuci razdiobu svjet\osti u slici, prvi pokazao, 
da hromatska aberacija ne skodi toliko dobroti slike, ko
liko upravo sferna aberacija, dok је Nowfon obratno i krivo 
tvrdio. Iza kako је Clairau!t 1761 razvio teoriju dvostruke 
.ahromatske lece daje vec 1763 godine Bosкovic elemлtarne 

izvode njegovih formula; no on polazi i dalje, te jzraduje 
metod.u za isradivaлje iлdeksa loma pojediлih spektralnih Ьоја 
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u staklu, ·te konstruira svoj "vitroтetruт ·" kojega Francuzi; oa
zivaju diasporametre. Kod toga је Bo.SК:ovic · pokazao, da se do
bije skoro posvema ahromaticki dalekozor., ako se postigne jed-
naki lom za barem tri spektralne Ьоје, no za to su potrebne· 
tri lece u objektivu, te је takove i pюracunao. Dalje je
Bosкovic prvi primjetio, da Ьоје u ahromatskom• dalt'kozoru, 
potjecu nяjvecma od losih okulara, te је dao poticaj za ispiti-
vanjf: i usavrsavanje okulara, ра s toga mor•amo ovaj pionirski: 
Boskovicev rad oko usavrsavanja astronomskih dalekozora dosт 
tojno uvaZiti i ocijeniti. 

Kako је Bosкovic Ьiо u astronomiji veJ.iki ppjstasa New-. 
tona, to је ј u optjcj pristao uz njegovu teorjju emjsije svjet-
losti. Radi toga zaтjsJja BoП(ovic dalekozor punjen -sa vodoт, 
kojjm је mjerjo aberaciju zvjjezda nekretnjca ostobodno sa, 
oblcnim dalekozorom. 1 ako smo danas u tоте na Cistu, da se · 
ovim Boskovicevjm pokusoт neda raz!U'Citi о ispravnosti undu-. 
latorne i emisijone teorije svjetlosti, to је ipak ovaj pokus, do-
duse tek kasnije jzveden, doveo do novih- pogleda u optici tje-
lesa koja se gibaju, sve ako se danas s· tiтe u vezi Boskovi-
cevo ime presucuje. 

U meteorologiji istaknuo se је Boskov.ic mjerenjem vtsшe · 
atsmofere, koju је odredio sa 1,66 g-eogr. тilje, to jest oko-
121 /. km. Tako је i nehotice ·odredio visinu onog· dijela Zeтljine · 
atmosfere, u kojeтu је sadrzano oko• 3/, uzduha, te u kome se · 
z Ьivajи sve тanifestacjje zjvota, а kojega nazivaтo troposferom .. 
Osim togп naиcavao је, da se iznad ovoga sloja nalвzj jos je-
dan izvanredno rijetki sloj zraka, koji se postept:пo gubl i pre
lazi и vrlo velikim visinaтa и vakum. Мodru Ьоји atmosfere· 
tumacio је difuznom reflekcijom svjetlosti па sitnim zrncima· 
prasine, koje da је najjace za ljublcast.e i modre z.rake. Time је· 
postao pretecom ispravпog tumacenja ovog· pюbltma ро Lord: 
Ray/eigfiu. 

U matematjci i geomerici istaknuo se је Boskovic najprije· 
tiтe, sto је dao prvu metodи za jzravi1Jjanje pogvt saka, а zatiт · 
је rjjesjo рrоЬ!ет gradje pcelinih ce!:ija. Osjm toga bavjo se je
grafickim razresavanjeт sfernih trokutз i difert:Ncijaln т ~ eo
тetrijoт. Zanjтivo је jos, da је BoskoГJic prvi nabacio рrоЬ!ет, 
ekzistencije prostora sa cetjrj ilj vjse dimenzija. 

. Vec sve ovo Sfo smo nabro;i/t: Ы!о Ы dovoljno da BosК:o
vica uГJrstimo u red najveCifi nauCлifљ sviju vremena. No kruп111 
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svega njegova O.jelovan.ja zrcali se u njegoviт razтatranjiтa 
1temelja, na kojiтa poёiva fizika. Najprije razтatra Bo.SК:ovic Ьit 
prostora, vreтena i ·tvari. Prostor, vrijeme i tvar su mu konaёni 
i diskretni, а gdje nета tvarj, tато ти nета nj prostora. Da
,Jeko Ьi nas odvelo, .da se ovdje upustiтo u razmatranje njego
vih spekulacija, koja su vrlo plodna, jer to Cinim na drugome 
mjestu, vec сета tek spomenиti, da sи ga ova razmatraпja 
.nиzno dovela do njegove glasovite filozofjje prirode, svedene 
па jedan jedini zakon sila, koji postojj и prjrodi. Tako је nas 
Rudje Bosкovic izgradio syoju jedпostavnu atoтistiku, koja је 
.naisla па uajvece prjznanje uctnog svjjeta, te је upravo danas 
izvanredno aktuelna, kada na поvо izgradиjemo nas nazor о 
prirodi тaterije. 

Evo, ovako smo u kratkim crtama prikazali rad ovoga 
naseg velikog C'J-vjeka na podrucju p'rjrodnih nauka. Hocemo li 
~spravno ocij~niti ovaj ogromnj posao, ia koji је gotovo пevjc
rovJtno, d'a ga је izveo .jedan jedini naucпik tada тоrато iтati 
na umu i doba u kome је zjveo ј djelovao, te stepen razvitka 
ondasnje nauke. Bez d·vojbe је nas Rudje krCio пauci smjelo 
поvе puteve, ра ako ,је doduse i koji put zastranio, to sve ne 
umanjuje njegov.e ve1jcine kao jstrazioca prirode, jer se ta mjeri 

• grandioznoscu proЬ!ema, kojima se је bavio. Mi blsmo se пјетu 
пајЬоlје oduzili za· slav.u, kојот је рrопјо паsе ime siroт svi
jeta, kada di poceli izdavati па naseтu jeziku prevode njego
vih пajbt..ljih djela, а o-sC'Ьito пjegovo remek-djelo "Theoria 
PhjJosophiae пaturalis redaota ad uпicam legeт vjrium in natura 
existentiuт<: Tako Ьi dali naseтu тladem narastaju svijetli 
primjer u kojeg treba ·da se ugledaju. Vodeno tот тjsli, izdace 
nase jos vrlo тlado, ali ag;ilno Astroпoтsko drusto u Beogradи 
»Spomeпiouc tU kojoj - се biti iscrpivo obraden i razlozeп rad 
nasega Bosкovica. Ти се ЬНi objektivno prikazan i опај silni 
щ~l:d, koji је nas .Rudje uzjvao u straпoт naucnom svijetu, koji 
mu se је .dostojno odutio, sto је jedan lijepj krater gotovo u 
sredini Mjeseoa prozvao пjegovim imenoт. Tako ти је strani 
naucni svijet .jskazao najvecu pocast uvrstivsi ga и паисnј ОЈјтр 
i u Plejadu najslavnijih astrono.ma, matematjcara, fjzicara i filo
.zofa sviju vreтena! 

После предавања r . . Мохоровичиhа, г. Ћуричиt nробраним 
.речима захваљује се у име друштва nрисутнима на посети и 

.закљу"'ује ову врљо успелу приредбу. 
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Редовна годишња скупш·тина Астрон-ом
ског друштва 

У nонедељак 17 маја 1937 године ОАржа·на је Ј')едов!ШI. 
скупштини Астрuномског друштва. Скупштину је отворио 

претседник г. Ћуричиh у присуству великог броја чланова .. 
Одмах после избора заnисничара ирен:едник nсдносw 

скупштини следеhи извештај о општем раду Друштва у току 
прошле године: 

:~>Од ос11ивања друштва наша је прва @·рига билR да обез
бедимо излажење нашег acrpoнo,\l.cкo.r часописа :. Сатурн «. 
који је прешао у нашу својину nочетком nрошле године. У 
ту сврху требало је уредити две ствари: обезбедити довољањ 

број сарадника и осигурати материјална сретс:-ва за издржа
вање листа. Број људи који се код на.с бави а.строномијом, 

више је него скроман. Зато смо били приморани да се обра

тимо иностранству. Уnисали смо наше друштво у францусЈ<О · 

астрономско друштво. Тиме смо добили ослонац и потnоџуr 

једног друштва Ј<оје постоји вetf, 50· година. Можемо да пре
ведемо и отштампамо у Сатурну сваки чланак који изађе у· 

L'astronomie, гласилу Француског астрономског друштва. За
тим смо се обратили писмом нашој Астрономској опсерва

торији са молбом да нас и она помогне сарадљом на листу· 

и у друштву. У разговору које смо вод.или у више махова са 
г. уnравником и особљем оnсерваторије та нам ј.е сарадња обе
ћана. 

Штампа нашег лис1'а. доста ј.е скуnа услед специалног 
слога разних таблица, затим услед многобројних графика и 

слика, па иnак ми дајемо наш лист врло јефтино: 40 дин .. 
за чланов·е и 60 дин. за нечланове. Нашd би жеља била да· 
га Дdдемо још јефтиније како би био приступачан свакоме~ 

Да би nопунили МRњак који долази од листа морали смо да 
се обратимо за помоh установама које су заинrересоване
излажењем Сатурна. Обратили смо се прво Министарству 
пољопривреде. -Господин Манистар пољопривр>ед.е доделио

нам је једну помоh од 5000- динара са примедбом да и даље 
штампа.мо месе.чни преглед времена и IIO који чланак п з: 

метеорологије. Поред тога г. министар ј .е тражио да шаљемо

лист свим библиотекама њеиовог. ресора и свим uољоприв-
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редним школама. Господин министар просвете доделио нам 

је такоlје једну помоh од 3000 дин. Не можемо а да се и 

овом приликом не захвалимо најлепше г. министру пољопри

вреде и г. Министру просвете за ове потпоре. 

Да би могли да растурамо НС!Ш лист и по средњим шко

лама, обратили смо се Министарству просвете за препоруку. 

На предлог Главног просветног савета, г. Министар просвете 

решењем својим бр. 26510 препоручио је " сатурн « свим шко
лама у земљи. 

У прошлој години Друштво је организовало једно пре

даваље на Коларчевом универзитету. Предава ч је био г. 

Бослер, проф. унив . , директор опсерваторије у Марсељу и 

члан Фран. астрономског друштва. Г. Бослер је говорио о 

кометама. Предавање је било врло лепо посеhено и nотпуно 

успело. 

Велики део наше активности био је посвеhен nрослави 

стоnедесетогодишњице од смрти нашег највеhег астронома, 

математичара и философа Руџе Бошковиhа, која је одржана 

16 ов. м. пред пуном салом инжињерског дома. Господин 

министар просвете примио се почасног претседништва и 

својим говором отворио свечану академију, за коју се може 

реtи да је потпуно успела. Астрономско друштво није се 

задовољило само овом прославом веh сnрема и споменицу 

у којој би се приказао живот и рад Руџе Бошковиhа. 

На крају, управа Астрономског друштва обратила се Оп

штини са молбом да јој додели потребно земљиште за поди

зање једне астрономске опсерваторије. Наша молба је на 

решавању и надамо се да he бити повољно решена. Управа 

најлепше захваљује г. Јанковиhу, архитекти који је израдио 

план оnсерваторије. Управа се обратила општини са још јед

ном молбом да да једној од ле nших престоничких улица име 

Руџе Бошковиhа«. 

Пошто је скупштина примила без примедбе извештај 

nретседников, прочитао је секретар Друштна г. Ненад Јанко

виh следеhи извештај о унутрашњем раду Друштва: 

:~>Одмах после редовне скуnштине I<oja је одражана 16 
јануара 1936 године Управа је пристуnила организацији Дру
штва. На првој седници Управе одређен је начин на који he 
се вршити упис чланова и износ чланарине. Прихваhен је 

предлог Академског астрономског друштва које је нудило 



·нашем Друштву, да преузме даље издавање астрономског 
часописа »Сатурн«, који је тако Еећ од npвor броја 1936 
тодине постао гласило нашег Друштва. Приликом преузимаља 

»Сатурна« Друштво је од Академскоr астрономскоr друштва 

добило ЗООQ динара као помоћ за ппампање часописа, што 
је било неоnходно потребно јер Друштво није тада расnо

лагало никаквом имовином. 3а уредника "Са'Fурна" именован 

је г. Д-р Војислав Грујин, за власника у име [{руштва г. Не-. 

·над Јанковин, док је администрацију листа водио г. Ћорiје 
!Николин. Доцније је донет и »Правилник о издавању Са
турна« којим су биле прецизиране дужности оних лица чија 

је дужност да се старају о љеговом излажењу. Почетком , 
1937 гадине Управа је решилR, да се оснује Уређивачки одбор • 
чија fie дужност бити да се заједно с уредником стара о . 

урtђиваљу »L:атурна«. 3а чланове уређивачкоr одбора иза,. 

брани су: г. г. Д-р Стјепан Мохоровичић, Иван Томец, Д~р · 
Војислав Грујић и Перо Ћурковиt. У току 1936 године 

изишло је десет бројева »Сатурна«, од којих два двострука, 

са свега 288 страна; у току ове године до данашље скул

штине изишла су четири броја са укупно 128 страна. 
Оп:uта седница Астрономског друштва сазивана је свега 

два пут. Прва је одржана 12 маја 1936 године и на њој је 

за заменика књижничара именован г. Ћорђе Николин, ј~р> је 

дотадањи књижичар г. Франо ДомиnК() био поднео ос-nавку; 

.исто тако решено је да се nрослави стопедесетогодишььица 

•смрти Руџе Бошковина, чије је nрипремање поверено ]!едном 

·одбору у који су ушли г. г. Д-р Бранимир Малеш, Щ.р Во

_.јислав Грујић и Ћорiје НиколиН. 

Друга је одржана 28 јануара 1937 године и на њој је· 

· за заменика благајника именован г. Алија I<адраrиЉ на место . 

•г-це Винке Баљин, која је била принуђена да поднесе оставк~· 

због промене места становања; на истој седници изабран ј ,е · 

Почасни и радни одбор &а прославу Pyija Бошковића Иi 

· одреiјен је 11рограм прославе. 

У току 1936 године десиле су се две небеске nQjjC!вe: 

•I<oje су могле бити предмет посматраља и nомону он~ ми

нималних срестава у погледу инструмената,, којима је wаспо

-Лагало Друштво односно неки љегови чщџ~w.ви. Те дr.t~: појрве 

обнле су помрачеље Сунца од 19 јуна и. g;Qtaвa комеr.~ IIleдx:a~. 
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Управа је на неколико дана пре помрачеља дала дневној 
штампи једно саоnштеље о току ове појаве и исто је отштам

пано у скоро свим веним листовима. Предвиiјајуни да ће 
београдски хоризонт бити непово!tан за посматрање, помра

чеље је било рано ујутру, то је Управа организовала једну 

малу експедицију на Авалу, где је било више изгледа да Ђе 
хоризонт бити без магле и облака. У ексnедицији су узели 

учешна чланови Друштва г. г. Павле Емануел, Ландсберг, 
Ћорiје Николин и Ненад Јанковић. Посматрачи су распола

гали !едним рефрактором отвора 107 mm (својина г. Емануела), 
једним еклипсографом (својина г. Ландсберга) и другим по
монним инструментима. Пошто је време било веома повољно, 

то су резултати превазишли очекиваља. Добивени су много

бројни снимци разних фаза помрачељR и одреiјени тренуци 

додира као и кретаље температуре. Неки од снимака објав

љени су заједно са резултатима посматраља у "Сатурну" 
бр. 6-7, а истовремено оС'јављени су и резултати посматра
ња помрачеља појединих чланова из Београда и унутрашљо

сти. Од ових последљих треба нарочито истани резултате и 

фотографије г. г. Д· р Мохоровичина из Загреба, Ашауера из 

Ђевђелије, Басариtа из Велике I<икинде, Дивјановина из Ha
illицa и других. 

Комета Пелтие посматрана је кад год су то временске 

прилике доnуштале, а баш за време највећег кометиног сјаја 

небо је било готово стално облачио, те су посматрања могла 

·бити вршена само на махове. Пун Месец, који је светлео на 

небу у близини комете, такоiје је много ометао посматраља, 

али је ипак добијено доста снимака кометиног језгра од ко

јих су неки задовољавајуtи. Снимање комете вршено је ре

фрактором од 107 mш отвора (својина г. Емауела). I<ao о 

помрачељу Сунца и о појави комете Друштво је обавестила 

.јавност преко дневне штампе. Многи чланови Друштва из 

унутрашљости такоiје су посматрали комету и послали о 

·томе своје извештајес. 

Потом благајник Астрономског друштва г. Алија I<адра

'гин извештава скупштину о стаљу благајне: 

"Господо! 
По завршетку прве године рада Астрономског Друштва 

·Стање друштвене благајне закључио са 31-XII-1936 године 

изгледа овако: 
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Примаља: 

Пренос салда од Акад. 

астроном. друштва Дин. 

Огласи . . . . 
Субвенција Мин. nо

љопривреде . . . • 
Приход Olt уписнИне, 

чланарине и лисrа . 

3.106,50 
2.400,-

5.000.-

12.232,75 

Дин. 22.739,2:> 

Издаваља: 

Трошкови штампања 

• Сатурна" . . . . Дин. 18 659,30' 

Трошкови око експе-

диције • Сатурна • 

поштарина и таксе 

Салдо . . . . . 

l.893,4g 

2.186,46 

Дин. 22.739,25 

Салдо свих примаља и издавања од Дин. 2.186,46 састоји 
се из готовине у износу од Дин. 928,36 и код Поштанске ште
дионице Дин. 1.258,08. 

Концем 1936 године друштвn је имало 74 члана. Поче
тком ове године приступило је у чланство још неколико нових 

чланона. Прилив прихода у току ове године знатно је веtи, 
него што је то било у истом периоду прошле године. 

Овом приликом потребно је да као друштвени благајник 
изразим нарочиту захвалност г. министру Пољопривреде и 

Вода, који је у месецу августу 1936 г. доделио друштву суб
венцију у износу од дин. 5000.-

Исто тако друштво дугује још веtу захвалност Управи 
Државне хипотекарне Банке, која је одобрила да Друштво 
бесплатно смести своје просторије у банчиној библиотеци, а 

затим банчина управа повремено одобрава штампање банчи

них огласа у друштненом органу. 

Друштво је благодарно г. министру Просвете, који је у 
месецу марту ове године одобрио субвенцију од Дин. 3000.
Овај износ књижен је у месецу марту, па Ђе према томе бити 
саставни део благајничке готовине у извештају за 1937 
годину. 

Ова помоt, која је Друштву пружена од стране наших 
најмеродавнијих фактора у толико је значајнија, што се 

без исте не би могао довољно да развија друштвени рад, а 
још маље би постојала могуtност за редовно излажеље 
друштвеног органа :оСатурна«. 

Завршавајуtи овај кратак извештај стање благајне 
сматрам за дужност, поново да истакнем . признаље и захвал

ност свима онима, који су Друштву материјалну помоtr давали. 

Исто тако захвалан сам целокупном чланству, које своје 
обавезе nрема друштвеној благајни најуредније исnуњава· . 
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Надам се да Ђе чланови друштва и у будуtе тачно плаtати 
чланарину и претплату з<t лист, као и да Ђе у свима nрили

кама помагати друштвену уnраву у остварељу друштвених 
циљева. Само такав рад може да буде од користи за опште 

добро. Поступајуtи тако уверен сам г. г. чланови да Ђете са 
постигнутим успехом на концу 1937 године бити још аадо

вољнији«. 

На крају књижничар г. Ђорђе Николиt подноси извеш

тај о књигама којима Друштво располаже, из кога се види 

да је друштво у току 1936 године примило следеЂе књиге на 
поклон. 

Од пок. Др. Андреје Мохоровчиfiа: О утицају земљо

треса на зграде. 

Од С. Бурнача добили смо Освалдову: Astronomie. 
Од Т. БанахиевиЂа: Calcul des determinants а 1' aide 

cracovien. 
Од r. Т. Банахиевиf.а: О Гаусовим једначинама. 

Од Ђ. Николиhа књигу: Astronomie fiir Jedermann од 
Њукомба и три свеске рада о БошковиЂу. 

Поред тога друштво је добило у замену два годишта 

Proteusa и цело годиште Гласа Српске матице. 
На крају ове године друштво располаже са 101 свеСI<ом, 

колико се сада налази у библиотеци. 

Пошто су сви ови извештаји тако-ђе примљени од стране 

скупштине, прочитан је извештај надзорног одбора који су 
сачињавали г. г. Станимир Фемпл, Павле Емануел и Миро

слав СтефановиЂ. У извештају се износи да је Надзорни од
бор прегледао новчане кљиге и спискове Друштвене имовине

сравнио их са стањем касе и кљижнице и нашао да су у ис

правном стању. 

После тога скупштина је једногласно !<ала разрешницу 

старој Управи и изабрала нову Управу коју чине: Претсец

седник г. Војин Ђуричић, потпретседник г. Д-р Војислав Гру
јиЂ, секретар г. Ненад ЈанковиЂ, благајник г. Алија l{адрагиЂ. 

књижничар г. Јелисијt: l{алацановиЂ. 

За чланове Надзорног одбора изабрани су г. г. Јован
ЛазиЂ, Стеван Рацков и Мирослав Стефзновиt, а за чланове 

Саветодавног одбора г. г. ген. Стеван Бошковић, Dr. Стјепан 
МохоровиЂ Д·р Светомир РистиЂ и Д-р Бранимир Малеш~ 
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Потом је претседник изложио скупштини програм рада 
'Нове Уnраве за наредну годину и скуnштина га је после 

. дискусије прихватила 

Пошто је преi)ено на последљу тачку дневног реда: пи
таља и предлози, јавили су се за реч г. г. Д-р С МохоровичиЂ 
и Д. Ландсберг. Г. МохоровичиЂ nредложио је да се уз "Са-

• • 11;": -· турн" издаЈе с времена на време и Један научни додатак на 
- страном језику, у коме би се штампали само научни радови 
и посматраља. Овај предлог прихваtен је са 'з-адовољством 
и од скупшти не и од У праве, која се прихватила задатка да 

ra оствари. Г. Ландсберг предложио је да Друштво обрати 
- веЂу пажљу на пос'Аатрање и фотоrрафисање неба, као и 
, приреi)ивање скупова чланова на којима би се читали рефе
· рати о појединим питаљима из астрономије. Пошто је овај 
. предлог прихваhен, скупштина је закључена. 

Секретар 

Ненад Ђ. јанfсовиfi 
!lретседник 

Војин Ђуричиfi 

Izjava 1 poztv 

}er radi ra:zla!la osnil7acfcog odbora nije иspjelo osnot7afz 
"Hrrю!sfco astronomsfco drustrтo и :lagrebи" иsprкos ra!lmjerno 
velifcog oda~irю fo Ol7ima po!livam sve и !оте !lainferesovane 
ljuЫ!elje asfronomije, da pris!иpe и Aslronomsfco drиstrтo и 
Beog.radи,, fcafco Ы se preЊodno mo>J.la osnorтafi sefccija orтoga 
drи.ftrтa и Zagrebи и srтrfiu medиsobnog. иpo!lnarтanja, pofpo-

;·maganja i ~ajednicкog rada. 

U Zagrebu, dne, 24 maja 1937. 

Prof. Dr. Stjepan Mohorovicic 
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Sunce u aprilu 1937 

Pos!e ovogodisпjeg jaпaarskog submaksimuma severna polulopta aktiv
nija је od juzne. U prvoj poloviпi apri!a Suпceva aktivпost smanjila se, te је 
13 ap.ri!a па severпoj polulopti пastupio submiпium bez р~~а i рога. 1 aktiv
пost jusпe polulopte blla је istoga dana slaba, - videl~ su se samo dve maJe 
pege od ро !5". U drugoj poloviпi meseca zпаtпо se pojacala aktivпost па · 

severпoj а mапје па juzпoj po!u\opti. 
Na severnoj polulopti pojavi!o se u ovom mesecu 10 пovih grupa. Ui 

8 grupa pojediпe pege dostig!e su veliciпu od 30". Ove grupe u drugoj polo
viпi meseca imale su izv~пredпe ve\ike razmere i silnu aktivпost. 

Na juznoj polulopti pojavilo se samo 8 grupa. Pojediпe pege u tim 
grupama dostigle su katkad i veliCinu od 40". Jedna od tih grupa u drugoj 
poloviпi mёseca Ы!а је veca. Опа је u pravcu Е· W imaia 220" , а obrazovale: 
su se cetiri pege veliciпe 30" -40" sa vi se jezgara . 1 svetl osпe trake zapa zeпe · 

su па istocпoj pegi. Meridiaпski prolaz ove grupe Ыо је 29 aprila. Svega је -

11 umbrama pega ора.Zепо na severпoj polulopti sest svetlosnih traka, а па . 
j·uzпoj dve tr~ke. . . . 

Narocito su Ы!е zaпimljive dve grupe па severпoJ polu!opt1 u drugoJ , 
poloviпi meseca, kao sto је gore паvеd~по. 

Prva grupa sastojala se 18 aprila od јеdпе pege ve!iciпe 35", koju sц 

pratile tri pore. Оо 22 apri!a mпogo se pojacala akti yпost u ovoj grupi, tako 
da se grupa sastojala od osam maпjih pega koje је pratila 40" velika pega 
sa pet jezgra. U pravcu Е-W grupa ј е imala duziпu od 80.000 km: Оо 26 . 
aprila duziпa u pravcu Е-W povecala se па 120.000 km . а u predщ em delu 
u pravcu N·S па 5'Ј .001 km. Ova grupa sastajala_ s~ iz svetle ~eпumbre i 
ceiiri jezgra koJa su se 11a!azila па istoku. Grupa Је Izgledala kao ]еdпа_ d_ugu
ljasta pega s vise jezgara. Meridianski prolaz (prividпog ceпtra!пog mепd1апа) 
Ыо је 21-22, а grupa је zasla 28 aprila. 

Oruga grupa је izisla 18 aprila. Imala је пekoliko stepeni manju ~енrпu 
siriпu. U pravcu Е W grupa је imala duziпu do 80.000 km . sa deset Jezgara. 
Оо 26 apri!a grupa је pokazivala m "Jcпu aktivпost, te је u pravcu Е_,- W 
narasla na 160.000 km ., а u istocпom delu u pravcu N S па 80.000 km. t..:ela 
grupa tzgledala је kao jedna jtdina pega sa vise jezgara. ~red~je jezgro 
imalo је SV~ tJoSПU tr ~ ku, pratila SU ga Ce!iri dvojezgra, а U IС!ОСПОШ de~U 

Ы!о је u tuku N·S do osam rezgra i ре! svetlosпih traka . ~ela grupa ~akod]e 
је siJala u svetl usti penumbre. v~Iiki istocпl deo grupe Ью Је оЈvоЈеп od 
zapadпog dcla izvaпr~dno bkskcim be!im pojasom veliciпe ЗО"Х 70". Meri· 
diaпsl<i prolaz ove ve!ik~ grupe - pege Ыо је 23 apri!a, а grupa ј~ пesma· 

пјепа zasla 30 aprila. Aktivпost је и ovoj grupi Ьila izvaпredпo ЈЗkа, sto 
dokazaju mnogobrojпe svetlusne trake, пag!i razvoj i Ыistavi beli pojas -
eruptivпe protub~raпce . . . . . 

о, е velike grupe, prva i druga, imale su skoro 1stu severпa sшпu 1 

protezale su se u pravcu E-W u duzi!Ji od 330.00U km .. _sa. rastojanjem od 
50.000 km. Ооzпа о sam da sa ovu роЈаvн па suncu zapaziii 1 laici - te su 
se cudili: otkuda to da sunce ima tako veliku ta.nnu prugu? Pri za!asku Suпca . 

mogle su se i prostiш okum videti оЬе grupe, 
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Zaпimljivo је to ~to su se prilikom meridianskog prolaza obeju velikih 
grнpa 21-23 aprila, pojavi\e istovremeno t1 Americi velike nepogode i poplave. 
1 meridianski ptolaz velike grupe па juinoj polulopti od 30 apri\a blo је 

takodje zanimljiv и tom pogledu. 
Која је blla velicina obeju velikih grupa u smanjenoj razmeri, koja је 

Ьila оЬја \'[Jena u proslom broju prema vellcini sunca? Prva grupa prostirala 
se u pravcu E-IV !20 mm., а u sirini је imala 29-39 mm. Istocni deo grupe 

· Ыо је siruk 50 mm. Druga grupa imala је u duzini 160 mm., а и sjrini 30 mm. 
lstocnj deo grupe Ьiо је u pravcu N-S sjrok 80 mш. Izmedju obeju grиpa 

Ьilo је rastojanje od 50 mm! ОЬе grupe su se sasvjm lako vjdele ј golim 
okom pri jzlasku ј zalasku Sunca. 

SadasnJa maksimalna perioda odlikuje se izvanredno velikim i aktivnim 
grupama, sto znac~ da se priЬliiavamo pravom maksimumu. Ukoliko docnlje 
nastupi maksjmum, нtoliko се biti jaci.*) 

Sonпenfleckentatjgkeit im April 1937. Submjпima. Licl!tbruckenerschei. 
nungen. Drei eпorme fleckeпgruppen und Beglelchterscheinungen. Nahendes 
Maximum. 

LjuЬ!jana, 1 maja 1937 god. 
lvan Tonzec 

Дјелатност Сунца у марту 1937 

Активност Сунчеве nовршине nоnустила је у марту неочекивано и 

· врло знатно. Нападне малена миожива nјега била је ва nовршини 

Сунца измtђу 13 и :23 марта, са минимумом дне 18-or. У то вријеме 

имаЈtе су nјеге врло слабf nенумбре. Гранулација била је читави мјесец 

доста и ;разита, а 16 ог изузетно јака . Активна је била сјеверна Сунчева 

хемvсф~ра, те се је највеhи дио nјега на тој nолутки налазио. Поц конац 

· мјесеца nорасла је нагло активност nјега, а nенумбре су изразите и тамне. 

На жалост ружнn, кишовито вријеме спречавало је nосвема nосматрања . 
На основи на ши х мотре~а израчунали смо ове релативне бројеве r по 

· nознатој Волфовој методи: 

~~з / 7 1 5 / s / to / 12 , 13 , 15,16 , 17,18 , 19 , 20,23 , 25 1 26 

r: 184 1 1o3 1 69 , 79 1 1oз l r1o l 57 1 27 1 25 1 26 1 13124 1 2з J so l s2 11o2 

Одатле излази средња вриједност за читави мјесец март r = 61 . 
Др. С. Мохоровчић 

*) Zbog malog prostora opis је dat u skracetJom oЬilku. 
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Дјелатност Сунца у априлу 1937 

Аnрила мјесеца nојачала се је активност површине Сунца зна· 

тно. Иза минима 15 т. м. nоnримила је дјелатност опета гигантс:ке 

размјере. Максимум дјелатности био је 26 т. м. када је једна огромна 

xpna nje ra, заузимала nовршину од којих 30 мишrјарда км2 • Запа
дно уз ову била је и друга гомила хрпа nјега, к·оја је заузимала 

· тек нешто мању површину . Готово све хрпе nјега биле су врло богате 

на ситним nјегицама. Гранулација била је најслабија 11, 2U, 23 11 особито 30 
о.м., док је била најјача 7 и особито 25 т. м. Сунце се је могло nосматрати 

тек 14 дана, ради изнимно ружна времена, КС'је је овај мјесец вла!!ЗЛО . 

На основу властита nосматрања дајемо ове релативне бројеве : 

дан: 1 7 1 8 1 9 1 11 1 13 , 1t 1 16 1 18 , 20 1 2З 1 25 ! 26 1 29 1 ЗО 
r: 110514~ 1 59 1 47 1 54 1 56 , 96 1162 ; 144 , 212 1106 , 122 

Средња вриједност: rм = 103. Осимтога виђеле су се на Сунцу између 

• nјега нападно свијетле траке 20, 29и 30 т. м . 

Преглед 

Помрчина сунца од 19-VI-1936.
У The National Geographic Magazine, 
vol. LXXI, бр. З, 1937 налазимо опис 
експедиције, коју је одаслало аме· 

ричко нациовално географско друш

тво у Сиб~рију у мјесто Ак Булак, 

ср= 51° 30' N, у = 55° 39' Е. Осим 

многих чланова nрису:твовали су 

Проф. Donald Н. Menzel i Henry He
mendinger sa Harvard Astronomical 
Observatory, те једва ческа експеди
ција из Прага. Вођа ексnедиције Jr. 
vine С. Gardпer даје опис ексnеди

ције и мноштво врло успелих фото

графских снимзка, од којих је најин. 

тересантнија реnродукција nрве фо

тографије потпуне nомрчинс сунца 

у бојама и то Оufаусоlоr-поступком. 

Др. С, Moxopo11<tllћ 

и новости 

Слику је снимио Gardner, те је насли· 
ц11 небо зеленкасто·љубичасте боје, 

корона је уз црну nлачу Мјесеца бјел

касто-жута, а на крају прелази у 

бједкасто- љубичасту боју. Најинтере

сантније је код свега тога , да су 

nротуберанце модре, а не првене! 

Снимка је изванредно усnјела, па је 

то и nрва успјешна примјеРа фото

графије у бојама у а-::трономији. 

Протуберанце и телеграфија са 

нратЈШМ валовима. У ~воме чланку 

"Die tote Viertelstunde" Kosmos бр. З 
извешhује О. Моргенрот, (са унив. 

звјездарнице у Берлин· Бабелсбергу), 

како су неке француске, енглеске, 

амер~чке и њемачке велике станице 

за телеграфију са кратким валовима 
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'Често оnазиле, да по дану каткад 

nотnуно затаји nријем ва врло кратко 

вријеме. Американац Dellinger nри
мјетно је nрви, да he ови nрекиди 
бити вјероватно у вези са дјелатности 

· Сунца, јер су се појаве понављале у 

року од 54 дана, а то је трnјање 

двоструке ротације Сунца. И доиста 

се је показало, кад је радио-теле

графски спој са кратким валовима за

тајио дне 14-11·1936 између 16 сати 
20 мин. и 16 сати 40 мин. између 

Евроnе и читаве Америке, да су звјез

дарнице у Uириху и Гренвичу опазиле 

на 110вршини Сунца страховиту про· 

валу усијана водика до висине од 

800.000 км. изнад nовршине Сунца. 
Ова голема nровала (протуберанца) 

услиједила је у средњем меридијану 

Сунца, те nочела у 13 сати 40 мин. 
а свршила у 14 сати 27 мин. Након 

54 дана, наиме 8-IV nоновила се је 

појава, а к томе су се придружим~ 

и магнетичке сметње у јуж. Америци. 

Писац држи, да he зраке врло крат

«их валова, које су код тога 11ошле 

до Земље, упливати на Kenпelly-Hea
visideov слој (јоносферу) између 80 
и 150 км. висине над nовршином Зем· , 
ље, којој морамо управо захвалити 

могуhност телеграфије са кратким ва· 

ловима, јер се ови на њој рефлекти

рају натраг к Земљи. Референт је 

присиљен, да овоме нешто доnриметне 

Проматрамо ли времена (дана у Ср. 

Евр. Вр.) када су се ове појаве од· 

игравале 14 II-1936 на Сунцу и на 

Земљи, тада видимо, да их дијели 

размак од тачно 2 сата 30 мин. Одатле 
излази, да на Земљину јоносферу 

нису могли утицати валови кратке 

дужи.не вала, који су наводно са 

Сунца дошли до Земље, веh да су 

то сигурно биле електричне набите 

честице, коју су удаљеност од Сунца 

до Земље преналиле за 9.000 секунда, 
и одатле излази њихова брзиаа 16.700 
км. по сек.! 

Планет Уран. Интересантна су нај
новија мишљења о физичквј природи 

овога nланета. Ради велике удаље

ности од Сунца владаhе на његовој 

површини темnература од -180° С. 

Атмосфера је била nрвотно састав

љена из метана и амонијака, као што 

је то и сада на nовршини Јупитера, 

који се ·али још није по свема охла

дио. Друкч11је је на nовршини Урана, 

која је веh изгубила властиту тоnлину. 

Овђе се је ради силно ниске темnера

туре амонијак nретворио у круто ста· 

ње, те је nовршина планете nокрита 

са више тисуhа километара дебелим 

ледом из амонијака! Наnротив је ат· 

мосdЈера из метана врло прозирна, 

тако да су у сnектру траке метана 

врло јаке. Ако је то доиста тако, 

онда би био врло чу дновати свијет. 

Загонпна је још зеленкаста боја овога 
nланета. 

Нове «омете. Комет Wipple ( 1937Ь) 

био је средином марта 9,5м, те има 

вероватне ефемериде : 

дан а 

Anp. Ј 14h 13m 
17 14 19 

Мај З 14 22 

ь 

56,1 о 
59,6 
60,6 

2,01 
1,91 
1,83 

6 
1,35 
1,33 
1,31 

овђе је r удаљеност ко мете од Сунца, 
а 6 удаљеност коме те од Земље. 27 
фебруара ат крит је треhи овогодишњи 

комет Wilk (1937с) у Кракову . Среди

ном марта био је 7-8 вели чин~. Комет 
сеудаљује од Сунца, :1 сада и 'од 

Земље. ("Die Sterne" бр . 4, год 17) .. 

I<овмичl(и враци. Познати· 
стручњак Х. Ру до л ф {Uber die Hes
ssche Hohenstrahlung. Astron. Nachr.~ 

br. 6266, 1937) износи занимива раз

матраља о козмичким зрацима. fЈошто 

електричне честице носе са собом 

веhу енерrију од врло тврдих електро

магнетских валова, то су оне nри· 

марне, а највеhма h~ долазити на 
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земљу негативних електрона, које да ову немогуhу тврдњу докаже овим 

QТклања маrнетско поље Земље. Зем- аргументима: Под реuиnијентом, у 

ља he се тако набити. да he сприје- коме је чиста вода и засебно слана 

чити додазак нових електрона, док се вода, предестилираhе се чиста вода 

сувишак не избије у свемир. Ово he сама од себе у nосуду са сланом во· 

се збити тек код маrнетских nолова дом ,.weiJ der Dampfdruck des Salz
y врло кратком времену од 0.2 сек. wassers vieJ kleiner ist als der des 
Сјеверну зору тумачи Рудолф уnраво reineп Wasser~ ". И сада з~кључује 

<Јвим избијањем у свемир, а не обр- nисац: "Ahnliche Verhaltnisse herrscheп 
нуто као до сада. Ове честице долазе bei eiпer Insel in der Mitte des Meeres 
нам од Сунца, јер је и сјеверна зара und auch bei den grossen Kontinenteн 

зависна о његовој дјелатности. Ма- gegenube r den Ozeanen•. Разне nојаве 
гнетско nоље отклања ове честице као киша, извори, језера и сила ад-

1'Эко, да нам и.:~гледа, као да долазе сорnције тла нешто he продуљити 

из свих страна свемира nопједнако. наводно тај процес. Ријеке односе 

Тек врло мали пио тих .зрака" долази воду у мора, те би се могло мислити, 

намt доиста из далеког свемира. да кише воду натраг доносе . Али 

писац каже одрешито: ,.Das ist aber 
Неисправност у уџбеницима. nicllt der Fall". Јер nисац држи, па 

Прошле године изашло је 2 пре- облаци који настају над океанима 

рађено и nроширено из даље уџбе - враhају у њих натраг своју воду, ла 

ника ј. Plotnik01v: Allgemiene Pho- наводно тек nредео тик уз обалу 

iocl1emie. Берлин и Лајnциг 1936. Са nрими нешто воде одатле. Ради тога 

интересом nосегли смо за овом врло nисац смјело тврди : "Die Ko11tinente 
QПСежном књигом, која he занимати nahren sich . von ihrem «"igeneп Was 
нe само кеми чара и физичара, веh servorrat, der laпgsam immer kl einer 
шта више и астрофизичара . како би und kleincr wird". Неисправност ових 
nроучио дјеловање свјетлости и тоn· твр!Јења је мете;:>еологу бјелоданв, 

лине на хемијске елементе и њихове јер су се сличне тврдње веh давно 

nојаве. Ово дјеловање у заједници са nојавиле и ако у далеко блажој форми; 

водом и зраком, те угљичним диок- све је то веh давно побио најславвији 

сидом увјетује могуhност органскога ' метереолог свију времена Јулијус 

живота на земљи, а равна и npoмje- l Хан. У своме с~андард-дјелу L:hrbнch 
нама климе 11ланета кроз еоне вјекова. der Mt:tereologie, (3 изд . у заЈедници 
Нас су највеhма занимала nрва два са Suringom), истиче Хан Н3 стр. 
дијела: Сунце и човјек, те дјеловање 364-365 у nримједби Allgemeine 
енергије зрачења на материју и о· Bemerkungen uber die mehr lokaleп 
братно, али смо код читања наишли Ursachen der Verschiedenheit der Rе

на толико неисnравности 11 кривог genverteilнng, изричито, да ветрови 

nрикiiзивања, да смо се мјестимице и nреносе водену пару до средине и 

ужаснули. За сада изнијети hемо тек највеhих континената, те каже до

два три примјtра: На стр . 69-71 на - славно: "Die starken Sommerregen des 
лази се чпанак: Trocкnung der Kont1- lnnern von Russland und se!Ьst nocl1 
nente нnd das ProЬlem der Wasserver- von Westsiblrieп stammen vоп den 
sorgung. Овдје IIисац настоји доказати, Wasserdampfmeпgen her, welche die 
да he у uедалекој бу дуhности npecy- dann vorherrschendeп West - und 
шити континенти и да he се сва вода N W- Winde vom Atlantischen Ozean 
сабрати у океанима. Писац настоји und vom Nordmeer her landeinwarts 
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tragen, \VO sie iп den fortwandernden 
Zy •< lonen als L~ndregen oder in lokalen 
aufsteigenden LuftЬewegungen als Gewit
terregen kond ensiert werden". Хан до
кументира то nотанко, у што се овде 

не можемо уnуштати, јер је то веh и 

одвише добро nознато. Лрепоручили 

fiи г. П л отнико11у, да најnрије nроучи 

који бољи метеоролошки уџбеник, па 

да се тек онда уnусти у разне сен

зационалне сnе ку ла ције - у колико 

га веh нису други nретекли . 

Слично је и са његовим тврдњама 

да је истом он открио т. з. ,,Schat
t ~ nphotograp11ie " 1928 год . , те 1930 г . 

.,longitudinalen Lichtstreueffekt" којега 
је сам nрозвао по свом имени Плот

ников· Ефек11 (у многим расправама). 

Ја сам веh nрије у .Архиву за хем . 
11 фарм." VI, бр . 1, Загреб 1932 уnо
зорио, да је последњи ефект био веh 

давно nознат и истраживан на пр_ 

код терестричке короне Сунца, а да 

је г . П;;отников то nочео тек у ла

б о раторију да истражује. Иза како 

ми уреднишrво сnоменутог Архива 

није дозволило, да ставим у наслов 

nоред !Јлотниковљевог ефекта ријеч 

"таЈ<озвани• веh је то и rвуда у 

тексту крижало, то сам иnак код ко

ректуре уврстио тај » Т. з. < на више 

мјеста . Недавно разбуктила се је у 

неким загребачким стручним часоnи

сима и дневницима жестока и мје 

сrимице неџентлеменска полемика о 

екзистенцији овога ефекта у који се 

нисмо уnушта.1и. Г. Др. Каталиниh 

nоводеhи се за неким индијским фи

з ичарима занијеi<ао је екзистенцију 

оuога ефекта, те је савесним ексnе

риментима докззивзо, да се овдје 

ради о познатоме Миеовом ефекту 

неочишhених текуhина. Ми смо ме

ђутим мишљења, да није само nра

шина узроком овога ефекта, веh да 

он иоже реално постој~јти и због 

других физикалних узрока. Овдје 

he>~o још уnозорити, да би могли 

улогу nрашнне да преузму и јони у 

текуhинама, који се никаквим чиш

hењем не могу одстранити. А уnраво 

је тај ефект зн.атан за тумачење те

рестричке короне Сунца и Месеца, 

како смо то веh 1932 г. навели и 

сликама разложили. Било к а ко му 

драго, овдје се не ради о некоме 

!lлотниковљевом ефекту, па је ту реч· 

• такозвани" више него ли опр а вдана . 

Свакако су овакове .сензације" у 

науци незгодан лов за славом и знак. 

времена у коме живимо , 

Прорицање времена ва велюн~ 

равмаi< времена. Док у Немачкој 

nостоји nосебни институт за истра-· 

живање дугорочних nрогноза, које се 

не објављују за ширу публику, дотле 

се је код нас и другђе nојавила nрава. 

nоnлава разних временских nророка ~ 

Ми би nошли nреко тога шутке , да се 

није наједном nојавила у ,Календару• 

градске штединоице onh ине сл о б. и кр •. 
главног града Загреба за 1937 Schaff
lerova астролошка временска кривуља 
за 1937 год . Ову nојаву ~ орамо 

више него ли жигосати, јер срамоти 

нашу земљу и наш град Загреб . 

Да се види с којим усnјехом тај 

аустријски самозвани nророк nред

сказује вријеме, сnоменуhемо само, 

да је у мјесецу аnрилу од 30 
дана nогодио случајно само 10 nута ,. 

ТО јеСТ успјех ПрОГНОЗе ИЗНОСИ 33°/о • 

а не 90 Ofo, како се у nредговору 

хвалисаве тврди. Оволико nодатака. 

имали би, да је управа речене ште

дионице nовјерила којему од својих: 

nисара, да наnише nрогнозу за читаву 

годину онако, како му то моментано. 

на nамет nадне: Било би вријеме, да 

овакове заблуде једном веh нестану 

из наших календара, те да се nре

стане с ширењем р11зних ,окултних• 

наука. 

Проф. Др. С. Мохоровичаt;.. 

Личне вести. 

Минист.ар сnољних nослова госn. 

Др. Милан Стојадиновнh одликовао 
је великог nријатеља нашег друштва, 

госnодина Жана Бослера, nроф. унив. 
и уnравник Астрономске оnсервато

рије у Марсељу орденом Св. Саве 
IIl ред11. 

Уредништво ,Сатурна• и уnрава 
Астрономског друштва најлеnше че
ститају госn. Бослеру за ово леnо 
одликовање . 

Педесетогодишњица ФранuуСIIОГ 
астронuмс1<ог друштва. - 16 јуна 
ове године фран. астр. друштво nро
славиће свечано своју педесетогодиш

њицу у nрисуству г. А . Lebrttn·a, nрет
седника републике и nод nретседн иu.:-
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твом г. ј. Zay, м инистра nросвете . . 
Прослава ће бити на Сорбони у 21h. 
Наше друштво добило је позив за 

ову прославу и извештај, да сваки 
наш члаli и nријатељ друштва који 
жели да nрисуствује о вој nрослави , 
може да добије 50 '/о nопуста на францу
ским железницама од границе до Париза 
и натраг. Поред о ве nовластице гости 
he имати бесnлатан улаз на експози
цију од 15 до 19 ј у н а, зат и м поnуст~ 
за сва nозоришта и музеј е . А ко nро
веде у Паризу најмање пет да на до
бија nраво на 50% nопуста за сва , 
путовања по француск ој. 

Л е гитимација за поnуст добија се на 
rраничн и м ста ницама француске по 

цени од 20 фр. 

Ивглед неба 
. 

у ЈУНУ 

Сунце. - 1 Јуна Сунце излази у Београду у 311 55 ш а за;Јази у 19 h 
17 ш; дан траје 15 h 22 m; трајање грађанског сумрака износи 38 rn, астро
номског - 2 h 23 rn. 

8 јуна биhе тотално помрачење Сунца, које је невидљиво из ваших 

крајева . Зона тоталног nомрачења веhим делом nролази Великим океаном 

н само nред крај nомрачења моhи he се nосматрати с11 западне обале 

јужне Америке (Перу), око 5° јужне ширине. 
21 јуна у 21 h Сунце улази у сазвежђе Рака nочетак астр о· 

номског лета. 

30 јуна Сунце изl!ази у З h 55 т - залази у 19 h 28 ш, 

Меркур . - 7 јуна је у највеhој елонгацији са Сунцем, када се може 
1Јотражити на источно м небу ујутру nред излаз Сунца . 

Bempa.- Појављује се на јутарњем небу и креhе са исnред Сунца, . 

nривидно удаљујуhи се оз њега . У највеhој еловnацвји са Сунuем, биh е 

27 јуна. 
Марс.- Целу ноh сија на небу својом црвеном светлошhу . Услед ни- . 

ског nоложаја nланете на небу Марс је црвенији него ли обично . Целог · 
јуна Марс се креhе у ретроградном смеру између сазвежђа Ваге и Шкорnије 

јуйаШ.ер.- Налази се у сазвежђу Јарца и види се леnо у другој по- · 

ловини ноhи. У опозицију са Сунцем стиже 15 јуна . За посматрање је 

доста неnовољан због м11ле висине изнад хоризонта. 

Саш.урн. - 26 јуна стиже у квадратуру са Сунцем и види се Hll • 

исrочном небу рано ујутру. У опозицију стиже 25 сеnтембра. 

У ран.- Налази се у сезвежђу Овна у nривидној близини Сунца . За 
посм11трање је неповољан. У западну квадратуру са Сунцем стиже б.. 

августа . 
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НейШун.- 7 јуна стиже у квадратуру са Сунцем привидно прибли

жавајуhи се њему. У коњункцији са Сунuем биhе 11 септембра . За по
·сматrање није повољан . 

П л анета 

Betie pa 

1 Мар с 1 

1 

1 

. Ј у пи те r 
1 

1 

1 

2 Утар . 

З Ч етв. 

5 Суб. 

7 Пон. 

8 Утар. 
15 Утар. 
20 Нед . 

21 Пон. 

22 Утар. 
25 Пет . 

2б Суб. 

26 Нед. 
29 Пон . 

Ефемериде IЈелиl:шх планета 

Датум 

б ј у н 

113 ј у н 
30 ј у н 

G ју н 
18 ју н 
30 ју н 

6 jy ll 
18 ју н 
30 jyrr 

2 1 56 1.) 
10 54 15 

1.20 10 115 

1 

fJ · / Пl 1 + 9 48 -4 2 
+ 122 11- -4.() 
-t·15 17 - 3,9 1 

19 -20 51 - 1,6 
н -19 50, -] ,4 
б -19581-1,2 1 

1 

2 36 
1 45 

1 о 52 

1 19 55 - - 21 5 -2,2 
19 51 -21 1111-2,2 
19 45 -21 34 -2,3 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

Јун 1937 

По следња ч етврт месеца. 

3 1,4 0,538 
2б,б 0,632 
23,0 0,729 

1 

18.2 0.5 15 
17,2 0,513 
16,0 0,58б 

1 
42,0 
43,2 
4 t 0 

4,369 1' 
4 255 
4,179 

Почетак nомрачења Ј/1 са тепита у 2h 5m, 7. 

о 

28б 
304 
324 

2471 
254 . 
260 

289 
290 
29 1 

Вен е ра у коњ . са Месецом у 23h. Венера се може наhи 
помоhу добро г догл еда усред дана на S W од 

Месеца . 

Меркур у највеhој јутарњој елонгяuији у 5h. 
Неnтун у источној квадратури са Сунцем у llh . 
Млад Месец. Почетак nомрачења 1 сател. у Зh ·17m, З. 
Прва четврт Месеца . Нептун у кnњ. са Сунцем у lOh . 
Марс у коњ. са Месецом у l!h, оо 4' северно. 
Сунце улази у знак Рака у 2lh nочетак астрономског 

лета . 

Пун месец. Почетак nомrачења IV сател у lh 51,2m . 
Јуnитер у коњ. Cll Месецом у 22h; Јуnитер 3°,8 јужно. 
Сатурн у заnадној квадратуви са Сунцем 22h. 
Венера. у највеhој јутарњој елонгацији у lh (45°40'w) . 
Меркур у чвору у 4h. 

Павле Емануел 
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Време у марту 

(И:-sдаје IЈа:sдухоплоt'>но-метеоролошkо Одељење У 
3емуну). 

У \!есецу марту била је над веhом заnадн о м nоловино~t европског · 

континента необично јака депатност циклона. Појав8 циклонских средишта. 

најчешhе је била з апажена у обл асти Северног и Ба лтичког м о ра, где су 

се они врло радо задржавали и по неколико дана. Поред ових uиклон

ских средишта врло често су се nојављивали и њихо в и п ратиоци т. зв . 

\ 

+ 

1й 

10 

~ .. . 

! ... 
1 

Граф1щ водених талuга у 3агребу, Б еограду и Сl(опљу . 



· секундарни циклони, који су се стварали fЈЛИ јужно од главног средишта 

тј. на.1 Ћеновским Заливом, nрелазеhи nосле на Јадран и на црно Море, 
или су се сrв~рали из nрема југу издуженоr језика Lдеnресије, веh у за· 

nадној Евроnи. Исти су упадали дОЈtf!Ном реке:Гароне на Средземно море 
и пошто су били одсечени од главног центра уnадањем хладних вазду · 
шн11х маса са југозаnада, образовали су засебна циклонска седишта. 

Овакав мали щЈклонски центар, nошто је био обухваhен хладним 
ваздухом с11 заnадне, северне и источне стране, добијао је nовољне ус-

лове за nојачано ковитлање, те се no некад стварао вр.1о дубок циклон, 
• који је изазивао врло бурно и кишно време у јужној Евроnи, задржаВЈ· 
јуhи се по неко п ико дана у области Ћеновског Залива и Јадранског мора . . 
Одавде су се обично крет~ли jyжfiiJM делом Балканског Полуострва у 

· nравцу Uрног Мора . 

Оваква честа, илн тачније, да кажемо узастоnна nојава циклона 
• Над европс"им континентом, nодржавала је јако nроменљив временски ка

ра"тер _са ~естом nојавом В?дених талога, nретежно у облику кише у 
· средЊОЈ и ЈУЖНОЈ, а свега у _северозаnадној и сев~рној Европи, јер су ти 

nредели долази11И на домак хладних ваздушних струја из nоларних крајева. 

Одржавање циклонских средиШта у области Северног и Балтичког 
Мора изазивало је излив ввдушних маса из nоларних nредела, које су 
nреко ГреF!ланаа и Ulnицбергена одлазиле у Скандинавију и доnирале чак 
до Британских Острва и заnадних nредела Француске, изазивајуЬи зах;Ја· 
ђење и местимично честу nојаву снега. Међутим захваљујуhи оваквом 
nо .чожају централних средишта циклона, јужна nоловина евроnског конти· 
нента долазила је нод утицај тоnлих јужних и југоисточних струја. Зато 

је месец март у нашој земљи био претежf!о облачан и тоnао месец. 

Висок притис•ак се у току месеца одржавао над југоэаnадном Ев· 
роnом и над Русијом, где је nодржанао nретежно ведро време уз јаке 
мразеве нарочито у првој nоловини месеца. 

Што се тиче наше земље, која се налазила на југоисточном делу 
ових циклона, долазили смо у главном nод домак јужних и југоистичних 

стру Ј а, што се осетило у nовеhаним дневним и средњим месечним темпе

ратурама, nретежно облачном времену и обилним воденим талозима, 

нарочито над заnадном nоловином наше државе која је долазила nод 

ударац тоnлих струја средоземних цик.1она. У току месеца било је сла· 

· бијих захлаlјења, npaheнa местимичним сf!егом и оnадањем тсмпературе 
до исnод нуле, али та захлаlјења нису била јака нарочито у nрвој nоло

вини месеца. То захлађење јавило се као резултат уnадања вазауха 
Азорског максимума расхлађеног изнад европског копна. 

Утицај ис-точних антициклона, који се осетио у нашој земљи само 
неnосредно, осетио се највише на источном делу, што се је изразило 

кошавом у Подунављу, чија је nојава у 1'оку месеца била скоро редовна. 

Делатност циклона у другој nоловини месеца била је nостеnено 
nотиснута са Средње Евроnе на Океан и северну Европу, док је јужна 
nо;ювина Евроnе дошла nод утицај Азорског максимума и Руског Анти· 
циклона, те је на овом делу континента завладало осt:тно захлађење, које 

· Се У мањој мери осетило и у нашој држави, јер см о и даље у главном били 
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'!!Од утицајем југоисточних и јужних струја, услед nостојеhих цик11оnа на 

Средоземном Мору. 

Преглед времрнских прилика no данима у месецу марту ви::~и се И.Ј 
· nриложеног nрегледа. 

l-6. Средоземски циклон који се опржавао ових дана на Јадрану, 

nодржавао је облачио и кишно време у целој земљи а нарочито на заnад

• ној nоловини, где је било местимично и снега. У flодунављу бн11а је јакs 
·кошава. 

7-10. Преовлађивало је делимично облачио време са нешто кише 

·местимично. Слабије захлађење осетило с ~ на заnадној nоловини и у 

,севсрним крајевима . Темnература је била висока у осталим nределима. 

,ЈЈреовпађивао је јужни 11 југозападни ветар nроменљиве јачине. 

ГрафИI< маl{сималне, дневне и Ашню1алне температуре у 3агребу 
Београду и (l{опљу. 
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11-12. Преовлађивало је делимично облачио време на северно; 

nоловини, где је било местимично KIIШe, а на nланинама снега . Претежно
веhро у јужним крајt.>вима. 

13-14. Секундарни uиклон нм Горњим Јапраном изазвао је НОВ() 
наоблачење на веhој заnадној nоловини државе, где је било и кише 

местимично. Делимично облачио на крајњем југу и истоку. У Подунављу 

било је умерене кошаве. Темnература nорасла у целој земљи. 

15-16. Расхлаlјене ваздушне масе високог nритиска, који се одр
жавао на1 југозаnадном Евроnом, изазвао је својим уnадањем у нашу 

земљу извесно захлађење и кишу на веhој источно] по;ювиии. Извесно

разведравање настуnило је у заnападним nределима и ва Приморју. 

17-19. Висок nритисак се одржавао над нашом државом, nощ>ЖЈ· 
вајуh и nретежнn облачио време, а само у северним крајевима било је
доста ведрива. 

20-24. Притисак је nncreneнo слабио у вашој земљи услед nојаве 
новог циклона над Средоземним Морем. Преовлађива;ю је облачио време ~ 

са кишом на заnадној nоловини и у северним крајевима. У Подунављу 

била је доста јака кошава, а на Приморју широко. Темnература доста B!l· 

сока у целој земљи. 

25. Разведрило се у целој земљи. Темnература оnала . 
26-31. Поново се наоблачило 'У целој земљи , које је било изазвато 

новом активношh .у циклоне на Средоземном Мору . Повремена киша nадала. 

је у целој земљи. Темnература је nорасла на заnадној nоловини, з остала. 

без велике промене у осталим пределима, који су долазили под утица~ 
ваздушних маса из средње и источне Евроnе . 

Преглед кретања дневних, максималних и минималних температу ра ~ 
као 11 водених талога види се н з nриложеног графикона са З метеuро· 

лошке ставице. 
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Od uredivackog odbora 

Preuzimajuci tesku duznost, koju nam је Drustvo poverilo, 
uredivanje naseg jedinog popularnog casopisa za astronomiju, 
meteorologiju, geofizi1ш i geodeziju, Uredivacki odbor Ыо је 

svestan teskoca u ostvarenju njegovog zadatka. 
U nasoj Ь\izoj i daljoj istoriji nas narod nije ostao bez 

pretstavnika, i to pretstavnika opste svetske vrednosti, na polju 
Astronomije, Meteorologije i Geofizike, koji su svojim radovima 
davali i daju dragocenih usluga 11 izgradivanju ovih nauka. AJi, 
mozda zato, sto је broj ovih nasih velik.ana srazmerno mali, ili 
zato, sto su priJike u kojima smo ziveli i zivimo izuzetne, mi 
nemamo tradicije u ovim naukama, tradicije koja Ы uhvatiJ<'\ 
korena 11 sirem interesu i razumevanju kod nase sredine. 

Mi necemo ovde ni da govorimo о potrebl ovog interesa 
i poznavanja kako Astronomije tako i ostalih njoj srodnih nauka. 
Napomenucemo samo, da su sve one ponikJe iz neophodnih, prak
ticnih covecanskih potreba, kojima one i danas pored svoje 
vise namene sluze. Njihov interes, dakle, prelazi onaj uski krug 
strucnjaka, namecuCi se ро prirodi svojoj drustvu, celini, svima 
nama. 

1 ovde, medutim kod popuJarizovanja ovih nauka, mi nismo 
bez tradicije. Njihova popularizacija izvodi se kod nas i danas 
preko, cesto puta, probranih popularno-strucnih knjiga i Godis
njaka. Ova tradicija nije samo od nekoliko godina, nego i ne
koliko decenija. CiJj "Saturna" Ьiсе, dakle u dopunjavanju praz
nine ovih izdanja u duzim vremenskim razmacima, sa zeJjom da 
pokrenuti val interesa odrzava, razvija i ucvrscuje. Njegova је 

namena da zadovoJji potrebu za upoznavanjem savremenih rc
zultata i uspeha u strukama kojima se bavi, aJi ujedno i da raz
vije smisao i zelju za njihovim sistematskim upoznavanjem. 
Time Ьi se stvorila kod nas sredina koja се razumeti Astro · 
nomiju i koja се moci da da sposobne ljude koji се sa uspehom 
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da saraduju na nasoj nauci. Ovo се blti predmet narocite раzпје 
Uredivackog odbora. 

AJi, da Ьi ~saturn « imao ovaj zeljeni oЬiik, neophodtю је 
potrebno da na njemu saraduju pored pozпatih strнcnjaka, koji 
се mu davati i odrzavati pravac, i svi ljubltelji Astronomije. 
l{ako је kod nas broj i jednih i drugih vrlo mali, potrebno Ьi 
Ьilo da se svi okupe na zajednickom cilju. 

Uredivacki odbor nada se da се naici na razumevanje kod 
svih kojima је па srcu opsti razvoj i napredak nauke kod nas. 

Sunce i njegova priroda'') 

Tko 1i se nije od :1as sunca() ljeti i uzivao u Ьlagotvornom 
djelovanju suncanih zraka? LezeCi ovako na plaZi izlagali smo 
svoje tijelo svjetlu i toplini. Oblcno se kaze, da је cistoca i 
cist i suh vazduh pola zdravlja; druga polovina otpada sigurno 
na svjetlost i toplinu. Svi mi dobro znamo, da је Sunce ono 
nebesko tijejo, od kojega nam dolazi svjetlost i toplina, ti Ьitni 
uvjeti zivota. Osoblto su ta dva elementa neophodno potreblta 
bllinstvu, koje је Ьilo direktna, Ьilo iпdirektna hrana sviju zivo
tiпja i ljudi. Radi toga mozemo Sunce smatrati izvorom organ
skog zivota na Zemlji; пjegova toplinska energija pretvara se 
osim toga vecim delom u mehaпicke i elektricke eпergije , koje 
uzrokuju па Zemlji vjEtrove, kise, rijeke, valove morske, munje 
i oluje, itd. Osim toga znamo, da је Suпce ono golemo ceп
tralno tijelo, oko kojeg moraju da obllaze plaпete sa svojim 
satelitima. Kako је паsе Sunce, nama i najЬiiza usijaпa zvijezda, 
istog karaktera kao i vecina zvijezda nekretпica, to се nas si
gurno zaпimati, da ga poЬ!ize proucimo ne samo sa fizi\{alnog 
stajalista, vec da ogledamo i njegov uticaj па pojave i па (io
gadaje na Zemlji, te da razmotrimo пjegov polozaj u svemiru. 

Dok ostale zvijezde пekretпice vidimo kao vise ili manje 
s vjetle tocke na nocпome пebeskom svodu, to Sunce - nasu 
danju zvijezdu - vidimo kao vrlo svijetlu i usijanu okruglu 
plocu (disk), od prilike isto tako veliku, kao i pun Mjesec, al i 

*Ј Predavanje odrzano dne 2 oktobra 1932 god. u radio-stanici u Zag rebu. 

Ovdje ncs to preradeno i nad o punj eno. 
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Юо 570.000 puta sjajnijom. Svjetloca Sunceve povrsшe је oku 
.5.~00 puta veca nego li svjetloca rastaljena zeljeza u Beseme-· 
!fovom koпvertoru. Radi toga ne mozemo prostim okom proma
trati Sunce, иесеmо li da nam oCi tesko stradaju, vec moramo 
IUpotrijeblti сrиа stakla. Sunce nam se priCinja tada kao ostro 
omedeпa kugla, koja је na rubu nesto tamnija, sto dolazi odatle, 
:slo zrake svjet1osti moraju da produ kroz velike slojeve Sunceve 
.atmosfer-:, te se tako oslabe na trecinu svoje jakosti. Posmatra
juci povrsinu Sunca kroz teleskop opazicemo, da ти povrsina 
.:ije jednako usijana, vec granuliraлa, to jest vidjecemo, kao 

;пеkа svetlija zrnca na tamnijoj podlozi; precnik ovih zrпaca 
·varira izmedи 200 i 800 km. Kako је fotosfera опај sloj Suпceve 
.povrsine, od kojega nam dolazi svjetlost i topliпa, to је granu
./acija pojava koja se zЬiva u fotosferi Sunca. Samи granulaciju 
Ч:esko је protumaciti, te mi neznamo, da li је опа produkt ke
.mijskЉ promjena, koje se zblvaju и fotosferi Sипса, iJi је gra
'nиlacija produkt struja konvekcija, to jest mjesta, gdje se topliji 
·usijani gasovi dizu iz vece duЬiпe. Ako na nekome шjestu manka 
'nekoliko svjetlih zrnaca, tada vidimo sitnи pjegicи, koju nazivamo 
pocom . Iz ovakve pore moze se cesto vrlo brzo razviti velika 
tamna pjega, koje precnik moze premasiti i mпogo puta precnik 
паsе Zemlje. Pjege па povrsini Sunca prvi је otkrio znameпiti 

italijanski fizicar бa!ileo бalilei 1611 godine, kada је medu 
,prvima uperio dalekozor put svemirskih duЬina. ProucavajuCi i 
posmatrajuci iпtenzivпo povrsinи Sunca pod starije dane, osli
jepio је koпacno . l{od svake pjeg c: r a zlikujemи tamnu jezgru 
(umbru) i polutamпi obrub, takozvaпu penumbru. Oko same 
penumbre је granulacija vrlo gиsta, tako da је taj dio nesto 
.svjetliji od ostale fotosfere (gl. sliku 1.). No krivo Ьi bllo, kada 
Ьi se mislilo, da је jezgra pjege (umbra) posve tamna, kako se 
је to isprva drzalo, vec novija mjereпj& kazиju, da је unutras
njost pjege tek dva do tri puta tamпija od · ostalih dijelova fo · 
tosfere. Najnovija mjerenja kazujи jos, da је temperatura jezgre 
pjege 4600° С, dok је temperatura fotosfere 5600°С. Sama jezgra 
pjege priCinja nam se kao neka udublna u fotosferi, sto dakako 
nije realпo, ра cemo kasnije navesti razпe teorije, koje nastoje 
da protumace fenomeпt, koje vidimo na povrsiпi Sunca. Pjegc 
ne mogи пastati na bllo kojem mjestи, vec је njihov polozaj 
ve zaп poglavito па dvije zone pojasa izmedu 10° i 30° sjeverne 
.i juzne heliografske sirine. One se pomicu od istoka prema za-
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padu paralelno sa ekvatorom Sunca, te рс kazuju tako rotacijLЪ 
Sunca oko osi, koja os · је za 7° nagnuta spram okomice na 

Sl. 1. Skup pjega i gr:anul11cija sa vrtloznom strukturom. SnimJjenO> 
30-Vlll-1924 na Mt. WiJson opservatoriji. 

ekliptiku. No opazilo se је, · Ьilo direktnim posmatranjem Sun
ceve povrsine, Ьilo s pomocu Dopplerove metode, da se Sunc~ 
ne okrece u svim heliografskim siriпama jedпako brzo oko svoje 
osi, vec па ekvatoru najbrze, а oko polova пajsporije. Tako do
Ьivamo ove vrijedпosti, izrazene u danima, za trajanje jedne 
rotacije: 

Heliografska sirina: 
Broj dапа potrebnih 
za jednu rotaciju: 

оо 

24 

20° 40° 55° 70° goo 

25,7 27,7 30 32.!) 

Ovo nam kazuje, da Suпceva fotosfera ne moze Ьiti ni u kru
tome, ni u tekucem stanju, vec samo u gasovitom agregatпom 
staпju, to jest da је fotosfera sastavljena iz usijanih gasova. 
Suncane pjege pojavljaju se oblcno u grupama (slika 2), te se· 
njihova mnozina periodski dosta pravilno mje nja, tako da mo
zemo govoriti о 11 godisnjoj periodi. NajveC . .~ roj pjega (maksi
mum) pojavljuje se redovito onda, kada f l g!edajuci sa Sunca· 
planeti Venus, Zemlja i Jupiter nalaze pri Ыizno па istome pravcu. 
Uticaj Suncanih . pjega па zivot na Zemlji, cini se, da је cd 
presudne znatnost i. Tako se konstatiralo, da u vrijeme kada 
vi di mo kojtl ovectJ pjcgu Ll s rEdini Su ncane pl oce, ima veci 
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'Ьrој zivcanih oboljenja, napadaja, zloёina i pobuna. Promatram o 
Н . krivulju, koja kaz11je kako se је mijenjala mnozina pjega to
kom stoljeca, vidjecemo da veliki r-atovi i revolucije padaju u 
-doba maksima Suncanih pjega. Tako medu ostalima padaju ovi 
<1ogadaji svjetske historije u doba maksima Suncanih pjega: 
Francuska revolucija, Napoleonski ratovi (osvajanja), revolucije 
1848 godine ро Citavoj Evropi, prusko-francuski rat, ameriёko-

. ., • /w 
@ 

@' 

~ .-1Ј:@ 
@ 

(!) . 

1 
1 

l N 
··-" --- -~ 

SJ. 2. Shematicka slika pjega па povrsini Sunca dne 26· 1-1937 р о 

posmatranjima S. Mohorovicica . 

spaпjolski rat, rusko-japanski rat, svjetski rat i boljsevizam, te 
konacno strahoviti gradanski ratovi u Юоi 1928 i 29 godine. 
(Gledaj sliku 3). Za vrijeme minima Suncanih pjega svijet је 

mnogo mirniji, ра kako је prosli minimum pjega рао krajem 
1934 godine, te smo imali tada prolazno uЬlazenje oruzanih 
sukoba izmedu pojedinih drzava, kao i uЬ\azenje gospodarske 
i finansijske krize na Citavome svijetu. Slijedeci maksimum Sun
.Canih pjega pada oko 1940 godine, а tada se mozemo nadati 
velikim sukoblma izmedu nekih velevlasti, te se prve konture 
-ovih sukoba vec sada primjecuju, iza kako se је neocekivano 
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pojavi\a izvanredno jaka djelatnost Sunceve povrsine. Tako smo· 
prateCi rasvoj gradanskog ratrt u Spaniji mogli konstatovati na 
osпovu v\astitih posmнtranja Suпcanih pjega, da se svi ve6 
pothvati па frontama, kao razne ofanzive i sukoЬi doga@aju. is-
k\jucivo za pojava ve\ikih gomila pjega u srednjem meridijaшь 
Sunca, tako da se pojedini sukobl mogu i za mekoliko dana. 
unaprijed proreci . Bice da sи и to doba ljudi borbeniji i po
duzetniji, рн Ьi s tom ciпjenicom mora\o ј, vodstvo vojske da 
racuna. Sa mnozinom Suncanih pjega u uskoj је v. ezi i mпozina 
oborina na Zemlji. Od kolike 1i је to шatпosti za narodno. 
gospodarstvo i finansijski polozaj neke zemlje, n,etreba napose
isticati. 1) Mnogo se је rCispravljalo о tоше,. da li Suncaпe pj eg_e 
imajtt jos i drugi periodicitet, пеgо li onaj. j ,edanaest-god·isпji . Iz: 
kineskih Ьiljezaka о Suncanim pjegam.a i. potres.ima te iz starit1 
mjerenja vodostaja rijeke Ni\a, iz presjeka vri:o starog drveca u1 
Americi i iz promjena duziпe Mjeseca, mogao &е је ustano viti 
zajednicki periodicitet od 260 godiпa, t>e od lQO ј, od 35, 5 go
dina; sve te па oko razliCite pujave imate i:Ste kozmi1ёke u:zroke. 2

} 

Fotosfera pokazuje takode п i g.eke prividne izbociлe tako
zvane baklje (buktiпje, fakule). Оне se pojavljuju.. kao osoЬito· 
svjet\e tvoreviпe и istim р ој,аsЈша kao iJ pjege, te su potonje 
uvijek s пjima okruzene. Baklj:e &е l!llogш posmatrrati tek ako sw 
na rubu Suпca, no ima danas; spektroskopskЉ metoda, da se 
mogu pratiti i ako su usred Sunce~e ptoc-e. Bak\,j:e pokazuju 
isti periodicitet kao i pjege, расе su za takova istrazivanja 
mnogo podesnije od pjega. Iznad fotosfere nalazi &е takozvani. 
obrtni sloj, gdje su usijani gasovi vec nesto hladni:ji. od onih u1 
fotosferi, · koja daje koпtinuiran spektar, dok obrtni s\oj upija 
zrake svjetlosti koje Ьi izzarivali oni gasovi , koji se u njem 
nalaze. Tako nastaju u spektru Sunca tamne pruge (F~aunhof e
rove \inije), koje nam kazuju, kakvih sve e\emenata ima n.a 
"povrsini" Sunca, to jest tocnije u raznim visinama iznad foto
sfere, te su izracunali ovu taЬlicu: 

Visjna и km. 24000 
E1emenat: Са 

Atom. tezjna: 40 

12800 
н 

12000 8СОО 

Не Mg 
4 24 

5600 2800 
Тј, Sr А!, Sc 
48,88 27 , 44 

2400 1600 
Ва Na, Fe , yt. 

137 23, 56, 89 .. 

1) Mnogj grijese и !оте, sto Ы lltjeli da ·do :еdи и vezи sз Sиncanjm. 
pjegema ј pojave koje ovjse najvecma ј od drиgih faktora, kao na pr. d.a
brotи vina, prihod krиmpjra, j(d. Rezиltatj sи da1eko neиporablvj. 

2) О tome smo govorjJi и ., Saturnи' Ш, br. 1; st. 24; 1937.. 
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lzпad obrt11og sl oja nai<Jzi se hromosfera, koja је sastav\jena 
poglavito iz vodika i nesto helija i kalcija. Od osta1ih elemenata 
mogu se jos spektroskopski dokazati i magnezij, natrij, ze\jezo, 
nikalj, titan, te jos neki drugi e\ementi. Promatramo li rub 
::)unca, tada cesto vidiшo, kako Iebde nad hromosferom neki 
o Ьlaci ili se iz nje erl1ptivno uzdizt1. То su protuberance vrlo 
promjen\jive tvorevine, koje mogu da dosegnu visinu i od preko 
nekoliko stotinu tisuca kilometara iznad povrsine Sunca. l{od 
toga imaju izbacene cestice pocetnu brziпu od ne!\oliko stotina 

• kilometara u sekundi. Protuberaпce do\ьze doduse na svim mje
stima Sunca, ali najvecma u onim poj <1 sima, u kojima se ро
ј з vljuju pjege, te pokazuju i jednak periodicitet. Iznad hromo · 
sfere vidi se za potpunog pomracenja Sunca, kako је Sunce-

SJ. З . Pe riodicitet Sunceve aktivnosti izrazeп Wolfovim relativnim 
brojevima r. Svaka cikla traje osjekom 11, 12 godina. Citalac treba da 
isporeji ov11 krivulju sa dogadajima svjetske historije. Suпce drzimo 
stalttom zvijezdom i ako је promjenljivo u izvanredno maleпom stepenu. 

omotano do silnih visina, koje cesto premasuju i njegov prec
nik, nekim izvanredno finim srebrnastim omotom, takozvanom 
fi.oronom , koja је od prilike tako svjet\a kao i pun Mjesec (gl. 
Sliku 4). Svjetlost korone је djelomice polarizovana, te daj e i 
kontinuirani spektar sa Fraunhoferovim liпijama , sto kazuje, da 
је njena svjetlost djelomice od cestica reflektirana Sunceva svjet
Jost; ali u koroni Sunca ima i cestica, koj.e same svijetle, dok 
svijetle linije spektra korone kazuju, da ima gasova u koroni ,. 
koji sami emitiraju svjetlost. Osoblto је znamenita zelena 
\inija duzine vala 5353 А, koje ne nalazimo u spektru Suп

ceve povrsine; drzi se, da pripada nekoj nepoznatoj tvari 
koja је nRzvana koronijem, nu neki drze sada, da pripada 
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kisiku ili dиsiku 3). U koroni ima neznatno vodika, helija 
i rnagnezija, а najvecma је elektronsкi gas и kome ima nesto 
·vise kalcijevih jona, koji se radi odbojnih elektricnih sila mogu 
drzati и tako enormnim visinama iznad povrsine. Gustoca korone 
је izvanredno malena, te sama korona pokazиje lepezastu struk
tиru. Dolazi to odatle, sto se naslo, da је Sипсе jako magпe

ticno (80 риtа јасе od nase Zemlje), te elektricпo nablte cestice 
opisuju и magпetskom polju osoblte krivиlje, koje mi vidimo 
dakako tek и projekciji. Opazilo se, da za doba maksima Sun
ceve djelatпosti ima korona ogromпe dimeпzije; naprotiv za 
vrijeme minima Sипcanih pjega је i koroпa vrlo malena i pra
vilnije strukture: Temperatиra korone umanjиje se visinom, sto 
је posve razumljivo, te se krece izmedи 3600° i 14ооос. S druge 
strane treba jmatj па umи, da је hromosfera, а pog6tovo ko
rona, vrlo razreden gas, te od prilike tako jako razreden kao 
gas и Geisslerovjm ј katodnim cijevima, najvecma izbaceпi erup
cijama iz иnиtrasnjosti, а djelomice dolaze ј od meteorita i od 
kozmicke prasine, koja pada па Suпce. Da је koroпa u istinи 

tako rastanjeп gas, vidi se i odatle, sto su vec mпoge komete 
prosle bez zapreke kroz koronи Sиnca. Lepezasta strиktиra ko
rone vidljiva је vec i stoga, sto se Sиnce moze smatrati oscjJa
torom, te о,ю takode jmitira elektromagпetske valove i vrlo ve
like duzine, koji prolazeci kroz rastanjenu koronu prinude је da 
svijetli slicпo опаkо, kao i rastanjeni gasovi u Geisslerovim ci
jevima. Ispravnost ovog tumacenja dokazali su eksperimenti u 
laboratoriju. 

Daпas ima u svijetu mпogo specijalnih opservatorija za 
istrazivanje Sипса (gl. Sliku 5); Taljjaпi podigli su L'oservatorio 
astro- fjsiko di Arcetri, kraj Firenze, tik uz Galilejevu vilu da 
tako pocaste uspomenu ovog slavпog naucпika.4) 

Sипсе nam salje toliko topliпe na Zemlju, da Ьi se na povr
siпi od 1 cm~ u јеdпој minuti иgrijalo 1 g vode za gotovo 2n С. 

3
) Mi smo polшsali na drugome mjestu identificirati koroniju sa od nas 

proracunatim abarijskim elementima, koji moguce dolaze u atmosferama zvi
jezda nekretnica. lsp. S. Mo!toroviCic: MogliciJkeit neuer Elemente und ihre 
Bedeutung fiir die Astrophysik. Astron. Nachr. 253, Nr. 6052; Кiel 1934. 

4) Sunce se redovno motri i па uпiversitetskoj astroпomskoj opservato
riji u Beogradu, te se opservacije puЬliciraju u "Balletinu" i u "Godisпjaku 
nasega nеьа •. Citalac moci се u goctistima za 1932 i ctalje (osoыto za 1933) 
naci mnogo podataka о pojavama na povrsini Sunca_ 
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Ova. mпozina topline zove se u пauci solarnom constantom, te 
iznasa tacno 1,95 g caljcm 2, sto odgovara temperaturi fotosfere 
od 5900• aps. temperature ili 5600° С. No temperatura fotosfere 
је zapravo mпogo visa (1,7 put), јег veliki dio izarene topline 
<tpsorblra Suпceva atmosfera; tako се temperatura zapravo izпa
sati 6500° aps. ili 6200° С. Radi izarivanja morala Ьi se tem
peratura Sиnceve povrsiпe umaпjivati za godisпje 1,5° С а 

racuпajuCi uпatrag, moralo је Suunce pred 3000 godiпa imйti 
dvaput visu temperaturи. No о tome пета и istiпu govora, jer 

Sl. 1. Potpuna pomrcina Su11ca 29-V-1919 sa golemom protuberancom 
i koronom. 

S!Jimak А. S. Eddingtona. 

је Sиnce u tome pogledu vrlo stalпa zvijezda. Pomisljalo se 
је vec i па to, da se па nase Suпce ruse velike mпozine me
teoritя. i kosmicke prasine; ali da se pokrije toliki izdatak n<t 
toplini, Ьilo Ьi potrebпo, da se Sиnceva masa poveca па taj 
nacin godisnje za milijunti dio. Ovako velika promjena Sunceve 
mase dosla Ьi do izrazaja kod kretanja Zemlje oko sunca, sto 
se nije opazilo. 

Nase је Sипсе ogromna usijana kugla tri i pol puta tolikog 
precnika kolika је udaljenost od Zemlje do Mjeseca. Silne 1i 
kugle, ра jos tako usijane! No mi moramo upozoriti, da паsе 
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Sunce pripada vec medu takozvane pafuljкe, to jest medu ma\ene 
zvezde nekretnice. Poluprecnik naseg Sunca iznasa 695.553 km, 
to jest duz citavog Suncevog precnika mogli Ьi poredati 109 
tako ve\ikih kuga\a, kao sto је nasa Zem\ja. Ро svome oblmu 
је Suпce 1.300.000-put vece od Zemlje, dok mu је masa 333.434 
put veca od Zemljine mase. Odatle izlazi da је srednja gustoca 
Suпca 1,4 dok је gustoca zemlje 5,5 uzev gustocu vode za je
dinicu. lzuzevsi najmaпje patuljke, pozпata паm је tek јеdпа 
zvijezda nekretnica, а to је zvijezda W- Velikog medvjeda (Ursae 
majoris) sa srednjom gustocom 1,7. Sve ostale пormalпe zvije
zde nekretnice imaju sredпju gustocu daleko manju od jediпice. 

Racunamo Ii ро Newtonovom zakoпu gravitacije naci cemo 
Iahko, da је privlaciva sila gravitacije na povrsini Sunca 28-put 
veca nego Ii је gravitacija na povrsiпi Zemlje. Kada Ьi па Ze
mlji narasla gravitacija па tako ve\iku vrijedпost, prigпjecila Ьi 

nas v\astita te~ina tako, kao da је neko па nas natovario 2 
tопе tereta. I<raj tolike gustoce i priv!Rcive sile, rasti се pri
tisak u unutrasnjosti Suпca veoma brzo, te се u sredistu izпeti 

faпtasticni izпos od 2 milijarde kgr. ро sm2• Racuпa se, da 
temperatura spedista пasega sunca presize vrijedпost od desetak 
milijuпa stupпjeva, ра se kod ovakova pritiska i tolike tempe
rature materija pretvara direktпo u svjetlost i topliпu . Tako si 
mozemo protumaCiti silno dugacki zivot Suпca i zvijezda nekre
tпic<~, cija се duziпa zivota, vec prema veliCiпi nebeskog tijela, 
izпositi i preko trilijuп godiпa. Temperatura povrsiпe Suпca 

izracuпata је па vise naciпa, te је kako smo vec пaveli oko 
б.Оооо С. Kako Suпce пeprestano zraci svjetlost i toplinu, dakle 
eпergiju, а ova је proporcijalпa sa masom, tada se moze izra
cunati, da Ьi Sunce od prilike u milijuп godiпa izgubl\o tek 
333.000-ti dio svoje mase, to jest toliko materije, koliko li 
је sadrzaпo па паsој Zemlji. Drugim rijecima, Suпce moze da 
nam sjaji gotovo nepromeпjeпim sjajem пajmanje jos milijardu 
godiпa. Za to vrijeme produljice se sidericka godina tek za Р/, 

dапа. Sta li је duziпa zivota ljudskog.: spram tolikih razmaka 
vremena 1 

17 

-cije, koje se zЬivaju na Suncevoj povrstш, takozvane protube 
rraпce, koje katkada poprime faпtasticke razmjere. Danas ро 
smatraju redovno protuberance na rubu Sunca s pomocu spek 
troskopa velike disperzije tako, da se pukotina spektrskopa jak' 
!fasiri i posmatra protuberaпce u svjetlosti crvene vodikove linij r ------~ ----~---

·,.г· 

SI. 5. 50 metara visoki solarni toranj opservatJrije na Mt. WHsonu 
U l(upoli su zrcala (celostat), koja prate prividno giЬanje Sunca i Ьа· 
caju njegovu sliku okotnito dolje u posmatracku dvoranu. He1iospektro-

graf i ostala aparatura је duboko pod zemljom. 
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nosti od 10 parseka, а to је udaljenost tt ko}oj se na!azi od! 
prilike Capella, vidjeli Ьi ga tek kao zvijezdicu 5-te velicine, 
to jest jedva Ьi ga jos vidjeli prostim okom. А ipak zvijezde
koje su oko nas unutar te daljine jesu nasi sus.jedi, а njibo VJ 
broj ј е vrl o malen. 

Najstarija misljenja о priro di Sunca drzala su, da је Sunce 
tamno tij elo, kojega se samo atmosfera nalazi u usij aпom sta nju ,. 
te su tako htjt:li da tumace i sunca ne pege. Danas zna mo, da. 

S'. 6. Protuberance na povrsiпi Su nca gledaпe u svjetlosti crvene. 
vodikove Ji nije . Da cita]ac doblje potpunu iluziju, t reba da gleda OVU. 

sliku kroz crveni celofan - papir. 

је Sunce u usijanom stanju, te granulaciju tumacimo uzdizanjEm. 
toplih donjih dijelova fotosfere . Ove su struje sastavljene po-
glavito iz usijanog vodika. l{od toga igra veliku ulogu nepra
vilni rasap svijetlosti, pomocu kojeg mozemo protumaciti mnoge· 
pojave na povrsini sunca. . 

1 

Ovdje dacemo neke konstante Sunca: (ро А. S. Eddingfonu) :: 
Masa u gramima: 1,985.1033 Ukupno isijavanje tt 

Radius u cm: 6,951.101° erg/sec: 3,780.1033 

Srednja gustoca g/sm3: 1,4109 Efektivna temperatura 
Gravitaci{a na povrsini (aps. stupnjev:i): 57 41 
sm/sec2 : 2,736.10 4 AbstO!utni red Sunca 

(bolometrijski) :4,85 

l{onacno treba jos napomenuti, da s.a Suлca do!aze ne samo. 
zrake svjetlosti i topline, vec i elektricki nablte cestice, koje
potaknu najgornje slojeve nase atmosfere ma svijetljenje. То. 
је takozvana polarna svijetlost, te ie njen obblk u uskoj vezi sљ 
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magneticnoscu nase Zemlje. S druge је strane magneticnost 
nase Zemlje u nekim granicama promenljiva, а ove se promjene 
:zЬivaju paralelno sa promjenama па povrsini ш:sega Sunca. 
Tako smo ovdje razvili kratki pregled djelatпosti i pojava na 
povrsini nasega Sunca, ра cemo kasnije ova iskustva primjeniti 
-kod proucavanja ostalih zvijezda nekretnica, od kojih su moguce 
i mпoge -- kao i nase Sunce - izvorom organskoga zivota u 
<Jяlekim bezdanima svemira. 

Prof. Dr. Stjepaп !ИofioroviOc 

R E SUM E 

IL SOLE Е LA SUA NATUR.A. IJ SoJe Ја stella рiй vicina а noi. 
IJ..a scoperta di G а Ј i е Ј е о nell' ano 1611. Le macchie soJari dimostrano il 
•movimento del Sole. La superficie del Sole. Le macchie solari hanno un cicJo 
di 11 ,12 anni. La massa del Sole confrontata con Ја massa dela Те па . 11 calore 
del Sole. IJ Sole un astro minuscoJo. Aurora boreaJe е iJ magnetismo de l 
.SoJe е de.lla Terra . 

Прво йредавање 

3веаде и атоми 

УНУТРАШЊОСТ ЈЕДНЕ ЗВЕЗДЕ 

Сунце припада систему од неких 3.000 милиона звезда. 
:Звезде су глобови (лопте) приближно истих димензија као и 
'Сунце, тј. у пречнику имају око милион километ<tра. Простор 
у коме су смештене дат им је шир о ке руке. Замислите три

.десет тениских лоптица р а сгурених у унутрашњости Земље; 

.звезде које лутају васионским просгором нису ништа збllве

није, а креtу се тако исто мало изложене опасности с1 д ме

ђусобних судара као 11 споменуте тениске лопте. Величина 
-звездС!ног система веома нъс је изненадила. Али, сасвим ве

роватно, то није rраничн<1 величина. Из цана у дан множе се 

докС!ЗII да су спиралне маглине "васионска острв а " изван 

•граница нашег звезДан6г сИсгема. Потпуно је мо~уће да оно 

што н ·ш1 ri':J г ле~ _обух_вата, претставља тек је~н мали део 
некакве IIр u страниЈе заЈеднице. 

В одена кап сnдржи више хиљада милиона м f ИОна ми

.лиона а ro .'vla. Сваки атом има у преч ни ку отприл(ике један 
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стохиљадити део сантиметра. Пред ванредном финоhом тоl" 
сиhушног уметничког дела застајемо· задивљени. Али не нала
зимо се још на граници малога. У проетору који је сразмерно
љиховим димензијама исто толико простран као и сунчани 

систем, круже у атому електрани као планете· око Сунца. 
Готово на по пута у раамери атом·а и звезде, налази се 

једна такоi)е чудна заједница: човечије тело. Човек је само· 
нешто ближи атому него звезди. Њеиов0 тело образују око-
1027 атома, а отприлике 102 ~ човечијих тела било би до
вољно да te изгради једна звезда. 

Са свог средишног положаја човек као астроном, може

да посматра и мери најгоростасниј.а дела природе, а као фю
зичар најсиhушнија. Данас, ја ва~ молим д.а посмюрате и. 

с једне и с друге стране. јер· пут, који води упо знаваљу 

звезда, . пролази поред атома, а значајни успеси у познаваљу 

атома постигнути су благодареhи звездама. 

Сл . 1. Сунце. Водоников спектрохелиогР,ам . 
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Mei)y звездама Сунце нам је најприсније. Да се послу

жимо астрономским језиком, оно нам је на домаку руке. Ље

гове димензије, љегову тежину, температуру итд., можемо да 
меримо много лакше него ма код које друге звезде. Но осим 

Сл. 2. Сунчан и вртлози. Водон иков спектрохелио грам. 

тога љегову површину можемо и да 

друге звезде толико удаљене, да с 

отографишемо, до r< су 

и у н<tјвеhем телескоnу 

*) Сл. Ј. је копија снимка г. Eve,; :ed-a са Kodaikanal · Опсерваторије 
У Мадрасу. Сл . 2. је снимљена на Mount· Wilscn Опсерваторији у Кали
форнији. 
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на свету указују само као обичне светле тачке. Слике 1 и 2 
претстављају фотографије Сун'Iеве површине (1). Кад би нам 
-биле довољно близу да их можемо испитивати, веhина звезда 

приказала би нам се свакако у сличном облику. 

Треба одмах да напоменем да ове слике нису обичне 

фотографије. Обичне фотографије приказују веома лепо тамне 

пеге, које називамо Сунчевим пегама, али неизразито и не

занимљиво. Приложене стше снимљене су помоhу спектро

хелиографа, инструмента који је тако подешен да прима само 

једну једину врсту светлости (једне таласне дужине), а за све 

остале је неосетљив. Последица је тог одабирања, да инстру

менат издваја различите слојеве Сунчеве атмосфере и омогу

Ћује да се види шта се догађа у једном одређеном слоју , 

уместо да даје само један нејасни утисак свих слојева. Сли
ка 2, која се односи на један од горњих слојева пружа из

врсну претставу вртлога и бурних кретњи. Верујем да би 
метеоролози на Сунцу описали то вртложно стање речима 

које нам не би биле стране: "Приближава се велика депре

сија, праЂена секундарним поремеЂајима. НаступиЂе вероватно 

опет променљива време. "Али ма како било, на Сунцу увек 
постоји предвиi]ање које се не може оповргнути: било да је 

циклон или антициклон тамо је увек веома топло - отпри

лике 6ОООо. 

Али засада не желим да се задржим ни на површини 

ни у атмосфери Сунца. У новије време учињен је у тим обла

стима велики број открића, од којих је знатан број тесно 

везан за мој предмет "Звезде и а томи". Али, лично, ја се 

}добније осеtам под површином, па се журим да тамо и 

уђем. Зато после овог брзuг погледа на пејзаже кроз које 

nролазимо, загњуримо се у дубоке слојеве звезде, у области 

до којих око не може допрети, али о којима научно рнсуђи

вање може дати некакву идеју. 

ТЕМПЕРАТУРА У УНУТРАШЉОСТИ СУНЦА 

Повеtаље притиска у колико се дубље спушта у уну

трашњост Сунца, каn и прираштај који треба дати темпера

тури да би уравнотежила љегове утицаје, могу се израчунати 

математичким методима. јер, као што архитект .r.{ОЖе да 

прорачуна унутарње напрезање у стубовима некакве граi]е-
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вине не бушеhи их, тако исто и астроном може да изнађе 

напоре истезања или притиска у унутрашљости Сунца, а да 

.за то не дуби у њему окна. Изгледа можда чудно да се тем

пература може одредити само рачуном. Природно је што 

Ћете бити сксптични пред нашим тврђењем да познајемо сте

пен топлоте која влада у средишту неке звезде - а то би 

-били још веЂма, ако бих вам одмах саопштио и утврlјене 

бројеве! С тога ty вам најпре описати начин који је омо

rгуЂио да се они постигну, приступајуЋи му што је могуЂе 

·ближе. Hehy покушавати да улазим у појединости, али се 
надам да Ђу вам показати, како постоји један воlј, који се 

:може следити у корак подесним математичким методима. 

Потсетимо се да је то плота некаквог гаса у ствари енер
'rија кретања љегових честица, које јуре тамо-ама, тежеЂи да 

<:е удаље једна од друге. Та тежља даје гасу еластичност 

или експанзивну снагу; еластичност гаса је свима позната са 

своје практичне примене у аутомобилским гумама. Замислите 

<:ада да се налази'! е дубоко у унутрашњости звезде, тако да 

можете посматрати и горе према површини, и доле према 

њеноме средишту. Ма где да је место нr1 коме се налазите, 

услов равнотеже мора бити испуљен: с једне стране постоји 

тежина свих слојева над вама, који притискују надоле, поку

шавајуhи да још више збију гас над којим се налазе; с друге 

<:тра~Iе, опет, постоји еластичност гаса који се налази под 

вама, а који тежи да се рашири и потисне навише слојеве 

што га спутавају. Али, како се не дешава ни једно ни друго, 

и како звезда практично остаје непромељена токо .\\ стотина 

rодина, можемо закључити да се обе ове силе потпуно ура

внотежавају. У свакој та,чци, еластичност гаса мора бити 

сасвим довољна за уравнотежење притиска горњих слојева; 

па како је еЛастичност продукат топлоте, овај услов одре

i)ује и количину топлоте коју гас мора да има. На тај начин 

изналазимо степен топлоте или :!емп9атуру у свакој тачци. 

Ово се може објаснити И-Ћеlliто другачије. Као и пре, 
обратимо пажњу на извесну тачку у звезди, ua се упитајмо 

шта одржава слој материје који се налази над њом. Кад га 

не би ништа одржавало, он · би се, под дејством привлачне 

силе теже, стропоштао према средишту. Ослонац му, међутим, 

.сачињавају узастопни удари честица које се налазе под њим; 

видели смо веЂ да је топлотна енергија тих честица узрок њи-
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ховом хаотичном кретању, због чега оне непрестано ударају 

о слој материје што се налази изнад њих. Сваки од удараца 
производи мали потисак навише, а њихово брзо смењиnање 

одржава материју у лебдењу исто онако, као кратки ударuи 

ракете лопту у игри с њом. (Ова појава није својствена само 

з вездама; нпр. и аутомобил почива исто тако на својим наз

душним гумама). Повеhање температуре биhе знак повеhања 

активности честица, па дакле и повеhања у брзини смењивања 

(фреквенцији) и снази удараца. јасно је да температури треба 
дати такву вредност, да укупна сума удараца износи тачно 

онолико, колико је потребно да се горњи слој материје 

одржи у равнотежи. Ето такав је у основи наш метод про
рачуна температура. 

Али, појављује се једна очигледна тешкоhа. Укупна моh 
носивости не зависи само од активности честица (температуре), 

ве fi такође и од њиховог броја (густине). Међутим, густина 
материје ма у којој тачци у унутрашљости Сунца није нам 
п о зната. У претпоставци коју поводом тога поставља, мате

матичар треба да пружи доказа о својој оштроумности . О н 
располаже једном одређеном количином материје, јер му је 
маса Сунца позната; ако је употреби више у једном делу 
гл оба, имаhе је мање за остале. Али зато може да каже : 

"Покушаhу да не преувеличам температуру, па Ђу видети 
може ли се подесити тако, да се не прекораче 10.000.0000", 
Овим се о1·раниqава активност сваке честице; зато, кад мате
матиqар буде сишао довољно дубоко испод површине Сунца, 
и кад због тога има да подржава знатну масу слојева који 
се налазе над њим, једини му је излаз да употреби велики 

број честица, да би могао произвести жељени укупни потисак 
(импулс)~ Но тада lie утврдити да је сувише брзо потрошио 
све своје qестице и да му за попуњавање средишта ниј ~ 

остало ништа. Разумљиво, његова грађевина, која не 

л ежи ни на 'Iему, стропоштаhе се у празнину. Расуђујуhи 

тако може се показати да није могуhе изградити звезду Сун

чевих димензија, без активности или температуре која према

ша 10.000.000°. Али математичар може даље да коракне; уместо 
да просто изнађе најнижу границу, он може приближно да 

утврди стварну расподелу температура, водеhи рачуна о томе 

да она не чини скскове. Јер, како топлота струји од једно11 

места до другог, сваки нагли скок температуре у окриљу 
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неке звезде изравнава се веома брзо. Оставиhу математичару 

да се бо'Iи са тим размишљањима, чије су тешкоhе, уосталом, 
чисто техничке природе; биhу задовољан ако сам успео да 

вам покажем, како има могуhности да проблем буде решен . 

Истраживање овакве врсте, предузето је пре више од. 

50 година. Постепено оно је усавршавано и дотеривано, тако 
да данас можемо претпоставити, да су наши резултати скоро 

сасвим та'Iни - и да стварно познајемо распоред темпера-

тура у унутрашњости једне звезде. . 
Споменуо сам био раније температуру од 6.000°; то Је · 

температура у близини Сунqеве површине - области коју, 
можемо видети. Ту површинску температуру није тешко 

утврдити непосредним посматрањима; метод, којим се то по

стиже, истоветан је са методом који се qесто примењује У 
индустрији, за спољно мерење температуре топиони'Iких пеhи .. 
Методи qисто теоретских прорачуна неопходни су само за . 

дубоке пределе, неприступа'Iне нашем погледу. Температу~а 
од б . оооо је температура омотача велике сунчане пеhи , КОЈа· 
не даје никакву идеју о страховитој врелини (ј ари) унутарње 
топлоте . Залазеhи у унутрашњост наилазимо веома брзо на , 
температуру од око милион степени , која непрестано расте, 

да би у средишту Сунца достигл а око 40.000.000°. 
Не треба мислити да ових 40.000.0003 претстављају 

екстремни степен топлоте, тако да температура губи сваки . 

значај. Звездане температуре треба узети у њиховом сасвим . 

бу i(валном значењу. Топлота је кретање атома или молекула. 

неке материје, а температура, која претставља степен загре. 

јаности, омогуhује нам да ознаqимо каквом се брзином кре~у 
ти атоми или молекули. Тако нпр .,--п ри температури ко] а1 

влада у . овој дворани, молекули ваздуха креhу се средњом . 

брзином од 500 метара у ceкy!VJI/; а ако би смо ваздух 
загрејали на 40 .000.0ООо , њихо~брзина би за мало према
шила 150 км. у секунди. То -нас међутим не плаши, астро

номи су веh навикнути на такве брзине. Брзине звезда или. 

метеора, кад ови уђу у 3емљину атмосферу, креhу се уопште 
у границама између 15 и 150 км. у секунди. Брзина обртања 
Земље око Сунца износи око 30 км. у секунди. Зато је з а. 
астронома таква брзина нешто сасвим обично, а 40.000.000°· · 
су температура којом је потпуно задовољен. Али, ако се
астроном не боји брзине од 150 км. у секунди, физичар . 
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· ексnериментатор је сасвим nрезире; јер, он је навикао да 

•рукује атомима које одбацују радиум и њему сродне материје, 

·брзинама од 15.000 км. у секунди. Навикнут да посматра брзе 
атоме и њихово дејство, физичар сматра спори кас звезданих 

.атома као нешто потпуно свакодневно. 

У унутрашњости звезде, поред атома који се креtу у 
·свим правцима, налазе се и велике количине етерских валова, 

·који такоi)е јуре у свима смеровима. Према својим таласним 
дужинама, етерски вали имају и различита имена. Најдужи 

су Hertz-oви таласи, који су примењени у радио-телефонији; 
-затим долазе инфра-црвени тоnли таласи, па онда таласи 

обичне, видљиве светлости; иза тога ултра - љубичасти, фото
rрафски или хемијски зраци, онда Х- зраци ( Roentgen-ови зраци) 
и гама-зраци, I<oje емитују радио-аюивне материје. Од свих 

-таласа изгледа да су најкраlш они, што сачињавају веома 

•продорно зрачење откривено у нашој атмосфери, а које 

према испитивањима l(ohlhбrster-a и MiJlikan-a доспева 

·вероватно из меi)узвезданог простора. Сва ова зрачења у 

суштини су иста, само што одговарају различитим октавама. 

·Око је прилагођено једној јединој октави, тако да је веhина 
радијација за њега невидљива; али у ствари оне су nотпуно 
·исте природе као и видљива светлост. 

Етерски вали у унутрашњости неке звезде припадају 
•класи Х-з рака. Они су дакле као и Х- зраци који се ве
штакчи производе у рентгенским цевима. Просечно рачуна

јуhи, они су "мекши" (тј. веће су таласне дужине) од Х-зра
·кова који се примењују у болницама, али ипак ништа "мекши" 
од оних који служе при огледима у лабораториуму. И тако 
у унутрашњости звезде наилазимо на нешто што нам је 

блиско и што је у лабораториуму обилно проучено. 

( НаставиtР. се) 

(Превео М. Протиh) А. S. Eddington 
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Сунце у мају и "круг VR" 
Предвиђање , да he се активност Сунца у мају повеhати, обистинило · 

се. Нарочито је активна била северна йолулойiilа, на којој се појавило 

шест великих и пет мањих група . Поједине пеrе имале су разне величине: : 

20", 36", 40", 54", па и свих 110". У три велике групе појавиле су се 
светл·осне траке; у првој су трајале три дана, у друrој два дана а У тре- 

hој седам дана. 

ју2!сна uoлyлoйiila такође је била врло активна . П оновu се појавило 

пет великих група и једна група пора. П оједин е пеге и м але су разне ве --

" . ' 
\, 

\ 

\ i 
А f-----:"_L.;__--Jf---1~-f'----~ "В ' 

l - ·-

личине : 10", 20", 25'' , 30", 36", 40", 100" и ( .. Св етлосн е тра ке појавилесу се у дв е груn е ; у nрвој су трајале дв~~а (више светлосних трака), 
у другој један дан . На јужној полуло~ило ј.е б , 7 и 8 маја сублtuни· 
лzум и само се 7 маја појавила јеuна краткотраЈНа пора . 

Вишегодишња пссматрања Сунчеве поЕршиве довела су ме до сле- 

деhих закљу~ака и на о с но11у примеhених чињеница лако можемо увидети , 
да и у погледу Сунчеl!е активности и утицаја влада известан ред и пра· 

BИIIHOCT. 

Појаве груnа и пеrа лако можемо nоделити на две посебне и раз
личите врсте. Прва врста груnа и пеrа је норлzалне ilpupoдt'. · ~останак 
груnа и nera јавља се у неком nравилном реду (о~~саном ~раниЈиМ члан- 

цима) и nостеnено, а исто тако су nостепен и развоЈ и неста)ање тих творе

вина. Облик ових творевина је нормалан и у њима се не јављају никакве 
ванредне појаве. Овакве ;воревине нарочито nреовлађују У доба mини· 

лzалне Сунчеве активности. 

Друга врста груnа и nera је ванредне йрuрl'де. Та се врста творе · -
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вина јавља нарочито у доба .1!аксил1улzа и сублzаксилzулЈа, као и у доба 

·јаке активности Сунца. У тим творевинама заnажајуе се следеhе nојаве : 

1) Груnе и nеге образују се за сасвим кратко време и оне су, тако-
1реhи, ексйлозивног или еруй17iивиог корак17iера . 

2) Развијање груnа до њиховог највеhег nространства краткотрајно 
је. У груnама се заnажају велике и нагле nромене, како у nогледу вели
чине, тако и у nогледу nоложаја nојединих делова груnа или nега . Bpt7i· 
.лаЖне йоiаве каракШерис17iичне су за Шу вpciliy. 

З) BpJio често груnе достижу огромне размере, нарочито у nравцу 
W-E. 

4) У умбрама nега виде се светлосне тра11е, било у водеlюј пеги, 
·би ло у потоњој, или истовремено у обема пегама. То указује на моhне 
Појаве елекшро-лzагнеillс/zе природе. 

5) Појаве изванредно сјајних, белих и ружичастих, делова или поја
сева у неким деловима груnе, што о.1аје nостојање огромних и силних 

. ексйлозивних t{Лlt epyйilluвнux йроillуберанаца. 

б) Истовремена nnjaвa особина наведених nод 1-5 у истој групи 
или пеги , или nак појава што веhег броја ових особина: uнilieuзuilieill груйе. 

Доказано је да Сунчева активност проузрокује разне пopewehaje 

'Магнетске иглР, nоларне светлости и понекад фединг (једна врста сметњи 

·на радио апаратима). Мишљење, да nеге стварају поремеhаје у земаљској 
атмосфери опште је прихваhено. 

Али које то групе пега или пеге стварају nopeмehaje у земаљској 
'ВТмосфери и nод којим условима? Моја досадашња посматрања Сунчевих 
творевина указују на следеhе утицаје и закључке . 

Beh nри максимуму од пре 10 година оnазио сам да rюједине групе 
• великог интензитета (тачка 1-6 горе) проузрокују nонекад nopeмehaje у 
земаљској атмосфери, веh на 1-2 дана пре но што nређу !lреко nривид· 
иог централног Сунчевог меридиана. 

Потоња многогодишња посматрања потврдила су ово мишљење и 
·довела до ових закључака . 

На слици круг SZA WPNVEBK претставља Сунчев обим . Средиште R. 
·је привидно средишт-е Су·нца и вuзиони радиус. Хелиографска ширина 
Сунчевог средишта у овом примеру је О . Мањи круг Ј, 2, З, 4, 5 описан 

· о ко R. назовимо kруг визиопог ралиуса или круг VR.. Круг VR. nростире 
се према северу, N, до хелиографске ширине +20°, а исто тако и nрема 

·југу, S, до хелиографске ширине око -20°. Полупречник ){руга VR. износи 
око пет лучних минута. Величина тога круга одређена је noмohy доса

дашњих вишегодишњих nосматрања. Одговара nосматрањима да утицај 

·интензивних група nочиње 1-2 дана пре њиховог nро.1аза nреко nривил· 
·ног централног меридиана. NS је светска оса и привидни централни 

Сунч~в меридиан, који се у извесним месецима nоклаnа с правим Сун
· чевим меридианом или nозициоиим углом Сунчеве осе. 

У време кад ·је хел·иографска ширина О (А-В) а nозициони угао 

.N-R. маЈiи, положај је следеhи: 
Ј Све груnе које имају мању хелиографску ширину од + 20 стеnени 

• nре,1азе преко круга .VR. 
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1/ Ове групе , које леже у круг VR. и кр~hу се тад~ нормално N-S, 
онајдуже се задржавају у ближој околини визионог радиуса R.. те морају 

<Створити ев~нтуалне поремеhаје ако њихов интензитет одговара горњим 

тачкама 1-6 

III Како на Сунцу постоји појас од + 5 степени хелиографске ш ирине 
до -5 степени јужне хелиографске Шl!рине на коме се ue јављају пеге
то у овом nримеру остаје само активан појас од +5-20 степени. Интен

зитетни размер обеју nолулоnта , ако су дати једнаки и исти nредусяови, 

1ј·есте 15 : 15. 

JV Све оне групе чија је хелиографска ширина веhа од --t20 степени 
не могу директно nроузроковати nopeмehaje. Евентуалне поремеhаје могле 

<би nроузроковати само изванредно иuтезивне и огромне групе. 

у месецима као што су на np. март и сеnтембар, када је хелио

трафска ширина Сунчевог средишта највеhа и позициони угао Сунчеве 

{)Се R.-1( велики, размере круга VR. друкчије су. На пр . у месецу марту 

·груnе nега креhу се у nравцу V-Z, т.ј. у луку nреко Сунчеве лоnте. Хе . 
.лиографска шири"'а Сунчевог средишта у том месецу је -7 степени, а 

•позициони угао Сунчеве осе -26 стеnени (западно). У овом nримеру су 

1размере у кругу VQ следеhе . 

V На једној полулопти груnе се креhу nреко круга VR. све до хе
.лиографске шириltе -27 ст~nени . Од њих активних може бити на 22 лучна 
.степена, јер 5 стеnени отпада на уоnште неактивни појас. 

VI На северној полулопти пак у овом примеру преко круга VR. 
·nрелазе само оне групе, чија је хелиографска ширина до -13 стеnени. И 
-од тих 13 степени остаје само 8 стеnени који могу бити активни и уnливни, 
1ер 5 ·стеnени отnада на неdктивни појас без nега. 

VII У овом nримеру највеhе хелиографске ширине Сунчевог среди· 
<Шта и великог nозициовог угла Сунчеве осе могу настуnити случајеви да, 

·КаЈ<о су обе полулопте подједнако активне и интезивне, групе које nре

.лазе преко круга VR. врше врло неједнак утицај и то: јужна према сенер
·НОј полулопти у размеру 22 :8. i 

VIII Наведени nримери су екст емни случајеви, а за друге месеце, 

·кад су хелиографска ширина Сунче г средишта и позициони угао . Сун
·чеве осе мањи, лако се ло тим ~ цнма могу израчунати размере актив

оности група у кругу VR. за сва&--лан панаособ. 

IX Груnе јаког интензитета (тачка 1-6) могу nроузроковати евен

·.туалне порем~hаје на Земљ·и, само ако је њихова хелиоrрафска ширина 
rrолика , да улазе у унутрашњост круга VR., а њихов заједнички уплив за

висан је од тренутне хелиографске ширине Сучевог средишта и позици

.оног угла. 

Субмаксимуми настуnају у раздобљу од шест месеци . У доба по

..следње максималне nериоде, пре десет година субмаксимуми су се јављали 

·у месецу лzapilly и ceйilleлzбpy. А сада се јављају у јануару и јулу. Оче-

11идно је да су се субмаксимуми nомерили. Мишљење у коме се смеру 

-к реl1у субмаксимуми моhи he се nотврдити тек у идуhој максималној пе

риоди. Посматрања показују да кретања субмаксимума стварају струјања 

:У унутрашњости Сунца, која струје у облику спирале. 
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Сублtаkсалдум у јулу 1936 био је на севРрној йолулойШtЈ. 14 јула• 
1936 nозициони угао Сунчеве осе био је +4 степена, а хелиографска ши· 
рина Сунчевог средишта +4,30 степена. Груnа је прешла nреко северног 
дела круга VR, ш:rо је могло проузроковати rамо слаб уплив. Идуhих ме
сеца ју:Јkна йолулоUШа била је активнија, са сублtаксилtумолz у јануару-
1937. 29 јануара 1937 nозициони угао С.:унчеве осе износио је (заnад11о)• 
око -10,50 стеnени, а хелиографска ширина сунчевог средишта око -5,80• 
степени. Једна огром11а група јаке интензивности на једној nолулопти 
прешла је тада скоро централно кроз круг VR. Уnлив је био сила !Ј. После
субмаксимума у ја11уару 1937 била је активнија северна йолулой.Ша. Опаж& 
се такође nојава, да се за време шестомес.ечних субмаксималних nериода· 
активност на nојединим nолулоптама мења. Из тога следује, да се може

очекивати сублzаксилzу.IИ. у јулу на северној йолулой.ilitЈ, са евентуалним· 
моhним уnливом. 

У месецу мају 1937, и то 10, 21 и 26 nрешле су групе јачег интен· 
зитета nреко круга VR на северној iloлyлoйillu, а 20 и 26 маја на ју:Ј!сној' 
йолулойilltЈ. 

Како су, као и у ком обиму, ови nрелази група nреко круга VR· 
nроузро-ковали евентуалне nopeмehaje у земљиној атмосфери, то је на ме
теоролози ма да установе. 

Сличне пролазе по могуhности hy објављивати сваког месеца у овом. 
часопису. 

Sonnenfleckentatigkeit im Mai 1937. Lichtьriickenerscheinungen . Sub· 
minimum auf der Siidhalfte. 

Sechs Кlassen von fleckeпgruppen von hohererer Intensitat. Kreis VR' 
Positionswinkel der Sonnenachse. Heliographische Breite des Sonnenmittel
punktes. Nur fleckengruppen von l1eliographischer Breite unter са . + 27 
Grad, konnen durch den Kreis VR wandetn. Intensitatsverhiiltnise im Kreis. 
VR. Gruppen von hoher Intensitat konnen bei Wanderung durcl1 den Kreis 
VR eine fernwirkung auf die Erde . Die sechsmonatlicl1e Submaximumperiode 
tritt abwerhselпd auf der Nord-, Siid-, Nord · etc. Sonnenhalfte. Wahrscheinli
ches Submaxiшum Juli 1937 auf der Nordhalfte. Datum der Wanderung vo111 
lntens.itiit-Gruppen durch dеп Kre:s VR im Mai 1937. 

LjtJЬijana lvan Tomec 

Маја мјесеца могли смо nосматрати Сунце 17 дана. Иза гиrантске· 

дјелатности у другој nоловини мјесеца априла, nримирила се је нешто 

дјелатност nовршине Сунца, те је била најслабија дјелатност nјега 6 до 8 
т. мј. Напротив је у другој nоловини маја дјелатност Сунца nопримила. 

оnет велике размере: Дне 20 т. мј. била је површина Сунца врло богата . 

с1нним nјегама; готово у средњем меридијану Сунца било је nодручје из

међу двије доста удаљене njere уnраво nосуто ситним nјегицама св врло

свјетлом гранулацијом (1411 50m Ср, евр. вр.) као да је nровалипа огромна 
nротуберанца. Слиједеhих дана било је много великих nјега са наnадно· 

тамним пенумбрама. Гранулација била је најјача 25 и 26 т, мј., а најсла

бија !., 4 и особито 29 т. мј. На основу властитих nосматрања дајемо ове· 
ралативнс бројеве: 
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~-~~~~~j_j_~j_j~7tj~j~J-~i 25 / 2~ ~~~ ~~ ~ ~~ 30 / -;71! 1 г: 1 69 j 4o j 31 j 3s j 52 j s6 j 79 1 35 / t54 / Iз3 j iЗ3 j io~ J 7t / бь / 7, -;;/ 9о 
Одатле средња вриједност за читави мјесец мај: гm=77. Осим тога ви

дјела се је 4 т . мј. између двију njera на SW рубу Сунца врло свјетла 
•рака. 

Загреб Др. С. Мохоровић 

Преглед и новости 

l{oщet Whipple (1937 б). Био је 
nочетком м а ја 8, 5m са врло уским 

реrюм 10' дужине. Вероватне ефеме
риде. 

дан. 

Ј ун иј 8 
16 

а: 

1411 40m 
14 47 

Ь: 

53° 9' 
49 47 

Ову комету nрате и фотографирају 
нкођер rr. П. М . Ђурковиh и М. 

1/lротиh на београдској универз. астро

пом ској оnсерваторији. ("Die Sterne" 6 
и ,Bulletin de I'Observ. astron. de 1' 
Univ. de Belgrade • 3). 

Nove komete. Вијест, да је or· 
1<рита комета Gale (!937 д) није се 

fiОТВрдила. Наnротив је зo.rv открита 

четврта овоrодишња комета On[!:g· 
Skjellerup (1937 е). Комета је била 13m. 
·(,Die Sterne• 6). 

Унутрашњост Мјесеца и уну

тарњих планета. Познати кембри џ

ски rеофизичар и астрон ом Н. jeffreys 
("Тhе Density DistriЬution in the Inner 
Planets" Montћ. Not. R. Astr. Soc ., 
Geophys. Supl IV, бр, Ј, !937) исноси 
мишљење, да су Venus и Mars на сли
чан начин грађени као и Земља, и то 

nогмвито из три дијела. Меркур био 

би исто грађен као и наш Мјесец, nн 

се је ту знатно nриближио референ

товим назорима и истраживањима, о 

кој~:ма је било говора ове године у 

"Saturnu" бр. 1 и 2. За козмичког фи
зичара отвгра се овђе ново nоље рада 

Метеорити и I<ратери на Мје

сецу. L. ј. Spencer (,,Meteorites and 
the Craters оп the Moon" Natшe 

CXXXIX, бр. 3520, стр. 655-657) nо

кушRва да ријеши nроблем nостанк а 

Унутрашњост вемље. L. Н. Ad· Мiесечевих кра тера на тај начин, да 
.ams у своме говору, олржаном у прихваhа референтове ексnеримен· 

Carnegie Institution of Washington (,,Т11е талне доказе, да су кра тери на Мј е . 

EarЉ's Interior, its Nature and Compo- сецу настали ексnлозијом. Но он yвa
sition'' 1 he Scient. Monthly XLIV, стр· ђа овђе новину, наиме узима да је до 

199- 209, 1937) износи своје и туђе експло~ија дошло падом великих же· 

<Назоре о унутрашљости Земље, те д · љезних метеорита на nовршину Мје

лази готово до истих резултата, КЈ>']е сеца . Као доказ наводи неке метеор

·смо неh и ми nрошле годи~епи ске кратере на Земљи, о чему је on· 
у .,Saturпu" бр:·. 11-12 шта више, nи· ширио код нас у ,,Saturnu" бр. З ре· 

·сац nрихвата референтов назор, да се ферирао nознати француски астроно~1 

Земља састоји у главноме од три ди· г. Бослер. Свјетле траке око неких 

јела, те донаша и његову слику пре- кратера тумачи Спенцер металним 

-сјека Земље, коју је референт веh nрашком, који је разбацан експлози· 

1923 год. објелоданио у Америци, а јом, те каже изричито "Mohorovi
l!<acниje и у Њемачкој. cic oЬtainden rays .а metre in length 
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nutside а crater З, 6 ст in diaтter". проФесори Универзитета, са циљеМ> 

С свиме у вези р?зматра Spencer и да се исnита могуhност оснивања 

проблем nоријекла тектита (.,The tektit~ ,Југословенског математичког удру-

рrоЬ!ет" Minera1. Mag. XXIV, бр. 156, жења. • На састанку је изабран акциони 
19З7). Тектити (s!Iica·glass) нађени око одбор у који су ушли млађи nрофесо· 

разних метеорских кратера на Земљи ри математике са задатком да nриnре

nоказују, да су они настали из ny- ме све nотребне nредрадње оснивању 

стињског nијеска услијед силне в ру- У дружења. Одбор ће 11ри11ремити кон-

hине код ексnлnзије. ференцију свих математичара нрисут-

Др. С. М. них на овогодишњем конгресу Проф. 

Математичко друштво. 13-ог јуна удружења. Уједно he се обратити 
оnржан је у II мушкој гимназији у nисмом свима математичарима са no· 
Београ1у састанак математичара-nро- зивом да даду св оје мишљење G 

фесора. коме су nрисуствовали и неки оснивању у дружења. 

Ивглед неба у јулу и августу 

Сунце. 21 јула Сунце је достигло највеhу висину; од тог дана nо

д невна висина оnада. 1 јула Сунце у Београду излази у Зh 55m а залази• 

у 19h 28т, грађански сумрак траје З9т, астрономски 2h :Ј! т. 2З јула у 
8h Сунuе улази у знак Лава. 1 августа Сунце излази у 4h 23т, залази у 
19h 5m. Тог дана грађански сумрак траје 25m, астрсномски 2h 7m. 23 
~вгуста у 15h Сунце улази у знак Девојке. 31 августа Сунце излази у 

4h 58m, залази у !811 18m; трајање грађанског сумрака износи 32т, астро
нам ског 1h46m. 

М е с е ц 

Датум /ч ас ~~е 11е Знак мене м ё н А 
1 

У Београду 

излази 1 залази ------ h IIJ 
ј) 

h т h т 

1 јул 14 з Последња четврт 2З 7 11 5З 

8 јул 5 13 о Млад Месец 4 ! .Ј 19 29 

15 јул !О 36 ос Прва че1 врт 12 19 22 46 1 
23 јул 13 46 ® 1 !ун Месец 18 57 .t 7 

1 30 јул 19 47 ј) r 1 ос.~едња четврт 22 16 12 7 

б август 13 ::3 7 о Млад месец 4 21 t8 35 

14 август з 28 ( Прва четврт 13 8 22 26 

22 а~густ 1 47 ® Пун Месец 18 22 5 13 

29 август о 55 ) llоследн,а четврт 22 40 13 28 
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Меркур. 18 августа у 5h Меркур је у нај~еhој источној елонгаuији · 

са Сунuем. Тог дана могао би се Меркур nотражити на западу по за· 

.~аску Сунца. 

Вен~ра. Бљешти и даље на јутарњем небу куnајуhи се у зрацима 

Сунца. Целог јула и августа Венера се може видети рано у јутру 

на истоку. 

Марс. Види се лепо у првој половини ноhи. Својом равномерном 

светлошhу издваја се од осталих небеских тела . 17 јула у 22h Марс је у 
коњункцији са Месецом, кад he га Месец заклонити. 

јуйиШер. 15 јула стиже у оnозицију са Сунцем, кад је најnовољније 
време за њ-еrово nосмитрање. Кuд оnсервације Јуnитера најве11у nажњу 

nривлаqе њеrови сателити. Од њих се четири највеhа виде и nprtзмa - . 

тиqким nогледом. 

Caiilypн. Види се у другој nоловини ноhи ва источном небу. Излазllш 

сваког дана све раније nостаје nовољнији за nосматрање . 

Уран. 6 августа стиже у квадратуру са СунцР.м. За nосматрање ј о ш . 

није nовољан. 

П :1анета 

Венера 

Ефемериде IЈелиRих планета 

Датум 

1 

h 111 1 11 111 () 111 

12 јул 8 31 4 11 -f- 18 З -3,8 20,4 0,824 
24 јул 8 37 5 4 2014 / 3,7 18,4 0,918 
5 август 8 4t"i 6 i 21 26 3,6 16,6 1,008 

о 

342 
2 

1 

17 август 8 57 б 5У 21 25 3,') 15,~ 1,095 
20 
40 
59 !-------'--=2:..:9~а.вгуст 9 9 7 5R +20 2 -- ;~.5 14.4 1,177 / 

12 јул 1ИЖ28 15 ! 1 - 2030
1

- (\9 14.6 l 0,640 267 
Марс 

2-! јул 18 4 5 23 21 23 -0,7 13.4 0,701 274 
5~~.....,...>-<· -е-~т--..v-·1 25 115 42 2! ?7/ - 0,-! 1,~ 0,766 281 

17 август 18 l / 16 : 23 З4 -0,2 11,2 l 0,833 288 
[---------~~2~9_а:..:R_г~у:..:ст~_1:..:7_4~1_:..:1:..:6~З~! ~-~2:..:-!~: ~5---Р~~·О~-~-о_.4 ___ о~,9_0_1~2_9_6 __ 1 

·1 13 јул 23 59 , 19 ~9 1 -2151 / - 2,3 44 4 1 4, 143 / 

Јуnинр 

1 

24 јул 
5 август 

27 август 
ј 29 ЯRГVСТ 

23 о 19 З2 22 81 2,3 44.4 4,1 48 1 
22 7 19 26 22 221 2,2 43,8 4,196 1 

1
21 15 19 21 22 331 2,2 1 43,0 4.282 
20 25 19 18 г 224 1 --'2 ,2 41,8 4,402 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

Јул 

292 1 

293 
294 
295 
:296 

1 Четн. Поч. nомр. 1 сат. у Зh 27,7m; Сатурн у коњункцијr~ са , 

Месецом у 12h 
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3 Суб. 
5 Пон . 

8 Четв. 
15 Четв. 

17 Суб. 

23 Пет. 
23 Пет. 

28 Среда 
31 Суб. 

3 Утар. 
6 Пет. 
9 Поп. 
11 Среда 

15 Нед. 

18 Среда 

23 Поп. 
30 Поп. 

~еркур у перихелу у 18h. 
Венера у коњ са Месецом у Oh; 
Сунце у апогеју у 5h; 
Меркур у доњој коњ. са Сунцем у 12h. 
Ве пера у I<ОЊ. са Е Tauri (З,бm) у 5h; Вепера 0°,3 јужно . 

Јупитер у опозицији са Сунuем у 9h . 
Марс у коњ. са Месецому 22h . Заклањање Марса 

Месеuом. 

Сунце улази у знак Лава у 8h. 

~ Метеорски рој Акварида (20-30 појава на сат). 
Уран у коњ. са Месеuом у 8h. 

Август 

Венера у коњ. са Мr.сецом у 10h. 
Уран у зап . квадратури са Сунuем у l4h . 

Метеорски рој Персеида . 

Марс у коњ. са Месецом у Зh ; Марс 1°,9 јужно. 
Меркур у највеhој вечерњој елонгацији : 27°,4 источн о 

од Сунца. 

Сунце улази у знЈк Девојке у 15h. 
Пепељаста светлост на Месецу. 

Пав.и ЕАtануел 

Време у аnрилу 
И 3даје tЈа3духоnлоtЈно~метеоролошkо Одељење 

у 3емуну 

Апр ил се пок азао као претежно облачан, довољно кишовит и довољно 
nрохладан месец. 

Овакве временске прилике наступиле су услед тога, што се у првој 

половини овог месеца активност циклона била ограничила само на заnадну 

nоловину европског континента и на Средоземно Море. . 
Међутим, над Русијом и Скандинавијом се одржавао висок притисак 

(антициклон), кojfl је подржавао у тим пределима претежно, ведро и хладно 

време. На тај је н~чин наша земља долазила (нарочито источна половина) 

nод утицај умерено хладних ваздушних струја из Русије. Ове хладне ваз

душне струје nродирале су у нашу земљу преко Бугарске, а у nределе 

средње и западне Евроnе преко Пољске. 

Зато је у овом месецу кошава била чести посетилац Подунавља , док 
се на Приморју често nојављивао широко. Услед оваквих чињеница топле 

о:!;«Ј;щ "'<~Шlо~ ~~"w. у~· 

.,.Jcц;vcd· 
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· ваздушне масе које су прелазиле преко наше земље из јужних предела 

· биле су приморане на уздизаље изнад хладног ваздуха те су се хладиле 

изазивајуhи наоблачеље и честу појаву кише нарочито у западним пре

- делима. 

Јаког захлађеља у овом месецу није било, јер непрестани долазак 

· тоnлијег ваздуха из јужних предела у правцу средишта циклона, ублажавао 

је долазак ниских температура, те је чинио да дневне вариације темпера

· туре нису биле велике. 

Оваква временска ситуација потрајала је у главном све до 16 овог 

· месеца, те је наша земља долазила час под у·tицај средоземских депресија, 

· а час под утицај источног антициклона, који је изазивао извесна разведра

· ваља на веhој источној половини. 

У другој половини овог месеца са nојавом Асорског максимума изнад 

'југозападне Европе и све јачим изливам љегових ваздушних маса над за

· падну и северозападну Европу била је потиснута активност циклона дубље 

на континент, даље према истоку и југо-истоку, где су се често пута ра

' ђали слаби секундарни минимуми, који cv изазиdали наоблачеље и кишу. 

Са проширељем активности циклона даље према истоку смаљивао се 

утицај источног антициклона, који је нагло ослабио и одржавао се још само 

· над северном половином Русије. 

Између 17 и 20 априла Азорски максимум продире све дубље на 

континент ширеhи се према средљој Европи и Скандинавији, где се је спо

јио са високим притиском из Русије и постепено захватио цео континенат. 

Услед овог је била онемогуhена даља активност циклона на Европском 

континенту. Само се је још на С'редоземном мору одржавао слабији ци
. клон, који је подржавао облачио време и местимичне кише у нашој земљи. 

Код овакве временске ситуације наша земља била је изложена уме

рено хладним ваздушним струјама из предела Средље и Северозападне 

Европе, које, долазеhи у додир са топлијим ваздухом, који се одржавао у 

нашим пределима у другој половини овог месеца, изазивао је појаву кише, 

а на планинама и снега. 

Крајем месеца време се нешто побољшало и настуnило је извесно 

разведраваље. 

Преглед временских прилика по данима види се из приложеног прегледа 

1-2. - Облачио и кишно време у целој Краљевини. Умерена кошава 

у Подунављу а на Приморју широко. 

3-6. - Извесно разведраваље настуnило је у приморским крајевима. 

Преовлађивале је облачио са местимичном кишом у осталим пределима . 

7-9. - Наступило је местимично разведраваље, само на јужном и се

верном делу преовлађивало је облачио са нешто кише местимиqно. У По

. дунављу слаба кошава. 
10. - Разведрило се у целој Краљевини. Доста јака кошава у По

дунављу. Ново наоблачеље у Приморским крајевима. 

11-15. ----' Облачио, кишно и местимично бурно време у Целој Кра

љевини. У Подунављу јака кошава, а на Приморју широко. 

16. - 1 lреовлађивало је облачио и кишно време. Извесно разведра

.ваље наступило је у п_риморским крајевима, 
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17-19. - Облачио са кишом у западним крајевима. Извесно разве

:дравање настуnило је у осталим пределима. 

20-22. - Преовлађивале је облачио . Извесниих ведрина било је ме

стимично. Киша је падала у западним и јужним крајевима. 

23-29. - Јlреовлађивало је облачио са местимичном кишом у целој 

Краљевини. Извесних ведрина било је у ПриморскИм крајевима и дубље 
.на копну. 

30. - Јlреовлађивало је облачио средином државе и у североисточним 

крајевима. Разведрило се у осталим пределима. 

Кретаље дневне, максималне и минималне темnературе, као и воде

них талога у појединим пределима наше земље види се из приложеног 

Lrрафикона. 

Novije knjige i casopisi 
BuJietin de I'Observatolre astronomique de I'Universite de Bel

·grad. - Za sada jedina nasa zvanicпa astronomska opservatorija u BeogradLI. 
pocela је prosle godine da izdaje redovito svoj "Bulletin" koji је prvenstveпo 
паmiјепјеп rezultatima opservacija. koja prjpadaju u program rada opserva
iorjje. То su: jspitivanje aktivnosti Sunca, posmatranja okultacija te pozicija 
maleпill planeta i kometa, fotometrijske opservacije, opservacije pomrciпa i 
·metereoloskih elemeпata; koпacno racunsk:a obradba izпdeпih opsc.rvacija . 
Prosle godine izaslo је sedam brojeva ,Bulletina" а оуе godiпe vec do sada 
tri. Moramo jskreno prjzпati, da па је sadrzaj ovi11 brojeva ugodno jzпeпadi <', 
te pokazuje, da se па ovo· · · ој паsој opservatorjji vrlo ozЬiljпo radi, te 
da se па opservatoriji do '5fa---p rovodj postavljeni program u punome opsegu. 
Ovaj program zasjjeca пajvecma u stelarпu ј pozicioпu astronomoju, dok se 
astrofizjkalna istrazjvanja jos ne provode, valjda uslijed premalenog broja 
strucnog оsоЬ\ја. "Bulletiп" ureduje upravnik astronomske opservatorije uпiv. 
prof. g. Dr. V. V. Miskovic, te паs pred kulturnim svijetom ova puЬ\ikacija 
najljepse reprezentira. Preporucamo је svjma oпima, koji se ozb i Jjпo bave 

. astroпomijom. 

Zur Erforschung des Weltalls . Herausgeg. v. W. Oгofrian и. А. 
Kopjf Berlin (Ј. Sprjnger) 1934. - U citavoj пovij_oj astroпomskoj Iikraturi 
ovo је sigurno jedna od najzanimivijih knjiga, koje su izasle posljednjih go· 
dina. Zapravo је to osam predavanja о proЬ\emima вstronomije i a5trofizike 
od odlicnih пaucnika, kao Р. ten Brugencate, Е. Freundlich, W. Grotrian , Н. 
Кiепlе ј А. Kopff. Evo redosljed predavaпja: 1. Znaceпje astroпomskih metoda 
za danasnju astronomiju. 2. fjzikalne konstante zvjjezdп. З. Unutrasпjost zvi· 
jezda. 4. Sunce. 5. i б. Grada zvijezdanih sjstema . 7. Osoblte pojave svijet· 
ljenja u sveшiru (magline i novae). 8. Razvoj zvijezda nekretnica. Kako vidlmo 
sve saшi daпas najaktuelniji proЬlemj, obradeni strogo r.aucno i popraceni 
instruktivпim dijagramima i prel<rasnim fotografijaшa . Napredпiji prija!t lji neba 
crpstice sa uZitkom poduke iz prve rul<e . 



192 

Oswald Thomas: Astronomie. Tatsachen und ProЬ!eme. Deutsch. 
Ver. Druck., Graz-Wjeп-Le!pzig-Berlin, 1934. Odlicna popularna astro
nomjja, osoblto namjenjena poct:tniku, ali се је ј naprednijj sa velikjm jпfe
resom cjtatj, fjm \'ise, sto cemo ovdje mnogo toga пасј, cega пе nalazjmo а 
drugjm popularnim djelima. Knjjga је namjenjena Jajcjma, te је pjsana vгlo 

laganim sfjJom, ali koгektno. Kako је knjjga omasna (584 str.) ј sadrzaje vгlo 
mnogo crteza ј tabela, te odJjcпjh fotografija, а uvezana пе stojj пјfј 50 din. -
te је toplo preporucamo svima pocef11jcjma, koji razumjju njemacki. Oprema 
djela је uzoгna. Ovakovu kulturnu propagandu moze se samo pohvaJitj, 

R. MuJ/er: Die Beobachtung veranderlicher Sterne. Lejpzjg (Ј. А. 
Barth), 1935. -- Ova је brosura poglavito namjjenjena pocefnjcjma, kojj se 
zele uputiti 11 posmatгanje ј mjeгenje sjaja pгomjenljivih zvjjezda prostim okom 
ili malim dalekozorom. Vr\o razumJjjvo ј iscrpjvo гazlozena је Argelanderova 
metoda ј obradba гezultata, te је na kгaju dodan pгakticki naputak za јzгасн

папје zenitne distance. Ргерогuсаmо је nasim clanovima, kako Ы se sto vise 
njih posv~fjJo ј pгaktickome radu uz najskгomпjja sгedstva za motгenje, јег је· 
dovoljan ј dоЬаг Ьinokl. 

F. Becker: Am Fernrohr. ВеrЈјп-Вопп (F. Dummler), 1937. - Ova 
malenJ ј jeftjna knjizica dоЬго се d'Jcj pocetпlcima kao avod za posmatгanje 
neba prostjm okom ili Ьinoklom. No ona се dobro posluzit! ј гafiпjraпjjem · 

posmatracu nebeskjh pojava, јег sadгzaje mnogo kaгata ј tнЬ!јса zvijezd11 do. 
4-te veJiCjne, sa popjsom prjvjdne velicjne, spektra, sjaja [@ = 1] ј polurг.jera. 

К tome dolazj popjs dvostгukih zvijezda, promjenljivih zvjj ezda ј maglina ttz· 
slike okolisa doticпih objekata, tako da se ih lagaнo moze nacj. КnјШса се· 

odliCпo posluziti ј kod posmatгaпja meteoгskjh poj11va, te kod ptttovanja. 

М. MilankowHsch: Durch ferne Welten tшd Zeiten. Lejpzjg< 
!Koehleг und Amelang), 1936. - Nas slavni teorjjskj astroпom ј uпiv ргоf. 

Ог. Mi\aпkovic izdao је па njemackom jezjku svoje poznato populaгno . 

djelo: ,,Кгоz vasioпu ј vjekove" koje је Ьila 1928 g. izdala Matjca Sгpska U• 

Novome Sadu. Njemacka kгitika izrazjJa se је najpohvalnije о ovome djelн, . 

koje se odlikuje kгasnjm stilom ј tolikom dпhovjfoscu, kakova је svojstvena 
tek svjetskjm ljudjma ј onjma, koji su zivot upozпa\j sa njegovih najljepsjh. 
strana. Mozemo mjгne duse ustvгdjfj, da је ov:t knjjga гemek-djeln jugosla·· 
veпske Ј::Оuспе knjjzevnosfj uopcr, а sгpske napose, te nas veseli, da se sada, 
ј jedan od najvecih naгoda svjjeta moze da upozna sa ovjm nasim odlii'njm 
dJelom. Osoblto su sјајпј neki pгikazi davnih dogadaja i zjvota, ра radj ove. 
plasШnosti jma djelo ј osoblti саг, sto njemacka krjfjka narocjfo jsfice. 

Ог. S. М. 

Штампарија ,.ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Издавачке књижарниuе .СкерлиiЈ• 

Вла.l!.имир ll\. БОГЈ!.IIНОВИh - Београд, Кнеза riавла 15а. Тел.: 23-612 
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Astronomija na Medunarodnoj izlozbi 
u Parizu 

Nijednom posetjocu Medunarodne jzJoZЬe u Parjzu njje 
moglo ostati нezapazeno, da su na istoj astronomjja i njoj sro
dne nauke odlicno zastupljene. Narocito је velika paznja obracena 
na to da se sve lepote neba prjkazu posetjocjma iz celoga sveta 
па sto prjstupacnjji nacjn. Svгkako da је ovo Ьila prva prjJjka 
za ljubltelje astronomije da na jednom mestu vide tako mnogo 
za njih zanimljivjh stvarj. 

Najvecu paznju onih kojj se bave astronomjjom morali su 
privucj planetarjum ј jzlozba pronalazaka, jer је tu skoncentri
sano skoro sve ono sto _§-е odnosi na nauku koja se nalazi pod 
zastjtom Uranije. U paviljonjma pojedinih drzava takode se mogu 
naci pojedinj predmeg koji се zanimati posmatrace neba, kao 
prvi Galilejev durePt:u jtaJjjanskom paviljonu i razni astronomski 
i opticki instrumenti koji su и najvecem Ьrоји izlozeni u pavi
ljonjma Nemacke i ltalije. 

Izlozba pronalaska smestena је u jednom delu 6rand Pa
lais-a, na Jelisejskim poljima, zgrada је za ovu svrhu naroCito 
prepravljena ј prosirena. Na izlozЬi su zastupljene skoro sve 
prirodne i egzaktne nauke: astronomija, matematika, fizika, he
mija, medicina ј druge. Najbolje su zastupljene hemija, fizjka ј 

astronomija sa njima srodnim naukama. Odaje posvecene astro
nomjjj uredene su pod vrhovnim nadzorom g. Е. Esclangon-a. 

U prizemliu zgrade, pored dvorana и kojima su zastupljene 
druge nauke - .uglavnom fizika i blologija - nalazi se i jedna 
u kojoj su izlozeni razni meteoroloski, seizmografski i geofizicki 
aparatj. Tu se mogu videtj instrumenti za proиcavanje Zemlji
пog magnetizma, atmosferskog elektrjciteta, kao i jnstrumenti 
koji stavljenj u balone sonde automatski registruju razne pro
mene u atmosferi koje nastaju sa postepenim povecanjem visine. 
Na velikom Ьrоји grafikona pretstavljen је intenzitet i perio-
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dicnost raznih elektromagnetskih pojava na Zemlji. Medutim 
najvecu pazoju posetilaca ove dvorane privlace izvrsne fotogra
fije na staklu (diapozitivi) polaroe svetlosti i teleskopske foto
grafije izlaska i zalaska Suoca, na kojima se mogu videti vrlo 
zanimljive deformacije Suocevog kotura prouzrokovane velikom 
refrakcijom u Ьlizini horizonta. Ima i dosta slika haloa oko Me
seca i oЬiaka, snimljenih pri svetlosti nocnoga neba pomocu 
jedne narocite metode, kao i jedan odlican janssen-ov snimak 
granulacije Suпceve fotosfere. 

Ali tek kada se popne na prvi sprat nade se astronom, 
blo strucnjak i1i amater, u svojoj pravuj sredini. Skoro celu duzu 
stranu jedne velike galerije zauzima preko dvadeset metara duga 
fotografija severnog dela Mlecnog puta. Na ovom snimku cija 
povrsina iznosi osamdeset kvadratnih metara vidi se сео Mlecni 
put od Strelca, ра preko Orla, Vege, Labuda, Kasiopeje, Andro
mede, Perseja, Vlasica, Blizanaca, Oriona i Prokiona do Siriusa. 
Tu se nalazi i dosta iscrpпo objasnjenje iz koga zainteresovani 
posetilac moze procitati, izmedu ostalog da је dosad fotografskim 
putem otkriveno u Mlecnom putu oko miliardu i ро zvezda, а 

da se njihov broj ceni na trideset miliardi. Suprotnu stranu ga
lerije zapremaju jedanaest lopti raznih veliCina i Ьоја koje pret
stavljaju zvezde razlicitih spektralnih klasa. Zvezde su poredane 
prema svojoj starosti, а samim tim i ро veliCini: prvo Antares, 
ра Arktur, l{apela, Severnjaca, Vega, Rigel, Sirius, Prokion, 
Sunce, 61 Cygni i l{rueger 60. Dok је ova poslednja zvezda, 
najstarija, loptica od svega nekoliko santimetara u precniku, 
dotle је Antares, koji pripada klasi najmladih zvezda, pretstav
ljcn ogromnom poluloptom od vise metara u precniku. Na ta
vanici iznad ove galerije izraden је model Suncevog sistema u 
razmeri 1 cm za 8800000 km, tako da Plutonova putanja ima 
precпik od 13 m. U sredini se пalazi svetla lopta - Sunce, а 
oko nje obllaze ро skoro kruznim putanjama sve planete pocev 
od Merkura ра do Plutona. Lopte koje pretstavljaju planete iz
radjene su u srazmernim velicinama, one se okrecu oko svojih 
osa i oko Sunca opet srazmernim brzinama. Iz prakticnih raz. 
loga znatno su povecane razmere plantta prema velicini Sun
cevog sistema, а i precnik putanja planeta Ьlizih Suncu morao 
је Ьiti nesto povecan. Brzine plaпeta takodje su morale blti po
vecane, i to 432.000 puta. dok njihove rotacije traju ро 2 s za 
jedan dan. 
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Sa galerije se ulazi u jednu gotovo mracnu sobu koja је 

-posveceoa zvezdama i maglinama. U njoj odmah padaju u oci 
oko petnaest kvadratnih metara veliki snimci spiralnih i plane
tarnih maglina, koji se nalaze svuda unaokolo ро zidovima. Ovi 
suimci, iako tako velikih razmera, savrseno su izradjeni tako da 
nimalo ne zaostaju za snimcima malih razmera koje smo na
vikli da vidimo. Pored ovih velikih sпimaka na citavom dugom 
nizu diapozitiva velicine 50 Х 50 ст prikazane su sve moguce 
vrste maglina: spiralnih, prstenastih, difuznih, tamnih, kao i 
spektri zvezda i maglina. Da Ьi se dobio pojam о polozaju koji 
zauzima Sunce u prostoru, izradjen је jedan mali model Sunca 
sa pedesetak najЬiizih zvezda, koje su postavljene u odgovara
juce polozaje i rastojanja. SliCan model sluzi da pokaze raspo
red tridesetak nama najЬ!izill spiralnih maglina. Dvojne zvezda 
prikazane su na zanimljiv nacin: na sredini dvorane nalaze se 
dva instrumenta koji na prvi pogled liCe na dosta velike dur
blne; kada se pogleda kroz njihov okular vidi se jedna dvojna 
zvezda, isto onako kao sto se vidi kroz pravi astronomski dur
Ьin ili teleskop velikih razmera. Okretanjem jednog tockica menja 
se slika u "durblou ", tako da se posmatrac moze upoznati sa 
velikim brojem najlepsih dvojnih zvezda. 

Naredne dve sobe pdsvecene su Suncu i Mesecu. U prvoj 
se nalaze mnogobroj~tografije Sunca, veCinom na staklu о~ 
kojih su neke u boji. Izvanredni snimci protuberanaca, pega i 
pomracenja zc.divljuju svakog posetioca. Mogu se vid~ti i mno
gobrojni spektroheliografski snimci Sunca, tj. takvi snimci koji 
prema tome daju sliku jednog odredjenog sloja Sunceve atmos · 
fere, onoga sloja u kome se пalazi gas koji emituje ispitivanu 
svetlost. U drugoj odaji nalazi se ogroman reljef Meseca, koji 
posmatracu sa · otstojanja od 1, 2, 3 ... metra izgleda kao nas 
satelit gledan u prirodi sa udaljenosti od 1, 2, З ... hiljade ki
lometara. Reljef је naizmenicno razlicito osvetljavan, tako da se 
vidi izgled pojedinih mena. 1 ovde se takodje nalazi veliki brof 
fotografija na staklu i hartiji, na kojima su prikazane pojedine 
mene i pojedini delovi Meseceve povrsine. 

U dvorani planeta odmah se zapaze lopte koje pretstav
ljaju srazmerne velicine svih velikih clanova Suncevog sistema, 
potom jedan veliki globus Marsa i model Zemlje i Meseca koji 
prikazuje kako nastaju pomracenja Sunca i naseg pratioca. Za
nimljiva је i jedna shema u prostoru koja objasnjava kako па-
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staju zastoji i retrogradпa kretaпja Marsa usled godjsпjeg kre
taпja Zemlje. Mnostvo crteza i fotografija plaпeta, doblvenih• 
pomocu razпih filtara, grafikoпa ј shema daju pazljivom pose
tjocu odlicaп pojam о velicjпj, izgledu i kretaпju nasih пajЬlizih 
vasioпskih suseda. Otkricima Uraпa ј Neptuпa posvecena је

zпаtпа раzпја. Izmedju ostalih podataka koji se ticu otkrica 
Uraпa пalazi se, uz Herselovu sliku, i пesto uvelicaпa fotogra
fija јеdпе stranice пjegove sveske па kojoj је prvi put, u п~
koliko recj, zabelezio da је zapazio пovu plaпetu. Jstorija ot-
krica plaпete posveceпe bogu mora jzJozeпa је mnogo opsirnjje. 
Medju ostalim podacjma nalc;zj se jedan crtez na kome se po
red pravog polozaja Neptuпove putaпje, doblveпog pomocu 
opservacija, vide i polozajj putaпja kako su ih proracuпali pre 
otkrjca plaпete Adams ј Leverrier: Leverrier-ova teoriski doblveпa 
putanja skoro је i sasvjm Ьliska pravoj, dok је Adamsova dosta 
daleko od ove. Као i u dvorani sa maglinama i ovde se пalaze
nekoliko "durblna« u kojima se mogu videti planete ј пjihovi · 

sateJitj, 
Ostaju jos dve sob~ u kojima је zastupljena astronomija. 

U prvoj se nalaze mnoge fotografije raznih kometa, meteorskog 
kratera u Sjedinjeпim drzavama i model meteora teskog 5360· 
kgr., пadjenog 1784 godiпe u Braziliji, а u drugoj, nameпjenoj 

astroпautici, razпi projekti i modeli raketa za medjuplaпetarni 
saobracaj. Tu је takodje izlozeп model Galilejevog durblпa iz 
1609 i Njutпonovog najstarijeg teleskopa iz 1672 (Ciji se ori
giпal nalazi u Loпdonskom muzeju), kao i u reljefu izradjeп 

projekat velike opservatorije koju Francuzi nameravaju da ро- . 

digпu u Haute-Proveпce. 
VeJjki plaпetarijum јеdпа је od najzanimljivijih stvari n« 

Pariskoj izlozbl. Koliko se svet interesuje za astronomiju 
prikazaпu na popularan пacin vidi se ро tome, sto је plane-
tarijum, u koji odjednom moze stati 500 osoba, uvek dupke 
рuп iako svakodпevno ima ро пekoliko priredaba. Planetarium 
ima izgled velike kupole, u cijoj se sredini пalazi iпstrumeпt ko
jim se па belo obojenu uпutrasпju povrsiпu kupole projektuju 
zeljeni svetlosni efektj. Ovaj iпstrumeпt stajao је preko dva 
milioпa fraпaka, а pomocu njegovih dvaпaest projektora mogu 
se proisvesti sva moguca kretaпja пebeskih tela, опаkо kako ih 
vide posmatraci sa raznih tacaka na Zemlji. Pre no sto se pustL 
u rad instrmeпt sa projekcijama, predavac, koji се stalno objas--
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11javati pojave na "nebu", jednom svetlom strelicom pokazuje 
radj orijentacije straпe sveta koje posetioci lako mogu zapamtiti, 
jer su svuda uпaokolo iz kupolu izradjeпe silujete pariskih 
.zgrada onako kako se vjde s mesta na kome se пalazi pla
.netarijum; zatim se pocinje sa prjkazivanjem. 

Plaпetarjum је u potpuпom mraku. Ocekuje se radanje 
Sunca. I zaista, malo dоспјје росiпје se na jstoku javljti svet
lost, prvo sasvjm slaba, ра sve јаса dok se najzad пе pojavi i 
sјајап Suncev kotur, tаспо па onom istom mestu, izпad опе 

jste kuce, jznad koje se pojavilo i prvo Suпce toga jutra. Suпcev 
kotur penje se sve vise, prvo пormalпom brziпom а potom 
mnogo brze, tako da za пekoliko minuta prede preko celoga 
:.пеЬа« i zadje tacno па опоm mestu na kome се i pravo Suп
ce zaCi kroz dva ј ро casa. Plaпetarium је tako savrseno пасi

пјеn, da moze prikazati kretaпja svih nebeskih tela, опаkо kako 
izgledaju svakog pojediпog dana u godiпi. Ova kretanja izvode 
se sa potpunom matematickom tacпoscu. Potom se prjkazuju 
prividпa kretaпja Suпca u razпa godisnja doba, пjegovo kreta
nje ро sazvezdjima ekliptike prvo leti ра опdа zjmi, zatim se 
za neko\iko minuta vidi сео prividпi godisnji put Sunca zajedпo 
sa putaпjama Merkura ј Veпere, kruzicima kojj, prvj brzj od 
<1rugog, opisuju siпus;:!.?v oko Suпca. .. 

Posto su gledao&t upozпti i sa polozajima ј kretaпJima 

svih planeta, oпakvima kakvi su toga dапа, prelazi se па zvezdaпo 
пеЬо. Instrumeпt prvo projektuje glavna sazvezdja i· zvezde na 
nasem пеЬu i pokazuje kako se пеkе od пjih radjaju i zalaze, 
dok druge opisuju zatvoreпe kruzпe putaпje око pos\edпje 

zvezde u repu Malog mE:dveda. Posle toga dolazj пajvelicaпstve
njji ј пajlepsi prizor koji se moze proizvesti u plaпetariumu-zvez
<1aпo пеЬо. Zvezdaпo nebo пе gledaпo iz Beograda Ш drugih 
velikih gradova, vec onako kako se vjdi sa otvoreпog polja, 
-da\eko od gradske svetlosti, dima i prasiпe, sa svim zvezdama 
do seste veJicjne ј na kome se Mlecпi put јаsпо vidi od jedne 
-do druge ~traпe horjzoпta. Gledaocj su toliko odusevljeni da se 
ne mogu uzdrzati od dugotrajnog pljeskaпja. Prizor је zaista 
-ocaravajCi, jer covek пipocemu ne роzпаје da је zatvoreп u jtd
noj kupoli, vec jma utisak da se oko njega na\azj pravo пеЬо 
i beskrajan prostor sa hiljadama zvezda mnogo svetlosпih godiпa 
daleko odatle. Kad se posle prvog odusevljenja pazJjjvije po
gleda, vidi se da se па istoku radjaju sve nove i nove zvezde, 
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а па zapadu пestaju one koje su se dotle videle: celo se
»nebo« okrece oko posmatraca, prvo prirodnom а potom 
povecanom brzinom. Nije tesko pogoditi da је ovako veran 
izgled neba mogao blti postignut jediпo upotrebom fotografije. 
Tu se stvarпo i radi о fotografiji, snimku celoga nocnog neba, 
koji је jednom narocitorn metodom novoga datuma prenet sa 
ravne na sfernt1 stakleпu povrsinu. Na taj naciп rastojanja 
izmedu pojedinih zvezda ostala su napromenjeпa, па ћorizontu 
kao i u zenitu, i one zauzimaju polpuno iste medusobne polo
zaje и planetariumu kao na nebu. Sazvezda se sasvim lako 
raspozпaju, samo sto se primecuje da »zvezde «, u poredenju 
jedna s drugom, пemaju bas isti sjaj kao i prave zvezde; ovo 
је posledica toga sto је fotografska ploca vise osetljiva za 
zrake шапјih talasпih duziпa пеgо vecih. Posetiocima se jos 
pokaze zimsko nebo, isto tako lepo, isto tako verno pretsta
vljeno kao letпje, ра se опdа opet vraca za sest meseci uпa
zad, u puпu zvezda пос koja tek ima da пastupi i u kojoj se 
ostaje sve do izlaza » Suпca« . Cela priredba u plaпetariumu 
traje oko 45m, ali kad Ы se pokazivalo sve sto moze dati 
ovaj iпstrument пе Ьi bllo dovoljno пi cetiri puna casa. 

Као sto se vidi Fraпcuzi пisu zalili truda ni srestava da 
astroпomiju uciпe sto pristupacпijom sirokim пarodnim sloje
vima. Meduпarodпa izlozba pokazala је kako se s malo razu
mevanja mo ze svetu pruziti veliko i veoma korisпo zadovolstvo. 

Прво йредавтье 

Nenad D. janкovic 

3вевде и атоми 

јОНИЗАЦИЈА АТОМА 

При високој температури која влада у унутрашљости неке 

звезде, међусобни судар честица, а нарочито судар етерских 

таласа - Х зрака - са атомима, разбија их ослобаlјајуЂи. 

електране. Ти слободни електрани образују треЂу врсту 

становника што сам их сnоменуо. За сваку јединку је сло-

. бода само привремена, јер Ђе је брзо затим дограбити Ј<акав 
осакаtени атом; али, у меi)увремену биtе негде ослобоi)ен 
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неЈ<акав други електрон, и он Ђе заузети место меi)у слободним 

становницима. Ово ослобаi)ање електрона назива се јони~ 

3aцuia. А како је она веома значајна за изучавање звезда, 

nриказаЂу вам је са неколико фотографија. 

Мој предмет је »Звезде и атоми«; слике звезде веЂ сам 

вам показао, па зато треба да вам покажем и фотографије 
атома. Данас то није тешко учинити. Због тога што у зрнцу 

најреi)е материје има неколике трилиона атома, слиюi би била 
врло нејасна, ако би их фотографија све приказала. СреЂом, 

Сл. 3. Путање а - делиhа (хелијумових атома). 

фотографија прави разлику: она показује само "експрес" 

атоме који заблистају каu метеори; сви други су јој непо

знати. У пољу мрачне коморе имаЂемо јасну њихову слику 

ако ствар подесимо тако, да радијумова честица nогоди само 

неколико ексnресних атома. 

Слика З. је фотогр~фија три или четири атома што су 

се расnрсли у nољу вида, остављајуЂи засобом широке nраво

линијске трагове.*) То су хелиумови атоми, које је великом 

брзином избацила нека радио-активна материја. 

* Ј За сли:<е 3-6 захваљујем nроф. г. С. Т. R. Wilson-y. 
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Не бих се ни мало изненадио ако бя се у вама јавила 
скривена мисао да је ова фотографија каква подвала. Да ли 
су то стварно приказани усамљени атоми, те бескрајно мале 
честице, које, чинило се још до пре неколико година, nрет

стављаху само теоријске појмове, изван сваког nрактичног 

домашаја? Одговориhу вам на ово питање постављајуhи друго. 
. На слици ви видите некакву мрљу. Да ли је то нечији палац? 
Ако одговорите >да •· , увериhу вас без колебања да су и 
nруге на слици усамљени атоми. Али, ако сте хиперкритичар 

Сл. 4. Путање ~ делиhа (електрона). 

па кажете: "Не, то није нечији палац, веh отисак нечијег 
палца", тада hy и ја бити обазривији и реЂи, како црта по

казује само да је туда nрошао некакав атом. Фотографија, 
уместо да је утисак атома, утисак је атомова утиска, као што 

ни мрља није отисак nалца, веh утисак палчева отиска. Не 
видим шта стварно мари ако је отисак из друге а не из nрве 

руке. А за обману, мислим да нисмо веhма криви од крими

налисте, који лрашкпм посипа отиске nрстију да би постали 
видљиви, или од биолоrа, који са истим циљем боји свој 
препарат. Дуж свога пута атом при своме пролазу оставља 

засобом свој "дах"; захваљујуhи веома генијалном постуnку 
професора Wilson-a могуhе је ту његову nутању учинити 

видљивом. :oMeute« проф. Wilson-a састоји се из водене паре, 
која се скупља на атомовом путу,. кондснзујуhи се у ситним 

воденим капљицама. 
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Желеhете сада да видите елеi<Тронову фотографију. И 

она се може остварити. Изломљени и кривудави траг на 

слици З. је електрон. 3f5ог своје мале масе електрон ла!{ше 

скреhе са свог nута него тешки атом, који као јуне јуриша 

кроз nрепреку. Слика 4. показује многобројне електране; 

један од њих кретао се веома великом брзином, и због тога 

је засобом оставио лраволинијски траг. Случајно, на њој је 

приказан и поступак noмohy кога се могу видети трагови 

електрона, јер примеhујете засебно ситне вuдене каnи. 

Видесмо слике атома и слободних електрона_ Да би 

уnотnунили звездано становништво, nотребна нам је сада 

једино фотографија Х-зрака. Снимци йомоfiу Х-зрака при

лично су обична ствар , али сасвим другачије стоји са њи-

Сл. 5.~ Јонизаuија Х-зрацима. 

ховом фотографијом. Beh сам напоменуо да се електрани 

могу отргнути од атома ударом Х зрака. Приликом тога 

електрон је обично одбачен великом брзином, тако да по

стаје експресни атом, који се може снимити. На слици 5. 
се виде четири тако одбачених електрона. Приметиhете да су 

њихове полазне тачке све на истој линији, ла није потребно 

много маште да би се у мислима видела некаква тајаi:Iствена 

сила која се креhе дуж ње изазивајуhи та распрскавања. Та 

сила је узани сноп Х-зрака, који је био управљен у правцу 

линије - с лева на десно, у тренутку кад је извршено снима

ње. Иако Х-зраке можете само у мислима видети, фотографија 

бар п окi1зује процес јонизације, који је толико значајан у 
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унутрашњости звезде: ослобаi)ање елеюрона при судару 

Х-зрака са атомима. Приметиhете да је помало и случај 
да Х-зрак јонизује атом кад га сусретне; атома што лутају 

има трилонима - па ипак Х-зраци дуго путују пре него 

што наиђу на одговарајуhи атом. 

Xohy најзад да вам покажем и други метод јонизовања 

атома, разбијањем на један више механички начин - ударцем 

брзих електрона. На слици 6. брзи електрон кретао се скоро 
хоризонтална, али су водене капљице, које оцртавају његову 

путању, толико расејане, да на први поглед не можете уочити 

Сл. 6. Јонизација произвед ена сударом са ~ - делиhем. 

њихову узајамну везу. Запазите да водене капљице иду по 

пар и пар. Ово је последица тога, што је брзи електрон на 

своме путу скрхао неколико атома, отргнувши свакоме од 

њих по један електрон. Све даље и даље дуж трага видите, 

дакле, један крај другог разбивени атом и слободни електрон. 

Понегде је почетни брзи електрон био сувише јак, и на тим 

местима налази се нејасна мрља; али, обично можете јасно 

да видите два фрагмента, који су настали од >разбијања « .(l) 

Но поред атома и валова етера, постоји и треhа врста 

становника која се овде хвата у коло: мноштво слободних 
електрона. Електрон је најлакша од свих познатих ствари. 

Њеrова тежина износи једва 1/1840-ти део најлакшег атома . 

Он је у ствари само слободна количина негативног електри

цитета. Атом се састоји из једног тешког језгра, обично 

(1) У ствари nојаву честица на овим фотографијама вс nроизводи 

велика брзина, веh њихов електрични набој . Али, једна веома брза че 

стица оставља засобом траг од електрично набијених честица - жртава 

свог обесног трка - тако да се индиректно огледа у низу тих својих 

жртава . 

~о з 

окружена nрстеном е.тtектрона. Он се често уnоређује са 
Сунчевим системом у миниатури; то упоређење даје заиста 
праву претставу о лакунарној природи атома. Његово језгро 

одговара Сунцу, а електрани планетама. Свака врста ато

ма, сваки хемијски елеменат, има један потпуно одређен 

број - различит за сваку врсту - планетарних електрона . 

Наш сунчани систем са својих осам планета,*) могао би се 

нарочито упоредити са кисеониковим атомо.м, који има осам 

електрона. У земаљској физици навикли смо да појас или 

кринолин електрона сматрамо за основни део атома, јер 

ретко кад имамо прилику да видимо непотпуно опремљене 

атоме; а ако и наиђемо на какав атом који је изгубио један 

или два електрона, називамо га > јон« . Међутим, у унутраш

љости звезде, у махнитом метежу какав тамо влада, било би 

бесмислено заустављати се на ускогрудим појмовима о одеtи . 

Сви наши ато ,'\\и изгубили су знатан део својих планетарних 
електрона, па су према томе у правом смислу јони. 

Какав циник могао би приметити, да је унутрашњост 

звезде предмет о коме/ се може произвољно говорити , јер, 

нико није у стању да провери шта је стварно. Браниhу се 
б . Ј 

да ар Ја ниукол~~не злоупотребљавам неограничене могуh-

ности остављене ('Ylillти; тражим само од вас да претпоставите 

да се у унутрашњости звезда налазе сасвим обичне ствари и 

појаве које се могу фотографисати. Можда hете ми се после 
овога окранути и реlш: >С каквим правом претпостављате, да 

Природа има тако ограничену машту као што је ваша? Можда је 

у звезди она сакрила нешто непознато, што би испретурало 

све ваше појмове? > Али, ја мислим да та наука не би ниi<а да 

постигла напредак, да је претпостављала како су иза сваког 

савијутка скривене непознате ствари. Ако ништа друго, може

мо бар да бацимо обазрив поглед иза кривине, па hемо наhи, 

можда, да се иза ње не крије ништа страшно. Гурајуhи се у 

унутрашњост, није нам циљ само да се дивимо фантастичноме 

свету, у 'Коме владају услови што превазилазе свакодневно 

искуство, веh да наi)емо механизам који управља понашаљем 

звезда . Ако, дакле, желимо да разумемо површинске мани

фестације, ако хоhемо да схватимо зашто се > једна звезда 

*) У доба кад је држано ово прсдавање девета пл анета, Плуто, није 
ј ош била прона lјена . Прим . прев. 
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разликује од друrе у слави«, треба да се сrЈустимо у дворану 
где су машине, да би открили порекло топлотног струјаља 

и енергије која се расиnа кроз површину. А тада наша Ђе 

нас теорија повести ка површини, и, успут, поређељем са 

посматраљима, моhи Ђемо да проверимо нисмо ли ишли 

погрешним путем. Засада - иако то, разуме се, не можемо 

сасвим поуздано тврдити - нема разлога да се очекују појаве 

на које нисмо наишљи при својим огледима у лабораторијуму. 

Х - зраци у звезди исти су као и Х - зраци испитани 

у лабораторијуму, само што их на звезди има у необично 

великој количини. Х - зраке сличне зраци ,\\а на звезди 

можемо да произведемо, али ни приближно у оној мери, како 

се на љој јављају. Снимак - сл. 5 - приказује сноп лабо

раторијумских Х - зрака који су од различитих атома отргли 

четири електрона. Ови Ђе електрани бити поново дограбљени. 

Може се замислити да је на звезди љихов интензитет више 

милиона пута веЂи , тако да електрани бивају истовремено 

отргнути кад и спојени, и да су атоми скоро сасвим наги. 

При изучаваљу звезда готово потпуно осакаhеље атома 

важно је из два значајна разлога. 

Ево првог. Пре него што донесе свој суд о плановима 

I<ai<вe грађевине, архитект жели да сазна ди ли је на плану 

назначени материјал дрво или челик, калај или хартија. Исто 

тако, пре него што се приступи исnитиваљу појединости о 

унутрашљости звезда, изгледало би да је најважније сазнати: 

да ли се звезд1 састоји од тешке материје као олово, или 

лаке, као угљеник. Помоhу спектроскопа можемо да откри

јемо многе ствари о хемијском саставу Сунчеве атмосфере; 

али погрешно би било ако би те резултате сматрали као 

пример за с<~став Сунца у целини. Шта више, било би врло 

опасно чинити ма какве претпоставке о елементима што nрео

влађују у љеговој унутрашљости. Изгледа нам, дакле, да се 

налазимо у Ђорсокаку. Али, сад знамо да се сви атоми, кад 

су потпуно разбивени, понашају готово на један исти начин, 

бар у особинама које су нам потребне у Астрономији. Висока 

температура, која нас је малочас престрашила, упропастила 

нам је ствари, јер је у великој мери отстранила разлике 

међу разноликим врстама материје. Структура звезде је нео

бично прост физички проблем; тек на ниским температурама, 

на које смо навикли на земљи, материја почиље да има неја-
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сне и сложене особине. Звездани атоми су наги дивљаци 

који не знају за класне разлике наших накитом украшени; 
земаљски_х атома. Можемо, дакле, да кренемо напред н ~ 

з адржаваЈуtш се на хемијсЈ<ОМ саставу унутрашљости. Потре

бно Је уч~нити једно ограничење, наиме: да нема водоника у 
претераноЈ сразмери. јер, водоник се пона·11а на својствен 

начин ; међутим, ма који од осталих 91 елемената да пр~овла 
lјује, разлика је веома мала. 

О другој тачци реhи hy више касније; засада треба да 
замислимо, да су аrоми у з везди осакаhени остатци атома с п 

пространим системом електрона, које познајемо на Земљи ; 

отуда се звездани и земаљски гасови не понашају једнако v 
о собинама које зависе од атомских димензија. -

Да би приказали улогу хемиског састава неке звезде , 

вратимо се проблему одржаваља горљих слојева звезде, га

совима што се налазе испод љих. При једној одреlјеној тем

ператури свака независна честица, ма кякве масе или хе
миска састава, подједнако доприноси томе одржаваљу; нај

лакши атоми изравнавају своју маљу масу живљим кретаљем. 

То је добро познат закон, утврђен од стране експеримен

талне Хемије, али који је сада објашљен и кинетичком тео

ријом Maxwell-a и Boltzmaпn-a. Замислимо најпре да смо 

претпоставили како је Сунце састављено од самих сребрних 

атома, и да смо своје рачунање температуре извели на основу 

те претпоставке, а затим променимо мишљеље и узмимо у. 

место сребра какав ш1кши елеменат, нпр. алуминијум. Ато!l\ 

сребра четири је пута тежи од алуминијева атома. С то-га , 
да не би променили масу Сунца, треба сваки атом сребра 
да заменимо са четири атома алуминијума. Али, тада Ђе 11 

нocetia сила свуда бити учетворостручена и целокупна спо

љна маса потиснута v nоље , ЗI<О не учинимо и друге и змене. 

Да би се очувала равнотежа, активност сваке честице треба 
свести на једну четвртину. А то значи да Сунцу од алу~и
нијума треба приписати четвртину температуре коју би имало 
Сунце од сребра. И тако за потпуне атоме, свака прињен а 

хемиског саства повлачи засобом велиi<у промену у нашим 

закљусщима о унутрашњој температури. 

(НаставиЂе се) 

(Преве о М. flpoтиh) А . S. Eddington 
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Pojava komete 1937 f (Finsler) 

POSMATRANA U ZAGREBU 

Dne 4. jula о. g. javio је astronom Finsler iz Z?r~cha 
otkrice nove komete 1937 f, koja је doblla ро njemu 1 tme. 
Finsler dao је odmah i njene e\emente (1937,0): о: = 3h б, 1 rn, 

0 = + 38° 27', to jest поvа kometa nalazila se је ~-ada u ?Ii
zini zvijezde Algola (!3 Persei) ili tocnije izmedu zvtJezda ,Q 1 ~u 
Persei; dnevni pomak Ьiо је 6 а = + 48 s , 6 о = + 36, Pfl
vidna velicina 7 rn, а objekt nejasan.l) Upravo kako sam saznao 
za ovu vijest morao sam da otputujem iz Zagreba, а ро povratku 
koncem mjeseca nisu atmosferske prilike dozvo\javale posma
tranje nove komete sve do 4. Rvgusta о. g. Toga dana mogli 
smo ро prvi put da vidimo ovu kometu, ра smo је i odmah 
zapazili prostim okom nesto istocno od sredine spojnice а Urs. 
maj. i Polare; od toga dana mogli smo је gotovo svaki dап 
redovito posmatrati astronomskim refraktorom od З" i 85 cm 
fokalne da\iine. Odmah slijedeci dan upozorili smo kracim no
vinskim cla,nkom prijatelje оеЬа na ovu pojavu, 2

) а uspjeh nije 
izostao: mnostvo sviieta, oboruzano "svim mogucim" optickim 
pomagalima, posmat~a\o је narednih dana navece и Zagrebu ро 
okolnim brezuljcima zvijezdano nebo trazeci kometu, а dnevnici 
donasali su iza toga vijesti о пјој, kao i njezine fotografije , sto 
је sve doprinjelo sirenju interesa sirih krugova za astroпom
Skt nauke. 

1. Za razliku od proslogodisnje komete 1936 а (Peltier), 
koja је Ьila u najvecemu sjaju upravo za doba punog Mjeseca, 
ovogodisnja kometa 1937 f (Finsler) Ьila је naprotiv u najvecemu 
sjaju za mladog Mjeseca, ра se је radi toga mogla i odlicno 

1) Isp . ВеоЬ. - Zirkular d. Astron. Nachr. XIX, 1937 Juli 5, Ng 24. 

2) S. Mohorovicic: Nova korneta 1937 f Finsler vidljiva prostirn okorn . 
.Jut. List.• XXVI, br. 9169, str. 7, Zagreb 6 kolovoza 1937, Ovdje dana slika 
prividne staze kornete nije sasma dobra, te је narisana premn prethodnim i 
пesigurnim racunima nekih stranih autora. -

Ovdje dajem prethodne koordinale svoga posmatralista : 

{ 
ср = 45° 49', О !'\ ; Л = 1:о 59', 8 Е (Oreen\v.); 

Zagreb, Posiloviceva ul. З. -
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-posmatrati. Nije stoga cudnovato, sto је njena pojava privuk\a 
paznju velikog broja astronoma i ljubltelja neba, tim vise, sto 
su . posljednji deceniji Ьili vrlo oskudni na ovakvim pojavama. 
Radi toga odlucili smo se, da pratimo ovu pojavu tako dugo, 
dok nam to dozvole atmosferske prilike i kvaliteta upotreЬJjenog 
refraktora, te polozaj same komete. Kometu posmatrali smo re
fraktorom oblcno izmedu 21 i 23h SEV navec~, te јој uvijek 
odredivali polozaj medu zvijezdama nekretnicama, sluzeci se pri 
tome odlicnim STUCKER-ovim zvijezdanim at\asom,3) koji sa
drzava sve zvijezde do skoro 8m. Tako smo mogli odrediti pri
licnom tacnoscu prividnu stazu komete medu zvijezdama ne
kretпicama, ра za informaciju citaoca dajemo ovdje njenu gra
ficku predodzbu (gl. Sliku 1 ). Brojevi kraj krivulje naznacuju 

/Ј 

,"n А 

Sl. 1. Prividtla staza l<Ornt! e (Fiпsler) jzrnedu 3 i 18 augusta 1937. 

·dane mjeseca augusta о. g., а crtice mjesta, gdje se је kometa 
na\azila taj dan u 22h navece na nebeskome ~vodu. Sve do 18 
augusta o.g. mogla se је nova kometa Finsler vrlo dobro posmatrati, 
а iza toga smetao је znatno pun Mjesec sve do 23-ga ist. mj. 

з ) Р. STUCKER: Stern-Atlas fiir Freunde der Astronornie. 11 Teil : 
Der Nordhimmel von D = + 30° bls D = -i· 90°. (5 Karten m. Katalog), 
Stuttgart 1925. 
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Za to vrijeme mogli smo posmatrati kometu svaki dan, osim lO.r 
16., 18., 21. i 22. augusta, kada nam је to sprijecilo oЬlacno
nebo. Sam izgled komete prosao је neke zanimive metamorfoze, 
о kojima zelimo ovdje da govorimo potanje. Kod toga иpozo

ravam izricito, da је oЬ!ik komete - kako se on ''i di u refrak
toru vizuelno - cesto sasma razlicit od oЬlika komete doЬivenog 
fotografskim pиtem. Uzroci sи tome razliCiti: prvo, na foto
grafskи plocu djelujи najvecma modre, ljиЬicaste i ultra ljubl
caste zrake, dok је oko najosetljivije za zute zrake, ра su zato 
i objektivi refraktora - prema tome za koju od ovih dvijи svrha 
sluze - korigovani za razlicite dijelove spektra; drugo, pre
kratkom ekspozicijom ne mogu ~е na fotografskoj ploci uhvatiti 
oni fini detalji koji se jos vide vizuelno, dok se duljom ekspo
zicijom prekrijи oЬicno sve pojedinosti и Ьlizini najjasnijih di
jelova ovakova objekta. Radi foga mog_u se fofog_ra/ije i risa
rije котеfе samo nadopunjavafi, ра се strucnjak znati to uvijek 
ispravno prosuditi . 

Akoprem kometa FJNSLER nije blla nikakova velika pojava, 
to је Ьila za nauku bez dvojbe jedna пр interesantnih kometa, 
ра znatnost njenog proucavaпja nece moci nitko poreci. l{cd 
пasih posmatraпja pazili smo пajvecma па oЬiik, velicinи, boju 
i sjaj komete i пjeziпih dijelova. Vrla је dobro pozn c, to, da se 
kometa sastoji od vise dijelova: пajprije razlikиjemo okrиgljastи 

glavu u kojoj se oЬicno пalazi vise ili manje gusta jezgra, а 

oko jezgre је koma, te rep, koji kometa »vuce:. za sobom, ра 
nas narod zove ovakova nebeska tjelesa repaticama ili repacama. 
Cesto se nalazi oko glave komete i oko jedпoga dijela njeziпog 
repa fini i пјеzпi, vise put jedva vidljivi omotac, kojeg najvecma 
ne moze da uhvati fotografska ploca, ра smo tи vecinom ирu

сепi па rezultate vizuelnih posmatranja. Spomenuli SШQ vec, da 
smo пovu kometи prvi риt mogli posmatrati dne 4 ;,vgиsta o.g., 
Ьila је vec jasno vidljiva prostim okom na sjevernom dijelи nebn. 
Kometa se је пalazila и Ьlizini tromedja sazvijezdja Draco,. 
Camelopardus i Ursa major, te је imala dosta znatno vlastito 
prividno gibanje. U Ьinokltt sa priznama (»Pagor< Goe rz) kraj 
8 Х povecanja razaznaje se odmah kao razmj t rno svjetli magli
casti objekt. Kod motreпja kroz refraktor upotrijebili smo pove
ca11ja 40 Х, 60 Х i 90 Х , ali se kometa kod posljednjeg 
роvесапја vidi odvise nejasпo. Sasma se је jasno moglo raz
Jikovati glavu promjera 8 do 10', te и njoj jezgrи promjera 2 
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-do 3'; rep vizиelno promatran imao је duziпu 30 do 35', а osim 
toga sastojao se је iz dva dijela. (Slika 2а) prikazuje nam oЬlik 

komete пјеп polozaj spram oЬiiznjih zvijezda stajacica. Kako 

о 
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SI. 2. Kometa Finsler ( 1937 f) u astronomskom re ~raktoru 
(povecanje 40х) ро S. MolzoroviCicu . 

је udaljeпзst komete od Sunca Ьila tada kojih 133 milijuna 
kil ometara, а udaljenost komete od Zemlje kojih 90 milijuna km, 
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to је promjer jezgre Ьiо fakticпo kojih 65.000 km, а promjer 
citave glave oko 200.000 km; duzina repa Ьila је svakako veca od 
800.000 km. Dne 5 augusta o.g. Ьila је kometa па polovini spoj
пice а: Ursae major, i polare (а Ursae min.), ра se је najbolje 
vidjela kod povecanja 40 Х .Sredina jezgre blla је ostra, nalik 
па zvijezdu 6 m, dok jr. kod vecih роvесапја imala citava jezgra 
zr'natu strukturu. jezgra Ьila је zuto пaraпcaste Ьоје, glava i rep 
zute Ьоје. Rep је Ьiо otkreпut od Sunca i iza glave lepezast, а 

isto takvi blo је i 6-oga ist. mj., tek је duziпa repa iznosila 
kojih 50'. Ovde moramo пaglasiti, da је duzina repa Ьila u istiпu 
veca, kako to fotagrafije pokazuju, ali mi ovde izпosimo rezul
tate vizuelнog posmatranja(gl. Sliku 2 Ь). 7 augusta blla је ko
meta najbolje i пajJakse vidljiva prostim okom, ра se је i rep 
vidio, ali vrlo slabo. Refraktor pokazivao је vec bogatiju sliku, 
koja је Ьila dobra i kod 60 Х povecanja. Promjer glave Ьiо је: 

preko 10', а Ьоја kome zelenkasta, jezgra zuto- zelena i dosta_ 
sјајпа, promjera oko З' i u пјој ostro zrпo пalik па zvezdu 
6m • Osim toga vidi se u glavi komete kao пеkо strujaпje od 
jezgre k Suncu(gl. Sliku З); kako se је kometa пalazila па 

mjestu пebeskoga svoda koje је bogato sitnim zvijezdama, to је 
iza 22h 20m SEV dosla pred zijezdu 9- 9, 5m, по zvijezdica 
S se је dosta dobro vidjela kroz komu komete, sto nam kazuje,. 
da је jezgra blla obavita vrlo razrijedjeпim gasom. Rep komete 
је vrlo slab, ali se ipak vidi, te ide iza glave u sir; пjegova 

duziпa је kojih 70'. Kako је do sada ukupni sjaj komete пaglo 
rasao, tu је od sada росео brzo da opada, ali rep postaje jos 
пеkо vrijeme sve sjajnijim i vecim. Dпе 8 augusta vidi se u 

. Ьiпoklu sa prizmama uz 8Х роvесапје rep dosta dobro, а du. 
· ziпa mu је preko 100'. Kometa posmatraпa kroz refraktor uz 
40Х роvесапја izgleda kao okrugli magliCasti objekt sa izra
zitom jezgrom zuto· zelene Ьоје. Rep vidi se jasno, te је dosta. 
sirok [ gl. Sliku 2 с)). Kod р оvесапја 90 Х koma i jezgra komete
jesu okrugle i maglicaste sa postepeпim prelazima u svjetlosti ~ 

Najbolje i najljepse se је vidio rep komete 9 avgusta о. g. 
. sama koma i jezgra komete su vec znatпo slablj~, ali је zato. 

rep rapidпo narasao, te је sigurno du~i od 200' [ = Зо+ Ј. 

U spomenutom vec Ьinoklu vidi se rep prividno dvostruk, dosta 
svjetao i zuto-zeleпkast, ali vrlo пјеzап. U refraktoru vidi se 
kometa kraj роvесапја od 40 Х i 60 Х i kraj odliCnih atmo-
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sferskih prilika izvaпredno dobro. jezgra је sa ostrim zrпom u 
sredini (poput zvijezdice 6,5 - 7_!!-1;) dalje је jezgra sve vise 
zeleпkasta, glava vec zпatno manja, ali ima njezпi vaпjski omot 
[g1. Sliku 2 d)]. Jasno se vidi, 
kako iz kome prema vanjskom 
omotu izlazi plin. Rep vidi 
se takoder odlicno, te је пje

gov srednji dio dosta svjetao. 
}{ako је u to vrijeme blo ko
met . udaljeп od Sunca kojih 
IЗО milijuпa km. (r · 0,81). 
а od Zemlje 87 milijuпa km 
(6 · О,58), to је duljiпa SI. з. Shematicka slika glave Komete 

Finsler dne 7. augusta 1937 u 2215 SEV. 
njezina rep~ Ьila veca od 4,5 
milijuna k~l Те veceri Ьila је kometa u па zvijezdama 
bogatom podrucju sazvijeZda Ursa maj., te su se vidjele 
neke zvi~ice 8 i 9m kroz пjezin rep пesmanjeno. Sve to kazuje, 
kao sto је i kod drugih kometa koпstatiraпo, da је rep ove 
komete Ьiо sastavljeп od izvaпredno razredenog gasa. 11-Vlll 
rep komete је vec kraci (kojih 150') i slablji, kao i cijela kometa, 
koja је jos vidljivija prostim okom. Rep se raspozпaje sigurпo, 
te mu је siriпa mпogo mапја; kod 40 Х роvесапја vidi se i 
okrajni drugi rep [gl. sliku 4а)]. Zrno и jezgri је jos uvijek za
mjetljivo. а Ьоја jezgre zelenkasta. Ove noci nisu Ьile atmo
sferske prilike osoblte, ali su zato slijedeceg dana 12-Vlll Ьile 

prilike za posmatranje mnogo bolje. Oko glave i tijela repa jos 
se је vidio tanki i fini omotac. jezgra ј .е zblta i zuto-zelenkasta. 
Pocetak repa vidi se dosta dobro, ostali dio slabo. Sredina repa 
је izrazitija, а postoji jos uvijek drugi slaЬi okrajni rep. l{ako 
se kometa vec udaljuje od Sunca i od Zemlje, to је vec lЗ-VIIl 

vrlo slab:> vidljiva prostim okom; rep је takoder slab i dug 
kojih 100'. Kod 4( 1 Х роvесапја glava је vec znatno manja, а 
jezgra zЬita, sve Ь.ijelo· zeleпkaste Ьоје. Od repa је tek sredina 
nesto bolje vidljiva, ostalo na granici vidljivosti. Od sada mije
nja se naglo izgled komete. Dne 14-Vlll jezgra је zblta i u sre
dini nalik ne zvijesdicu 7 m, te Ьijelo zelena. Glava i Гl'Р su 
zuti, ali vec naginju па naraпcastu boju; rep је vec vrlo slab 
duziпe kojili 90' [gl. sliku 4Ь)]. 15-VIII је vec jezgra Ьlijedo 

zuckasto-zelenkasta, rep jedva vidljiv i 10 dug. Kod povecanja 
90 Х је jezgra zrпate strukture i dosta zuta. Istu s\iku imamo 
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ј 17- VIII, samo је rep jos kraci (kojih 50') ј jedva vidljiv te 

zuckast [gl. Sliku 4с) i d)). I<ometa mogla se је jos 19-VIII 
dosta dobro posmatrati, ali vec skoro pun Mjesec smeta. Котеtа 

~) 

о S'o' 
~~ • ., 

~ 

. 

• .. 
lr) 

2Zoo 14-VIII-,1')3]. 21zs 

~) 
...... '"# 

Ј,) 

1 

• 
\ fove~- (Ue'l3-tofJ.): ')О Х. 

1~-VIIi-1~17 · 
SI . 4. Kometa Finsler (! 937 f) 11 astronomskom refraktoru 

(povecanje 40 х , osim d)) ро S. MolloJ·oviCiiu. 

је opet nejasna Ьlijedolik objekt Ьijelo· тodrikaste buje. Rep је 

'' 1 
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(1) 

т =то+ 2,5. n. (Iog r- log ru) + 5. (log 6 -log 6 0), (3) 

gdje sц udaljenost r 0 i 6~ one udaljenosti, u kojiтa iта ko
meta prividnu velicinu m0• Vrije(Jnost konstante n, koja karak-

4) Ovu fGrmulu vrlo је Iahko izvesti. OЬiljezimo li sa i iпtenzitet sjaja, 
iada је dobro poznato, da је: 

gdje је 

i (m'- т) 
., = . 2,512 
1 

k 
i= --

rп jj,s 

(4) 

(5) 

Treba sada staviti, da је m' prividna velicina komete, 1\a da Ьi Ьila u udalje

nostima r' = Ј, 6 = 1, te imati na umu, da је : 

1 
log 2,51 i = 0,40002 = 

2
•
5

· 
(б) 

Jer veliCina komete ne ovisi od udaljenosti 6 od Ze mlje, tu је 

s = 2; (7) 
iako izlazi: 

m' = m - (2,5. n. log r + 5.log /ј,). (8) 
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teгizira fjzicku pгirodu komete, dobljemo lahko iz relacjje (8), 
ako u nju uvrstimo vrijednosti dvih mjerenja prividne velicine: 
m1 1 m2 komete; izlazi naime, da је: 

n = (m 1 - m2 ) - 5. (log 6 1 - log .. ().~). (g) 
2,5. (log r 1 - log r :Ј ) 

odatle vidinю, da ntlm је za racunanje potrebno, da znamo 
e lemente staze komete. Za kometu Finsler mnogi su vec autori 
racunali pгethodne elemente njene staze; medu najboljim vri
jednostima јеsн one od М. Davidsona5) ј one od А. D. Max
wella6), koje se medusobno najbolje podudaraju. No ovdje 
moramo upozoriti, da se sve unap.rijed izracunate pozjcije ko
mele ne slazu sa pozicijama komete kako smo ih mi odredШ 
(cesto u deklinaciji i za nekoliko stupnjeva). Koliko su nam 
pristupacna mjerenja stranih autora za pocetak mjeseca au
gusta7), vidimo, da su nase priЬlizne pozjcije ispravno odredene. 
u pomanjkanju boljih vrijednosti, mi cemo pokusati upotreblti 
Maxwellove vrijednosti, ali samo za r i 6 , da vjdimo nece li· 
se mnogo razlikovati od nasih sjgurno vjerojatnijih vrijednosti ;· 
Maxwell је izracunao unaprijed: 

r 6 r 6 
Juli 22 0,975 0,922 

30 U,917 0,69U Aug. 15 0,863 U,603 
19 u 865 0,688 

Aug. з 0,895 0,605 23 0.873 0,795 
7 0,878 0,556 27 0,888 0,918 

11 0,867 0,55) 31 о 908 1,047 

Mi smo vec spomenuli, da smo od 4- Vlll. o.g. uvjjek 
mjerili ј ukupnu prividnu velicinu komete i to isporedjivanjem 
sa susjednim zvijezdama, od kojih nnm је prividna velicina 
blla poznata. Poslo је kometa maglicasti objekt, а zvijezda
sasma ostra, to smo pomicali okular tako dugo, dok nije i zvi
jezda, s kojom smo kometu isporedivali, izgledala u daleko-
zoru kao magliCasti objekt, а onda smo primjenili poznatu ј 
prokusanu Argelander.ovu metodu 8). Kako је upravo najzna-

5
) UAJ. - Circ. 569, isp. ВеоЬ. - Zirkul. d. Astr. Nachr. XIX, 1937 

Juli 30, М 28. 
6

) Harv. Ann. Card . 421, isp. ВеоЬ. - Zirkul . 1937 Aug. 4, М 29. Pret
hodne e1eтente ove koтete dao је i danski astronoт jens Р. Moeller (ВеоЬ. 
- Zirkul. 1937 Juli 19, N2 27), ali nisu tako pouzdane. 

7
) Jsp. ВеоЬ. - Zirku1. d. Astron. Nachr XIX, !937 Aug·. 11, М 31. 

8) Pocetnik neka isp. па рг. R. Miiller: Die Benbachtung veranderlicher 
Sterne. Leipzig 1935. (lsporedi nas referat и . Satшnu' 111 . br. 617: 1937). 
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tnije mjerenje prividne velicine komete u njezinu najvecem 
sjaju, to dajemo ovde popis Zvijezda, s kojima sшо је ispo
redivali za to doba: 

а Drac_ 

к " 
Ь Her. 

3,бт 

3,9 
4,0 

л Dгас. 

Q Her. 
Н lJ гас. 

4,1 т 
4.2 
4,6 

24 Н Gamelop 
60 Нег. 

J.l Gass. 

4,8т 

5,0 
5,3 

Spomeluli SПlO vec, da kometu nismo шogli posmatrati prije 
4 augusta o .g., zato smo za razmak vremena od 4 jula o .g. -
kada је komela otkrita - ра do 4-Vlll upuceni na mjer enja 

~~ ;~ ) 11 ~ ~ ~ 1 с: - с: 
с.~ ;u 

Е :§ i ~ ~otri1ac 1 
Mjesto Е ~ .:::= Motrilac Mje sto 

Е :Ј~;;; 

1 

1 

"' !=====; "' --
о 1 т о 

1 
т 

Ju1t 4 7 Fins1er Zurich Jllli 31
1
1 4,7 Ј . Witk ov.;sl<i l Posen 

14 5,5 Ј . Franz 13autzen 5,1 Ј. Fran z Бautzen 

б, О С. Fedtke Konigsberg Allg. 1 4,3 F. Kaiser Wiesbaden 

16 5,8 
" . " 

4,5 Ј. Witkow~ki Posen 

13 5,8 F. Kai ser \Viesbad~::n 2 4,6 С. Fedt ke Konigsberg 

5,4-5,8 G. Hart\vig Potsda т 4,8 .1. Fг;;nz Bautzen 

19 5,7 С . Fedtke K onigsber~ з 4, 3 К. Graff Kan zelhohe 
(1500m, Kart.) 

6,4 Ј. Franz Bautzen 
41 

4,5 Ј . Stobbe Кlel 

20 6 W. Malsch Sch\viib. Hall. 4.5 С. Fedtke Koлigsberg 

5 ,5 С. Fedtke Konigsberg 
1 

4,3 F . Kaiser Wiesbaden 

6,4 Ј. Franz Balllzen 4,1 К. Graff Kan zelh бhe 
1 

4,2 Mohorovicic Zagreb 21 6,1 . . " 1 

23 6,5 W. Malsch Scll\viib, Hall . 5 4,-1 

1 

" " 
5,4 С . Fedtke Konigsberg б 4,1 

" 
n 

25 5,3 

1 ~·· Ts~lшny " 
7 3 ,9 n " ' 

25 5,5 Кiew 8 4,5 

1 

" " 
27 6,5 

" 
9 4,8 

" " 
4,9 С . Fedtke Konigsberg 111 5 n n 

28 6,5 S. Tscherny Kic\V 12 .Ј , З 
" " 

29 4,8 С. Fed tke Konigsberg 13
1 

5,5 
" " 1 

4,0 F. Kaiser Wiesbaden 141 5,8 
" " 

30 5,5 S. Tscherny Кi e \v !51 6 
" " 

5,0 Ј. WitkO\VSki Posen 171 6,1 
" " 

4,7 С. Fedtke Konigsberg 19 6,5 
" 

1 

n 

31 6,5 S. Tscl1erny Kie\v 20 5,7 
" . 

4,8 G. Hart\vig Potsdaт 1 

li 

1' 
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s!ranih au!ora, koja se ces!o тedusobno vrlo razilaze D). Sas
.tavili smo sloga ovu tablicu sa iтenima au!ora IO). 
Mi smo ove vrijednosti nanijdli и Slici 5, te smo izvukli kri
vulju, koja se najbolje podudara sa тotrenjima. Pokusaтo li 
sada izracunati krivulju iz Mahwell-ovih eleтenata ро relaciji 
{8), tada Ьiсе zgodnije, ako је piseтo u oЬ!iku: 

т = т' + 2,5 n. log r. + 5. log. 6 (10) 

-а ovu relaciju је тnogo zgodnije upo!reblti, nego li forтulu (3). 
Tako izlazi i7. (9) i (8), da је n = 7,34, т' = 6,23, а iz ( 10) 
<mogli smo proracunati ovu tablicu za prividne velicine koтete: 

јщi 22 5,85 т Aug. 11 3,81m 
30 4,73 15 3,96 

Aug· 3 4,25 19 4,26 
7 3,91 23 4,65 

Mi odтah - razablre mo. ako ove vrijednosli isprorediтo sa 

з'"" 

4 

5 

6 

7 

8 \ 

4 12 20 2S 5 13 21 2' 
i. 

Vll- V/11. 
- ···- _ __,., 

Sl. 5. Slikя prikazнjt promj~nll prividne ukнpne velicine komete finsler. Izvн
cena krivнlja d oЬi vena је na osnovн шotrenja, а crtkana krivulja је izracнnata. 

rezultatima motrenja (gl. Sl. 5), da se vrijednosti prividne ve
licine komete podudaraju tek do 7 augusta, dalje su prevelike. 

"1 T~ko kaze ~- Om.ff ( _\s!rophysik, 3. А ufl ., Leipzig-Berlin !922, str. 
294): "So 1st es mogl1ch. das ет Komet mit Ьlosem Auge gнt sichtьar ist, also 
heller als 5. Orosse erscheint, wahrend gleichzeitig ein Beobachter ат fernrohr 
seine Helligkeit vielleicht als 8m bezeichnet". 

10
) lsp. na pr. ВеоЬ. - Zirkular. d. Astron. Nachr. XIX, N~ 24-3\. Cini 

-:_~_,,_d!_ su neke previsoke vrijednosti doblvene fotometrijskim, а ne vizнelnim 
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Odatle izlazi odmah, da pretfюdni e!ementi Davidsona i J11ax
wella nisa isprovni :iO termine i:ia 3 augusta о. g. Као sto
sтo spoтeлuli razlikuju se ро njiтa unaprijed proracunane 
pozicije od fakticnih i za nekoliko stupnjeva. Radi toga нcinili 

smo ovde ро prvi put u lНeraturi sтjeli pokusaj, da iz krivulje 
priridnih velicina т komete zakljucimo s pomocu formula na 
prave elemente kometine slaze; tako smo izracunali ovu tablicu: 

Juli 22 r = 0,975, 6 = 0,922 
30 0,917 0,670 

Aug. З 0,895 0,556 
7 0,840 0,556 

Aug. 11 r = 0,900, 
15 0 ,980 
1\1 1,080 
23 1,200 

6 = 0,700· 
0,860 
1,100 
1,360 

S pomocu)>vih vrijednosti izracunali smo iz formula (8), (9) i 
( 10) ove v\-ijednosti: 

ј 1 n ~ 5,41 (1 1) 

te m' = 6,17; 12 

zatim dalje ove prividne veliCine т komete: 

Juli 22 5,85m Aug . 1 1 4,78m 

30 4,80 15 5,81 
Aug. З 4,25 19 6,t:4 

7 3,88 23 7,92 

U Sli ci 5 uпesene su ove vrijednosti, а teoretska krivulja iz
vucuna је isprekidanom liпijom, ра vidimo, da se sa empiris
koт kri vuljom dobro podudara. Odatle vidimo, da se vrijednost 
konstante (11), koja karakterizira fizicku prirodu koтete, таlо 
razlikuje od 4, koju vrijedлost rabe mnogi strani autori. Zпtim 
vidimo, da su nase vrijednosti nekih elemenata koтetine ~taze, 
koji su dani u poslednjoj taЬiici, prilicno ispravni, te oni ka
zuju, da jek.ometa Ьila najb!iie Zemljidne 5-VIII o.g. (6 =0,554}, 
а u perifie!iju· dne 7- Vlll o.g. (r=0,840). Mi se nadamo, da се 
kasniji definitivni racuni stranih autora potvrditi nase izvode. 
Tako vidimo, da nasa posmatranja komete nisu blla suvisna i 
bez koristi za nauku, а ovo је uopce prva obradba vlastitih 
opservacija ove nove komete. 

Zagreb, dne 18- 23 augusla 1937. 

Pro!. Dr. S/jepon J11ofioro viOc. 
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Resume; 
·DIE ERSCHEINUNG DES KOMETES 19З7 (FINSLER) ВЕОВ. IN ZAGREB 

Der Verfasser berichtet zuerst iiber seine visuellen Beobachtun
den des neueп Kometen mit Нilfe eines astronomischen Refraktors 
(Objektiv 3'' und Fokaldistanz 85 sm). Beobachtet wirde von 4. bls 
20. August und es wurde eine besondere Aufmerksamkeit auf die 
Form, Grosse, Farbe und Helligkeit des neuen Kometen gelenkt. In 
d~r Fig. 1 ist seine Position fiir jeden Tag um 21h w-z graphisch 
eшge~ragen und die Fig 2 . а) - d) und die Fig. 4 а) - d) zeigen 
uns dte Form und die Veriinderungen des neueп Kometen, alles in 
demse!Ьen Makstabe gezeichпet. Die Fig. З zeigt uпs shematisch die 
Stromungen. welche am 7· Vlll in der Koma uпd hintet· ihr beobachtet 
wurden; nach 21h 20m w-z sah man durch die Koma ein Sternchen 
S (9 - 9,5m) . welches ganz gut sichtbar gewesen war, ein Zeichen, 
dass die 1\oma aus sehr verdiinnteп Gasen bestand. Wir fassen uns 
hier kurz zusammen: 

1 Е ..= 
"' о 

Аиg. 

1 

Koma 

41 
8-10' 

200 000 km 

6 Oelb 

в! Oriinlicl1 

91 
1 

6-8' 

1 

11 1 Oelb-griin· 

1 
licl1 

1 

14! Ое!Ь 

1 
1 

171 Oeib 

Kern Scl1weif 1 Bemerkung: 

1 

2 З ' / ЗО ·35' аиs 1 Gиt sichtbar mit freien 
65.000 km zwei Teilen Aиgen. 

ziemlicl1 dicht 7 800.000 km 

I Ge!Ь -oraпge 7 50' l sch\vei~ hi~ter der Koma fe· 

Oelb·grlin З ' 

Oriinlich 

Oriiпlicll 

B!as-griilicl1 

Ьlах gelb· 
grиnlicll 

ge!Ьlich cl1erarttg 1n grosseren Епt. 
, ferиngen dlinп geradlinig. 

7 100' i lп dem Кеrп eine sternartige 
1 Verdichtипg 6m 
1 

1 
7 200' ln dem kern eine sterпartige 

7 4,5 Milio- I Verdichtиng 6,5-7m Un die 
nen km. Ое!Ь I<?ma et _n~ feiпe Umhiillиng 
grипlich ипd mtt Aиstromипgeп аиs der Ко· 

sehr zart ma gegen die Sonne. 
· (Siel1e die fig 2 d). 

150' 
viel enger als 
ZtiVOГ, aber 
zwei teilig 

90' 
gelb иnd sehr 

scl1wach 
1 In dem Kern eine sterп-
~ artige 

19 11 Rt~r.dlicll tlnd veГ\vascllen. 
Blass Ь!аtЈ . 

50' 
kat1m sicllt
bar t1nd atJss

erst zart. 
ge!Ьiicll 

20' 

1 Verdiclltung 6 5-7m. 
1 

Ј 
Mit freien Aиgen пjcht mehr 

sichtbar. Mondstorиng.-
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l)er neue Komet 1937 f (Finsler) hatte eiпen Schweif von dem Typus 
1 nach Bredichin ,welcher schon ein Obergang zu dem Typus 11 zeigte. 

ln dem zweiteп Teile seines Berichtes l1at der Verfasstr seine 
eigene und fremde Messungen iiber die gesamte Helligkeit des I<o· 
meten mitgeteilt und ein der Fig. 5 ausgeglichen. Der Verfгsser be
rechnete jetzt die theoretische Kurve naclt den bekannten Formeln 

(8), (9) und (10) uпd zwar auf Grund der Werte flir r und 6 vоп А . 
D. Maxwell. Dieser Versuch misslang, ein Zeichen, dass die Max\vells· 
chen Werte fiir die Termine пacii den 3. August d. ј. unrichtig sind, 
was auch die ermittelten Positionen des I<ometett gezeigt haben· 
DeshaiЬ uпternahm der Verfasser einen kiihnen Versuch aus den 
.scheiпbaren Helligkeiten auf die wahre Entfernungen zu schliessen; 
der Verfaser berechnete die neueп Werte und gab sie in der vorlet. 
zte11 Tabelle. So berechnete er eine Kurve der gesammten scheinbaren 
Helligkeite~, welche sich mit der empirischen Kurve in guter Uber· 
einstimmung befindet. Fur die Konstante n, welclte die physische 
Natur des К meten charakterisiet't, bekommt man 5.4. was ,·on dem 
uЬiichen W rte 4 wenig abweicht. Daraus folgt, dass der neue I<omet 

1937 f am lfVШ der Erde am nallestett gewesen war (6 = О, 554) , 
und dass er das Perihelium am 7·Vlll passiert !Jate (r = 0,840). Der 
Verfasser ist ttberzeugt, dass die spateren genaиnen Berechnungen 

seine Resultate bestatigen werden. 

Sunce u juпu i julu 1 9:~7 
Prelazi Prel:zo "l:zruga V R'' . Novi cil:zlus submal:zsimuma 

juna meseca Sttпce је Ьilo veoma aktivno, а пarocito nil sevemoj po
lulopti. Na njoj se ропоvо pojavilo 11 raznih grupa, od kojill su samo tri 
Ьile kratkotrajne. Velicina pojediпill pega jzпosjla је 10", 20", 30", 35" а jed· 
ne ј citave 72". Svetlosne trake poja vile su se и tri gгире. one su trajale ро 
ј~dап dап, а и jednoj grиpi c~lih sest dапа. Krajem mese.ca aktivnost se па 
severпoj polиlopti mпogo smanjila. 

Na juznoj polulopti ропоvо se j<~vilo 9 razпil1 grиpa, od kojih sи pet 
Ьile kratkotrajne. Velicina pojedjnill pega dostigla је 30", 35", 40'' i 70". U 
tri vece grupe pojavile su se svetlosпe tгake koje stt trajale ро јеdап i tri 
dапа. Od 2 do 4 јџпа juzna polulopta Ьila је bez pega ј рога (subminimum). 
Na obema poluloptama Sunceva aktivпost Ьila је manja koпcem meseca. 

И mesecu juln Sunceva aktivnost silno је пarasla па obema poluloptama, 
11 пarocito па severnOJ па kojoj је nas!11pio ocekivaпi subma!tsinuun, [Vidi str. 
85, 120, 183 i 184 "Saturпa" iz 1917). U ovom mesecu пisu se takode poja
vili пi subminjmumi. Vazna је i pojava da se tt vreme sиbmaksimuma zпatno 
sm~njuju pojave svetlosnih traka . RazdoЬlje izmedu submaksimиma и јапиаги 
1937 i jalu 1937 (datumi meridijaпskih prolaza) iznosi 179 danп , а to је isto 
razdoЬij~ koje је zapazeпo u ciklusи submaksimuma и maksjmalпoj periodf 
рге 10 godiпa (vidl str. 147 "Saturna" jz 1936). 

Na severnoj polulopti pojavilo se tt juln ропоvо 14 grupa, od kojih su 
_ ____ samo cetiri Ьile manje i kratkotrajne. Dve male grupe preoslale sн iz pro· 
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slog meseca. U doba predjaze od 6-8 jula prjmecen је jak i nagao razvoj 
pojedjnih grupa, jsfo kao u janttarskoj predfazj, Sjlan ј ogroman razvoj Ьiо 

је u ogromnoj submaksimalnoj grupj u dane 24-28 jula 1937. Nnjegov utl
caj osefjo se ј na ZemJjj i njenoj atmosferj. Velicjna pojedinЉ pega Ьila је: 

20", 30", 35", 54", 70", 75", 108" i 125". U cefjri grupe pojavile su se svet
losne trake koje su trajale ро 1-2 dana, а u velikoj grupi З dana. 

Velika submaksimalna grupa izisla је 21 jula, а zasla 3-4 avgusta. 26 
jula imala је prednja pega u pravcu N-S 75" sa 5 jezgara, а potonja u pravcu 
N-S 100'' sa mпogo jezgara; prostor izmedu njih Ьiо је u svetlosti penumbre 
s mnogjm jezgrjma. Do 28 jula desjJe su se velike promene, tako da је prednja 
pega imala u pravcu N-S velicinu 72", а u pravcu E·W 125" sa 6 jezgara; 
sledeca pega jmala је u pravcu N-S 108", а u pravcu E-W 72" sa 7 jezgara 
i 10 pegjce jzmedu njih. Na dan 20 jula jmala је pr~dпja pega u pravcu N·S 
8Ј", а u pravcu Е W 108"; sledtca pak u !Jravcu N·S 125", а u pravcu E-W 
90" bez pega ili pora jzmedtt. Unutгasnje otstojanje izmedu oheju pega bllo 
је 29 jl!la 145", а 31 jula 180". 30 jl11a pocela se zadnja pega гaspadati na 
dva dela, te је vec 3 jula Ьila podeljena na dve pege. Spoljna razdaljina 
obejtt pega tt gгupj Ьila је 31 jula 250.000 km. 

Na jnznoj polulopti pojavilo se u julu 14 novih gгupa od kojih sн 8 
Ьile manje ј kгatkotгajne. lz prethodnog meseca preostala је samo jedna grнpa. 
Velicjna pojedinih pega Ьila је 15··, 20", 25'', 30", 36" ј 40'' Samo stt se и 
jednoj grupi pojavile u umbгi S\·etlosne trake za vгeme od jednog dana. 

U ranijim mesecnim jzvestajima n а v о d i о sam izmedu ostalog i pгo
laze vecih gгttpa preko pгividnog centгalnog meridijana. Navodene su gгupe 

velikog intenziteta ь~ z obziгa du li stt pгesle preko lнuga VR Ш ne. U donjoj 
tabeli sada navodim sve pгolaze jnfetJzivnih gгttpa ргеkо krttga VR od meseca 
maja do jttla 1937; za ranije godine samo za vece i znacajnije grupe. 
Meteorolozi mogtt iz tih podataka iznaci koji stt prolazi gгttpa preko krttga 
VR prouzrokov;эli eventualne poremecaje u zemaljskoj atmosferi u oznacenim 
kriticnim danima. U pгvom stupcu nalazi se datum prolaza gгupe ргеkо ргi· 

vidnog centгalпog meridiaпa l1 kгugtt VR. Dгttgi stubac ozпacuje priЬlizntt da
ljinl1, tt lucпim sekundama, gгupe od ргi vidпog vizionog radiusa R (vidi sliku 
tt pгoslum izvestaju). Pгolazi na severnoj polulopti oznaceni su sa N, а па 
jнzno j sa S. U tгecem stupcu oznacena је grupa i njeni posebni snaci intenziteta. 

Datum 
prolaza 

6-7-1. 1937 

30. 1. 

22. IV. 
29. IV. 
10. v. 
11, V. 
20. v. 
26. v. 
26 . v. 
4. Vl. 
8. VI. 

Razdaljina 
grupe od 
Н pri pro-

lazu: D" 

220" s 
centralni 

prelaz- S 

10" s 
220" s 
180" N 
220" s 
150" s 
i50' ' N 
250" s 
220" N 
150" N 

Grupa i posebna oznaka 

Grupa dveju vecih pega, svetl. pojas (vidi 
"Satttгn" str. 83). 

Ogгomna grupa svetl. traka i pojaseva (vidi 
"Saturn• stг. 83). 

Veca grttpa svetl. tarka (vidi .Saturn" stг. 149). 

V~lika pega, ·~vetl. 'traka. 
Gгupa dveju vecih pega. 
Gгttpa vecih pega i svetl. tгaka. 
Gгupa dveju velikih pega, sve, svetl. 
Velika pega. 
Ve!ika gгupa svetl. tгaka. 
Velika рееа svetl. tгaka. 

,, 

tra ka. 

t2. VI. 
14. Vl . • 

16-18.Vl. 
21. VI. 
22. Vl. 

27-28.VI. • 
1. Vll. 

7. VII. • 

8. VII . " 

12. Vll. , 

13. Vll .• 
18. Vl!. 

160'1 N 
150" N 
зо." s 
!50" N 
!60" N 
220" s 
170" N 

120" N 

270" N 

ЬО" N 

120" N 
\10" N 

bve pege t! razvojti. 
Velika pega, sнtl. tгaka. 
Qgгomna gгupa, svetl. tгake. 
Sred. gгupa. svetl. trake. 
Sred. velika gгнра. 
Ogгomn1 grupa, svetl. tгake. 
Nagao razvoj pegica i рога u novl! velikн 

grttpti od dve pege. 
Veliкi pomeгecaji u grttpi dveju pega od 35" 

tt гаzvојв. 
Veliki poremecaji u grttpi jedna pega od 54" 

sa svetl. tгakom. 
Veliki poгemecaji u gгнрi dveju pega od 20" 

i 36". 
Grupa u гaspadanju, jedna pega 36" velika. 
Veliki poгemecaji u grupi, pega 70" s vise је· 

zgara. 
23. VII. • 270" S Veliki poгemecaji tt grupi, pege od 30" i 40". 

28-29.VII~. 330" N Submaksimalna gгupa, vidt gore. 

Ako е гazdaljiпa D izmedu vizioпog гadiвsa R i gгвре pega 0", tadз 

је рго!аz rupe preko kruga V R centmlan, ka о па pr. 30 januaгa 1937: Рг о· 
lazi ргеk pгividnog centгalnog meгidana onih gгвра pega koje su izvanгedпo 
velike i intezivne (izvan kгuga V RJ navtdeni su ti mesecnim izve~tajima па 

рг . na str. 119, gпtpa od 7 maгta 1937. 

Zanimljivo је ttpoгedivati grafikone koje 11 ,Satuгnu" objavljвje Va· 
zdulzoplovno meteorolosko odeljenje n Zептпи sa datumima prolaze gгupa рге· 
ko krttga V R. 

Prolazi grupa pega ргеkо krнga V R lako se un1pгed mogu odгediti, i 
to kog~ се se dana desiti pгolaz i ti kojoj гazdaljeni D" od vlzionog гadiusa R. 

Za tu svrlш mora se odrediti IJe!iografska siгina gгupe, dnevni 
rotacioпi ugao i uzeti ti obziг pozicioпi ug,,o Sнnceve ose i heliografska siгiпa 
pгividnog sгedista Sunceve lopt.e - za iduce dале. 

1 Ako se na istocnom Suncevom rubtt pojavi grupa velikog intenziteta, 
pгolaz се se dogoditi kгoz 5-7 dana, Tacan datнm pгolaza i D" tгеЬа utvrditi. 

!l Ako se u istocnim kvadrantima pojavi iznenada kakva naknadпa grttpa 
postupa se na isti nacin. 

111 Ako se pak iznenada pojavi nova slicna grupa u zapadnim kvadгan· 
tima Sunceva kotuгa, pгolaz grupe nastupa u гazdoЬiju od 20-27 dana, na· 
ravno ako gгupa nije ranije iscezla. 

IV Sa sigщnoscu mozemo utvrditi datume prolaza i D" samo za 
une grupe koje se Ш vide ili pak nanovo nastaju tt istocnim kvadгaпtima. 

Kada нstanovimo kol:kog је iпtenziteta gгttpa, гazda!jiпu D" i datum prolaza, 
tada lako zakljucujemo о eventualnom izvanrednom uplivu Sunca па ZE mljt.I i 
njentt atmosfeш prema datвmu kri!icnog рго!аzа grupe (prognoza). 

Na Suncevoj povг~iui javljajtt se osim navedenih grupe vclikog in· 
tenziteta, а takode i silne eksplozivne i eгuptivne protttberance sa slicnim 
dejstvom. Ove pгotubeгance mogu se medtt!im posmatгati samo spektrohelio· 
gгafskim putem. 

Tol<om vist:godisпjih posmatranja Sвnca utvгdio sam, da Sunce u 
doba maksimuma i 11 izvesnim razdoЬijima dejstvuje izvanredno. 



lzvatнedпost se octlikuje ро vecim ctimeпzijama grupa, ро inteпzjtetu i пaglim 
ргоmепаmа u pegama. То vгeme пazivam sиbrna!гsimumom. RazdoЬ!je od jednog 
subшaksimuma do potoпjeg izпosi oko б meseci. RazdoЬ!je posmatгaпih sub
maksimuma od pre deset godina oznaceпe su u "Satuгnu" za 1936 na str. 147 
1 u tekucoj maksimalnoj peгiodi javljajн se slicna гаzЈоЬ!ја. Tekнci subma
ksimнmi pojavili Sll se 1б jula 193б, 30 јаnнага 1937 i 28 јнlа 1937. Pred poj;:
Vtt sнbmaksimнma пastupajн па пеЈ<е 3-4 sedmice izvam·edne nagle promene 
и grщюта. Оvн ројаvн nazivam predjazom submalгsimuma. isto tako nekoliko 
sedmica posle sнbmaksimнma nastнpajн pojaze. St~пje bez pega i рога: submi
nimum па pojedinim polulopfama, takode se javlja L1 odredeпim гazdoЬ!jima 
(vidi stг. 119 "Satнгna" za 1936). 

Dosadasnja posmatгaпja dovela sн me do zanimljivog zakljнcka: sub
malгsimumi nasfupaju samo па jednoj Sunievoj polulopti, te se ро gofotю zalгo· 
nitom l'edu smenjuju. U maksimalnoj peгiodi od рге 10 godiпa submпlгsi
mumi и martu su Ьili па sevemoj polulopti а 11 septembm пајиzпој U sadasпjoj 
maksimalnoj peгiodi опi nastнpajtt u januam па јиzпој а и julu па sevemoj 
polu!opti. Jz toga sleduje, da se submaksimumi od jedne do dmg·e ma/гsima!пe 
periocle pomalmu za izvesan vl·emens/гi !'azma/1. Ako ро analogiji ргогаснnаmо 
sнbma ksi mume za buduce m з ksim а !п е р с гi odc, doЬicemo nov cilгlus subma/гsi
m!li!Za а sledecoj taЫici: 

Submaksimuшi пastupaju u sledecim шeseclma i шaksiшalпim 
periodama па severпoj (N) i jusпoj (S) Suпcevoj polulopti: 

. .:.«Ј~ t.> 
rn~:o <11 
~--- rn 

janttaг mart тај jttli septembaг поvеmЬаг 
(';$«$ .. <11 

:SE~ Е 

1928: 

1 ~ 
N - - s -

1936!7: - - N - -
oko 1948: - · s - - N -

1 oko 1958: - N - - s - -

lz toga sleduje: 

1 Za vreme maksimalne periode submaksiшuшi se javljaju u 
razdoЬJju od oko б meseci. 

2 U istoj maksimaJ jюj pet·iodi sub .пaksimнmi se javljaju tt ist;ш 
mesecima, а submaksimuшi па severпoj i juznoj po/ulopti пaizmeпi
cno sleduju јеdап drugom. 

3 Vreme submaksiшuma od jedne do drttge maksimalпe periode 
pomeri se za cetiri meseca uпapred. 

4 Submaksiшumi javljaju se u isloj maksjщalпoj periodi vec 
пekoliko godiпa pre maksimuma, kao ј krace неmе pos/e пјеgа. 

5 Subшaksjmum na jednoj polulopti sleduje mocпija akti'vпost 
па dr11goj polulopti, pojacavajuci se do sнbmaksimttma. 

223 

6 U шedttvremet1U jzшedu dva sttbmaksim11шa redovнo se javljaju 
JOS t dva sekuпdarпa subшaksimшna, ali slabljeg inteпzjteta (,Saturп• 
za 1936 str. 1 72). 

7 Opsta Su11ccva aktivnost u sadasпjoj maksimalпoj perjodi veca 
је i inteпzivпija пеgо u maksiшalnoj periodi 1928. 

8 Ciklus submaksimuma traje tri maksiшalпe periode Suncevih_ 

pega. 9 Sadanji ciklus је росе ·Ј marta 1927 11а severпoj polulopti. 
10 Ciclus subшaksimuma u vezi s prolazima jпteпziv11ih grupa 

preko k~ga VR шоzе рошосi pri izgrailivaпju vreшeпskih pt·ogпoza . 
11 U kakvom је fizikalпoш odпosu ciklus sabmaksimuma sa 

Halesche -ovjm ciklusom razпom agretjcnosti grupa па pojediпim 
poluloptaшa moze se utvrditj, kako ocekujeшo, za vreme sledece 
шaksiqr~11e periode. 

1.2 Potrebno је da posmasraci Suпca izracuпavaju Wolfove 
relativпe brojeve ј za svaku Suпcevu poluloptu роsеЬпо . 

SoппeпfleckentblШпgkeit im jttпi-juli 1937. Grosse Fleckegruppe 
iш juli Submaximum. Durchgange vоп Gruppeп hoher Inteпsitat durclt 
dеп Krels VR. Neuer Zyklus vоп Submaxima. Abweci1selпde Erschaei
пug der Submaxima auf der Nord uп Siidsoппeпhalfte. Waпderung 

der Subшaxsima vоп Maksimum-zur Maxiшuшpet·iode. Kreis VR. Sub
maxima uпd Wetterprogпose. 

LјuЬ!јапа 1 avgusta 1937 
Jvan Tomec 

Ovaj se је mjesec djelatnost povгsiпe Sнпса pojacala spгam djf1atпosti 
Suпca н pгoslome mjesecu mајн. Najmanje pjega Ьilo је 9-tog јапа, а 11ajvise 
22-goga. v~tike pjege imale su пajvecma izricito tamne peпumbre, koje su 
cesto zauzima1e ve1ike povrsine. 14-tog vidje1a se је svjetla tгaka izmedju оЬа 
dije1a јеdпе ve1ike dvostгuke pjege gotovo u sгediпi Suпceve ploce. Gгanula

cija пiје se ovaj mjesec vidje!a izricito јасе, te је Ьila vг1о slaba izmedju 4 
i б-tog, а пајјаса izmedju 20 i 22-gog t. mj. Uspoгedo s pojacanorn dje1at
пosti povгsiпe Sunca zblli su se i па Zernlji пeki dogadjaji: Оп~ 3 cega za 
јеdпе velike hrpe pjega kгoz sredisnji meгidij an Suпca imali smo potгes i vul
kaпske eгupcije па Novoj Gvineji, а kasnije najpгije dobro pozпate dogadjaje 
u Rusiji , ve1ike Ьitke u Spaniji za Вi!Ьао, te stгajkaske pokгete u Fгaпcuskoj 
i u Sjed. Amer. dгzavama (Cievelaпd), sto ukazнje па povecanu пeгvozпost i 
ЬогЬепоst 1judi za ројасапе dje1atnosti Suпceve povгsine i sto је нijedno 

zabl1je.Ziti. 
Na osпovu vlastitih posmatгaпja izracuпali smo он relativtle brojcve 

ро pozпatoj Wolfovoj metodi: 

d:п 1 
1 4 1 б 1 9 1 1 о 1 11 1 13 1 14 1 19 / 20 1 21 1 2 2 / 23 / 27 1 28 / 29 

98 J 100 J lll j 7б J 110 J 9б l t20 J t53 J iз6 J 17б J 200 / 203 J 158 J !OO I 40* / 86 

Odatle izlazi sгednja vгijednost za citavi 'mjesec jнnij г 111 = 123. 

* Sa оzпасепе vrijednosti su пesiguгпe, јег i " taj dan Suпce posmatгano 
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* • 
Ovaj mjesec mogli smo posmatrati Sunce samo 13 ри!, jer smo Ьili od 

12. do 26. otsиtni iz Za?reba. Sasvim time mozemo dati Prilicno tocnu sliku 
· djelatвosti povrsine Sunca. Pocetkom rnjeseca Ьila је djelatnost Sunca иmje

rena, da iza 7-moga ра do kraja о. шј. poprimi neocekivano gigantske raz. 
rnjere. Najslablja djelatnost pjega Ьila је 2-goga, а najjaca 10·tog, о. шј. 

Najslablja је Ьila granulacija 5-tog i 27-mog, а najjaca 6·tog i 11 tog о. rnj. 
Tako је 8-шоg о. mj. za silne djelatnosti povrsine Sunca prosla kroz sredisnji 
meridijan Sunca u Ьlizini sredista Sиnceva diska ogromna pjega, mnogo риt 
veca od planete Urana. Vrijedno је zablljezitl, da је taj dan izblo pogibeljni 
oruzani sukob u Sjev. Кini, kojl se је razvio и pravi rat. Dne 29-tog о. mj. 
vidjele su se dvije svjetle trake и jednoj ogromnoj gomili pjega, cija је za
jednicka penиmbra imala promjer 0d kojih 90.000 km. 3-ceg о. mj. pokиsali 
smo fotografisati Sunce osobltim postupkom, ра је prvi pokusaj odlicno иspio, 
jer smo doblli direktne i vrlo ostre slike Sиnca 5 сш promjera, о сешн cemo 
napose izvjestiti. 

Na osno1u vlastitih mjerenja dajemo ove relativne brojevt~ r ро Wol
fovoj metodi: za pojedine dane: 

dan :_ I_ 1_1_.:_L __ 3 1_~_1__5 _1 -~-~ 7 1 8 1 10 1 11 1 27 1 28 1 29 

r 1 84 1 76 1 1оо 1 98 1 96 1121 1134 1237 125u 1 2з3 l t5o Г\541179.-

Odatle izlazi "srednja" vrijednost za Citavi mjesec jнli : rш = 123. 

Dajcev. Dr. S. MoltoroviciC. 

Преглед и новости 

Тристагодишњица ввијевдарни- жни инструменат, меридијански круг 
це У Kjobnhavnu. - Почетком јула и одређује nрви брзину свјетлости. 
о. г. навршило се је 300 година, како Почетком 18. стољеhа истакли су се 

је Logomontanнs основао универзи- као одлични астрономи оба НоrrеЬо
тетску звијездарницу на ,округлом wa, отац и син, а последњи је први 

торњу• у Kjobnhavnи. Ова опсерва- уnознао периодицитет сунчаних пјега. 
торија дала је и неколико знаменитих У првој половини 19 столеhа истакну о 
астронома о чему оnширније извје- се је Olнfsen. који је са Hansen0m 
шhује Е. Sinding (Die Sterne XVII, Св. издао таблице Сунца, док се је Schjelle· 
7; 1937). 1582 г . nреузима управу rнр бавио прорачунавањем стаза пла
Оiе Romer, који ју је за оно вријеме нетоида и комета. Тек је кзсније 
\1Одерно уредио, те проналази паса- d' Arrest модерно оп ремио ову оп сер· 

1!аторију, преселивши се у нове згра· 

.де . Од 192!Ј налази се на ,округлом 

;орњу• пучка звијездарница, намије

њена и у школске сврхе 

Температура увдуха и помрчина 

Сунца. - Директор од Dominioп ОЬ· 

servatory, Wellington, R. О. HAYES 
{Natиre 13~, Nr. 3527; 1937) nотврђује 
резултате\:ОНN L. HAUGHTONA о 
паду темn~У.атуре за вријеме тот11лне 

. помрчине~нца од 19 јуна 1936 и код 
·прстенаст помрчине Сунца од 13-14 
децембра 36. Диференција досегла 
је вријед ост до 4,9° С. Приnомиње

мо, да смо ми то исто измјерили за 

вријеме прве од сnоменутих помрчи· 

на (гл. ,Сатурн" 11 бр. 6-7,) те је 
• НЕјвеhа диференција од нормалног 

тока темnературе износила у Загребу 

3,4° с· За вријеме ове nомрчине до

казао је пад темnературе зрака у 

Атени и N. А CRIТIKOS (Gerl. Beitr. 
z. Geophisik 50; sv. 1; 1937). Одатле 

видимо, да је ова појава реална и 

доказана неовисно са више страна. 

Висина метеора. - Е. OPIK (Proc. 
Nat. Acad. Sci. 22; 1936) извјешhује о 
резултатима Аризона-експедиције. Од 

22000 виђених метеора посмнрено је 
.3540 симултано са двије nостаје. Код 
тога је констатирано, да се метеори 

испаре у нашој атмосфери којих 25 
км. у веhој висини, него ЈЈИ се је то до 

сада узимало. Спорадичких метеора 

·било је 800fo читавог материјала, те 

долазе највеhма из свемира у наш 

сустав хиnерболичким стазама с вели

ким брзииама. · ипак висина у којима 

засвијетле и исnаре се, јесу исте као 

и код метеора Сунчева система . Тек 

7°~ виђених метеора nриnада позва· 
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мирских дубина јесу сигурно из ра

зличитог и другачијег материјала. На 

основу ових посматрања и рачуна 

долази OPIK до закључка, да води
кова атмосфера не може бити нижа 

од 130 км . 

3аi<ривљеност 3емље фотогра

фирана . -Капетан ALBERT W. STE
VENS извјешhује у The Nationa l Ge
ografic Magaz. LXIX, бр. 5; 1936 о резу л· 
татима највишег узлета у стратосфе

ру, којега су приредили 11 новембра 

1935 године The Nat. Geograph. Society 
и U. S' Атmу Air Corps изнад South 
Dacote. Извјештају је додана велика 

фотографија, г де се види де пресија 

хоризонта услијед закривљености Зе

мље. Фотографија ј~ СНfЈмљена из 

висине од 72.395 стопа те се на њој 

види јасно и закривљеност Земље, 

На слици је троnосфера као у лахкој 

магли, док је стратосфера црна , тако , 

да је граница врло нападна, готово 

оштри прелаз из свјетла сивог у црно . 

Из висине од 69,780 стопа снимљена 
је површина Земље окомито, те се 

брда и ријеке виде, као да су насли 

капе на rеографској карти. 

Страни астрономи на јадран у. 

- Beh у више наврата за нимали су 

се страни астрономи и оnсерваторије 

за ваш Јадран, да nодигну ту своје 

филијале. Да је биле више широко

гру ДНОСТИ , ДОШЛО би било И ДО ОСТВЗ· 

рења. Сада ради на отоку Шолти 

пољски астроном Ј. Гадомски са ре

фрактором 124 мм. Како читамо у 

.BeoЬ.·zirkиlar d. Astron. Naclн. XIX 
бр. 26 и 27, мјери Гадомски клин а · 

стим фотометром променљиве звије

зде Z Vulpecиlae, Х Herculis и неке 

друге. На отоцима вашега Јадрана 

тим метеорским потоцима. Метеори владају идеалне метеоролошке нри· 

Сунчева система јесу веhином аеро- лике за асrрономска мотрења, па на

.лити, а тек споредично сидеролити. стаје питање, када hемо то. искори

.Метеори, који долазе к нама из све· стити. 
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Апсолутно гибање вем.ъе. -- L. 
Coшvoisier (Astron. Nachr 262 Nr. 
6275. 201 - 212: 1937) изнала зи на 

основу мјерења вертикалним кругом 

према принципу зрцала која се гибају 

koordinate apeksa: А = 83° + 4°, D 
= + 30° -r 11 °, а за брзину-Земље 
V = 746 + 55 км. у секунди · Према 

принципу Lorentzove kontrakcije dobl
va: А = 71 о + 30, D = + 40° V = 

555 + 33 км. у сек. Прије је веh 

добио ове nриближне вриједности: 

А = 75°, !Ј = + 40о , v = 400 км. 

у секунди. Courvoisier долази до за
к .ъучка, да то доказује nостојање 

d = 1,5 + 1,6 (1,5) n 
Међутим г. др Стјеnан Мохоровичиh

нашао је једну нову формулу која 

боље одговара ствар н ости, јер Char1i· 
еr- ова формула не дај~ тачне р езул

тате за сателите Хиперион, Јапет и 

Тетис, као ни за унутрашњи, Ilрозра

чни nрстен. Отстој а ња прст е н а и са

телита израчуната по формули г. Мо

хоровичиhа, која гласи: 

d = 1 + 2 (1,4) n 

много боље одговарају отстојањима 

нађеним на основу nосматрања. Ре

зултати које даје ова формула nотпу-

етера као фунааменталноr система и но су задовољавајуhfl за све вредно

е гз истенцију Lorentzove контракције сти n од - 7 (прозрачни прсте н ) до 

маса. + 14 (сателит Фебус), међутим кад 

8 Cassiopejae. - Према мјерењу се за n узме вредност 5, 6, 8. 9, 11 , 
немачких и руских астронома по- 12 или 13 види се да на одговарају· 

расао је сјај ове звијезде. Они су hим отсојањима нема ни прстена ни 

измјерили nривидну њену величину сателита. Није и скључено да на тим 

у мају, јуну и јулу са 1,3 до 1,5м. Ми отстојањима стварно постоје мали са

веh дуље времена nратимо сјај ове телити или груnе сателита, али их 

звијезде, те смо нашли да се у јуну, 

јулу и августу мијењала њена nриви· 

дна велинина између 1,3 и 1,6м. Треба 
је стога nомно мотрити, јер изнена · 

ђења нису немогуhа. 
Др. с. м. 

Удаљеност у Сатурновом си сте 

му. - У nо г леду удаљен о сти прстен а 

и сателита од Са1урна до:ад је била 

у важности форму 1111 коју је дао Cha-

наши инструменти, ј о ш недовољно 

моhни, нису могли открити због њи

хових сувише малих размера. Да би 

се добио~тачан nојам о тачности фор· 

муле г. Мороро вичиhа тоеба наnоме

нути, да се разлика отстојања изра 

чунатих no овој формули и оних до

биве н их из nосма трања креhе између 

0,12°/0, ~а Јаnет, и 4,71°/0, за Фeбyc
(Astr. Nachrichte n, Band 263). 

rlier а која гааси : N. ј. 

Ивглед неба у септембру 

Cyflцe. Су нч е в а nодн евна ви с и н а ст ал но опа да . 1 сеnтем бра Сунце· 

излаза у 4 h 59 m, а зал а з и у 18 h 16 m. Тога дан а гр ађ анс к и су а&рак 
траје 32 m, астр ономски 1 h 45 m. 

23 с еnтемб р а С.:ун це ул аз и у знак Ваге. (Libra). Т о га тр е нутка n о

чињ е ј есен . 

30 се n темб ра Сун це и злаз и у 5 h З i т , а з а лази 17 h 22 т . Тога д а н а 

грађански сум р ак траје 30 т, а а ст ро н ом ски 1 h 37 т, У току месеца дањ 
с е с кра hује за 1 h 29 т . 
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MECEU 

Датум / час мене i Зна к мене М Е Н А 
1 

У Бt:ограду ~ 
излази 1 залази 

h т h т h m 
4 сеnт. 23 54 о Млад месец 4 27 17 31 

12 се n т. 21 57 ј П рв я четврт 12 45 21 51 

20 сеnт. 12 32 ® П у н месец 17 17 5 15 

1 27 се n т. б 43 ( Последња четврт 22 45 13 14 

се nривидно nриближава Сунuу са којим he бити у ко н-,Ји Меркур 
· к и ·и 14. К ehe се к оз сазвеж а Дево · ке и Лава. ЈУ Ј р р ~ 

) Beftepa се види ујутро . И она се nривидно nриближава Сунцу . То
ком месеца nролази кроз сазвежђе Рака и улази у сазвежђе Лава. 

Марс се види у nрвој nоловf!НИ ноhи. Kpehe се ка заnаду кроз са

звежђе Скорnије. У nочетку месеца није далеко од Antares-a ( а Scorpii). 
Оба су објекта уnадљива због сјаја и црвенкасте боје . 10 биhе Марс у 
квадратури са Сунцем. 

jyiiuiilep се налази v сазвежђу Стрелца. До 14 се креhе ка заnаду 
(усусрет Сунцу) а отада у суnротном смеру (каж е се: Ју nитер је 14 у 
застој у). Види се целе ноh и. 

Caiilyptt се види целе ноhи. Сада се налази у сазвежђу Риба и 

креhе се од истока на заnад. 25 he npohи кроз оnозицију. НЬегов nрстен 

нам је окренут јужиом страном . 

Ypan се налази у сазвежђу овна. 

Планета 

Вене р а 

l Ј уn итер 

Сатурн 

2. Четв . 

Ефемериде f>елиkих планета 

m ОЈ 0: "' 1 "' "' ;:;; "' ~ ';? :s: "' 
:s: tVt::tQ) о о q 

• "1 " 1 

·о: 

Датум ~ m '~ ... "' "·~ "' :r "' :r "' о "' 
:s:'>» 

оо"~ "' 0: "' :s: :s: :s: "'ОЈ "' ;:;; "' . ... 
O.o.:s: ОЈ ОЈ ... :::1 ..е-~~ О. о. qOJOJ ОЈ 0: :S: 

10 
22 
4 

10 
22 
4 

10 
22 
4 

С::.:о. o..f3 q~ - О> О: С: с: »:Sм >< ~ ... 

h m h П1 о ш " 1 о 

1 се п т 9 21 8 57 +17 20 -3,4 13,4 

1 

1,254 78 
сеn т . 9 31 9 55 + 13 26 - 3,4 12,6 1,32 5 98 
ок т. 9 40 10 51 + 8 37 - 3,4 12,0 1,391 117 

с еn т . 19 36 19 16 -22 44 - 21 40,4 4,549 297 
септ. 18 49 19 16 -2244 -2,0 39,0 4,7 16 298 
O IC T . 18 05 19 !9 - 22 40 - 1,9 37,6 4,895 299 

с еnт. о 38 о 15 -1 13 +0,9 17 .4 8,55 1 1 
се n т . 23 45 о 11 - 1 36 +0,8 17,6 8,517 2 
о кт . 22 52 о 08 - 1 58 + 0.8 17,4 8,527 3 

ЗАН ИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

СЕПТЕМБАР 

Ве нера у коњукцији с а Ме се uом у 4 h. С в рш . пом. 

11 ју nите ро в оr сателита у 20 h 6 т , сврш. nом 1 јуnи
т е о о вог с ателитета v 22 h .'i5 ш. 
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. 9еЧтв. 
10. Петак 

14. Ут. 

15. Среда 
18. Суб. 
21. Ут. 
23. Четв. 
24. Петак 

Сврш. по м. 11 јупитеровог са rелита у 22 h 44 m . 
Марс у квадратури са Сунцем у 11 h. У 22 m, 4 ми· 
нимум Алгола. 

Ју питер у застој у. У 11 11 Мер;;ур у коњукцији са 
Сунцtм. 

Јупитер у коњукцији са Месецом . 

Свршетак помрачења 1 Јупитеровог сателита у 21 h 44m. 
Сатурв у коњукцији са месецом. 
Сунце улази у знак Ваге. Почетак јесени. 

Венера у коњукцији са Regulus·om (а Leonis) на 20' 
северно . 

Сатурн у оцозицији са Сунцем. Сврш. пом. 111 сат . у 
21 11 36 т, сврш . пом. 1 јупитеровог сателита у 23 h 9 m. 

Павле Елzануел. 

Време у мају и ЈУНУ 
Ш3даје tЈа3духоплоf>но-метеоролошlю одељење 

у 3емуну). 

Мај је у овој години био довољно топао и променљив, нарочито у 
,почетку и крају месеца. 

Овакве временске прилике настале су услед тога, што се у по· 
четку овог месеца нал источном половином Срелоземног Мора олржа 

ваЈiа слаба ваздушна депресија, која је условљавала долазак топлог и 

·влажног ваздуха изнад наше државе. Међутим над осталим деловима 

европског контингента влалао је висок притисак са ведрим временом, ::;ли 

са нижим температурама. 

Код оваквог расnореда притиска над европским континентом, наша 
је земља била изложева несметаном доласку ваздушних струја из Средње 
Европе, које су, долазеhи у пределе наше ~емље, уздизали постојеhu 
топли ваздух изнал себе изказивајуhи извесно ваоблачење, кише у пљу· 

сковима и местимично олује. Услед малих разлика у притиску између ове 

две временске формације, упадање ваздушних маса из централних де· 

лова континента било је вршено лагано, али непрестано, те је зато ва

здух, који је долазио у нашу земљу због јаког Сунчевог загревања , за

гревао се и повеhавао још више постојеhу нестабилност у временским 

приликама. 

Порастом притиска над западном и средњом Европом била је на

. рушена постојеhа уједначе.восr у притиску, те је топли ваздух био по

тиснут даље на источни медитеран . Зато се између 7 и 12 овог месеца 

разведрило у целој земљи. Ново продирање топлог таласа из западне 

Европе у унуrрашњост континента имало је извесног утицаја и ва за
падне делове наше Краљевине, где се повеhала облачност и где је било 

местимичних киша. Овај уплив био је сузбијен од стране источног анти

ЈДик лона, који се проширио поново на.:r средњу Европу подржавајуhи ве-
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дро време на веhој источној половини континента и на Балканском По

луострву, које је време nотрајало све до 20 овог месеца. 
Бу дуhи сузбијен у свом е надирању у унутрашњост европског ков. 

тинента топли талас својим јужним делом проширио се над Средоземно 

Море, где се створио један јак циклон, који се одавде нагло померио над 
Средњу Европу изазивајуhи кишу и наоблачење. 

Под упливом наступајуhег високог притиска са Арланског Океана, 
овај се циклон померио више nрема северу, а хладније ваздушне масе 
атланског антициклона нагло су освојиле Срелњу и Југоисточну Европу. 

Уnадање ваздушних маса, које се десило у временском размаку из- · 
међу 23 и 24 маја било је праhено појавама јаких олуја, пљускова кише 
и јаког и крупног града. Такав је град пао у Београлу и непосредној 
околrви. Од овог датума па до краја месеца преовлађивало је делимично 
облачыо време са појавом локалних олуја и пљускова кише. 

Преглед временских: прилика по данима види се из доле приложе
ног прегледа: 

1-7. Преовлађивале је облачио време са местимичном кишом и 
олујама . 

8-11. Ведро у целој земљи. 
12-15. Преовлађив~ло је делимично облачио време, нарочито у за

падним крајевима са местимични~1 олујама и пљусковима кише. 

16-20. Преовлађива .Јо је ведро у целој земљи. 

21-24. Поново се повеhала облачност у целој земљи. Кише и ја
ких олуја било је у свима пределима. 

25-31. Преовлађивало је делимично облачио време. Олуја и кише · 
у пљусковима било је местимично. 

Преглед кретања дневне максималне и минималне температуре као 
и водених талога види се из приложеног графикона. 

• * * 
Јуни је био ове године проценљив и довољно прохладан месец са 

честом nојавом олуја и пљусковима кише . 

Праменљивост временских прилию1 у овом месецу била је изазвана · 
чистим колебањем ваздушног притиска изнад копна и изливам хладних 

ваздушних: маса из поларних предела на европски континенат. 

Појава хладних ваздушних маса у ово годишње доба над европским . 
континентом настала је услед појачане активности ва3душних депресија 

у средњим географским ширинама, које су својом nојавом изазвале из

лив ваздушних маса чак из nоларних нредела. Ове ваздушне масе сnу

штале су се у мање географске ширине преко океанских површина. По- · 

јавом нових цик ,1она у околини Ис.1анда, оне су често пута биле отсе
чене од своје главнине . 

Овај ваздух пролазеhи изнад Qкеанских површина nостепено се за
грејавао и посrајао влажан а у исто време и нестабилан изазива

јуhи стварање облака конвекциских стр уја. Овакве влажне и доста . 

хладне ваздушне масе прекривајуhи веhу западну половину европског 

континента са нашом државом доносиле су делимично облачио време са 

чесим nојавом ояуја и , nљускова кише не само у местима додира са . 
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топлим ваздуха~, него и у унутрашњости високог притиска. Ваздушни 

притисак у ОIЈИМ таласима био је доста уједначен на целој површини без 

изразитог антициклонског средишта, те се зато овај ваздух лагано ши

рио према истоку и југоистоку, где је подржавао такође извесну неста

билност у временским нриликама. 

Када је долазак ових ваздушн;,х маса са Океана био сузбијен по· 

јавом нових циклона у западној Европи, онда се овај ваздух кретао даље 

према истоку губеhи постеnено особине nоларног ваздуха f}удуhи поме

шан са сувим копненим ваздухом. Изнад европске Русије стварао се један· 

сrационарнrr, антициклон са изразитим седиштем, чије су ваздушне масе 

биле суве, те је зато на источној половини континента и у нашој држави· 

наступало разведравање. Велика ведрина неба у областима ових антици· 

клона доводила је поновно до ослабљења и уједначења притиска, ства

рања слабих ваздушних депресија над континентом и извесног пораста· 

томnературе. Појава нових депресија изнад севера западне Европе иза

звала је нови излив хладних ваздушних маса са Атлзнског Океана на 

европски континент и у нашу земљу Зато је у овом месецу у нашој 

земљи преовлађивале делимично облачио време са довољно честнм, по· 

некад и јаким олујама и пљусковима кише. 

Кретање временских прилика по данима види се из приложеног 

прегдеда: 

1 и 2 јуна. - Ведро на јужној половини и у источним крајевима. 

делимично обдачно у осталим предедима. 

З и 4 јуни. - Претежно облачно време са местимнчним олујама и 

кишом у пљусковима. 

5-8 јуна. - Ведро у целој Краљевини. 

9-11 јуна. - Преовлађивале је ведро са нешто облака на источној 

половини. Местимично је било докалних олуја са пљусковима кише. 

12·-18 јуна. - Преовлађиаало је облачио време са местимичним 

олујама и пљусковима кише нарочито на за11адној половини. 

19-21 јуна. - Преовлађивало је ведро са нешто повеhаном облач

ношhу у запааним и северниu крајевима. Локалних олуја било је мести

мично. 

22. - Облачио време са местимичном кишом и олујама. 

23-24. Преовлађивале је ведро. 
25-27. - fЈреовлађивало обдачно време са местимичном кишом И> 

олујама. 

28. - Извесно разведравање наступило је у целој земљи. 

29-30 јуна. - Преовлађивало је облачно у целој Краљевини. Олуја. 

са кишом у пљусковима би110 је местимично. 

Кретање средње дневне, максималне и минималне температуре на• 

метеоролошким станицама у Загребу, Београду и Скопљу, види се из. 

приложеног графикона. 

Штампарија .ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Издавачке Књижарнице ,Скерлиh • 
Владимир М. Богдановиh - Београд Кнеза Павла 15а. Тел. 23-612. 
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Бошковиh и Фараде 

Руђу Бошковиtу припада заслуга што је дајуЂи одређе н 

и јасан облик Њутновој физици у целини1) утицао на Фа

радеа, те је овај у својим теориским радовима дошао до плод

нога појма линије сила (lines of forces). Овај појам био је 

неопходан за стварање појма фи3uчкога йоља, који је исти

снуо из физике појам · делагьа на даљину {actio in distans). 
Појам физичкога ппља као појам фи3ичкu сwварнога искљу

чио је тренутно делање сила кроз простор и увео је распро

стирање дејства сила у простору зависно од времена, тј. деј

ство сила проноси се кроз простор од места до места. Ли

није сила испуљавају простор. Њима је окарактерисано фи

зички стварно у простору. Ако се тело А налази у простору 

на месту Р, а тело В на месту Q, онда је узајамно дејство 
та два тела условљено постојаљем у физичком пољу чија про

мена стаља јесте уствари узајаман утицај измеiју тела А и В. 

У једном скупу Краљевске институције у Лондону (Royal 
Institution), за коју је Мексвел (Maxwell) рекао да су је Фа

радеова експериментална откриЂа учинила "једном од најува
женијих ризница науке " 2) читао је Фараде 11 јануара 1844 
године своју расправу "() електручном спровоiјењу и при

роди материје « где стоји ово: 

"Ако морамо сасвим ТО узети (тј. центре сила), и, ДОИ

ста, у области знања као што данас стоји, остаје тешко не

што друго, онда изгледа да је најпоузданији пут узети атом 

1) Р. О u Ј1 е n, L'evolution de Ја mecanique, Paris, 1905, р. 26, 166: 
.Nous prendrous tout de suite !а Physiqtte newtonienne, sous Ја forme qu'elle 
а revetue а son pJein epanouissement, sous !а forme que Boscovich а fixe avec 
tant de rigueur et de clarte ... La Physique newtonienne etait un edifice admi
raЫe lorsque Boscovich en tra~ait !е plan d'ensemЬie". 

2) Оп action at а distance. Proceedings of the Royal Institution of 
Great Britain, voJ. VIJ, 1875., London, р. 50. 
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колико је могуhно мањи, и у том погледу изгледају ми Бо

шковиhени атоми да имају велико првенство од уобучајеног 
атома. Његови атоми, ако сам тачно разумео, јесу чисти 
центри сила, а не материјални делиhи у којима се саме силе 

налазе. Ако ми, при обичном схватању атома, назовемо ма
теријални делиh ослобођен од сила а и систем сила у љему 
и око љега т, онда у Бошковиhевој теорији ишчезава а али 

је а само математичка тачка, док је а при обичном схва;аљу, 
мали, непроменљиви, непробојни комадиh материје, а 177 је 

атмосфера од сила која га окружава ... Пре но што завршиllt 
ова размишљаља, xohy да скренем пажљу на неке важне 

разлике између схватаља атома као центара сила, као што 

су Бошковиhеви атоми, и оног другог схватаља молекула од 
нечега нарочито материјалнога, који имају силе у себи и око 

себе«. 3) 

И У другим својим расправама указивао је Фараде на 
Бошковиhа позивајуhи се на љегову теорију материје коју и 
прихвата. Тако на пр . : »Ако успоредим материју етра са 
обичном материјом (као на пр. бакар жице која спроводи 
електрицитет) и ако их сматрам као сличне у свом битном 
склопу, тј. или да су обе састављене из језrара (или једара 
nuclei), сматрамо апстрактно као материја, и из силе или снаге 
удружене са тим језгрима (или једрима), или да се обе са

стоје из чистих центара сила, у сагласности са Бошковиhе
вом теоријом и са rледишта које сам ја продужио у својим 
размишљаљима.4) 

Бошковиhеву основну и дубоку мисао о суш1 ини зби
ваља У природи многи нису с:хватили а и многи, ваљада услед 

припадности Бошковиhеве једном народу који вије умео из
војевати одговарајуhе признаље своме сину, прелазили су 
Ђутом преко те љегове основне мисли. Та је Бошковиhева 
мисао ова. Природа се састоји из елемента који немају квали
тативних ни квантитативних разлика. Ти су елементи, дакле, 

хомогени. Различност п ојава у природи долази од разних за-

3) F а r а d а у, Оп electric conduction ane the nature of matteг. Phi
losophical Magazine, voJ. XXIV, 1844. р. 140 seq. 

4) f а г а d а у, Thougllts оп Ray-vibrations. Philosopl!ical Magazine. vol. 
XXVII.l. Мау, р. 346 ..... according to Boscovich's Љеоrу and the vie\v put 
forth ш my speculation". 

235 

конских, функциских односа између хомогених елемената који 

су у простору тако да стање једног елемента ;ювиси од 

свих других елемената йојu йосwоје у йросwору. То је у 
ствари Бошковиhева дефиниција физичкоrа поља, коју је Фа

. раде осетио и створио појам линије сила у физичком пољу.0) 

Према изложеном главна је мисао Бошковиhева да је 
природа скуй односа у простору и времену и то је стварност, 

а непротежна тачка I<ao елеменат материје јесте само исхо

диште сила које испуљавају простор и које се одређују као 

функције отсrојаља. Отуда је тачан суд француског матема

тичара Баре д' Сен Венана: .. то је систем који је изложио 

прошлога векR Бошковиh... и може се реЂи најдоследнији 

љутнов<щ који је постојао«.6) 

Немачки физичар и мислилац Фехнер (Fechner) у nрвом 
издаљу свога дела Ober die physikalische und philosophische 
Atomenlehre, 1855 не спомиље Бошковиhа уопште. Ту чи

тамо ово: .. моањо (Moigno) помиње и Фарадеа ... , али само 

у том погледу да он материју своди на центре сила. Али ти 

центри сила јесу по љему континуирани (Phil. Magaz. 1844. 
фебруар), и он стоји утолико управо у опреци са атомистич

I<им nоrледима « 7 ) . Фехнер, чини се, није познавао ту расправу 

Фарадеову I<ojy наводи, а у којој се, као што горе видесмо, 

позива Фараде на Бошковиhа. Тек у другом иадању 1864, 
стр. 229 поменутоrа свога дела пише Фехнер: "Ако се не 

варам мора се исусовац Р. Бошковиh из Дубровниi<а сматрати 

као прави за LЈетни к фи зи чке про сте атомистике<. 

Па и поред свега тога разни немачки писци оспоравали 

су Бошковиhу приоритет односно појма простога атома и 
њему насупрот истицали l{анта као творца тога појма. На пр. 

Вунт: » ... проста или пунi<rуелна као што су је сам l{ант у својој 
Monadologia physica и доцније БошковиЂ и Фехнер засту

пали". 8) Или Рил: .. и l{ант, а не Бошковиh, поставио је прво 

Ь) В о s с о v i с h, Tl1eoria philosoplliae naturalis redacta ad unicaш 

legem viгium in natuгa existentium, § 96: "Status umicescujusque puncti pen
deblt saltem aliquantispeг а statu omnium aliorum punctorum, quae sunt in 
Muncto•. 

б) В а r г е d е S а i n t V е n а n, Annales de Ја Societe scientifique 
<de Bгaxelles, 1878, р. 449. 

7) р. 161. 
8) W. Wandt, Юeine Sclнiften, Bd. l, Leipzig, 1910, S. 88. 
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ту хиаотезу. Бошковиtев спис изишао је тек 1759, три го-· 

дине после физичке монадологије«. 9) 

Истина је да је тај Кантов спис угледао света пре Бо
шковиtеве Теорије, али је Бошковиt пре тога свога дела' 

објавио С8оје нове погледе још 1745 године у расправи . 

"о живим силама«, а Кантов поменути t:пис изишао је тек 
1756. Рил, свакако, није читао Бошковиtеву Теорију, јер Бо
шковиt вели у љој 1, 5: "Што је досада објављено и што се · 
односи на ову теорију, налази се у мојим расправама О жи

вим силама, изданој 1745, и О светлосuш, године 1748 ... 10) , 

Али су и Вунт и Рил .могли прочитати код немачких мате

матичара да је Бошковиt (пре Канта) створиu појам непро

тежног елемента материје, који се после јавља у механици .као 

материјална тачка. Могли су на пр. прочитати у Enzyklo
padie der mathematischen Wissenschaflen, Leipzig, 1 906,. 
Teubner, Bd. 11, 2 ll стр. 7: "Доцније су - делом ослаљајуtи . 
се на Бошкови!iа ( 1750) - док су узете само централне силе, . 
молекули схваtени диреюно као материјалне тачkе или као
дискретни скупови таквих скупина 1ачака ... Овде не можемо· 

даље улазити у то колико су филозофске спекулације у по

четку 19 столеtа утицале на изграiјиваље ове старије - ста

тичке - молекуларне теорије. Али да је Бошковun, пошто

је нарочито у Енглеској ово схватаље означено као Бошkо
ви!iева теорија, и у Француској извршио одлучан утицај, у 
то се не може сумљати«. 

Немачка марбуршка филозофска школа са Хермано1v1. 
Којеном на челу оспоравала је Бошковиtевој теорији мате
рије порекiю из методе математиqке анализе конти~ума и 
означила ју је као израз старе математике, математике ста-
рога века која не оперише са појмом бескрајно малога, не- . 
опходнога за издржаваље збивања у природи.11) 

9) А 1 о ј s R ј е h 1, Der philosophjsche Krjtizjsmus, Bd. 1,1908, р. 332_ 
10) Quae ad ejusmodj Theoriam per!jпentia ht1cusque sunt edita, con-· 

tinentur dissertationibus meis D е v i r i Ь u s v i v i s, edita Anno 1745, D е 
lumine А. 1748. 

11) Н е r m а n С о h е n, Das Prjnzip der Iпfinitesjmai-Methode und; 
seine Geschichte, Berlin, 1883, S. 138: ,И израз тачка без nротежности, 
који употребљава Сен Венон, нетачан је ... , Бошковиh може бити најдо· 
следнији њутновац који је nостојао ' . Овај историски суд баш стварно
оспоравамо овде: оrкривач категорије реа11Итета (тј. Кант) јесте управо. 

најдоследнији Њутновац". 
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Bet и сама чuњенuца што се Фараде позивао на Бошко
tвиtа довољна је као залога за унапређење развоја теориске 
·физике под утицајем Бошковиtеве мисли - јер је под тим 

утицајем Фараде створио појам фшшчкога йоља. Данас тео

·риска физика и почива на појму физичкога поља. Затим, те
одискц посматрано, марбуршка школа не може Фарареу 

·оспоравати образложено позиваље на Бошковиtа, пошто и 

дан-данас још људски ум није савладао двојство у теори

ском схватању природе где се йола;ю или од дискретних еле

·мената, па се пушта да број у диференцијалној iедначини ра

сте произвољно док то растење нема -више утицаја или од 

.диференцијалне једна чине као израза континуиране, непрекидне 
стварности физичкога поља, где је сва стварност баш ту. Ме

тодски посматрано излази на исто, али како је у самој ствар

.ности, у просторној и временској стварности - одлука тога 

лежи можда ван граница проверавања искуством које се 

оснива на мерењу. 

И прослављајуtи поводом 150-тогодишњице смрти Руђе 
Бошковиtа успомену на њ ист~чем овде баш порекло Бо
шковиtеве теорије материје из методе инфинитезималнога 
рачуна из којег је порекла и потекло позивање Фарадеа на 

Бошковиtа при ~тварању појма физичког поља. 

Светомир Pиcтufi 

Прво йредавање 

3вевде и атоми 

* 
Греиtколz кopeкiliopa овај део је uзосillављен. у броју 8-9, где је illpe

бaлo да у/је исйред йоглавља ,Јон.изацаја ailloлza". 

Но поред атома и валова етра, постоји и треtа врста 

'(;Тановника која се овде хвата у коло: мношrво слободних 

електрона. Електрон је најлакша од свих познатих ствари; 

њеrова тежина износи једва 1 / 1840-ти део најлакшег атома. 

Он је у ствари само слободна количина негативног електри
цитета. Атом се састоји иа једног тешког језгра, обично 

.окружена прстеном електрона. Он се често упоређује са 
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Сунчевим системом · у миниатури; то упореrуеље даје заиста · 
праву претставу о шупљикавој природи атома. Њеrово језгро 
одговара Сунцу, а електрани планетама. Свака врста атома 
- сваки хемијски елеменат - има један потпуно одређен 
број - различит за сваку врсту - планетарних електрона •. 
Наш сунчани систем са својих осам планета*), могао би се 
наl)очито упоредити са 1шсеониковим атомом, који има осам 
електрона. У земаљској физици навикли смо да појас или 
кринолин електрона сматрамо за основни део атома, јер 
ретко кад имамо прилику да видимо непотпуно опремљене 
атоме; а ако и наиђемо на какав атом који је изгубио један . 
или два електрона, називамо га :~>јон « . М~9утим, у унутраш
љости звезде, у махнитом метежу какав тамо влада, било би . 
бесмислено заустављати се на ускогрудим појмовима о одеtи . 
Сви наши атоми изгубили су знатан део својих планетарних 

електрона, па су према томе у правом смислу јонu. 

* 
- Наставак -

Али ако су отргнути од атома, и електрани постају 
независне честице, које учествују у одржаваљу спољних сло

јева. Слободан електро н носи исто тако као и а том; он има . 
маљу масу, али се зато креhе сто пута брже. Разбијаљем 
атома сребра ослобађају се 47 електрона, што са преосталим 
љеговим језгром чини укупно 48 честица. Атом алуминијума 
даје 13 електрона, или 14 честица укупно. Отуда 4 алумини
јева атома дају 56 независних честица. Замена распаднутоr 
ср~бра истом масом распаднута алуминијума изазива замену 

48 честица са 56, што, опет, прои<~води смаљеље темпера
туре за 140јо. У нашим процељиваљима унутарње темпера

туре1) толики степен несигурности можемо да дозволимо; 

јер, према одговарајуhем рачуну за потпуне атоме, где је сте
пен несигурности био фактор 4, то претставља велико по-

*) У време кад је одржано ово предавање девета планета, Плуто, није · 

још била пронађена. Прим. прев. 
Ј) Ако се сребро замени другим t:лементима разлике уоnште нису 

веhе, а отстуnања су верQватно још више ублажена мешавином много

бројних елемената. Искључујуhи водоник, највеhе отступање је од 48 че
стица сребра на 81 честицу хелијума исте масе. За водоник, међутим , 
промена је са 48 на 216, тако да nрема осталим елементима, он даје веома 

различите резултате. 
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бољшање. Поред тога што умаљује разлике у резултатима, 

проистекле услед разноликости хемијских састава, повеhава

јуhи број носеhих честица, јонизација знатно снижава и из . 
рачунате температуре. Мисли се понеvад да је претерано ви

сока температура у унутрашљости звезде сензационална но. 

во~т. То, ме!јуrим, није тачно. Ранији истраживачџ, занема
руЈуhи и јонизацију и притисак радијације у исти мах, при-· 

давали су звездама много веhе температуре, него што се 

данас претпостављају. 

ПРИТИСАК РАДИЈАЦИЈЕ И МАСА 

Звезде се меrуусобно разликују по својим масама, тј. по 

количини материје која их сачиљава; али, разлике нису тако 

велике, као што би се могло очекивати nрема великој разно

ликости њ_ихова сјаја. Масу звезде не можемо увек одредити, 

али постоЈи знатан број звезда чија је маса одреrуена астро

номским мерељима. Сунчева је ма.са - написаtу је на табли : 

2.000.000.000.000.000.000.000.000.000 тона. 
Надам се да сам тачно одбројао нуле, игко верујем да 

ништа не бисте приметили ни !'ад би била једна или две више 

или ~ање. Међутим, Природа примеtује. Изграђујуtи звезде, 

она Је очевидно :-~ридавала много значаја остварељу тачноrа 

броја нула, јер налази да звезда треба да садржи тачно 

одређену количину материје. Али, разуме се, и она допушта 

оно, што ковничари називају :оремедијум-= (дозвољено отсту

паље). Она Ђе, дакле, пропустити звезду и са једном нулом 

више у виду изванредно велике звезде, али и са нулом маље, 

У облику необично мале звезде. Но ова су отступања веома 

ретка, а за грешку од двеју нула до сада се уопште није 

чуло. Обично, она се не удаљава много од свога модела. 

Па каi<о ПрирЈда води рачуна о тачноме броју нула? 

Из_гледа очевидно да у унутрашљости звезде нешто бдије, 

даЈуhи, да тако кажемо, знак за узбуну чим је сакупљена 

тачна количина материје. Верујемо да нам је познато I<ако 

се то дешава. Ви се сваi<ако сеhате етерских тflласа у уну

трашљости звезде. Непреi<идно покушавајуhи да nродру на

поље, они производе известан притисак на материју што их 

затвара. О овоме притиску упt:ље, ако је само довољно снажан 

у односу на остале силе, треба водити рачуна при сваком 

изучавању раннотеже или постој аности звезде . У глобу ма.r.их 
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димензија та је сила сасвим безначајна; ;::ли њен уплив расте 

са повеЂањем rлобове ма се, а рачу н показује да баш у бли
зини горње масе она постаје потпуно равнопра вна осталим 

силама што управљају равнотежом зв езде . Да никада нисмо 

видели звезде, па да смо само из р~дозналости покушали да 

наi)е:мо до које се величине глоба материја може одржати у 
целини, рачуном би могли утврдити да не п остоје никакве 

тешкоЂе до отприлике две хиљаде квадрилиона тона, али да 

се изван тога услови потпуно мењају и да нова сила почиње 

преовлаi)ивати. Овде би се, бојим се, тачан рачун зауставио, 

јер нико још није био у стању да прорачуна шта би се дого 

дило са звездом, кад уплив те силе постане предоминантан. 

Па ипак, тешко се може претпоста вити, да је само случај 
што све звезде имају масу блиску овој критичној маси; усу

i)ујем се с тога да нагаi)ам крај историје. Нова сила допушта 
и веЂу масу, али је чини трошном . Довољно би било и сла
бије обртање око сопствене о се, па да се звезда распадне. 
Према томе, масе много вене од критичне масе могу се само 

ретко одржати; отуда се највеЂи број звезда својом MdCOllt 

задржава испод границе за коју н ова сила почиње да бива 

озбиљна претња. Гравитэ циона сила сакупља небуларну и 

хаотичну масу, док је сила ради ј ације раёпарчава на комаi)е 
одговарајуЂе величин е. 

Притисак радијације многима је позн атији под именом 

"светлосни притисак" . Изразом " радијација" обухваЂене су 

све врсте етерских таласа, па, дакле, и светло сн их, тако да 

су ова два израза еквивалентни . Да светло ст производи слаб 

притисак на све предмете на које падне било је нај n ре тео

ријски откривено, а затим и практично доказано . Теориј ски 

било би могуЂе обрнути човека просто управљајуЂи на њ 

с ноп светлости рефлеюора; само, требало би да је пр ој ек

тор необично снажан, због чега би с е, о n ет , човек вероватно 

одмах претворио у п ару. У много б р ојним небеским nојавама 

светлосни п ритисак свакако игра значај ну уло гу. Ј едан од 

првих закључака био је: да су ситне чести це што образују 

репове комета одгурнуте упоље баш под nритиском Сунчеве 

св етлости; то би било објашњење зашто је ре п комета увек 

окренут на суnротну страну од Сунца . Али с е ова специјална 

nримена не сме сматрати ка о п оузда н а . Живо струјање све

тло сти , или боље Х - зрака, у унутрашљости звезде може 
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се упоредити са ветром који дува од средишта ка nериферији 

и надима звезду. 

УНУТРАШЊОСТ оВЕЗДЕ 

Није нам сада тешко да створимо себи претставу о уну
тр<tшњости звезде - дар-мар атома, електрона и етрових та

ласа . Разбарушени атоми изгубивши у метежу свој обични 

елеюронски накит, гмижу са својих 150 километара у секунди, 
док изгубљени елеюрони лете 100 пута брже, тражеtш нова 
одморишта. Поi)имо за једним од њих. Приближивши се атом

ском језгру, електрuн једва избегне судар наглим заокретом 

у пуном замаху. Понекад електрон склизне на своме путу, 

али о пет настави свој лет час вelio ili, час мањом енергијом. 

А кад се окрзнуо о неких хиљаду јез гара - за цигло један 

хиљаду-милионити делиt секунде - електрон завршава свој • 
лудачки трк поклизнувши горе него обично: ,110грабљен је и 

спојен са неким атомом. Али тек што се смирио, на атом на

пада некакав Х - зрак. Усисавши у себе сву енергију ара

ка, електрон отскаче од атома и јури у сусрет новим до

живљајима. 

Бојим се да брутална комедија модерне атомске физике 

неЂе најбоље одговарати нашим естетским идеалима. Вели
чанствена драма звездане еволуције наличи пре на филмске 

.среЂно спашен " , а музика сфера готово је у духу ... jazz-a. 
Па каква је последица свег тог комешања? Готово ни

каква. И поред све своје журбе атоми и елеюрони не доби

вају при томе стварно ништа; они само мењају своја места. 

Од свег становништва звезде, једино етрови таласи обављају 
нешто постојано . Иако се привидно расипају без ра злиliе на 

све стране, лагано они иnак nродиру напред. Атоми и елек

трани не наnредују, јер их у томе спречава гравитација. При

творени етрови таласи, меi)утим, пробијају се као кроз це~ 

дило лагано према површини. Од атома до атома, сад на-

. пред, сад назад, час апсорбован, час избачен у извесном но

вом правцу, етров тал ас путује , престаје да постоји, да би 

поново оживео у своме наследнику. Са нешто среЂе, после 

краЂег времена - од десет хиљада до десет мили она година, 

веt пр ема маси звезде - он Ђе се наiiи у близини nовр

шине . Досп евши у слојеве ниже темnературе, он се од Х -
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зрака претвара у светлосни зрак, мељајуhи се затим ло мало 

при свакоме новом роi)ењу. Најзад, он је толико близу ло

вршине, да се може винути напоље и наставити свој лет у 

миру током неколико стотина година. Можда Ђе тнда наиЂи 

на какав удаљени свет, где га у заседи очекује неки астро

нам, који Ђе, ухватинши га у клопку својим телескопом, по
кушати да му ишчупа тајну љегова рођеља. 

Нас нарочито интересује бекство таласа, па зато једино 

и испитујемо стрпљиво щта се догаi)а у вртложноме метежу. 

Поставимо проблем у другоме облику; градијенат температу

ре која влада у унутрашљости звезде гони таласе да избијају 

напоље, али их љихови доживљај и са атомима и електронима 

у томе спречавају и враЂају натраг. Задатак је математике, 

да помоЂу закона и теорија утнрђених у лабораторији про

учаваљем тих истих феномена, прорачуна оба чиниоца -
фаюор I<оји изазива струјаље према површини, као и онај 

што се томе противи - и да на основу тога утврди јачину 

спољљег зрачеља. I~риродно, израчуната вр~дност треба да 

се слаже са астрономским мерељима тоnлотне и светлосне 

енергије, што их звезда одашиље (емитује). Тако Ђе на крају 

посматраља послужити за провераваље теорија. 

НЕПРОЗРАЧНОСТ ЗВЕЗДАНЕ МАТЕРИЈЕ 

Претпоставимо чиниоца који се nротиви бекству етрових 

таласа напоље - љихово враЂаље у унутрашљост због су

дара са атомима и електронима. Да су у питаљу светлосни 

таласи, та би се препрека љиховом пролазу назвала "непро
зрачност"; но ми можемо удобности ради исти израз да упо

требимо и за препреку Х - зрацима. 

Није тешко увидети да звездана материја треба да буде 
веома нелрозра'lна. I\оли'lина радијације у унутрашљости 

Звезде је толико велика, ;I.a би без . јаке препреке напоље 
продро љен много веЂи део, него што је то посматрањима 

нађено. СледеЂи пример даЂе тиличну слику потребног сте
пена непрозрачности, да би зра'lеље било у сагласности са 

посматраљима. У.ђимо у звезду l<.айелу и лотражимо област 

где је у љој густина иста као атмосфере што нас окружујеi); 

1) Средња rустина Каnеле је готово иста као и rустина ваздуха . 

, 
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слој материје од само 5 см. дебљине са'lињавао би тада то
лико непрозра'Iан заклон, да би тек једна треtина етрових 

таласа што су пали на једну од њених ловршина цослела до 

друге; остатак би заклон апсорбовао. А дебљина од неких 

nола метра материје била би практично сасвим непрозрачна . 
l{ад би се радило о светлосним таласима, толика непрознач

ност материје, која није гушЂа од ваздуха, била би заиста 

чудна; али, не треба заборавити да је у литању непрозрач

ност у вези са Х - зрацима, а експериментатор физичар зна 

колико је тешко пропустити и најмекше Х - з·раке кроз 

свега неколико милиметара ваздуха. 

Измеi)у прозрачности у унутрашњости нвезде, i<oja је 

одређена астрономским мерељима зрачења, 'И прозрачности 

земаљских материја у погледу Х - зрака одговарајуtе та .. 
ласне дужине, постоји као ред величина задовољавајуtе по

дударање. То нам сведочи да је наша теорија на доброме 

путу. Али, пажљиво улоређеље показује нам да постоје знатне 

разлике измеi)у звезданих и земаљских прозрачности. 

У лабораторијуму је нађено да неnрозрачност веома брзо 

расте са таласном дужином примењених Х - зрака. Меiју

тим, на звездама не наилазимо на сЛичну разлику, иако Х
зраци на хладним звездама треба да имају знатно веtе та

ласне дужине од зракова на врелим. AI<o, дакле, извршимо 

улоређења према истим таласним дужинама, наЂи tемо да је 

звездана непроsрачност мања од земаљске. Испитајмо побли

же то отступање. 

Атом се може на више начина ис'пречити етровим тала
сима, али изгледа · како нема сумље, да непрозрачност у по-

• гледу Х - зрака, и у звезди и у лабораторијуму, највеhим 

делом зависи од процеса јонизације. l{ад етерски талас nадне 

на какав атом, његову укуnну енергију улије у себе један од 

планетарних електрона, који је затим употреби на то, да се 

одцепи од атома и одлети великом брзином. Значајна је 

тачка, да је при сваком апсорбовању апсорбујуtи механизам 

скрхан, и да се пре поправке не може поново искористити. 

А та nоправка захтева да атом дограби један од слободних 

електрона што наилазе са свих страна и да га примора да 

заузме место изгубљена електрона. 

У лабораторијуму можемо да произведемо једино узане 

струје Х - зрака, тако да је свака таласна замка само с вре-
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мена на време џозвана да дела. А пре него што би јој се 

указала поново прилика да нешто ухвати, она има довољно 

времена да се припреми, тако да практично ништа није из

губљено за време љена обнављаља. Али у звездама је стру

јаље Х - зрака необично живо и ли чи на чопор мишева који • 
промичу кроз какву оставу, хватајуtи се у мишоловке истом 

брзином, којом ми ове припремамо за нови лов. Време за на

тезаље клопке - за хватаље електрона - изгубљено је, дакле, 

а број погодака зависи једино од тога. ' 
Видели смо раније да су звездани атоми изгубили нај

веtи део својих електрона, а то значи да у сваком тренутку 

знатнији део клопки очекује своју поправку. Отуда у звезда

ма наилнзимо на веt'у прозрачност него код земаљских ма

т~рија. Повеtаље прозрачности је просто последица претрпа

ности апсорбујуtих механизама - тј. ови требd да приме су

више велики број радијација . Ово нам објашљава зашто су 

закони звездане . и. земаљске прозрачности нешто различити . 

Брзина обнављаН;>а , која је од највеtег значаја у звезданој 

непрозрачности, повеtана је збивеношtу материје, јер атом 

тада не треба дуго да чека да би наишао и дограбио какав 

слободни електрон . 3ве3дана непрозрачност расте, дакле , са 

густином. Под земаљским условима, убрзаваље обнављаља 
није ни од какве користи, јер се оно у сваком случају довр

шава за довољно кратко време; земаљска непрозрачност не

зависна је према томе од густине. 

Теорија звездане непрозрачности своди се, дакле, у 
основи на теорију заробљиваља ею~ктрона од стране јонизо

ваних атома; па иако ту појаву не мора неминовно да прати 

апсорпција Х-зрака - љу у ствари прати емисија - она. 

је предуслов за апсорпцију. Ма да физичка теорија заробљи

ваља електрона још није дефинитивна, она је довољно напре

довала, да би је мог;ш привремено искорист-ити при своме 

прораqуну чиниоца који се противи спољљем зрачељу звезде. 

Наставиће се 

(Превео М. Гlротиh) А. S. Eddingfon 
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Sопсе v avgustu in septembru 1937 
Sekundarni submaksimi. - Prehodi. - Vp1ivi na zemljo. 

V avc;;ustu је Ьila severna ро!оЬ!а mocno aktivna. Pojavilo 
se је na novo 13 skupiп, izmed katerih је blio 6 kratkotrajnih. 
Posamezne pege v skupinah so dosegle velikost 5 "-55", 70", 
80", 90", 105" in 110". V З skupinah so se pojavljali svetlobni 
trakovi, ki so lt·ajali ро 1. 2 in 4 dni. StJbmaksimalna skupina , 
ki је opisana na strani 220 - se је ponovno povrnila na vzhod
neщ soncnem robu dne 19. VIII. Vгnila se је samo sle cleca 
velika pega skupine, tег је prekoraCila centralni meridia11 dne 
26. Vlll. Dne 27. VIII. је Ьila pega ze v razkroju tег ј е do
segla velikost NS: 70" in EW: 110'' . V tej pegi so Re pojav
ljali svetlobni tгakovi. Zпatno zmanj saпa pega је zasla 
dne 1. IX. -

Tudi jui na ро!оЬ!а је Ьila v tem mesec:u se aktivna. Na 
novo se ј е pojavilo 8 skupin, izmed kateгih sta blli 2 kгatko
trajni - pore in pegice. Posamezne pege v skupinah so do
se9le velikost 20" - 40" . V 5 skupin э. h so se pojavljali svet
Iobni tгakovi tег so tгajali ро 1 in 2 dni. I\oncem mese ca ра 
је aktivnost popustila tег је blla juzna polobla dne 31. VIII. 
brez peg in por-subniminшn. 

Tudi v sepfembru ј е blla severna ро!оЫа mocno aktivna. 
Na novo se је pojavilo 9 vecjih skupin in З kratkotгajne sku
pine por in pegic. Posamezne pege v skupinah so dosegle ve
likost 10"-40", 55" in 70". V 1 skupini se је pojavil svetlob
ni l·rak. Zanimiva је Ьila skupina obstojeca dne 8. IX. z 55" 
pege s sledecimi 10 porami. Оо dne 1З. IX. so sledece роге 
nenadno poгastle ter se гazvile v 7 vecjih peg od 20" - 40' ' 
velikosti (sekundarni submaksimum). Koncem meseca је vzsla 
se ena mocna skupina. -

jui na ро!оЬ!а је blla v sepfembru izredno malo aktivna. 
Ze dne З!. Vlll. је Ьila Ьгеz peg in pnr. Dne 6. IX. se је po
javila samo 1 рога, dne 7- 9. IX. је Ьila zopet Ьгеz рог in 
peg. Pozne je so se pojavljale male skupine рог, pegic in peg. 
Skupnp se је pojavilo na novo 12 skupin рог ali manjsih peg. 
Samo 1 skupina је tгajala 10 dni , ostale so Ьile Је kгatkotгaj

ne. l?osamezne pege so dosegle velikost 1 О" -30 ". Sele kon-
- cem meseca је vzsla sгednje ve lika skupina З peg 20''--30". 

----------~----------------------~~--~----------~------
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Zanimiv је ta i:иeciпi dolgo!rajni subm/пimum, kot zпaпilec 
mocnejse aktivnosti па juzni poloЬii. 

Slede opazovani iп ugotovljeпi prehodi skupiп preko kroga 
V R. in tudi опi z vecjo razdaljo kakor D: 300". 

Prehodi intettzitetnih skupin preko kroga VR v mesecu 
avgu~tu itt septembru 1937: 

Datum 
prehoda: 

2.Vlll. 1937 
З.Vlll. " 
з.vш . " 
б.VIII. " 

9.Vlll . " 
14.Vlli. " 
14.Vlll . 

17.Vlll. " 
22 .VIII. " 
2З.Vlll. п 

126.VIII . 
З-4 . !Х . 

4. !Х. " 
б . IX. 

9-IO. !X. " 

Razda1ja skupi· 
пе od R pri 
prehodu D": 

245" s 
ЗбО'' N 
290" s 
2З5" N 

250" s 
:430" s 

40" N 

З5" N 
460'' s 
240" s 
З60" N 
240" N 
2б0" s 
150" N 
28" N 

Skupina in пјепi posebni znaki: 

s1шpina 2 peg ро 30" v razkroju, 
30" pega z jedrom v razkrojн, 
5 pegic v razvoju v skup. 2 peg ЗО", 40", 
skup. v razkroju : 60" pega z svell . trakom 

in 35" pega z vec jedri, 

1 

40" pega, svetlobni trakovi , 18 por, 
40" pega z svetl. trakom in 9 pegic-por, 
20" , ЗО", 40" pege z svetl. traokovi in vec 

jedri - 15 por, v razvojLI, 
20" pega z jedri in 1 poro v razkrojн, 
skup. З peg ро ЗО'' z vec jedri, svetl . trak, 
30" pega z З jedri, svetobni trak, vec por, 
75" pega z б jedri in svetl. trakovi, 1 
skup. 11 pegic in vec por v nag1em razvoju 
Ј pegica in 1 рога v razkroju, 
skup. 2 pegic v razkroju, 
55'' pega in vec pegic-por v si1nem razvoju 

v ve1iko skupino, 
13. !Х. ., 40" N З pege v razkroju v 11 pegic, 
19. !Х . " 60'' N skнp . З peg 20"-25" in vec por v ra zvoju, 
20. !Х. ., 90" N пagel pojav ЗО" pege in З pegic, 
25. IX. ., 420'' N 40" pega z 2 jedri v razkroju, 
2б. !Х. " 280'' S skup. 2 peg :U"-20" v razkroju, 
2б !Х . 80" N 20" pega, 

28-291Х . ., 75"-150" N skнp . 4 peg 20"-35'' v razvojн, 
30. !Х . " 505" N skup. 2 peg ро 20" v ra zkroju. 

Gornji pregled prehodov nam tudi јаsпо' predocuje aktiv· 
пost па obeh poloЬlah ter zmaпjsaпje aktivnosti na juzni po
JoЬli v septembru. 

V prejsпjih claпkih sem opisal, kedaj пastajajo submak
simi . V pretekli maksimalпi 1928 so se pojavljali submaksimi 
marca па severпi :tN« soпcni poloЬii iп se-ptembra па jllzni »Sc. 
V tekoci maksimalni periodi ра пastajajo submaksimi v janu
arju па jui.пi »Sc in t7 ju/iju па set7erni >> N« poloЬ!i. Omeпil 

sem tudi, da med dvema submaksimoma se pojavljata пormalno 
tudi 2 sefшndarna snbmaкsima. V grafikoпu па straпi 172 (Sa
turn 1 936) so oznaceпi submaksimi iп sekundarni submaksimi. 

Nastavice s~ 
.__----~--- r · ~- Lt ~~ n rv. ,f'\L''7 
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Djelatnost Sunca u Augustu 1937: 

U mjes~cu au~ustu о. g. blla ј е dje1atnost povrsine Suпca jos uvij ek 
vrlo velika. Najveca djelatnost pjega blla је 4-tog i 14-l<>g о. mj, а пајmапја 

17-tog. Oranu1acija blla је jaka kroz citavi mjesec, а пајјаса (upravo izvaпredno 
jaka) dпе 29-tog о. тј ., а najs1ablja 2б-tog. Dпе 14 tog prosla је kroz sredis пji 
meridijaп Sunca gotovo usred diska ogromпa gomila pjega, koja је zauzimala 
povrsiпu od kojih 10 milijardi km 2; u !ој gomili pojavila se је 17·tog i 18- tog 
svjetla traka, koj a је trajala пајmапје 2-З dапа. Оп е 1З-tog u 17 h pojavilo se 
је па W-rubu Sunca параdпо svijet1o i vrlo veliko podrucje uz jednu velilш 
pegu, sigurno kakova golema protuberaпca . Ovaj mjesec imali smo uvijek za 
vrijeme velike dje1atпosti рје?а i zvanredпe dogadjaje па Zemlji, kao kata
strofa1ni potres па Filipinama, si1ne bltke u Кini i Spaniji, eпg1esko-japaпski 
incident i u Iraku poznati politicki atentat. Penumbre ve1ikih pjega Ьi1е stt 
ovaj mjesec dosta tamne. 

Na osпovu v1astitih 18 posmatraпja izracL!п a Ji smo ove \Vo!fove rela t i vпe 
brojeve: 

dап: 2 4 ! 5 1 6 7 8 11 12 116 14 115 17 181 23 26 28 29 ' з1 
r: Ј72 1 204 19ф 54 1 140 1 1 43181178 1761951150190 199 11631124 159

1
11 5 11 8 

Odatle izlazi srednja vrijednost za august о. g. rш = 153, koja је nesto veca 
od sredпje vrijednosti proslog mj~seca jula, kada је Ьilo rm = 151, а пе 123 
kako је stampaпo u "Saturnu " br. 8-9. Isto tako treba L1 istome dvobrojLI па 

kraju mojega izvestaja о dje1atnosti Suпca u mjesecu ju1u о. g. па str 224 
brisati rijec "Dajcev " i ispraviti u "Zagreb ". 

Zagreb Dr. S. Mohorovicic 

Pregled i novosti 

Pomracenje Sunca od 8 juna 1937. ljenil1 instrumeпata u m]enjanju fot o
r-Ovo pomracenje posmatrala је ekspe- grafskih р1ос а i osta1og. Ekspedicij a 
dicija 1 he Nation . Oeogr. Society U. S. snimi1a је mnostvo o"d!icnih fotografija 
Navy па otoku Cantonu usred Pacifika. ovoga prirodnog fenomena te nekoliko 
Ekspediciju vodio је S. А. Mitchell, di· sa raznim sitima , t я ko da се se moci 
rektor od TI1e Leaпder Мс Corn ick Obser· kasпije sastav iti s1i ka u p rirodпirn bo
vatory i pretsjedпik komisije za pomra- jama . Ро prv i puta mjereпa је po1ari
cenja lпternac . Astroпom. Unije, te је zovana svjetlost korone sa tz. "Po1aroid 
napisao о !оте izvestaj u The Nation . Camer-om ". U koroп i Sunca fotografi
Oeorg. Magaz. LXX II, No. З ; Septemb. rane su н modrome dij e1u spektra linij e 
19З7. Potpuno pomracenje Sнnca trajalo 1 nekog nepozпatog elementa ili poznato~ 
је 213 sek., а mjesec dana prije toga u nepoznatome s tanjн. Sпim1jeni su ' 
vjeZЬali su se astroпomi kod priprav- flash-spektri kromosfere . Osim toga је 

ј , 
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tok pomracenj-a Sunca prenasan radjo
telefonskj tt Amerjku, а 1 clanovj ekspe
djcjje Ьilj su tako u vezl ~а svojjma. 
Instrumentalno Ьila је ekspedjcjja 0dli
cno opremljena. 

Masa i veliciнa cestica saturnova 
prstena. Н. Bucerius (Astron. Nachr. 
262, Nr. 6273, 169·198, 1937) razvio је 

ј ttsavrsjo teorjju Saturnova prstena 
uzevsi u obzjr ј njegovu deЬljjnu. lz 
sekularnjh smetnja Saturnovjh satelita 
nasao је Bucerjus (Astron . Naclн. 263, 
Nr. 6299, 201-214; 1937), da је masa 
Saturnova prstena 23269· fj djo Saturnove 
mase Ш otprilike trecjna mase nasega 
Mjeseca. ОЬа prstena, ttпu!arnjj ј vanj
sl<j, nastalj su raspadanjem dvjjtt sate· 
lita, te Bнeerjus racuna njihove uda\je· 
nos!t ј djmenzjje. f lor jJi krep-pгsten 

nastao је vjerovatno od treceg sateJj!a, 
ali se danas vjse ne mogtt jzracunafj 
njegove djmenzjje. No najinteresanfnjjj 
је svakako polшsaj, da se jzracuna ve
Jicjna cestica jz kojih Stl prs!eni gradjenj, 
sto је takodjer uspjelo. u untt!arnjem 
р rstenu Ьiсе precnjk cestica kojjh 100 m• 
а u vanjskome prstenu 1 km, dok se 
је do sada drzalo, da је prsten sastav
ljen od meteorne prasjne. Cesfjce Sa· 
turnova prstena cjnile Ьi prelaz od me
teorjfa k plaпefojdjma, te Ьi ih Ьilo u 
prstenu око 1013 komada. Teorjja Satur
nova prsteпa vrjj edjce i za druge pro· 
Ьleme u svemiru, koji su slicne prjrode, 
kao na pr. galaksjje. 

Korona Sunca. S. Baumbach (Astron. 
Nachr. 263, No. 6294, 121-134; 1937) 
obradjo је materjjal posmatranj11 po
mracenja Sunca od 1905 do 1927 g. ј 

mj mozemo njegove rezultate sakupiti 
ukratko tt ovoj taЬljcj: 

Udaljenost od sredjsfa Suпca u polu
pr~cnicima: 

Odatle izlazi, da је svetlost koroпe 

jednaka otprilike svjetlosfj punoga Mje
seca. Sama priroda korone Sttnca njje 
do danas jos potpuno razjasnjena. 

Precnik zvijezda stajacica. Е . А. 

Mjlne (Monthly Not. 96, No. 3; 1936) 
razvio је novu teoriju zvijezda stajacica 
i dosao do senzacijonalnog rezultata, 
da је kod zadanog vanjskog pritiska 
precnik stajacice potpuno odredjen. No 
Н. Vogt (Astron. Nachr. 263, Nr. 6289, 
1· 6; 1937) pokazao је, da su zak!jucci, 
koje је Milne izve o iz svoje teorije 
neispravni i odvise specijalni, te da ј е 

i u ovoj teoriji precnik poljtropnih plin· 
skjh kugala neodredjen, upravo tako 
l<ao i u svjm dosadanjjm teorjjama. Ovaj 
proЬlem znatan је z<: tumacenje patu
ljaka i novih zvjjezda . 

Dr. S. М. 

jedna nova metagalakticka ma
glina. - Astronomi sa Harvardskog 
џnjveziteta otkrili su ј fotografskj pro
ttCilj jednu novu ,metagalaktiCku ma· 
glinu• koja је sastavljena od 50000 ga
!aksjja kao sto је nas mlecni put. lsfj 
astronomi ocenili su da nj ena duzjna 
jznosj 50 miliona а sj rjna 20 mjJjona 
svetlosnj.h godjna. Ova nova metagala
ksjja udaljena је od naseg Suncevog sj
stema 100 miliona svetlosnjh godjna а 

nalazj se Ьlizu juznog pola. 
Da li је zvezda т Tauri dvojna. -

Be rtrand М. Peek posmatrajucj 22 ja
nuara okultaciju zvezde Tauri prjmetio 
је da је ona oscilirala otpr!jke 0,4 
sec. Pozjvajucj se na beleske jz 1929 о~ 
nalazj da је zabelezjo tu zvezdu kao 
da је presla kruz dve faze. On pretpo· 
stavlja da је to jedna dvojna zvezda сјја 
razdaljina nije manja od 0",2. Izgleda 

Jl/3 12/:1 2 б. R 0 

'<! а је ovo 111jsljenje В. Peek-a potvrdeno 
opservacjjama koje је jzvrzjo Kella\vay 
22 januara. 

Dvojna zvezda v .v. Cephei. - Mala 
kompcneпta dvojne zvezde v.v. Cephej 
sada је pomracena veco111 ko111penento111 
ko ja је crvene Ьоје i pripada spektral
noj klasj М, i vjse puta veca od Sunca. 
Mala zvezda, topla i belo plave Ьоје 

veca је 10 puta od Sunca. Ova dvojna 
zvezda ne 111oze se rastavjfj reflektorom 
ј ona prjpada klasi spektroskopskjh Ьi

narnjh zvezda. 

Promene na Меsесн. - Proftsor 
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je$u sjcusna ka111enjta tela kojt> prave 
svojtt revolucijtt oko Sunca kao ј Ze
mlja. Po111ocu fotografskog nacjna оп је 
нsрео da odredi razdaljinu, vjsinu, pra· 
vac kretanja, brzinu i putanju sest me
teorskjh tela kao ј njjhovu 111asu. Оп је 
паsао da tezjna ovih tela varjra jz111edu 
40 do 500 gra111a а da se njihova brzjпa 
krece iz111edu 15 do 25 hiljade 111etara 
t1 selшndj Pнtanje је jzracunao samo 
za pet tela. Ctfjrj od !Љ tela krecu se 
pq e!jpfjcnjm putanja111a to је znak da 
pripadaju Suncevom sjs!e111u. Putanja 
petog tela је hjperbola ј to znaci da је 
njeno poreklo jzvan Sunca i njegova 
brzjna iznosj 32 kjlo111etara u sekundj 

Pjkering zapazio је promene oЬlika me- u momentu ulaza u Suncevtt gravitacij11 
secevih brda а narocjfo brda Piko. М. (ova brzjna jedva је manja od srednje 
Rawstun, amater astronom jz Ljverpula brzjne zvezda). 
napravjo је 48 crteza ovog brda koje 
је uporedjo sa onim crtezjma prof. Pi
kerjnga. Оп је konstatovao da postoje 
tamne i svetle povrsjne koje varjraju s 
vremena па vreme i koje је promene 
nemogнce prakfjcno slozjfj sa efekto111 
ugaonog osvetlenja. Da Ii је rec о 111ag!j, 
snegu kojj se topi iii 111lazevj111a pare? 
Kako se veruje, danas, da је Mesec 111Г· 
tv o nebesko telo to ova cinjenjca ostaje 
neobjasnjetta. 

Brzina meteora. - Po .f. Whjple·u 
.sa Harvardske opservatorjje jzvesan broj 
.111eteora koji dodiruju visolш at111osfertt 

Einstajn-ov efekat i pomracenje 
Sunca od 19 juna 1936. - Na zase
danju Brj!anskog kraterskog drttstva ј 

astrono111skog kraljevskog drustva, astro
пo111 Evershed pozivaJucj se na doЬi

jeni spektar koji је Royds dohiu prjJj. 
kom po111racenja Sunca 19 juna 1936 
konstatovao је da po111eranje spektral
nih linija 0,003 А Ьila dupla od vred · 
nosti efekta koji projzjlazj jz Einstajn
ove teo rjje. Royds је jzjavjo da tak\'O 
razmj111ojJazenje zalt!eva jedno objas
njcnje koje nije jos pronadeno. 

Ивrлед неба у октобру и новембру 

Суtще. 1 октобра Сунце у Београду излази у 5h 35111 а залази у 17h 

1 1 1 1 Ј 
·2om, гр ађанск11 сумрак траје ЗDm, астрономски 111 37m. 23 октобра у 
21 ча с Сунце улази у знак Шкорnије. 1 новембра излази Сунце у бh 15m 
а залази у 16h 27111 грађански сумрак траје 31111, астрономски 1h 38111. 22 

Svetlost korone J-.e--sl_a_b_jj-a-od_s_v_e_tl_u_- ~ 13 , 5 1
16

,
5 

1
18

,
3 

1 iУ,з 1'
23

, ~ новембра у 18h Сунце улази у знак Стрелца. 
stj Sunca za: Меркур је за сеnтембра у највеhој јутарњој елонrацији, кад jt: 

1 1 1 1 1 1 1 најnовољније време, да се nотражи на и сточном небу nред излазак 
I·"Broj elektrona u 1 с111 з : 4,6 • JOS 3,3 • 107 8,,1• 106 3, 7 . 106 2,5• Ј05~ _ ____ ·С_у_нца. 
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Датум 1 Час м~не /знак мене / . МЕНА 

1 

У Београду 
~ 

излази залази 

h m 1 h m 1 IJ m 
4 ск т. 12 58 о Млад месец 5 З4 1 16 51 

12 ок т. 16 47 Ј !Јрва четврт 12 48 
1 

22 29 

19 ок т. 22 48 ® Пун месец 16 16 5 18 

26 ок т. 14 26 ~ Последља четврт 22 57 12 35 

3 нов. 5 16 о Млад месец 6 З4 16 2З 

11 нов. IU З3 ј 
1 

Прва четврт 12 20 23 26 

18 нов . 9 10 ® Пун месец 16 1Э 6 39 

1 25 

1 
но в . 1 4 ([ Последља четврт 12 7 

Beuepa се привидно приближује Сунцу али се још види на јутар

љем небу, на истоку, п ре излаза Сунца. 

Марс се види на западном небу увече, али услед негативне декли

нације није повољан за посматраље. 

fyйufll.ep с е привидно приближује Сунцу, али се у току октобра и . 

новембра може видети на вечерљем небу . 

Caill.ypn је 25 септембра био у опозицији са сунцем и цео uктобар 

и нЈвембар сијаh е на јужном небу . Време опозиције nланете је најnо

вољније за љено посматраље. 

Ypan стиже оnозицију са Сунцем 4 новембра кад се види као 

звезда б величине. Излази у сазвежђу Овна. 

о) ::с "' "' :S: 
' 1 ::с "' :::;: "' ' "' . ., "' cut:tdJ Qo~ "' ·- "'"' "'·- ·:т · ::с 

Планета Датум ~ "':s: ... ::с ~ :s: "':s: "' :т <;оО:,.,~» 
oo"t "' "' "'=t :s: ~ "' "' ~d)~ ~~~ O.o.:s: "'::::1 "'"' о...,., О. о. 
С:::.:о. O..u t::! =. с"'"' Ct:: >.. :ем l :х: =t '-

1 
h m 

1 h m о ' 1 т " 
1 

о 

4 оkт. 9 40 10 51 +8 37 -3,4 12,0 1,391 117 

Венера 
16 ок т. 9 47 11 4S ·1 -З 9 З,4 1\ ,б 1,450 140 
28 о кт. 9 55 12 40 -2Зб 3,4 11 ,2 1,504 15б 

9 но в. 110 3 1 З Зб 1-8 19 З,4 1 10,8 1,551 . 176 
21 нов. 10 13 14 33 -1337 -З,4 10,6 1,592 1 195 

1 4 ок т. 122 52 о 8 / -1 58 + 0,8 17,4 8,527 2 

Сат ур н 
1 

!б о кт. 
1
22 2 u 5 2 18 0,9 17.4 8,581 2 

28 ок т. 2 1 12 о 2 2 З5 0,9 17,2 8,б75 з 

1 

9 нов. 20 2З I о о 2 47 1 1,0 17,0 ' 8'806 з 
21 но в. 19 З4 23 58 - -2 54 + 1,0 1б,б Ј 8,9б6 4 

2. Суб. 
11 Пан. 

12 Ут. 

18 Пон. 
21 Четв. 

23 Суб. 
25 Пан. 
29 Петак 

lloн. 

4 Четв. 
14 Нед 
17 Среда 
13 Четв. 
22 Пан. 
ЗО Ут. 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

ОКТОБАР 

Ш сат. почетак помрачеља. 
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Венера у кољункцији са Неnтуном у 7h; Бенер2 оо 20' 
северно . 

Јуnитер у квадратури са Сунцем у 14h. 
Сатурн у кољунцији са Месецом у 9h 
У ран у кољункцији са Месецом 2h; Уран 2° З8' ју жно . 

Сунце улази у зн~к Ш~.<орпије у 2lh 
II и I сател. у међусобној окултацији у 1бh 17m и l8h 5Зm 
Меrукур у дољој кољункцији са Сунцем . 

Марс у кољункu. са Јупитером 27, 28, 29, ЗО и 31 
октобра. 

НОВЕМБАР 

Венера у кољункцији са Месецом у 9h 
Уран у опозицији са Сунuем у 14h 
Метеорски рој "Леониди " од 14 до 18 нов. (брзи лет } 

Метеорски рој • Андромедеиди" од 17 до 2З (лагани лет). 

Помрачеље Месеца невидљиво у Београду. 

Сунце улази у знак Стрелца у 18h 
Минимуч Алгола у 5h и 2бm. 

Павле Елzапуел 

Време у јулу 

И3даје Ва3духоплоf>но-метеоролошRо одељење 
у 3емуну 

Месец јули ове године се показао као врло променљив са ч естом 

појавом олуја и пљускова кише, нарочито на западној половини. Овакве 
временске прилике владале су услед тога, што се над европским конти

нентом у веhини случајева одржавао умерено хладан и влажан ваздух . 

Овај ваздух познат је својом нестабилношhу, те обичво изазива ствараље 

великих облака са јаким развитком у висину, грмљавину и кише у nљу

сковима. 

Узроци појава овог ваздуха над евроnским континентом у ово годишље 

доба, потребно је тражити у необичној јакој активности циклона 11 з над 

копна . љиховим кретаљем и задржанаљем над извесним пределима. У овом 

~1есецу ваздушни поремеhаји, односно циклони највише се задржавају над 

Средоземним Морем и Балтичким државама. Овакав положај ових ваздушних 

nopeмehaja, нарочито у области Балтичког Мора изазивао ј е излаз ваздушних 

~1аса из поларних предела, које су се преко Скандинавије и Северног Мора 

спуштале у средљу Европу и нашу државу. 

Овај умерено хладан и влажан ваздух до.т:азеhи на загрејане копно 

средљих и маљих географских ширина, постепено се загрејавао и постајао. 
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још више нестабилан изазивајуhи грмљавинске појаве и кише не само у 
местима додира са топлим ваздухом, него и на целом простору, који ј е 
прекривао. 

У оним пределима, где се одржавао тај ваздух постајала ј е прилнчна 
уједначеност у температури, зато у овом месецу није било узастопно топлих 
дана, него је температура осетно расла у оним данима када се смаљивао 
утицај овог ваздуха, те су настајала извесна разведравања, која су била 
кратког века . 

Са померавањем циклона даље према истоку или напротив појачањеы 
њихове акције на целом копну, престајао је утицај умерено хладног и 
влажног ваздуха, те је наступала извесно разведравање са осетним порастом 

температуре, што је изазивало појачање активности, ових циклона, а као 
последица, нови излив умерено хладних и влажних ваздушних маса било 

са Атланског Океана или са Скандинавије. Необично јак а активност цик
лона у овоме месецу над европским континентом изазив ала је велику про

менљивост у временским приликама не само у пределима наше државе, 
него и на веhој западној половини континента. 

Преглед кретања временских прилика по данима види се из доле 
наведеног прегледа . 

1-3. - Претежно облачио време са местимичном кишом и олуја~Ја . 
Извесно разведравање наступило је у западним крајевим а . 

4-6. - Делимично облачио време са кишом у пљусков нма и ыести
мичним олујама. 

7-8. - Ведро у целој Краљевини са постепеним наоблачењем у за
падним крајевима 

9-10. - Постепено наоблачење у целој Краљевини. 
11. - Облачио са кишом у пљусковима у целој Краљевини. Мести

мично је било олуја са јаким ветром. 

12-15. - Делимично облачио време свуда у унутрашљости. Прео
влађивало је ведро у приморским крајевима. Локалних олуја са кишом у 
пљусковима било је местимично. 

16-21 . - Претежно облачио време са местимичним олујама и кишом 
22-24. - Делимично облачио време. Олуја са I(Ишом у пљусковпма 

било је местимично средином државе. 

25-27. - Преовлађивало је ведро, сем крајњег запада, где ј е билО> 
облачио са нешто кише местимично. 

28-31. - Преовлађивало је делимично облачио време. Олуја и кнше· 
у пљусковима било је местимично. 

Кретање средње дневне, максималне и минималне температур е, ка(). 
и водених талога по данима види се из приложеног графикона. 
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Knjige i casopisi: 

kar! Scfiйtfe: Wann geht die Sonne auf und unter? 
(F. Di1mmler's Verlag, Berlin u Bonn, 1930). Pisac daje nove 
taЬlice vremena za ishod i zalaz Sunca za Ьilo koji dan i bllo 
koje mjeslo Srednje Evrope. U ovim grafickim taЬlicama, koje 
su konslruirane za razmake od 10 dana, nalazimo jos i nasu 
drzavu, а vremena mogu se odrediti sa tacnoscu od 2 do З 
minute, sto је dovoljno za potrebe praktickog zivota. Knjizici 
dodana је i uputa iz koje razablremo, da se moze i trajanje 
sumraka lahko · odrediti. Pisac dodao је i taЬlicu duzine dana 
za razne datume i za razne geografske sirjne, te vrlo kratki 
i zgodni vjecni kalendar. KnjiZica stoji R. М. 2,25, te је mo
zemo toplo preporuciti. 

Н. ј бromat~Кi: PJane,ten-Photographie. (F. Di1mmler's 
Verlag, Berlin u. Bonn, 1937. Str. 71, cjjena: Л. М. 2,70). Ne 
samo medu amater · astronomima, vec i medu strucnjacima је 
prjje prevladavalo misljenje, da se planetj i daleki nebeskj 
objekli mogu folografirali samo sa golemim refraktorima ј te
leskopima. Tek su u novije doba astronomi uvidjeli svu za
Ьludu, ра pjsac daje upute, kako se mogu ovakove fotografije 
poduzeti ј sa malim !nstrumenljma. Pisac, koji је poznati struc
njak, daje ovdje ozb iljan prikaz potkrepljen leorijskim izvodima 
о instrumenlima, nemirnosli zraka, anamorfotickom preslika-
vanju, temelje folografije i folometrije, prakticke upute za 
ovakvi rad, te foto.elektricka mjerenja. Knjizica odlikuje se 
osobltom jasnocom, te се dobro posluziti svim onima, koji se 
kane posveliti ozblljnom praklickom radu na podrucju astro
nomije i aslrofizike. Kako је djelce vrlo jeflino, to nebl smjelo 
manjkati u ЬiЬlioleci svakog ljubltelja aslronomije. 

Н. ј. бramat:zкi: Leitfaden der astronomischen Beo
bahctung. (F. Di1mmler's VerJag, Berlin u. Bonn, 1928. Str. 
111, uvezana stoji: R. М. 3,-). Pjsac polazi jspravno sa sta
novista, da svaki ljubltelj astronomije treba da sam motri i 
mjerj, jer се tek onda uvidjeti svu ljepolu ove najgrandijoz
nije nauke. No vecina amaleura i pocetnika nezna sta da motre 
i kako da zapocnu sa motrenjima . Pisac uspio је u yrlo za· 
bavnoj i lahkoj formi, da dade prve upute ne samo pocetni-
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·cima, vec i naprednijima, ра се svaki ljubltelj astronomije mo
rali posegnuti za ovim djelcem, tim vise sto nasa literatura ne 
posjeduje nista slicnog. Sadrzaj: Posmatranje stajacica, Mje
seca, Sunca i meteora. Dalekozor i kako ga treba postaviti. 
Posmatranj e planeta. Fotometrija promjenljivih zvijezda, mje
renje Ьоје stajacica, razne upute i taЬlice. Zelimo, da ova knji
zica poveca broj nasih motritelja 1 

h'e17elius-Handbuch fiir Freunde der Astronomie und 
lюsmischen Physik. lzdao Ј. Plassmann. (F. Di1mmler's Ver
lag Berlin u. Bonn; str. 672, snizena cijena: R. М. 8,-). Ko
nacno pruZila nam se је prilika, da za vrlo jeflin novac naba
vimo prirucnik, bez kojega uopce ne moze da bude ozblljni 
amater-astronom. Upravo је nevjerojatno, sta sve mozemo 
naci ll ovome opseznom djelu, koliko poduke, uputa, laЬ!ica i 
naznacene literature. Prvih 135 strana posveceno је polrebnim 
uputama iz vise malemalike, racunп interpolacije ј obradj mo:. 
trenja. Zatim dolazi izracunavanje staze komela, le jstom sada 
uputa u sva mogu~a astronomijska posmatranja i mjerenja. Iza 
toga cemo naci potanku Uputu kako da Si uredimo zvijezdarnicu 
i kako da postavimo instrпmente. Sada slijede instrumenti ј 

metode za odredivanje vrGmena, te radio-telegrafski prijem 
signala vremena. Dosta је prostora dano fotografskim . instru
menlim a i astrofotografskjш metodama, te teoriji instrumenata 
za posmatranje neba. Ovde cemo пасi i upute za posmatranje 
prostjm okom ј svjm mogucim instrumentima, zatim za posma. 
tranje pomracenja i promenljivih zvijezda, sve dakako vrlo 
opsirno i precizno. Konacno dolaze geofizikalna mjerenja, oso
blte almosferske pojave. Prjrucniku dodano је mnostvo tabela. 
Svi su odsjecci pisani od najboljih autora astronoma, lako da 
se strucnoj stranj prirucnika ne moze nista prigovoriti. Prepo
rucujemo svim clanovima ј studentima astronomije, da si na
bave ovo za njih neophodno potreblto djelo, koje се im dati 
mnostvo роЬпdа za samostalni rad, te се vidjeti, kako se ј sa 
malim sredstvima moze koristili nauci. Dr. S. 111. 
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Вести ив друштва 

Поступајуhи по жељи чланова израженој на овогодишњој скупштини 

Управа је решила да се у Београду оснује Посматрачка секција Астро

номског друштва. Посматрачка секција има за задатак, да окупи све чланове 

Астрономског друштва који врше или би желели да врше посматрања 
неба, како би се иста заједничким напорима могла с веhим успехом обављати. 

За шефа flосматрачке секције изабран је г. Павле Емануел. Члановима 
Секције могу постати сви чланови Друштва из Београда, било да располажу 
каквим инструментом или не; чланови из унутрашњости могу такође слати 

посматрачкој секцији своја посматрања и тражити од ове потребне инструк

ције. Пријаве за приступ у Посматрачку секцију могу се подносити усмено. 
шефу Секције или писмено на адресу Друштва. 

Г. професор Т. Банахиевич, из Кракова, поклонио је Астрономском 
друштву своју књигу: Объ уравненiи Гауса s i п (Z - q) = m si п Z, а на ње

гово заузимање Пољска академија наука поклонила је нашој књижници две 

књиге: Mikota j Ko p erпik од L. А . Birkeпmaj era. Управа је много захвална 

г. Банахиевичу и Пољској академији наука. 

Нови чланови. Примљени су за редовне чланове Астрономског друштва: 

"др. Свеillолщр Pucillufi, Београд; г. ДуtUан Рогуља, Загреб; г. Др Лава 
Черлzељ, Љубљана; г. јелисије Калацановић . Београд; г . Василије Манохин,. 

Uетиње; г. Цeлecilluu Каргачин, Београд; г. Слободан Боди, Београд; 

l!ввештавају :се чланови и претплатни·ци "Сатурна • да Ђе 
уместо досадање адресе Астрономсног друштва и . Сатурна • у бу

ду11 е бити : Астрономсно ..р;руштво , Снадарсна 33 - Београд' /Јријем_ 

чланова и публине биltе нао и досад петном од 16.30 до 18 часова .. 

Секретар, 

Непад јаюсовић с. р . 

Претседник, 

Војин Ђуричић с . р. 

Ispravak: 

Str. 215, reda k б, цmjes to: Ь H er. citaj: гр чк о сл ов о illxeilla He r. 
216, 5, Mahwell " : Maxwel l. 
216, 15, 6,17 6, 18. 
224, 22, r 123 • r 151. 
224, 23 , Da jcev 

" : Zagreb. 

Штампари ј а ,ГРАФИЧКИ ИН СТИТУТ", Издава чк е Књи жарнице "Скерл иh' " 
Владимир М. Богдановиh - Бео гра д. Кн еза П а вл а 15а. Те л.: 23· 612 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Државflа класна лутрија овиме објављује, да је за настуnајуће 
35 коло среhака из основа изменила свој лутријски nлан. 

Uена среhкама за сваку класу следеhа је: једна цела Дин. 
200.-; једна nоловина дин. 100.- и јепна четвртина Дин. 50.-. 

Укуnна вредност добитака и nоред исте колf!чине издатих 
среhака и исте цене среhкама nовеhана је nрема nрошлом nлаву 
од Дин. 6~,320.000.- на ,. 

Дин. 64,991.000.-
У .овоме колу nоја11ане су nремије и добитци и у nрве четири 

к ·~се као и у самој nетој к;шси тако, да he иrрачи ве.ћ у с~мом 
nочетку игре т.ј. ј"ш од nрве класе учествовати са јаким интере· 
совањем за игру у овом интересантноw колу. 

У свих nет класа има 8 npeмt~ja и то; од Дин. 2,000.000.-; 
1,000.000.-; 3 по 500.000.-; 4Оо.поо.- и 2 по зоо.ооо.-. tlopeд ових 
nремија има следеhих веhих добитяка: 8 по 200.000.-; 16 по 100.000.-; 
17 по 80.000.-; 17 по 60.000.--; 19 по 50.000.-; 17 nu 40 000.- као 
в велики број других веhих д~битака. У V .Ј\ласи онога кола уведен 
Је велики број добит-ак~, · кој~ раније нису ncictojaлн, и то: од Дин. 

Зј OUO.-; 25.000 -; 15.000.- и 12.000.-. Смишљеном расподелом 
добивеиоr нnвца, повеhан је у V класи број добитака, изнад Дин. 
10.000.- од \05 на 302 добитка, те he на тај начин у скРро сваком 
веhем t.~есту наше 1\раљсвине nасти бар по један Rehн добитак или 
nремија. 

У најсDРhнијем случају моrуhим свајањем nремија 11 добитака 
у V класи мо~t: се добити на једној целој среhки · 

дин. 3,200.000.-
За исплату добитака јамчи Држава Краљевине Југославнје. 
Среhке се могу добити код овлашhевих nродаваца и њнхових 

попнэuЈtаваца, којих има скоро у свим:t веhим местима. 
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Има ли живота на планетама? 

Мишљеље да на небу постоје светови слични З 

па који би према томе могли бити настаљени, врло је 1 

У nримитивна времена, када су разне митологије тако 

стварале богове и хероје, није било нимало тешко д 

овима још и људе сличне нама и одредити им боравиu 

небу, >Цео овај видљиви свет није једини у природи, 

је Лукреције, и можемо бити уверени да у другим дел. 

простора постоје друге земље и други људи. « Ово вере 

учврстило се када је Коперник изједначио Земљу са ос ~ 

планетама, а нарочито онда када је Галилеј доказао фи . 

сличност измеiђу Марса, Венере и наше Земље; то је 
једно од првих откриhа извршених новопронаiјеним д : 

нима. Тем.а о множини настаљених светова ушла је у м 

често је обрађивана од стране писаца XVII и XVIII 
довољно је потсетити на имеhа Сирана од Бержерака, 

тенела и Волтера, а Камил Фламарион у својој кљизи .· 
жuна насељених свеiiюва расправљао је о овој теми с; 

учног г леди шта, те је узимају ни у обзир прилике које 

владају на поје~иним планетама дошао до закључка Ј 

њима може бити живота. 

Када се постаRља nитање о постојаљу живота ван . 
Земље, не ради се о томе да се човек изјасни да ли су 

нете настаљене; на тако постављено питање одговорио 

да љихове Сiановнике још нисмо видели и моје преда 

било би завршена. Исто тако неhу услед недостатка n 
тивних података испитивати могуЂност, да ли негде у вас 
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ратури истопљеног олова или течног хелиума; оваква биhа 

за сад су ван домашаја наших истраживања I<ao и посматрањима 
биолога. Насупрот томе не изгледа претерано запитати се, 
да ли и планете могу бити настаљене, тј. да ли оне пружају 

опште услове неопходне за живот земаљсi<их биtа, а наро

чито човеi<а. Пошто је астронаутиi<а на дневном реду и овај 
проблем требало би таi<ође да буде. 

Жива биtа , животиље и биљке, I<oje живе на п о вршини 
Земље образована су велиi<им дЕлом од органских материја 
чији је молеi<улсi<и састав колико сложен толико и непосто
јан. Понеке од материја неопходних за живот почиљу се рас
падати веt на температури од 40°. Познато је да је повише
ње температуре најсигурнији начин да се убију не само више 

животиље, веt и најпростија биtа, клице које су отпорне 
nрема свим другим разорним чиниоцима. Стога је мало вера. 

ватно да се живот појавио на Земљи док је њена темпера

тура била виша од 42° или 4Зо . Зна се да је моh nрилагођаваља 
човека, животиља и биљака, која се толико злоупотребљује 

кад се говори о насељености планета, врло скучена у погледу 

на ову важну чиљеницу - топлоту. 

I\ада се жива биtа nодвргну јакој хладноhи знатно се 
умаљи љихо ва биолошка аюивност. Животиље имају органе 
за регулисаље температуре који их штите од обамрлости и 

дозвољавају им да се лакше прилагоде хладној по топлој 
клими; али ако се љихово ткиво доведе до температуре бли

ске нули оне губе сва својства живота. То је оно што се 

лаi<о запажа I<од биљака које су слабо заштиtене од хлад
ноtе: зими је вегетација успорена или обустављена; дрвеhе 
и жбуље изqезава на планинама на висини маљој од оне ве
читога снега. Неки прости организми могли су бити повра

tени у живот пошто су nретходно били доведени до изван
редно ниске температуре течног хелиума (Becquerel). Али за 
то време ови организми налазили су се у стаљу које се назива 

лагентним животом, а које би можда nравилније било наз

вати латентном смрtу, јер тада нема исхране пшва, која је, 
према Dastre-y, не само манифестација живота веt сам живот. 
Ми не желимо да _знамо, да ли нека животиљска или биљна 
врста може да живи таквим животом на некој другој планети, 

веt да ли би се тамо могла развијати и одржати. Ако је веt 
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гНеко од вас сањао о боравку на Марсу, миС'лим да то ниј е 

·чинио у намери да води живот мрмљаваца зими . 

I\ад нам посматраље покаже да је, температура неке пла

нете много виша од Земљине, може се скоро са сигурношtу 

закључити да, не само што живот земаљс1шх врста није на њој 

могуh, веh и то да се ниједно живо биtе није.на истој ни nојави

ло. Насупрот томе није апсурдно мислити да Је нека са да хладна 

планета имала некад повољну температуру за зачеtе живота, 

.па да су се старе врсте измениле прилагоЪавајуhи се посте-

Сл . 1. - Меркур 

- лено све нижим и нижим температурама. Треба ипак имати 

на уму да Земљине поларне области нису више насељене од 

екваторијалних пус;гиља; ту се могу наtи поглавито морске 

животиље које у дубоi<ој води налазе довољно топлоте за 

одржаваље живота у активном стаљу. Ма ' да знатна, способ· 

ност nрилагођаваља живих бића ограничена је. . 
у ло г n притиска као физичког агента из г леда да Је доста 

- слаба. у великим дубинама океана нађене су рибе, а не~е 

nтице селице nрелазе знатна растојаља на висинама где Је 

. атмосферсi<и притисаi< сведен Н(\ половину. Уосталом запа-
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жено је да се извесне биљке могу прилаrодити животу у ji;lкo· 

разређеном ваздуху. Човек и животиње виших врста не под

носе већу промену у том погледу, то су авиатичари већ на

учили на своју штету, а астронауте треба то да имају на уму~ 

Жива биtа налазе се у течној или гасовитој средини 

чији састав далеко од тога да за њих може бити индиферен

тан. Изгледа да је вода нарочито потребна живим бићима и 

ако се може веровати палеонтологији мора су била насељена 

пре континената. 

Осуство кисеоника није сасвим у супротности са жи

вотом, а неки биолози чак су склони веровању да кисеоник 

у ваздуху потиче већим делом, ако не и искључиво, од би

љака, које су се према томе морале појавити у атмосфери

без овог елемента1 • Не верујем међутим да су тако смеле 
теорије подржаване и у погледу на воду; можда ће нам се-

једног дана рећи да су је створиле рибе, ал.и ми тGко не 

мислимо. 

Приликом опита се животом без кисеоника вода је билњ 

присутна, ако не у другом облику а оно у ткивима посма

траних организама. Познато је да се семе или споре не раз

вијају на пустињском тлу потпуно лишеном воде, као и да 

исушивање нижих организама, ако их тренутно и не убија, 

доводи их као и хладноћа у латентан живо~ 

Meljy корисне гасове поред кисеоника треба убројати. 

угљендиоксид чија је улога при дисању биљака добро позната,. 

али чији је и врло мали проценат довољан. Неке хемиске· 

материје, као хлор, водониксулфид, оксид угљеника, амо

нијак и друге имају штетно дејство. 

Ево како треба поставити проблем: да се може судити• 

о томе могу ли планете бити настањене бићима I<ao што

смо ми, животињама и биљкама сличним онима на Земљи, 

водићемо рачуна о температури, постојању или непостојању 

воде. Од пре неколико година има доста сигурних података, 

о овим питањима, податаЈ<а до којих се дошло врло де

ликатним методама посматрања чији ћу принцип уџратЈ<о

изложити. 

1) Због осуства кисеоника није било ни озона тако да ништа не

задржаваше и најкраhе уЈЈТраљубичасте зраке Сунца, а зраци малих. 

таласних дужина проузрокују синтезу извесних орrанских материја. Н а

основу ових података створена је једна теорија о rЈојави живота на Земљи .. 
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Почнимо са м·ерењем температура. Зрачење које нам са 

тшанета долази састоји се из два дела различитог порекла. 
·Оно које види наше око јесте одбијена Сунчева светлост: 
кад би се Сунце угасила планете не бисмо више видели. Али 
оне ни тада не би престале да емитују извесно сопствено 

зрачење, све дотле док им температура не падне на апсо . 

лутну нулу. Ово зрачење планетарног порекла има сасвим 

различити спектрални састав од зрачења Сунчевог порекла , 

тако да се могу лако разликовати . 

Зрачење неког тела има утолико мању средњу таласну 

дужину уколико ј е температура тога тела виша. Тела на 
обичној температури емитују само зрачења великих таласних 

дужина, која се сва налазе у инфрацрвеном делу сnектра и 
која не утичу на наше око. То је случај са планетама, Јер и 

·најтоплија од њих - Меркур - још је врло далеко од угасито 

црвеног, када се почиње запажати ужареност. Насуnрот томе 
Сунчева светлост потиче од извора чија температура прева
зилази 6000°, тако да она садржава углавном видљива зра

чења са максимумом енергије у зеленом делу спектра. Њен 
пролаз I<роз атмосфере nланета, дифузија од тла или обла~а 
.не мењају у знатној мери њен састав и врло мало помераЈу 

.максимум е нергиј е . Сл. 2. претставља схемаски са став уку nног 

s 

.!\~ 
Сл. 2. 

:зрачења једне планете: та;1асве дужине су пренете на апцису, 
док су ординате сразмерне енергији. Н:рива има два лука: 
леви, чије се теме налази у средини зеленог, одговара одби
јеном Сунчевом зрачењу; десни, у коме су само инфрацрвена 
.зрачења, претставља сопствено зрачење планете. Н:од Земље, 
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чија је средња темnература 15о, односно 288° К, теме другог 

лука имало би за апцису таласну дужину од десетак миi<рона. 

Вратимо се сада на температуру планета. Уколико оне · 

зраче као тамно тело - · што се може претпоставити као 

прва аnроксимација - њихово сопствено зрачење сразмерно

је четвртом степену апсолутне температуре (Стефанов закон)
Проблем се дакле своди на мерење енергије сопственог зра

чења. Ево како се поступа: мери се укупно зрачење, тј. збир

одбијеног Сунчевог зрачења и сопственог з.рачења; потом се 

ово последње издвuји noмoty филтра који задржава инфра

црвене зраке; тада остаје само зрачење Сунчевог порекла". 

које се измери и из разлике добије се енергија саме планете. 

Стаклени суд паралелних страна, а у коме се налази вода 

у дебљи ни од 1 ст. про пушта само видљиву светлост: тој е дакле

изврсан заклон. И само стакло упија зрачења чије таласне дужи· 

не превазилазе 4 микрона. Флуорин је прозрачан до таласн е

дужине од 10 микрона, а камена со до 20 микрона. 

Постоји и један други филтар за апсорбовање са којил1 

треба рачунати: то је Земљина атмосфера - а да и не го во

воримо о атмосфери саме планете. Зрачења која проучавамо• 

пролазе кроз дебео слој ваздуха који упија скоро све ин

фрацрвене зр~ке измеlју таласних дужина од 2 до 8 микрона 
као и оне изван 14 микрона. Од планетиног зрачења nрима
мо дакле само она чије су таласне дужине измеlју 8 и 14 
иикрона. СреЂа је што се максимуми зрачења Венере и Марса 

налазе баш у том интервалу, али наравно и у овим повољ

ним случајевима треба водити рачуна о губитку енергије 

планетиног зрачења приликом пролаза кроз нашу атмосферу . 

Редукциони рачуни о којима овде не могу говорити, разуме

се да су веома компликовани. 

Како се врши мерење зрачења? Познато је у чему се 

састоји термоелектрична батерија. Залемимо два краја жице 

АВ (Сл. 3), од неког метала или легуре, например жицу од 

константана, са двема жицама неког другог метала, на пр. 

гвожlја, и вежимо ове последње са крајевима једног галвано 

метра. Када саставци А и В нису на истој температури гал

ванометар показује nрол_аз електричне струје назване й1ер

моелекй1ричном сй1рујом. Разлиt<а напона двају саставака· 
сразмерна је разлици њихове температуре када ова износи. 

макар само неколико степени. 
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Пустимо да на саставак А падне зрачење неког тоnлог 
тела, а да саставак В буде заклоњен једним заклоном. Саставак 
А уnија зрачену енергију и његова се темпе

ратура повишава: галванометар ск~еtе, а :о 
скретање сразмерно је апсорбованоЈ енергиЈИ. 
Термоелектрична батерија може пре~а томе 
послужити за мерење зрачене енергије. 

А в 

Батерија која се употребљује за по
сматраља планета смештена је у празан про
стор; кутија у коме се она налази затворена 
је с предње стране плочицом ~ од камене 
соли (Сл. 4), јер је ово тело подједнако про-
видно за инфрацрвене као и за видљиве зраке. 
Батерија се посматра кроз стакло 6 помоtу 
окулара. Апарат се постави у жижу огледал~ 
тепескопа великог пречника (огледало од _10 
палаца са Маунт Вилсона), а веже се са јед
ним галванометром за реrистровање. Слика . 

Сл. З. 

планете доведе се на саставак А који се заrреје. После из 
весног времена које је потребно да се достигне неnромен-

љива температура, слика планете преме-

_ .._ __ 

Сл. 4. 

сти се на саставак В и тако даље редом . 

Галваnометар Ђе услед тога скретати час
на једну час на другу страну , те Ђе доби
вена крива имати изглед као на сл. 5 где 
је амплитуда аЬ сразмерна укупном зр~
чењу. Потом се наме сти суд са водом која 
абсорбује планетино зрачење па се продужи 

са наизмени.чним посматрањима; амплитуда криве Ђе се сма
њити, свешtе се на cd. и 
одговарати зрачењу Сун. 
чевоr порекла. Планетино 

зрачење биtе сразмерно 

разлици ab-cd. 

ь 

с 

cl 

Сл . 5. 

Прелазим на хемис

ко nроучавање планетиних 

атмосфt:ра. Ту, веЂ сте по
годили, главну улогу има 
сnеi<Трална анализа. И овде земаљска атмосфера ствара велике-
тешкоЂе. Пратимо путању Сунчеве светлости почев од њене ем и-
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сије од стране фотосфере, па док не падне на разрез спектро
графа. Она на првом месту пролази кроз хромосферу, где услед 
апсорпције губи иsвесна монохроматска зрачеља, чије се осу
сrво одаје тамним линијама у Сунчевом спеюру. Светлост по
том двапут пролази кроз атмосферу планете, први пут доr< не 
доiје до предмета који је одбија - облака, тла, или и саме 
атмосфере - а други пут после одбијаља. После овог дво
струког пролаза јављају се нове апсорпционе линије у слу
чају да гасови планетине атмосфере имају моЂ селиктивне 
апсорпције. 

Наставиhе се 

А. Данжон, декан фил. факултета 
управник Опсерваторије у Стразбургу 

Kako se vrsi prognoza vremena 

Pre nego sto prjsfupimo prjkazu prognoze vremena, po
trebno је da иtvrdjmo pojam о vremenи, tj. da znamo sla је 
to vreme, gde se ono nalazj jz cega se sastoji? Tek potom 
cemo moci da shvatjmo kako se ono menja, ј kako se te pro
mene pred,1jdaju. 

Sta је \"reme? 

Vreme је sastavni deo vazduha. Ono је jzraz vazdиsnih 
sila tj. prirodnih pojava, koje se javljaju 11 vazduhu, а koje se 
јпасе zovu meteoroloski elementi. То su: temperatura i vlaga 
vazduha, vazdusnj pritisak, vetrovj, vodene tvorevine ( оЫасј, 
magla, kjsa, sneg, grad, rosa, slana, inje) ј svetlosne ј elek~ 
tricne pojave. ~vi su ovj elemenfj dakle stalni stanovпici vaz
duha i s njjme krиze oko Zemljine lopte. Samo se oni пе 
js!icu svakad podjednako, vec nekad manje, а nekad vise, а 
to izaziva иoblcajene promene и vazduhu, tj. promene vremen
skog stanja, 

Zasto nastaju \"remenske promene? 

Kada Ьi temperatura vazduha Ьila jednaka и svima pre
delima, onda ne Ьi bllo nikakvih vazdusnih kretanja niti vre-
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menskih promena. Ali ·temperatura nije nikad jednaka. Neki sи 
predeli topliji, а neki hladniji, ра је i vazduh nad njima tорпо 
ili hladan. Ova razlika и temperaturi је osnovni иzrok svЉ 
vazdusnih kretaпja, jer tada пastupa teznja . za izjednacenjem 
i vazduh pocinje da struji. Najveca razlika temperature vaz
duha postoji izmedu ekvatorskih i polarnih predela. Zato to.pli 
ekvatorski vazduh struji naj,·ise u pravcu polova, а polarш u 
pravcu ekvatora. Ove struje, ukoliko se vise иdaljavaju od 
svoga izvornog predela, иtoliko meпjaju svoju temp~raturи : 
topli vazduh se hladi: а hladan zagreva. Nasi se predel1 nalaze 
na sredokraci izmedu ekvatora i severnog pola, ра zato do 
nas ne dopjre ni suvise !орао пi suvise hladan vazdиh. Ali nas 
ipak роћаdа ј jedan i drugi: u letnje doba vise ekv_atorskj, . п 
и zimsko vise polarni vazduh, Jos treba da zapaml!mo da Је 
topli vazduћ laksi i vlazniji, а hladan tezi i suvlji. Zbog toga 
kada dodu и dodir tople i bladne vazdusne mase, topli se vaz
duh kao laksi иzdize u vis i nadkriljuje hladni, а hladan vaz
duћ kao tezi podvlaci se ispod toplog. Ova cinjenica је Ьitni 
иslov za izmenи vremenskog stanja. 

Kako nastaju \"remenske promene? 

Mogu nastupiti i dva tipicna slucaja: ili da topli vazdиh 
ide prema bladnom i1i da bladan ide prema toplom. U prv~m 
s\ucaju, topJi vazduh, s usrecuci hladni, ovaj donekle sиzbi] C , 
ali, bиduci laksi od njega, иspinje se preko njega kao sto pri
kazиje slika 1. Ovo иspinjanje toplog vazduha ima za posle
dicu njegovo hladenje (adiabatsko hladenje), а pri tom па· 

ТОrтЛИ ВR.5Д{,/Ј( 11/ИRДЯ ХЛЯДНЈI ВЯ'!Д!IХ 

SJ. 1. 
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stupa kondenzacjja vodene pare ј obrazovanje sirokog оЬlас

поg prekrivaca, koji daje kisu Ш sneg. 

U drugom slucaju, kada hladaп vazduh susrece topli, onda 
se on podvlaci ispod toplog vazduha i ovoga prisilja\'a па пaglo 
uzdizanje -(sl. 2). Usled toga nastupa ј naglo hladenje toplog 

ХЛRДНН ВЯ3Д !:JJI 

70HI'f 200 Hl'f 

ХЛRДНf1 BFUДt,JX НRП!fДР. ТОЛЛН BR$Д!:I )( 

SI. 2. 

ТDПЛИ ВR.ЈДУ Х 

vazduha, te obrazovanje velikih oЬiacnih masa, koje daju jake 
pljuskove kise ili snega, а cesto i grad. 

ОЬе pomenute pojave ne ostaju u mestu, vec se krecu, 
prva пesto sporjje а druga brze. Brzina пjihovog kretanja 
srazmerna је razlici temperature kod jedne i druge vazdusne 
mase, tj. ukoliko је razlika veca нtoliko se poiava brze raz
vija i krece. U istom odnosu stoji i intenzitet same pojave. 

Ovde smo нzeli ova dva tipicna ј prosta slucaja vremen
skih promena, koji se najcesce javljaju. Ali ima mnogo i drн

gih oblika, znatno slozenijih, cije tumaceпje zahteva vise pro
stora nego sto nam ovde stoji па raspolozenju. 

Uglavnom ovde smo videli kako пastaju vremeпske pro
шene. I jos nesto: da vremenske pojave putujн. No ima ih 
koje i ne putuju, ali njih ovde песеmо pominjati. 

Рнtuјнсе vremenske pojave imajн prosecnн brzjnн u пfl

blm predelima oko 40 km. na sat. Опе mogu dolaziti sa svake 
stran~, ali se пајсеsсе krecu od zapada prema jstokн. 

Predvidanje vremenskih promena 

Da Ы meteorolog mogao vrsiti prognozu vremena, on 
mora prethod<~v odrediti »diagnozu «. On mora dakle pozпavati 
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-vladajuce vremeпsko slanje н pojedinim predelima, i to u 
svima predelima jz kojih jma verovatnoce da neka pojava moze 
doci u oЬiast za koju se izdaje prognoza. Pored toga on mora 
poznavati i lokalne prilike svoje oЬ!asti, jer se pojedjne vre-

8Р.ЕНЕНСНА HAPrA 44 :11 НОВЕНБРА ;/95f ГОД. 

~~ 7~М . 

SI. З. 

·menske pojave ne ponasaju podjednako u svakom predelu: 
•negde se one pojacavaju, negde slabe, а negde i sasvjm jsce
.zavaj u. Velika је mudrost odre diti tacno sta се se dogoditi и 
1пekom konkretnom slucaju. 
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Vremeпsko staпje osmatraju meteoroloske staпice. Оле 
u s!vari daju podatke о temperaturi, vlazi, vazdusпom prilisku, 
vetrovima, oЬlacima itd. sve u vjdu kratkog - gjfrovaпog jz
vestaja . Svaka kulturпa zemlja ima mrezu meteoroloskih sta
пica. Sve stanice u Evropi vrse osmatraпje и isti cas i to пај
mапје З puta dпеvпо. 

Izvestajj meteoroloskih staпica prjkupljaju se kod jedпe
ceпtralпe ustaпove, tamo desjfruju i proucavaju. Proucavaпje 
se vrsj па taj пасјп, sto se svi podaci ucrtavaju, pomocu пa
rocitih znakova, u narocite meteoroske karle (sl. 3). Tako se 
na ovim kartama vidi raspored svih meteoroloskjb elemeпata. 
Tu se dakle vidi: gde se пalazi topli vazduh, а gde hladan, 
da Јј је vlazaп Ш suv, da li se krece, и kome pravcu i kojom 
brzinom, koje predele prekrivaju oЬlaci, па kojoj su visiпi ј 
kojim se pravcem krecu, gde је magla, kisa, sneg, grad itd. ј 
koga su iпteпzjteta sve ove pojave. Ova karla omogucava dakle 
meteorologu da иslanovi diagпozu vremeпa od onog treпutka 
kada је vrseno osmatraпje. Sledeceg osmalraпja izraduje se 
druga karla i tako redom. 

. Uporedenjem svake поvе ka;le sa prethodпom zapazaju 
se 1 sve promeпe vremenskog stanja, koje su пastupile u raz
maku vremeпa od jednog do drugo!1 osmalraпja. Tu se пaro
cito јаsпо isticu putujuce vremeпske pojave i meteorolog tada 
ulazi u пjihov lok, odreduje pravac ј brzinu njihova kretaпja , 
inteпzitet razvoja ј predvida dalji razvoj, poznavajllci, razume 
se, pro?_nosticka ~ravila za razvoj doticnog vremeпskog slanja, 
а vodec1 uz to racuna i о Iokalпim zemljisnim uslovima do
ticnog predela. Na ovaj nacjn se daпas izdaje progпoza vremeпa. 

Ljub. Duric, 
vazduhoplovni maj or 
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3веsде и атоми 

Прво йредавање 

ОДНОС ИЗМЕЂУ СЈАЈА И МАСЕ 

Да не бисмо одмах прешли на веома тежак проблем, 

сматраћемо да се звезде састоје од идеалних гасова. Ако вам 

се технички израз "идеални гас" не допада, можете рећи 

просто "гас", јер су сви земаљски гасови, на које сте одмах 

помислили, без већих недостатака. Земаљски гасови постају 

несавршени тек под високим притисцима. Уосталом, треба да 

напоменем , да су гасовите(1) звезде веома многобројне. На 

многим звездама материја је толико разреi)ена, да је много 

финија од ваздуха што нас окружује; тако, на пример, ако 

би се налазили у унутрашљости Rайеле, не бисте запазили 

њену материју, као што не оnажате ни ваздух у овој соби. 

За гасовите звезде теорија нам даје обрасце помоћу 

којих се, ако је позната маса звезде, може израчунати коли-

-ч 

-г 

1) · 

2 

ч . 

O,l О, Ч О,б 0,8 1,0 1,2 1, <;t 

Сл. 7. Крива везе масе и сјаја. 

(\) Уколико не буде друкчије назначено .rасовит• је уnотребљено 

_ ___ «ао синоним за .састављен од идеална raca •. 
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чина топлотне и светлосне енергије што их звезда отпуштС\' 

из себе - друг-им речима, какав Ће бити љен сјај. На сл. 7' 
приказана је крива која даје тај теоријски однос између сјаја, 

и масе звезде. Строго узев, на израчунати сјај осим масе и' 

један други чинилац има уплива; иако исте масе, две звезде,. 

од којих је једна гушћа а друга pei_ja, неће бити сасвим иста сјаја. 
Али, неочекивано, наi_јенu је да овај други чинилац, густина, иза
зива веома малу промену у сјају, но само ако материја није то

лико густа, да се не може сматрати за идеални гас. Отуда. 

у овоме кратком изводу неhу више говорити о густини. 

Ево неколико појединости о координантном систему

криве. Сјај је изражен величином, која је унеколико техничка 
ј единица. Потсетите се само да је звездана величина налик 
на какав хендикеп голфа - што је веhи број перфомансе су 

лошије. Дијаграм обухвата практично све звездане сјајеве. 
Горе, - 4 претставља замало све познате најсјајније звезде;. 

при дну, 12 је готово најнижа граница. Разлика у сјају одозго 

до доле иста је скоро као и разлика измеi)у волтина лука и 

сјајног црва. Сунце је приближно 5. величине. Природно, ове 
се величине односе на стварни а не на привидни сјај, који 

зависи од удаљеља ; шта више, овде долази у обзир "топлотни 

сјај" или топлотни интензитет, који је каткад нешто различит

од свеrлосног интензитета. За непосредно мереље топлоте 

уместо светлости што је примљена од какве звезде, изграi)ени 

су нарочити астрономски инструменти. Успех је савршен, али, 

имајуhи у виду велику апсорпцију топлоте у земаљској атмо
сфери, корекције које треба извршити задају много мука; 
отуда је у веlшни случајева много и лакше и сигурније да 

се топлотни изведе из светлосна сјаја, водеhи рачуна о боји. 

звезде. Хоризонтална линија односи се на масу, али је поде

љена према љеним логаритмима. На левоме крају маса је 

отприлике шестина Сунчеве масе, док са десне стране износи

готово тридесет Сунаца; веома је мало звезда чије су масе 
ван ових граница. Сунчева маса одговара подели која је 
означена са 0,0. 

}{ад смо добили своју теоријску криву, потребно је пре
свега да се она провери на основу посматраља. Тога ради 

прикупићемо што можемо више звезда за које су измерене· 
у исти мах и маса и апсолутни сјај. Помuhу подесне хори

зонталне и вертикалне поделе унећемо тада у дијаграм одго-
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варајуће тачке, па Ћемо видети да ли се поклапају са кривом, 
као што би требало да буде ако је теорија исправна. Тачно 
одре.i)ених звезданих маса нема много. Све што заслуж~је 
повереље унето је на сл. 7. l{ружиЋи, крстиtи, квадрати и 
троуг ли односе се на разне врсте података, меi)у којима су 
једни добри, други лоши, или чак веома лоши. 

l{ружиtи претстављају најсигурније податке. Следимо ~1х 
с десна на лево. Наилазимо најпре на сјајну l{апелину ком
поненту, која лежи чудновато добро на кривој - зато што 
сам је кроз љу баш и повукао. }{ао што се види, постоји 
извесна бројна константа, коју сама теорија, при садаљем 

стаљу нашег знаља о атомима, етровим таласима и т. д. не 

може да одреди довољно поуздано. Отуда се крива може 
померати у једноме правцу, тј. може се ил и подиtи или спу
стити . Ми О\о је повукли тако, да пролази кроз сјајну l{а
пелину компоненту, која је , како изгледа, нај боља зве зда на 
коју. се при томе може ослонити. Посл е то га крива с е више 

не сме д11рати. Настављнјуtи на лево наилазимо на слабију 
Капелину компоненту; затим ни Сириус, па о нда начичкане 

две компоненте звезде а Centauri (најближа зве зда некретница) 
са Сунцем измеi)у љих, и, на самој кривој, кружиt који прст
ставља средљу вредност шест двојних звезда у Хијадама. Нај. 
зад, далеко на лево, налазе се још две компоненте добро 
познате звезде, зване Krueger 60. 

Подаци посматраља који омогуhују провераваље криве 

нису ни тако многобројни , ни толико поуздани као што би се 
желела, но ипак чини ми с.: према сл. 7 да је теорија у ос
нови потврђена, и да нам омогуhује да предвидимо сјај неке 
звезде ако нам је позната љена маса, и обрнуто. А то је ко
ристан резултат, јер има хиљадама звезда чији апсолутни сјај 
можемо да измеримо - али не и масу, па затим да масу из

ведемо са извесном сигурношhу. 
}{ако овде нисам могао да вам изнесем појединос1'И 

рачуна, треба да вам докажем да је крива на сл. 7 била стварно 
исцртана на основу чисте теорије и земаљс1шх огледа, изу

зев константу, коју смо одредили повукавши криву кроз 

}{апелу. Замислимо физичаре који раде на каквој планети што 

је окружена облацима као Јупитер, и који никада нису видели 

звезде. Ако иsван облака постоји какав свет, на страни 239 
иаложени метод омогућиће им да закључе, како се овај од 
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почетка још могао састајати само од скупова маса величине 
хиљаду квадрилиона тона. А тада, могли би предвидети да су 

ти скупови у ствари гл о бови што· одају светлост и топло ту, 

и да њихов сјај треба да зависи од масе онако, као што је 

престављено кривом на сл. 7. Сва објашљења што смо их у
nотребили да би извели своје рачуне била би им приступачна 
и испод њихових облака, изузев то наше преимуtство, да смо 

искористили сјајну l{ат~лину компоненту. Но садање физичке 

теорије омогућиле би им и поред тога да невидљивој звезда
нај гомили припишу сјајеве, I<Оји нимгло не би били бесми
слени. Ако само нису обазривији од нас, они би вероватно 
свим звездама придали отприлике десет пута већи cjaj(l) - ни

мало nретерана грешка за први покушај решавања једног то

лико трансцендентног проблема. Надамо се да tемо чинилац 

1 о објаснити бољим познавањем атомских процеса; а дотле, 
одстранимо га одређујуtи непознату константу астрономсЈ<им 
Ј11ерењима. 

ЗВЕЗДЕ ВЕЛИКЕ ГУСТИНЕ 

Кад се зна колико су мерења груба, слагање посматра
них тачака са кривом необично је добро и изгледа да оно пружа 

теорији довољно сигурну потврду. Али, морамо да признамо 
једну страшну ствар: теорију смо уйоредили са лошим 3Ве-
3дама. Но кад је 1924 године први пут било извршено упо
ређење, нико није мислио да су оне лоше. 

Треба да потсетимо да је теорија изведена за звезде обра
..зоване од идеалног гаса. Све звезде претстављене на десној по
ловини слике 7. дифузне су; !{апела, својом средњом густином 

(1) При овоме nредвиђању није потребно да се nознаје хемијски састав 
звезда, само ако су искључени екстремнн случајеви- као нnр. nретерана 

сразмера водоника. Претnоставимо на пример да је Каnела најпре састав

љена од гвожђа, а затим од злата. У сагласности са теоријом неnрозрач
ност звезде састављене од теже1· елемента биhе два и по nута веhа од не

nрозрачности звезде исте масе, али од гвожђа. И сама ова чињеница довољна 

је да се звезди од злата nриnише два и по nута мања величина. Али промена 
he поред тога изазвати и повеhање температуре; па и ако промена, као 
што смо објаснили на страни 238, није сувише велика, спољно зрачење 

тоnлоте onaшhe за око 21/ 2 nута. За сјај, резултујуhа последица биhе 

nрактично нула. Али, ако је независност у погледу хемијска састава за
дозвољавајуhа, уколико nовлачи за собом несумњиflу одређеност резултата, 
ова нарочито отежава објашњење чиниоца 10. 
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која је готово равна густини ваздуха у овој соби, може се сма
трати за типичну. Материја на том ступњу финоће очигледно је 
прави гас, па уколико се такве звезде поклаnају са I<ривом, те

орија је потврђена. Али, на левој половини дијаграма имамо 

Сунце, чија је материја гушhа од воде, !(rueger 60, гушtу од 
гвожђа, и много других звезда густине, која је о бично везана 
..за материју у чврстом или течном стању. Па шта оне траже 

на кривој која је намењена идеалним гасовима? Кад су ове 

..звезде уношене у дијаграм, није се ни најмање очекивало да ће 
се оне поклопити са кривом; подударање, доиста, није било 
ни · мало пријатна ствар, јер је том приликом сасвим нешто 

друго тражено. С обзиром на потврду што су је већ биле ~ру
жиле дифузне звезде, мислило се с правом да се може ве

ровати вредностима теорије; отуда је и очекивано да ће се из 

положаја што их испод криве заузимају густе звезде, моtи да 
изведе величина отступања у односу на закон идеалних гасова. 

Према тадањим схватањима очекивало се да te Сунце пасти 
..за три или четири величине испод криве, а још гушtа звезда, 

Krueger 60, скоро за десет величина(!). Видимо колико је 
погрешно било то очекивање. 

Но разочарење било је још много веtе, него што бих 
вам га могао описати; знатно опадање сјаја код звезда које 
су сувише густе да би се понашале као прави гас., било је 
основна догма нашег схватања звездане еволуције. 3а владе 
~ве догме звезде су биле подељене у две групе: џиновске и 

патуљЈ<е, . и то прве као гасовите, а друге као звезде велике 

густине. 

Пред нама се сада, дакле, налази следеtа могуtност. 

Или претпоставити да нам је у нашој теорији промаi<ла ка
ква грешка: да је стварна крива за гасовите звезде друкчија 
него што смо је повукли, тј. да се пење на левој страни 

(1) Посматрања показују да је Сунце отприлике за 4 величине слабије 
од средње дифузне звезде исте сnектралне класе, а Krueger бО з.а. 10 ве
.личина слабије од дифузне звезде своје класе. Ова су оnадања СЈаЈа била 
-у целости приnисана отстуnању у односу на закон за идеалне rасове, а 

није се нимало водило рачуна о могуhој разлици маса. Крива, међутим, 
·омогуhује уnоређење густе са дифузном звездом ucilie лzасе; при томе, да
кле, ишчезава свака разлика. Отуда је- ако само није било грешке-гу
ста звезда, гасовита, а горе наведене разлике сасвим су nuследица раз

лика маса-
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дијаграм<\ тако, да се Сунце, Krueger 60, итд. налазе испощ 
ље на жељеним отстојаљима. Једном речи, да је малопреiја
шљи имагинарни I<ритичар имао права; Природа је у звездама 

скрила нешто неочекивано, и таr<о квари све наше рачуне. 

Али ar<o је и тако, и овај резултат наших истраживаља прет
ставља извесну ствар, 

Други део могуhности претстављале би следеhе питаље~ 
може ли идеални гас да има густину гвожiја? Одговор је 

унеколико чудан. Не постоје земаљски разлози који би се 

противили томе, да некакав идеалан гас има много веhу гу

стину од густине гвожђа. Или, шта више, било би тачније 

рећи: разлог због кога он не може да има такву густину је 
сасвим йемаљскu разлог, па се према томе не може при.ме
нити и на звезде. 

Иако је гушћа од воде, Сунчева .материја је у ствари. 
идеалан гас. Изгледа невероватно, али је тако. Особина је 
правога гаса да измеi]у љегових различитих честица и.ма 

много простора - гас садржи веома .малу количин) .материје, 

а .много празнине. Због тога се прилико.м љегова сабијаља. 

не збија .материја, веh само нешто .мало смаљујР- простор. 
измеi]у честица. Али, ако се сабијаље настави, наступиhе 
тренутак кад је сва nразнина лолуњена: атоми су тада лри
гљечени једни уз друге, а свако касније сабијаље повлачи за 
собом сабијаље саме материје, а :-о је нешто сасви.м друго . 
Отуда у близини такве густине карактеристична стишљи вост 
гаса ишчезава и материја није више гас. У течностима ато.ми 

се готово додирују, и то вам даје идеју о густини при којој. 
гас губи своју караюеристичну стишљивост. 

.Крупни земаљски атоми, који су пригљечени једни уз 
друге веh при густини што одговара течно.ме стаљу, на зве- ) 
адама не постоје. Отргнућем спољних електрона звездани. 
атоми су постали маље или више голи. Најлакши атоми су 

потпуно наги и сведени су на само језгро, чија је величина 

сасвим безначајна. Тежи су атоми сачували неколико најбли-
жих елеюрона, али немају више од стотог дела пречника 

потпуно опремљена ато.ма. Због тога се сабијаље може још 

дуго наставити, пре но што доi]е до међусобна додира измеi]у 

тих сићушних атома, или тих јона. При густини воде, или. 
чак и платине , измеi]у огuлелих ато.ма има још места -
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постоји, дакле, .меiјупростор који се, као код идеалних гасова, 

сабијаље.м може смаљити. . . 
ПроцељујуЂи величину гужве у звезданоЈ балскоЈ дво

рани заборавили смо били да кринолини нису више модерни, 

и у томе је била наша грешка. 
Били смо, мора се признати, сасвим слепи , кад нисм_о 

предвидели тај резултат после толико пажље што смо Ј е 

обратили на осакаhеље атома у друrим гранама наших ис:гр~ 

живаља. Заобилазним путем дошли смо до закључка, КОЈИ Ј е 

у ствари био сасвим пчигледан. Тако Ђемо, најзад, увидети 
да звезде на левој страни дијаграма нису » лоше.: звезде : 

Сунце и остале звезде велике густине налазе се_ на криво} 

идеалних гасова зато, што је и љихова .материЈа стварно 

идеални гас. Веома прецизна испитиваља показала с~ да код 

ситних звезда на л е воме крају сл. 7, електрични на боЈИ атома 
и електрона повлаче засобом .мало отступаље .У односу на 

обичне законе гаса; R. Н. Fowler је показао да они не чине 

гас несавршенuм, већ йресавршенuм, тј. да постаје стишљи
вији од обична гаса. Приметиhете, можда, да просечно ви~е 
звезда леже изнад криве на левој страни сл. 7. Вероватно Је 
да је то скретаље стварно и да делимично произла:ш од 

пресавршености гаса; видели смо горе да би се због не са
вршености гаса звез)';е налазиле испод криве. 

и при густини платине има још међупростора, так~ да 
се материја у 3 вездi!ма може сабијати до густине, коЈа у 

многоме превазилази све на Земљи познате густине . Али ~о 
је . сасви.м друга припuветка, а љу hy вам испричати касниЈ е . 

Опште подудараље између посматрана и предвиi]ен а 
сјаја за звезде разли.читих .маса, основни је д~каз исправ
ности наших теорија о унутарље.м саставу звезда. Чиљеница, 
да све звездане масе падају у област која је_ нарочи:о кри
тична у погледу притиска радијације, такоi]е Је значаЈна пот
врда. Било би претерано сматрати, ка~о је овај ограничени 
успех доказ да смо сазнали истину коЈа се односи н а уну

трашљост звезда. Он није доказ, већ само охрабреље да нас
тавимо рад у правцу што смо га до сада следили. Чвор се 
почиље дрешити. Оптимиr.тички дух могао би претпоставити 
да је сад кривина исправљена; обазривији, меiјутим, биће 
прип раван 3а следеЂи чвор. Прави разлог због. Ј< о га се може 
сматрати да истина није далеко, био би: да Је само У уну-
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трашњости звезде проблем материје највише упрошtен. 

Астроном се, дю<ле, бави проблемом који у својnј суштини 

није нимало амбициознији од проблема што се поставља 

физичару на Земљи, коме се материја увек јавља у обли~<у 

електронских система најсложенијег састава. 

Испитали смо садање физичке теорије и истакли њи

хове најдаље закључке не из догматског интереса, веt зато 

што је то најподесније сретство што га имамо, да бисмо их 

испробали и уочили њихове слабости, ако их имају. 

У прастара времена два ваздухопловца начинише себи 

крила. Дедал је летео ниско и без опасности се спустио. 

Икар, меl)утим, подигао се према Сунцу, које истопи восак 

што причвршtиваше његова крила, и он се стропошта доле. 

Ако се упореl)ују њихова дела, треба реЂи нешто у Икареву 

корист; класични ауторитети говоре нам да је он хтео "да 

задиви галерију"; ја радије мислим да је то био човек који 

је указао на озбиљан недостатак тадањих направа за летење. 

Иста је ствар и у Науци. Мудри Дедал примењује своје тео

рије само онде, где ј~ готово сигуран да Ђе оне проtи без 

опасности: али, због претеране мудрости, њихове скривене 

слабости остају непознате. Икар напиње своје до те мере, 

док слабе везе не почну попуштати. Само ради доживљаја ? 
Делимично, можда, јер је то у човечијој природи. Али, ако 

још није суl)ено да се допре до Сунца и реши загонетка 

његова састава, можемо се бар надати да tемо из њеrова 

пута извуtи извесне примедбе, које Ђе нам корисно послу

жити при изграl)ивању какве боље направе. 

(Превео М. Протиh) А. $. Eddington 
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Sonce v avgustu in septembru 1937 
Sehundarni submahsimi. - Prehodi.- Vplivi na zemljo. 

N~stavak -

Naslednji grafikon nam kaze, па kateri sonini polohli so se pojavljaji 
v letih 1926, 1927, 1928, 1936 in 1937 sekundarni submaksimi in submaksimi. 
Velika crka N ali S oznacuje submaksima, mala crka n ali s ра sekundarna 

submaksirna (sever: N, jug: S) . 

:fu6zлa.k;simi ia .>ekuru:iaPљi .su6.:z:zw.ksizпi . 

1926 1 \ 1 1 1 /Јл;L J!Slff{J!i 
192? k l/f\1/rп;LJ?;I /??hЈ!КЈ 

шakп'f}fj''LJ\НS±XS 1 1 1 1 

1~6 1 1 1 1 1 1 r1~1 
193?И\НпЬЈ М\У 1 1 1 Ј 

lz tcga vidirnc>, da vlacla v pojavljanjtt sekш1darnil1. subrnaks~mnv tudi 
neka tajinstvena zakonitost. Normalno se pojavi seкundarш submakslrnum pre~ 
•
10 

ро subm,1Jzsimu vedno па isti soncni poloЫi. lzjerno tvc,ri sarno se:kundarn~ 
· · ·1 sarno 1 sekundarnt submaksirnurn v rnesecu decembпl 1926, ko se Је poJЗVt . 

subrnaksirnurn med oberna subrnaksimoma v septernbru 192~ na S 1П v n:ar~~ 
1927 na N. Se zanimivejsa ра је izjerna v maju 1928, ko bt se mor~l po]~VJ.: 
normalno sekundarni submaksirnum na severni poloЬli - ра _se Је potJЗV~l 

. · • · [ bf" Т Ј·е f?YUVi makstnlUtn ПЗS Ор! 
isfOcGS!lO pravi mafгStnlUnl па )UZ/ll рО О 1• U ь· • 

. k ь· ь·l · maksirnum v do 1 marce-v dobi se/umdaгneg·a submalmma. А о 1 Ј pravl . 
1 ve а ali septernberskega submaksirnuma - tedaj Ьi bll maksJmum go ovo 

int~nzivnejsi. Zanimivo Ьо, v l<aterih dobah (sek. subm. ali subm.) se Ьо ро· 
javil sedanji pra vi та/гsiпшт. . . . .. 

/ntenziteta in velikost pravih maksimov је odvlSiza . alt se poJavl;a;o 

dobalz submalгsimov ali ра v dobalt se/шndarnilt submaksLmov. . 
v • . z.. · · -ш da 

То је tudi vzrok, da periode soncmlz peg tako raz tcno vanraJO 

obstoja vec krajsilz ali daljsilt period. 
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. ~ste poj~ve k~kor ~ pretcenj maksjmaJnj perjodj opazam tudi v sedanjj 
per~od_t. Se~an_Ja perюda Је jпtenzjvnejsa јп pojavj so ogromnejsj kakor v 
pre!sш_ perюdt. ~akor _nam t_aЬljca па straпj 222 kaze, se pojavljajo v tekocj 
peпodt submak~tml v _Ja_пuar]u па juzпj јп v "juliju па severnj роlоЬЈј. Gorпjj 
gt rkaft~_o n Р~ t~dt ozпacu)e kako јп kje se pojav1jajo sekuпdarnj submaksjmj ,, 
е 'Oct peпodt. 

. T~dj tu se opaza, da se је med obema submaksjmoma v juliju 1936 јп 
v Jaпuar)u 1937 pojavi1 samo 1 sekuпdarпi submaksimum 1•0 to а · 7 • 1 ЬЈ" К · t П ]UZПI ро-
~ t. er Ј~ а sekuпdarnj submaksjmum se1e v pricetlгu razvoja pravega mak-

stmuma - Је zelo · ·t · · 1 пе1 zraz1 ш Је се о па vec mesecev porazde1jeп S1 d '" 
sekuпdarnj submaksjmum v septembru 1937 1. е .2 .1 . · . е ecl 1 raz1 па severш роlаЬ11 ter se 

Velika grupa pega snim1jeпa З oktobra 1937. u posmatrackoj sekcjjj Beograd 

је pojavil skoraj v jstem razdoЬ!jн kakor sek. submaksjmum v maju 19271 1 
~~~~ 1_ahk~ sk1epa_m~,. da se Ьо prjhodnjj sek. submaksimum pojavj1 v пove~br~ 

ш stcer па )uzш ро1оЬ!i. Tako se bosta ро gorj opisaпem redu v d ь· 
do p~avega maksima pojav1ja1a ро 2 sekund. submaksjma med оь'е Ina sobl 
шakotmoma ВГ · Ь • ' и · 

k
-. . · 1~n]a ?docпost Ьо se marsjkatero zagoпetko ,,. pojav1jaп1·u 

.ma s1ma1шr1 peпod-poJasnj1a. 

V dobah submaksjmov јп sekuпdarпih submaksimov se opaza da · 1' 
sonca па zem1jo izredcп iп povecan. V te11 dobah пastopajo па z~mlJ·/ev~r~v 
vremenske spremembe · 1 . 1 е 1 t· Ь • , пенrЈа, mo n)e magпetne jg1e, po1arnj svit iп fadjпg 
z aks t do ~ahsu prehodov skupjп preko kroga VR. Novj cjk1us submaksjmov ј~ 
se uп аrш subma ksjmov о • d mogoca, а te daiume v naprej doloifimo. V Sa-
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• 1нrпu st. 6-9 in v tej steviJkj је орјsап nасјп opazovanja skupjn јп peg уј. 
·sokih intenzitet ter dolocanje prehodov js!ih preko kroga VR. Objavljeni so 
vsj prehodj slшpiп preko kroga VR јп za jzredпe slucaje tudj, ako је razdalja 
skupjne od vizjjskega radija vecja kakor D 300" јп to za dobo maj 1937 
in dalje. 

Ako primerjamo datume prehodov s pojavi па zemlji, opazamo sle-

deca dejstva: 
1) V doba11 submaksjmov јп seкuпdarnjh submaksjmov se pojavljajo 

оЬ prilikj prehodov skupjn ali peg: пeurja, vremeпski preobrati, motпje mag
пetпe jg1e, po1arпi svit in fadiпg. 

2) Та a1i drugi оmепјешh pojavov pricпe 1ahko ze 1-2 dпј pred pre
ћodom preko navideznega ceпtra1nega merjdjjana v krogu VR ali z vstopom 

v krog VR. 
З) Ako primerjamo grafikoпe о temperaturi, kj ji\1 mesecno v Saturпu 

priobcuje zrakop1ovпa metereo1oska postaja v Zemuпu, s prehodi skupiп visoke 
inteпzitete, se opaza, da роvесјпј vsakokratпj prehod povzroci dvig tempera
ture. Та pojav se la11ko v парrеј do1ocj, ker se pre11odi ро ze opisaпem па

сјпн lahko preracuпajo. 
4) I<ater j prehodi so bili v vzrocпi zvezi z vremeпskjmj preobrati јп 

dr., јп kje па zem1jj so Ьile te motпje - to Ьi morali dog1ta!j metereo1ogi. 
Zaпimiv.a so пeurja јп dr. v ju1iju iп avgustu 1937, kakor tudi u ja11uarju 1937. 
Potrebna је ceпtra1izacija meteгeu1oske s1uzbe za vso zem1jo. 

5) Dolocanje zem1jepisпe lege zrakoplovov ш aeroplaпo v pri daljsi\1 po-
1etih se vrsi па astroпomskj пасiп ali s kompasom a1i s sопспјm kompasom 
ali potom гadija. Za s1ucaj vplikih neurij ali slabega vrem.eпa lahko odrecejo 
vsa ta sredstva. Dпе 14.-Vll!-1937 је Ьil prehod velike skupiпe izredпo ve\ike 
jпteпzivnosti z razdaljo od vizijskega гadija samu О 40". Tocno isti dап јп 
dne 13.· Vlll. se је vrsi1 ропеsгесепi ruskj polarпi polet v viharJih iп оЬ elek· 
tricпi11 шоtпјаh. Ker је omenjeпa skupiпa vzs1a vze dпе 10.-Vlll., јп se је 
opazova1 inteпziveп iп пagel pori!st te skupiпe, Ьi se ta "n<vm'en dan" lahko 
dolocil ze v парrеј - kot svarilo za daljse polete. 

6) Na pod1agi пovega cik1a iп svoji opazovaпj poskttsim пapisati sle
<leco пapoved submaksimov јп selшпdarnih submaksimov za Ыizпјо bodocпost: 

sekundarпi submaksimum 
submaksimum 
sekundarпi submaksimum 

submaks!mum 
sekundarпi submaksjmuш 

submaksimum 

пovember 1937 па S, 
jaпuar 1938 па S, 
marec 1938 па S, 
maj 1938 па N, 
julij 1938 па N. 
stptember 1938 па N, 
пovember 1938 па S, 
jaпuar 1939 па S, ј t. d. 

РпјютЬа. V ?rafikoпu so pusamezпj mesecj oznaceпi z navpicпimj crtami. 

Pravi maksiшum v maju 1927 је оzпасеп z : s. 
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Event. manjse spremembe in premaknitve v datumu zlasti sekundarnih sub
maksimov, ter presenecenja so mozna, ker pojavi sekund. subm. v tej maksi
malni periodi se niso ustaljeni. 

Sonnenfleckentatigkeit im Attgust und September 1937. Sekundares Sub

maximum im Septernber 1937. Grosses Subrninimum im September auf der 

Siictha!Ьkuge1. Durchgange von Gruppen hoher lntensitat durch den Kreis VR 
im Augнst нnd September 1937. -

lm Saturn Heit 6-9 \Vurde berichtet i.iber Fleckengruppen hoher Jnten

sitat und ihre Grнppierung. Wanderung dieser Grнppen dнrch den scheinbare 11 

Zentralmeridian im Kreise VR. Kreis des Visions-Radius (Kreis VR). Radius 

des Kreises VR = 300". Durahgange der Gruppen durch den к. VR und die 

Vorausbestirnmнng der Dщchgange. Graphikon Seite 172 im Satнrn 1936. Pe

riodizitat der Sнbmaxima. Tabelle des neuen Zyklus der Sнbmaxima, Seite 222. 

lm vorliegendem Heft i.iber das Auftreten der sekundaren-Submaxirna. 

Beobachtнngstatsachen . Die Sнbmaxima treten im Laнfe der Maximнm-Pe

riode in Intervallen von са. 6 Monateп auf. Јп eiпer Maximнm-Periode 

erscheiпen die Subrnaxima in dense!Ьen Monaten, abwechselnd auf der Nord

нnd Si.idhaЉkнgel. Die Submaxima in der Periode 1928 traten auf, in den Mo

naten Marz анf der N-Kнgel, in den Monaten September анf der SiidhaЉiшge l . 

!n der laufenden Periocte im Januar auf S - und im Juli auf der N _ ha!Ь

kugel. Wanderung der Subrnaxima von Maximum-Periode zu Maximнmperiode. 

Auftreten der selllmdaren Subrnaxima in der Zeit zwischen 2 Submaxima. 

Neuer Zyklus der.~ubmaxima: dessen Daнer von 3 Sonnenfleckenmaximum

perioden. Durchgange der Gruppen hoher Intensitai durch den Kreis VR ttnd 

dere r1 Fernwirkung. Submaxima und Dнrchgange. Durchgange und Tempera

tursteigerung, Wetterkatastrophen, Stort1ngen der Magnetnadel, Polarlichter und 

Fading. Wurnung vor Weitfliigen zur Zeit der Durchg.ange. Polarfahi! am 

13.-14.-VШ.-1937. N otwendi?_keit eines meteorologischen Weltdienstes. Vo ) 
rausbestimmung der Durchgange und der Submaxima. Graphikon der Subm. 

und sekшzd. Subm. fiir die Zeit 1926, 1927, 1928, 1936 u. 1937. 

LljttЬijana, 30. septembra 1937. lvan Tomec 
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Djelatnost Sunca u Septembru 1937 
lza sнbmaksima u julu-avgustu шjenjala је malo djelatnost Sunca а 

mjeseca septembru, no ipak је i taj mjesec Ьila vrlo znatna. Najjaca djelat
nost pjega Ьila је l4·tog, а najslaЬija 5-tog о. mj. Svjetle trake na Suпcu 
imal! smo 8-og i 9 tog, te 25-tog о. mj. Sa jakom djelatnoscu Stшca zЬivali 
su se i na Zemlji paralelпo veki dogadaji, kao: velike Ьitke ll Кini, zapleti u 
Mediteranu. а time u vezi i rusko-talijanski konflikt, ogorcenje zbog ЬоњЬ< r· 
dovaпja otvorenih gradova, eksplozija vulkana na SolomonoYim otocima, а vri · 
jedno је zabeleziti i CitaYi niz potresa u Zagrebн. 

Sunce promatrali smo 16 put, te smo na osno\lu Ylastitih motrenja 
izracunali o\le relativne Woifo\le brojeve: 

d а n: 11 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 113 l l4 l 1б l l7 l l9 l 20 121 125 127 
r : ll l091l18 I 61 I 9S i l4З I 15S I 162 I 16З I 174 I l26 I 79 I 1251120 i tt8 l t14 . 91 

Odatle srednja vrijedпost za citaYi mjesec: rш = 122. 

Dr. S. Molюгovicii 

Преглед и новости 

Новија истраживања Сунчаних су аnсолутно црна. Наши закони си· 
пега. - Познато је, да је температура јања верифицирани су изим тога тек 

nоврi?ине Сунца (фотосфере) одређена до температура од 1800°. Све ове 
на више начина, те се данас узима да претпоставке не вриједе за Сунце и 
је 6000~. Температуре Сунчаних nјега звијезде стајачице, па тако неки астро

одредили су Petit i Nicholson са 4800°, физичари држе, да ће ту вриједити и 
а исто тако и Barabascl1eff. Наnротив други закони сијања (зрачења). На 
је UnsOid nрорачунао из Н-линија тем- основу анализе разних метода мјерења, 
пературе ниже од 4600°, те одредио упозорава Strebel на њихове неда

дубине nјега са 50 до 100 км, док је статке, као и на то, да су темnературе 

Miss Moore нашла за температуре nјега одређивали испоређивањем тем

пјега и преко 5000°. Све ове, а и друге пературе околине пјега, која околина 
резултате и истраживања подвргао је има далеко вишу темnературу од нор

недавно Н. Strebel (Astronom. Nacl1r, малне фотосфере, јер су пјеге оnко-
263, Nr. 6301, Kiel 1937) детаљној кри- љење пољем буктиња. Тако држи Stге
тици, те је изнео низ нових мисли, bel, да су ту тек одређене темпера
које је вриједно забиљежити . Прије туре обрт-вог слоја и слојева над њим, 
свега Strebel истиче сагласност свих а не темnературе rrjera, које ће ради 
знатнијих физичара, да закони сијања врло зватне дубине (и nреко 700 км.) 
вриједе тек за температурно сијање, имати врло високу темnературу, да 

за крута и текућа тијела, која су изим леко вишу од фотосфере. Над nјегом 
тога и у адиабатској равнотежи и која и у nјези јесу гасови потпуно тран-
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спарентни, те ~ш ту в1щимо праву по- у средњем алгоюшу~1у прије Т 

вршину Сунчане гасне кугле. Strebel ( + Ј). 10; година 
даје сада интересантно тумачење, зашто 

пјеге видимо тамнијима, прем су у 

истину топлије o.:r нормалне фотосфере. 
Прије свега пјеге не ижарују непре

кидни спектар, веh Јlинијски спектар, 

као и сви гасови. Замислимо си сада 

два Bunsenova nламеника, од којих 

има један светао и хладнији пламен, 

а други тамни и једва видљиви, али и 

далеко тоnлији nламен, који ижарује 

чисти линијски спектар, а не и конти

нуирани спектар као nрви хладнији 

пламен. И доиста су мјереља показала, 

да пјеге не ижарују готово ништа то

плинских зрака. Сијаље (зрачеље) не 

мора проузроковати висока темпера

тура. веh луминисценuија, јер линијско 

сијаље није температурно сијаље. А. 

Clerke држи такођер, да је унбра то
плија од обртног слоја, јер би иначе 

линије пјеге морале бити свијетле, а 

не тамне. Видимо, да се овдје отва

рају нови проблеми, којих he ријешеље 
бити од фундаметалне знатности за 

астрофизику, тим више, што је у нај

новије доба Ј. Норрс (Astroп. Nachr. 
262, Nr. 6273 Кiel 1937) устврдио, да 

метеори у атмосфери Земље не засјају 

услијед термичких узрока, веh због лу

МЈIВИсценције проузроковане јониза

цијо~I. Теоретичарима отвара се овдје 
ново поље рада. 

Да ли је Сунце Eeh прошло ста. 
диј Нове? - На ово питање чини 

. '-. се да Је немогу11е одговорити, па се у 

томе мишљсња астрофизичара врло р а . 

з илазе. Док Loпnquist држи, да само не

ке звијезде проживљују често ову ката

строфу, то Bailey, НuЬЬ!е, Luпdmark, 

v. Zeipel држе, да свака звијезда ста
јачица проживи ту катастрофу отпри

лике сваких 3. 108 година. К. Hi111pel 
(Astroпom. Nacl1. 262, Nr. 6283, Кiel 

1937) долази на основу проучаваља 
трију највеhих оледаба, и то : 

у касном горљем карбону прије 2,3 
( + 0,2). 1 о~ година 

у касном плиоцену прије 0,03 

( + 0,015). 10~ година, дакле осјеком 

сваких 3 ( + 0,5). 108 година, до за

кључка, да је свакој од тих највеhих 

оледаба у прошлости претходила екс

плозија на Сунцу, које је засјала тада 

као Нова. Himpel држи, да се тек 

овом хипотезом могу протумачити 

неке појаве далеких геолошких доба, 

које друге теорије нису у стаљу да 

протумаче или барем свакако не без 

помоћних хипотеза. Сама појава Нове 

траје врло кратко вријеме, те се иза 

пар мјесеци звијезда посве примири, 

шта више сада ради "исцрпености" 

сјаји неко вријеме мало слабије, док 

се оnет не опорави. Тако су остали 

на Земљи од катастрофе поштеђени 

арктички приједели оне хемисфере, 

која је у то доба била од Сунца от

"ренута, па се је ту и спасио живот 

на Земљи. Силне масе воде, које су 

се испариле, заштитиле зу Земљу мје

стимице од даљне катастрофе, na су 
касније пале натраг на Земљу најприје 

у облику силних киша, а ~асније Ј{ао. 

снијежне меhаве, које с~за пола го

дине захватиле управо ону хемисферу 

Земље, која је ~ајвеhма страдала за. 
експлозије Сунца. Овај се снијег није 

могао више отопити ради слабије дј е

латности Сунца услијед исцрпљености. 

Код експлозије је Сунце избацила у · 

свемир око 1°/0 масе, која је замутила 

Земљину атмосферу и погоршала кли

му . Hi111pel држи, да је прије катасрофе· 

Сунце нешто јаче сјало, година и дан 

били нешто краћи, а ексцентрицитет 

стазе и нагиб еклиптике нешто маљи, 

Што је проузроковало блажу и једно
личнију климу. Било l{ако му драго, 

свакако је то интересантан nокушај · 

тумачеља, све ако се Himpel не осврhе--

и на тешкоhе и евентуалне немогућ

ности овакве хипотезе. 

Супернова 144. 1937 Canum Ve
naticorum. - Нашао ју је F. Zwicky 
са 18" - Schmidit-teleskopol11 на Mt. 
Palomaru концем аугуста о. г., док је 

L. Hu111ason констатирао супернова

спектар. Нова звијезда је величине 

9 111. а нађена је у слабој маглици !С 

4182. Ј. Stobbe одредио јој је на зви
јездарници у Кiel -y позицију (1937. О) 
са: 1311 2m 57,s 56, + 37° 57' 19",2. 
(Astroпom . Nachr. 263, Nr. 6307; 1937, 
te ВеоЬ. - Zirkul . XIX, Nr. 33). 

Друга Супернова Zwicky. - Дне 

14 септембра о. г. стигла ји вијест, да 
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је F. Zwicky открио у источном углу 
маглице NGC 1003 нову суnернову 

10,m 5 величине. Ј. Stobbe у Кielu о
дредио је љену позицију (1937,о) са: 

2h 35m 21, s 20, + 40° 36' 2", 4. (Вео!Ј-. 
Zurkul. d. Astroп. Nachr. XIX, Nr. 

35 od 15 sept. 1937)· 

Комет 1937 h. - Н. М. Jeffers па 

Mt. Hamiltoпu нашао је 3 септ. о. г. 

комет Епсkе. Позиција (1937,о): 21-r 

19111 4s, 9, + 27° 10' 20" ; величина 

18m. (ВеоЬ.- Zirkul. d. Astron. Nachr . 

XIX, Nr. 34 od 7 sept. 1937). 

Dr. С. М. 

Изглед неба у децембру 

Сvпце. 1 децембра Сунце излази у 611 5511 а залази у 151• 59111; гра
ђански сумрак траје 34 ш, астрономски 111 41 ш, 2-or децембра помрчеље 

Сунца невидљиво из наших крајева. Помрчеље је прстенасто и nочиље по 
светском времену 2 децембра у 20 11 5 ш,О а завршава се 3 децембра у 

2 11 5 ш,5. Величина максималне фазе износи 0,959 сунчева пречника ово 
помрчеље he се моhи посматрати са острва Тихог океана, са обале Јапана 

и западне об::~ле Северне Америке. 

22 децембра Сунце улази у знак Јарца Capricorпus - астрономски 
почетак зиме; тог д-ана Сунце има најмању подневну висину (21 о 46') и 
излази у 7'1 13 ш а излази у 16h 1 т, дан траје 311 49 ш. Од дана зимске 

краткодневице подневне висине Сунца јесу стално у порасту до 22 јуна. 

Датум /Час мене /знак мене/ МЕНА 
У Београду 

излази 1 залази 

h 111 11 111 h 111 
3 де ц. о 11 о Млад месец 7 15 16 26 

11 де ц. 2 12 Ј llpвa четврт 11 41 

17 де ц. 19 52 ® Пун месец 15 52 б 32 1 
24 деu. !5 20 [ Гlоследња четврт 11 31 
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Меркур У Н3јвеhој привидној удаљености од Сунца биhе 12 Децембра 
на веЧерљем небу. 30 децембра у 3 '' стиже у даљу кољункцију са Сунцем. 

Венера налази се у привидној близини Сунца стога је невидљива. 

М~рс видеhе се у току децембра на вечерљем небу залази око 201; 2 
часова ТЈ. много доцниј е од Сунца. 

}yйuiliep привидно се приближује Сунцу и за посматраље је непо

вољан. 

Саmурн види се на небу у првој половини ноhи . 20 децембра стиже 
у источну квадратуру са <.:унцем . · 

Уран. целу ноh је на небу али може се тражити само помоhу ин 
струмената. 

1 
1 

Планета 

Марс 

Са тур н 

Ефемериде велиl(их планета 

м~~ , <!) :.: 
"';:;;"' ,·~ '"' -~ d;I=!Q) 

Датум "' ·~ "'м :>:.~ 
о м::;: !-< ~ "= ::;: "' ::r ~ о ~ 
n.O~ :.: м :.:::! ::;: <!) 

~<!)~ 
r:: ~ 5.1 "'::! "'"' "'о. P..u t:::::(~ r::~ »:е м 

h m 1 h m о ' " 
3 децем. 16 6 21 15 -17 26 6, 4 1, 471 

15 децем. 15 54 21 50 14 21 6, о 1, 548 
27 децем. 15 55 22 25 -1058 5, 8 1, 626 

3 децем. 18 47 23 58 - 2 54116, * !481 15 децем. 
27 децем. 18 оо 23 58 2 48i 16, о 9, 3421 

17 14 о о - 2 35 15, б 9, 541 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

ДЕЦЕМоАР 

± 
'О"' о.,~ 

~ ·» 
<!) ~ !-< 
:х: <!) ::;: 

::! '-

о 

356 
3 

10 

1 4 
4 
5 

1 

2 Четв. Прстенасто помрчеље Сунца невидљиво из наших крајева. 
8 Среда. Кољункција Венере са В 1 Scorpii (2 ш,9) у 16 h; Венера 

0° 13' јужно 
9 Четв.. Метеорскиј рој Геменида (брзн лет, кратак траг) падају tщ 

8 до 14 децембра на сат око 12 појава. 
12 Нед. Меркур У највеhој елонгацији са Сунцем у 20 11; тражити 

на западном небу одмах по залазу Сунца . 

21 У тор. Сатурн у источној квадратури са Сунцем у О h 

22 Среда. Сунце улази у знак Јарца; почетак зиме 
.ЗО Четв. Меркур у дољој кољункцији са Сунцем у 4 11 

Павле Елzан.уел 
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, 
Време у августу 

И3даје Ва3д ухоплоf>но .... метеоролошhо оделење 
у 3емуну. 

Прва два летља месеца како је nознато била су врло nром е нљива 

Оволика променљиност у временским прилакама владала је услед прису
ства умерено хладног ваздуха из поларних предела, који је познат својом 
нt:стаб!!лношhу, наро<:ито када се загреје. Осим тога је и активност депре

сија над европским континентом била довољно јака. Сличне су времен
ске nрилике владале и у месецу августу . Овај је месец био такође nро
менљив, нарочито у nочетку и у другој nоловини . Јака активност циклона 
била је запажена највише ма Средоземном Мору и над југоисточном и 

источном Европом, док су остали делови евроnског континента били изло
жеви упливу умерено хладних ваздушних маса, пореклом из Сибирије и 

и околине Нове З емље. 
Ствараље и одржаваље ваздушних де11ресија на Средоземном Мору 

и љеговој околини омогуhавало је долазак ваздушних струја из веhих 
географских ширина у средљу и југоисточну Евроnу. Услед маљих разлика. 
у nритиску између циклонских и антициклонских формација, долазак ових 

маса био је вр.1о спор. Зато су у nочетку месеца, ва3душне масе које су 
се спуштале из веhих ширина у нашу ~емљу у додиру са тош1ијим вазду
хом уздизале га изнад себе и изазивале јако наоблачеље и кише. 

Јачи излив умерено хладног ваздуха у средљу и западну Европу 
изазвао је nре стана к делатности ци клона ва Средоземном Мору и nоти
снуо је даље nрема истоку, одакле се љихов утицај још ocehao на исто
чном и јужном делу наше државе, где је још nр е овлађивале облачио .. 
Овакве временске nрилике владале су све до 10 овог месеца . После ов ог 
датума, утицај деnресија био је елиминиран, те се ра зведрило у целој 
Земљи, које је време трајало све до 15 августа. 

Опште nопушт11ље притиска над целим европск им копном и ства

раље читавог низ а средишта деnресија, изазвало је повеhаље облачности 
и кише у целој Европи. На Средоземвом мору такође се одржавала 
ваздушва деnресија, која је иза зивала nретежно облачио и кишно време 

у нашој држави. 
Доласком новог антициклона на европско коnно и у наше nределе, 

временске nрилике би11е су нешто nобољшане, али је владало у главном 
делимично облачио време, које је nотрајало све до краја месеца са nро
лазним наоблачељем и местимичним олујама и кишама у nљусковима . 

Кретаље временских nрилика no данима вид<с~ се из uриложеног 

nрегледа: 

1-4 - Преовлађивале је облачио у целој земљи са местимичном 

кишом. 

5-10 - Постеnено разведраваље ва завадвој nоловини. Преовла-
ђивало је још облачио на источној, где је било и местимично кише 

и олуја. 
10-14 - Преовлађивале је ведро у целој Краљевини. Локални х. 

олуја било је местимично. 
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15-16 - !lовеhање облачности у целој земљи, а нарочито у за

падним пределима где је било и нешто 11ише. 

17 - Облачио са кишом у целој Краљевини. Местимично је било 

и олуја. 

18 - Разведрило се у целој Краљевини. 

19-21 - Преовлађивало је ведро у целој Краљевини са нешто по

·йсhаном облачношhу у западним пределима, где је било и кише местимично. 

22-25 - Постеnено наоблачење у целој земљи. Кише је било у 

свима nределима, а нарочито у северним и исrочним крајевима. 

26-27 -- !lреовлађивало је облачио са нешто кише на источној 

половини, а разведрило се у западним крајевима. 

28-29 - Преовлађивало је делимично облачио време са nовеhањем 

vблачности у nриморским н заnадним крајевима. 

30-31 - Преовпађивалоје облачио са местимичном кишом и олујама. 

Кретање средње дневне , максималне и минималне температу ;.Је, као 

11 кретање водених талога вици се из nриложеног графикона. 

Knjige i casopisi*) 

Astronomiscfies Handbucfi, herausgegeben vom Bund d. 
Sternfreunde durch R. Henseling. (2 i prer. izdanje. 362 str., 126 
sl. i 13 taЬia ; Franckh 'sche Verlagshandlung, Stuttgart. - Ci
jena: uvezano R. М. 13,50). Cilj svakog ljuЬitelja astronomije 
trebalo Ьi da bude, da postane amater-astronom, to jest da sam 
promatra nebesi<i svod, al i tako, da od toga ima i nauka kori
sfi. Radi toga mozemo toplo preporuCiti ovaj ozЬiljni prirucnik, 
sastavljen od prvih i najpoznatijih njemackih strucnjaka, gdje 
·mozemo naci sve upute i bogatu navedenu literaturu. Tko pro
uci ovo djelo doЬice mnostvo znanja i pobuda potrebnih za sa
mostalni rad. Citalac naci се ovdje kratko i jasno izlozene me
tode za istrazivanje Sunca, Mjeseca, planeta, planetoida, komEta 
i meteora, zatim za mjerenje dvostrukih i promenljivih zvijezda, 
а posljednje је jedno od najprivlacivijih podrucja za amater
astronoma. Kod toga pretpostavlja se tek rad sa malenim i 
srednjim instrumentima, te se daje iscrpiva poduka za njihovo 
upoznanje i baratanje. Izim toga nalazimo и ovome odlicnom 

•) Zelja је urednistva da upozna citaoce i sa stranoш literaturoш, koja 
је upravo njima naшjenjena, kako Ы se kod nas povecao krug onih Jjubltelja 
astronoшije, koji i sami motre. 

Urednistvo. 
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prirucniku i upute, kako cemo sami obraditi svoje opservacije,. 
sto је od ne male znatnosti za posmatraca. Na kraju knjige na
lazimo mnostvo tabela i izvadaka iz kataloga interesantnЉ ne
beskih objekata, te mnogo prekrasnih ilustracija. jos jednom 
toplo preporucamo ovaj udZЬenik nasim claпovima i studentima, 
kao i svakome intelektualcu, kojeg privlace krasote nebeskoga 
svoda, tim vise, sto је kraj uzorne opreme i odliCnog sadrzaja 
cijena knjige (osoblto пeuvezane) doista vrlo umjerena. 

Р. дtuk.a: Der Нimmel im Bild. Ein astronomischer Bil
deratlas. (32 str. teksta i 72 str. sa Preko 100 ilustracija. Franckh'
sc·he Verlagshandlung, Stuttgart, cijena: R. М. 4,50, uvezano. 
6,50) . Ne samo strucnjak, vec i svaki Jjubltelj astronomije zeli, 
da је u posjedu odlicnih slika najinteresantnijih nebe_s-kih obje
kata i uredaja najvecih astronomskih opservatorija. 1С upravo се· 
ovdje moci svaki amater-astronom da posegпe za ovim pre
krasnim atlaпto m, koji се mu moci prikazati u slici i rijeci ve
like tekovine i napredak najgrandioznije nauke. Ovdje su sva
kome otkrivene dublпe svemira, ра se nece moci oteti i ne
kome estetskom osjecaju nad onime sto је priroda . stvorila! 
Ilustracije su odlicne i vrlo srecno odabrane: najveci teleskopi 
i refraktori, mnoge instruktivne slike i tumacenja nekih nebes
skih fenomena, prekrasni snimci Sunca i Mjeseca, MJjecne staze 
te raznih maglina, osoblto spiralnih, kao i zvijezdanih jata. 
Pojedine snimke mog\i Ьi citave sate promatrati i proucavati! 
Ljubltelj neba naci се ovdje mnostvo zabave i poduke, te ovaj 
atlas nebl smio manjkRti u nijednoj ЬiЬ!ioteci i medu prirucni, 
cima amater-astronoma. 

Штамnарија "ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" Издавачке Књижарнице "Скер11иh'~ 
Владимир М. оогдановиh - Београд Кнеза Павла 15-а. Тел . 23-6!2. 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Државна класна лутрија овиме објављује, да је за гаступајуЬе 
35 ~оло среhака из основа изменила свој лутријски плав. 

Uена среhкама за сваку класу следеhа је: једва цела Див. 
"200.-; једна ПОЈIОВИНа Дин. }00.- И једна ЧеТВрТИВ8 Дин. 50.-. 

Укупна вредност добитака и поред исте количиве издатих 
среhака и исте цене срећкама повеhава је према прошлом плаву 
од Дин. 64,320.000.- на 

Дин. 64,991.000.-
У овоме колу појачаге су премије в добитци и у прве четири 

ttлac:e као и у самој петој класи тако, да he играчи већ у самом 
почетку игре т.ј. још од nрве кnасе учествовати са јаким ивтере
совањем за игру у овом интересавтном колу. 

У свих пет класа има 8 прем11ја и то. од Дин. 2,000.000.-; 
1,000.000.-; 3 по 500.000.-; 4D0.000.- и 2 по 300.000.-. Поред ових 
Јf\>емија има следеhих веhих добитака: 8 no 200.000.-; 16 no 100.000.-; 
17 по 80.000.-; 17 по 60.000.-; 19 по 50.000.-; 17 по 40.000.- као 

.:r велнки број других веhих добитака. У V класи овога копа уведен 
је велики број добитака, који раније нису постојали, и то: од Дин. 
ЭS.ООО.-; 25.000.-; 15.000.- и 12.000.-. Смишљеном расnодедом 
до~ивевоr новца, повеhан је у V класи број добитака изнад Див. 
10.000.- од 105 на 302 добитка, те Ье на тај начин у скоро сваком 
веЬем месту ваше Краљевине пасти бар по један nehи добитак или 
nремија. 

У најсреhвијем случају могуhим снајањем премија и добктака 
у V класи може се добити ва једној целој среhки 

Дин. 3,200.000.-
За испnату добитака јамчи Држава Краљевине Југославије. 
Среhке се могу добити код овлашhевих продаваца и њнхових 

по.тьродаваца, којих има скоро у свима већим местима. 
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САТУРН 

1 

ПОПУЛАРНА И СТРУ ЧНА РЕВИЈА 

ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕОРОЈЮ 
ГИЈУ , ГI::ОФИЗИКУ И ГЕОДЕЗИЈ У 

г од. l/1 Б Е О ГРАД, ДЕ Ц Е М Б А Р 19 З 7 Б Р О ј 12 

Има ли живота на планетама? 

Светлост најзад пролази кроз нашу сопствену атмосферу 

чији саставни делови са своје стране стварају апсорпцион е 

линије, назване телурскuм. Ове линије које потичу највеЂим 

делом од кисеоника и водене паре, виде се без изузетка 

у спектрима свих небеских тела. ВеЂ одавно смо научили 

да их распознајемо; тог порекла су Фраунхоферове линије 

А, В, и а. 

Ако се у спектру неке планете наiју апсорпционе линије 

које не припадају ни Сунчевом ни телурском спектру, оне 

се могу са сигурношЂу приписати тој планети, а сам налаз 

ових линија доказ је да у планетиној атмосфери постоји 

тело које их ствара. Много је сложенији случај кисеоника и 

водене паре јер у сваком случају Ђе ова тела стварати те

лурске линије. Постојање кисеоника у Марсовој атмосфери, 

на пример, повеЂало би количину овог часа коју одбијена 

Сунчева светлост наилази на свом путу, услед чега би се по

јавило појачање линија А и В. које би биле шире у спектру 

Марса но у спектру Месеца на истој висини изнад хlризонта. 

Није дакле довољно само констатовати постојање линија или 

трака, него треба и измерити њихову јачину, што је нрло 

деликатан посао чија је техника дошла на потребну висину 

тек пре неколико година. Просто оцењивање јачине линија 

којим се задовољаваху flщ;gins и janssen могло је пружити 

само варљива обавештења. Ова два научника нашла су воду 

на свим проучаваним планетама, а ми сада знамо да су се 

они повели за раније стеченим мишљењем и да су своје жеље 

сматрали за стварност. 

Како избеЂи неприлику? дaint~jofm и Nicfiolson, Adams 
и Dunfiam употребили су једну врло елегантну методу која 

узима у помоЂ Доплер- Физоов ефекат. Планета носи са с о бом 

и своју атмосферу која се креЂе у односу на Земљу. Ако с е 
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цев напуљену угљендиоксидом на притиску од 47 атмосфера _ 

Исти оглед дозволио је да се одреди количина уг.Љендиоксида> 
који се налази у Венериној атмосфери изнад површине којљ 
одбија светлост: она је равна слоју дебљи не З километра на 

нормалном притиску. 

Ако видљиву атмосферу чине облаци исnод љих мора. 
бити још више угљендиоксида. Али како замислити облоЈ<е у · 
сувој атмосфери? Идеје коју имамо о Венериној атмосфери 

не слажу се са чиљеницама. јачина одбијене светлости може

се објаснити постојаљем фине лебдеЂе прашине, јер боја Ве

нере не дозвољава да се узме у обзир само молекуларна~ 

дифузија. 

У карбонској периоди количина угљендиоЈ<Сида у ваз
духу била је веЂа но данас, али ни вода, ни кисеоник нису· 
изостајали. Постојаље течне воде у знатноi количини дока

зује се тадашљом фауном, Ј<ао и извесним појавама које су 
запажене на слојевима каменог угља. Према томе изгледа 

незгодно упоредити садашљу Венерину климу са климом на

шег примарног доба. 

Укратко, на извесним тачкама ове планете влада темпе
ратура повољна за живот, али истраживаље воде дало је само· 

негативне резултате. Према томе не можемо без противуречно

сти са чиљеницама тврдити да на Венери постоје жива биЂа, али· 

дозвољено је да у то сумљамо. Што се тиче људи, они тамо. 
не би нашли ништа, ни за пиЂе, ни за дисаље. 

Марс је маљи од Земље али има доста сличности са 
љом. Његова дневна ротација траје отприлике 24 часа; главне· 
мрље на његовој површини сталне су и могле су бити став

љене на карту. Марс има годишља доба, а његове поларне· 
области обележене су белим пегама које се веЂ одавно упо
ређују са нашим поларним наслагама леда; ова аналогија_ 
мало је претерана бесумње, јер се Марсове калоте лети на 
очи г лед топе тако да сасвим ишчезну; то су вероватно само 

просте наслаге иња. Угасите мрље тропских или умерених 

области у пролеЂе и лето зеленкасте су, док у јесен прелазе
у мрку или мрко.црвену боју. 3ар то не потсеЂа на разне 

боје наших шума у току наших годишљих времена? ја сам. 
1926 видео чак и једну малу румену пегу чија је боја била_ 
као боја винове лозе после бербе. Што се тиче светлијих._ 
предела, љихова је боја ружичаста као сахарски песак. 

293 

Али оставимо аналогије и преiјимо на ющнтитативна по

<сматраља. Њихов резултат не допушта да се преваримо. 

Средља Марсова температура износила би, према Petlit-y и 
.Nickolson-y, - 23°. При изласку Сунца температура није 

'Виша од - 601, а у тропским крајевима она у подне до

стиже отприлике оо. Тамне мрље су најтоплије области, јер 

на малим гатитудама њихова максимална температура изно

сила би -1- 100. Што се тиче поларне калоте њена темпера
тура је - 70°. 

Планете атмосфера штити од хлаiјења. Да Марсова тем
пература буде тако ниска, а нарочито наЂу потребно је да 

· он буде без овог омvтача који чува топлоту. И заиста, спек

троскопска посматрања, па и најосетљивија, нису успела да 

открију ни најмаљи траг било кисе()ника, било водене паре, 

нити уосталом ма ког другог гаса. Истраживање кисео

ника вршено је помоhу траке В у време када је радиална 

брзина Марса достизала око дванаест километара у секунди. 
·3акљу•ык nосматрача, Adams-a и Dunnam- а (1 932- 1 933), 
јасан је: у Марсовој атмосфери нема ни хиљадити део кисе

оника од количине која се налази у земаљској атмосфери. 

Резултати у погледу водене паре нису тако сигурни, јер су 
апсорпционе траке водене паре слабије од кисеоникових, 

.али су такође негативни: није установљено да постоји 
ово тело. 

Поларне калоте могу сублимацијом дати само врло малу 
·Количину паре. Кад би Марсова атмосфера имала у знатној 

сразмери влаге, ова би се кондензовала у току ноћи и ми 

бисмо терминатор над којим се диже Сунце видели исто онако 

бео као поларне области. Стварно се и виде с времена на 

·време врле светле мрље које услед дифракције изгледају у 

рељефу (~<ао поларне калоте); обично се погрешно називају 

·nројеЈ<цијама или протуберанцама. Њихова r;еткост доЈ<азује 

Ј<олико је Марсова атмосфера сиромашна у материјама које 

~е могу кондензовати n нарочито у воденој пари. 
Али како онда довести у сагласност вегетацију са исто

времено сувом и леденом климом. Зар не 611 nромене боја 
могле да се објасне на неки други начин? Ту постоје заиста 

велике тешкоhе. Ма како било изгледа извесно да би не~<а 
.земаљска биљка nренета на Марс проnала, и не би пустила 

;корен, 



290 

планета од нас удаљује апсорпционе линије љене атмосфере 
померене су према црвеном делу спектра, а ако се приближује 
нама према љубичасrом делу. У оба случаја планетске ли

није биhе одвојене од телурских линија истог апсорбујуfiег 
тела те тако постаје могуfiно љихово директно посматраље. 

Помераље двају система линија увек је врло мало; радиалне 

брзине Венере и Марса, на пример, нису вefie од петнаестак 

километара што повлачи максимум nромене таласне дужине 

од једног двадесетохиљадитог, а то је у жутом делу дваде

сети део растојаља између двеју линија D. Посматраље се 
може вршити али оно захтева спектограф веома велике ра

сипне моfiи. Радови поменутих америчких посматрача вр

шени су овом методом и потпуно . су бацили у засенак ра

до ве љихових претходника. 

Остаје нам још да се обазремо на поједине планете, 

излажуfiи резултате посматраља за сваку од њих, 

Спектрална анализа не открива никакав траг атмосфере 

на Меркуру, чему се не треба чудити код тела тако мале 

масе које није могло задржати у својој непосредној близини 

гасовите молекуле. Његова температура мерена на тачки које 
има Сунце у зениту достиже и премашује 300°. Ви Зt' ате да 
је увек иста страна Меркура окренута према С}нuу, док се 
она друга налази у вечитом мраку , те љена температура мора 

износити од - 100° до - 150°. Према томе само се у бли
зини појаса сумрака може наfiи подношљива температура, 

али овај појас није сталан услед ли брације планете која може 

достиfiи 24°; према томе фавориаоване области имају само 
ту повластицу што су наизменично усијане и смрзнуте. 

Венера, која нам је ближа , има nречник и густину нај

приближније 3емљиним, али јој је температура свакако виша: 

на страни која је иаложена Сунцу нађена је температура од 

506 до 60°. Исти~а је да супротна страна, чије је зрачење 

искључиво планетарна, има - 20°. Спектроскопским посма
трањима доказано је да Венера, као и Меркур, окреЂе Сунцу 
увек исту полулоnту, а како јој је лутаља скоро кружна то 

је либрација врло мала. Према томе оне области које су увек 

осветљене Сунцем уживају климу доста сличну нашој; али 

Венерина атмосфера спреми нам изненађеља. 

Скоро беспрекорна бели~а Венере, њен високи албедо, 
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'ilриписује се обично слоју густих, сталних и непрекидних 

1Јблака, који увек заклаљају површину планете. 

Када се планета налази у доњој коњующији са Сунцем 
<Крајеви њеног српа продужени су, тако да се кадгод чак и 

споје у потпуни прстен, а то доказује да постоји ат~осфера 
·и то доста густа. Међутим ова густа и пуна облакn атмос
фера нема ни кисеоника ни водене паре. Ову чињеницу, коју 
су пре петнаестак година најавили Saint-Johп и Nicholson, 
потврдили су доцније Adams и Dunham. Ови посматрачи, као 
што сам вefi н а поменуо , да би раздвојили телурске од пла-

Сл . б. - Венера 

lf!етских линија служили су се довољно расипним спектро

графима. 

У место тога Adams и Dunham приметили су 1932 три 
траке непознатог порекла у инфрацрвеном сnектру Венере 
Научници су могли одредити моменат инерције молекула 

који их стварају, те су ускоро могли да установе њихово 

порекло: Венерине траке потичу од угљендиоксида. Одмах 
је покушано да се исте произведу у лаборато рији и у 
томе се успЕ:ло (бар за најјачу) посматрајуfiи спектар једног 
.светлосног извора чија светлост пролази кроз 45 метара дугу 
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цев напуљену угљендиоксидом на притиску од 47 атмосфера_ 
Исти оглед дозволио је да се одреди количина угЉендиоксидС!' 
који се налази у Венериној атмосфери изнад површине 1<оја1 
одбија светлост: она је равна слоју дебљи не З километра на 
нормалном притиску. 

Ако видљиву атмосферу чине облаци испод љих мора. 
бити још више угљендиоксида. Али како замислити обл&Ј<е у 
сувој атмосфери? Идеје коју имамо о Венериној атмосфери 
не слажу се са чиљеницама. јачина одбијене светлости може

се објаснити nостојаљем фине лебдеЂе лрашине, јер боја Ве
нере не дозвољава да се узме у обзир само молекуларна· 

дифузија. 

У карбонској периоди количина угљендиоксида у ваз
духу била је веЋа но данас, али ни вода, ни кисеоник нису
изостајали. Постојаље течне воде у знатној количини дока-
зује се тадашљом фауном, 1<ао и извесним nојавама које су· 
запажене на слојевима каменог угља. Према томе изгледа_ 
незгодно упоредити садашљу Венерину климу са климом н<l

шег примарног доба. 

Укратко, на извесним тачкама ове планете влада темпе
ратура повољна за живот, али истраживаље воде дало је само· 

негативне резултате. Прf.ма томе не можемо без противуречно

сти са чиљеницама тврдити да на Венери постоје жива биЋа, али 

дозвољено је да у то сумљамо. Што се тиче људи, они тамо
не би нашли ништа, ни за пиЋе, ни за дисаље. 

Марс је маљи од Земље али има доста сличности са 
љом. Његова дневна ротација траје отприлике 24 часа; главне· 
мрље на љеговој понршини сталне су и могле су бити став
љене на карту. Марс има годишља доба, а љегове поларне-· 
области обележене су белим пеrама које се веЋ одавно упо
ређују са нашим поларним наслагама леда; ова аналогија_ 
мало је претерана бесумње, јер се Марсове калоте лети на 
очи г лед топе тако да сасвим ишчезну; то су вероватно само 

просте наслаге иља. Угасите мрље тропских или умерен 11 х 
области у пролеЋе и лето зеленкасте су, док у јесен прелазе
у мр ку или мрко- црвену боју. Зар то не потсеЂа на разне 

боје наших шума у току наших годишљих времена? ја сам. 
1926 видео чак и једну малу румену пегу чија је боја била. 
као боја винове лозе после бербе. Што се тиче светлијих.. 
предела, љихова је боја ружичаста као сахарски песак. 
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Али оставимо аналогије и преlјимо на ющнтитативна по

'сматраља. Њихов резултат не допушта да се преваримо. 

·Средља Марсова температура износила би, према Pettft-y и 

Nickolson-y, - 2Зо. При изласку Сунца температура није 

•виша од - 601, а у тропским крајевима она у подне до

стиже отприлике оо. Тамне мрље су најтоплије области, јер 

на малим ~атитудама њихова максимална температура изно

·сила би -1- 100. Што се тиче поларне калоте љена темпера

тура је - 70°. 
Планете атмосфера штити од хлаlјеља. Да Марсова тем

пература буде тако ниска, а нарочито ноЋу nотребно је да 

· он буде без овог омотача који чува топлоту. И заиста , спек

троскопска посматраља, па и најосетљивија, нису успела да 

открију ни најмаљи траг било кисео ника, било водене паре, 

нити уосталом ма ког другог гаса. Истраживаље кисео

ника вршено је помоЋу траке В у време када је радиална 

брз ина Марса достизала око дванаест километара у секунди. 

.закључак nосматрача, Adams-a и Dunham-a (1932-1933), 
јасан је: у Марсовој атмосфери нема ни хиљадити део Ј<исе

оника од количине која се налази у земаљској атмосфери. 

'Резултати у погледу водене паре нису тако сигурни, јер су 
апсорпционе траке водене паре слабије од кисеоникових, 

.али су такође негативни: није установљено да постоји 

ово тело. 

Поларне калоте могу сублимацијом дати само врло малу 

-количину паре. Кад би Марсова атмосфера имала у знатној 

сразмери влаге, ова би се кондензовала у т о ку ноЂи и ми 

бисмо терминатор над којим се диже Сунце видели исто онако 

бео I<ao поларне области. Стварно се и виде с времена на 

·време врле светл е мрље које услед дифракције изгледају у 

рељефу (као поларне калоте); обично се погрешно називају 

·Проје~<цијама или протуберанцама. Њихова rеткост до1<азује 

коли1<о је Марсова атмосфера сиромашна у материјама које 

~е могу кондензовати а нарочито у воденој пари. 

Али како онда довести у сагласност вегетацију са исто

времено сувом и леденом клиli\Ом. Зар не бн nромене боја 

могле да се објасне на неки други начин? Ту постоје заиста 

велике тешкоЋе. Ма како било изгледа извесно да би неџа 

.з емаљска биљка пренета на Марс пропала, и не би пустила 

;}{О рен. 
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И после свега тога радо liy вам признати да је Марс
после Венере планета за коју се може с највише разлога ве
ровати ца пружа услове за живот, док ми сад остаје да вам. 
опишем светове на којима се не би могло прилагодити ни. 

једно живо биhе. 
Дуго се веровало да је јупитер због своје масе одржао· 

високу температуру, а неки научници вероваху да још није добио· 
ни чврсту кору; на такво мишљење наводила је његова мала 

rустина, слична Сунчевој. Није се могло више преварити 

јер су радиометриска мерења ~рема неким научницима пока
зала температуру од - 135о до- 150°! На Јупитеру не може· 

бити активног живота за биhа слична онима која нас окру
жују, а уосталом и атмосфера ове планете рlјаво би послу

жила њиховим потребама. 

У спектру Јупитера откривене су 1864 врло јаке апсорп
ционе траке; оне се, само још јаче, налазе и у спектри ма Сату р
на, Урана и Нептуна (в. сл. на стр. 103 СаШурна за 1937). Све до· 
пре неколико година њихово порекло остало је загонетно; при

писиване су час озону или једном оксиду азота, час хелиуму, час 

течној води или чак и хлорофилу. 1932 Wi!dt је доказао да 
оне припадају метану и амониаi<у, што је 1933 потврдио и. 

Dunham, који је препознао 60 линија амонијака и 18 линија 
метана. Количина гасовитог амониака која се налази у атмо

сфери Јупитера може се претставити слојем овога гаса дебљи не 
10 метара у нормалном притиску, а количина метана слојем. 
од 1800 метара; вероватно да томе треба додати и велику 

количину водоника, али се овај не може uткрити, јер поДс 

ф~зичк~м условима под којима се налази на јуnитеру он не 

даЈе НИЈедну апсорпциону линију. 
Амонијак је највеhим делом у течном стању; он можда 

образује и магличасте пруге које окружују планету. 

Температура Сатурна још је нижа од Јупитерове: отпри

лике - 145°. Уранова и Нептунова температура нижа је од 

- 170°. Идуhи од једне до друге планете запажа се појача
вање апсорпционих трака метана и слабљење трака амониака· . ,. 
оваЈ последњи је па Сатурну углавном у чврстом стању, а 

на осталим двема даљим планетама потпуно. Не потичу лИ> 

велике беле пеге, које се с времена на време појављују на 

екваторијалним пределима Сатурна, од падања амонијачког 

снега? 
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Пре но што завршим дозволите да вам поставим једно 

nитање: према којој планети ћете упутити своју раке1у када 

једном астронаутика престане бити само реч, веh постане 
саобраћајно срество? Фонтснt-л је имао право када је рекао, 
да је Венера тако лепа издалека зато · што је страшна из

близа: то исто вредело би и за Марс. Свакако да јупитер 
не долази у обзир, јер вас ваљда не привлаче много њеrове 

амониачi<е магле! На Венери влада загушљива топлота, на 

Марсу је сталан мраз, а атмосфере ових двеју планета не би 
пријале нашим плуhима. Да ли бисмо нашли тамо своју храну? 
То је врло сумњиво. 

На своме брзоме путу нигде нисмо наишли ни на један 
једини свет који би потсеhао на Земљу, било у погледу 
на температуру, било на састав атмосфере; нигде нисмо нашли 

воду која је таi<о потребна за живот, нити кисеоник без кога 
жив:пиње не могу опстати. Није ли према томе Земља по 
влашhенi!? Посматра ч који би је гледао са велике даљин е

разлиЕ<овао би је од осталих планета по плавој боји; Е<ало
риметриска мерења пепељасте светлости показују да се њен 

индекс боје мења nрема годишњим временима од онога који 
имају звезде класе А (Сириус) до онога звезда класе Г (Про
I<ион), доi< су ;Ј.руге планете, Меркур, Венера, М~рс и јуnи
тер више жуте од Сунца (класа G). То долази отуда 1uто ј е
наша атмосфера истовремено и гушћа од Марсове и провид

нија од Венерине. 
Ако је Земља повлашhена, - а да ли је повлашћеносг 

за једну nланету то што је настањена? -- то мало значи : 

дов ољно је незнатно смањити количину уг љендиоксида у ваз

духу па да се температура Земље знатно снизи Ј<ао и успори 

живот биљаЈ<а, што би опет пореметила живот животиња. 

Изгледа да је проблем који сам у nочетку постави о 

решен негативно; човек не би могао живети ни на Вснери ни 
на Марсу сем да понесе са собом залиху кисеоника , водr и 

хране. Шrо се тиче оног другог проблема који сам само 

укратi<о напоменуо: да ли се живот икада појавио на овим 

двема планетама, о њему немамо ни једно позитивно обаве
штење које би нам дозволило да га решимо, али можда ниј е 
далеко тренутак када ће наЈ\\ радови биолога омогуhити да 
сагледамо његово решење. Према налажењу Becquerel-a атмо
сферу су створиле биљке; оне могу живети у једном суд) 
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без слободно~ кисеоника и азота, али у коме има влаге, а оне 
са~~ испуштаЈу кисеоник и азот који су упиле из земље на 

КОЈОЈ расту. Ако ови резултати буду потврi)ени, онда би осу
ство кисеоника у Марсовој атмосфери као и очигледна разре

ђе~ост исте били довољан доказ да на овој планети никад 
ниЈе било биљака. 

До данас је човек узалуд тражио на другим планетама 
себи слична бина; сви основи подозреља ишчезли cv у тре
нутку када веровасмо да смо их ухватили, сви конци- који су 
томе водили прекинули су се. Признајем да је овај закључак 

тежак и сасвим различит од оног коме се надао Фламарион· 

али сл~димо пример научног поштеља који нам је он да~ 
и ~С1ВОЈИМ~ девизу коју је исписао на улазу своје опсерваториЈе. ЧуваЈМО наду, али немојмо тражити да кријемо чиљенице. 

Уосталом и ,\\ а и других звезда сем нашега Сунца, дру
гих планета сем оних које круже у нашој близини. Чудо жи

вота и мисли морало се поновити l'!егде у Млечном nуту. Ова 

мисао можда Ђе утешити оне меi]у вама који као Робинзон 
не могу живети без свога Петка. 

Друго йредавање 

А. Аанжон, 
декан фил. факултета и 

управник Опсерваторије у Стразбургу 

3вевде и атоми 

НЕКОЛИКО НОВИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Да би смо боље проценили значај по Астрономију СВ ( га 
што смо научили на nрошломе предаваљу, преtи tемо са 

општих на посебне случајеве, па tемо видети како се те чи

љенице могу применити на nојединачно nосматране звезде. 

Узећу две звезде, чије су историје нарочито nривлачне и 
испричаtу оно што о љима знамо. ' 

ПРИЧА О АЛГОЛУ 

Ово је криминални роман, I<оји би се могао назвати: 
:. Непозната ре':! и лажни траг«. 
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Астрономија се од многих других науна разлинује 110 

томе, што су нам предмети наших истраживања непристу

пачни и што се не могу подврtи експерименталном исnити

ваљу; принуђени смо пасивно да чекамо, примамо и деши

фр_ујемо поруке што нам их они упуtују. Све што знамо о 
звездама доспева нам путем њихових светлосних зракова; ми, 

дакле, вр~бамо и покушавамо да разумемо љихове сигнале. 

Има звезда које нам, изгледа, шаљу правилан низ тач<1ка и 

потеза, као повремене светлости какве куле светиље. Да бисмо 
разумели ове поруке очевидно не можемо се послужити 

Морзеовим знацима; na ИПdК тачним мерељима можемо отуда 
извуlш многа обавештеља. Алгол је најпознатија међу тим 
:.променљивим звездама«. Његови нам сигнали показују да 
су то у ствари две звезде, које се обрtу једна око друге. 
Час је сјајнија од љих двеју скривена, што даје потпуно по
мрачење или :.потез«, час опет слабија и тада имамо ~тачку<. 

Ово се периuдично понавља свака два дана и 21 час - и 
то је време обилажеља двеју звезда. 

Порука садржи и многа друга обавештеља, али нам за

даје Танталове муке. Има, да тако кажемо, само једна непоз
ната реч. Кад бисмо могли некако да сазнамо ту реч, порука 

би нам пружила занимљива обавештењR о стаљу система -
о преч ницима и масама двеју компонената, љиховом апсолут

ном сјају, љиховом меi]усобном растојаљу, љиховом удаљељу 
од Сунца. Али у колико нам та реч недостаје, порука нам 
не пружа ништа сасвим одређено у nогледу свих тих поједи-

ности. 

При таквим околностима астрономи не би били људи, 
ако не би покушали да наiју реч што им недостаје. Јер ова 
би нам· ре'-1 нарочито показаЈ1il колико је сјајнија звезда круп
нија од слабије, тј. кш<аВ је однос њихових маса. Неколико 
меi)у маље познатим променљивим звездама шаљу нам пот

пуне поруке (оне се према томе могу искористити за прове

раваље односа измеi)у масе и сјаја, и ми смо их на сл. 7 
приказали трпуглима). Што се тиче Алrола, тешкоtа произ
лази од знатнi\ сјаја сјајне компоненте, која пригушује и чини 
нечитким дели[(атније сигнале слабије компоненте. Благода
реtи другим систем 1 ма двојних звезда могли смо да утврдимо 

најчешну вреднџ~ т односа маса, па на основу тога Д;:Ј про

ценимо највер · шаrнију вредност ~а Алгол. Различити аутори-
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тети били су наклоњенијИ нешто другачијим процењивањима, али 

је оnшти закључак да у системима као што је Аrол, сјајна 
комnонента има ·два nута веhу масу од друге. Претnоставила 

се с тога да је непозната реч била » два « ; ова је претпо

ставка омогуhила да се израчунају различите димензије си 

стема, димензије за које се сматрало да су блиске стварности. 
Све ово изведено је пре шеснаестак година. 1 ) 

Дешифровање поруке " овом методом дало је за . сјајнију 
звезду полупречник од 1.100.(00 километара (један и по пута 
полупречник Сунца), половину Сунчеве масе, тридесет nута веhу 
. мо-ћ зрачења; итд. Види се на први поглед да се ово не сла 

же са нашом кривом на сл. 7; звезда чија је маса упола 

мања од СунЧеве масе, треба да је много слабија сј"аја него 
Сунце. -шга више, проналазак звезде I<oja је у толиком не
сладу са теоријом изаз,вао је прави поремt-ћај; али nри свем 

том, ако теорију треба проверити то проверавање треба извр 

шити на основу стварних чињени-Ца, а не претпоставки, Ш! је 

сасвим могуhе да су т .:ориј'ине ос но не поузданије од хиnотез е 

о непозf!атој речи .. Осим тога, спектрални тип Алгола при

пада он о ј врсти, која обиtiНО одговара веhим масама, па и 
то унеколико и зазива сумњу о вредности постигнутих ре

зу .rпата. 

Ако хоhемо да верујемо теорији што је изложена у 
току прошлог nредавања, треба да се прођемо неnознате 

речи. Или, да се дру~чије изразимо, претпоставку » два« треба 
да заменимо једно за другим различитим хипотезама, док 

међу овима не наиlјемо на ону, која -ke сјајној компоненти 
дати .iviacy и сјај у сагласности са кривом на сл. 7 Претпостав
ка :)два« даје, као што смо видели, тачку која је веома далеко 

од криве. Узмимо »три« као нову nретnоставку и ·израчу

најмо изнова масу и сјај; одговарају-ћа тачка је тада знатно 

ближа кривој. Наставимо са "четири", "пет" и тако даље, 
ако тачка прекорачи криву, знамо одмах да смо се сувише 

удаљили и да треба да узмемо међувредност, да бисмо nости

гли жељено слагање. Тако је nостуnљено било и новембра 

1925, па је наi]е·но да неnозната реч треба да буде :) пет« а 
не " два", - мало чудновата промена. 

Порука је тако постала: 

1) Грубља процењивања извршена су још много раније. 
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Полупречник СЈаЈне компоненте: 2.140.000 километара. 
Маса сјајне компоненте:. 4,3 пута Сунчева маса. 
Ако упоредите ове податке са првобитним бројевима, 

приметиhете да су веома различити. Звезди сад р.риписујемо 
знатну масу, која Ој.:говара много боље звездff В типа. За 
Алгол смо тако нашли да је 100 пута сјајниј .~ од ~унца, и 
ща је њеrова паралакса 0",028- два пута вене рдстојање него 
што се најпре претпостављало. 

!{ад су објављени ови закључци било је мало _изгледа 

.да -ke се они икада мо-ћи да провере на основу nосматрања . 
Могло се бар надати да -ke предвиi)ање у в~зи са nаралаксом 

бити или потврlјено или оборено тригонометријским одре
i)ивањем али она је толико мала, да је готово ван граf!ица 

1.ачних и прихватљивих мерења. Можемо, дакле, само зау

.зети став: усвојити или не. »Ако усвојите теорију, Алrол од· 

говара горњем моделу; одбаците ли је, ови вас резултати не 

.интересују«. 
Меlјутим, два астронома са оnсерваторије Ann Arbor 

покушали су да непознату реч утврде noмo-ky нароч.итог н~
.вог метода. Стварно они су реч били нашли и обЈавили Ј€ 
годину дана раније, али се за њихов рад није много знало. 
Ако се каква звезда обр-ће око себе, један нам се њен руб 
или »л имб « приближује, док се други удаљава. Брзине при
-ближавања или удаљавања могу се мерити помоhу Doppler-
-oвa ефекта у спектру, Ј<оји даје потпуно одређен резултат У 
-километрима за секунду. Тако можемо да меримо и меримо 

.~тварно екваторску брзину Сунqева обртања, посматрајуtш 
најпре источtш, па затим западни његов руб и узимају-ћи 
разлику посматраних брзина. Све је то веом~ лепо аа Сунце, 
·чији котур можемо да заклонимо, а да откријемо сам,о мали 

део што хпtемо да га посматрамо; али како tете да ~аклоните 
један део звезде, кад је она само обична св~тла тачка? Ви, 
разуме се, не можете; али на Алголу се то чини уместо вас. 

Ваш заклон је слаба Алrолова компонента. При њеном про
.лазу испред сјајне звезде наступа један тренутак кад се од 

ове види само танани срп на истоку, и тренутак кад се такав · 

исти сјајни срп види на западу. Природно, звезда је в:ь.ма 
. _далеко од вас да бисте стварно могли видети облик СЈаЈна 
·Српа, али у тим тренутцима светлост примате само од њих, 

Дер је остали део звезде заклоњен. Хватају-ћи ове тренутке 
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можете, дакле, да извршите мереља, баш као да сте звезду-~ 

сами заклаљали. Cpetioм, брзина Аголове ротације је велика, па 

се према томе може мерити уз релативно малу грешку. Помно

жите затим екваторијалну брзину трајаљем обртаља1) и доби

Ђете Алголов обим. Поделите га са 6,28 па Ђете имати nолу .. 
nречник. 

У томе се састојао метод што су nрименили Rossiter и 

Мс Laughlin. Применивши · га на Алrол овај nоследљи је за 

полупречник сјајне компоненте нашао 2.180.000 километара. 
Уколико се може ценити, овај је резултат необично тачан; 

-вероватно је чак, да је овај полуnречник сад боље познат од. 

полупречника ма које друге звезде, изузев Сунца. Ако погле

дате стр. 25 и упоредите ову вредност са вредношtу што је· 

изведена на основу чисте теорије, приметиtете колико је с.lа

гаље задовољавајуtе. Мс Laughlin је иззео и остале константе 
и димензије система; оне се такође nоклапају, али то је сам Оо 

no себи јасно, јер нам је недостајала једна једина реч. Одре
ђујуtiи на два начина, утврђено је да је непозната реч или. 

однос маса: 5,0 
Али ово није у исто време и крај nриче. Зашто је прва 

претпоставка о односу маса била толико погрешна? Познат0о 

нам је сада, да је неједнакост маса тесно везана за неједнакост 

сјај ева двеју звезда. Однос сја јева био је дат у првобитној Алго

ловој поруци; она нас је обавестила, да слаба компонента даје · 

отприлике) 1/ 30 светлости сјајне компоненте (бар смо ми то так 0о 

тумачили). Према нашој кривој то би одговарало односу маса 

21{'1., што не претставља неко нарочито nобољшање nрема прве

битној претпоставци 2. Да би однос маса био 5, требало би да је 
nратилац ј.ош много слаб;,tји: љегова светлост, дакле, била. 

би неnриметна. Иако оваква гледишта немају великог утицаја 

на основну nретпоставку, она нам изгледн nотврђују бар, да. 

та преnоставка није била баш сасвим погрешна. 

Назовимо сјајнију комnоненту Алгол А, а слабију Алгол. 

В. Пре неколико година откривен је и Алгол С. 3а Алгол А 

и В је утврђено да заједно описују путаљу око треtе звезде-

за нешто маље од две године - круже бар са том периодом 

1) Посматрано трајање је трајање Алголова обилажења а не обртања . 

Али су компоненте веома близу једна другој, па је вероватно да би им 

због велике снаге ПЈIИМе и осеке увек исте странr биле окре нуте једн а. 

nреыа другој, тј . да су им трајања и обртања н облаж е ња иста. 

зоt 

na се мора претпоставити да постоји нешто , око чега оне 

круже. До сада смо сматрали, да је за време скоро потпуна 

помрачеља Алгола А, све остало светло потицало од Алгола 

В; али сад нам је јасно, да оно произлази од Алгола С, који 
непрекидно сија истим сјајем. Отуда је 21/ 2 однос маса Алгола 

А и Алгола С. Светлост што потиче од Алгола В неприметна 

је, као што и одговара односу маса 51). 

Порука Агола А и В била је нејасна не само због не· 

nознате речи, веt и отуда што су се у љој биле омакле 

једна или две речи из поруке Агола С; потврђена на два на

чина, порука ипак није била сасвим повезана. На другоме 

месту она је изгледала несигурна и означавала :. два и пос. 

Последљи корак у проналажељу био је: да се нађе, како 

>два и по« nрипадају засебној поруци првобитно непознате 

звезде, Алгола С. Тако се све свршило среtно. 

Ни највештији детектив није непогрешив. У овој припо

ветци наш детектив-астронОЈ\1 је поставио логичну али још 
од почетка погрешну хипотезу. Он је на време могао да 
увиди своју грешку, да није било лажног трага што га је 
nриnремио треtи саучесник у злочину , а који, изгледало је, 

потврђиваше претпоставi<у. Била је то велика несреЂ::! , алк 
no томе ова прича и јесте најлепша детективска nрича. 

ПРИЧА О СИРИЈУСОВОМ ПРАТИОЦУ 

Наслов је овог криминалног романа: » Безумна nорука с. 
Сиријус је најсјајнија звезда на небу. Природно она је 

некада била веома често посматрана и астрономи су је за
једно са осталим сјајним звездама, дуго употребљавали sa 
одређиваље тачног времена и дотериваље часовника. Била је· 

·како се то каже, часовна :ЈВе:Јда. Али, увидело се да није 
била сасвим добар часовник; током неЈ<олико година она је 
редовно предљачила, да би затим почела заостајати. 1844, 
Bessel је нашао узрок те неправилности: Сири јус описује 
елиnтичну путаљу. Очевидно, мора да постоји нешто око чег~ 
.он кружи; с тога се закључило , да је то каква тамна звезда, 

1) Биhе эанииљиво да се дода, како се , и nоред тога што је СОfl
ствено светло Агола В неnриметно, може nосматрати рефлекс (или рера
дијација) светлости Алrола А од Агола В. Ово се одбнвено светло мења 

као н светлост м~сеца, прома томе да ли је Аrол В .млад• или "nун" . 
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коју никад нико није видео; а, бесумље нико није ни очеки

вао, да Ђе се икада видети. Сиријусов пратилац био је, ми

слим, прва невидљива звезда за коју се стварнu сазнало. За 

такву једну звезду не може се реЂи да је »хипотетичкас. Ме

ханичка су својства материје светија од случајне особине да 

ј~ · видљива; За проЗИрНО СТаi<ЛеНО OI<HO Не кажемо да је »ХИПОТе
ТИЧКО«. У близини Сиријуса постоји нешто што претставља 

најуниверзалнију особину материје - особину да no закону 
гравитщије · делује на материју што је окружује. А то је бољи 
доказ постојаља материјалне масе од окуларне извесности. 

Међутим, осамнаест година касније Alvan Clark је стварно 
приметио Сиријусова пратиоца. Откриfiе је једино своје врсте: 

Clark није посматрао Сиријус због љега сама, веЂ зато што 

је он био идеална светла тачка за провераваље оптичкоr 

савршенства једног новог великог објектива, што га је љегова 

фирма израдила. t.:lark се бесумње нешто мало разочарао, 

кад је сасвим уз Сиријуса приметио малу сјпјну тачку и по

кушао да је отстрани још бољим глачаљем свог сочива. Али 

тачка је и даље постојала, па се морало претпоставити, ца 

је то веЂ добро познати Сиријусов пратилац, кога још нико 

никада није био видео. 

Велики модерни телескопи лако показују ту звезду и то 

унеколико квари роман: али ако нестаје роман, наша науi<а 

добива, јер сад знамо да је пратилац звезда, која је исто 

толико масивна као и Сунце. Њена је маса 4;5 Сунчеве мr~се, 
али је љено светлосно зрачеље једва Ј /360 део Сунчева зра
~еља. Али нас толико слаби љен сјај није нарочито изненадио (1). 
јер, сматрало се да треба да има врелих, бело усијаних и 

веома сј~јних звезда и звезда црвена усијаља и веома слабог 

зрачеља, i<ao и других меi)уврста сјаја. Претпо;::тављало се да 

пратилац спада меi)у слабе црвено усијане звезде. 

1914, грофесор Adams, са Mount Wilson Опсерваторије, 

нашао је да пратилац није црвена звезда. Она је бела -
бело усијана. Па зашто онда не блиста? Очигледно, једини је 

вероватни одговор: да је веома ситна звезда. Према природи 

и боји љене светлости требало би да јој површна интензив

није сија од Сунчеве; али је укупна емитована светлост je.rtвa 

(1) У време о коме говорим за однос између масе и сјаја није се 

Још знало. 
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1/360 део Сунчеве светлости; површина, према томе, треба да 
буде мања од 1/360 дела Сунчеве nовршине. А то за полу

пречник звезде даје маље од 1/19 Сунчева пречника, па се 

тако овај глоб своди на димензије које би се пре приписале 

планетама, него звездама. Тачнијим. рачуном налази се, да је 

Сиријусов пратилац глоб чије су димензије у границама из

међу Земљиних и димензија велике планете Урана. Али, да 

би се у глобу, који је нешто веfiи (IД Земље, сместила маса 

нешто мања од Сунчеве, потребно је nроизвести веома снажно 

сабијање. Стварно постигнута густина достиже 60.000 ny1<1 
густину воде: отприлике једна тона на кубни цол (2). 

Наше знаље о звездама произлаз и из тумачења поитка 

што нам их доноси љихова светлост. Дешифрована, порук~ 

Сиријусова пратиоца ево шта је дала: » Изграi)ен сам од 

материје 3.000 пута rушЂе од· свега што сте икада могли 

наиЂи; тона те материје сачиљавала би зрнце, које бисте 

могли сместити у кутију од жижица.с Шта се може одгово

рити на такву поруку? Оно, што су многи измеЪу нас казали 

1914: »Ћути . Не говори rлупости!с 

Меi)утим, 1924 године, теорија која је изложена у прет
ходном предавању била је развијена; а ви се сеЂате да је она 

на крају показала, како се звезданR материја може сабити 

цо густине која знатно превазилази rустине што их познајемо 
1 

из наших огледа. Ова је по~ледица потсетила на чудну по-

руку Сиријусовн пратиоца, коЈа се више није могла одбацити 
као очигледна бесмисленост. Али то не значи да смо је одмах 

могли сматрати за истиниту, требало ју је одмерити и оба

зриво испитати, ако се жели да се не губи време на празним 

речима. 

Треба напоменути да ј~ веома тешко било одбацити 

првобитну поруку, сматрајуЂи је за погрешну. Да је маса 4/5 
Сунчеве масе, о томе не може бити никакве сумље. То је 
најбоље одреi)ена звезда на маса. Осим тога, очи г ле дно је да 

та маса мора да буде велика, да би скренула Сиријуса са 

љегова пута и пореметила љегову правилност као часовника. 

Одре)јивRље полуnречника није толико непосредно, али је 

изведено методом, који у своју активу убраја значајне успехе 

што су постигнути љеговом при,меном на другим звездама. 

(2) Око 60 кгfсм3 • Прим. прев. 
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Полупречник огромне звезде Бетелгеое, t'a пример, био је 

најпре израчунат на основу тur начина, пос:ле чега је нађена 

могуЂност да се и диреюно измери помоЂу интерферометра 

што га је пронашао J\l~ichelsoп; диреi<тно мерење је потврди

ло израчунату врепност. Шта више, Сиријусов пратилац није 

једини своје врсте. Недавно су нам две друге звезде послале 

поруке, наговештавајуЂи невероватно велике густине; ако 

водимо rачуна о томе, колико су наша срества за откриваље 

ове врсте звезда ограначена, више је него вероватно да су 

ови :.бели патуљцис ,' к·ако се гову, реЛативно многобројни 
у звезданој васиони. 

(Превео М. Протиh) А. 8. Eddingfon 

Sonce v oktobru 1937 
Submaksimalni ritmi (Rhythmus). 

Soncna aktivnost in heliografske sirine SRUpin. 

Ро julijskem submaksiшu 1937 је ostala severna роlоЫа v okfobru se 
mocno aktivпa . Sele koncem meseca је aktivnost zпаtпо popustila. Na novo 
se је pojavilo 9 skupiп, izmed teh sta blli 2 skupini kratl<olrajni . lz prej~njega 
meseca so preostale ~е 3 skupine. Posamezne pege so dosegle velikost: 10" 
.- 30", 36 ", 40 " , 55 ", 70" iп skupinska pega v smeri NS 144" iп v EW 270•. 
Samo v епi skupiпi so se poj'lvili svetlobпi trakoYi (Lich!Ьrtickeп). Bliza se 
submiпimum па severпi poloЬli, l<ajti dпе 19. ii1 20. oktobra se је opazila 
samo 1 pegica iп 1 рога . 

juzna роlоЫа је blia v septembгu i11 v pгvi polovici oktobra malo 
aktivпa. Se\e okoli 12. oktobг.a је pгicela aktivпost polagoma пaгascati. Na 
·novo se је pojavilo 10 skupin, izmed kateгih so blle З skupiпe \е kratkotrajпe. 

Posamezпe pege so dosegle velikost: 20", 30", 36", 40" iп 50", Dne 27. oktobra 
је blla na juzпi po.loh\i samo 1 skupina obstojeca iz 2 peg v velikosti 35" iп 

2 рог. 
Роvгеспа l1eiiografska sirina goreпjih skupiп је za sеvегпо ро\ о Ь!о 

-- 13.12 stopiпj in za juzпo роlоЫо - 18.5 stopiпj. Datum pгehodov пај se 
primerjajo z grafiкoni, ki jiil prioЬCuje meteгeoloska zrakoplovпa post<ja v 
Zemuпu, vsak mesec v tem casopisu. Metereologi ра пај primerjajo datume 
pгel1odov z istodobnimi vremeпskimi preobгati па celi zemlji . .Ze 1-2 ooi 

•ргеd datumom prehoda , se lahko pojayi vpliv sопса па zemljo. 
Zпano је ze dejstvo, da se па soпcu pojavljajo poleg noгmalпih skupiп 

kateгe obstajajo iz ene aJi vec vodeёih iп sledecih peg ter vmesnih рог, tнdi 
takozvane dvojne skupine. Dvojne skupiпe obstajajo iz vodece sknpine, kгteri 
.s ledi v nekem presledku se епа skupiпa, toda vecinoma v manjsem obsegu. 
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IPrethodi skupin preko kroga VR iп пavideznega centralnega meri
diana v mesecu oktobru 1937 

Heliografska 
Datum рге- siгina 

hoda : skupine: 

з. х. 1937 
з. х.· .. 

З-5 . Х ... 

7 . х ... 
9-!0. х. " 
1З. х ... 

15 16. х . .. 
17. Х. .. 
19. х . . 
20. х .• 

2627.Х . .. 

1

28. х. 

30. х. 
30. х. " 1 

1 

- 13 stop. 
-,- 22 

12 

-- 12 
12 

' 13 
24 

. - 13 
- 6 

27 
- . 12 .. 

29 

1.2 
9 

Razda\ja 1 

sRkupbine 1 Skнpina in пј• пi posebni zпaki: 
od u pгe-

hodu = о · 

290" s 1 skupina з pt~ 1 о·- 20". 1 рога, 
290" N skщJ. 2 peg. 10"-20" iп 2 

1 

р о re v гаzvојн, 
ceпtralпo N slшp. В '< NS 144", EW 270" 

1 z 38 jedri v zacetku del1tve, 

35" N 
70 " N 

140" N 
390" s 

\40 " N 
15G" S 
530" s 

72" N 

53S" S 

vide spodaj , 
skнp. А v гaskгoju , vide spodaj , 
s kнp. 3 peg :;.о• - 30" z vec jcd ri, 
skup. 2. peg 36"-40" z vec jedгi, 
skup. 2 peg 20"- 36" in 1 

1 vmesni pegic v razvojн, 
' 20" pega v razkгoju, 

! 
35" pega z jedгi v rэzvojн, 
30" pega z jrdrom, 

i skнp. 2 ре~ v NS 70", EW 54", 
sledec:t NS 55", EW 70" z jedгi, 
svetl. tra kom, v гazkroju , vide 
spodaj, 

skttp. 2 peg ро 36" z jedri , 1 
гаzkгој, 

250" s пепаdеп pojav pege 20' z jedri,l 
40" N sкup. 2 peg 30 · in 20' z jedгi 

1 iu vmesnimi popmi v гazvoju . 

· таk slнcaj dvojne skupine se. је primeril s se1--tembeгsko sekнпd. submaksi
malno skнpino, ki је opisaпa na stгaпi 245. То skupiпo zazпamujmo kot .sku· 
pino А". Sktipina А , ki је obstajaia iz vecje pege ter mпogimi sicdecimi 
poгami·je nenadпo poгastila do 13. sep!(mbгa tek so se sledece роге гazvile 
v 7 vecjih peg. Nato је skupina А zasla dпе \7 . septembгa. Vsled гotacije 
soпcne оЬЈе ра је skupina А ponovno vzsla dпе 1. oktobra, ze mocno zmaпj
sana. Imela је vodeco 30" pego, sledeco pego iste velikosti z 2 jedri ter 12 
vmesлih por. Skupiпa А је blla оЬ ponovпem povгatku maпjsa tег је гazsez
nost skнpiпe znasala v smeri Е · W 170". Сепtгаlпi meridiaп v krogu VR је 
.skupina А pгekoracila dne 7. oktobra. Zasla је v staпju гаzkгоја dпе 12. oktobгa. 

Ze па stгani 245 је omenjeпo, da је koпcem septembra iп siceг dne 
28. vzhajala поvа mоспа skupiпa . То novo skupino zaznamнjmo kot "sku
.pino В' . Skupiпa В se је pojavila па isti heliografski s iriпi (severni) kakoг 
skupiпa А ter se је razvila v mogocпo skupinsko pego s stevilпimi jedri. Dne 
1. oktobra је imela skupinska pega в З1 јеdег, dne 2. oktobra ze 33 jeder. 
Velikost pege је znasala v smeгi N·S 144' ' in v smeri E-W 252". Merid~aпska 
.pasaza skupiпske pege В је trajala od 3·5. oktobгa. Dпе 4. oktobгa Је btla 
velikost pege v smeгi N-S 144" iп v E-W 270" z З8 jedгi, kateгih vel•kost 1е 
.bila od 5" - 30". 

Nоtгапја razdalja mcd obema skttpinama А in В је blla dпе 4. окtоЬга 
300' . .Ze istega dпе 4. oktobгa so se pojavili v skupiпsl<i pegi 1:3, zpaki raz . 
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kroja in delitve z vdrom fotosfere v srednji severni deJ pege, ,,. oЬlikн jezika, 
sirokega 40" - ЗО". Skupinska pega В је v razdeljenem stanjн zas!a dne-
10. oktobra, skupina А ра 12. oktobra. 

Neoadnemu porastu v skupini А pred 1З. septembrom, је ро zal1odu te 
skupine dne 17. ~eptembra, sledil nov pojav mogocne skupinske p~ge В, na 
od zemlje obrnjcni severni poloЬli. Ро vzhodu skLipine Ј:! dne 28. septembra 
in skupine А dne 1. oktobra, sta tvorili оЬе skupini takozvano dvojno slmpiпo;*} 
med seboj sta blli oddaljeпi 300". Та dvojna skupiпa је Ьil <J poyzrcCiteljica 
sekundarnega submaksima , ki је trajal od prve polovice meseca .septembra 
skoraj do konca .meseca oktobra. Dvojna skupina В + А se је pojavila v 
ogromnih ctimenzijal1 in sicer па isti ћeliografski sirini. Razseznost dvojne
skupine је Ьila v smeri Е- W 525000 km. lzredno је to da se је v doЬi selшnd· 
submaksima, poja\· ila tako \'elika dvojna skupina, kar је predznak, da se 
bodo do prћvtga maksimuma pojavi ла soлcu ро silnosti in velikosti se 
stnpnjevali. Ako se Ьо pojavil pravi maksimum v лormalntm razdt.bju 11.2 
let, Ьi se m6ral pricakovaлi maksimum pojaviti , " doЬi submaksimнma v 
juliju 1939, ki Ьi Ьil ро dosedaлjih pojavih sodec, izredno mocan. TL1di pre
senecerJja niso iskljucena, da smo maksimu ie prav Ьlizu. Orafiko л na straлL 

277 лаm vse dosedanje pojave јаsло kaze. 
Skupiлska pega В је dosegla пa\· idezni centralni meridian v krogн VR

" opoldanskill uraћ dле З. oktobra. Dne 4. oktobra оЬ 11 h srl d. evr. с. је 

ceпtralni meridiaл delil skupir.sko pego В v dva dela. V pop ol daпskih ural1 
dле 4. oktobra in v jutraлjih urah dпе 5. nktobra је preknracil sirsi del pege 
В vizijski radij . 

Skupinska pega В је zahajala od 8-10. oktobra. Radi лјеле izredлe 
\'elikosti ра se је pricakovalo, da se poлovno povrne. Res dле 21. okobra је · 
vzhajala fiova velika skupiлa. Nahajala se је ла isti heliografski sirini severлe 
ро!оЬ!е, kakor pega В . Skupiлa је obstajala iz ·2 vecjH: peg. Vodtca pega је 
Ьila velika v sшeri NS 70", EW 54" s 4 jedri iп svetlobnim trakom , sledeca 
v smeri NS 55" i11 EW 70 " s б jedri. Skupina је Ьila оЬ prehodu preko 
kroga VR dле 26-27. oktobra v razkroju ir1 sicer vzhodna pega. Rotacijskl 
cas te skupine ni isti, ki Ьi ga morala imeti pega В оЬ ponovnem povratku. 
Ni iskljuceno, da је pega В potovala v smeri Е W tekom rotacije. Povprecna. 
dnevпa premaknitev pege В v smeri E·W Ьi zпasala 15·20000 km, kar odgo
varja hitrosti, ki se је v podobnill primerih ie opazovala. Taka Ьi se tolma
cilo skrajsaлje rotacije pege В оЬ лјелеm poлovnem povratktt iл prehodu. 
preko l<roga VR dne 26-27. oktobra. Skupiпa је zasla v razkroju dne 
31 oktobra. 

Zaлimivo је sled~ce dejstvo, l<i se је opazilo о priliki prehoda sku-. 
piлske pege В preko vizijskega radija dne З-5. (>ktobra . Se dne 4. oktobra so 
vremeпske opazovalпice лapovfdovale ро radiн, da Ьо Iepo jeseлsko vreme 
tr11ja!o dalje. V zgodпih jutraлjih ural1 dле 5. oktobra ра se је izvrsil лепаdел. 

vremeлskr prenbrat. V raznih dezelah па zemlji so Ьila лeurja iл viharji, pri 
лаs ра silni nalivi Ьliski in grmenje. Direktлi vpliv slшpinske pege В оЬ "pre-

*) Slika па strani 278 kaze sолсе dne З. Х. Na sliki vidimo v tem, 
clanku opisano dvojno skupino, skupiлsko pego В " sredi sолса, iл лekoliko. 
vzhodпo (desлo) skupiлo А. 

hodu" ла zemeljsko ozracje је v tem primerн verjeteп. Na datum tega .p re
hoda" sem .v tнkajsлjem dпevпem casopisju opozoril. 

V dobah submaksimov in sekundarnih submalzsimov је diгelгfni Ppliv· 
sonca па zemeijsllo ozrai]e pojacen ter povzrocajo zlasti pege ali skupine peg 
visoke intenzivnosti v teh dobal~. оЬ priliki prt1юda preko kroga VR ·direktne 
motnje zemeljskega ozracja, kakor tudi vcasilz motnje magnetne igle, polami' 
svit, jadiпg· in drug·e elektricne moinj. 

Nel<ateri ра celo menijo, da takurckoc sonce povzroca tudi druge ne
srece. Res је, da је povecana zivcпa razdra zenost tнdi vcasih odvisna od• 
slabega vremeпa, kar Ьi se v gotovih slucajih Iahko smatralo, kot indi!'el<ten 
vpliv sonca, katero је povzrocilo razn~ motnje v ozracju. 

Ako pog1edamo taЬ!ico prehodov peko kroga VR za mtsec oktober 
1937, se opaza, da so prehodi па severni pol o Ьli se stevilni, ла juzлi poloЬli · 

ра лarascajo. Se bolj zaпimivo је ра dejstvo, da se pojavljajo skupiпe in 
pege ла severлi poloЬii v лizkih heliografskilt sirinah, na juzni poloЬ!i ра v 
visjih sirinah. Povrecna heliografska siriпa pojavnv skнpin ла severпi poloЬli · 
zлasa za mesec oktober 1937 + 13.12 stopinj iл na juzni poloЬii - /8.5-
stopiлj. 

Nas!ednja taЬiica kaze, ла kateri pOYpr ecЛI heliografski siriпi so se 
J.oojavljale skupine, ki so oznacene v mesecnih pregledih prehodov , iп na 
kateri pol oЬ!i. 

Mesec : 

Povrecna heliografska sirina: 

severna pnloЬia : 
· - stopinj: 

juzna ро!о Ь!а : 
- stopiлj: 

julij 19З7 16 15 1 
avgust 21 14 

septembar 18 11 1 
oktnber ·

1

1

• 13 18 
~----~~~~~------~------~~------~-----------------

Тн ораzашо zanimivo zakoпitost. Cim ја~ја је aktivnost slшpin, fem· 
visja је povrecna !zeliog1'afska Sirina, zlasti v avgustн iл septembru, kar odgo
varja opazovanim dejstvom. Submaksimum је пastopil koncem julija 1937 n~ 
severпi po1oЬli, sato pride роvесала aktivnost do izraza sele v avgнstovt· 

povprecni I1e!iografsi<i siriпi. Sekundarлi septemberski submaksimun: је tud~ 
izra.Zeл v visji 11eliografski siriлi. Nato znizaлje aкtivлosti па severm ро!оЬ11. 
v oktobru kar se izraza v лiijih 11eliografskil1 siriлall. 

Na 'juzui poloЬli se se opa.Za SIJiievaлje heliograf. sirine iz prejsnega 
submaksima па juzлi poloЬ!i, v oktobru ра је nenadno zџisanje poџprecnih 
heliogr. sirin, kot zacetek лоvе subшaksimalпe dube. . . 

Orafikoл па strani 277 лаm ka.Zt> , kako potekajo na em tл rstr soncr11 
poloЬ!i sekuлdarni submaksimi iп submaksimi. Predhodлik eлemu submaksimн 
је nnrmalno ла isti soncпi poloЬ!i ел sekundarлi submaksimum, subm~ksrmu. 
ра sledi zopet er1 ~elшлdarлi submaksimum. Radi Iozjega oznacevaпJ~ .ene 
take dobe iл pojavov, imeлнjmo to dobo ројаvоџ, kot en submalzslmalnt ntem 
(Rhythmus). Submaksimalni ritmi se meпjavajo па poloЬlah ter sledi severлemu. 
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·filmu juzni in obratno. Vcasih se ра ritmi tudi delno krijejo, tako da nastane 
med dvema submaksimoma samo en sekнпdarni submaksimнш, kakor se је to 
zgodilo med januarskim 1937 in julijskim 1937 submaksimom ter med julijskem 
1936 in januarskim 1937 submaksimom in med septemberskim 1926 in marce
vim 1927 subma ksimom. Julijski subma ksimalni ritem 1937 па severni poloЬii 
pojenjuje v oktobru 1937 in tu se opa.Za , da se pojavljajo skupine povprecno 

. па nizkih lzeliograjskilz sisinah. v oktobra ра је' pricela aktivnost па juzm 
poloЫi nara~cati kot pricetek janнarskega 1938 ritma. Tu se ра opa.Za zani· 
mljivo dejstvo, da so pojavi slшpin па juzni poloЬ!i v novem ritmu па pov 
prec no visji !teliografski sirini. Pri menjavi ritmov se ta pojav ро dosedanjih 
opazovanjil1 red110 dogaja. lz tega sledi: 

Submaksinztzlni ritenz koncuje v relativno nizjilz heliograjskih sirinalz, 
. lmkor priceпja novi sledeii ritem , /и· priceпja v relativno visjih keliografski!t 
. sirinп!t . 

Та skrivnostni pojav ritmov ter nacin njihovega pricetka in konca nam 
Ьо morda pokazal pot, ро kateri se Ьо enkrat resil proЬ!em pojav1janja skupin 
ir1 peg. 

LјuЬ!јапа, 1. пovembra 1937 lvan Tomec 

Дјелатност Сунца у оi<тобру 1937 
Дјелатност површине Сунца је сnрам дјелатности у прошлом мјесецу 

незнатно порасла. Види се то из веhе г броја n јега и чест их и дуготрајних појава 
· свјетлоносних трака, док ј е гранулација била наnадно слаба. Ради лијепог 

времена, које ј е у главноме овај мјесец владало, могли смо Сунце 17 пут 
мотрити, те је максимвлна дјелатн ост njera била 4·тог о. мј., а најслабија 

.&н е 23-hег о. мј. Наnроти в је грану,лација била најлабија 23 и :24 -тог, а не
што јача 19 11 26 до 31 о. м ј . Свј етшrх трака имали смо: 

Д а н: 1: 2 з 14 16 1 23 
5рој трака: Ji 2 1 l 

24 25 26 
5 

27; 
3. 

Од дora ljaja на Земљ rr вриј е.1нr о је истакнути nотрес у Мексику, веАике битке 
код Шангаја, расуло сјеверни војске у Шпанији, поновно потаnање бродова 

у Средозеном мору , дјеломична талијан. м обилизација, немири у Палестинм 
~r тд., да кле све догаlјаји, који су знатн а узбунили људство. Тек he каснија 
истраживања доказати у кололико је све то у вези са Сунчаним nјегама, 

. али неки наnап.ни паралелитет избија очито. 

На основу властитих мотрења израчунали смо ове Wolf- oвe релативне 
l'ipojeвe r: 

д а н: 11 2 1 З , 4 , 1 О 1 12 1 13 1 14 1 16 1 19 1 20 1 21 1 23 1 24 1 25 1 26 Ј 27 ј 3! ; 
r: jj i92,200 ' 225 jl45' 177 ' 1801151 l143 jl05j99 j!04j54 j 56 j89 '1171 94Jt3S 

Одат.11е и злази средња вриједност за читави мјесец rm = 135,4. 

Др. С. Moxopoвuчuli. 

Strucni deo 

Einstajnov efekat i pomracenje Sunca 
od 19 juna 1936 godine 

Gospodine urednice, 

зоg... 

U :t,Satumuc br. 10. god. 111, na str. 249 referiraпo j e
pod istim naslovom, da је astronom Royds snimio spektar 
Sunca za vrijeme pomracenja 19 juna 1936! da је konstatovao, . 

"da је pomeranje spektralnih linija 0,003 А Ьilo duplo od vri-
jednosti efekta· koji proizlazi od Eins!ajnove teorije". Dalje se 
ka:ie izricito , da је "Royds izjavio da takovo razmimoilazenj e 
zahteva jedno objasnjenje koje nije jos pronadeno". Ovakova, 
tvrdnja, ako је doista izrecena na sjednici Britaпskog ~r. astr.~ 
nomskog drustva, moze potjecati tek od nepoznavanJa moj th_ 
radova '), u kojima sam ekzaklno pokazao, da је Einsfein po
qresno izracunao dvaput manji efekat Ovo sam pitanje vrfo
~psirno i kriticki osvijetlio u svome velikom prikazu "Optik 
be-л·egter Kбrper" i tu moze svatko naci sve potreblte formul e 
i obllatu Шeraturu, kao i cjelokupni prikaz mojega rada na. 
tome podrucju2). Ovdje dacemo kratki prikaz moje teorije :. 

Poznato је, da орса teorija gravitacije radi sa бauss-ovim . 
krivolinijskim koordinatama, gdje је linijski elemenat dan, 

izrazom: 

--~Mo!LOroviCic: Die relativistisclle LichtaЬ!enkung uпd Verschiebung: 
der Spektrallinien, sowie eine Erweiteruпg da allgemeinen Relativitatstheorie. 
.. Astronom . Nachr. • 223, Nr. 5333, Kiel 1924. 

Ober die Moglichkeit der Erweiterung der speciellen und der allgemeine n• 
Relati vi tatstlleori e. ,Mem de Ја Faculte d. Sc . de 1' Universite de Litlнt~nie ' З,. 

Kaunas 1926. 
Bem~rkungcn z1 meiner Erw~iterнng der allgemeinen Relativitats tlleorie 

und die ge•taш~re J3estimmung der Gravitationspotentiale gik· ., Astroпom. Nachr .• 
229, Nr. 5495, Kiel 1927. 

21 s. Mo!Jшoviiic: Optik bewegter Korper. ,Handbuch d~r physi kal r
scllen Optil<' Bd. 11, (gl. osoblto str. !003 i dalje) l1erausgegebe n vor1 Prof. 
Dr. Е. Oehrc!гe, Leipzig 1928. 
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Ovdje su ilki komponente fundamentalnog tensora, koji ро 

6aшs-u odreduje metrijska svojstva »Svijeta «. Einsfein је ovih 
10 komponenata nazvao gravitacijonim poteпcijalima, jer mu 
oni karakteriziraju gravitacijono polje, te ih је proracunao za 

-centro-simetricko polje. No posto ih је on be.z potrebe odvise 
specijalizirao, to sam ih ја kasnije dao и mnogo opcenitijem 

· OЬ!iku (u skladu sa v. 6/eicfi-ovim istrazivanjima): 

911 = - (Л- : - /Х 2 1) 92~ = -(Л -!- /Х 22) 9зз = -Л 
9I 4 = 924 = gз 1 = О 912 = 9 21 = -/х1 Х2 
9 ,. =-(1 -J- q,Q--Q 2 Q2

) Хз =О X4 =ci . J f=Т, 

. ~gdj e је : 

q, =- (1 -!- m) 

л = 1 -1- ћQ - - ... 

а 
Q= 

r 

2kM 
а - . 
- ст 

ј 
1=2 · Q(1-:- ... ), 

r 

. а ovde је !11 masa centralnoga tijela. 

l 
~(З) 

Ј 

Na osnovu toga izracunao sam ја ove formule za poznate 
vec e fekte: 

1. Za promjenu prostornih, doticno vremenskih cluzina u 
-gr av itacijonome polju 

kM 
dx4 = 1-l-(1 -1- m) -

rc2o (4 а , Ь) 

2. Za lлzinu svjetlosti u radijalnom, doticno transverzal
'nom s mjeru gravitacijonoga polja 

. Cr = Со [ 1 - ( 1 - 1- h -1- ј -- m) ~] 
1 1 r с 20 ' 

Со [1 - (1 -!- h - :- m) _!_~ ]. 
r с 0 

Ct = 

] 
} (5 а, Ь) 
1-, 

З. Za otklon zrake svjellosti, koja prode kraj mase !11 u 
-udaljenosti r 

2 k м 
B = (l--11--j-/-m) 

2
, 

r с 0 
(6) 

Је konacno 

. 3-11 

4. Za pomak spektralnih linija u 9ravitacijonome poljll 

' ' -1•0 k М 
- - - = - (1-:- h -1- m) -2 · 

' ' о r с о 
(7) 

Ove efeкte ni;e nifko jos do тепе dao u оvако орсе

лоте оЬ/1/(u. 
Kako vidimo dolaze ovdje cetiri konslante ;, /, т, i q2 , 

kojih vrijednost moramo napose odredш. Ја sain ve.c Ыо 1924 
·9odine pokazao, da konstanta т karakterisira materiju, te da 

· moze tri razlicite vrijednosli poprimiti , naim e : 

m = О -1- ... , m = - 1 + ... , ili m = - 2 -!- ... ; (8 а, Ь , с) 

prva z9oda vrijedi za po;;, ifitmu (oblcnu, tesku ili barijsku) rt:~a
·teriju, druga zgo ca za лeufra lnu (e tersku 'ili arabljsku) mate
riju , dok treca zgoda vrijedi za nega!irmu (e le klricku ili anti
bпrijsku) materiju. Time sam dao takovo prosire nj e орсе teo
rije gravitacije о kakovom relaliviste nisu mogli ni s anjati. 

Za konslantu q2 pokazao ј е v. 6/eicfi, da ј е neovisna od 
n i od ;, te da utjece па strukturu vremena i radi toga na onu 

·geodetsku liniju, duz koje s e 9iЬа stvarna tocka u gravitaci
Jonom e polju. Тбkо је v. 6/eicfi izveo mпо9о opcenitiju for
mu\ u3) za giЬanje perihelija plan~ ta u koju ulazi i koпstanta q2, 
-koja se iz same te orije neda nikako odrediti , ра је tako teo· 
rij a u skladu sa svim mo9 ucim pomacima pe rihelija plaп e la . 
Tako pomicanje perihe lija planeta Merkшa, koje u ostalom 
nije niti konstantno, ne dokazuje орсе teorije, s to ј е г e lativi· 

·sta freun d!icfi koпacno morao otvoreno priznati. 4
) 

Dalje sam ја pokazao, s obzirom na jedan rad А S, Edding
'fon-a, da moraju postojati ove po9odbene je dnadzb e : 

-1 -I- 11 -J- j-m = O 
1 - h -1- ј -1-m = О 

3) Ovu form alu mogli Ьi pisati u najopceпijeom oЬlilш: 
. 8 n8 а2 

6 ш = (2- 2 q2 -1- 2 h -1- Ј) с 20 р (1 _ Е2) 

} (9 а , Ь) 

4) S. Malzorovicic: Polozaj Einsteinove te orije relativnosti u savreme
·noj fizici. (Pred avao u Akadem. psiholoskom klubu dne 2 dec. 1962 g. u Za· 
:grebu). Prestampano iz "Arhiva za hemiju i farm." VII, br- 1. Zagreb 1933. 
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Ovaj 'Sistem je -sam"O'- tako moguc, a-ko је: 

h / m 

onda izlazi odmah, da је 

ј = о. 

Tako izlazi, da је 

za т= О samo h = 1; 
" m= -1 
" m= -2 

" 
" 

h =О; 
h = -- \. 

(10) 

( ll ~ 

) 
~(12а,Ь,с} 
Ј 

lzracunamo li sada pozta~ale efekte za pozitivnu ili oblcnu ma
teriju, upotrijeblvsi vrijednosti (11) i (12 а), tada dobljemo: 

k м 
dx1 = 1----

r с2и ' 

Cr = Ct = Со 1 1 -
2k м-

r с2о Ј· 
l 
}(13 a-d ). 

в 1 
1 

i mi vidimo, da za brzine svjetlosti u radijalnome i 11 transver
zalnome smjeru gravitacijonoga polja izlaze jednake vrijedno, 
sli, а ne razlicite, kako је Einsfein pogrijesio i za рошаk spek
tralnih linija u gravitacijonome polju, jer sam ја vec prij e
pokazao, da iz (7) izlazi, radi ( 11) i ( 12 а), 

Ј'- Ј'о ( 14)> 
1' & 

а to је drтostruкi pomak nego sto ga је Einsfein isracunao, 
Cini se efo, da su mjerenja asfonoma Royds-a dока:юlа isprarт
nosf uprarтo тоје formule (14), sto је vrijedno istaknuti. 

Zagreb, oktobar 1937 g. 

Prof. Dr. дtjepan !ИofiororтiOc 
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RESUME: 

Einsteineffekt und die Sonnenfinsternis 
von 19 juni 1936 

In Bezug auf die Nachricht, dass der Astronom Royds auf 
--e iner Aufnahme des Sonnenspetrums wahrend der Sonnenfin
.s te rnis von 19 Juni 1936 eine Verschiebung der Spektrallinien 

0,003 А konstatiert hat, welche Verschiebung doppelt so gross 
als diejenige nach der Eins\einschen Gravitationslheorie ist, 
macl1t der Verfasser darauf aufmerksam,. dass er schon im 
Jahre 1924 eine noch allgemeinere Gravitationstheorie enlwi
cкe\1 halte, we!cfie eine doppelt so g.гosJe Verscniebung. (14) der 
дрекfга//iпiеп im бrarтitafionsfelde :ш r Fo!g.e fiafte. IJer Ver
fasser giЬt hier in einer gebrangten Form den lnl1all und den 
G edankengang seiner erweiterten Theorie, welche nicht nur 
fй r die gewohnliche (barische) Malerie giltig ist, sondern auch 
fйr den Aelher (abarische Malerie) und fйr die Elef<trizilat 
(anliЬarische Malerie) . Naheres findel man in meiner grбsseren 
]Jarstellung "O ptik bewegter Korper" in Gehrches Handbuch 
der physiкal isch en Optiк, Bd. 11, Leipzig 1928 . Es scheint, dass 
die Royds · schen Messungen meine Gravilalioпstheorie beslatigl 

haben. 

Преглед и новости 

бергу откривен је нов и веома инте

ресантан објект . Позиција октобар 28 
у 321• 27,бm свј. врем.: 

а = t'l 34,2ПI ; 0 = - 1- 8° 6' ; 

привидна величина 1 om . Помак у јед

ном сату [часу] 21', позициони угао 

150°. [ВеоЬ. - Zirk. XIX, Nr. 39. 1937 
okt. 30]. 

Планетоид !937 1. В . - Астроном

СIШ оnсерватор београдске универзи

тетске опсерваторије на Великом Вра
чару г. М. Протиh нашао је веh други 

нови планетоид на једном снимку од 

1 О маја 19 !7. Нови планетоид праhен 

ј е готово мјесец дана, те са знатиже

љом очекујемо елементе његове стазе. 

Ово је нов и лијеп допринос југосло

венске науке астрономији. Capel/a (а Aurigae). - Познато ј е, 

да је Capella најсјајнија спектроскопска 
Обје«т Reinmuth 1937. - На двострука звијезда; обе компоненте 

астрономској опсерваторији у Хајдел- јесу око IQО-пут сј ајније од нашега 
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Сунца, те обиђу заједни чко тежиште 

у 10 -! дана . Сада је откр ит у 12' уда 

љености други па р звијезда као npa· 
тилац: једна ј е JOm, а друга комnо

нента 1 З,7m . Други се пар звијезда 

састоји од nатуљака, те ј е једна 50-nут, 

а друга 1 300-nут слабијега сј а ј а од 

нашега Сунца. Оба пара су раздалеко 

за 12СОО астроном . метара. Дакле Ga
pe lla је четворострука звијезда. Сада 

hемо је nосматрати и са више инте

реса. [.Die Himme lswelt" sv. 7-8, 
1937, te "GodisnJak n. n. za 1938"] . 

Облаци ввијевда у Штиту и у 

Стријелцу. - Један од најлеnших 

објеката у Млијечној стази је сигурно 

облак звијезда у Штиту (Scutuт ) . О 

nрироди тог облака наnисао је заним

љив nреглед В. Sticker [Die Himmels
\\' elt, sv. 11-12, 1937]. У удаљености 
од нешто преко 1000 год. св ј . nрестаје 

наш локални облак звијезда у коме 

се налази наше Сунце. Надаље у 

удаљености од којих 450Ј год . свј . на

лази се звијездано јато М 11 , у коме 
су звијезде око 8000-nут гушhе неrо 

ли у околину нашега Сунца! Сам 

облак зв и језда у Штиту nочима у уда

љености од кој их 4.'ЈОО год. свј , те 
сиже до удаљености од бОСО год. свј., 

а ширина облака износи оnет око 

1000 год. свј. Но густоhа звијезда је 

маље него ли у облаку, у којем се 

налази наше Сунце. Сасма другачије 

је са огромним облаком звијезда у 

Стријелцу, којега је истражио А . Wa
llenquist [Upsala Medde landen, sv. 69, 
1937]. Овај облак звијезда nочима у 

удаљености од којих 1500 год. св ј , а 

најв еhа му је густоhа у удаљености 

од кој их 6000 год . свј . Али криво би 

било мислити, да се главчина или ере-

диште Млијечне стазе овђе налаз и ; 

наnротив љега треба тражити иза там 

них облака у Стријелцу и Офијуху. 

а за тамне облаке држи се данас да 

су састаРљени из в рло ситних метал

них честица. 

I<омет 1937 f [Finsler] . - Н а наш 

чланак о мотрељима овог комета, који 

је изашао у " Сатурну" бр . 8- 9, nо

слао нам је љегов обретник г. nроф . 

Р . Финслер два пара фотографских 

стереоскоnских снимака овог комета. 

Међутим је један пар ових слика веh 

изашао у "Die H iттelswelt ", br. 
11- 12, те hемо други пар слика зго

димице д о н е т и. Како сакуnљамо 

даљља мотреља nривидне величине 

овога комета, то hемо · рачун о nро

мјени сјаја nоновити на основу врло 

оnсежног материјала, но двојимо, да 

hемо доhи до различитог резултата 

него ли nрије добив е ног. О томе hемо 

још наnосе извијестити. Уnозорити 

морамо, да смо nрије израчунали nро

лаз кроз nерихел за којих 7 до 8 дана 
nрерано, аЈIИ треба имати на уму, да 

је то учиљено на основу малобројног 

мотреља nромјене сјаја и да ј е то 

yonhe nрви такви nокушај у лi!Тера 

тури. Ради тога морамо бити са ре

зултатом врло задовољни . 

~ Cassiopeja e. - Уnозоравамо мо

триоце неба, да је ова наша најближа 

nромјенљива звијезда знатно изгубила 

на сјају, те је сада отnрилике 2. реда . 

Како ми мјеримо веh nреко 4 мјесеца 
љен сјај, те hемо о томе засебно и 

оnширно извјестити: 

Др . с. м. 
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Ивrлед неба у јануару 

Суuце 1 ј ануара 1938 излази у 7h и 1б"' а залази у 1 бh 7m; nрви дан У 
години трај е 8h 5Jm ; трајаље астрономског сумрака износи · 1'1 4бm 20. Јануара 
Сунце улази у знак Водолије. 31 ј ануара излази Сунце у б11 59m, залази у 

lб l1 44m - дан трај е ~h 45m . 

MECEU 

МЕНА 
У Београду 

Да т ум 1 Ч а с ме не !Знак ме н е ! 
1 
излази 1 залази 

h т • h т l ll т 

1 Ј 19 58 о Млад месец б 45 16 6 

9 Ј 15 13 Ј) f l pвa четврт 10 39 - -

® Пун мес е ц 17 5 б 55 
1 1б l б 53 

([ По следља че т врт о 7 10 28 

1" 1 

9 9 

1 

14 35 
1 
о 

1 

Млад месец 

1 

6 30 

1 

1 б 59 31 l 

Bmepa. Приближује се г i' рњој коњункuији са Сунцем те ј е У току 

јануара невидљива. 

Марс. Види се увече на заnадном небу ; 7 јануара је у кољун к цији 

са Месецом у 1'' . 
fуйиШ.ер. 29 јануара стиже у кољункuији са Сунцем стога ј е цел ог 

месеца невидљив. 

Саш.урн. Може се ви 1ети на вечерљ ем небу. Привидно се nрибл ижује 

Сунцу, те he ускоро нестати за nосматраче . 

Ypau као вечерља звезда може се nосматрати на заnадном небу. 

Привидно се nриближује Сунцу. . 
За јануар месец 1938 г. изостало ј е даваље ефемерида, nошто НИЈ една 

од великих nланета није повољна за nосматраље . 

ЗАНИМЉИВЕ ПОЈАВЕ 

Јануар 

1. Венера у кољункциј и са Месецом у 2h. 
З . Сунце је у nepиrejy у 9h ( на најмаљем одстојаљу од Земље) .. 

Јуnитер у кољункцији са Месецом у 19h. 
7. Марс у кољункци ј и са месецом у Jh. 

20. Сунце улази у знак Водолије у 18h. 
21 . Меркур је у највеhој заnадној елонгацији у 4h. 
31 . Венера у кољункцији са Јуnитером у 2h; Венера О,б0 јужно . 

Павле Елzтtуел 
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В реме у септембру 
(И 3да i е Ва 3духоплоЬно Метеоролошlю оделење 

у 3емуну) 

У овоме месецу делатност циклона се знатно појачала на целом 
европском континенту, а нарочито у области Средоземног Мора. Услед 
тога је временски карактер у нашој земљи био јако променљив, а нарочито 
се то запажало у западним пределима, где је непосредна близина Средо-
земног Мора била од нарочитог утицаја. 

Дубока ваздушна депреси ј а, која се одржавала у почетку овог месеца 
у околини Исланда, изазвала је излив ваздуu!НИХ маса из суптропских пре
дела, које су nреко Шпаније и Француске досnеле у Средњу Европу и на 
Балканско Полуострво. Својим доласком на Евроnско копно ове су суве и 
тоnле масе изазвале разведравање на јужној nоловини континента и у за
падним пределима наше државе. П rд уnливом ових маса д t латност циклона 
померила се даље према истоку. Али утицај ових циклона још се осећао 
на источној половини, где је nреовлађивале облачио са нешто кише. Јачи 
излив ваздушних маса у средњу и југоисточну Европу елиминирао је утицај 
источних циклона, те је у целој нашој земљи завладало ведро време . Овакве 
временске прилике владале су до 1 О овог месеца. Овај ваздух 
долазио ЈС углавном средином европског континента и преко Шпаниј е 
на Средоземно Море. Овим је било вршено обухватање тоnлог ваздуха 
на Средоземном Мору, где је отпочело ствараље новог циклона, који је 
изазвао нове кише у нашој земљи. Висока темnература и ведро време, 
које је владало тих дана над континентом омогуtшЈIО је jai<y делатност 
цик.~она средином месеца нпд !lелим континентом. Нарочито јака активност 
цик,1она била је зпnажена у области северног Балтичког и Средоз~ мног 
Мора. 

Одржавање циклона средином евроnског континента изазвало је 
долазак хладних ваздушних маса из сенерних предела, чак са Гренланда. 
који су се преко Атланског Океана и заnадне Европе .нагло раширили 
на континенту, где су изазвали осетно зi!хлађење и извесно разведравање. 
Само на Средоземном Мору одрж:ша се још тоnли ваздух, који подржава 
и да.ъе н 11 облачење и кише у Дравској и Савској бановини. Међутим, на 
осталом делу државе владало је ведро и тоnло време. Овакве временске 
прилике владале су све до 2-1 овог месеца. После овог датума топли 
ваздух на Средоземном Мору био је потиснут даље према југу, те је на 
стуnило разведравање и у западним пределима наше земље, где је било и 
доста често јутарњих магли. С а мо крајем месеца са упадањем новог уме
рено хладног таласа nреко западне Европе и Алпа у нашу земљу, поново 
се nовећала облачност , те ј е било и кише местимично. 

Кретање временских nрилика по данима види се из доле наведеног 

nрегледа: 

1-5 септембра : Делимично облачио у северозападним пределима и 
на Примор ј у. Преовлађивале ј е облачио са местимичном кишом на осталом 

_делу. 
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б -10 септембар: Лреовлађивало је ведро у целој краљевини . Кише 
у п.ъусковима било је местимично. 

~ 1-13 септембар : Лреош.ађивало је обт. ачно са местимичном кишом 
у целоЈ Краљевини. 

14 се~тембра: Лреовлађивало је ведро у целој Краљевини . Јутарње 
магле било Је у долинама и котлинама . 

15 септембра: Облачио са кишом нарочито у западним пределима. 
Ј б -20 септембра : Лретежно ведро и топло време на веhој источно ј 

половинн, ~ облачио са кишом у западним nределима и у Горњем n и-
мор) у , где Ј е било местимично олуја. р 

. 21-22 септембра : Лреовлађивало је делимично облачио време 
целоЈ Краљевини са nовеhаном облачношhу у за nадним nределима где 1-~ 
било 11 кише . ' 

23-2 4 сеnтембра : Облачио са кишом у за nадним пределима, а дели
мично облачио на осталом делу. 

. 25 - 28 сеnтембра: Ilреовлађивало је ведро у целој Краљевини са 
)утарњом маrлом у долинама и котлинама . 

~9 - 30 с е nтембра: Лреовлађивало је облачио са местимичном кишом 
у целоЈ Краљевини . 

К ретање средње дневне, максималне и минималне тем пературе као 
и водених талога види се из nриложене таблице. ' 

Knjige i casopisi 

А . NiЬ.Iitschek : Sternwarfe fйr jedermann, (254 str, i 37 
1аЬiа, :- Verlag "Das Bergland-Buch" Salzburg 1937; cijena 
karlon1rano R. М. 5·- u platnu б· ) и .. k k , - . ·~'-ПJiga, а ovu upravo 
tr~?am?. da~as, kada se nauka siri i u najsire slojeve naroda. 
OIJ .kn}Ig~ Ј~ upravo originalan. Pisac polazi sa stanovista da 
sv~k1 l}ubtle!J neba zeli u potaji, da ima vlastitu opservaloriju, 
"?dJe Ь1 u. m1:u mogao posmalrali svoje zvijezde, а eventualno 
1 _fo~ogra.ft:ati nebo. P~v·dok vecina ljuЬitelja astronomije drzi, 
da, Је taJ Ideal nedosttzl_v, pokazuje pisac, da tome nije tako, 
vec ?а se uz spr_etnost lv uz male zrlve moze doci lahko do 
-vlas!IIe pos~~tracni~e. Citava је knjiga posvecena uputama, 
ka~o da s1 . :zgrad1mo s~mi vlastite aparate, te tu nalazimo 
toliko .prakttckih upttla i nacrla, da smo doista dosli do 
spoznaJ~, da ~pomenuti c!lj ili san svakog ljubltelja neba nije 
ne?stv~r~v. P1sac pokazuJe tako cilav arsenal instrumenata 
ЈюЈе st Је sam izgradio za posmatranje neba: male refraktor~ 
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i reflektore, njihovu para-lakticku montazu, astrografe s kojima 
је pisac snimio mnostvo lijepih slika zvijezda, ~unca i Mje
seca. Ova knjiga doprinece sirenju astronomije vise od mno
-gih popularnih astronomija. Zeljeli bl, da ova knjiga i kod nas 
plodonosno djeluje, te da poveca i onako kukavni broj nasih 
privatnih posmatracnica. Knjiga је vrlo ukusno opremljena, а 
pisao ju је poznati strucnjak па podrucju folografije, radi toga 
su njegove upute od dvostruke koristi. Sam nakladni zavod ро 
drugi put si је osvjetlao lica ovakovom kulturnom propagandom! 

Н. Naumann: Das Auge meiner I<.amera. (1.Зб str., 109 
sl. i 29 fotografija od Љ. О. Groy-a. Verlag v. Wilhelm Knapp, 
Halle Saale !937, bros. R. М. 3,75). Svatko tko se bavi prak
ticno astronomijom treba da z;na fotografirati. No nije do
voljno svladali tek tehniku fotografiranja, vec treba i znati, sto 
moze da dade najvise obj ekliv s kojim radimo. Ovo је tim 
znatnije, sto danas u astronomiji radimo i sa objektivima 
kratke fokalne distance, kakvi se nalaze na nasim foto . apara
tima, te mozemo s njima postici odlicne rezultate. Radi toga 
11as је ova lijepa knjiga dvostruko obradovala, jer ona ne go
vori jednoslrano о nacinu fotografiranja , vec nam iscrpivo i 
.nenadmasivom jasnocom u vrlo lakome, ali strogo naucnome 
oЬliku, kazuje sve, sta treba da znamo о objekti,·u sa kojime 
radiпю, i to od пajjednoslavnijeg do najskupljeg. Naёin pri
kazivanja је odlican , јег pisac ne operira sa formulama, vec 
sa grafikonima, koji su nadasve instruktivni, tal<o da ga moze 
razumjeti svatko, а opet се i strucnjak naCi tu mnogo toga, 
sto se nalazi tek u specijalnim strucnim djelima . Osoblto је 
znatno, sto su za svaku vrst objektiva dane graficki velicine 
svih pojedinih p6gresaka u odnosu sa udaljenosti od sredine 
stike, te cemo tako znati, koliki format ploce smije mo kod fo
tografije neba upotrijeblti, odnosno povecati. Mi Ьi zeljeli , da 
za ovom knjizicom posegne svaki amateur-astronom, te da 
onda montira svoj fotoaparat na dalekozor, doticno da si sam 
sagradi svoj astrograf. U svakom slucaju Ьiсе knjizica od ve
like koristi svakome, tko se bavi ozblljno fotografijom. Oprema 
.knjШce је uzorna, а slike vr1o dobro sastavljene ili Ьirane. 

Dr. S. !ИofioroviCic 
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Нова ваrребачi<а 3ВИЈевдарница 

Концем септембра ове године отворена је у Загребу у перивоју Мак
симир нова звијездарница техничког факултета, дотично .опсерваториј за 
позицијону астрономију", како су је службено прозвали свеучилишни кру
гови. О томе су у загребачким дневницима изашли многи, виШе или мање 
згодни чланци и извештаји . Прелазеhи преко политичких неукусностн и 

рекламе, морамо се зауставити на полуслужбеном извештају једног загре- 

бачког дневника, гдје је опширно наведен говор протектора lng. CilluПe
illuћa. Према томе говору узваницима "нова звијездарница имаде: два ме
ридијанска круга, од којих је један даровала nриродословно друштво у 
Загребу а који служе, јед ' н у меридијаму а други у првом вертикалу (круг 
окомит на меридијан), надаље један Eotv,.-eso v варијометар за испитивање 
интензитета силе теже, два кронометра, један за звјездано, а други за 

средње сунчано вријеме, један астрон, : мски сат, један кронограф, који служи 

за биљежење временских сигнала, два универзална инструмента и један 
испитивач за либеле " . Дакако, да је ту заборављено реhи, да је један ме· 
ридијански круг (свакако онај далеко вриједнији) добивен на поклон из Бео
града (од универзитетске астрономске опсерваторије). Даље читамо у изве
штају, да је rрадња сасма једносввног павиљона без земљишта и без икаковоr 
унутарњег уређаја стајала око 300.000 динара крај дјеломично дарованоr 
материјала. 

Било како му драго, .Jilll Гiоздравља.;ио ову йринову наше науке, те 
држимо, да he она претходно, без најпрецизнијих астрономских часовника 
и без у астрономији изученог наставничког особља, моhи одлично послу
жити за увјежбавање наставника и студената, те за упуhивање посљедњнх_ 
у проблеме више геодезије 

Д-р с. м. 

Вести ив Друштва 

Астрономско друштво примило је за своју књижницу на п о клон 
следеhе књиге: 

О ц г. Ђорђа Николиhа: Wiadomosci Matematyr:zne - R_og-a josep!t 
Bocfшovitcll, par G ~ orges Nik clitcl1; Anto пio Baпfi, Vita di Galilto Oalilei; 
}elinelz's Anleituпg- zш Ausjiilzгang- meteorologischf'r Beobaclztungen ncbst einer 
Samlung von Hiljstajeln. 

Од Астрономске опсерваторије Универзитета у Београду: Годишњак 
natueг неба за 1938 ?ОДtiНу. 

Управа је дародавцима веома захвална. 
Нови члш-tоtш. Примљени су за редовне чланове Астрономског друштва~ 

г. CuлzeJrt By<tuћ· Ђакови/i, Сплит; г. ОШо Ленер, Београд. 

Секретар, Претседник, 
Ненад Јанковиh с. р. Војин Ђуричиh с. р .· 

Штdмпарија .ГРАФИЧКИ ИНСТИТУТ" И]давачке књижарнице "СкерЈЈИh"
Влdдимир М. Богдановиh - l:iеоград . Кнеза Павла l5a . Тел.: 23·612 
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~~ ПРЖАВНА ХИПОIЕКАРНА fiAHHA 
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

(Пређе Управа фондова) 
основана 1862 г. 
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БАНКОМ УПРАВЉА НЕЗАВИСАН УПРАВНИ ОДБОР 
--~ 

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ 
ГЛАВНИ ФИЛИЈАЛИ: 

ЗАГРЕБ, ЉУБЉАНА, СПЛИТ, САРАЈЕВО, ЦЕТИЊЕ, НОВИ 
САД, НИШ, СКОПЉЕ и БАЊА ЛУКА 

АГЕНUИЈЕ: 
КРАГУЕВАЦ, ВАЉЕВО, ЧАЧАК, ЗЕМУН, ПЕТРОВГРА.U, 

БИТОЉ и ПРИЈЕПОЉЕ 

ГЛАВНИ БАНЧИНИ ПОСЛОВИ: 
Ру кује свим државним и јавним фондовима : п уn мннм, дело-
зитним и uрквеним каnиталима, манастирским, оnштинским 11 

задужбннским новцем ит.д. 

Емитује обвеакице п заложн 1ще 

Прима улоге на шт·едњу 

Одобрава зајмове на неnокретности, а оnштвнама и само
уnравним телима на nрирсз и nриход 

Есковтује менице новчанпх вавода 

Јlомбардује хартије од врсдностн, акције Народне банке 11 

Привилеговане аграрне банке 11 благајничке записе Мвннст.ар
ства финансија - Есконтује наредне куnоне cn својих залож
ница доларске емисије (Селиrман) које су 1юстрифнковане 

у Краљевини. 

3А СВЕ БАНЧИНЕ ОБВЕ31lИЦЕ јАМЧИ ДРЖАВА 

1( За сва обавештења обратити се на адресу: 
{( ДРЖАВНА XИOOTEKAPiiA ЬАНКА. Београд 
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Ulтамnарија .Графички Институт•, - Београд Кнеза Павла 15-а. 
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