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САТУРН 
ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ
ЈА 3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ
ОРОЛОГИЈУ И ГЕОФИ3ИI<У 

Г О ,ц. IV Б Е О ГРАД, Ј А Н У А Р 1 9 З 8 Б Р О Ј Ј 

.Кроз далеке светове 
и векове 

Господин М. Миланковић, проф. Универзитета, издао 
је 1928 год:ине књигу "Кроз васиону и векове" или "Писма 
једног астронома". Пре две године оштампао је на немач
ком језику проширено и допуљено своје дело под насло
вом "Кроз далеке свеrове и векове".*) Читалачка публика и 
критика, како наша тако н страна, најлепше су примили 

књиге г. Миланковиhа. 
Господин Миланковић био је љубазан да нам дозво

ли да у Сатурну. оштампамо једно писмо које не поётоји 
у српском издању, на чему му уредништво најлепше зах
ваљује. 

На овом месту наше преписке, драга пријатељице, сто

јим пред тешким задатком. Тр,еба да Вам објасним и про

тумачим законе кретања планета и историју откриhа тих 

закона. Истина је да то чиним сваке друГе године у својим 

предаваљима о небе·ској механици, али тамо је ствар врло 

једноставна: једном руком ухватим шестар, а другом кре

ду и на огромној табли своје слушаонице цртам гео

метријске фигуре и још их описујем математичким. форму

лама. Мојим слушаоцима и СЈiушатељкама ови симболи ја

сно говоре све што желим да им кажем. На тај начин из

вршим у неколико предаваља, са веhим или маљим· успе

хом, свој задатак. О томе се са задовољством . или жаље
њем уверав.ам приликом испита. 

Али како да одговорим своме задатку у својим писми

ма Вама, без шестара, лењира и математичких обр.аэаца. И 

поред доста великих тешкюhа покушаhемо да то учинимо 

на наШ уобичајени начин: отпутоБ,аhемо онамо где су за
кони кретања планета пронађени и објављени.· Кад будемо 

упознали велике мајсторе астрономске науке при љиховом 

раду, моfiи fieмo и њихово дело с разумеваЈЬем посматрати. 

': . *) Milankovitch М. Durch ferne Welten нnd Zeiten. Leipzig 1936. 
Koehler & Amelang. 
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Данас идемо у Праг. 

То што Вам сад намеравам причати, десило се у позну 

јесен прве године седамнаестюг века на двору немачког ца

ра Рудолфа Другог, краља Угарске и Чешке. Он је тада 
становао у Прагу. И временски и просторно морамо се т.а

мо пренети, у двор самога цара, особељака, мрзанчине, љу

битеља кљига, полунаучника, астронома и астролога. Али 

како да обезбедимо себи улаз у двор. Какво одело, какву 

маску морамо на себе ставити, какав позив одабрати, па да 

не будемо одбијени веh на самим улазним вратима? Јер кад 

. бих оњсвим поштено признао да доiЈЈазим из Београда, при
мили би ме са· неповерељем. Београд и моја отаџбина били 

су тада у непријатељској земљи, јер се налажаху у Турској, 

царству неверника, противника хришhанстнњ: 

Пословица да "истина траје најдуже'.' тачна је, али у 

извесним случајевима добро скројена лаж може учинити 

још бољу услугу. Лаж је, истина, краткорочна вредносна 

хартија, но која се понекад може веома добро уновчити. Да 

бих за овај случај смислио једну такву лаж, утрошио сам 

цело .пре подне размишљајуhи и шетајуhи по својој башти. 

Тада ми паде на памет како да доспемо нашем циљу. 

Почетком седамнаестог века, дакле у време кад.а ое 

отоманско царство налазило у својим најширим границама 

и ка:да је допирало скоро до пред капије Беча, цветала је 

на. јадранској обали једна мала југословенска република, 

на словенском звана Дубровник. Како је т.ај град некада 

изгледао, моЖе се још и данас видети. Ако се крене на југ 

поред многих острва која се налазе на дал:матинској стра

ни Јадранског мора и ако се при томе путу пређе и по

следље острво, указаhе се један чаробан град, који као да 

у дубоком сну гледа на отворено море. Велики, од белих 

четвртастих камена састављени зидови тврђаве, који се о

слаљају на чврсте планинске стене, окружују град. Високе 

округле куље бране улаз у тврђаву као и улаз у стару град

ску луку. Данас нам градс~а лука изгледа врло мала; али у 
она доба могла је примити целу флоту Дубровачке репуб

лике од преко триста бродова. Чим се коракне у град, стиг

не се до главног трга и до широке главне у.11ице која се 

зове Страдун. У љој има д12вних паЛата, цркава и мана-

.. 
·,. ·~ ;, 

--:~~.fr.. 

.'ј 

стира. Покрај • СтраДуна, у узаним улицама, дремају до
стојанствене старе куhе сада изумрлог племства. Ниједда 

модерна грађевина не ремети тај призор старог стила. Мо

дерне грађевине налазе се изван овог старог градског цен

тра. Исто тако изгледао је Дубровник и 1601 године. Са 

својим кружним зидовима, са стране копна као и са стране 

мора, град је поносно и пркюсно гледао на далеко плаво 

море. 

ТурЦи су се iи. св'оiме ·освајачком путу, на коме су осво

јили цело Балканско Полуострво, заустави·ли пред зидина

ма Дубровника. Када је турска опасност постала претеhа, 

Дубровачка република прИзнаЛа је сувереност султана. То 

признаље било је истина само .у звечеhе:м новцу. Реriубли· 
кэ. се била обавезала да he ТурцИма сваке године п.irаћати 
данак ОД 12.500 дy~<;arra и Турци су тИме задовоЉили. 

Велики дуброва'чки сенат 'слао ji( сваке • гоДИне своје 
посланике у ЦариграД, каkо би одговорио својој. о~авезИ 
плаhања данка. ОвИ посланици, сви од реда пословнИ . Љ·у
ди, који беху прошли кроз сита и решето, схвати.irи су свО
ју дужност веома исправно. Понели би собом и новаЦ за 

подмиhивање да би помоhу Њега добили од падишаха уно

сне повластице. Дубровачка република била је тада једина 

држава чи ј и су грађани· мог ли слободдо путОватИ·· по Ото

манском царству. Они су у свим веhим градовима имали 
своја стоваришта, своје радње, караване, цркве, ,п,а чак и 

своја купатила. 

Али Дубровачка република стајаља је у јаким, послов-

. н·им везама и са осталим државама. Трагови о томе Постоје 
још данас у Дубровнику. У добро очуваној архиви старе 

републике, која се данас чува у достојанственој дуждев.ој 

палати, а која је историчарима добра чесма, налазе се мно

гобројни трговински уговори Републике са другим држава

ма; најстарији од ових уговора потиче из 1169 године. 
Те снажне трговинске везе чиниле су да је злато стал

но притицало у градске касе. Град се сј.ајно развио И до

стигао вИсок степен културе. Управо почетком седамнае
стог века највеhи дубровачки песник Гундулиh спевао је 

своје бесмртне епове и др.аме. У то време град је међу своје 

грађане могао убројати и једног знаменитог маtематичара, 
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Марина Геталдића, који је у историји математике познат 

као Марино Геталди. 

Марине Геталдићу, поштовани земљаче и колегя.! Ти 

ми неhеш узети за зло, ако се послужим твојим именом, да 
бих могао ући у царски двор на Храдчанима. 

Наш план путовања, драг,а пријатељице, потпуно је 

готов. Ми ћемо доћи у Праг као дубровачки племићи, лепо 

одевени, са нап у дрованим перикнама. Ја ћу се тамо прет

ставити као Геталдићев ђак и помоћник. Ви ћете бити мој 

секретар. Приложена сЛика Гундулиhевог споменика, који 

сад краси главни трг Дубровника, нека Вам послужи као 

модел за Ваше одело. Састаћемо се у Прагу, на каменом мо

сту Ка р ла IV . 
... Хитро протиче Влтава између масивних стубова импо

зантног Карловог моста. Мост је богато украшен статуама, 

а на његовим крајевима, на обема обалама, нал.азе се куле, 

као какви стражари. На левој обали реке, високо на брду, 

уздиЖу се царски двори, опа.сани бедемима из којих стрче 
двадесет и две куле. Около њих падине брега, покривене 

шумом. На десној обали р·еке стари град са црквама, мана

стирима и ниским куfiама. 

Док сам Вас, драга пријатељице, овде нестрпљиво че

као, уживао сам у неупоредивој ·панорами града. Ваше за

доцњење, које ми се .толико одужило, испало је добродо

шло. Јер док сам, наслоњен на ограду моста, у очекиваљу 

.Вашег доласка, посматрао гомилу људи на мосту, спазих 

једног свог земљака, Бокељца, тј. сина Боке Которске која 

се нала~и. јужно од Дубровника. Познао сам га још из да
лека по шареној одеhи и n:o оружју са сребним оковом по
реклом из Дамаска. Осдовим га и тако дознам да приnада те

лесној гарди дубровачког изас.'Iанства које је стщ·ло овамо 

пре месец дана и које станује у оној сивој палати. Пођимо 

онамо. 

Куцама. Наш српски језик довољна нам је леги

тимаЦија. 

Од старешине изасланства, племенитог госпощша Бу

ниhа, примљени смо на најпријатељскији начин. Кад му 

се цретставих ю.ю Геталди'11ев ђак, он се врло обрадова. Ге

талдиh.је његов рођак - сви дубровачки племећи У међу-

собном су сродству - и он се живахно распитИвао о ње

говом стању и делању. 

Ја познајем - то захтева мој позив - живот и рад 

дубровачког математичара. Његова слика налази се у МОЈОЈ 

соби на Универзитету. Тако сам у стању да господину по

сланику дам све жељене податке. Кад ме запита за здравље 

својих осталих рођака КЈ познаника из Дубровника смело 

одговорих: "Сви су добро и поздр.ављају Вас". 

Бунић је био дубоко дирнут. Излож»х му своје намере. 

"Ви долаз»те као поручени" одговори ми он радоt;но. 

"Ја и иначе морам да одем у двор код државног канцелара 

Барвициуса. Већ од пре месец дана стојимо у преговорима 

о закључењу једног трговКЈнског уговора. Преговор» се 

налазе, пред повољним завршењем. Цару је потребан не>

вац, а ми смо спремни да све повластице за нашу трговину 

платимо у готов ом. Надам се ща hемо ве•h парафирани ·• уго
вор данас потписати. Не бисте ли се Ви, моји драги и до

бродошли гости, мало одморили?" 

Хвала нисмо нимало уморни, а и небисмо хтели про-
" ' 

пу.стити ову прилику која нам се указује''. 

"Па лепо, поhи hемо у двор заједно. Наша кола веh 

еу запрегнута". 

Пењемо се у четвороседа свеча:на кола посланикова и 

возимо се уз стрму улицу ка двору. Кроз ' јесење лишhе 

продиру нежни Сунчеви зраци и обасј.авају поносне 

Храдчане. 

"Ја се скоро сваки дан пењем до двора", прича нам наш 
домаћин. "То је зборно место дипломатије и племства. ·Та

мо сазнајемо нове вести, а ја тамо свршавам још нешто 

што је много важније, трговачке послове. Овде је цео свет 

као опчињен турским •бисером, свилом, дамастом . и руж~
ним уљем. Све те ствари ми можемо продавати ЈевтиниЈе 

од Млечића, који су у стаЛном рату са Турцима. А како ли 
. . ·'" he тек бити када буде потписан нови трговински уговор. 

И он радосно трља руке. 

Да бисмо се легитимњсали, застајемо један тренутак 

преД главном капИјом града у коме се налази двор. Тај 

двор личи на Лувр. Како см:о ,после уласка запазили, он има 

неколик~ тргова. На једноме од њих налази се кат_едрала 
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светог ВИта,. кра сна црква готског стила. На суседном тргу 
налазе се мно.га господска кола; ту и !\Ш силазимо. 

Наш поклисар је овде, то се одмах види, добро по
зната и радо виђена личност. Он нас води, поздрављајући 
и отпоздрављајући лево и десно, у једну велику чекаоницу 

на првом спрату. Он се за кратко време растаје од нас да 

би могао посвршавати своје послове. 

Радознало посматрамо присутне у дворани. То је от· 
мено и шарено друштво које се неусиљено забавља праве

ћи живе гестове. Само стражари, постављени поред сва-
-ких врата, црвено униформисани, са шл•емовима и мачеви

ма, изгледају као мртве статуе. Ња· неколико корачаји од 

нас седи у наслољачи један старији, гојазни господин. Ље

гово одело и чарапе су од скупоцене црне свиле, око врата 

носи уштиркану широку огрлицу, а на ципелама сребрне 

копче, украшене драгим камељем. Дебео златан ланац виси 

о љеговом врату и почива својим дољим крај·ем на великом 

трбуху. Главу је подупро руком и тако је окрељен да му 
не можемо видети лице. Крај љега стоји један млађи чо

век, обучен такође 'У црно, али много скромније одело. На
ма је окренут леђима, а под мишком др.жи велики, зеленим 
сомотом превучени портфеј за акта. Обојица ћуте. 

Старији човек окрену своје лице на лево. Лице му је 
округласто, очи,водњикаве, коса и брада плаве и доста про: 

седе. Бркови с обеју страна висе дубоко на доле.' Нос му 
је окрљен. 

При погЈiеду на тај нос, коме недостаје врх, ухвати ме 
као нека језа, али, одмах потом, пријатно изненађеље. Тај 

господин је, у то не сумљам, Тихо Брахе, царев астролог и 

астроном. Он се пре кратког времена преселио у Праг и 

свакако да је заузет уређиваљем ~воје опсерваторије, за 

коју му је ц.ар ставио на расположеље свој летљи замак. 
Он лежи овде у близини, наспрам оног крила царевог дво
ра, који гледа, не на Влтаву и град, већ у једну долину по
крај реке, која се зове "Јеленски ров". С оне стране те у

дтшце налази се велика дворска башта, а у љој једна див

на грађевина из доба ране ренесансе. Та се грађевина зове 

Белведер и у љеним аркадама Тихо намерава да постави 
своје инструменте. 

' ' 

7 

Славан је и буран живот овог астро~ома. Пореклом од 

шведског племства, он је своја астрономска знања стекао 

у Немачкој. Приликом једне туче изгубио је нос. Већ у 

љеговим младим годинама слава му је синула као светлост 

нове звезде коју је открио у својој двадесетшестој години 

у Касиопеји. Тај знаменити догађај учинио је, да је дан

ски краљ Фридрих 11 удостојио својом милости младог 

астронома. Он га је учинио гооподарем острва Хвена у Ере

сунду, и дао му срества да ·на љему подигне једну велику 

опсерваторију. T;l опсерваторија, назв.ана Уранијенбург, 

постала је знаменитост целога света. Ту је Тихо проживео 

двадесет сре:Јших година у кругу своје многобројне поро

дице и ученика, посећиван од стране краљева и кнежева, 

дубоко поштован од свих. научника света. Али кад је 

умро љегов краљевски покровитељ, Тихо би прогнан из 

данске краљевине, те после много мука и лутања стигне у 

Праг, како би прихватио угледно и добро плаћено место 

краљевог астронома, астролога и алхемичара. Цар му је дао 

замак Бенатек и уручио му две хиљаде дуката за подиза

ље опсерваторије. 

Тихо беше утонуо у дубоко размишљаље. Одједном, 

као пробуђен из сна, обраhа се он своме пратиоцу: 

"Дај ми, молим те, хороскоп који си ноћас направио''. 

Пратилац начини неколико корака до малог стола у 

прозорском удубљељу,. постави на љега свој портфеј, ра

склопи га и извуче из љега један лист хартије и пружи га 
. ' 

Тиху. За време док је то радио могло му се видети лице. 

Оно је узано, правилно, клинасто, дољим делом завршена 

дугуљастом брадом, а на горљем делу високим мисаоним 

чеЈ1ОМ. ~-' томе човеку препознајем Јохана Кеплера, садаш

љег Тиховог асистента. 

Иако једва тридесет година стар, Кеплер је већ доста 

постигао. Рођен и васпитан у сиротиљској кући у вирте!\!- . 
бершком градићу Вајлу, студирао је у Тибингену, где га 

Је његов професор Местлин упознао са Коперниковом нау

ком. Одатле је као покрајински матемв.,тичар отишао у Грац, 

где управо и почиље љегов научнички· успон. Када је у 

Штајерској наступио прогон протестаната, Кеплер се реши 
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д:! Ш'пусти Грац и да се одазове Тиховом позйву, да му 

бу де помо:lшик. 

Тихо пажљиво посматра на својим коленима раширен 

хороскоп. 

"Верујеш ли ти да претстојеhа конјункција Марса са 

Сз:гурном у сазвежђу Лава претказује несреhу?" 

"Не верујем!'' 

"Ти то не верујеш? Како можеш тако што реhи!" 

"Шта би. могао друго реhи, до да на то питање отворе· 

но и поштено одговорим: не верујем!" 

"Ти не верујеш у о:но што ја учим, љути се Тихо, а ве
. рујеш у све што други кажу. Ти чак верујеш да се Земља 
oкpfhe". 

"Заце,Јiо! Онако како је то Коперник говорио". 

,,Глупости!" 

Тихово лице је поцрвенеЈю, дисање му се пореметила. 

Спопао га из.н~надни напад гњева, који су њеrови помоh

ници често морали подносити. Али, кад је бацивши поглед 

свуд по дворани, видео да овде није место за такве исааде, 

сЈН re савлада и поче говорИти помирљивим гласом: 
"Ти знаш, сине мој, са колико се поштовања сеhам 

фрауенбурщког свештеника и астронома. Његов паралакти
кум, којим ме је почаствовала фрауенбуршка цр·ква, ња:јскуп
љи је накит у мојој збирци реликвија у којој има поклона и 
посвет.а и од крунисаних глава. Јер, како ја обично гово-, 

рим, сила и богатство .не значе много, а оно што је rрајно 

Т('• је духовна моh. Ја веома много ценим Коперника и са 
г.ласан сам с I;ЬИМ да се планете окреhу око Сунца. Али, 

Зt>.~ ља?'' 

"Земља као и те планете!'' 

"Али, сине мој, планете су ,лака, етерична тела, а Зем· 

Ња је тешка, лења и огромна маса. Можеш ли ти себи прет .. 
r:тавити да се она креhе?" 

"Зашто да не! Beh сам чешhе видео да се тешка тела 

креhу кроз. простор". 

"Кад би се Земља кретала, и тр кад би се окретала оюЈ 

своје осовине као какав точак, како то учаху стари питаго 

рејпи и Коперник, при сваыом нашем скоку у БИС, измакну· 
ло би нам се тло испод ногу. 3ар не?" 
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"Да, кад се и ми не бисмо кретали заједно са Земљом. 

Уuсталом лакше ми је замислити кружно кретање Земље 

него кружно кретање небеског свода око Земље. Како би 

тада морала бити неизмерна брзина кретања далеких 

звезда?" 

"Иако протестант, ти си добар хришhанин. Зар не;јнаш 

да Библија, Јозуа lО,противуречи учењу о кретању Земље''. 

Кеплер је carao главу. На то питање свога учитеља ни
је ништа одговорио. Он· hутке узима хороскоп који му је 
Тихо пружио и ставља га у портфеј. Док он то још чини, 

уЈrа:щ у дворану маршал царског двора, прилази Тиху и 

моли га да пође цару. Тихо устаје, узима портфеј под ми· 

шку и кроз 'врата крај којих стоје стражари жури у при

чатне одаје цареве. Осталима, сакуilљеним у чекаоници, _ 
маршал двора саопштава да цар данас више никог не може 

примити у аудијенцију. То никога не изненађује: Дворан<Ј 

се почиње да празни. 

У ходнику сретамо свог домаhина. Он је у 'разговору 

са Грофом ШварцеЈiбергом, кога чујемо како говори: · 
,,Ви бисте ми уi<азали велику част, маркиже, да вечерас 

код мене вечерате. И Тихо Брахе ми је обеhао да he доhи''. 
"Не знам да ли he ми то бити могуhе? Имам госте -И3 

Ду.бровника", одговори наш домаhин претстављајуhи нас 
грофу. 

"Биhе ми особито задовољство да племениту господу 

такође поздравим као своје .госте''. 

Ми пристајемо и 'раст~јемо се. Буниh је у најбоље~ ра· 

сполQжењу, из џепа му вири потписани и _царским печатом 

потврђени трговински уговор. превео М. Н. 

Pгoslava u Dubгovт1Iku 
stopedesetogodisnflce 
smгtl Ruda Boskovica 

Odriana 7 novembra 1937 god. 

Ovdje и Dubrovniku do dva puta Ьila је komemoracija 
ove godisnjice. Inicijativu је dao ograпak Brace Hrvatskoga 
Zmaja и Dubrovniku. U februaru о. g. Ьila је prva komemora-
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cija. Na 25 februara Ьilo је svecano odrijenje и Crkvi Otaca 
Isиsovaca, а и vecer toga istoga dana и "Drиstvи Boskovic" 
akademija na kojoj је govorio Dr. Gjuro Kvecak i Dr. Кisic. 

· Glavna komemoracija Ьila је odgodena sve do 7 Novembra; а 

to stoga, sto se је ovom prigodom imalo postaviti na kиси gde 
је se rodio Boskovic, spo'men-ploca. No, posto nije izvjesno -
izvan svake sиmnje - da se је Boskovic rodio иistinи и ovoj 
kиCi и kojoj se 'је govorilo, da se Је rodio, jer se је to osla
njalo na риkој tradiciji, trebalo da se stvar bolje istrazi i hi
storijski dokumentira. Тоти sи se istrazivanjи posvetili _ Ьili 
G. prof. Urban Talija i D. N. Zivanovic. Zivanovic 'је dokazao 
dokиmentima iz Dubrovackoga arhiva, da је и istini ona kuca 
ЬЉ'! vlasnistvo оса Rиde Boskovica. G. Ta\ija је dokazao pis
mima Anice Boskovic, sestre Rude, da se је иistini Rиde rodio 
и toj kиci. 

Na 7 novembra и 10 sati и jиtro u Crkvi sv. Vlaha Ьila 'је 
slиZЬa Bozja kоји је обtао kapelan Zmajevaca Dr. Velnic, 
preko koje pjevacki Zbor otpjevao је nekoliko prijatnih ko- _ 
mada. Odatle se је иputila povorka, na сеlи koje blla sи braca 
Hrvatskog· Zmaja sa Gundulic~Giazbom do иlice "Boskovic'' 
gde se је imala da otkrije spomen-ploca. Ти је Zmajevac D. 
Z. Krecak odrzao govor, u kojemи је istaknuo, da sи svi zapad-

' ni kиltиrni pokreti odjeknи\i izmedu bedema ovoga maloga 
Dubrovgnka; pokreti, koji sи nasli ne samo иcenika, vec i ve
likih иCitelja, koji mogu ici иpored na pionirima znanstvenim 
drugih velikih naroda. Dubrovnik - kazao је govornik nije 
samo od drиgih primao, vec је davao zaristima kulture Rima, 
Padove, Bolonje, itd. Davao је i vrsne· diplomate, odvazne ad
mirale, dvorske savjetnike, исеnе filozofe i trgovce. Stoga је 

nastal а r.ecenica "Ragusa parva domus, sed sufficit orbl". Du
brovnik је mala kиса, ali је dovoljna cijelomи svijetu. U nizи 
velikih Dиbrovcana jest i Boskovic, poznat и svijetи I'abbate 
Boskovic. Govornik se okrece svojti Boskovica, koja је tи. Ьi-

. Ја iz Orahova Dola, te im ovako govori: Ovo је dika vasa, dra
ga seljacka braco, koji vucete Јоzи od porodice Boskovic, kao 
i vasega malenoga, ali eto danas cиvenog sela Oratovi Do. -
Ovo је dika -rece govornik - nasega grada i naroda, jer је 
Boskovic ·potencirao i svijettl pokazao stvaralackи moc i snagи 
nasegg grada i naroda. Veliki је иgled иzivao Boskovic и svoje 
doba, to nam dokazиju njegovi Ьiografi. 
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Fabroni na pr. zove Boskovica иzvisenim genijem, kojega је 
Rim c·astio ,kao svoga иCitelja, kojega Italija smatrala svojim 
иresom, kojemи Ьi Grcka podigla kip, ра makar prisiljena bl
la, da obori jedan kip svojih vojskovoda, da Boskovicи nade 
mjesta. Pravo је, da se njegov Dиbrovnik ovom prigodom 
njega spomene i postavi ти оvи skгomnи рlоси na kиси, gdje 
se је rodio . C:ast mi је и ime Dиbrovnickoga Ogranka Hrvat
skoga Zmaja, kojemи је dиznost podrzavati s~jezи i casnи и-
spomenu. velikih Ijиdi, otkriti оvи рlоси исеnјаkи Dиbrovcani
nt1 Rиderи Boskovicи. Neka ти Ьиdе slava! 

Natpis sto ga је sastavio U. Talija, ovaj је: 

Ruderu losipu Boskovicu 
Sveceniku druibe Jsusove. 

Svejtskoga glasa 
Matematfku, astronomu, filozofu. 

Ovu spomen-ploc~ 
Na kucu gd)e se оп гodi 18. V. 1711 
О stopedesetgodisnjici -njegove smrti 

Braca Hrvatskoga Zmaja 
Postavise 1937. 

Istoga dana t1. dvorani ,Дrus(va Boskovic", blla је prirede
na svecana Akademija. Ти је govorio Dr. prof. Urban Talija, 
prof. Mladen Kaste. 

Dr. Urban Talija 

Звезде и а.томи 
Dруго предавање 

Прича о Сиријусовом пратиоцу 
"'~еђутим, не треба се оа,с.вим ослонити на једнога вођу, 

из оојазни да нам у каквој непредвиђеној прилици не би 

био при руци. Због тога се и професор Adams, 1924, бацио 
на пос-ао и предузео да подробно испита поруку. Einstein
oвa торија гравитације показује, како све спектраљне црте 
неке звезде треба да буду нешто мало померене према цр
веном делу спектра, у односу на одговарајуhе црте земаљ

ског порекла~ На Сунцу је, међутим, ефекат веома слаб, да 
би се могао запазити, с обзироi\1 на различит.е узроке малих 
помераља, које би требало издвојити. Према моме личном у-
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беђењу Einsteiп-oвa теорија пружа много веhу сигурност 
за стварно постојаље ефекта, него. експериментални докази 
што нам у овоме тренутку стоје на р~сположељу. Али, из
ненађујуhа је чиљеница д~ су сада сви истраживачи једно
душни у томе, да ефекат за Сунце стварно постоји, ма да 
су неки између љих мислили најпре да га огледи uа,свим 
искључују. До сада. су нарОЧI:fТО ,а,строноми опсерватори 
сматрали Einstein-oвy теорију као нешто што треба прове
рити; но овога пута је теорија у могуhности да докаже сво
ју вредност т:име, што he на,м помоhи да проверимо нешто 
још несигурније него ли она сама. Einstein-oв ефекат је сра
змеран маси звезде, подељеној љеним полупречником; а 

кюю је полупречник Сиријусова пратиоца веома мали (ако 
порука говори истину), ефекат треба да буде веома ња.гла
шен. Стварнр, он треба да је тридесет пута веhи него за 
Сунце. А то оставља дале'КО за собом секундарне узроке по
мераља црта, која чине толико неизвесним доказ љегова 

постојаља за Сунце. · 
Посматраље. је веома теплко, јер је Сиријусов пратилац 

слаб за такву_ врсту истраживаља и што дифузовано светло; 
које потиче од ње·гова изванредно бљештава суседв,, изази
ва: огромне сметље. Међутим, после једно,годишљих напора 
професор Ada,ms је успео да изврши задовољавајуhа мере
ља, па је нашао знатно помераље, као што је бил01 и пред
виђено. Изразивши резултате помоhу уобичајене јещ~нице: 
километар за секунду, средља вредност ових мерењi:! Је из .. 
нела 19, док је предвиђено помераље било 20. 

Професор Adaшs је тако успео да једним ударцем учи
ни два поготка. Утврдио је, наиме, нови доказ Einstein-oвe 
опште теорије релативитета, и показао да материја бар 
2.000 пута гушhа од платине1) не само може да постоји, 
веh и постоји стварно у звезданој васиони. То је најбољи 
доказ што смо. га мог.ли наhи за нашу идеју да је густина 
Сунца, једнака 1,4 пута густњна воде, још увек веома дале
ко од највеhе густине звездане материје; према томе, са
свим је логично што смо нашли да се Сунце понаша као да 
је образована од идеална гаса. · 

Рекао сам да је посматраље било крајље тешко. Ма кос 
лико да је увежбан посматрач, не верујем да можемо слепо 
·веро,вати резултату !Юј.И Се ослаља на граюiчне напоvе, пре 

него што овај буде провер~н и од других независних истра

живача. За сада, щ1кле, ове hете закључке примити са ре-

1) Моји изрази "идеални гас густине платине" и "_материја 2.000 
пута гушhа од платине" репортери често стапаЈу у Једну Једину, облика 
"идеални гас 2.000 Пута гушhи од платине". Тешко бi_I било, да се из
рачуна какво може да буде стање материје у Сирщусову пратиоцу, 
али не верујем да би то могао бити идеални гас. 
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зервом. Али, Наука није само каталог извесних чиљеница, 
што се одно,се на вв.сиону; она је срество прогреса, често 

скривено, понекад неизвесно. А Ћаше· интересовање за На
уку није само жеља да се обавестимо о последљим чиње
ницама, придощатим збирци; ми волимо да расправљамо о 
својим бригама и својим сумљама, о ономе што је вероват
но и о ономе што нас очекује. Испричао сам ову полициску 
причу све до оног места, г де се сад,а налази.· Не знам да .тш 

смо досnели до љена последљег поглавља. 

·непознати атоми и тумачење 
спектра 

Сасвим је разумљиво да материју тако велике густине 

не треба сматрати као непознату: један или више нових 
хемијских . елемената. Она је у ствари обична материја, 

скрхана готово сасвим високом температуром и припр~м

љена да буде снажније сабивена ---: онако, као што би се 
у какву одају могло натрпатlИ много људи, ако би им се 

поломило неколико костију. Карастеристика је астрофизике 

да НЗМ обичне елементе На ЗеМЉИ ПОКаЖе у ИЗ13а'НредНОМ 
стању - скрхање или јонизоване до степена какав ника;да 

није био постигнут у лабораторијуму, или је постигнут, а.ли 

уз· крајње напоре. Само у недостижној унутрашљости зве
зда материју налазимо у стаљу, које је различито од стања 

наших земаљских експеримената. 

Ево фотографске репродукције . прстенасте маглине у 

Лири сл. 8'). Она је снимљена кроз призму, тако дrа уместо 

је,цног имамо чИтав низ прстенова; који одговарају разли

читим спектралним цртама и претстављају разноврсне атоме 

што производе светло маглине. Најмаљи, а осим то·га слаби 

прстен (означен стрелицо'м) потиче од светлости што је 
производе хелијумови атоми у маглини :-али, не обични, 

веh скрхани хелијумови атоми. Највеhи лабораторијумски 

успех последљег времена био је, кад је, 1912, професор А. 
Fowleг успео да у безваздушној цеви (вакууму) довољно 

разбије хелијумове атоме и произведе такву врсту свет

лости, која је веh добро позната на звездама. Два друга 

·.прстен а потичу од водоника. Изузев та три пр стена ниједан 

1 ) Снимио Dr. W. Н. Wright са Likc-oвe опсерваторије (Кали
форнија). 
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се од осталих није још могао произвести у лабораторијуму. 

Не знамо, на пример, од којих елемената потичу два сјајна 

прстена на десноме и левом крају. 

Пита се понекад : не постоје ли, можда, на звездама 

нови елементи, којих нема или још нису пронађени на 

Земљи ? На то можемо одлучно и убедљиво да одговоримо : 
Не. Овакав одговор, 'међутим, не значи да је све што се 
опажа на звездама мог ло бити идентификовано са познатим 

земаљским елементима. Одговор, стварно, не даје астроном, 

веh физичар. Овај последљи успео: је да установи правил~у 

- класификацију елемената, и нашао да нема празнина, које 
би означавале места нових елемената, све док се не дође 
до елемената веома велике атомске тежине, што се веро-

Сл. 8. 

ватно не могу- наhи у атмосфери 

при астрономским посматраљима. 

звезда, нити се јавити 

Свакоме елементу одго-

вара извесан број, почев од бр. 1, који се односи на во

доник, па до бр. 92, што одговара уранијуму. Ш,та вщпе, 
елементи носе свој број толико очевидно, да га физич~р 

лако може прочитати. Он може, на пример, да види да Је 

гвожђе бр. 26, не водеhи рачуна о броју елемената што му 
претходе. Прозвани према редноме броју сви су елементи, 

чак до бр. 84, одговорили: "Ту сам'"). 
1 

' ЕЛеменат хелијум (бр. 2) открио је Lockyer најпре на 
Сунцу, а тек много. касније нађен је и на Земљи. Од астро

физичара се не може захтевати да понове такав проналазак; 

они не могу' да открију нове елементе ако их нема. Непо-

1) Бројеви 43, 61. 75 су нови про1наласци .које т<реба тек потвр
дити._ Остају за еада само две празнине (85 и 87), изузев .мо.гуhе 
елементе пасле уранијума. 
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знати извор двају прстенова што су један крај другог ш1 

десној страни фотографије (један. сјајан, други слаб) наз
ван је небулијум. Али, небилијум није нови елеменат. Он 
је неки од присњијих нам елемената, кога не можемо да 
препознамо, зато што је изгубио Bl:fшe својих електрона .. 
Атом што је изгубио један електрон личи на пријатеља 

који је обријао своје бркове : ни најближи га познаници 
не могу препознати. Пре или после препознаhемо небу

лијум. Теоретичари физича.ри покушавају да нађу ·законе 
који тачно одређују природу светлости што је отпуштају. 
(емитују) атоми у разлиЧитим стадијумима осакаhености --:
чиме би се омогуhило щ:~ се чистим рачуном врста атома 

одреди, према светлости што је одаје. Што се тиче експе-

рименталних физичара, они раде на истраживаљу све моh

нијих сретстава за разбијаЉе атома, па је вероватно да he 
се једнога дана какав земаљски атом моhи т.ако ексЦито~ 
ва·ти, да производи небулијумово светло. То је трка вели
кога стила, и ја не знам на шт'а да се кладим. Астроном не мо

же много да помогне у решељу проблема што га је по

ставио. Верујем, међутИм, да би веом,а, брижљивим 

мерељима односа· интензитета двеју небулијумових црта, 

физичарим;ЗЈ он могао пружити драгоцену помоh. Он 
им указује на разљику величина прстеr:юва на слици 

знак разноврсног распоред-а емитујуhих атома 

ма да се одатле теmко шта може искористити. Оче

видно, небулијум је наклољенији спољним деловима 

ма.глине, а хелијум средишту; али, не види се јасно шта 

би се могло закључити њэr основу те разлике темперамената. 
Атом:И различитих елемената, као и атоми једног истог 

елемента, али при различитим степенима јонизованости, 

имају сви низове карактеристичних црта, које се виде при
ликом посматраља љихове. светлости у спектроскопу. Пр-и 

извесним условима (који се cycpehy fla маглl:fњама) оне се 

јављају ·у виду сјајних црта;· али, најчешhе се оцртавају 

као тамне пруге на уједначеној основи. и у једном и у 
другом случају _црте нам омогуhују да препознамо елеме

нат, сем ако не одговарају атому у стаљу које нам је не

познато на Земљи. Смело пророчанство, да he састав не
беских тела. ост.ати заувек ван граница нашег сазнаља, било 

ј~ веh оповргнуто; при.сни нам елементи: водоник, угљеник, 
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калц.ијум, титан, гвожђе, као и многи други, наилазе се и 
':! најудаљенијим регионима Васионе. Узбуђење, проузроко
вана тим веh старим открићем,_ прошло је. Звездана је 
спектроскопија од тада знатно проширила поље свога де

ловаља; оно се више не ограничава само на хемијску, веh 
обухвата такође и физичку анализу. Кад наиђемо на какво 
старо схватаље, најпре се упознајемо, а, затим питамо :. 
"Како сте ?" Упознавши се са звезданим атомом постављамо 
му исто питаље, а он одговара :. "Сасвим добро" или "јако 
скрхан", према прилици. Ње,гов нам одговор даје идеју о 
околини што га окружује - о суровости поступка коме је 
изложен --- и доводи нас тако до сазнаља услова темпера

туре и притиска у посматраној тачци. 
Испитујуhи низ звезда, од најхљаднијих до најврели

јих, у. стаљу смо да пратимо еволуцију калцијумових. атома; 
они су најпре потпуни, затим једанпут, па двапут јонизо
вани, Што потврђује да је бомбардоваље коме су изложени 
све јаче и јаЧе у колико се температура повеhава. (По
следЈ:Ьи стадијум је обележен ишчезава,љем свих видљивих 
знакоl!а калцијума, јер јон без два електр_оња не даје црте 
у ви,цљивоме делу спектра). Слична прогресивна промена 
утврђеliа је и код других елемената. Велики напреда·к у то
ме правцу постигао је 1920 професор М. N. Saha, који је 
први применио. квантитатавне физичке законе што одређу
ју степен:· јонизованости при датој темпера:тури и притиску. 
Тиме је дао нова. правац астрофизичком истраживању, који 
се од тада веома користио. С тога, ако у низу звезданих 
спектара означимо места што их потпуни калцијумови ато
ми устуhају атомима који су изгубили један ею~ктрон, фи
зичка т~орија је у могуh:н:ости д:а одреди температурру и 
одговарајуhи притисак (1). Методе Saha-a усавршили су R. 
Н. Fo\Vler и Е. А. Milne. Значај'на примена састојала се у 
одређиваљу површи:нски:х темпера(Гура најтоплијих знезда 
(12.000° до 25.000"), јер други методи, који вреде за хЛадни
је звезде, не дају задовољавајуhе резултате при: тако висо

ким температурама. Дgуги прилично чудан резултат било 
је откриhе, да је притисак у звездама (бар на ни:воу који 

1 ) _ Она не даје једновремено и температуру и П!ритисак, веh: 
са,мо једnо од љих двоје, ако је др.уго позн:ато. А то је користа:r 
податак аа f!О'Зн·а,вање услова на ПоврШИ'НIИ звезда. 
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је испитан помоhу опектроскопа) само 1/10.000 део атмо
сфере (~); раније се, међутим претпостављало, ма да неја~ 

ено, да Је он скоро исти као и притисак наше атмосфере. 

Спектралну анализу обично искоришhујемо кад жели

мо да сазнамо који се елементи налазе у извесном земаљ

ском минер.алу. Али се она исто тако може применити и на 

изучаваље зв'езда, јер не разликује светло што потиче од 

тела на домаку нам руке од светлости која до нас доспева 

после стотина година· путоваља кроз простор. Треба се, 

међутим, увек сетити да звездања изучаваља повлаче за со· 

бом извесно ограничеље. Истражујуhи на пример азот у 

каквоме минералу, хемичар се труди да испуни услове који 

су према љеговом мишљељу . потребни, да би се произ~ео 
азот~в спектар. На звездама, међутим, принуђени смо да 

усвојимо услове онако, како их нађемо. Ако се азот не по

каже,. то ипак није доказ да· га стварно нема.; вероватно је 

да то потиче отуда, што звездана атмосфера нема повОЉ
них услова за љегову појаву. У Сирнјусову спектру су во

доникове црте необично истакнуте и пригушују све 

остале. АлИ, то не значи . да је Сиријус е.а,стављен 

углавном од водоrника, веh д.а Ј·е температура на 

љt;говој површини око 10.000°, јер се рачvноiм мо-
же показати да -· · ·· , су на ТОЈ темпер.атури апсорпционе водо-

ни~ове црте нарочито интензивне. На Сунцу је најистакну
т~ЈИ спектар гвожђа. Из тога се не изводи закључак щ1 је 

Сунце нароч~то богато гвожђем, веh да се налази на ре,ла

тивно нискоЈ . температури, око 6.000°, која је погодна за 
произвођеље спектра гвожђа. Мислило се ·~ј·едно време' да 
преовлађиваље в~доника на Сиријусу, а метала на Сунцу, 

означава еволуцију елемената, тј. да се водоник претвара у 

~еже елемент_е уколико се .звезда хлади и прелази из Сири

ЈУ'_сова стадиЈума У стадијум Сунца. Такво тумачеље чиље

ница не почива ни на чему; ишчезавање водоникова спек

тра и јављаље спектра гвожђа неизбежни су, јер поти:чу од 

опад~ља темnературе; а онда, слиЧне привидне hоја:ве ево

луциЈе ел~мената моГу се произвести и у лабора.тојуму. 

Врло Је вероватно да је релативна расподела хемијских 

н~ 
') Је1щињица за: мерење притиска, Т.Ј·. 10 о м2: Прим. прев: притисак од _. ОО· к,г. 

') 
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ељемената на звездама скоро сасвим иста као и на ЗемЈ 

Све се изгледа .слаже са тим гледиштем; а· за неколико н 
распростраљенијих елеменат.а има чак и веома поЗитивн 

доказа. Али, :наше су могуhности за оцељивање елемеш 

ограничене на спољни слој звезда, онако исто, као што 

ограничене и на земаљску кору: непосредно у близини Ј 

вршине. Било би, дакле, погрешно наш сасвим привреме 

закључак даље развиј.ати. 

Спектрални: низови 

Да бисмо боље прика3ивали ову врсту размишљю 

узмимо . спектар што је приказан на сл. 9, па погледај 

чему нас може научити. И без великог труда можемо у I

му да издвојимо н.арочито правилан низ сјајних црта. 

знаке :на слици олакшаhе вам да распознате неколико. прЕ 

црта низа међу многобројним другi:fм спектрима што су 1 

Де измешани. Ако приметите да раст ој аље црта опа;ца. с , 
·сна на- Лево, увидеhете да •Се низ продужује на лево за ј. 

најмаље петнае:ст црта од последље што је означена, .т~ 
да се последље међу Н>има стапају у једну, образују 

"главу'' nиза. То је чувени Balrrier-oв водоников низ; п 
познавши ra, утврђујемо да је водоник један од елемеш 
што се налазе у све·т.iюсноме извору. Али, то је тек п~ 
корак, па треба да пређемо и ња друге закључке. 

Теорија професора Bohr-a о водоникову атому пока: 
је нам да сваку црту у низу атом емитује у друкчијем с 
њу. Ов.а "стања ек·сцитације'' могу се обележити редом., Ј 
чев од обична водоникова стања, коме припада бр.Ј 1. Ра; 
јације, емитоване у свим првим стањима, на слици ю 

приюа;зиване; прва црт·а наще слике одговара стању бр. 8. 
датле, рачунајуhи на лево, разликују се без великих тешш 

јед~на за другом црте све до стања бр. 30. Та уз.а,стопна ста 
одговарају све пространиј.им атомима, тј. планетарни ел 

трон (1) описује све веhу и веhу пут.ању. Полуnречник (11 
тачније велика по:луо.са) његове путање сразмеран је- щ 

драту броја који карактерише стање, тако да је пуЂI;l• 
што одговара с-rању бр. 30 900 ПУ'f'а веhа од џуrщъе у Н( 

1
) Водоник (као елеме:нат бр. 1) има само ј-едан пла:н'С'tЗI! 

електрон. 

·-:_·,r 

1 ~~ 

малном атому бр. 1. Полупречник путаље у стању број 30 
износи приближно један десетхиљадити део милиметра. О

туда се намеhе :непосредно закључак: спектар на сл. 9 није 
произведен у љабораторијуму на Земљи. И у најразреt)епи

јем простору (вакууму), којим се располаже у земаљској 

спектроскопији, атоми су још увек толико пригњечени јед

ни уз друге, да нема места за тако велике пут.ање. Светло

сни извор, према томе, треба Да је образован од веома ра

зређене материј~, да би електрон без опасности од судара, 

или просто да буде узнемираван од других атома, могао 

описати толико велики круг. Не улазеhи у в.еhе поједина· 

сти, можемо да закључимо како је сл. 9 спектар неке раз
ређеније материје него што је највеhи на Земљи познати 
празан простор (вакуум) (2). 

Сл. 9. 

Занимљиво је приметити да је на левоме крају спектра 

основ& сјајна, ма да се на највеhем његовом делу црт·е јав

љају на тамној основи; промена наступа баш тамо, где се 

завршава Balmer-oв низ. Та сјајна OCfiOB-a 'fЭЈф.ђе потиче од 

водоника, а произведена је; fl.aJ ~лeдefif'l Н/;ЈЧИН. Раширени 
атоми што се нал~зе у стању бр. 30 или недалеко од њега, 
у опасној су близини. свога распрснуhа, п.а је природно да 

међу њима има и атома Ј<Оји су премашили ту границу .и 

распрсли се. Они су изгубили своје планетарне ~.цектроне 

и покушанај'У да се поново дочепају други~. Па као што·· 

треба утрошити енергИју да би. се од каква ато~а отрrнуо 

један електрон, такр Исто се, кад атом савлада &а~џв дивљи 
-, ', 

2
) Сющ:;~ 9 је Фоrоrрјlфија ":муњil спщпр;t.'' (flaф · soee:tтurn) 

Сунчеве хромосфере, а снимио је' на Суматри · М. д!!Ј'Ид\=оН 311 време 
п.еМ'\')ачен,а од 14 јануара 1006. 
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електрон, енергија ослобађа. А та слободна, израчена ен~р

гија образује светлу основу о којој смо говорили. Не ула

зећи. у '!'ехничке појединости т~орије, није тешко увидети 

да је сасвим природно што се та светлост, пореклом од рас

прснутих атома, јавља у спектру непосредно после црта 

што их емитују најпространији атоми, јер је распрскавање 

последица претераног у даљавања електрона. 

(превео М. Протиh) А. S. Eddiщ;ton 

Прилози за историју_ 
југословенске астрономиfе 

Г. Ђорђе М. Николић, који је читаоцима већ познат 

по својим радовима о Р. Бошковићу, објавиће низ чланака 

о старим југословенским астрономима. Г. Николић се већ 

више· година марљиво бави историјом југословенске астро

номије, те ;е_ успео да прикупи обиман материјал З<! исту; · 
како је добар део тог материјала досад био непознат, то 

he. читаоци "Сатурна" имати дрилике да се први упознају 
са многим појединостима о животу и делима југословен

ских астронома које су код нас до данас остале непознате. 

БQравећи у Стразбургу, г. Николијl је у тамошљој библио

теци, т(оја се убраја у једну од најбогатијих универзитет
ских библиотека у Европи; нашао много материјала за ис

торију југословенске астрономије, а који ће ускоро обја

вити у једној веiюi студији. 

Историју југословенске астрономије г .. Николић дели 
н_а три доба: прво доба обухвата астрономе до крща ·XVll 
дека, друго доба обухвата XV/1{ век, а 'l'pehe Х/Х век. У 
овом броју "Сатурн" доноси чланак о Марку Госп.однетићу, 

КОјИ :;е јеДан ОД дајВаЖНИ/ИХ преТСТаВНИКа ПРВОТ:а ДОба }' 
историј_и јуГословенске астрономије. 

·марко ГоспоДнетИh 
. - (1566-1624) 

·· ј/ овомг ч~~~~у "Прилога за . ffСторију Ју~:осло1:3енске 
iс~роньмије" г'овориhем'о о Марку Госцоџнет_иhу Познатом у 
fЯyЧ"'fl-oj 1 Йнt~р~fур~ и поД. именом iVIarcцs Antoдiцs. De Do-
i." ~ .... ; -i-·~ ·~1 ' : <'" • • т ' - •. ' .·. ' ' • . ' 1 • 

niНfi-iojИ. ЗауЗима видно место у прво доба наше· националне 
!i~рхИfЬ!\iЬlе'.'Тооподнетиtсчијн"је *-i1вm врло ."rР?Г:I:fЧЯЯ за-
i{'н.;1:щ :F~: J,ri;..:.:::: ---~,_,.-:: -.-. ·. - · ·• · · : - · . ._ .. с 

шаљујуЈ.ш'-' највише Љеговом ·врло живом· и ;авантуристичкli 
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расположеном духу рођен је на о·стрву Рабу 1566 године и 
води порекло од старе породице Тобалд која је дала папу 

Гргура Л. Прво образоваље Господнетиh је добио у Лорети 

а више теолошке студије завршио је у Па~дови. Као дечак 

ступио је у језуитски ред, аљи како му се ка.irуђерски живот 

није свидео ради строгих исусовачких правила то се врло 

брзо распопи. У науци је врло брзо стекао леп глас и ви

соко знање те је још као ђакон предавао математику у свом 

колеж)'_ По свршеним студијама био је професор ма'Гематике 

f 1-'иму, Падови и Бреши. Као распоп, по властитоЈ жељи и 

по препорукама разних високих личности међу којима је био 

и млетачки амбасадор, Господнетиh би наименован за сиљ

ског бискупа, сплитског архибискупа и прима са далматинско

хрватског када jei, како изгледа., покушао да се_ врати све

штеничком позиву чис·ютом примитивне цркве, јер је же

лео да .споји источну са западном црквом. Но љегов немирни 

. дух H:!fje му дозволио да реализује своју ·замисао н нешто 

раrди бурног живота а највише ради сукоба са Трогирским 

бискупатом и сукоба Павла V са Млецима он се захвалд · ню 
своје високе положаје и 1605 повуче се у Венециј.у. У- Ве

нецији се није дуго задржао веh кренуо на путонэња до 

Каира, Хајделберrа и најзад стИже у Енглеску. У Енгле<fкој 
је стекао велике симпатије краља Ј,аrкова П који је био 

очаран љеговом Интелигенцијом те га је чак именовао и за 

декана од Виндзора. 

За време свог боравка у Енглеској Господнетиh је пу

бликовао, своје дело, теолошког карактера "RepuЫica eccles
tiastica" у две књиге од којих је .прва била публикована 

1617, а друга 1622. Ово њело:во дело, које је посвеhено краљу 
'Јююву П, i!;Оживело је врло велики успех како у рефоrрма
торскИ:м тако исто и у чисто католичким земљама. Са гле

дишта католичке цркве Господнетиhево дело имало је много 

доктринално-Тiеолошких заблуда и пап131 Григорије XV да би 
га казнио за то, а истовремено да не би оставио једног свог 
бискупа у протестантским ~емљама, дом,ами га у Рим уа нај.

лепШа обеhања. Ту, у Риму Господнетић је -публикоrвао своју 

одбрану којом је побијао своје заблуде аЈщ ка,ко су узап

hена извесна његова писма из којих ј~ ск катоrличка. цр'к~а 
. l. 



22 

закључила да љегово враћаље папи није било потпуно ис

крено то Господнетић буде осуђен од св. Инквизиције 1615 
године· и лишен свих имаља и части, буде затворен у "Caste/ 
s. Angelo" у коме је после девет година, дакле 1624 јадно 
завршио .живот. И то све није било довољно св. Инквизи· 

цији. Да би потпуно задовољила свој садизам она је иско

пала још врело Господнетићево тело из гроба и спалила га 

на јавном месту док су побожне римске госпе са Св. Писмом 

У руци бацале на ло мачу · суве гранчице. како би што пре 

сагорела тело јадног Господнетића. 
Господнетић је написао следећа дела : 
1. De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et /ride.Тrac

'-'us Marci Antonii De Dominis per Joanem Bartolum in Jucem 
e·dita in quo inter a!ia ostenditur ratio instrumenti remota ex
covitati Venetiis 1911. 

2. De repuЬ/ica ecclesiastica. 
З. De protest'ate regia et usurpatione papali pro .fortura 

Torti (Ово је дело Гоаподнетйh написао под псеудонимом 

R. Burchi/ius:). 
4. Expositionem . Concil/i suae Protectimis. 

5. Expositlonem Concilli sui reditus ех Angila orationem in 
Romanor. 

Још у време свог борвrвка у Падови и Бреши Господ

нетић се бавио са успехом математиком, астрономијом и фи

зиком. Гооподнетић је важио нарочито због тоГа што је у 

науци први изнео неколико ствари: Он је први пронашао 

ломљеље и декомпозицију светлости у седам боја; он је први 

објаснио појаву дуге и оставио је двадесет и три године 

пре Галилеја рукопис ().астрономском дурбину. 

За све ове љегове приоритете у на.уци важно је једино 

љегово научио дело "De radЉ visus et lucis". У том свом 

делу а у IX и XIII глави које носе наслов "Instrumenti per
spectivi ad videnda. longue dissjta conficiendi ratio et usus" i 
j,Vera iridis tota generatio explicatur« најбоље се може,видети 
сва Господнетићев.а снага. Ту Господнетић на супрот Пла

т~ту и свој старој школи, која је тврдила да свет·лосни зраци 

полазе из· ока и да осветљавају предмете, тврди щь светлосни 

зраци долазе апоља у око, дакле да су предмети осветљени. 

· Даље, врло су Јасно изложени Господн_етићеви назори о 
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одбијаљу и преламаљу светлости, јер нам он у свом делу 

каже да зраци пролазећи кроз једно сферично тело трпе 

поред одбијаља и двоструко прељамаље, на који се начин и 

јављају боје. До овог закључка Господнетиh је дошао по

сматрајући кишне капљице. Тако њаiМ он јасно објашљава 

пут једног зрака. Зрак, по њему, прол~Зи кроз кап.Љицу, 
унутра се пре.лам.а и одбија наниже да би се најзад при из

лазу опет преломио и доспео у око. Да би доказао ту своју 

епохалну пре1Шоставку он долази на једну срећну идеју да 

је прик.а.же и експериментално. Господнетић је узео једну 

стаклену куглу напуњену водом и окачио је у правцу Сунца 

поставивши своје сжо у исти онакав положај према кугли и 

Сунцу как.а!В има посматрач према дуги и Сунцу. Када је 

Сунчев зрак прошао кроз куглу он је јасно видео како из 

кугле излази једна светла трака која би посТЈајала различито 

обој~на према томе да ли је подизао или спущтао куглу. 
Те боје које је он ви.цео по изљаrску из кугле потпуно су и у 

истом реду одговарале бојама које се виде на дузи. Тако 

је Господнетић даrкле открио да је Сунчев зрак састављеif 

из седам боја: црвене, жуте, зелене, наранџасте, отвоtрено 

и затворено плаве и љубичасте. Исто тако Гооподнетић је 

даље приметио, да сви зраци који чине једну исту боју из

лазе из капљице са једног истог места к,а,ко · би сва;ка од 

тих боја могла да образује један круг чије се средиште 

налази на визуелној .лИнији која спаја Сунце са оком 

посматрача. 

Као што смо мог ли видети из овог кратког излагања 
Господнетиh је јасно З.апази.о да код светлости при прола
же,њу из једне у другу средину постоји двоструко прелама

ље али није знао за у физици познати индекс преламања 

светлост siпi : sin i 1 = п .. Гоt!Поднетић је први механички 

објаснио пој.аву дуге иако му сви историчари нису хтели 
признати тај приоритет. У један од шiјјачихдоказа којим би 
.се осигурао Гооподнетиhу приоритет у питању првог објаш· 

њења дуге спада оваrј који се налази у Оптици славнога 

Њутна и који изЈюсимо овде: 
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"Intellexerunt hcc etiam anti- Ово су схватили и неки од 
quorum пonnulli: iпter receпti- старих; од новијих щ1к пот
оrб atitem pleпius id iпveпit пуније је то нашао· и oпшиp
uberiusque explicavit celeberri- ниј·е изложио врло славни 
ти:. Aпtoпius De Domiпis Ar- Антоније Де Доминис, нaдби
chiepicopus Spalateпsis iп liЬro скуп сплитски, у својој књи
suо De radiis visus et lucis, зи De radiis visus et lucis, ко
quеш апtе алпо::: ainplius vi- ју је књигу, написану пре ви
giпti scriptum, iп lucem taпdcm ше од днадесет година, нaj
edidit amicus suus Bartolus, зад издао његов пријатељ 
Venetiis аnпо 1611. In ео enim Бартолус у Млецима 1611. У 
liЬro osteпdit vit celeberrimus, тој пак књизи показује врло 
quaemadmodum arcus interior, славни муж, како се образује 
binis refractioniЬus radiorum унутрашња дуг.а у округлим 

Solis, singulisque reflexioni- кишним капљицама поштс су 
bu:; inter Ьiпа~. istas refractio- се сунчани зраци у њима два

nе~ inte:venient.iЬus, . iп rotuп-1 пут преломили и пошто су се 
dis pluvшe gutt1s efflпgatur; ех понасоб одбили између тих 
terior autemarcus,. Ьiпis refrac- преламања; а да спољашна 

tioпiЬus, Ьinisque itidem refle- дуга настаје у сличним вoдe
xioniЬus iпt~rjectis, in simi!Љus ним кап.љицама прела~ањима 
aquae guttis efficiatur. Su·amque .. у два. маха, П С• ШТО су Се зраци 
is explicandi rationem experi- у· два мах,а одбили између 
meпtis comprobavit, in phiala њих. Он је свој начин oбja
aquae plena, et gloЬis vitreis шњ;авања пот~рдио огледима 
aquae pleпis, iп Sole 'colloca- са судовима пуним воде и 
tis; quo duorum arcчum istorum ста,кленим лоптама напуње

соlоrеs, in illic se EXHIВERENT ним водом које је ставио на 
CONTEMPLANDES. Porro, ean_ сунце. На' тај начин боје тих 
dem explicandi rationem perse- двеју дуга могле су се пo
cutus est Cartesius in meteoris сматрати у љима. За тим нa
suis". чином објашња,в,ања пс•шао је 

и Декарт у својим "Метеори' 
ма.". 

И колико је био Господнетиhев Живот трагичан у истој 
мери је смешна она борба IФју су водила око њег~ два 
позната научника : Монтикла и Клигел. Клигел, uозна'Ти 

немачки. физичар у преводу Пристлејеве "Исто-рије oliтиl{e" 
заступа приоритет пронал,аюка дуге Господнетиhу и зајед

љиво у тој кр·асној књизи добацује Ма:нтикли: "Али ако 
баШ нико Доминиса и не сматра' великом главом, о~да hy 
ј:а то упркос свему чинити, све док не будем пронашао чо

века коме је о~ тај проналазак украо. Шта је могло У пр·

в~м св'итању _оптике више да се открије него то што је 
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учино Доминис, и то још у најтамнијем делу науке ? llJт.a 

је Монтиклин херој Декарт више учино, тиме што је по

ловину Доминисовог проналаска поправио и прорачунао ? 
То је тешко реhи. У који би крај света требало поhи да 

би се открила истина ? Када се веh ј едно м зна правац пута 

онда је лако и иhи". И добри Француз Монтикла, писац 

одличне историје математике пише као одговор Клигелу: 
"Ја незнам шта је руководила г. проф. Клигела - Клигел 

Монтикли у књизи. не ставља оно г. - д'а у свом научно:м 
преводу "Историје оптике" брани Антониуса Де Доминиса 

противу мене и да ме набеди да сам сувише пристрасан 

прем·а Декарту, који је, каже он, мој херој или мој идол. 

Да, без сумље Декарт је мој херој. Декарт је неоспорно 

:1рви који је то учинио (мисли на објашљеље дуге) . .'' И 
да би цела ова ка в га испалrаi ј о:ш лепша уме ш ао се доцније 

и Гете који је написао : 
"Не могу се пореlш Картезиеве (право име Декар'!lа је 

Рене Картезиус Декарт) заслуге о дузи. Али и ту, к,ао. м у 
многим другим случајевИма, ·он није захваљан својим. прет-

хо;дницима. ТаквИ духови, чак да то сами 'И не bcefiЗ'.jy, 

поричу . с:ве што су1 .од својих претходника њњучи.ли ~- 'п.iта 
су употребили од својих савременика. Тако он преhуткује 

и Антониуса Де Доминиса, који је први употребио с~акле

ну куглу, да би могао у капљици да посматра читаву дугу 
и који је врло добро објаснио унутрашљу дугу" ... И све 

се ово није могло свршити без једног -Југословена. Руђе 

Бошко-виh је прво у коментарима на Ночетиеве "Де Ириде" 

а за:тим у својој физици дао за право Декарту што се тиче 

проналаска објашњеља дуге. Међутим и Бошковиh као и 

Монтикла гр·еше у једном а то је, да нико никад,а није 

тврдио да је Госпо.zщетиh проналазач спољне~ дуге што је 

стварно учинио Декарт, веh је он објаснио унутрашљу 

дугу и изв~;~ први експерименат са стакленом куглом што 

и Монтиi{л~' и Бошковиh ·.преhуткују као и щюги други. 
Напомиљемо да су се сви Господнетиhеви противници 

задрЈња.ваљи у својим критикама на таквим ситницама, које 

ниједан г~није у пр.во свитање оптике не би могао избеhи. 
Господнетиhу се ту Iщшта н.е може замерити, јер је он 

. учинио први снажан корак унапр,ед да би оптику ослобоДИо 
С'/)аре 'ШКОЈI~. Иако Бошковиh у својој Ш кљизИ "Ортике 
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и астррномије" доста оштро критикује Господнетиhа, ми 

верујемо да је он писао тако само као исусовац чијем реду 

Господнетиh није учИнио баш најбоље услуге. Бошковиhу 

се ипак може захвалити на томе што је говореhи о Го

споднетићу изнео веh наведени Њутнов суд о дузи и Го

споднетиhу, те тиме нашем Торбару указао на то место, за 

које овај није знао када је у "Р,а.ду" Југословенске ака
демије знаности и уме11нос.ти дао. врло добру студију о 

Господнетиhу. 

Најзад, Гооподнетиh се доста бавио комбинацијом 

расипног и сабирног сочива и једно је сигурно да је он 

такву комбинацију замислио пре Галилеја. Сам издавач 

Господнетиhеве Оптике Иван Бартол говори нам у љеном 

,1редговору, како је Господнетиh тај свој рУЈкопис "De 
radii~ visus et luci~" завршио пре двадесет го~ина, · д<акле 
1591 а позњаrrо је да је Галилеј с-аставио дурбин 1609. 
У IX гљши те своје кЉиге коју смо в-еЋ раније споменули 
Господнетиh говори о телескопу као о ново пронађеном 
Јстрономскм инструменту, али се из љегових излагаља ја
снс види да је он много раније позњ:~вао теорију тога дур
бина. О томе јасно говори Грант у својој "Историји физи
чке астрономије''. 

"Again, Antonio De Dominis, 
Archpishof of Spalato, in а 
pothumouns work entitled De ra 
diis visus et lucis which was pu
Ьlished in 1611, traces \'ery cle
arly the progress of rays in pas
sing . through convex and соп~ 
cave lenses, and remarks that 
Ьу placing one of each kiпd at 
1'1. certain distance apart, the di~ 
rect rand refracted rays will not 
intertere with each other. Не 
adds that the proper distance 
between the -two lence~ must Ье 
found Ьу experiment, and that 
the effect of thei~: adjustment 
will Ье to magnify objects Ьу 
increasing the angle under 
whi~h. they are seen. It is to Ье 
bdi-ne in miitd, that this wщk 
was puЬlished at а time when 
the invention of the telescope 

"Антонио Де Доминис, 
спли.тсi<и ња.дбискуп, у једном 
посмртном делу .под насловом 

"De radiis visus et 1 ucis ", кој е 
је издато 1611, обележава нр
до јаоно путаљу зракова при 
пролазу кроз сабирна и расњп 
ња сочива, и примеhује да кад 
се стави по једно од обе врсте 
с:очива на извесној раздаљи

ни једно о~д другог, директни 
и: nреломљени зраци неhе се 
помешати. Он додаје да паде
сна ра3)џtљина: између два со" 
чива мора да се •нађе помоhу 
експеримента, и да he резул
тат љиховог подеШавања би
ти да се повеhају предмети по 
веhавајуhи угао под којим се 
они виде._ Треба имати на уму" 
да је ьво дело објављено у 
доба кад је проналазак теле-
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was already пotorious throug- · скопа био веh познат у целој 
hout Europe, Bartolo, the editor Европи. Бартол, издавач овог 
of the work, states, ho:Wever, дела, тврди, међутим, у пред
in the preface, that the manus- говору да су рукописи које 
cгipts sommunicated to him Ьу му је писац дзс; били написа
thе author had been \Vritten ни двадесет година раније, и 
twenty years previously, and да је он од љега добио пуно 
that he received full authority овлашhење да их изда са дo
from him to puЬ!ish th'~m with датком једне или две главе." 
the addition of one ог two 
chapters. " 1

) 

Надамо се, да су читаоци ·"сатурна" из овог чла:нка 
могли добити јасну слику о величини Марка Господнетиhа 

као и љеговим приоритетима. Свакако, да је Госпо:днетиh 

био један велики дух и велика је штета за науку ~то није 
био довољно сталожен, што није б~о мирније природе. Да 
после професуре у Падови и Риму, није прес~ао да се бави 
ња.уком, дакле после времена, када је оставио своју од

~ичну кљигу De radiis он би дао науци велике ствари, јер 
Је имао здраве. научне концепције. и способности за експе-

рименте што је битно у науци и што увек доводи до би:т
них резултата. 
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Стр;збург, 10 јануара 1938. Ђорl)е М. НИf!ЩIИћ. 

Resume: 

I! est question, dans cet articJe, de Marco Gospo_dnetitch, co?r,tu 
dans Је шonde scientifique sous Је ·.1ош de Marcus Antonшs De Doшшts. 
De Doшinis est ne dans J'ile 'dalшa:te de Rab,_ en ~5?6, et tout je~ne, il 
entra dans J'6·rdre des. Jesuites а Padoue (ItaJte) ou Ji achev~ ses etudes 
theoJogiques. I1 fut professeur de шatheшatiques а Rоше, pu~s а Padoue 
et ensuite а Brechi et pJus tard il devi:н archeveque de SрИ (SpaJat?). 
Entre en conflit avec l'eglise cathoJique а cause de son oeuvre "RepuЬitca 
eccles~iastica", iJ fut co:Idlaшne par Ја Sa~nte Inqu1isiti.on et eшprisonпe dans 
Ја forteresse CasteJ San АпdјеЈо ou il шourut en 1624. 

Gpspodnetitch а J.a·isse pJusieurs ecrits paпni Jesque.Js Је plus. iшportaпt 
est De radiis visus et /ucis in vitris perspectivis et lride. .Venetiis 1611. 
Dans cette oeuvre iJ soutieпt а J'eпcontre de Ја vieiiJe есоЈе, que Ја Ju
miere parvient а J'oeiJ, de J'exterieur, et поn pas que Jes rayons Juшineux 
parte:~t de J'oei1 pour attei.ndre l'objet et. l'.~cJair~. ·_Е п outre, 1il . s'occ~pe 
de Ја refr.action et de la1 refJexion de la Juшtere ашs1 que de Ја dtspersюn 
de celle-ci Jors du passage. а travers un corps spheriqtie. II est Је pretпier 
а expliquer eQUiitaЬleшent J'existence de J'inte~ieur dl~ Ј' Arc-en•ciel et 
Newton Jui accorde cette priorite dans son "Optщue" bten que beaucoup 

. d'autres Jui aient coпteste cette priorite. S'o.ccup~mt de Jenti'JJes convexes 
et coпcaves De Doшinis coпnaissait, Ьiеп avant GalliJee Ја theorie de Ја 
Junette шais sоп oeuvre De radiis vi'sus .et Jucis in vitris perspectivis et 
Iride", 'ой se trouvait exp'osee cette theonie, пе fut Јшрriшее qu'eп 1611 
Ьien que sur J'.aHirшation de J'editeur de ses oeuvres, I. BartoJus, cette 
oeuvre aif ete ecrite 20 ans auparavant. 
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Son.ce v n.ovembru 1Q37 
Subminimi in ritmi. 

Na severni poloЫi se је pojavilo 5 novih skupin 1in 2 se iz preJSПJe
ga шеsеса. Aktivnost se је do dопса шеsеса sшanjsaJa ter је nastopil 
subminimum dne 30. Х!. - 10. Xll. 

Na juzni poloЫi је btJo 5 novih skupin in З iz prejsnjega шеsеса. 
Mocnejsa aktivnost se је pojavila z veJiko skupino (prehod dne 13. XI.) 
v sekundarnem submaksimu. Akti'vnost је nato popustila ter је nastopH 
dne 30. Х! - 9. ХЈЈ. istocasni subminimum kakor na se.verni роЈоЬ!i. Se
verna роЈоЬ!а је Ьila v tеш subшiniшuшu dne 30. XI. - 1. XII. brez peg 
.in por, sашо na juzni роЈоЫi је Ьila 1 pora. Istocasni. izredni subшiniшi 
v tej dobl sv redlki, ter se је zadnji istocasni subminimum poja..vil pred 
28 meseci v "ju!iju 1935. Tak subшi:1iшuш је predznak vecje aktivnosti 
event. pravega шаk&iша. Vide tabeJo о subшiniшih. 

VeJikost. posaшeznih skupin је razvidna iz ta.Ыice "prehщlov". 

PREHOD/ SKUPIN PREKO KROGA VR V NOVEMBRU 1937*) 

1 ј · 1 RazdaJja 1 
1 HeJioJ[raf. 1 skuplne 1 

1 

Datum 1 sirina l.od R рлi 
1

1 Skupina iп njeni 'posebni znaki: 
prehoda: 1 skupine: 1 prehodu 

1 . 1 1 D": ! 
1

1 3
193
.-X

7
I. 1 - Ј4° ll 290" S /1 . . Skupina · v razvoju v Ј3 pegic. 

! ' 3.-XI. ! + 70 

1

1

,---

4

-

0

,-, -N---i-

1
/....,S""'"k_u.._p7i:~:....a:....v..:......:r:....az=-v.:....:o:!.ju.=., -c:2:....p.:.e=-g...!.i:...::p~o::..:.3::..,2~,,-

z jedri ter vшesne pore, velikost 
skupine E-W 150", 

1 7.-XI. 1 8° 1 Ј70" S 1 Ј pegica in pora, 
1 1 1 1 Skup. 2 peg ро 20" z vec jedrii 
1 1 1 220" N 1 v razvoju, velikost skupine E-W 1 

1 . 12.-XI. 1 + 12° 1 1 80", 1 
1 1 ----~~----- 1 Sekundarni submaksimum - skup. 1 

1 1 1 1 vodeca 54" pega z • 6 jedni in 1 

1

1 i 1 1 sJedeca 30" z jedrom tеш 4 vше- 1 

1 1 1 sne pegke, velikost skup. E-W 1 

1 J3.-XI. 1 - Ј5° 1 290" S 1 Ј50", 1 
1 14.-XI. 1 + 22° 1 310" N 1 35" pega z jedroш, ----·- - 1 
1 22.-XI.-I-+-2J 0-- ГЗlО" N 1 Ј5" pega .v razkroju;·---- 1 
Г 23-:-:Xr-. -1 - Ј8° 1 300" S 1 38" .velika pega z 2 jedri, . 1 
1 · 24.-XI. ·· 1 + 9° 1 140" N 1 2 pegjc.i v razvoju v skupiпo, 1 
I.-_2Z·..:.~I._I_±~_I ЈОО" N 1 Skupina 1 pegice in · 3 por. i-

. . V d<?bah ~ubшaksiшaJп!.h ritn:?v. se ·~ojav.Jj~jo tudi suЬminimi. Sub
l111!11Ш1UШ Је poJav п~ soncш povrsш,1, ko Је; ena, polo.b1a v. gotovi dob'i 
popolnoшa Ьгеz vsakth. peg in por, ali р а. se · kvecje'шu pojavi v isti dobl 
sашо ро nekoJiko рог. Submipiшuш је' omei!Ф sairro . na dloldcen · deJ 
soncпe. povrsiџe ter traja ро еп ali v'ec drii. cbli ilalje traja silbminimum 
na tem vecji soncrii povrsilli је' s'ubшini!ntн:h; ~!{ar se "izгaza v stopinjah 
heЏogтatske dolzine·. т-. , , .. ..•. . · · ··:·,, · 

*) Povpreena hejipgraf .. siriп·a ~kLipiri ·па severni ро/оЬЈi ~nasa + 11° 
,јп па juzm~ ро!оЫГ~~џ;75ђ' (vide tabeJo ria"strani 307, ·sattirпa '1937). · 

_ patuшi prehodov skupiп пај sJuzijo za pr1шerjavo s cp6javi -vfe; 
menskth preobratov ter. zvisanja reJat. temperature~. · · · · ' 



30 

Ako se tak subt111inimum vsled rotacije soncne оЫе ponovo povrne 
па obzorje, imenujmo tak ponovni subminimшn: гotaciiski submini
mum "rs''. 

ОЬ ponovnem povratku rs-subminiпш se opaza, ali se је rs-submi-
TJimum povrnil v rotac1ijski dobl ali ра se је povrsiпsko pгemakпil in to 
v k.ateri smeri E-W ali W-E. Tak rs-subminimum traja potemtali.em lahko 
tudi ро vec mesecev, na pr. od 2. septembr.a 1936 do 10. januarja 1937 
па severni poloЬli (vide tabelo). 

SUBMINIM/. 
Iz gor.enje tabele iп opazova111ih dejstev slede zaшnнve zakoпitosti: 
1. Razdobje med enim submaksimom do prihodnjega submaksima 

па eni in isti soncni poloЫi imenujmo: submaksimc..tfen ritem iste ро/оЬ/е 
(на pr. od julijskega 1936 do julijskega 1937 submaksima na sever:1i 
poloЬli). 

2. Doba enega submakstimalnega ritm.a' na eni in isti poloЬli traja 
епо (1) leto ter se pri'cenja in koncuje v dobl med dvema stibшaksimoma 
na eni in isti oo!oЬli. 

3. Submaks}malпi ritmi za celo sопспо povrsiпo (gr-aflikon na strani 
277, Saturn 1937) р а se pojavljajo пavidezпo v razdobju 6. mesecev, ker 
ti subщaks. ritmi obstojajo iz 2 locenih rifriюv in to na vsaki poloblti ро 
1 ritem (vide tocko ·1-2). Ritmi v tekoCi m.aksimalnti peпodi ра ne teko 
paralelno na obeh poloЬlah, ampak v razdaiji 6 mesecev iп sicer па severni 
po/obli z submaksimom v juliju iп па juzпi po/obli z submaksiшom.v ja
nu.atrju. V katerih mesecih in v katerih maksimalпih peiiodah se pojav
ljajo pqsamezni submaksimi, Vlide ciklus submaksimalnih ritmov na str;ani 
222, Saturn 1937. 

4. V dobl enega submaksimalnega ritma se poja.\•ijajo: submaksi-
mum, sekuпdarпi submaksimi iп submiпimi. 

5. Severha poloЬla је v splosnem aktJivnejsa. Submaksimi v lett1 
1936 se nis'o tako izшziti kakor v letu 1937. . 

6. Samo v dobi submaksima ali sekuпdarпih submaksimov је premik 
rs-s-ubminimov v smeri E-W, kar · zпa.Ei, dla aktJivпost па soncni povrsiпi 
пara~sca v smeri Е-W. . V ostali dobi enega submaks. ritma р а se opaza · 
premik rs-submintimov v smeri W-E nasprotno rotaciji soncne оЬlе, kar, 
је gotovo posledica notraпjih struj (vide straп 281, Saturп 1936). Isto
tako se opaza mirovaпje rs-submi.пimov. 

7. Ttaj<Jnja rs-submiпimov se krajsa, cim se bliia pravi maksimum 
па pr. od 16. VI. 1936 do 21 VIII. 1936 је 67 dпi, od б. V. 1937 do 4. VI. 
1937 је 30 dпi, kar zпaci povecanje splosпe aktivпosti. 

8. Ako z goreпjo tabelo о submtiпirnih vzporedirno grafikoп па stra · 
ni 277, Saturn 1937 (iпtenziteta iп ri'trni) iп taЬlico п.а· strani 307, .Saturп 
1937 (heliograf. sirilie skupiп) doblrno jasen pregled sопспеgа de\ovanja 
v dobah submakstimalnih ritmov. · 

Sonneпfleckeпtatigkeit irn Novernber 1937. Sekundijres Subшa~imurn 
auf der Siidhemisphare. Gieichzeitig'es Subфk1imum nach 28 Monaten (Juli ' 
1935) auf beiden Hemi'spharen - ein V@rbote starkerer Aktivitiit eyent. 
des wahreп Maxi1mџs. Durchgange von Gruppen durch dеп Kreis des Vi
sions-Radius VR, Distanzen dler Gruppen von Visions-Radius (R) in D"
zur festelitщg !!ег fernwirkuпg auf W·etterstiirze u:~d rela~Ц.ve Tem-
per;,J.turertJ.<фuцgep (vid,e Т;фе!lе). . . 

In ·еiц~щ $ubщ~imum.J1hythmus kџmJP.en ausser ein.em Suђщa.xi
tnum uщf se~undiiren Su\>m;:нфna auf ~Ф JJ-M·4erselben fJemisphiire ~JUeh 
Sцbmin,im? \'or. Щn SubJhЩjm..uщ 1jst чut:. !Jes.timmt~ Fliichenteile .cjer Pllo· 
t9§PP,.i\r,e begrenzt. unc:J <J311ert VPJl 1 Т:~g his, .;t!J· mellre.-1!11 Monaten·. J:.in 
so.Jches Subminimurn koшmt. nach einei: Sonnenrotation wie!ler zutn Vor
schein, undl wird als RotationE;-Subtninimum (rs) bezeichnet. Die Grosse 
ejpes- Sџ\>m!.·ni'mPm.-... !J- wir?. iп.lщiit1gr!Jnhlt~pllfц,- L@fЧ!.·M·ra,f/.en 1щgegeb.en. Die 
rs"S-ubmJ.RimfJ. w~l.liPI'' •f!fЛIJ.· W,.piJ(Jcr~ -in .. 4fl.r Щс/Фщg,: E..:W- оdм W -Е 
auf., !Vi!le !lieJ. ТШЈе!~ ._ < . " - "~' ., ' ,, - -
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Aus der Tabelle und Beobachtиngstatsachen folgen einjge gesetz-
liche Regelmiissigkeiten. · 

Auf jeder Hemisphare (Nord und Sйd) wirkt ein separater SubmбiXi-
maler-Rhythmus, von der Dauer 1 Jahres. . . 

Die Periodenliinge z. В. zwischen Sиbmaxtmиm Јиl11 1936 иnd Sиb
шaximиm in Jиli 1937 wjrd a/s Sиbmaximaler-Rhythmus der Nord-Hemfsc 
phiire bezeichnet, mit Anfang иnd Ende des Rhythmиs in der Zejt zwjschen 
2 Submaxima. 
· In l.aиfender Maximиm-Periode kommen die· Submaxima auf der 
Nord-HemisPhare in Monaten Ju/i und auf der Sйd-!femisphiire in Mona
ten Januar-vor. (Vjde Graphikon Seite 277, und dte Tabelle des neuen 
Zyklus auf Sвite 222, Saturn 1 937). . . . 

Die bejden Submaximalen-Rhythmen zetgten ысh schembar als 1 
Rhythmus· von б Monaten Liirhge mit Abwechslung der Submaximaer-
scheinung auf N- und S- Hemjsphiire (Sejte 277 iЬid.). · . . . 

In einem Rhythmus 1ist die Wanderung der rs~Submuuma nur zur 
Zeit des Submaximums und der sekund. Submaxima in der Rich.tung E-W, 
was auf ein Anwachsen der Aktivitiit von Е-W deutet, im restlichen 
Rhythmus ist die Wanderung von W-E gegen die Sonnenrotation (Stro-
mungen). . d ,. ___ . · k" 

Die Dauer der rs-Subminima wird m1t nahen em lY11i11Лllnum urzer; 
die Submiпima fa/len aus zur Zeit der Submaxima und des nahenden 
Maximum. · · (S ·t 

Bei Vergleichuпg der oblgen Tabelle mit dem Grщ~h1kon . е~ е 
277 Saturn 1937 - Rhythmus -'-) uпd der Tabelle ~uf Se1te 307, tbi~. 
(heliogr. Brejteп und AktivШit) i'st ,~iп klarer .OberЬitck Цеr Soп:J.eпaktt
vatat auf beideп Hemisphiireп und ш Submaxtmalen-Rhythmeп gegeben. 

· LjuЬ/jana v decembп1 1937. lvan Tomec. 

Djelatnost sunca. u mJesecu 
novembru 1937: 

U оvоше mjesecu popustila је djelatnost Sunc~ zna,tn.o. Najjaca 
djelatnost pjega Ьila је 2-gog, а najslablja 2~-tog о. ШЈ .. I POJava graпu
l131cik biila је slaba ј tek nesto јаса .8-smog 1 ~~-tog, а Jzvanredno ~~~ьа. 
28-smog о. mj. Oveca ј napadno SVJetla podrucja (pr?tuberance?) vtdJ~ll 
sшо 7-шоg :ш E-rubu Suпca, а 29-tog na .W-rvьu .. SvJ~tlc~sпe trvake po]a
vile sи se и jednoj skupinj pjega па: juzпoj .. hem)sfeп, koJa Је pr~sla 13-tog 
kroz relativnj srednji mer.idjjп Sunca, а sltJedeca 14-to.g; ov~ SVJetle trake 
trajale sи kojih 6 dana. Dпе 9-tog Ьil~ је u prvoj hrp1 1 SVJetlosna tra~a, 
13-tog и prvoj ј и drugoj hrpj ро dv!Je, а 15-tog u sva~OJ ро Jedna. G_d 
znatnijih" d!ogadaja ШЈ.i Zemlji spomenucemo u ovome .m1esec~: Poraz k1 · 
neske vojske, jakj potresj u T-askentu, te Kazakstaпu .1 U~bekt.stanu. ·, . 

Sunce mogli smo posшatrati 10 dana·, te smo 1zracunalr па osnovu · 
vlastitih mjerenja ove Wolfove relativ:1e brojeve: 

Dап: 11 2 1 7 1 8 9 1· 13 1 ~-2...,6_.1:--2-7-i--2-8'1--2-9; 1 
1".11 1·.51 ~o·l 6; 771 105l 541 471 ~s 4'3 s5. 

Srednja vrjjednost: rт = l6 9 

Priv. postaja za kozmicku fiziku и. Zagrebu. 
Dr. S. М. 

*) Jzredni istocasni subminimum na obeh poloЬlah .. ~аdпјј sиЬmi
шшиш te vrste је Ьil v ји1јјu 1935. Od 2. - 9. XII. se p~r slabega Vl e
mena ni opazovalo. Stanje dпе 10. XII. је Ьilo: na N-polo.hll SаЈТ).О 4 p~re, 
submjnimum Џо najbrze tu trajal _iie dalje; na S-poloЬJj ра vzhaja шосnа 
skupiqa na i-~0 _st?P· helg: sjrine .. 
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Изглед неба. 
Од овог броја "Сатурна" доносићемо И з г л ед н е б а 

У новом облику који ће бити приступачнији и занимљивији 
за читаоце. У једној таблици даваћемо Податке о Сунцу и 
Месецу, док ће положаји планета бити приказани схемат
ским цртежом. Поред тога у Ш е т њ и п о н е б у оiiИс-и
ваћемо занимљиве објекте који се виде на вечерњем небу. 

Сунце и месец 

0.. 
1 с у н ц F, 

11 м Е с Цi 
со 

Е >. 
Р< 

јивлав јзалав/ Трајаље 1 Граfј.ј· Астро- 11 · ~-Ста \0 

Ивлав [залав р о ст-у <1) 
номски -& · - дана сум. 
сvмою<: а:анима 

1 6h 58111 16h 45m 9h 47m 31m 1h 41m бh 59m 18h Зm 0,4 
10 6 47 16 58 10 11 31 1 40 12 18 2 59 9,4 
20 6 32 17 12 10 40 31 1 38 23 56 9 о 19,4 

·28 & 19 17 23 10 4 31 1 38 15 о :5 50 27,4 

Сунчев систем на. дан 15-П 1Q38 у Oh Om. 

Слика претставља пројекцију еклиптике на раван екватора. Зем
ља је постављена у средиште ради Јiакшег оријентисаља. Тамни сектор 
претставља онај део неба у коме се налази Сунце, те се плане~·е које 
се У њему наЈiазе не могу посматрати. С обеју страна тамног сектора 
налазе се полутамни, који допиру до квадратура; планете које се у 
љима налазе могу се видети на небу, али су неповољне за посматраље 
(оне су неповољне за посматраље докле год се налазе између коњунк
ције и квадратуре). СветЈiи по,7Јукруг претставља онај део неба где цару
је ноh, те су пЈiанете које се у љему налазе у повољном п~ложају за~ 
поо~атраље; уколико је планета ближе опозицији, односно даље од 
Сунца, утолико је повољнија за џосматраље. 

Круг је подељен· на дванаест сазвежђа еклиптике, тако да се из 
слике може сазнати у ком се сiзвежђу налазе поједине планете, те се 

оне на тај начин могу лакше пронаhи на небу. Поред тога унутрашљи 
круг је подељен и на часове, који показују када qланете прелазе 
београдски меридијан по средљеевропском времену. Стрелице пока
зују правац Директног кретаља планета яо небеском своду. 

Узмимо неки пример ради лакшег сналажеља. Из слике се види 
да се Јупитер налази у тамном сектору, па се према томе не може по
сматрати; осим тога види се, ·да се налази на граници сазвежђа Јарца 
>i Водолије, као и да прелази меридијан одмах после llh, дакле по 
дану. Исто тако се види за Нептун да је недавно прошао опозицију, 
да, се налази у сазвежђу Девојке и да меридијан прелази око 1h ЗОm; 
пр~_ма· томе он ·се налази на ·ноhном неfЈу. 

з 
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Сунце 0 Ова к 'У' 

Меркур ~ Би к (5 

Венера Q Близанци п 

3емља о Рак § 

Марс О' Лав Ј(, 

Јупитер 2)_ Девојка пр 

Са тур н ћ, Вага ..rL 

У ран 0 Шкорп. nt-
Нептун 'f Стрелац +)о-

Плутон ffi Јарац ;о 

Квадрат. о Водолкја = 
Опоющиј<lс!' Рwбе х 

Месец фебруар изузетно је неповољан за посматрање плане·rа 
Јер су (што се и из слике види) све оне које су видљиве голим око.;_ 
У близини Сунца, те стога неприступачне за посматрање. · 

Занимљиве поfаве 
2-II Марс у коњункцији са Сатурном у 2lh; Марс 2" северно. 
4-_11 Венера у горњој коњункцији са Сунцем у 5h. Сатурн у ко

њункцИЈи са Месецом у 19h. Марс у коњункцији са Месецом у 22h. 
17-II Меркур у коњункцији са Јvпитером у 6h. 
19-II Сунце улази у знак Риба у- 8h. 

Шетња по небу 

Овог м~сеца у нашој шетњи по небу задржаћемо се баш на кру
ни свих сазвежђа северног и јужног неба - Ориону - који се нај
лепше види у дугим зимским ноћима. Митологија нам приказује Ори
она као џина-ловца необичне лепоте; слике га претстављају наору
жан?г топузом и мачем који виси о. појасу, а погледа управљеног у 
Пле)ад~, седам Атлантових кћери. Велики пас, до ногу Орионових, 
његов Је пратилац у лову. , 

Сазвежђе Ориона свако може лако наћи ч~м подигне поглед са 
Земље на небо. За љубитеље неба оно је пространо поље за посма
трање због разно~рсних објеката који се у њему налазе: многобројне 
маглине,· међу ко)има и чувена ве.Јiика дифузна маглина позната под 
именом Орионове маглине, двојне и вишеструке звезде од ·којих је 
најпознатија /} 'Orionis, тако звани Орионов трапез. Ненаоружаном 
оку ова последња изгледа као једна звезда окружена маглином али 
је већ мали дурбин раставља на две компоненте. У већем дурбину 
сл!'lка се сасвим мења. Види се цела огромна дифузна маглина у чи
ЈОЈ се средини ншrа:щ уместо једне трапез од четири звезде, а цело 
поље вида такође је засуто безбројним звездама. На површини од 30 
квадратних степени око Орионовог мача Хершел је набројао 50.000 
звезда! 

Орионоilа маглина већ по својим размерама - пречник јој је 
двадесет милиона пута већи од Сунчевог - мора привући нашу паж
њу. Њу је први дурбином посматрао и описао Huyghens, а после ње-

35 

га проучаваху је многобројни астрономи а нарочито астрофизичари. 
Маглина је много већа но што су то мислили Huyghens и старији 
астрономи: у извеснИм правцима· она се протеже од једног до другог 
краја великог· сазвежђа у коме се налази. Али и поред овако великих 
размера њена маса релативно је мала; тn долази отуда што јој је гу
стина веома мала, она по свој прилици није већа од 3.10- 8 у односу 
на ваздух. По спектру се може закључити да је маглина састављена 

• 

• 

t + •• 

1 ... 

.~(3 

од гасова и то углавном водоника, хелиума и у ·прво време тајанстве
ног небулиума; Ј. S. Bowen 1927 доказао је да небулиум није ништа 
друго до двапут јонизовани кисеоник, те је тако решена ова загонетка. 

Најсјајнија звезда у Ориону је Бетелгез, црвени џин 25 милиона 
nута већи од Сунца, а 1200 nута јаче светлости; њен се сјај меН::а од 
lш,О до 1m,4. Друга по сјају је fJ Orionis И.ЈIИ РигеЈr, која је од нас 

удаљена '500 светЈЈосних година, а чији је сјај 15.000 пута јачи од Сун
чевог; го је двојна· звезда са компонентама 1m и 7m,8 и чИје је међу
собно отстојање 9",5. Између Бетелгеза и Ригела налазе се у правој 
линији три звезде 2m, 'које чине Орионов појас, а испод њих три мање 
звезде опет у правој лИ:нији али у другом правцу; средња од њих је 
већ поменута чувена {} Orionis. Од многих променљивих звезда у Ори-
ону најинтереантнија је И Orioni's (ci ::::: 5h 49m 53s, fJ = + 20° 9',5); 
њена прив. величина· мења се од ?т до испод 12m, а периода јој из
носи 375 дана. Не можемо набројати све двојне звезде у Ориону, 
чији је број врло велики, али ћемо споменути звезду 23m Orionis чије 

... су компоненте 5m и 6m,6 на отстојању· од 32"; једна од њих је бела
а друга плава. 

Павле Емануел. 

Време у октобру 
(Издаје Ваздухопловно Метеоролошко Оделење у Земуну). 

Познато је да вода као текућина има своје специфичне особине 
кој'е се састоје у томе, што се она много теже загрева од чврстих те
ла, а у исто време и спорије предаје своју тошюту. Зато су у јесен
еко и зимско годишље доба водене површине топле, а континентw 
хладни. Из тих разлога воден~ површине представљају у ово доба 
године, извор ю1јактивније делатности циклона, који се ту стварају 
и одржавају. Нарочито се у томе погледу истичу затворена мора, као 
што је Средоземно, где у јесенско и зимско доба активност циклона 
д0ЈtаЗЈТ д0 нарочИ'tог-изражаја. ,-. 

Непосредан се утицај топлог ваздуха на континент oceha најви-
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ше у обалским пределима, где долази до нарочитог изражаја услед 
великих хоризонталних разлика у температурама између унутрашњо

сти копна и мора. Зато је наша земља у овоме месецу са своје север
не и источне стране била отворена утицају доста хладног ваздуха из 
унутрашњости континента, који је као тежи прекривао приземни слој 
атмосфере. Међутим често одржавање циклона на Средоземном Мору 
је изазивало долазак топлог ваздуха у нашу земљу, који је као лак
ши био приморан на уздизање у више слојеве атмосфере, где се ши
рио изнад наше земље. Уздижуhи се у више слојеве, овај се ваздух 
хладно и изазивао наоблачење у јачој мери са кишом у целој нашој 
Краљевини. Највеhе количине кише падале су у пределима бљиже 
Приморју. 

Пошто је о,1ржавање ових циклона на Средоземном Мору било 
често у овом месецу, зато су у нашој земљи временске приљике биле 
доста променљиве. Само у томе случају, када је излив хљадних маса 
са Гренланда иљи из централних дељова Русије био нарочито јак у 
правцу. јужне и југоисточне Европе, онда се дељатност цикљона поме
равала над јужни део Баљканског Пољуострва. На тај начин је упдив 
топлог ваздуха престајао у западним и северним предељима, где је на
ступаља извесно разведравање:' · Међутим јужни пред ели наше земље 
су долазили и даље под утицај топлог ваздуха циклона, који је по
државао јако наобЈЈачење и местимичне кише. 

По мери удаљавања циклона даље на источни Медитеран или у 
правцу Црног Мора престајао је упли!) топлог ваздуха и у нашој је 
земљи наступала ра.зведравање праhено извесним захдађењем и ју
тарњим маглама. 

Кретање временских прилика по данима види се из приложеноr· 
прегледа: 

1-2· октобра: ОбЈrачно и кишно време у целој Краљевини. 
3 октобра: Разведри ло се у· приморским крајевима, преовлађива-

ло је још облачно у осталим пределима. 

4-5: · Преовлађивало је ведrо са нешто облака местимично. 

6-8: Обдачно и кишно време у целој Краљевини. 

9-13: Преовлађива.ло је ведро у приморским крајевима, а облач
ио са кишом на осталом делу Краљевине. 

14-16: Ведро у приморским· крајевима, а преовлађивало је де
лимично облачио време са нешто кише у остаљим пределима. 

17-22: Преовлађивало је ведро у целој Краљевини са повеhаном 
облачноШhу и нешто кише у западним и јужним пределима. 

23: Наоблачило се на западној половини, преовлађивало је ве
дро на источној половини. Јака кошава у Подунављу, а широко на 
Приморју. 

24___:25: Преовлађивало је облачио и местимично бурно време са 
кишом местимично. 

26-29: Ведро у целој Краљевини са јутарњом маrлом. 
30-31: Облачио са кишом у приморским крајевима и на крајњеnr 

ЈУГУ, а ведро на осталом делу. 
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Pгegled i n.ovosti 
ОБЈЕКТ REINMUTH. Ovaj objekt 

prepoznat је. kao planetoid, te је do' 
Ьiо oznaku: 1937 UB. Dne 3 novem
IJfa о. g. Ьiо је. ро racunima Ј. Р. 
Мо/Јега i К. А. Thernдea od Zemlje 
иdaljen samo kojih 5,300.000 km, te 
se sada od nas naglo udaljuje (UAI
Circ. 691). F. L .. Whipple i L. Е. 
Cunningham izracнnali su eleшe?te 
пjegove staze (lsp. ВеоЬ. --' Z1rk. 
XIX, Nr. 41): ' 

Т = 1937 dec. 1R,200 
W = goo 56' ј 
Q 35 8 1937,0 

6 2s Ј 

ф = 40° 14' 
u = 1582,0 
е 0,6458 
q = 0,607. 

Svj. -Yr.; 

Ovai planetoid priЬlizice se Suпcu 
toliko da се u perihelu Ыti шапје 
od sll'пca ucialjen, nego li planet Уе· 
nus. Tako је, astronom Reinmuth 
otkrio vec drugi takvi plaпetoid (pr
vi Ьiо је 1932 НА), sto је za naнku 
"ос! g·oleme znatnosti. 

ZATVORENO ZYIJEZDANO ЈАТО 
М 13 HERC. Za ovo zvijezd~пo ја· 
to zнamo, da је od паs uda1jeno ko· 
jdh 36.000 god. svj. i da sadrzava 
najшanje kojih 30.000 zvijezda sa 
razmjerno velikim brojem рrшщо·,_ 
ljivih. U novije doba izracunao је Ј 
Норре (Astroп. Nachг. 264, Nr. 6313; 
1937), da svjetlost ovoga jat.a potje
ce 63% od orijasa, а 370/о od patu
ljaka akoprem posljedпjih ima Ьа' 
rem '10 puta vise od orijaskill zv,i
jezda, Vladaju li slicпe prilike kao 1 
11 паsешu lokalnom sustavu, tada ol
pada 5% ла F-patuljke, 1011/о na G
patulje i 22°/о na K-patuljke. 

skim kraterima и Arizoni i Hessbшy. 
Kranz drZ,i, da se manjak meteorпog· 
zeljeza и пjihovoj Ьlizini moze pro 
tumaciti tako, da se је meteor koll 
sиdara posve ispario Ili da је pal• 
k.ашепi me.teor. Ovo jasno pokazujц 
ресiпе нnиtar rиЬа kratera, kao r 
kameпo brasno od do1om1ita. Pisac 
izricito istice, da је krivo шisljeпjc. 
d'a brizantne eksplozi)e ne mogiJ 
proizvesti dizanja i potiskJivaпja ma · 
te1ijala. а о i~pravnosti ove tvrdnjc 
uvjerio se је i referent па osпov 
v1astitih eksperime:щta о posta.нкu 
Mjesecevlih kratera (Arhiv za hem. r 
fe;rm .. II, sv. 2; 1928), te па оsпоvн 
i novijih pokusa izvedeпih prosle go
dine о kojima се potpisaпi zasebпo 
izvjestrli. · 

NOVI USPJESI U FOTOGRAFIJ1 
MJESECA. Pozпato је, da su stariji 

METEORSКI KPATERl NA dSE
LU. Na otoku dse1u nalazi se v1sё 
k!'atera, od kojih najveCi iша pro
шjer od 90 ш, а nek1i su i d1elom1Cc 
nзрнпјеni vodlom. \А/. Kranz (Gerl. 
Beitr. z. Geophys. 51, sv. 1; 1937) 
dosao је do spoz~ыje, da sи ovi kra
ier'i шeteorskcig porijekla, te sн Ll 

шпоgоmе sliCni sa vel'ikiш шеtеог· 

i najveCi refraktori gradeni poglavi
to za vizиelпa posmatr~nja. Tako i
ma па pr. i nova beogradska ut11iver
zitetska Astronoшska opservatorija 
gotovo sve instrиmente samo za v_i · 
zuelna posmatranja. Kod takov1l1 
zgoda prisiljeni sи astro:юmi, da u
metпн u refraktor lece (so~iva) za 
korekcij-u vizuelnog· fokusa u foto
gr.afski fokнs. Takovoш m~todom 
poslu~blvali su se do nedavпa 1 astro
nomi u Lick Obsertory na Mount 
Haшiltonu u Kaliforniji. No пedavno 
pokusali su : astroпo~i na istoj ~.vi
jezdarnici sшшаtн MJesec ?.ez so~1va 
za korekciju fokusa, sluzec1 se V1ZU
elnim fokusoш i sitom (filtrom) za 
zнtu Ьојн, te sa plocama osjetljivi':l~ 
takoder za .Zutн boju. Ovaj pokusa) 
doveo је dJ6 izv;aшednih rezиltata. Re
fereпt doh;io је od uprave spomenute 
opservat,orijё sest o~ig·i?al_пih foto
sniшaka Mjeseca, sшml]e11lh tokom 
1937 godi'ne od tamosnjih astro:юma 
Ј Н. Moore-a i Ј. F. Chappell-a sa 
g.olemim refr~ktor<!m od . 36" _(95 
cm). Promjer izпos1 na оv1ш snн~
kama gotovo 17 ст, а snimke odl!
kuju se takovom ostriпom i bogat
stvom па detalju, da daleko nadma
sujн sve do sadla dоЬiуепе f<!t~-sni~l
ke Mjeseca sa drug1m ~~l1kШ1 .ш· 
strumeпtima drнglih zV1•)ezdarш~a. 
Sniшak Mjeseca od 26 oktobra 1937 
god., kada је Mjesec Ьiо star 22,06 
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dапа, bez dvojbe је najsavrsenija 
sпimka Mjeseca, koja је uopce do 
sada нcinjena, kako nam to s pravom 
jedan od' : spomeпнtih astronoma sa. 
Mt. Hamiltoпa javlja. Ovaj sпimak 
pгetstavlja doista savrse:1stvo пebe
ske fotografije, te se s njime пе mo
gн нsporediti ni iz daleka poznate 
snimke pariskoga atlasa, а tek done
kle· snimke нcinjene najvecim reЉ~k
lorima. \fjerнjemo, da се ovaj me
tod паСi doskora mnoge sljedbenike. 
Kako se ovakove sniшke mogн jako 
povecati, to се odlicno posluziti svim 
oniшa koji proucavaju povrsinu na
sega satelita. Moguce сешо na dru
gome mjestu donijeti .uvecanu repro
dukciju jedne od ·ovih: krasnih foto• 
grafi·jn Mieseca, а spomenutim a
stronom:ima шоrашо izreci na оvоще 
шjestu :1asu zahvalnost. za priposla
nje spomenutih snimaka. 

Dr. S. М. 

DVE KOMPONENTE. NOVE HER: 
KULIS - G. Р. Kniper, sa opserva
iOI'ije Uck, 0bjavio је џ Astropћysi
cal Journiil 'jednu malu. raspravu u 
dveшa zve;zdщna .па koje .se raspaia 
u svoje vreшe No.va Herlшlis. Ra·; 
sto)aпje iz!пedu ovih dv.eju kompo~ 
пenata, koje је н prvo. п'еше .Ьilџ 
2", .sada iznosi 6", te se .tako nalazi 
sredпie godisnje ~оvесапје od 0'",25. 
Nova He.rku!is је dlrнga nova zvezda 
koja se raspala na .c)ve kompoпeпtc; 
pпri slui':aj Ьiо је kod Nove Pikturic:; 
koja se. poja~ila 1926 godiпe. Jediнa 
razlika · kod оvЉ dveju pojava bila 
је u vremeпskom razmaku .izmedu 
doba najveceg sj<:l!ja i trenutka kad 
је prvi put zapazeno razdva)aпje; kod 
N()ve Piktoris ovo vreme ;iznosilo је 
tri g·odine, а. kod. Nove Herkulis je
dv<J sest шeseci. 

JUGOSLOVENSKO МАТЕМАПС
КО DRUSTVO. Na. osnivackoj skup
stini. odrzanoj 14 пovembra 1937 g. 
izabrana је privremena uprava ovog. 
drнstva sa pr.etsednikom g. dr. Ta
dijoш Pejoviceш, profesoroш Un;iver
ziteta t1 Beogradн. 
Osпivacka .. skпpstina је stavila u

pravi t1 d'uznost da .izvrsi . sve pri-· 
ргешпе radove za redovnп godlisпju 

skнp:Шnu, koja се se odrzati poi':et
kom 1938 godiпe. U vezi s tiш, u
prava је resi!a da se za claпove os
nivace Ј ugosloveпksog matematickog 
dпtstva smatraju sva lica koja su pri
sustvovala os:1ivackoj skupstiпi i Ыса 
koja do redovпe skupstiпe podпesu 
pisшenu prijavu za upis pretsedniku 
uprave :g. Dr. Т. Pejovicu, Univerzi
tet u Beogradu (Matematicki sеш;ј: 
nar). 
Сlапош drrustva moze postati sva

ko lice koje је zavrsilo matematiku, 
fiziku, astroпoшiju i heшiju na Uni
verzitetu ibl drugoj visokoj skoli 11 
rangLJ Uшverziteta. 

SPEKTAR ZRAcENJA NOCNOG 
NEBA. G. g. Cabannes i Dufay, po
znati francuski astronomi bave se 
vec. vise godina ispitivaпjeш zraceпja 
nocnog neba. Gospod,in Fabry је 
prikrazao Akadeшiji nauka jedan пji
hov rad 11 koli1e se vidi da su опi 
ilspeli da izшere tacno zut11 liniju u 
spektru пocnog neba. Ova Пnija na
~azi se vrlo bblzu. li:1ije D sodijuma, 
tako da se шоzе smatr.ati da је sa 
nјош identicna. Pitanje је, od' kud 
tlolaze ovi at-oшi sodijuшa koji ge. 
wojavljuju na nocnoш nebu. 

DA LI SE NASE SUNCE КРЕСЕ 
USAMLJENO PREMA APEKSU? -· 
Zna se da Sunce пiје перошiсnо u 
vasioпi vec d.a se krece brzinom od 
20 kш. н sekuпd1i рrеша jednoj t.ac
ci u sazvezdu Herkula koja se zove 
apeks. G. Stroobant, uprra.vn;ik opser
vatorije u Uccle-u, је dugo :istrazivao 
da utvrdi с\а li koja od oЬliznjih 
Z\'ezda prati · nase Sunce па tош pu
tu. Оп је паsао do 1923 g. 13 zvez
da koje su se kretale preina apeksu.
Gospodi~1 · Esc]angon, upravnik Op
servatorije u Parisu, prikamo је А" 
kademiji пatJka rad g. Festraёts-a, 
belgijskog· astronoшa u kоше on da
je listu od 50 zvezda koje imaju pri
Ьiiznu brzinu i pravac kretaпja na
seg Suпca. Interesantno је dla је po-
1ov·ina ovih zvezda klase А tj .. zvezde 
visokih teшperatura :i шlade, dok је 
паsе Suпce klase G tj. zvezda rela
tivпo dosta hladna (6000°) i stara. 

V. G. 
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Кгьиге и ча.соnиси 
Руђер Јосиф Бошковић: "ДНЕВНИК", са пута из Цариграда у 

Пољску". Преводилац Др. Душан Недељковиh, издање књижаре "Рај
ковиh" - Београд. 

Један од студиозуса нашег највеhег научника Руђа Бошковиhа, 
г. Др. Душан Недељковиh, професор Универзитета у Скопљу, превео 
је Бошковиhев "Giornale" у жељи да наш свет упозна са једном од 
најчитанијих њ највише преведеном књигом великог Дубровчанина. 
Са те стране овај превод је похвалан, јер he из њега наш свет моhи 
1идети широку ку,~туру Бошковиhа. Превод је читак, јер и сам начин 
.шсања Руђев врло је лак и разумљив. Ми бисмо ипак овде ставили 
неколике замерке г. Недељковиhу. Пре свега, велика је штета што 
11реводилац из Бошковиhевог "Giornale"· није превео и онај део "Con 
una sua Relatione delle rovine di- Troja''. То је он, као познавалац Б-иhа 
11>10рао Превести, тим пре што та мала. Бошковиhева студија износи 
свега 36 страница и што нам га показује не само као човека-филозо
фа, математичара, или астронома, веh као и одличног познаваоца ан
тичког доба. Поред тога, преводилац је мо1·ао дат!-! и мало више 
труда, па да она стара имена вароши и села да онако како се она да
нас зову, као рецимо "Dajakivi" он једноставно преводи са "Дајакјоја" 
иако се то село у Бугарској данас назива Давидкоји. Преводилац је 
филозоф, а ти наши научници морају знати и математику и физику и 
астрономнју. И без тоiа, када се преводи једна ствар, онда треба до
бро познавати сам предмет. Тако, 28 јуна Б-иh је стигао у ГаЈЈац 
и он одређује географске координате тога места са "ottante di rif/es
sione". Те италијанске речи преводилац је превео једноставно са ин
струмент рефлексије, премда таква ствар не постоји у астрономији. 
Преводилац је речи: Ottante dli riflessione морао превести само са 
октант, а никако са инструмент рефлексије. Исто тако у дневнику од 
3 јула, страна 136 (оригинала) преводилац реч шacchie преводи са 
мрље, премда је морао да преведе са. пеге, јер је реч о Сунчевим ле
гама, исто тако реч eclissi, он преводи са еклипсе, што нико неhе ра
зумети да је то помрачеље Сунца. Има још места врЛо буквалног пре
вођења, као опсервације, прављеље опсервације и томе слично. Ми
слимо, да када се преводи нешто, а нарочито Бошковиh, КОЈ:а хоhемо 
показати у правој љеговој вредности, онда је требало дати један лепши 
и озбиљнији превод а не смешу нашег и италијанског језика. Овим 
преводом г. -Недељковиh је слабо задужио читаоце и БошковиЋа баш 
када се "скромно", али часнu прославила 150-тогодишњица његове 
смрти. 

Годишњак на.шег неба. 
за. годину 1Q38 

N. 

Издаље Астрономске' опсерваторије Универзитета у Београду. 

У новембру месецу изашао је Годишњак нашег неба, приручник 
неопходан сваком љубитељу Астрономије. 

Књига је подељена у четири де.1а. Први део има .најширу при
мену за наше грађанство. Садржи: календар, хронолошке податке и 
податке о Сунцу, Месецу и сумраку за хоризонт Београда. Хронолошки 
подаци, који се дају у ГодиШњаку, претстављају знаЧајно попуњавање 
празнине која се у том правцу код нас oceliaлa. Значи ситуирати један 
'·догађај у прошлости (одредити му годину, недељни дан и датум), 
Знати одредити колико је од одређеног догађаја до данас протекло 



година ИЈIИ дана, знати одредити датуме У ск р са (праносЈiавног и римо
катоЈЈичког) заједно са покретним празницима, све то заједно спада у 
први део Годишњака нашег неба, који се употпуњава са Годишљацнма 
за 1933 и Ј 932 годину. 

Други део је најобимнији и по своме значају најважнији. Ту су 
дате астроно:11ске ефемериде за 1938 годину, астрономске константе, 
подаци и табЈЈице. ИзЈЈази и залази Сунца и Месеца, као и азимут 
Сунца У тренутку излаза и заЈЈаза, дати су за + 45° географске шири
не и средље-европски меридијан. Поред ових Података дате су про
;wене за .1 ° географске ширине. Овако погодан начИн даваља ових по
датака омогуhиhе сваком посматрачу, да их ЈЈако нађе за свој хори
зонт. Подаци о великим ш1анетама дати су исто тако у згодном обЈЈи
Ј,у за употребу у свюы \1естима наше Краљевине. Скреhе се пажља 
на .многобројне табЈшце и астрономске константе о звездама, Земљи 
11 осталим планетама, кометама, Сунцу и 1. д. 

Треhи и четврти део Годишљака посвеhен је популарним обаве
штељима о важнијим резуЈЈтатима и· догађајима из Астрономије. 

У треliем деЈЈу налазимо реферате: о Сунчевој активности у току 
1936, о пЈЈанетоидима у току 1936/37 године. Два су планетоида у 
овом времену пронађена на нашој Опсерваторији. Оба је пронашао г. 
Протиh. Затим следи изванредно занимљив чЈЈана•{ о планетондима 
променљива привидна сјаја и реферат о пронађеним и посматраним 
I<ометама у току 1936-37 године. Иза овог реферата налази се нсто-
9ијат Сгашше1iп-ове комете, четврте у историји комета које не носе 
1нн.: својих проналазача. Као и -прошли Годишљак и овај је обогаhен 
"шогобројним. посматраљима метеорских појава од г. Др. С. Nl.охоро
вичиhа. Нека би ово био потстрек новим сарадницима! На крају нала, 
зимо занимљиву историју о сазвежђима и њиховом постанку, као и 
извештај о Нацио·налном астрономском комитету Краљевине Југосла
вије, преко Ј{Ога је наша држава примљена за члана Међународне 
астрономске Yflиje. У периоду э.а 1936-1939 изабран је за претседника 
Комитета г. Др. М. Миланковиh, професор Универзитета у Београду; 
за потпретседника г. Др. С. Шкреб, проф. Универзитета у Загребу и 
.за секретара г. Др. В. Мишковиh, проф. Универзитета у БеоГраду. 

У четвртом делу, у прилозима Годишљаку нашег пеба налази 
се чщшак "Геоцентрички или хе,'!иоцентрички систем света?:' .9д г. Др. 
В. Жардецког, проф. Универзитета у Београду. Писан вишим стиЈЈо.м 
попу.ларизације, ч.'!анак садржи необично занимљив развој наших по
знаваља о природи Земље и скЈЈопу васионе уопште. По ·историјском 
развоју, тумачеhи појаве које посматрач види, развиле су се две идеје: 
геоцентричка са средиште~1 васионе у средишту Земље и хеЈЈиоцентрич
ка са средиштем васионе у средишту Сунца После Кеплера и Њутна 
брзо се развија наше познаваље васионе чије се средиште замишља у 
средишту нашег галактичког система. Најновија посматраља показују 
да заиста изгледа, као да је наш галактички систем у средишту васио

не и да се с.nични системи од љега удаљују утолико брже уколико су 
даље од љега. Али ова је појава, према Едингтонову објашљељу, само 
привидна, јер сЈЈичну појаву би видели' ма из које тачке у васиони. 
Питаље средишта васионе, у старом смислу, данас Је беспредметна. 

Да резимирамо. Кљига претставља неоспоран допринос и значај 
утолико дражи укоЈЈико је изворно наш .. Астрономска опсерваторија, 
која йма чисто' научни карактер; која издаје Наутички годишљак за 
потребе наше Морнарице, преко ове кљиге употпунила је још једну 
значајну потребу нашег друш·rва, можемо реhи једну куЈЈтурну потре
бу и неопходност. Годишљак нашег неба неопходан за љубитеље 
Астрономије, исто је тако потребан и нашоi војсци и авијацији, судству 
и саобраhају, а најзад и сваком образованом човеку, коЈи he овде на
hи многа корисна обавештеља. Нашим читаоцима ми га можемо само 
најтошшје препоручити. 

П. Ђурковиh. 

САТУРН 
ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ-

. ЈА 3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ-
ОРОЛОГИЈУ И ГЕОФИ3ИI<У 

Г О Д. IV Б Е О ГРАД, Ф Е Б Р У А Р Ј 9 З 8 Б Р О Ј 2 

М. Миланновић 

Кроз далеке светове 
и вс;кове 

(Наставак) 

Дом шварценбершког мајората, у који кроз вечерњи 

сумрак улазимо, једна је од највеhих прашких знаменитости. 

Он се налази на Храдчинском тргу, покрај дворца, саграђен 

у стилу флорен.тинског ренесанса. Први му је спрат увелико 

о свет љен и пун отмених гостију. Дама нема, та_ сви желе 

несметано да пијанче. Домаhин дочекује сваког госта са 

пријатељском речи. 

"Могу ли", тако нас он поздравља, "Дубровчани добро, 
да пију?" 

"То је, господине грофе", одговорих му ја, "наша наро

чита одлика. Јер на нашој сунчаној обали вода је ретка и 

рђава, аЈFи је вино одлично и могуhно га· је лакше набiшити 

него воду. Ми га пијемо уместо воде". 

Он се од срца смеје и обраhа се једном слузи: 

"Пред племениту господу Дубровчане ставиhеш наше 
највеhе чаше за воду, али воду ни за.живу главу". 

Са галерије QДјекује музика. У том тренутку домаhин 

позива своје госте да пређу у трпезарију и-да седну за сто. 

Сто. је веома дугачак и пружа се покрај зидова око цеЛе 

велике сале. Само код улазних врата сто је остао растављен. 

;у' средини стола покрај уздужног зида одређено је почасно 

место за Тиха. Преко пута од њега сео је Домаhин. Са тог 
свог места прати он са очитим задовољством ток гостбе. 

Сви гости храбро једу и јуначки пију. Ми седимо близу 
левог краја стола, поред једног веселог друштва у чијем 

се суседству осеhамо врло пријатно. Кеплер такође седи 
·близу нас. · 

Сви су' добро расположени. Расположеље се и повеhюза 
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од часа на час. Одлично токајско вино, које сви најрадије 
пију, загрејало је друштво изнад нормале. Да би пристизао 
свеж ваздух, отворена су три велика прозора на спољњем 

зиду. 

с времена на време посматрам Тиха. Његово џиновско 
тело може много да поднесе, али је његово дисање отежано. 

Чујем како му домаlшн говори: · 
"Данас пре подне били сте примљени од стране Његовог 

Величанства у једночасовну аудијенцију? Каква част за вас 

и за вашу високу науку!" 
"Да", одговори Тихо, "цар је био пун милости према 

мени. Тражио је исцрпна обавештеља о садашњој консте-
лацији са1звежђа". 

."па, ако и ја смем знати, шта се може прочитати из 

звез,ща?" 
Тај разговор привлачи пажЊу свих присутних. Сви се 

труде да чују Тихов одговор. 

Он начини један дубок уздах. 
"Тешка времена стоје испред нас! Тако пише на звез-· 

даном небу". 
Кеплерово чело се набрало. Поред љега је седео један 

плави див - изгледа да је био сликар - који је прекинуо 
тишину насталу после Тих ових реЧи: . 

"Ах, драги Боже! Да бих дознао да нам претстоје 

тешка времена није потребно .да гледам у звездано небо, 
довољно је да ставим руку у своје празне џепове". 

Сви се смејемо. Кеплер га тапше по рамену. Овај му 
се обраhа поверљиво: 

"Ви изгледа да сте у истом положају као и ја, драги · 

суседе!" 
Кеплер климну главом. Див подиже чашу: 

"Па лепо, кущшмо се!" 
Тихо није вадовољан овuм прекидаљем љеговог говора 

Он погледа прекорно свог асистента и настави: 

"Зацело! Свако је ковач своје cpehe. Свако има своју 
сопствену главу и своју слободну вољу. Али да бисмо своју 
cpehy могли сковати, корисно је знати какве нам опасности 
прете, како бисмо их благовремено могли отклонити. Ко 
не верује у утицај звезда, не верује ни у Бога нити у љегову 
мудрост, и у опречности је са најочигледнијим искуством: 

Било би апсурдно претпоставити да је Бог створио сва 
уметничка дела неба без икакве користи за свет. Каже се: 

помоhу неба се мере дани, месеци и године. Да; али за то 

је довољно да има сунца и месеца. Зашто се, поред тога, 

креhе још пет других планета својим сопственим путањама 

и чему онда. чuтава јеДна осма сфера, т. ј. сфера непокрет

них звезда? Зар је Бог све те звезде створио без промислИ 

и без одређене намере? Тако исто није Бог на овоме свету 

од четири елемента створио ни најмаљу траву која би била 

лишена своје нарочите силе и збира _својих особина. То је 

обиље мудрости коју досад ни највеhа људска мудрост није 

могла да исцрпе. 

"Небеска тела такође имају силу која дејствује на зем

љу. Својим о-кретаљем око Земље, Сунце ствара rодишља 

доба. Месец ствара плиму и осеку, као и расу. Неке планете 

доносе влагу, неке сушу. Кад се планете које доносе в.r1агу 

налазе у влажном знаку животиљског круга, онда дуго пада 

киша. Ако се пак суве планете нађу у топлом небеском 
знаку, онда вруhина бива неиздржива. Опште је познато 

да је из тог разлога 15-24 година била необично кишна, а 

~ето 1540 године страховито топло 
"Ако, дакле, небеска тела ·тако утичу на природу која 

нас окружава, ни ми сами не можемо умаhи том утицају. 

Јер и наше је тело сачиљено од четири елемента. Од меша

вине тих елемената у часу нашег рођења Зависе наша теле
сна својства, наше биhе, наш темпеременат и наше накло

ности. Консте.щија сазвежђа у тренутку нашег рођења 

ставља свакоме од нас свој печат који траје за време целог 

нашег живота." 

"Аха!" јавља се опет непоправиви и веh 'јако накресани 
пређашњи говорник, "сад видим да је у тренутку мог 

рођења ВЈ!Iажна једна звезда ставила свој печат на мене." 

Сви се смеју овој примедби, чак 11 Тихо, а Кеплер нај
срдачније. 

Тихо је поново постао замишљен. Обема рукама поду

про је своју главу која је постала тешка. 

"1Кажи ми", рече он, "време кад си се родИо, па hy ти 
реhи :кад he доhи твој задњи час." 

Сви управљају поглед на Тиха. Он је схватио те упитне 
догледе, и даје следеhе објашљеље. 
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metod'a istrazivaпja, te о!Јrвdепе i sve periodske шeteorske pojave, kau 
,ј опе iпterstelarпog· porjetla, te пjihov odпosaj spram tamпih оЫаkа. 
Osoblto vrijedaп је posljeclпji dio kпjige, gdje su opisaпe mоdегпе teori
je svjetlosпih ројвNа, te znatnost izucavaпja шeteorskih pojava za fizikll 
atmosfere. Naciп razlaganja је laga:1, jasan i zanimiv, te odaje sve kva
litete nюjstora-astroпoma, а пakladnik пiје zalio troska oko dostojne 
орrеше djela. Mi Ьi zeljeli, da GVO djelce zainteresira sto veCi broj пasill 
amateur-astroпoma za izucavaпje ovlill пebeskih fепоmепа, јег llpravo је 
ovd:je veliko polje rada za пјЉ, kako bi шogli jedпostavпim sredstvirna 
!Jiti od' ogтomne korisui nauci. U пizu kпjiga potrebltih ljubltelju пеЬа, 
ovo се blti jedna od пajkorisnijЉ, а odlicпo се posluziti i studenЬima pri
rod:lih пauka', tim vise, sto је па kraju dodana оgrопша literatшa. Mi 
Ьi zeljeli da to dade pot:Jicaja, da se i н паsеmн d'rustv11 osnнje sekcija 
posmatraca rпeteorskih poiava. 

А. S с 11 rп в н s s: Das РгоЬ/ет der V/ettervor!Jersage. (2 11adop. 
izd. 102 str. Akademische Verlagsgesellsc!laft, Leipzig 1937, Ьгоs. R.M. 
4,40. - ProЬieme d. Kosшisch. Physik, Sv. !). Ovo djelce poznatog min
!Jenskog· meteorologa nije пikakvi udzbeпik о proлicanjн vremeпa, vec 
pisac пastoji da u proГ>lem kriticki zahvati i dia prikaze citaocu metode 
moderne progпoze vremeпa. Pisac najpлije definira н сеmн se uopce sa
stoji postavljeпi proЬlem, te smisao covjeka zac пј. Iz tog·a razlaze pisac 
razпe pve pokнsaje i zаЬ!нdе, t.e prelazi па razlicite шetode meteorolog-a 
i па sigurпost ovakova proricвпja, te па potrebe pгaktickog zivota, oso
blto zemljoradпistva, pomorstva i avijacije. Kod tog·a pisac istice pitanje, 
sto шi sшiјешо od prog:юze zahtijevati, te шз.'Vаdа i metode dнg·orocпc 
progпoze te пјепе izglede za bнducпost. Nazalost se пiје pisac osvrпнo 
i па пajnovije metod'e postavljaпja prognoze па teшelju prijeшa radio
valova, sto је doпekle i razuшljivo Kпj1iga је пашјеnјепа Ll prvoшe redн 
!atiku, te је pisaпa lako i zabavпo, а opet панспо korektпo, ~to је osoblto 
vrijedпo istaknнti. Stil је jedпostavaп, gotovo 11 f'ormi lшzerije, te cita
lac kпjig·н 'le odloz,·, dok је cijelн Пf:' procita. 

Robert Hense!kg: STERNHOCHLE!N 1938. (24 str. i 1 taЬla. Fraпckh' 
scl1e Verlag·s!laпdluпg, Stuttgart 1938. G\јепа: R. М. 1,50). 

Ova pozпata i za ljнbltelja пеЬэ пеорhоdпо potrebпa kпјШса izlazi 
vec 27 godiпa, te se iz 11је шоzешо orijeпtirati tаспо, sto тоzешо svak1: 
шјеsес d'a posшatramo. Мјеsеспе karte пеЬа i razпe drнge skice sa пada
sve ;ыviш i zaпimivim opisoш s1igшaп su vodic za pocetпika i пapred_Iijeg· 
amateнra. Na pocetku ove !ijepe kпjizice пalaziшo А-В-С, to jest пaj
llllznije iz astroпoшije za pocet111ika, kojeg·a pisac vodi sig·шпош гukош 
kroz dнЬlпе sveшira. Uz 76 iпstrukb;vпih sl'ika dodaпa је taЬla za polo
zaje plaпeta i Mjeseca u 193Н g·odiпi. Kпjizica sadrz<i i пщпеriсkе taЬlice 
polozaja Mjeseca, Sнпса, plaCJeta itd., kao i reprodнko;je пekih t'otogra
fija. Radi ispravпosti sadrzaja i vrlo 111iske сiјепе preporucamo је toplo 
паsiш claпovima i prijateljiшa astronol111ije. 

Robert Henseling: D/E NEUE KOSMOS-STERNKARTE. (Sa uрнtош 
od 15 str. Fraпckh'sche Verlagshaпd1нпg, Stuttgart 1938. Сiјепа: R.M. 2,60) 

Dobra vrtiva karta zvijezdaпoga neba пнz_1,; је rekvizit svakog po
sшatraca. Od svijн dosadaпjih ovakovih karata odlikнje se ova vrlo jedпo
stavпom i svrstishodпoш koпstrukcijom. Zvijezdaпa karta ima promjer 
od 25 ст, а паd пјош је ploca iz ceJнloida u dlvije Ьоје, i!lti ipak prozirпa, 
tako da se vide i опе zvijezde koje su ispod horizoпta. Karta је tako 
sastavljeпa, da se шоgн s роmосн пјt rjesavati i пеkе zadace, koje паш 
se kod шоtrепја sаше od sebe :1amecu. Opstirпa uputa razlaze паш tocno 
i па vrlo јаsап пacin, сешн sve moze posluzitJi zvijezdaпa karta, cega dio 
sada jos пешашо u паsој literaturi. Zbog tog·a шоrасе si оvн kartн пa
b:;~viti svaki posшatrac поспоg пеЬа, ра се нz gоrпјн kпjizicu imabl шо
gнспоst tacпog orijeпblraпja u Ьilo koje doba. 

Dr. S. Mo!Jorovi'i:ic. 

Г ОД. IV 

М, Милатювић 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ· 

3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И ГЕОФИ3Иl{У 

Б Е О Г Р А Д, М А Р Т Ј 9 З 8 Б Р О Ј З 

Кроз далеке светове и 
векове 

(Снршетаtк) 

Раван круга који је описивао отвор покретног !Iро::юр

чиhа подударала се са равни мери.џијана на коме се налазио 

"Уранијенберг", Чим се нека од звезда приближавала тој 

равни, Тихо је са својим помоhницима журио ка мериди

јанском кругу. Један од љегових помоhника је покретао 

седла све до места на коме се кроз отвор на седлу могла 

видети звезда при свом пролазу кроз меридијанску раван, 

и то у средишту горљег прозорчиhа. Кад је тако добро 

ухватио звезду у тренутку љеног пролаза кроз меридијанску 

раван, дао је другом једном помоhнику, који се налазио код 

часовника, уговорени знак. У том тренутку очитано је време 

на часовни:ку, као и степен на кружном разделн:ику на којем 

је застало седла у тренутку кад је посматрана звезда била 

nравилно ухваhена. Један треhи помоhник је забележавао 

оба ова читаља у посебан каталог. Прво читање је значило 

време проЈrаска звезде кроз меридијан, а друго одговарају:hу 

висну звезде изнад хоризонта. 

Слични поступци обављали су се и код осталих инстру

мената. Тихо је надзиравао рад својих помоhника. 

Тако је то ишло из ноhи у ноћ. Резултати посматраља 

бивали су следеhег дана редуковани на расподелу небеске 

сфере. На тај начин добивене небеске координате звезда 

уписиване су такође у каталог. Ти каталози пунили су се, 

из дана у дан, и из. ноhи у ноh бројевима, и то током свих 

двадесет година. 

Сви ти каталози, лепо сређени, л1ежали су испред 

Кеплера. Они су садржавали само бројеве. Помоћу тих 

бројева биле су тачно описане путање звезда н:а небу. Те 

лутаље су биле само привидне, т. ј, онакве какве су Нlам 
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изгледале са Земље која се и сама креће. Јер да се Земља 

креће, и то око Сунца, у то Кеплер није ни часак посумњао. 

"Ја морам", рече он самом себи, ",по сваку цену из тог 

привидног кретања пронаћи оно истинско, стварно кретаље. 

Само то и ништа друго желим да прочитам из ове небеске 

кљиге." 

Пажљиво је прелиставао каталоге. 

"У тој шуми бројева где да почнем, којим правцем да 

кренем па да наиђем на прави пут?" 

Читаве дане и ноћи проводио је Кеплер крај тих ката

Јюга. Тада му паде на памет СЛ'едеће. 

Од свих небеских тела која су се из опсерваторије 

Уранијенбург могла сагледати, планета Марс била је нај

боље осмотрена. Та пос!V!'атраља су била тако честа и тако 

збијена, да су се крет'аља планете могла пратити корак по 

корак. 

"Да!" узвикну Кешrер одушевљено, "војсковођа Тихо, 

за време својих двадесетогодишњих ноћних стражареља, 

докучио је, својим М'ашинама и резама све навике бога рата 

Са том звездом окушаћу и ја своју срећу." 

Он је проконтролисао и брижљиво средио све податке 

који се односе на планету Марс. Из тих података произлази 

да се Марс увек креће у непосредној близини еклиптике. Са 

хелиоцентричног гледишта посматрано, а то гледиште је 

Кеплер усвојио, то значн д:~ су раван Марсове путаље и 

раван Земљине путање тако близу једн'а до друге, да се 

може узети да су кретања тих двеју планета у истој равни. 

На својим путаљама око Сунца обе ове планете понекад се 

нађу на истој правој са Сунцем. Тада се Земља налази 

између Сунща и Марса. Онда се каже да се Марс налази у 

опозицији према Земљи. Он тада сија својом најјачом све

тлошћу. Није никакво чудо што су за време таквих опозиција 

Тихова посматраља била многобројна. Сама опозициј~а траје 

свега један тренутак. Тихо не беше извршио ни једно једино 

посматраље баш у том тренутку. Али из података о поло

жају Марса у тренуцима непосредно пре и непосредно 

после опозиције, интерполацијом се могао одредити и 

љегов положај на небу у моменту опозиције. Помоћу бро

јева написаних у каталозима Кеплер је могао тачно одре-
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.иити и време опозиција планете Марса. Десет таквих опо

зиција посматрано је из опсерваторије Уранијенбурга. И 

одговарајуће поЈюжаје Марса и Сунца на небеском своду 

израчунао је Кеплер најтачније. При томе је испало да је 

при деветој опозицији Марс имао скоро исти положај на 

небеском своду као при првој. Девета опозиција десила се 

петнаест година после прве. За то време Земља је направила 

петнаест кругова око Сунца, а Марс осам, т. ј. тачно срачу

нато свега 7,98. Из тога произлази да је за један потпун 

круг око Сунца Марсу потребно 686 дана, 23 часа, 31 минут 
и 12 секунде. Ма каква била љегова путаља, после тог 

времена он he поново доtи у свој првобитни положај. 

'Кешrер је, дакле, записао време први пут осмотрене 

Марсове опозиције, а томе времену додао је време његовог 

(јбюrажеља око Сунца, и тако је добио један известан 

резултат. Томе резултату поново је додао време једног 

Марсовог обилажеља око Сунца, и тако добио један нов 

резултат. Тако је наставио и даље, и то све до исцрпљења 

свих Тихових посм,атраља. О томе је тада донео следеtи 

суд: 

"Сунце - у то не сумљам -- стоји мирно. У десет 

тренутака које сам сад израчунао планета Марс налазила 

се на једном и истом месту своје путање. За све то време 

Земља је имала десет разних положаја на својој путањи. 
Сваки од ових положаја Земље са положајем Сунца и са 
поЈюжајем Марса чинио је троугао. Тих десет троуглов;1 

били су разЈrичити, али су имали једну заједничку страну 
дужину између Сунца и Марса. У сваком од ових троуглова 

могу да израчунам по два угла. Угао који лежи на Земљи, 

и то онаЈ који чине осматрачке линије са Земље према 

Сунцу и Марсу, могу узети из Тиховог каталога. Потребно 
ми је само да томе тренутку одговарајуtе геоцентричне 
дужин~ Сунца и Марса одузмем једну од друге. И угао који 

дежи на Сунцу може се одредити: он није ништа друго до 

размак положаја Сунца на небеском своду између једне 

посматране опозиције и прве опозиције. Ја сам у стаљу да 

нацртам све те троуглове, при чему могу њихову заједничку 

страну, ону која оличава раздаљину од Сунца до Марса, 

произвољно одабрати." 
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Током целе ноlш Кешrер је срачунавао тих двадесет 

угЈiова. Сунце је веt увелико изишло, а он је још увек 

седео при свом раду. Кад је са својим рачунима био готов, 

нацртао је са највеtом брижљивошtу на једном комаду 

хартије тих десет троуглова са љиховом заједничком стра

ном Сунце--Марс. Tpete теме ових троуглова обележавало 
је положај Земље за време десет опозиција. Изгледало 

да тих десет тачака леже на једном кругу. И стварно, кад 

је узео шестар у руке, кроз тих десет тачака могао је 

rroвytи један круг. У средишту тог круга није се налазило 

Сунце. 

Коперник је, џакле, имао право кад Је тврдио да су 

путаље планета кругови, и кад је то тврђеље чак ставио 

и као насЈiов свом делу: "0 кружном кретаљу небеских 

тела." Кад се почело израчунаваље планетских табела по 

Коперниковом систему, било је потребно, као што је то 

изискивао и поменути КепЈiеров цртеж, да се љихове 

кружне путаље направе ексцентрично од Сунца, јер се 

иначе то не би поклапаЈю са резултатима посматраља. Тихо 

је чинио то исто када је учио да се Сунце и остале планете 

r{pehy по кружним путаљама око Земље. 

При свем том, на тај начин срачунате rманетске табеле 

нису се поклапале са резуЈiтатима посматраља него се увек 

појављџвала извесна отступаља. Тихо је мисл1ио да се та 

отступања могу растумачити грешкама посматраља. Али се 

Кеплер са својом немачком педантношhу није задовољио 

овим објашњењем. Са видовитошhу Богом обдареног генија 

назирао је он да би ту морао бити неки други узрок. И сад 

је у том очекиваљу био горко разочаран. 

1Као Јiав коме скок на његову жртву није успео, застао 

је Кеплер у свом послу. Боже мој, имао је он и других 

брига. Његова плата не само што је била маља од плате 

коју је некад примао Тихо, веh му неколико месеци није 

ни била исплаhена. Био је принуђен да моли, да за своју 

плату пише признанице, и да лута од једног надлештва до 

другог. Без успеха, разуме се, јер су државне касе биле 

празне. 

Месеци су пролазили у тим безуспешним покушајима 

да дође до новца. Понижен и обесхрабрен вратио се куlш. 
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"Да бих могао", Јадао се он, ,,доћи до свог новца, 

потребно ми је да на то утрошим више времена него на 

своје астрономске радове!" 

"То ти се дешава сасвим оправдано!" говорила му је 

љутито његова жена. "Зар те нисам опомиља.ла да не 

примаш то подређено место. Од чега hемо живети? Од 

ваздуха? А морамо при томе мислити на спрему и у дадбу 

наше Регине. Да ЈIИ си ти на то уопште помишљао? Имаш 

ли ти смисЈrа за још што сем за звезде и бројеве од којих 

се ништа нема?" 

И његова жена Барбара засу свог мужа грдљама. 

Кеплер је није сЈrушао. Он је стварно мислио само на 

звезде и бројеве. Дању и ноhу прелиставао је катаЈюrе. 

Спремио је један нов и смео план рада, и размишљаше како 

да га изведе. 

Не само за прву опозицију Марса него и за девет 

остаЈrих извео је он своје прорачуне. Затим је исцртао 

кривуље Земљиних путања које су се одатле дале извести. 

Своје цртеже заснивао је увек на истој раздаљини од Сунца 

до Марса. У сваком од ових случајева као Земљину путању 

добио је круг. Али ти кругови нису били исте величине. 

"Јохане! Вечера је на столу", чу он како га зове њеrова 

жена, баш у моменту кад је завршавао своје цртеже. 

"Донеси ми брзо светлост овамо, за ј'ело немам сад 

времена." 

Машуhи главом жена га послуша и остави га самог. Он 

Је х·оворио самоме себи: 

"Моји цртежи ми говоре да би раздаљина од Марса до 

Сунца за време њеrових десет опозиција морала бити 

различита." 

На својих десет цртежа мењао је ту дужину, све док у 

свих десет случајева за Земљину путању није добио исти 

полупречник. Тада је на нов цртеж пренео радиално од 

Сунца све на тај начин добијене раздаљине од Сунца до 

Марса. Кад је повезао крајне тачке тих Јrинија, добио је 

једну затворену линију која је била симетрична око свог 

средишта, али која, премда скоро кружна, ипак није била 

круг. Од њеног средишта могла су се повуhи два пречника, 
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Еормално један на други, од којих је један био нај·дужи, 

"t други најкраћи од свију. 

"Путаља планете Марса", узвикну Кеплер радосно, 

,.овална је линија која личи на елипсу!" 

Први јутарљи зраци већ су почели да улазе у собу. 

Соба је била пуна дима од уљане лампе. Кеплер је отворио 

прозор и гледао према двору на Храдчину. Али изгледало 

је да га не види, јер је без престанка понављао речи: "Мар

\Ова путаља није круг." Тада оде на починак. 

Исход трогодишљег Кеплеровог рада био је, то је он 

знао, од највећег значаја. Али он је пропустио да своје 

откриће објави целом свету, као што би то други зацело 

учинили. То стога што са својим радом још није био готов. 

Хтео је да сазна каква је то крива и којом би математичком 

једначином могла бити претстављена. За то цртеж није био 

довољан. Требало је рачунати. У томе правцу отпочео је 

своја истраживаља. 

Кеплер је био одличан математичар и геометар. У томе 

је далеко превазилазио Тиха. При свем том чинила му се 

немогуће да дође до циља. Понекад му је, истина, изгледало 

да је довољно да само пружи руку па да дохвати зрео плод. 

Али нада није била оправдана. Године и године протекле су 

у бесплодним напорима. Кеплер, међутим, није био само 

математички и астрономски геније. А био је и жилава при

рода: што је једанпут шчепао, није више испуштао. Знао 

је шта би значио успех у оваквој једној небеској ствари, 

и није се дао обесхрабрити. Најзад, у д:еветој години муч

нога рада, дошао је до резултата који је био веома прост: 

Путања планете Марса јесте елипса у чијој се једној жижи 

налази Сунце. 

1Кеплер је извео своје рачуне и за Земљину путаљу. И 

она је била елипса, али са тако малом ексцентричнош:hу да 

се једва разликовала од круга. Због тога је дуго веровао 

да је она круг. 

Тако је Кеплер могао исход својих рачунања уопштити 

и поставити свој први закон: "Путање свих планета јесу 

·елипсе у чИјој се једној жижи налази Сунце." 

Кешtеров гени}е се није задрЖао на томе. Својим рачу
нима, он није само открио путање планета, већ је утврдио 
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и законе кретаља планета по љиховим путаљама. "Планете 

се крећу својим путаљама таквим брзинама да радиус 

вектори посматраних шrанета (линија повучена од Сунца 

до уочене планете) пребрисава у једнаким временима јед

наке површине." 

Овим законима уништио је Кеплер једним ударом уко

рељена схватања својих претходника, геоцентричара и 

хеЈшоцентричара, да је кретање небеских тела кружно или 

да је из кружних кретаља састављено. Ново доба у астро

номији наступа године 1609, кад је Кеплер објавио своје 

главно дело са добро заслуженим насловом: "Astronomia 
nova." 

. ..... Девет година прошло је од објављиваља овог 

бесмртног дела. То је било у предвечерје тридесетгодишњег 
рата. 

Кешrер је веh годинама живео у Линцу да овде као 

професор покрајинске школе тавори свој живот, јер његово 

раније место у царском двору није више доносило прихода. 

У овој малој вароши Горње Аустрије предавао је матема

тику својим ђацима. Једне године у којој су виногради 

добро родили пронашао је методу да из геометријских 

облика винских буради одреди њихову садржину. То је 

био задатак из инфинитезимаЈiног рачуна. КепЈiерове идеје 
при решаваљу тог проблема значиЈiе су, у сређенијим вре

менима можда зору више математике. Овако су оне остаље 

незапажене. 

У новој средини, с времена на време, Кеnлер је разми
шљао о проблемим1а васионе којима се некад бавио и које 

је некад решио. Његова два закона разrонетнула су кретања 
појединих планета. Но његов геније говорио му је да поред 

тих двају закона мора постојати још нешто: заједничка 

веза између кретаља свих тих пЈiанета. И он је нашао ту 

везу: "1Квадрати времена обилажења појединих планета 

имају се као кубови њихових раздаљина од Сунца." 

Тако је КепЈiер из вечите небеске књиге прочи'f;зо пр13е 
велике речи. 
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Звезде и отом 

доvго поедаваr-ье-

Сунчева хромосфера 

Још једном мењамо декор и ево нас опет у спољним 

деловима Сунца. Слика Ю') приказује једну од огромних 

протуберанаца, пламенова који с времена на време избијају 

из Сунца. На ишци приказани пламен имао је отприлике 

200.000 километара висине, а ишчезао је за М'ање од 24 ча
са, прошавши кроз најразноврсније облике. Оваыва је по

јава прилично ретка. Маљи су пламенови, међу11им, доста 

чести, и вероватно је чак, да су особито тамне мрље на CJI. 

1, често у облику пукотина, у ствари протуберанце, које су 
у виду сенке пројектирају на сјајну Сунчеву површину. Пла

менови се састоје од калцијума, водоника и неких других 

елемената. 

Протуберанце нас овде мање интересују од слоја из ко

га и~збијаdу. Сунчева се атмосфера веома нагло завршава, 

аљи се изн:ад ње налази широки иако веома разређени слюј, 

назван хромосфера, састављен од извесног мањег броја еле

мената што су у стаљу да лебде - али не поврх Сунчеве 

а11мосфере, веh на сунчевим зрацима. Способност јахаља 

на каквом сунчевом зраку очигледно претставља извесне 

тешкоће, јер само неки од елемената имају потребну окрет

ност. Нзјспосо6нији између љих је калцијум. И водоников 

лаки и хитри атом је добар, али је бољи тешки атом кал

цијума. 

Калцијумов сЈюј што лебди изнад сунчане светлости де

бео је најмање 8.000 км. Најлакше га можемо посматрати 

за време Сунчева помрачеља, кад Месец заклони највећи 

део Сунца; спек:трохелиограф нам, међутим, омогу11ује да 

га до извесна степена посматрамо и ван помрачења. У це

лини тај је слој миран и непокретан, ма да га, као што то 

1) Фотографија што су је снимиЈш Е. Т. Gottiнg·lыш и писац, Cil 

острва Prince за време потпуна помрачења Сунца 29 маја 1919. 
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ноказују протуберанчни пламенови снажне ерупције могу 

потиснути далеко у вис. Резултати што hy вам их изложити 
поводом калцијумске хромосфере потичу из ни·за значај

них истраживања професора Milne-a. 

а том може да лебди поврх Сунчева зрак а? Ова 

могуhност зависи од светлосна притиска о коме смо већ 

говорили. Удаљујуhи се од Сунца светлост носи собом 

извесан импулс, који је управљен напоље; ако атом упије 

светлост, он апсорбује и импулс, и тако добива изве

сан мали потисак упоље. Благодареhи, дакле, томе им

пулсу атом опет доспева на тле што га је изгубио при паду 

на Сунце. Атоми се у хр·омосфери одржавају у лебдењу као 

паперје које лагано пада, а затим поново диже под ути

цајем светлости. Успешно да Јllебде способни су једино <по

ми који у односу на своју тежину могу да упију велике 

количине сунчеве светлости. Ако желимо да сазнамо зашто 

jt' калцијум способнији од других елемената, треба да из

бљиза погледамо љегов апсорпциони механизам. 

Обични калцијумов атом има у своме систему два до

ста слободна електрона; на основу тога хемичари га на1ЗИ

ва1ју довавалентним елементом. Оба су ова електрона наро

чито з'Начајна по томе што одређују хемијске особине. Сва

ки од љих има сопствени механизам за упијање светлости. 

Али, под условима у којима се налазе хромосфера, један 

је од електрона отргнуr, а калцијумови су атомм у истом 

непо11пуном стању као што је оно, које у међузвездану об

лаку проузрокује "непомичне црте". Хромосферски калци

јум мора да осигура своје одржаваље помоhу једног СЈIО

бодног електрона што му остаје. За љега би било кобно 

ако би се одвојио од тог елек11рона: атом више не би мо

гао да ynиia сунчеву светлюст, па би се стропоштао као ка

мен. Истина је да после губитка два електрона атому остају 

још осамнајест, али су они толико збивени уз језгро, да 

сунчева светлост на ЊIИХ не делује, јер упијају само нај

краhе талаЈсе, које, опет, Сунце не отпушта у потребној ко

личини. Атом се, дакле, може спасти једино ако обнови свој 

аnсорпциони механизам заробљаваљем каквог лутајуhеr 

е.пектрона; али, у разређеној хромосфери мало је из.тледа 
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да he наићи на еЈ~ектрон; по свему судећ,и, он he се стога 

без задржавања стропоштати на саму Сунчеву површину. 

Светлост се може упијати на два различита начина. По 

првом, атом је упија т·олико жудно да се распрсне а елек

трон отскочи далеко са остатком енегрије. То је процес јо

низације, приказан на слици 5. Али, очигледно, на таюЈЈВ се 
начин уюијања не може наиhи у хромосфери, јер, као што 

смо видели, атом не може да изгуби електрон. У другом на

чину упија:ња атом није толико жељан. Он се не распрска

ва, али се видно надима. Да би се упо·гребила енергија што 

је пала на атом, електрон бива одбачен на даљу путању. 

Тај се процес назива ексцитација (исп. стр. 18). После крат
ког времена атом се са ексцитиране спонтано вра:hа на сво

ју првобитну путању. Такав се начин упијања мора одигра

ти 20.000 пута у секун,щи, да би се атом у хромосфери мо
гао одржати у равнотежи. 

Хоhемо да објаснимо следеhе: Зашто је калцијум спо

собнији да Јiебди О·д осталих елемената? Одувек је из:гледа

љо чудно, да се један прилично тежак елеменат (бр. 20 у 
реду атомских тежина) налази у највишим слојевима, где 

би се очекиваЈю да се наиђе само на најЈIIакше елементе. 

Видели смо мало пре да је захтевана нарочита окретност 

у ствари способност да се електрон одбаци 20.000 пута у 
секунди, а да се никад не учини кобна грешка да он побег

не. А то није лако, па чак ни за атом. Калцијум?) у томе 

успева, јер му је ек.сцитац,ион:а пу'га:ња нешто изван обичне, 

тако да се између тих путаља може играти са електроном. 

За многе друге елементе одговарајуhа путања је релатив

но много удаљенија; енергија потребна да би се досnеЈю 

до те путање није, као код калцијума много маља од оне 

која би била потребна да се елеrктрон сасвим одвоји; тако 

да се готово не може имати извор континуалне светлюсти, 

кај,и би био способан да произведе скоко!Ве с путање на 

пу>rаљу а да повремеrню не дејствује сувише јако и иrзазове 

губитак електрон:а. Код калцијума погодна је веЈшка енер

гетrска разлика Између ек,сцитације и јонив.ације; Сунце је 

веома богато етrровим тал;асима који су у стању да rпроиз-

2
) Реч је о калциуму онаквом, какав се на.лази у хромосфери, т.Ј. 

са једним електроном мање. 
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веду прву, али готово уопште нема оних, кој1и би могли да 

произведу последљу. 

Просечно време потребно за сваку перформансу је 

1120.000 део секунде. Оно се дели на два дела. У првом', атом 
стрпљиво чека да га нападне какав светлосни талас и од

баци електрон; за време другог дела, електрон кружи мир

но на спољној путањи пре него што се од:лучи на повратак. 

Професор Milne је показао како се на основу посматраља 

хромосфере може израчунати трајање тих двеју фаза. Прва 

фаза, очекиваља, зависи од јачине Сунчева зрачења. Али 

обратимо нарочито своју пажљу на други период, који је 

за нас значајанији, јер је одређен особином калцијева атома, 

која са месним односима нема никакве везе. Иако га мери

мо за јоне у Сунчевој хромосфери, исти се резултат може 

применити и на јоне калцијума ма где било. Резултат про

фесора Milne-a је, да један електрон одбачен на далеку екс
цитациону путаљу остаје на љој просечно један сто мили

онити део секунде пре него што спонтано падне на почетну 

путању. Треба да додам, да за тако кратко време он опише 

нешто око милион обртаја на спољној путањи. 

Можда не горите од нестр1пљења за тим обавештељем. 

Верујем да се оно не може сматрати занимљивим, изуэев за 

оне који лакрдијаше са атомом. Али изгледа ми занимљиво 

то, што треба да )~~правимо телескоп и спектроскоп према 

Сунцу, да бисмо открили ту просту особину мжерије са ко

јом свакодневно радимо. Та врста мереља је од огромног 

значаја у физици. Теорија атомских скокова произлаз1и из 

теорије кванта, која је још увек највеhа .з.агонетка физике, 

и којој је веома потребно да буде тачно вођена посматра

љима те врсте. Може се замислити колико би сензациона

лан био догађај, кад би после милион револуција, око Сун

ца једња планета начи'Нiила сличан скок. Каквом би. гров

ничавошhу ми тада ·тражили да утврдимо просечни иrнтер

ваЈr времена између тих скокова! Атом• је налик на сунчани 

систем, а финоhа љегове велиЧiине не ч1ини га мање за

нимљивим. 

За сада нема у изгледу никакве друге метощ,е за мере

ље времена стишавања е:юсцитованюг калциумовог атома: 

МеђуТiим, могло се одредити аналогно време за једну или 



две врсте атома поЈ.VюЬу огледа у лабораторијум,у. Ништа 

се не противи томе, да оно буде готово исто за разне еле

;v!енте; мереља за водоник, извршена у лабораториј,уму, да

ју такође трајаље стомилионитог дела секунде; не може се 

дакле ништа приговорити астрономском одређиваљу у ве

зи са калцијуrvюм. 

Ексцитација калщијуrvюва аттља потиче од радијација 

двеј.у нарочитих таласних дужина; хромосферски атоми се 

одржавају у равнотежи крађом тих двају чинилаца од Сун

чеве светлости. Тачно је да после стомилионитог дела се

кунде наступа падање, а атом мора да врати оно што ј1е про

гутао; али отпуштајуhи светло, он га подједнако шаље и 

према Сунцу и напоље, тако да флукс отлуштене светлости 

напоље губи више него што добија. Отуда, кад се Сунце 

посматра кроз љегов калцијумов омотач, спектар показује 

Шу\шьине или тамне црте на двема таласним дужинама о ко

јима је реч. Ове су црте означене словима Н и К. Оне нису 

сасвим тамне, па је значајно да се резидуална светЈiост ме

ри у љиховом средишту, јер знамо да она треба да буде 

довољно јака да би се калциј,умови атоми одржаЈiи у Јiеб

дељу у пркос Сунчеве гравитације; чим је светлост управ

љена напоље толико ослабила да више не може да одржава 

атоме, она не трпи даље деградацију и из6иј1а у спољни 

про;стор са том гранiИчном јачином. Мереља дају бројне по

датке за израчrvнавање констаната калщијумова атома, под

разумевајуhи ту и време за стишавање које је горе спо

менута. 

Атоми у горљем сЈiюју хромосфере почивају на осЈiаб

љеној светлости која је прошла кроз з,аклон што се наЈiази 

доЈ!iе; нвпосредна сунчева светЈюст одбацила би их далеко. 

Milne је из тога извео један закључак, који је, може бити, 

и практиЧiно примељен у еюоплозијаМЈа "нових звезда" или 

"нова" и који је у сваком случаЈу и редак и занимl7Ьив. Пре

ма Доплер-ову ефекту атом у кретаљу апсорбује нешто 

другачију тал,аС'Н[У дужину од атома у миру; отуда, ако се 

атом ма из ког разлога удаљује од Сунца, он he се осло" 

нити на светлост чија је таласна дужина најближа оној 

1<оја је највише апсорбована. А ова светлост, као јача од 

светлости што одржава равнотежу, гониhе атом још брже. 

(опствена атомова апсорпција разликоваhе се све више од 

апсорпције заклона што је испод љега. Сликовито речено, 

атом је у несигурној равнотежи на врху апсорпционе црте 

и може лако с једне љене стране да се стропошта у ПУЈНО 

Сунчево светло. Изгледа да атомова брзина треба стално 

да расте док се он не успуже на какву блиску апсорпцшону 

црту (која можда одговара каквом другом елементу); ако 

је црта сувише јака да би је прекорачио, атом остаје на по 

пута, а брзина нма одређену вредност. ПосЈiедљи су закључ

ци, може бити, мало претерани, аЈiи у сваком случају ово 

размишљаље показује да вероватно постој;и бежање калци

јума у околiНи простор. 

Мilпе-ова теорија омогуh.ује да се израчуна укупна те

жива калциј)'iмске хромосвере. Њена је маса отприлике ЗОО 

милиона тона. Ретко се очекује да се у Астрономији наиђе 

на тако мали број. Он је маљи од годишље тонаже што је 

превезу енглеске железнице. Мислим да се посматрачи Сун

ца сматрају прилично обманутим кад претпоставе коЈiико 

рада треба да утроше на то неопипљиво Ништа. Ала Наука 

не треба ништа да занемари. А Астрономија нас може много 

чему научити, па чак ако се једанпут случајно спусти и до 

бројева на које смо навикли. 

Прича. о бетелгези 

Ова прича нема веЈ!iике везе са атомима. и приЈiично 

тешко ущави под наслов овог поглавља; али, даје нам се 

прилика да се осврнемо на БетеЈiгезу, да би смо пружили 

изванредан пример звезде веЈiиких димензија и слабе гу

стине, а љена прича је у тесној вези са некојим расматра

љима којима се бавимо. 

Ни једна од звезда нема довољно велики ,котур да би 

се могао посматрати у нашим садаљим телескопима. Може 

се израчунати да би требало сочиво или огледалю отприли

ке 6 метара пречника, да би тек по,кавало само трагове ко
тура највеhих звезда. Замислимо за тренутак да смо из

градили инструменат тих димеНiзија. Која 6и звезда тада 

била њајпо.вољњи1ја за такав покушај? 

Можда је Сири1јус прва звезда Ш11О доЈiази на памет, јер 
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је најсјајнија на небу. Али Сиријус им,а бљештаву површи
ну, па тај сјај не мора неминовно да зњачи и да је звез,да 

велика. ОчиtГЈiед;но мора се изабрати звезда која, иако сјај. 
на, има слабије светлу површину; љен јаки привидни сјај 

потицаhе тада од велике површине зрачеља. Тр,еба нам дак

ле у Иiсто време звезда и црвена и сјајна. Изгледа да Бе

телгеза н:ај.боље испуљава те уоюве. Од двеју звезда што 

образују Ори,онова раrмена, Бетелгеза је она сјајнија - је
щина црвена јасна звезд,а у сазвежђу. Она има једног или 

два такмаца, Антареса нарочито, који би је, строго узев, 

могли заменити; али неhемо много погрешити, ако у жељи 

да нађемо један од највеhих звезданих котурова, или при
ближно нај,веhи, управимо наш нови инструменат баш на 
Бетелгеву. 

Приметиhемо да нисам водио никаквог рачуна о даљи
:~ама тих звезда. Али удаљеље стварно не улази у обвир. 

)но би имало утицаја кад би смю тражили звезду стварно 
:~ајвећих димензија; али овде замишљамо звезду која по· 
<азује највеhи привидни") котур, т. ј. који покрива нај
зеhу површинrу неба. Ако бисмо се наљави.пи на двапута ве
~ем удаљељу од Сунца него сада, добивали би четири пута 

vгање светЈюсти не,го што је примамо; али би Сунчеве лине

tрне димензије биле двапута мање, а љегова привидна по

~ршина сведена на четвртину. О ту да, количина свет лости 

соју оно зрачи по јединици привидне површине котура 
ктаје непромељена због промене удаљеља. Ако би се Сун
хе све више и више удаљавало љегов привид;~ни котур по .. 
:тајао би све маљи и маљи, али му сјај не би опадао, па 

1ак и кад би било толико далеко,. да му се ни облик више 
!е би могао разликовати. 

3
) Неумесно би било да се израз "привидни" (appareпt) примени 

1г. нешто што ј е толико мало, да се не може видети; али, сетимо с~ 

1а располажемо имаrинарним телескопом, који је способан да нам nо

·аже котур; значење израза постаје тада јасно. 

Прим. Грешком Уредништва сл. 10 није ушла у овај број. Греш 
·:1 ће бити исправљена у идућем броју. 

Pгilozi za 
Jugosloven.ske 

istoгiJu 
astгonomije 

cesmicki, Gazolic i Petric 
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u dosadaпja dva claпka upozпa:li sшо citaoce sa dva паsа 
,relika naucnika Markoш Gospodneticeш i Ivanoш Danicicem 
о kojiшa postoji dosta velika literatura. Ostali astronoшi iz 
prYog· doba nase podele, о kojiшa сешо ovde pisati mапје su 
pqznail: 'Iz шaterijala koji sшо шogli naci о njiшa, naroCito о 
.dubro~caniшa а о kojiшa је pisao jediпo Cerva, slavпi dubro
vacki Ьiograt' шоzе se пazreti da su oni stvarali, da su dali dosta 
svoj om delatnoscu ali sta, kada i kolike vredпosti to se danas 

1nemoze reci, jer su tragovi slabi i za jedan vek posle njihove 
smrti а ј os vise danas. 

Ipak i ono шаlо sto smo nasli о njiшa daje пат jasпu 
s!Нku da је astroпoшija н prvo dюЬа nase podele stajala na 

dosta visokoш stнpnjн. Dok је Evropa, koja је sa nipodostava
njeш govorilla о Ваlkанн, Ьila u kaнdzaшa astrologije dotle, 
"ka:a sto сешо videti, јеdап sin naseg Кlisa davno pre Njнtna 
naziгe u vasioni postojanje шocnog· zakoпa gravitacije. Dok u 
Evropi kraljevi рlасајн astronoшe da iш izradjнjн horoskope 
i proricн buducnost iz zvezda, dotle se па tош toliko isшеvапош 
Balkanн rad'i prava astronoшija, astroпoшija koja kao nauka 
stoji na visokoш stнрпјн. Tu se kao sto cemo videti izradjнjн 
pored drugih iпstruшenata i arшilarne sf'ere, koje se ро рrеdа
пјн nazivaju Ptoloшejeviш. Pisu i kпjige, ti nasi prvi astroнomi 
Dubrovnika ali sve to propada, zajedno sa nstruшeпtiшa prili
koш vellikog zeшljotresa od 1667 koji је bacio u zaborav prva 
delanja iz astronoшije nasih dнbrovackih astronoшa. 

Posle Martine, kюji је ziveo oko 1450 g·odine na dvorн 
ugarskog kralja Matije baveci se astroпoшijoш samo kao ama
ter, ј avlj а se nj egov zeшlj ak C:esшicki. I van C:esшicki ( 1434-
1472) poznat је н knjiZevnoш svetu pod imenoш Janus Pano
nius. Posto је ostao rапо bez оса, а Ьiо vrlo iпte!ig·entan, шајkа 
,!S·a salje 1Ј sko\u ,.troseci na пјеgа sve 0110 sto је ustedela на 
kнdelji ј platnн". u Italiji gde је svrsio prve skole pise реsше 
а 1459 ро povratku iz Italije рара Pije II postavlja g·a za epi
skopa н Реснјн ро preporнci kralja Matije. I on se astronoшi
joш bavio kao aшater. Kada se 1462 pojavila koшeta koja је 



пarocito kod madarskog лaroda пapravila Yeliko uzbudeпje 

ёesmicki рЕЗе jednu diynu elegiju о kometama na \atinskom 
jeziku. On је verovao kao sto se moze videti iz njegovih la
tinskih stihova da komete imaju uticaja па Zemlju i da one 
pretskazuju ratove. 

О Cesmickom se vise пista пе zna, bar u koliko је оп u 
vezi sa astronomijom. A\i, otac AgiC, t'ranjevac, uspeo је da 
proпade u Rimu јеdпо CesmickoYo pismo koje је on 1466 uputio 
dubrovackom astroпomu i matematicaru Ivaпu GazoliCu. Za Ga
zolica se zпа da је roden u Dubrovniku 1438 а to pismo, koje 
ти је uputio Cesmicki пајЬо!је паш pokazuje svu velicinu Ga
zolica о kome su nazaaost sva dokumeпta ра i пjegove knjige 
izgubljene. Iz toga се se pisшa пајЬоlје videti пе samo da је 

Gazolic Ьiо Yeliki astronom vec da је i astronoшija u Dubrov
пikll stajala na visokom пivou. 

Mi to pismo doпosimo m1de i u originalн, па latinskom je
zikн, i L! nasem prevodl!1

). 

Со11серtаш dнduш de vobls expec
taruo11e11 11ostraш rei ipsus experie11-
tia 11011 шоdо facile iшplevit, veruш 
еNаш lo11ge sнperavit veleшe11ter si
quideш nobls placuit liЬer Ше vester, 
qнеш 11нреr ad 11os шisistis. Ta:-tta 
is doctri11a, ta11ta eloчнentia refertus 
apparнit, нt adeo legent\' jucu11olшn, 
et disce11N se praestiterit frнctuosuш. 
Nаш fateшur, scrupulosas quasdlaш 
veterшn astrologoruш se11 tentias, 
IJl!as јашрuјdеш clarjus 'i11tellegere 
desiderabaшus, Шdеш пobls puisse 
lнcнleпter expl'icatas. QнашоЬrеш se
rio vos hortaшur, ut pergere iп scri
beпdo, ае caepta opera јп fliпeш 
proseчui velitis pariter et studio
sorнш нtilitatj', et vestrae g·loriae et 
voto пostro satisfacturi. Caeterшn 
rog·anшs vos, нt arшillas Ptoloшacti 
et alia j.1struшeпta, de qнiЬus in ope
re vestro шentioneш facitjo, поЬТs ad 
expeпsas пostra jstic, apud vos pa
raпda, et coпficjeпda procuretlis; 
quo11jaш hjc 1in regпo Huпgarjae sci
tos harшn rerшn artifices пullas ha
beшus. Qujdlчuiol auteш fueгit iш
pensuш curablшus vobls in hoc ipsa 
civjtate vestra, vel alio loco oppor
tuпo plere, et efficacjter responderi. 

PISMO IVANA CEMICKOG 
IV ANU GAZOLicU 

Vti ste 11е sашо ispuпili паdн kojLL 
sшо iшalj tt vas Уес ste оШЉ i шпо
g·о dalje. Stvarno, kпjiga koju sk 
nаш posla!i шпоgо паш se dopada. 
Опа је to!jko рuпа пauke ј recitostj 
da паш је citaпje te kпjig·e do11elo 
toliko zadovoljstvo koliiko koristti da 
је prostнdjraшo. Prizпajeшo, da sшо 
u toj kпjjzi пasli јеdпо оЬјаsпјепје 
izvesпЉ, d'мta strogih tvrdeпja sta
ri!J astrologa, koje sшо vec odavпa 
zeleli da bolje сuјешо. Zato vas to
plo bodriшo kako b1jste prodozibl da 
pisete i da privedete srеспош kraju 
radove, koje st.e preduzeli za пајvесе 
dobro istrazivaca, za vasu slavu i da 
ispuпite zelju do koje паш је шпоgо 
stalo. S dlruge straпe, шi Vas шоli
шо da паш dostavlite Ptoloшejeve 
sfere ј druge tinstrшпeпte koje poшi
njete н svojoj kпjizi; dajte da se 
grade kod vas, па паs trosak razu
шe se, jer н Madarskoj пешашо za
пatlija dovoljпo izvezbanЉ za tu pro
izvodnju. Sve troskove шi сешо vаш 
isplatiti Ьilo н varoSij gde ste, Ьilo u 
kош drнgoш шestu ako se нkaze 
zgodna prtilika. 

1 ) Appendini: Illustri шateшatici Ragusei, II То ш о: Litteratura dei 
H.agнsej. Part I, blbro I, пotice Istorico е critiche sнlle aпHqwita. 
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Као sto se vidi iz ovog pisma, koje је C:esшicki upнtio Ga
zoliCu, Gazolic је Ьiо veliki astronoш, koji је pisao i astronom
ske kпjige ali koje, to se sada пе zпа, jer su опе sve 
Vidi se jasno, da је оп pravio u Dubrovnikн i armilarпe sfere, 
koje Cesmicki naziva Ptolomejevim, jer је talю Ьilo narodпo 
predanje о пjima, da poticu jos od doba Ptolomeja. Vidi se da 

NOVA 

IVE SI 
PHILOSOPHI 
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је on pгavio i druge instгomente za astroпomske potrebe, ali se 

ni to пе zna koje. 
SledeCi nas naнcnik о kome сешо govoгiti u ovom claпku је 

Franja Petric (1529-1597) koji је u паuспој literaturi pozпat 
pod imeпom Francius Patricius, Patrizzi, Patrkus. Petric se 
шozda vise nego ijedan drugi od nasih naucпika najvise priЬli
zнje BoskoYicн, kako ро svojim пovim idejaшa, tako ро svojiш 
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шлоg;оЬгојлiш i vrlo razлovrsлim deliшa. Оп је Ьiо taj, koji se 
s.vojiш t'ilosofskiш teorijaшa javio u svitaлje jedne nove filo
sofije koju. се docnije dati Djordano Bruno, i mnogo vaznije za 
nas, оп је Ьiо taj koji је u svojim shvatanjima kosmogoniji 
ostavio jedлu krasnu ideju koju се шпоgо kasnije veliki Newtoп 
izvesti pod imenoш Opsteg zakona gravitacije, tog kljuca pri
rode, kako је to prvi rekao bas паs Boskovic. 

Rodjeп u Кlisu 1592 od porodice Petris otuda Petric, оп se 
jos u rапој mladosti bavi шatematikoш, astroпomijoш, fizikoш 
i filozot'ijoш. Jedпim пesrecпim slucajeш пjegova bogata poro
dica propada i to u vreme kada је Petricu Ьilo oko devet go
diпa. Tako је оп primoran da sluzi kod razпih ritera i trgo
vaca а sa oviш posledпjiшa on vrlo шпоg·о putuje пе sашо ро 
Dalшaciji, kојн је skoro SVll prokrstario, vec i dalje, ро Grckoj, 
Fraпcнskoj, Zapadnoj Aziji, Spaпiji, Arhipelaskim ostrvima i 

пajzad se zadrzava па ostrvн Кiрrн. Тн ga је sпasla mozda veca 
beda neg·o raпije н zivotн, velike bolesti i neшastina. Kada su 
Turci 1570 osvajali to ostrvo kiparski vladika spasava jadnog 
Petrica i odvodi g·a н Italiju. U to vreme on је Ьiо u рнnој sпazi 
zivota, iako izшнсеп н borЬi za паsнsпi hleb, taj је covek Ьiо 
пeverovatпe iпtelektua1\пe sposobпosti, пeverovatпo obdareп i 
coveku. п е moze Ьiti ј asno, kada ј е оп шоg·ао da dostig·пe tako 
velikL1 kultшн i zпапје do svoje 31 godiпe. 

U Italiji, Ьiо је vrlo dobro primljeп od pleшica grada Mo
dene koji su. cenili njegov taleпat i gde, vec posle godinu dana 
mirпog· zivota, pнЬlikuje prvo svoje de!\o "Disenssionum peri
pateticam" U. kome ostro kritikllj е Aristotelovll skoll1. On se 
dнg·o пе zadrzava н Modeni. Navika za pнtovanjima vodi ga jos 
sedam godiпa u avaпture, sve, dak\e, do 1578 kada је ро pozivu 
Alfonsa II postao profesor t'ilosofije na Ferarskom нпiverzitetн 
g·de ostaje sve do 1592 sticuCi g·Ias velikog· mislioca. Delo koje 
је u to vreme objavio "Nuova de universis philosophia" doпelo 
nш је og·romnн slavu tako da ga cak рара К!ешепt VIII postav
lja za protesora Rimskog· ko:leza gde је predavao filosofiju. 
PetriC ј нmro н 68 godini zivota u slavi i casti а sva njegova 
potucaпj а krнпisaпa sн oreolom slave. 

Bio је to veliki filozof о сешн mi ovde ne mozemo govoriti, 
alli isto tako veliki matematicar i odlicaп pozпavalac astrono · 
mije. 'U svom de\u "Nuova geometria" on је pokнsao da u g·e-

~1 

ometriju uvuce metafiziku i da dokazuje aksiome, ali kako mu 
drago, ipak se tu oseca sva njegova pronicljivost, smisao i kri
ticnost, jer smo mi tu пasli ono, sto tek шпоgо docпije nala
zimo kod Ajnstajпa, dokazivaпje, koje zahteva de tactu et de 
visu. Petric је pristalica kosшogonske poezije а u пjegovoj 
Nuova de universis philosophia za njega је priпcip svih stvari 
i Ьiса svetlost. Оп priznaje beskoпacпi prostor, jer se, ро пјешu, 
sve zЬiva u prostorн. Za njega је svetlost glavпi elemenat koji 

је osnova sve stvarnosti. Dalje, ро njemu svetlost se krece kroz 
sve, опа sve razdYaja. Da пета svetlosti sve Ьi Ьilo u mracnom 
haosн, pise Petric, Cime паs vrlo mnogo potseca па onu indisku 
роешu Rigveta. Za Petrica је vasioпa bezgraпicпa, ова је sku~ 
bezbroj zyezda koje сiпе da је Yasiona sastay]jeлa Od bezbrOJ 
Ьој а, а te su Ьој е па ј a.dekvatnij е maпit'estacij е svetlih cestica 

(Ьiса; kako оп kaze), koje sastavljajн te zvezde. 

Za Petrica sн пеЬо i nebeska tela loptastog· oЬ!ika. Оп 
ustaje odlucno protiv toga, da su zvezde prikovane za nebo, 
da se пе krecu. О tome оп пајЬо!је pise н Pancosmias jednom 
deilu njegoYe Nuova de universis pbllosophiae. U tom delu on 
pobij а stare astroпoшe kojri su tvrdili da н vasioni ima sam~ 
1022 zvezde. Kaze, da ih ima bez.granicno а kao dokaz navod1 
s!нса1ј Ameriga Vaspucia koji је па juznoj hemisferi otkrio 
potpuпo поvе i dotle пероzпаtе zvezde. Dak:le, Petric 
nam kaze kako је u Ьеskопаспој vasioпi i beskonacan bro:j 
zvez.da. Pored tog·a Petric је vatren pristalica Koperпikovih 
ideja, prizпaje пjegovo uсепје da se Zeшlja пе nalazi 
L1 sredistu SYeta vec da se okrece oko Sнпса, kao sto 
to ciпi 1Mesec oko Zemlje. Оп kaze, u tош SУОШ delu, 
kako је Mesec uvek okrenut jedпom istom stranom Zemljri i da 
u. toku jednog meseca ima cetiri mепе. GovoreCi о kretanju 
zvezda, Petric паm kaze, da se o11re u prostorн sl.obodпo krecu, da 
se vrte oko svog sredista. Оп ide i dal!je, kada kaze da svaki 
delic zvezde tebl svoш sredistн, kao i to, da zvezda moze da 
ispusta svoju materiju. Zvezda takode шоzе da privнce iz va
sione шaterijн, kako to kaze Petric. Zar ta misao, kada kaze da 
svi deliCi zvezde teze sуош sredistu ne odgovara akciji ceпtri
petalne sile? Zar, kada jedna zvezda ispusta svoju vmat~riju, 
kako оп kaze, пiје slucaj ceпtrifugalпe sile? Zar, to sto Jedna 
zvezda moze privuCi materiju пiје ono sto se daпas naziva gra· 
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Yitacijom? Ј аsпо ј е, da ј е Petric лazreo postoj ал је gтavitacij е 
u vasioпi, koju је tek docпije Njutл matematicki formulisao, 
а to se пarocito Yidi опdа, kada оп govori о dejstvu Meseca 
ла Zem'lju. 

GovoreCi dalje о zvezdaтa, Petric лаш kaze da је svaka 
zvezda таsа koja iта sposobлost da vrsi akciju. Kod Petrica 
тоzето ласi i to kada govori о zyezdaтa: ista таsа kada se 
razredi doЬija vecu zapremiлu, а kada se koлdeпzuje zapreтina 
јој se sтanjuje. Zar паs о tоте пе uCi danasлja astrofizika. 
Mi potsecaтo sато па: zyezde М i В spektralne krJase, па dzi
IIOYe i zvezde patuljke. Petric govori i dalje о tоте, da iта 
slucajeva kada пат se zvezde priЬiizuju. Zato nат оп naYodi 
slucaj nove zyezde koja se "rodila", kako оп to kaze, u sazvezctu 
Kasiopeje 1572 - pogresпa је godina kod пјеgа treba 1585 -
"sYetleCi, kako оп kaze, sesnaest meseci i posle transforтacije 
пјеnе тaterije ona је izcezla tako da је nase oci nisu тogrJe 

vise da vide". 

Uopste, Petric nат u Pancosmias govori о De coeli гotundi
tate, De ciгcu/aгi сое/ј motu, De coelum numero, u kот de!u 
роЬiја postojaпje пеЬеsа, - De astгoгum motu, i jos о тnogim 
drugiт stYariтa, о Suncu, Mesecu, planetaтa, pliтi i oseci itd. 

Petric је napisao sledeca de1a : 

1. Nuova de univeгsirs philosophia 1593; 
2. La citta felice, 1553; ' 
3. Dialogo dell' опоге, 1553; 
4. Di согsо della diveгsilta de' fuгoгi poetici, 1553; 
5. Lettt~ra sopra un sonetto del Petrarca, 1553; 
6. Della poetka, 1586; 
7. Della blstori'a dieci dialoghi, 1560; 
Ь. Della retorica dieci dia]oghi, 1562; 
9. La milizia romana di Poliblo, dir Titto Livio е di Diюngi Alicarneso, 158:3~ 

1 О. Parallelll militari\ 1584; 
] 1. Nuova geometria, 1Б87. 

Mi nisтo imali mogucлosti da nadeтo dela Gazolica ,da 
ih. procitamo i da о пjima govoriтo. Опа лepostoje vise. Ipak, 
pisтo, koje тu је uputio Cesmicki daje nат slikн о njegovoj 
YeliCiпi. Sa Petricem stoji stvar drнgojacije. Оп је jos Ьiо pozпat 
kao П!os.of, jer so. strani лaucпici pisali о лjgovoj filosofiji. О 

· пјетu. se kod лаs лiје zлalo пista kao лi о пjegovim astroлoт
skiт radoviтa. Mi sто citali лjegoYu Nuova de universis philo-
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sopbla i divili se siпu пaseg· KtJisa, koji је u lерот stilu, kazao 
рпrе istine о zvezdaтa koje је tek astroћzika otkrila, i koji је 
нkazao па postojaпje gтaYitacije postajuci па taj naCin preteca 
Yelikog· Njutona. 

RESUME 

Daпs cet article "Cesшicki, Gazulic, Petric" пous parloпs 

des asronoтes Youg·oslaves de la Iere epoque. Alors que Ces
micki etait astroпome-amateur, Gazolic s'occupa cl'astronoтie 

en sюrant et scieпtifiquement. Vers Је milieu du XVe siecle Ga
zoliC construit, а Dubrovnik, une sphere arтilaire а c6te 
d'aнtres instruments et ecrit des oнvrages (voir daпs Је texte Ја 
lettre en latin). Fraщois Petric, philosophe, s'occupe de тathe
тatiqнes et d'astroпomie. Daпs sоп ouvrage "De пuova universi 
philosophia, il refute les апсiепs astroпomes qнi pretendaient 
qu'il у а р! usieurs cieux et que les etoiles у etaieлt fixees. I1 est 
le disciple de Copernic. I1 dit que les etoiles se meuvent liЬre
meпt daпs l'espace et que leur пombre est iлdefiпi. I1 affirтe 

eлsuite que toutes les etoi:les (1593) toшneпt autour de leur 
ахе et que, se тouvaпt, elles accoтplissent нпе actioл. D'apres 
lui toutes les parties des etoi!es tendeлt vers !еш ceпtre (force 
ceпtгipete), et i'l arrive que les etoi!es perdent de !еш тatiere 
(force ceлtгifug·e). Ј1 dit encore que l'etoile peut attirer la matiere 
et qне la Lнпе а de l'influeлce sur Ја Terre. Ел g·eлeral, PetriC 
а, Је ргеmiег, demontre qu'il existe dans l'espace нnе force 
attгactiye que Newton а p'ius tard formulee сотте une loi ge
пerale de Ја gravitation. 

L!TERATURA: 

l. Тirabosc!Ji G., Stori;; della letteratura Italiiaпa 1796· 
2. Wi.ndelband W., Die Geschichte der пeuere Philoso~l1ie, 1878; 

:). Fischeг Ј. С., Geschichte der Physik, 1801; 
-1 Morerir, Le graпd Dictioпaire historique, 1782; 
5. Vossius G. Ј., De uпiversae matheseos natura, 1650; 
f>. Poggendorff Ј. С., Biographisch-literarisches Hanclworterbнch, 1863; 
i·. Appendini, Noilice istorico- critiche. 

Strasbнr, 10 шarta 1938. fJorde Nikolic. 
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Pregled dтela.tn.ostl sun.ca. 
u godin.i 1Q37 

Ovdje pokusacemo dati kratki pregled djelatпosti povrsine 
Suпca u citavoj godini 1937 па OS110VU пasih motrenja u Za
grebu. Posmatrali smo Sunce sa refraktorom otvora 72 mm i 
t'okalne distaпce od 850 mm uz роvесапје 60 Х i to 169 dапа. 
Posmatranja vrseпa su direktno i vizuelno, а ne s pomocu pro
jekcije. Kod toga izracuпali smo ро formuli 

E-W 
d=2,8.----

E+W 

koju је dao W. Gleissberg (Astronom. Nachr. 263, Nr. 6289; 
1 gз'/), koHko dana prodje od postanka neke pjege na povrsiпi 
Sunca, ра dok је nasim refraktorom zamijetimo. Ovde је Е 
broj svЉ pjega koje smo zamijetili na istocnoj polovini Sun
ceva diska, а W broj svih pjega koje su vidjene па zapadnoj 
poloviпi Suпceva diska. Kod toga treba imati na umu, da se 
,acunaju tek поvе pjege i to samo do 70° od relativnog sre
disnjeg meridijaпa Sunca. Kod nas Ьilo је Е= 308, W= 125,, 
ра iz gorпje formule iz\azi 

d d h m 
d = 1, 184 = 1 4 25 

to jest osjekom proslo је od postanka пеkе pjege па povrsrш 
::iunca 1 dan 4 i ро casa do njezine vidljivosti u пasem refrak· 
toru, sto је znatno za prosudjivanje promjene karaktera (tipa) 
пеkе pjege i1i hrpe pjega. 

Oznacitmo li sa g broj svih hrpa pjega, а sa f broj svЉ 
pjega koje su u пekome trenutku vidljive na povrsini Sunceva 
diska, tada pod /Wolfovim relativпim brojem razumjevamo: 

r = (1 О. g + f) k, 

gde је k faktor kojega treba odrediti isporedbom sa defiпitiv
nim bгojevima koje centгale za posmatгaпje Sunca. Ispoгedimo 
li nase vгijedпosti sa oпima izracunatim па Mouпt Wilson ОЬ-
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servatory, tada nam izlazi k = 1, dok isporedbom sa vrijednostima 
ceпtrale u Ztirichu za prvo polugodiste 1937 izlazi provizorna 
vrijedrюst k = 1,2. Ovdje dati cemo пekorigiraпe sredпje mје-
5еспе vrij edпosti пajprije numericki za citavu godiпu 1937: 

·1_1 .... 1 ll 1 Ш 1 IV 1 V 1 Vl 1 Vll 1 Vlll 1 IX 1 Х [ XI 1 Xll 

\113,з 12t,tl_E>~Ilo3,2 ~~lt'22,7:и~ ,91152,~~122,411334' 66,~ ~~11275, 

1
9,25 9,1п/4,~; 6,и1~~~ 9,3812,оз 1 12,3± 1 1о офо,23'~3о 1 ~,со _!9,2о 

1 fm : 20 8\ Q4,8! 12,31 38 2 20,61 28,91 30 91 29,5 21,81 311\ 13.9111,1 283,8\ 

Radi boljega pregleda dajemo i graficki prikaz ovih prilika 
djelatпosti pjega u Slki 1: 

Sve tгi krivulje pokazuju potpuni paгalelitet, te mi vidimo, 
da је najveca djelatnost Suncanih pjega blla u januaru i prvoj 
polovini februaгa, а zatim osoblto jaka u julu i avgustu 1937 g. 
Ukupna djelatnos Sunca је jos uvijek и porastu. 

Da se јаsпо uvidi poгast djelatnosti Sunca u godini 1937 
spomeпucemo, da је sedam put premasio Woilfov гelativni broj 
vгij ednosti 200. Bilo ј е to: 

29- 1:267 1 21-VI:200 
26- IV : 212 1 22-VI : 203 

10-VП : 250 
4-VШ: 204 

4-Х: 225 
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dok је ро podacima Mouпt Wilsoп Observatory u prosloj godini 
-·1936 bllo to samo dva put (28-XI i 30-XII), dok је sredпja 
vrijednost relatiYпih brojeva Ьila 80,4. S time u vezi idu i znatni 
dog·adjaji koji su se zblli па Zemlji i о сети smo dovoljno re
ferirali u nasim mjesecпim izvjestajima. Interesantno је napo
menuti, da је 1-XII 1937 nije пasim refraktorom vidje1a nijedna 
pjeg·a па povr:sini Sunca. ТЉ dапа пiје Ьilo nikakvih znatпijih 
dog·adaja па Zemlji. 

Garпulaciju па povrsim Suпca ocjeпjivali sпю ро ovoj skali~ 
Izvanr. slaba О; dosta jaka 4; 
Yrlo 1; jaka 5; 

dosta " 2; vrilo " 6; 
slaba 3; izvaпr. " 7. 

OvLJ ska\LJ sastavili smo si sami па osпovu posmatraпja i 
iskustva, а pokazala se је vrlo zgodnom i prakticnom. Tako smo 
izracunali za Citavu godinu 1937 ove mj esecne sredпj е vredno
sti Gm za gтanulaciju: 

Radi boljega preg[eda dati cemo i graficki prikaz promjene 
g·raпulacij е u Slici 2: 

Isporedimo li krivulju toka granulacije sa krivuljom toka 
Wolt'ovЉ relativnЉ brojeva, tada vidimo potpuni parale1itet, tek 
izпimku cini mjesec mart sa napadno jakom granulacijom. 

Sada dati cemo za sve ove elemente, koji karakteriziraju 
dj е\ atпost povrsine Sllnca, srednj е godisnje Yrij ednosti: 

-r = 1ов. 3 .k; g = 8, 27; ] = 23. 6; о= 3. 45' 

Za granulaciju vidimo, s obzirom па nasu skalu, da је blla 
kroz Citavu godinu 1937 osjekom osrednja. 

C:itave 1937 godine Yidjeli smo kroz nas refraktor na Suncu 
444 razlicitЉ pjega ili 11rpa pjega, koje smo podijelili na cetiri 
tipa, i to: па jednostruke pjege, zatim па dvostruke i visestru
ke, te konacпo na sasma nepravilпe skupove ili hrpe. ()ydje 
пismo bljeli slijediti neke druge istrazivaoce SuncanЉ pejg·a, 
koji razlikuju Yise tipova 11rpa pjega, kako паm se nebl ttYukle 
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лesigurnosti, koje su neotklonive kod uvodeпja veceg· broja ti
poYa pjega. Od 444 raznih pjega, doticno 11rpa pjega, Ьilo је: 

jedn strukih, dvostrukih, visestrukih, Ј s~sma nepravilnit ;! 
111 ili 25,0 о о 125 ili 28 1 °/0 142 ili 32,0% 1 6 i iJi 14,9 ' 1 /о i 

Kod toga racuпali smo samo опе pjeg·e jednostrukima, dvo
strukima, itd., koje su za sve vrijeme vidljivosti osta[e takovima. 
Ako se је pojavila па pr. jednostruka pjeg·a i razvila se kasпije 
u sasma пepravilnu 11rpu pjeg·a, onda smo је ubrojili u sasma 
лepravilni tip, а ne u jednostrLJke pjeg·e, itd. 

<;""" 
3 

2. 

-1 

<!1 
1 .rr ш Р{ у VI VJI VJII IX х Xl Xll 

1'31~ 
Slika 2. 

Glede razvoja ројеdiпЉ pjeg·a ili 11rpa pjega iz jedпoga 
tipa u drugi, izracunali smo ove vrij ednosti: 

~d prvotno jednostrukih pjega razv !о se је u dvostruke рје~е svega: 11,5 %; 
, " " " • " " " v'sestruke " " : 16.4 °/0; 

dvost;~kih 
visestrukih 

" " • nepravilne hrpe • : 4,9 '/0; 

" • " vlsestruke pjege • : 17,0 Ofo; 
• • • neprav!lne hrpe : 10,1 %; 

1 

0Уо наш daje u пeku ruku sliku razyoja pojediпih pjega 
11i hrpa pjega u koliko su pristupacne motreпju. Kod toga ne
smijemo zaboraviti, da smo prije izracuпali, da се proteCi neko 
vrijeme prije пеgо li zamjetimo refraktorom пovu nastalu pjegu, 
а ona moze za to Yrijeme promjeniti karakter svojega tipa, ko
jemu је pripadala. 

0Yako doblli smo dosta jasпu sliku djelatnosti povrsine 
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Sunca t1. godini 1937. Za posmatranje oblika i razvoja svake po
jediпe pjege bila su паsа opticka sredstva preslaba. Ova znatna 
posmatraпja treba da vrse kod nas опi motrioci, kojima stoje 
па raspo'lag·anj е ј аса opticka sredstva. 

Privatna postaja za kozmicku fjzjku. 
Zagreb, Posjjoviceva ul. З. Prof. Dr. Stjepan MohoroviCid 

R.ESUME: 
Die Ubersicht der Sonnentatigkeit im Jahre 1937 

Zuerst g·Љt der Vert'asser eine Tabelle der mittleren Rela
tivzahlen ftir jeden Мопаt auf Grund der eigeneп Messungeн. 
Diese Tabelle ist auch in der Fig. 1 graphisch dargestel'lt. Weitec 
giЬt der Verfasser eine kleiпe Tabelle der Granulatioпssti:irke Gm 
auf Grund einer eigeneп Skala, wo schwacl1e und starke Granu
latioп auf је 4 Uпterstut'eп g·eteilt ist. Diese Tabeltle ist in dег 
Fig. 2 graphisch darg·estellt, uпd шап sieht, dass gewisse Paralel
Jiti:it zwischen dеп Relativzahlen rш uпd zwischen der Granula · 
·.ticщs:Щirke Gm besteht. Der Verf asser giЬt auch die ј 3.hr11ichen 
mittleren Zahleп ftir alle diese Grбsseп. Zum Schluss sind die 
Pгozente angegebeп, wieviel eiпt'ache, doppelte, mehrfache und 
gaпz unregelmi:issige Flecke ап der Soпnenoberflacl1e gesehen 
wurdeп. Der Veгfasser ist dec Meinung, dass wir noch еiпе 

'" eitere Zunahme der Sonnenti:itigkeit im Jahre 1938 zu ecwar
ten hаЬеп. 

Son.ce v та.n.uа.гтu 
in. febгua.гju 1Q36 

Polaгni sij 
Sопсе је Ьilo v januarjlt in februarju izredno aktrivпo. Severna po

loЬia је iшela velike skupine, juzna ра је Ьila па skupinach stevilnejsa. 
Na severni poloЬli se је pojavilo v dobl januarjfebruar*) 14 skuprin 

izmed katerih је Ьilo 6 skupiп шanjsih in kratkotr~jnih. Posaшezne pege 
so dosegle velrikost: 20", :ЗО", :36", 72" in 216". V eni skupini so se pojav
ljali svetlobni trakovi. Juzna poloЬla ра је iшela v tej dobl 22 nov;ih sku
pin, izшed katerih је Ьilo 11 kratkotrajnih. Роsашеzпе pege so dosegle 
veJiikost.: 15", 20", 25", :36", 40", Б5" in 72". Svetlobni trakoVii so se роја· 
\'ljalri v 4 skupinah. Juzna ро!оЬ\а је Ьila brez peg dne 18. in 28. janltarja 
-- subшiniшuш. 

Izredno aktiven је Ьil januarski submaksimom (v ritшu)" k:i је ЫЈ 
se v februarju zelo izrazi't па jozni poloЬli.**) Ze totalni submirnimum v 
aecembru 1937 је Ьil znak, da Ьо nastopila maksimalna soncna aktivnost. 
7nacilna је tudi povrecna heliografska sirina skuprin (glej taЬlico "preho-

*) V caslt od 1.-17. jaпuarja se nri opazovalo (radi bolezni). 
**) Glej Satшn let.o 19:37, stran 279, tocko 6. 

dov"), ki so se pojavile v tej dobl па severш 111 juzп1i poloЬli. Vecja aktvi
nost Sопса se izraza tucbl z visjo in enako povprecno heliografsko sirino 
skupin па obeh poloЬlah. 

V dobl januarjfebruar so se rad,i vecje soncne aktivnosti pojav1lc 
1:а zeшlji silne atшosfericne шotnje kakor, viharji, poplave in polarпi s:ij. 
Dnevi izrednih vplivov soncne aktivnostli so oznaceпi v taЬlrici prehodo1• 
skupin preko kroga VR in пavidezпega centralnega шeridiana. 

Prehodi skupin preko centralnega merirdi'ana 
v januarjfebruarju 1938. 

in "kroga VR'' 

Zap. 1 

st.. 1 Datuш 
prehoda 

1 

1. 1. 17/18. 

2. 1 21. I. 

11 

:З. 1 2:3. I. 
4. 1 23. I. 

1 

Б. 26. !. 

Heliogr. 
sirina 
skнpine 

Razda· 1 

!ја skup.l 
od R pri! 
prehodul 

D" 1 

1Б 0 :320" N .1 

Skнpiпa in пjeni posebni zпakri: 

Veldka skнpinska pega, velikost NS 
144", EW 216" z 18 jedri ter vodeca 
:ЗБ" pega in 2 vшesni pegic'i in 2 ро· 
r1i. Velikost skupine EW :ЗОО". Sku· 

! ! рiпа v razvojLt se је ponovпo povr· 
1 

1 
i г·.ila, prejsnji prehod dne 20. XII. 1937. 

1 - 10° 1 40" S 1 skupina :З pegic rin 2 рог v razvojн 

1 
1 

1 v skupiпo: vodeca :36" pega z 2 jedri, 

1 1

1

1 

1

1 sledri 40" peg·a z 4 jedri ter 4 vшesne 
por. Velikost skupine E-W 100", 

1 + 11° 1 260" N 1 pojav :З por v razvoju, 

1 

- 1910 1 210" S 1 skupina: :ЗО" pega z 2 jedri ~n 2 pori 
1 1 v razkroju, 

1 + 19° 1 420" N 1 :36" velika pega· z okrogliш jedroш, 
1 1 1 prehod centr. шeлidiana dпе 26. !. 
1 1 od 2 h 4Б ш do 7 h 15 ш sr. evr. с. 
1 1 Polarni sij. Vide claпek spodaj. 

·1;2. !!. 1 + 12° 1 290" N i skнpina: :36" pega z jedroш, sledi 38'' 
1 1 pega s :З jedlri ter 4 vшesniшi pegri· 

6. 

1 ! i сашi in 1 poro v razvojн. Svetlobпi 
~~-'-- 1 1 i trakovi. Velikost skuprine E-W 188". 

Б. II. ~- 11° 1.~-S 1 skupina iz 5 pegic in sledece 5Б" ре-7. 
: 1 ,ge z 2 jedri v razvojlt, velrikost sku-
1 1 pine E--W 110". 

8. 1 8. II. 1 - 17° 1 150" S 1 !Б" pega v razkroju, 
9. 1 lOfll. II. 1 - 25° 200" S 1 velika skupina v razvoju: vodeca ре· 

i 1 1 ga velika NS 60", EW 72" s 4 jedri, 

vшesnd pegi 25", :ЗО" in 11 pegic. Ve-
,1

1 1 1

1 sledeca :З6" pega s 4 jedri ter 2 

1 1 likost skup. 216''. 

10. 1. 12/14. II. + 15° 1 :ЗОО" N 

1

1 velika skupina: vodeca :Зб" pega 7 
jedroш, sled1i l:З pegic v velikosti 10" 
do 20". Velikost skup. E-W :320''. 

1

. i 1 Skнpina se је ze vdrugic povrnila. 
1 i \'ide zap. st. 1. 

-11-. -г-u.r-I.-1-+ 9° 1 240" N 1 skupina: :З5" pega in 6 por У Iazvoщ 
12. 1 16/17. II. - 14° 1 :35" S 1 /veblka skнpina: vod1eca :36" pega z 2 

1 

i jedri, sledeca 70" pega s 4 jedri, 

11 

1 vшеsпе pege: 15", 20", 25", in :36'' 

1 

1 ter 8 por У razyoju. Razsezпost sku· 
1 рше E--W :380", 

13. 1 20. II. 1 - 9° 1 20" S 1 skupina 4 por, 
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14. 24. II. [
1 

17° 1 140" S skupiпa: 48" pega z jedrom iп б por 
', 1 v razkroju, 

15.--1- 2"'5=-.--cr;-;I-. 71-+с---:2З70~1-:5=оо" N 1 пепаdеп nastaпek skиpiпe: vodeca 

1 1

' 1 25" pega z jedroш, sledeca 30" pega 
, z jedrom. VeHkost skup. E-W 80 .. , 

·· -16.-1, 27 /28.--п:-г· 14° 1 70" S пепаdеп razvoj 5 por v skupiпo: vo-
1 1 cJieca З6" pega z 2 jedri, sledeca 36'' 

1

1 11 pega s з jedri ап svetlobпim trakoш 
ter З vтеsпе pore. Velikost skup 

i 1 1 E-W 100". 
1 Рорrеспа l1eliogгafska siriпa gоrепјЉ skup1iп па severпi poloЬli 
1 zпasa + 14,85 iп па juzпi poloЬli - 15,11°. V casu od 1 do 17 

jaпuarja 19З8 se пi opazovaJo. 

Velik polami sij se је opazoval v celi Evropi dпе 25 jaпuarja t. l. 
ыеd 20 h 30 т do 23 h sr. evr. с. Polarпi sij se је pojavil tedaj v dоЫ 
ianuarskega submaksima, ko је Ьila sопспа akti'vпost izredпo visoko. Ze 
(ieceтberski 19З7 - totalni submi1nimum - је b1il predzпak visje sопспе 
aktivпosti. Zato se polarпi sij пi pojavil popolпom пepricakovaпo. 

Dпе 25 jaпuarja t .. l је Ьilo па vidni soпcn1i povrsiпi sledece staпjc: 
1•а juzпi polobli' so Ьile З skиpiпe: skиpiпa 1 111ale pegice s poro па - 10° 
!>cl. sir., skиpiпa 3 por па - 19° hel. sir. iп 1 pora па - 15° hel. sir. 

Severпa роlоЬЈа ра је 1iтela samo 1 poro па + 10° hel. sir. 1iп 1 
p;g·o veliko З6" па + 19° hel. sir. Aktivпost sопса је Ьila navidezпo ta 
dап zelo mala. 

Zпacilпa ра је ta pega па + 19° hel. sir., ki је vpisana tиdi v tabeli 
"prehodov'' pod zap. stev. 5. \lzhajala је dпе 21 јапиаrја (Wilsoпov t·е
r.отеп) ter zasla dпе 1 febrнarja. Vso dobo пјепе >1idljivostli је ostala pega 
~'ste velikosti З6", okrogle oЬlike z okroglo ишЬrо. NоЬепе spremeтbe пi 
bllo opazati па tej pegi iп tиdi eveпt. pore se v пјепi ЬШЬlпi п1iso pojav
ljale. ОЬ саsи trajaпja polarпega sija dпе 25 јапнаrја оЬ 21 h. sr. еvг. с. 
ic blla pega odaljeпa od :1avidezпega ceпtralпega meлidiaпa sашо 48''. 
Prehod pege preko tega шerid1iaпa ра se је vrsil dпе 2б јапиаrја шеd 2 ii 
45 т do 7 l 15 msr.evr. с. Verjetпo је, da је Ьila ta pega sredisce elektro
magпetskih vp!ivov za polarпi sij. 

Pravo staпje sопспе aktivпosti dпе 25 јапнаrја ра је Ьilo пasledпje: 
Оgтоmпа skнpi'пska pega, zap. stev. 1 v tabliici "prehodov", је zasla dш· 
24 I iп se је ошепјепеgа d;1e пahajala za 1 dпevпi rotacijski kot, па W
soпcnem robu pod obzorjem. Drнga velika skиpiпa (zap. st.ev. 6 taЬJdce), 
ki је dпе 28 јапиаrја vzhajala, se је ра пahajala istega dпе (t. ј. 25 I) za 
~ј dпevne rotacijske kote па E-soncпem тоЬи pod obzorjem. Vse te З skн
pine, zp. stev. 1,5 iп 6 so t-.:daj tvorile пekak trikotпik, katerega vrh је 
bl!a pega stev. 5, ki se је istega dlпe пahajala v пeposredпji Ьl1iziпi (48") 
c1avidezпeg·a ceпtralпega meridiaпa. То staпje ogromпih skиp,iп in peg· 
dпе 25 јапиаrја, kaze tedaj pravo aktivnюst sопса, ki је lahko povzrocala 
silпe elektro-тagпetske тоtпје. Ni ра jskljucпeo, da so se tedaj ;1ahajala 
па sопси v "krиgн VR" tudli eksplozivпa zarisca protнberaпc, kad Ьi se 
bllo тoralo ра samo spektroskopsk'iш potom dogпati. 

Malo izgleda ра је Ьiilo, da Ьi se polarni sij poпovil ро епi rota, 
cijski, dolii sопса (са. 21 II 19З8), ker se је ogromпa skиp,iпska pega zap. 
. stev. 1 ропоvпо povrпila (zap. stev. 10 taЬlice) ze v stапјн razkro]a, skи
pina stev. 6 iп pega stev. 5 р а sta se razki ој Ш р о zahodн ter se пiste vcc 
гovrnili. Akilivпost sопса је Ьila tedaj sшапјsапа ~iп polartri' sij se нi 
poпovil. /. Tomec. 

Dela.tnost sunca. u ja.nua.гu 1 u febгuaгu 1Q38 g. 
U јапиаrн 19З8 g. porasla је djelatпost povrsiпe Sнпса, te је blla 

:пајјаса dпе 21-voga ist. шј. U посd od 25-toga па 26-toga о. шј., za pro-

10! 

1aza јеdпе jedlnostruke i velike pjege kroz relativni sredisпji meridijaп 
Sunca, dmali sшо jaku pojavu sjeverпe zore (aurora boreaJis), koja se је 
pojava ропоv,На u noCi od 1-voga па 2-goga februara о. g., asto za pro
!<Jza druge јеdпе ovece pjege kroz sredisnji raletivпi шeridijan Suпca 
(;raпиlacija Ьila је и jaпuaru dosta slaba sa srednjoш vrijedпosti 1,9 (isp. 
тој izvestaj u оvоше broju "saturпa"). Sredпja шјеsеспа vпijedпost WoГ
fova relativnog broja, koj,i karakterizira djelatпost pjega, Ьila је u ја
нuапt 10З,4. 

U februaru pojacala se је dljelatnost povrsiпe Sunca, te је 13-toga, 
"· тј. dosegao relativпi' Wolfov broj izvanred:ю veliku vrijednost 220. Nu 
s1ednja пjegova vrijedпost Ьila је taj шјеsес 116, а graпulaoia slaba sa 
:,rednjoш тjesecnom vrijedпosti 2,8. 

Paralelпo sa djelatnosti Suпca zЬivabl su se i па Zemlji mпogi iz
''anredпi dogadaj'i u sto песеmо da ulazimo, abl se nataj nacin mogu 
шпоgi dogadaji sa velikom sigurпosti uпaprijed ocekivati. Svakako је po
~matraпje ovakova polariteta dogadaja i za lюka iпteresaпtпa pojava, аН 
ih opomiпjemo, da se и ovu stvar predaleko ne upustajи. Ovdje је po
tгeblt veliki oprez i strogo kriticki postupak, kako пеЬi laik presao па 
sasma пezпanstveпo polje rada. Za sada se mozemo ograпdciti tek па /{o
ilicideпciju razпih dogadaja i п1ista vise. 

Priv. postaja za kosmicku fiziku и Zagrebtl. 
Dr. S. Mohorovieic 

Изглед небб v априлу 
СУНЦЕ излази 1 априла у Београду у 5h 20т, залази у !8!1 5ш" 

грађански сумрак траје Зlт, астрономски 1h 42т. Трајаље дана износи 
12h 45т. 20 априла у 19h Сунце улази у знак Бика (0) (Taurнs). По
Рiедљег дана априла Сунце изЈЈази у 4h ЗОт, залази у 18h 4lrn. Дан 
траје 14h 11ш, трајаље грађанског сумрака износи ЗЗт, атсрономског 
Јћ 50т. У току месеца априла трајаље дана се повеhава за 1h 26п•. 

МЕСЕЦ 

[, 

il 
у Београду 

Датум 1, Знак мене М е н а 
[, излази залази 

7. -IV 

1 

Прва четврт 11 10h 17т Oh З6111 
14.- !V Пун месец 11 18h 21m 4h 27т 
22. -IV Последља четврт 1, Oh 24т lOh 21ш 
ЗО.- IV 1 Млад месец 11 4h 24m 19h 17111 

МЕРКУР 2 априла стиже у највеhу источну елонгацију (18°,9) 
1:ад је ·најповољније време да се он потражи у вече на западном небу 
:v\еркур је најближа планета Сунцу и за нас посматраче са Земље увек 
је у привидној близини Сунца. Другим речима и у свом најповољнијем 
положају за посмаграље види се само близу хоризонта. И ако на ма
хове достиже знатан сјај, због светлости неба у праскозорје или ве
с;ерљи сутон не може га сваки уочити; тако причају да чувени астро
fЮМ Кеплер, ни једном у животу није имао cpehy да га види. 

ВЕНЕРА. У току априла Венера надмашује Меркур својим бље
љтавим сјајем. Сваким даном она се пеље изнад хоризонта, незнатно 
sарирајуhи у свом сјају, задржавајуhи се све дуже на вечерљем небу. 
Цело лето имаhемо прилику да је видимо на западном небу по залазу 
Сунца . 

МАРС. Из дана у дан за.1ази све раније и за посматраље по
стаје неповољан. 

ЈУПИТЕР. Налази се у привидној близини Сунца и у току апршт 
ЈОШ није за посматраље. Излази рано у јутру на истоку. 

САТУРН. У току априла је невидљив. 
УРАН. Налази се у привидној близини Сунца с тога је невидљив 



Занимљиве пота.ве 
2. суб. Меркур у највеhој вечерњој елонгацији у 18h; 
8. пет. Меркур у коњункцији са Венером у 17h; 

Меркур 3°,9 северно 
15. пет. Венера у коњункцији са Ураном у 21h; 

В ен ера 1° северно 
19. утар. Метеорски рој Лирида; Радиант у сазвежђу XepкyJIII! 

9-15 појава на сат. 
20. среда Сунце улази у знак Би ка; 
21. четвр. Меркур у доњој коњункцији са Сунцем. 

Време у јануару 

(Издаје Ваздухопловно метеоролошко Оделење у Земуну) 
Почетак јануара ове године био је јако хладан. Хладно време са 

ьрло ниским температурама трајало је све до 10 овог месеца. После 10 
јануара хладноhа је нагло попусти.ла и до краја месеца јануара је тем
пература била блага. У појединим данима било је и сасвим топло, јер 
је температура око подне била и преко 10 степени изнад нуле. 

Ова је појава наступила услед јаког излива хладних ваздушних 
маса из арктичких предела на европски континент и Атлантски Океан. 
1 .де је услед тога престала свака активност циклона. Излив хладног 
наздуха био је праhен обилном појавом водених талога .у облику снега 
свуда на континенту чак и у западној Француској и средњој и север
гюј Италији. Снежни покривач, који је прекрио земљину површину, 
још је више подржавао хладноћу и омогуhанао одржавање хладног та-

.1аса на копну. 
У след тога ј е била онемогућена свака делатност ци клона на ко н-

тиненту, која је била пренешена и даље на југ тј. на Средоземно Море. 
Делатност цикЈюна код Исланда, спречавала је висок притисак, који је 
добијао потхрањивање у хладном ваздуху са Гренланда, зато је у 
овом периоду делатност циклона била запажена само у области Белог 
и Ка.рског Мора. На тај начин је европски континент за извесно време 
остао без свог регулатора временских прилика, тј. Исландских депре
сија које својом појавом у зимском годишњем добу упливишу на време 
у Европи. 

Хладно време владало је у свима деловима европског конти-
нента чак и у Француској и Италији, где су температуре бИле необично 
ниске. У нашој држави, нарочито јаки мразеви били су између 4 и 8 
;,атума до - 25 степени испод нуле. 

Одржавање депресија на Средоземном Мору и у непосредној 
околини наше земље изазивало је долазак топлијег ваздуха вишим 
сiюјевима на Балканско Полуострво, који се хладно на висинама, и 
давао је наоблачење и снег у нашој држави. 

Оснажењем циклонске делатности над северном Скандинавијом н 
нроширењем делатности према југу и у правцу Исланда антициклон· 
ске хладне масе биле су одвојене од својих извора, те је притисак по
чео доста нагло да слаби и спушта у правцу југа и југозапада. 

Појава новог циклона у околини Исланда и његово нагло спу
штање над Британска Острва изазвало је јак излив топлог ваздуха из 
јужних предела, који је изазвао осетан пораст температуре свуда на 
континенту, а нарочито у западној Европи. 

Од 10 јануара па све до краја месеца, европски континент, наро-
чито северна половина Европ~ била је често пута посеhена од стране 
uаздушних депресија, које су се ређале једна за другом. Пошто је 
г;ентар ових депресија пролазио скоро увек изнад северне Европе, зато 
је јужна половина Европе долазила непрестано под уплив топлих 
маса ваздуха, које су преко Азора, југозападне Европе и Средоземног 
l\1opa продирале преко западне и средње Европе далеко на север. Из 

103 

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА МЕТЕОР. ЕЛЕМЕНАТА У МЕСЕЦУ ЈАНУАРУ 

:i 
<Ј) "' 

СТАНИЦА uo. 

~1 
<1!>, 

;; '"' 
"' "'"' :€ <Ј) 

""t:: 
"<1 

<Ј) ;; 

о.<ЈЈ <1!1 
0.,1 uь 

1 1 Љубљана 1 -3.1 

~ 1 

Загреб 1 0.0 
Марибор i 0.1 

·4 Бања Лука -0.9 
5 Сарајево 1-2.8 
6 Калиновик 1 -2.1 
7 Туз.па -1.1 
8 Мостар 4.4 
9 Краљево -1.2 

10 Брод нјс. -0.5 1 
11 Нови Сад 

1-0.71 12 Осек -0.9 
13 Сента -1.5 
14 В. Градиште 1-1.8 1 

15 Београд . -0.51 
16 Крагујевац 1 -0.5 
17 Ни ш 1-1.3 18 Зајечар -1.6 
19 К. Митровица -1.7 
20 Пећ 1-1.1 
21 Скопље -1.6 
22 Демир Капија 1 0.6 
23 Бито.Љ -1.7 
·24 Р аб 

1 

4.6 
25 Сплит 5.9 
26 Ерцег Нови 7.5 

температуре дана 

u 
"' "' "' ;;о. 

>, .,., 
'"' "' »о. ;; ~ <Ј) 
о t:: >. 
~ ;; '"' "' <t:1: ч: 

8.3 1 31 
11.3 

1 
13 

9.4 14 
13.8 1 28 
12.5 1 11 
5.8 1 14 

12.8 1 15 
18.6 1 25 
12.1 1 26 
11.6 1 26 
11.6 1 11 
10.8 1 25 
9.4 1 26 

10.5 1 29 
10.9 1 11 
14.0 1 14 
14.0 1 28 
12.6 1 26 
12.2 1 28 
11.5 1 28 
10.6 1 26 
14.5 1 29 
13.6 1 28 
10.8 1 25 
14.6 1 25 
15.5 1 25 

i 
:s: "' ;;о. 

>. .,., 
'"' "' »о. 
~<Ј) ;; 
о t:: >, 
~ ;; '"' "' <t:1: ч: 

-21.5 6 
-15.6 5 
-15.1 6 
-24.0 6 
-24.5 7 
-21.6 5 
-27.0 6 
-8.0 7 
-25.3 7 
-21.4 7 
-24.5 6 
-21.3 6 
-21.5 6 
-26.6 8 
-20.2 6 
-22.6 6 
-22.5 7 
-24.0 7 
-23.0 7 
-21.0 7 
~-23.0 7 
-18.0 8 

1 -23.4 8 

- 6.4 5 

2 11(31[ 8\ 91 51 
3 6123 9 81 .41 3 8 21 9 2 1! 
1 12 23 81 6 51 
1 13 29 8 5 61 

-18124112 4 81 
3 13 28 8 6 71 
7 815- 9-l 

1 4 15 26 9 6 51 
2 9 27 8 7 51 
2 14 26 8 12 41 
4 11 21 8 9 41 
3 10 26 91 6)-1 
2 15125 8] 9 7] 
2 8 25 8 11 31 
7 15 21 8 8 31 
11720 9 8 81 
3 12 23 10 5 51 
4 12 21 9 2 3i 
3 17 25 10 3 11 
4 12 27 9 1 41 
6 13 18 9 3 31 

1- 5.514 
-2.2 5 

---~ 1 

5 14 29 8 4151 
5 121 61 3 9 11 
6, 718 110-1 

'----'--'---'-6=-'-11::_::0_!_5_,_- Щ-1 

65.8 
37.9 
22.:3 
96.7 
53.8 
49.6 
40.1 
85.4 
45.9 
62.4 
37.4 
59.7 
46.1 
36.9 
50.5 
38.9 
57.5 
51.3 
15.3 
54.0 
27.0 
23.6 
31.7 
65.6 
41.9 

136.4 

тих разлога имали смо необично топло време у месецу 1·ануару године. ове 
Кретање временских прилика по данима види се из приложеног 

нрегледа. 

, 1 јануара: Претежно облачио време са доста јаким мразевима 
средином државе и у северозападним крајевима. 
. 2 Јануара: Преовлађ.ивало ·је облачио са јаким мразевима у целој 
3емљи. Снега Је било у )ужним кра)·евима 

з 5 . ' ~ · :-· Јануара: Облачио време са јаким мразевима у целој земљи 
Lнега Је. било на северној половини. · 

, 6 Јануара: Делџмично облачио време са јаким мразевима у цеЈIОЈ 
.земљи. 

7 јануара: Облачио са снегом на северозападном и северном 
делу. П~еовлађивало )е ведро на осталом делу. Јак мраз у целој земљи. 

8 Јануара: Претежно ведро време са местимичном јутарњом ма
глом и Ј.аким мразем у целој земљи. 

9 Јануара: Претежно облачио у цеЈiој Краљевини. ХЈiадноћа је 

бмало попу.стила на северном делу државе, док је средином и на јvгу 
· ило ЈОШ Јаких мразева. ~ 
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10 јануара: Преовлађивале је облачио време са осетним пора
стом температуре у целој земљи. Кише је било на западном и север
ном делу. Јаког мраза било је још на јужном делу. 

11-12 јануара: Преовлађивале је облачио и доста топло време 
у целој земљи са кишом у јужним пределима. 

13-15 јануара: Преовлађивале је топло и деЈшмично облачио 
нреме у целој држави. . 

16 јануара: Поново се наоблачило у цело) земљи. Средином др-
жаве и на северној половини било је местимично. снега и KИ!fle. 

17 јануара: Преовлађивале је ведро у цело) земљи са )утарњо~г 

маглом у западним крајевима. . 
18 јануара: Облачио у целој Краљевини са кишом на веi\ОЈ се-

ы.рној половини. Снега је било местимично срединоЋ;! државе. 
19 јануара: Преовлађивале је ведро са слабиЈИМ захлађењем У 

целој земљи. 
20-22 јануара: Облачио у целој земљи са повременом кишом. 
23--26 јануара: Преовлађивале је делимично облачио време Се< 

'l~ћим ведринама местимично. 
27-28 јануара: Облачио у целој Краљевини са местимичном ки-

Ii!ОМ 11 снегом на северној половини. 
29 јануара: Разведрило се на северној половини. Преовлаt,ива,;р~ 

Је облачио на јужној половини. 
30-31 јануара:. Делимично облачио .У северним крајевима. Об-

аачно са кишом и снегом у осталим пределима. . . 
Кретање метеоролошких елемената у поЈединим местима наше 

државе види се из приложеног прегледа. 

Личне вести 
НОВ ДИРЕКТОР ОПСЕРВАТО- f ника Астрономске опсерваторије г. 

РИЈЕ У БОРДО-у. Господин Rou- 1 професора др. В. В. Мишковића, да 
gier, астроном опсерваторије у се г. Фран Доминко, доктор физике 
Strasbourg-y постављен је за ди- Болоњског у_ниверзитета и асистент 
ректора опсерваторије у Bordeaux-y. ,ОпсерваторИЈе у Београду стави на 
Господин Roug·ier, познат је као распо'!!ожење г. Министру просвете. 
врЈю вредан опсерватор, што ће би- Зна)ући са каквом ретком ните
ти велика добит за његове нове и лигенцИ)ом и солидном спремом ра
млађе колеге. сполаже г. Доминко, сматрамо да 
Уредништво "Сатурна" срећно је његов одлазак претстав.л::а штету за 

што може свом сараднику, г. Rou- Астрномску опсерваторИ)у, КОЈа би 
gier-y, да упути своја најлепша че- и поред г. Доминка требаЈiа д~ у
ститања. посли ЈОШ више људи и стави Јед-

ном у службу све инсталиране ин-
НОВ ПРОФЕСОР УНИВЕРЗИТЕ- струменте. За размишљаље је, с 

Т А. - Сазнајемо да је Савет ф ило- друге стране, околност да младим 
софског факултета изабрао за ре- људима, који се после завршених 
довног професора г. Д-р В. Жар- студија посвете раду у Астрномско) 
децког, пријатеља нашег друштва опсерваторији и на њему проведу 
и сарадника "Сатурна". Господин најбоље своје године, није обезбе
Жардецки поред својих научних ђена ни сама екзистенција, да н<:: 
радова познат је и као популиза- говоримо о каријери, пошто је 
тор Астрономије, те отуда наша_ ра- Астрномска опсерваторија У Бео
дост за овај успех. Ми упућу)емо граду једина наша државна уста
господину Жардецком наше чести- нова ове врсте. 
тање и надамо се да ће и У будуће Интересантно је, да је г. Домин-
остати наш пријатељ и сарадник. ко четврти по реду асистент Астро-

АСИСТЕНТ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У 1 номске опсерваторије, и св~ четво
БЕОГРАДУ. - Сазнајемо да је Са- рица су у току п~:ЈСледњих 1 година 
вет философског факултета у Бео- 1 на овај или. онаЈ начин отиш<'Iа са 
граду одлучио, по тражењу управ- "ОпсерваториЈе. 

Г О ;Ј.. IV 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ

ЈА ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И ГЕОФИЗИ.КУ 

Б Е О Г Р А Д, А П Р И Л Ј 9 З 8 Б Р О Ј 4 

Пола.рна. све:т ло ст 

Дз светлосна појава у но!ш, названа поларна спетлост. 

може бити једна од највеличанственијих природних појав:-1, 

у тсс.iе се слажу сви писци стручних кљига у којима се го

ьори о љој. "Спада у најлепше и најчудесније природне IIO

j<:шe". "Загонетност и !Vшстичност љеног појављиваља изэ· 

::~ива дивљеље" . . . О томе смо се и сами могли уверити пре 
Ј(раТI(ОГ времена, као сведоци узбуђеља које је обузело MIIO· 

гс Европљане, ю:щ су у ноlш 25/26 јануара угледали на небу 
нсобнчну, чудну светлост. Доиста, мора бити нечег врло и~1· 

преси:зног у таквој природној појави, кад и данас може да 

збуни и узбуди људе. Али, у савременим стручним кљигаiУiа 

тешЕ:Ј је наћи опис који би давао иа и приближну слику те 

ви:ичанствене појаве. И зато нека га не траже тамо они који 

нису имали среће да виде поларну светлост својим очима. 

Опис који овде доносимо тиче се поларне светлости која 

ј е ви!јена пре 70 година, са ј едно г брода у близини оба,'! е 

Ј-lорвсшке. Дао га ј е Скандинавац Лемстрем, некадашљи про

фесор Физике на Универзитету у Хелзингфорсу, у својој 

књи. ;т , L'auгunc tcJгeale"'). " ... На западу хоризонтэ о.:tазисмо 
тад<.' ,·r.ва слоја облака, које је јасно раздвајала плава трака 

неба, пресечена браздастом бледожутом пругом. Био ј е то 

скрсиzш почетак поларне светЈюсти, чији ће блесак ускоро 

да превазиђе све појаве те врсте, које смо до тада у току 

путоваља видели. Ивице горљег облака постају постепено 

све светлије и светлије, и наједном видимо како излазе по· 

једини пламенови, који се покаткад пељаху до зенита. Нэгло 

nrj ~':·з захвати сав хоризонт. Сву да пламен ови, сву да млазе

ви с ј ~1јне светлости, жути на дољем крају, зелени у средини 

и црвено-љубичасти на горљем крају. У једном тренутку сви 

зр:.ц:I се спојише у правилну и блиставу круну, која се ука-

Ја ју :шо од зенита. Кад је појава била на врхунцу своје ја

чине. имш:и смо утисак да се налазимо испод огромног свода 

1 ) Леп савоон:с"11 опис ПЈirарне сЕоЈ(ости објављен ј с у броју 
:. часu=-::иса "На~/i<г н fiOIIJoт''. 
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храма, на чијој је средини светлео бљешт<:ш пu;:илеј. UCJa cu<> 
На НИје трајала ВИШе ОД НСКОЈ'ИКО минута, ЗЈШ је ИWЧезавају· 
ћи остави.-rа за собом свет л у зону изме!)у слој е Ба облака. la 
горњег слоја облака почеше опtет да искачу, у кратким ра."!· 

мацима, поједини зраци, који се пењаху до зенита н т;:шо 

образоваху фрагменте круне. И кад су се најзад растурили, 

ивице облака биле су још светле". Отприлике половину по· 

јаве у тренутку њеног најјачег разви!1а, кад је обухватала 

цео небески свод, треба да прикаже слика 1. Утисак који 
епика чини несумњиво ј е врло блед, и читашщ, који Gи хтео 

да добије што јаснију претставу појаве, мора поред описа 

и слике и маштом својом да се послужн. 

Поларна светлост од 25/26 јануара 1938 је једна од рет
Iшх, и по пространству и по јачини. Готово није било земље 

у Европи где је нису бар са понеког места приметили; ви

.п.ели су ј е и у земљама Северне Африке. А била ј е толико 
ннтеr1зивнз, нарочито у крајевима који су северније од нас, 
да су је могли запазити и тамо где је било врло облачно. 
~, Енглеској и у северним крајевима Француске била је на 

махове тако јака да су се напољу могли обављати послови 
као по ,тrзну. Bet с обзиром на узбуђење које је изазваля, 

2-юже се закључити да је и код нас имала знатну јачину. 

Према једном извештају са приморја светлост је давала ја· 

сан uтсјај на морској површини. Била је претежно црвене 
боје, али су се наизменце јављале и друге боје: црвенкасто· 
модра, жута, жуто-зелена, зелена и плавичасто-бела. У Енг ле· 

ској су разликовали гримизно-црвено поред неранџастог, зе· 
щ·но и бело. Слика 2. приказује појаву у Хејстингсу (Енгле· 
ска) како ју је видео и нацртао Ф. Морел, члан Краљевског 

астрономског и географског друштва у Лондону. Поред цр

:зеног (јасно, скерлетно), која је боја преовлађива.ла, код нас 
су запазили још црвено-модрикаво, зелено, сиво-сребрнасто 

и бело. Г. Јакоб Шешерко из Св. Јурја код Шчавнице напра
вио је цртеж појаве како ју је видео око 22 ч., и тај је цр· 

тtж објављен у "Словенцу" од 30 јануара. 

Сл. 2. 

У најјачем свом развиtу појава је имала отприлике сли· 

чан изглед и код нас и у Средњој и Западној Европи, онакав 

Ј<' акав га видимо на слици 2. Само локалне прилике (велика 
наоблаченост, окоЈrне планине) нису допуштале да се појавя 

свуда у цеЈrини види. Тада је појава, укратко речима иска::Ја

по, изгледала углавном овако: Велика површина светло-цр. 

вене дифузне светлости, на доњем делу велики светлосни лук, 

I\ao дуга, тамно црвене боје, испресецан мноштвом светло· 

свих зракова и веiшм бројем светлосних снопова. У једноrот 

"'.Гренутку, у Чехословачкој било је набројано 14 светлосних 
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снопова. Јачина светлости зракова и снопова била је промен~ 
љива; они су били више маље кратког трајаља, појављивади 

су се и нестајали и опет појављивали у маљем или веhем 
броју, креhуhи се при том лагано са истока на запад и ме

љајуhи боју од светло-зеленог и жутог до пурпурно-црве· 

ног. По веhини података средина појаве наЈrазиЈiа се при

ближно на NNW ( север-севорозапад) страни хоризонта. На 
л~вом крају, горљи део слике 2. примеhује се и драпериски; 
облик поларне светлости (видети и слику З.). 

Сл. З. 

Изузимајуhи крајљи север изгледа да је 191;2 ч.") при

ближно најраније време које је забележено као почетак по· 

јаве у Европи. Код нас је поларна светлост најраније при

меhена око 20 ч. Према веlшни извештај а нај ј а че развиiн~ 

i е појава достизала у времену између 21 и 23 ч. У Немачкој 

су запазили два максимума ј а чине светЈюсти: нешто пос.;rе 

.20 ч. 50 м. и нешто поСЈrе 21 ч. 40 м. а у Чехословачкој че

тири: 21 ч. 44 м., 22 ч. 44 м., 23 ч. 06 м. и ОО ч. 15 м. Према 
једном извештају шефа Дуванске станице у Трогиру као мо

:VIенат максимума јачине светлости могу се узети следеhа вре

мена: 20 ч. 50 м., 21 ч. 45 м. и 1 ч. По швајцарским и немач
ким посматраљима поларна светлост је потпуно ишчез;12 око 

2 ч., а по чехословачким и нашим (Баља Ковиљача, Подго

рица) касније, тек око 4 ч. Из станичне мреже Метеоролошке 
опсерваторије у Београду, која не захвата целу земљу, по-· 

2 ) Сви временски подаци који се наводе овде дати су по средље

rвропском времену. 

lOCJ 

слати су извештаји о поларној светлости из Сенте, Хоргоша, 

Illирине (државно добро "Беље"), Јаше Томиhа, Вршца, Бу

кова код Неготина, Баље Ковиљаче, Буковичке Баље, Ваље 

ва, Врљачке Баље, Пљеваља, Прилепа, Подгорице, Цетиља, 

.Хвара, Вргорца и Трогира. Као што је из писаља дневне 

штампе познато, број места у нашој држави у којима је 

светлост виђена знатно је веhи. 

Појава је била праhена врло великим поремеhајима маг

нетског поља Земље и јављаљем врло јаких телурских стру

,;а. Магнетска опсерваторија у Нимеку код Потсдама беЈЈежи 

веh око 13 ч. 25 јануара почетак поремеhаја магнетских ел'=· 
мената. У време кад је поремеЬај достисао највеhу вредност 

скренуЈЈа ј е магнетска иг,Јiа бусоле за преко 2° из нормалног 
nOJroжaja. Најјачи поремеhаји су забележени око 19 ч. 25 м., 
20 ч. 55 м., 21 ч. 50 м., 22 ч., 1 ч. 10 м. и 1 ч. 25 м., а ти се 

моменти врЈЈО добро подударају са напред наведеним време· 

нима почетка поларне светлости и максимума љене јачине. 

1\онстатоване су и велике сметље у пријему кратких радио

·таласа, па је чак могао бити утврђен и поремеhај космичког 

зрачеља; за време трајаља магнетских пертурбација јачина 

1юсмичког зрачеља биЈЈа ј е смаљена за око 6% . 

Овако упадљиво поЈЈарна светлост се не јавља често у 

нашим крајевима; напротив .у извесним епохама је тако рет

ка, да се једва памти. Оне с.пабије светлосне јачине, нарочи

то кад се јаве при неповољним светлосним и временским 

приликама, пролазе неопажене. Тако су неопажено прошле 

и две појаве поларне светлости после 26 јануара, а које су 

посматране у Метеоролошкој опсерваторији у Београду, 

једна 10 фебруара између 21 ч. и 21 ч. 40 м. а друга 10 марта 
између 18 ч. 30 м. и 18 ч. 35 м. Међутим, у крајевима који 
:1еже далеко на северу појаве поларне светлости су врло че

сте, иако не увек величанственог изгледа. По 100 и више по
јава просечно вид1и се там<:) за го,дину дана; понекад се виде 

скоро сваке ведре ноhи. Разумљиво је онда што су станов

Рици тих крајева обраhали пажљу на подарну светлост нај.· 

више од свих других и што су они кроз сва времена истори

ска водили прву реч у објашљаваљу љених узрока, почев од 

вероваља старих Нормана па до савремених тумачеља Нор

вежана Биркеланда, Стермера и других, којих се сада сви 

'Придржавају. 
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Сл. 4. 

Сл. 5. 

У блеску поларне светлости и у љеним дивним и поне

кад чудним облицима (видети слике 4. и 5.) видели су стари
Нормани валкире, јунакиље надљудске природе, које су ја·

шуhи на коњима предводиле у биткама љихове јунаке, да би 

их после, кад падну на бојном пољу, водиле у валхалу. Шу

мови, који треба да се чују, за време појаве, јесу песме које 

валкире певају.") Стари Шкотланђани су веровали да се ТО· 

духови ваздуха скупљају у највишим регионима атмосфере-

") Има и данас очевидаца по.парне светлости који тврде да су 

1 11 

JI:J се ту веселе у играма и плес{ Tyr-rr·yзи у Источном Сиби·· 

~у верују да су то борбе које духови ваздуха воде између 

себе. А Ескими на Греналду мис.ilе да су то душе уир;шх, 

које се на небу забављају шrесањем и играњем лопте. Слич

не верују и канадсrш Индијанци: шrешу душе љихових пре 

,'\dKa. klнтересш-пно је да I<анадсrш Индијанци иначе појаву 

уrюређују са парницама које искачу кад се при сувом ваз

духу т аре дл~<ка крзпа. Вероваља да ј е поларна светлост 

предзнак р<:!тuва или других каквих несрећа људског рода, 

r;г)ј3 и дан3с можемо чути, несумљиво спадају тако!')е у ову 

rчхту објашњеr.r:,:1 појове. Све до најновијег доба имало је 

и просвеhених духово који су били склони да у пола)ној 

светлости виде нэтприродну појаву. Сам Лутер поручикю је 

(1525) сељацимз, који су били устзли против својих феудал
аrх господара, ослаљају!ш се на посЈrш-шцу апостола Павл3 

Ефесцима (VI. 12), где стоји "Са злим дусима испод небе· 

C<t ... ": "да се ђаволи често виђају у телесном обличју и да 

тумарају као пламен по небу у виду змајева и других спо

доба ... ' и "да му ужасни знаци и чудеса који се у ово вре

ме') виђају тешку бригу задају и да се боји да се гнев Божји 

Еије сувише јако јавио". Поларна светлост, као предзнак 

\)орбе, врло вероватно ј е и друга од оних "прилика" пред 

први устанак, кадо "небом свеци сташе војевати - и при .. 
.тrике различне метати", а кој а се у Вишљиhевој песми "Буна 

против дахија" овако описује: "Другу свеци вргоше прилику: 

- Од Ђурђева до Дмитрова дана- све барјаци крвави идо· 

.11е - виш Србије по небу ведроме. 5) Треба само ПОГЈ1едат!1 

') У ово доба се поларна светлост јављала у Средљој Европи 
често и упадљиво. 

5) Мислимо да познати коментатор народних песама Драг. Ко
Lтиt има право у ту:11ачењу ове, друге "прилике", али се као време 
појаве не може узети ни 1ьUЗ ни која друга ранија година блиска 
устанку, јер баш крајем XVIII и почетком XIX столеtа није забележена 
ЕИ једна тзв. велика поларна светлост. Не може се претпоставити да 
је се нека промакла, јер се веt од XVJI столеtа обраtа велика пажња 
(iележењу појава поларних светлости; почев од XVIII столеtа то се 
бележење врши вр.110 савесно у многим земљама Европе, као и у Ита
.Ј:ији. По нашеи мишљењу, ако се друга "прилика" доиста односи на 
гюларну светлост, највероватније је да се та појава десила 1788 го
дине у којој је поларна светлост виђена 4 пута у Риму. Томе у прилог 
иде 'и оно што је објављено поводоы поларне светлости од 5/17 но· 
всмбра 1848 г. у броју 47 "Новина Читалишта београдског" од 12 но
вембра 1848 (видети "Политику" од 1 фебруара 1938): "Једни кажу, да 
ј1: оваково појављиваље у време Кочине краине (Лаудановог рата) по
казало се, и од тог времена до данас нигда ... " 
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на слику 6., па he се одмах помислити да је то један од IЈиш
љиhевих "барјака крвавих". 

Сл. 6. 

Не треба мислити да у ранија времена и није било миш· 

љеља да је поЈiарна светлост природна појава. У једном ста

ром норман,ском спису, "Specu1um Regale, Su Konung/ega Skug
Sia" (Краљевско огЈiедаЈiо), који је написан крајем XII сто· 

.1eha, поред лепог и изванредно верног и реалног описа по

.1арне светЈiости наведена су и објашљеља: "Неки кажу з1. 

ову светЈiост да је то отсјај оне ватре која на северу и југу 

ограничава мора, а други ка~у да је то отсјај Сунца кад је 

испод хоризо,нта, и, најзад, неки ми·сле да то лед обноh и<:лу

шта ову светлост коју је обдан усисао". То су несумљиво 

савремена научна мишљеља из тог доба. Прво од ових ту

мачеља као да садржи елементе схватаља старих Грка. А у 

једној персиској "Космографији" из XIII столеhа стоји: "Пп
некад има грубе материје и у врло великим количинама, и 

ако је захвати ватра, она се распламти у силан пожар, тако 

да од тога сав ваздух заоија светлим ват1рени1м сјајем, па се 

тг.кође осветли и површи:на земље". 

Схватања забележена у опису ,,Speculum Reg·afe" позла

ч~ се чак у XIX столеhе. Или су то сунчеви зраци који се 

:юме и одбијају најпре на површинама снега и леда, а затим 
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на конкавним површинама горљих атмосферских слојева. Та· 

ь:о су тумачили појаву Декарт и многи други после љега 

Ил.и је то добрим делом властита светлост ледених површи· 

на ( светлуцаље леда "Ejsb]jпk") кој а изазива блесак тамни х 
июј ева атмосфере односно светлуцаље слеђене росе у ВЈЗ·· 

духу. Временом, нарочито почев од XVIII столеhа број о(,. 

јашљеља поЈrарне светлости бива све веhи. Постављено је 

'А'олико много теорија, да је тешко снаhи се у љиховом гру

писаљу. Ипак, са изузетком ових које су поларну светлост 

објашљавале рефлексијом светлости, можемо све те теорије 

r.оделити у две веЈrике групе: магнетске и електричне. 

Прву магнетску теорију поставио је Халеј (1716); по љој 
из Земље на половима струји магнетски флуид и тече од јед

ног пола ка другом и светли кад се креhе у поларним зо

нама. Доцније флуид замељују струје које садрже гвожl)е н 

1:ој е се због тога креhу правцем магнетски х меридијана, э 

кад наиlју на сумпорна испарења норд:иских вулкана, оне се 

упале и светле. Међу присталицама магнетске теорије на"Iа· 

зимо и Далтона ( 1783) и Био а ( 1820); па.љење гвожђевитих 
струја, по њима, врши се на исти начин на који постаје елек· 

тр:ична светлост у разреl)еном ваздуху. Био још сматра дн 

струје са гвозденим че.стицама излазе из вулкана око зем.љи

них полова. Бил<) је и мишљења да гвоздене честице лифе

рује метеорска прашина. Магнетску теорију прихватају н 

обнављају чак 1875. 
Електрицитет као узрок поларне светлости први пут се 

претпоставља 1753.в) Исто оно што и светлост која се јављ::1 

у разређеном ваздуху у стакленим судовима при прескакя

њу електричних варница јесте и сама поларна светлост, утс 

,7ЈИКО пре што у оба случаја боја светлости показује љуби .. 
чЈсте и црвене тонове. За прво време то су сматрали Ј{аО са 

свим довољно, па се нису ни питали на који начин постају 

варнице у атмосфери. Франклин на пр. сматра да поларна 

светлост претставља електрична пражњеља, а до електрич

шtх пражњења долази услед нагомилаваља електрицитета на 

половима. Касније се јављају и објашњеља постанка и наго· 

милаваља електрицитета. Изналажеље тих објашњеља зада-

") Изгледа да је руски научник и песник Ломоносов још раниј~ 
дошао на ову идеју. Имали смо у рукама једну љегову песму из 1743, 
у којој се налази ово место: "Шта одбацује танкн шrамен у небесюr 
свод, као да се муња без облака устремљује са земље к зениту?" Ви
дети и у броју 1. часописа "Наука н живот". 
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г. ал о ј е научницима велике муке. Било ј е и таквих схватаља 

да потребни електрицитет постаје услед треља земљиног 

'-'"тра и Месеца, или пак услед хладноће и магле, па се скуп

ља на леду као непроводнику и ода т ле се са лакшим вазду

хом диже увис Половњюм XIX столећа држе да електри
~итет наст~е кондензацијом испараваља у области полута
ра која струје ка половима. Де ла Рив (1865), који је сматр~о 
да такве струје носе позитиван електрицитет, конструисао Jr: 
чак "апарат поларне светлости". Усавршен "апарат поларнс 

светлости" приказивао ј е и Лемстрем; љегов опис налазимо 

у поменутој кљизи "L'auraure borea'le". Електрична теорија 
је стицала све веhи број присталица; међу љима налазимо 

Ара1нга, Бекерела, Мај ера. Мај ер чак дај е ј е дну модифика

цију теорије: електрицитет поларне светлости постаје у па·· 

сатским ветровима, услед треља љихових даљих ваздушних 

оюјева. Присталица електричне теорије, бар у време кад је 

писао своју кљигу "Из науке о светлости", био је и Ђ. Ста
нојевић, некадашљи професор Физике на Београдском уни-

герзитету. 

. (Свршетак у идућем броју) 
Милутин Ђ. Радошевиi1 

Звезде и а.томи 

Лоvго nоедаваrое 

Прича. о бетелгези 

Спектроскопско испитиваље показује нам да је повр

ишнска температура Бетелгезе око 3.000". Та је температура 
доступна и у лабораторијуму, па нам је зато познато, и тео

ријски и експериментално, каква је зрачна моћ површине 
1·оја се налази у таквоме стаљу. Није тада тешко утврдити: 

1-:олику површину неба мора Бетелгеза да покрива, да би п?~· 
нзвод те површине и зрачне моћи дао посматрани љен СЈаЈ. 

Површина је веома мала. Бетелгезине димензије одговарају 
димензијама петпарца, који би од нас био удаљен стотину 

километара. Употребимо ли НС\учнију меру, рачуном предви· 

'~-,ени пречник Бетелгезе износи 0''.051. 
Ни један од садаљих теЈiескопа не може да нам покаж~ 

тяип м:нти кnтvn. Али. пог.педаiмо укратко начин којим те· 
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,;tсскоп образује слику, а нарочито KdKO репродукује поједи
рости и светлосне контрdсте, који означују да се ради о ко

туру или о двојној звезди, а не о мрљи што потиче од обич

Нl' светле тачке. Ова се оптичка особцна назива моh раздвq

јаља (раздвојна моћ); она зависи у првом реду од отвора а 

не од повећаља, а границ3 раздвајаља одређена је димензи

јама објектива инструмената -- сочива, или огледала. 

Да би образовао јасно одређену слику телескоп треба 

не само да дај е свет JIOCT тамо где требd да има свет ла, већ 

и таму на оним местима г де треба да ј е бу де. Последље ј е 

најтеже. Светлосни таласи теже да се растуре Hd све стране, 
ла телескоп није у стаљу да спречи појединачне таласе да 

,'Iутај у и деловима сЈшке, г де нема ј у никаква посла. Једино 

је што може да учини, да за сваким залуталим таласићем IIO· 

шаље други, путем једва нешто дужим или кра!шм, да би 

:;оспео са фазом која је супротна фази првог, и тако уни

ппио љегово де ј ства. У овоме се ог леда преимуllство всли

r:ог отвора: он појединим таласима даје веће разЈшке путева, 

тока да се таласи што потичу од извесног дела отвора, могу 

успорит~ у односу на оне што доспев~у до каквог другог 

дела, а ове се две групе узајамно могу интерференцијои по

ништити. Мали објектив може да да свтело; али, потребан 

ј е велики, да би произвео таму онде, г де на слици треба дэ 

је има. 

Можемо се сад упитати: да ли је обични кружни пресек 

неминовно најбољи, да би таласима дао потребне разлике 

путева. Свако отступаље од симетрична облика квари дефи

!-шцију слике, јер производи крилца и ресе. Слика не би била 

слична са посматраним предметом. Али, с друге стране, тако 

можемо да истакнемо занимљиве особине. Ништа не смета 

што се слика јако разЈiикује од предмета, само ако можемо 

да схватимо љено значеље. Ако не можемо да произведемо 

3dездани котур, погледајмо можемо ли остварити нешто, 

1~то би окарактерисало један такав котур. 

Нешто размишљаља показује нам, да се заклаљаљем 

средишта објектива и искоришћаваљем само периферних де·· 

<"юва може много постићи. Разлика у ходу таласа највећа је 

?а те делове; они су најпогоднији да нам пруже жељени 

,~·амни контраст за образоваље јасних обриса СЈrике. 

Али, ако средиште објектива не служи ничему, зашто 
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да искористимо два веома растављена објектива, од којих 

сваки садржи релативно маље сочиво, или ог лед ал о. Доспе· 

,ш смо, дакле, до инструмента који је изграђен по моде"ту 

сl·елеметра. 

Овај нам инструменат не би показао котур звезде. По

сматрамо ЈЈИ кроз љега, први утисак, што га на нас остав.ъа 

слика звезде, не би се разликовао од утиска који би имали 

да смо посматрали само кроз један од објектива: "лажнч 

I;отур окружен дифракционим прстеновима. Али, посматра

јуlш пажљивије, видимо да се на слици наизменице мељају 

'!'СЈМНе и свет ле траке, проузроковане интерференциј ом свет

ж;сних таласа што дОЈrазе од оба објектива. У средишту сли

ке, таласи од објектива доспевају једновремено, јер су сле 

ДИЈIИ симетричне, дакле ј ед наке путеве, па о ту да на том•': 

месту имамо само ј е дну светлу траку. Нешто са стране, не

симетричност проузрокује да испупчеље једног таласа пада 

заједно са улегнућем другог, тако да се узајамно поништа

вају, па се зато на томе месту јавља тамна трака. Ширина 

ових трака опада уколико се повећава растојаље дваје об

iектива, а за једно дато удаљеље лако се може израчунати 

.одговарајућа ширина. 

Свака тачка звездана котура производи дифракциону 

-иrику са сличним системом трака, и све док је котур у одrю · 
су на фине појединости дифракционе слике мали, ови су си-

стеми јасни. Ако постепено повећавамо растојаље објектива 

и тако смаљујемо ширину трака, наступиће тренутак кад ће 

се свет ле траке ј едно г дела ко тура поклопити са тамним тра · 
1<ама другог, а то ће проузроковати замагљиваље резултују

Ьег система трака. Системи се трака различитих делова ко

тура слажу, а одређиваље уплива који из тога проистиче 

само је питаље математичког израчунаваља. Може се пока-

зати, да за једно извесно удаљеље објектива све траке скуп<~ 

ишчезавају; затим, уколико се р а сто ј аље повећава, оне се 

понова јављају, али немају своју првобитну финоћу. Потпу

но ишчезаваље наступа кад ј е пречник звезданог ко тура ј ед

вак 1 1/5 пута ширина траке (рачунајући од средишта једне 
сјајне до средиiШта следеће сјајне Тlраке). Као што је мало 

пре речено, ширина се траке може израчунати, кад је по-

знато растојаље објектива. 

Посматраље се састоји у томе, да се објективи удаљују 

један од другога док траке не ишчезну. Пречник се одређује 
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ы~носредно, из растојаља при коме је то ишчезаваље насту

r:ило. На такав се, ето, начин мере димензије котура, иако он 
стварно никада није био виђен. 

Принцип метода можемо укратко изложити на следеhи 
начин. СЈiика неке светЈiосне тачке што је даје теЈrескоп ию1 
Ј;,урбин није тачка, веh дифраrщиона мрља. Ако, дакле, по

сматрамо неки пространији предмет, на пример Марс, ди

фракција he замаглити најфиније појединости планете. У су·· 
нротном случају, где се посматра звезда готово у облику 

тачке, простије је размишљати обрнуто; како предмет нијЕ' 

l'.деална тачка, појединости дифракционе слике биће нешто 

Ћtало нејасне. Нејасност ћемо приметити само ако дифрак-

l',иона слика има довољно фине појединости, које би томе 

GиJie изложене. С обзиром на своје коначне димензије, Бе

·r ел геза теоријски треба да да не ј а сну дифракциону слику; 
<:ии, округла мрља и обични дифракциони прстенови, произ

недени и у највеlшм телескопима што сада постоје, још увек 

су претерано груби, да би показали то стаље. Дифракциону 

СЈЈику са финијим појединостима постижемо помоhу два об

јектива. Принципиелно могуће је произвести толико фине 
појединости колико се xohe, просто повеhаваљем растојаља 
Ј.;,вају објектива. Метод би се састојао, дакле, у томе, да се 
растојаље објектива повеhава све дотле, док дифракциона 

r_-лика не буде имала тако фине поје-диности, да их Бетел

' сза сама од себе приметно квари. За маљи звездани котур, 
утицај не ј асноhе показао би се тек кад би повеhаљем расто
јаља објектива, појединости постале још финије. 

Овај је метод професор Michelsoп веh одавно био за!Vш
ишо, али га је тек 1920 покушао да изведе у великој разме
ри, са 20 стопа дугим светлосним путем, на телескопу од 2,5 
ћ:етра Mount-iWilson Опсерваторије. После многих покушаја 
Pease и Andersoп су могли показати да сјајне и тамне траке, 
rr.:тo их је произвеЈrа Бетелгеза, ишчезавају кад су отвори н::1 

Ј О стопа. један од другог. Из тога се изводи да је привидни 
11речник звезде 0",045 - број који се добро сл~же са пред
виђ(':-~ ~1 вр~щ-!СI:пhу (в. стр. 114). Аљ;ј само пет или шест 

нвезда им~у довољно велике привидне пречнике да би се 
:\югли измерити помоћу овога инструмента. Поанато је да 

настоји пројекат конструкције интерферометра од 50 стона, 
;1ли и овај he за највећи број звезда бити недовољан. Имамо
пуно поверење у горе изложене рачунске методе с обзиром 



на тачност звезданих пречника, а,пи је ипак за жељу, да они 

буду потврђени много непосреднијим Мiсhеlsоп-овим ме 

то дом. 

Да би се из привидних, могле израчунати стварне димен-

зије неке звезде, потребно је знати љено удаљеље. Бетел
rеза ј е прилично далека звезда, па се љена даљина не може 

сасвим тачно измерити; али неизвесност не може да измени 

ред величина резултата. Пречник звезде је око 500 милиона 
километара. Бетелгеза је довољно пространа да би обухва
'Тила Земљину, па, можда, чак и Марсову путаљу. Њена је за·· 
премина скоро педесет милиона пута веhа од Сунчеве. 

Нема директна пута да би се нашла маса Бетелгезе, јер 
ова звезда нема крај себе пратиоца, на чи ј е би кретаље она 
имала утицзја. Међутим, вредност масе можемо извести на 

основу односа маса - с ј а ј, који ј е приказан на слици 7. Т?.
ЕО добивена маса је :35 пута веh.а од Сунчеве масе. Ако је 
онај резултат тачан, Бетелгеза је једна од најмасивнијих 
~шезда - ма да јој маса није у сразмери са запремином. 

Средља је густина љена скоро један милионити део густине 

воде, што не чини више од једног хиљадитог дела густин~ 

ваздуха (1). 
Постоји један метод који би нам могао показати да је 

Ьетешеза маље густа од Сунца, и ако не бисмо располагали 

ыикаквом теоријском основом или аналогијом за оцељивањс:: 

1-ьсне масе. Према модерној теорији гравитације, звезда Бе-
7елгезине величине и средље густине једнаке Сунчевој, има

ла би извесна нарочита својства: 
Прво, због велике јачине љена гравитационог поља, 

светлост се не би могла од ље одвојити; сваки зрак што г::: 

?везда израчи, под утицајем своје сопствене тежине пао 6r 

опет на звезду. 

На другом месту, Einstein-oв ефекат спектралног поме 

раља (искоришћен за изналажеље густине Сиријусова пра 

тиоца) био би толико велики, да би читав спектар био од· 
гурнут ван области свога постојаља. 

Tpeh.e, маса производи кривину простора, а у овоме с.пу 
чају кривина би била толико велика, да би се простор све( 

1) Гуспше мпого мање од густине ваздуха нађен~ су код нетш! 
променљивих звезда Алголова типа на сасвим другачији r.rачин; а та 
кође и код неких Цефеида још другачијом метода~. Постоје исто т:->ю 
и многи другп примери крупних звезда, димензща сличних димеп:ш 

јама Бетелгезе. 

на саму звезду, оставивши нас изван ље - другим речшvrа 

-нигде. 

Без обзира на ПОСЈ1едље расуђиваље, прилично ј е жал о

ено што ј е Бателгезина густина тако мала. 

Сада је сасвим јасно, зашто звезде претстављају једну 

од најзначајнијих допуна физичког лабораторијума - неку 

прсту одељка за високе температуре, где се свој ства матf:

рије могу изучавати под веома различитим условима. Ка(; 

астроном, ја, природно, морам тај однос нешто другачије дс1 

посматрам, и да у физичком лабораторијуму видим станицу 

:.-{а ниске температуре, прикључену звездама. А за неправиЈI

не, биh.у приморан да сматрам услове у лабораторијуму. Изу·· 

;:;ев међузвездани облак, који је на умереној температури оц 

око 15.000", ценим да ј е девет десетина васионске матер иј е 

на температури веh.ој од 1.000.000''. Под обичним условима 
·- ви Ћете разумети значеље које придајем овој речи - М;Ј

терија има прилично просте особине. АЈш, у Васиони Иi\iia 

:изузетних области, где је температура блиска апсолутној 

нули; тамо физичка својства материје постају веома слаже

на: јони се окружују потпуним системом електрона и постаЈу 

атоми наших земаљских огледа. Наша је Земља једно од 

тих ледених места, где се могу остварити најчудноватије 

компликације. Можда је најчудноватије од свега то, што се 

неки од тих сложених састава могу спојити уједно, да бн 

:размишљали о значају свега. 

(Наставиће се) 
.(превео М. Ilpoтиh) А. S. Eddingtcm 

Rude Bosko~\Jlc i гe-vlJa 
//La. ci vilta. ca.ttolica./' 

U svorn broju od 5. febrнara jLa Civilta Cattolica" stc> 
izla:ci u Кпш posvetila је Boskovicн јеdап claпak prigodom 
stopedesetc:e,·odisпjice njegove smrti. C::laпak паm пе izпosi dub
ljЉ :~ og-lcdo н Boskovicev zпanstveпi rad пi originalпih, koj с Ьi 
оЬ:с_:н:i svijetlorn znanstveпu straпн BoskoviCeva rada, koji jos 
eto ceka с!а bude objasпjen. А to је: sto је originalпo u nje
goviш mпogobгojniш dj-eliшa, za koja Boskovicн iша da za
hv<lli matcшatika, fizika, astгonoшija, g·eodezija, i ne drugomн. 
Ov;o ctram, I3oskoviceva zпanstvenoga rada jos nije osvje'L!jeпo, 
ра шаkаг da se је prilicno dosta о tomн pisalo prigodom П<l
гоШо пjeg·ova centiпara 1887, i drнgog·a centiпara 1911. 
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Pi::ac o\log;a claпka pise, da пе Ьi пiјеdап uceпjak шоgао 
пi poшisliti, da Ьi se шog;la нsрошепа tako\la c0\1jeka, kaka\' 
је Ьiо Bosko\lic, tako Ьгzо zaboгaviti, ра tako zaboгa\liti, da se 
је zашеtпно i tгag', g'dje је Ьiо рсkорап. Zali sto se пiје пitko 
sjetio god. 1811 пјеg'О\'е stogodisпjice гоdепја, а i pгigodoш 
dп1:;,Љ ciпtiпara, 1887 i 1911 pгoslava se је ogгaпicila Ll ltэliji 
s<:шс па koji g,ovoг i paгtipacijн sla\llja, sto se је odrza\lalo iz
VIOl Italije. а to је Jug,os\ю1ija. Ра па koпcLl kопса Boskovic је 
шыао da ceka blizu pedeset godiпa, da пш se podigпe skroпшi 
о;рошепik, koji шu Ьi podigЋLlt tek g,, 1831 Ll Вгегi. 

I<azlog tспш пel1ajll vidi pisac u tошн, sto је пjeg'OV slog 
ргс\1еС гazvedeп, odaje пеlш \lalovitн !1itпju, sto stvaгa шag\o
vitost, te ciпi da Boskoviceva djela пiјеш пi zaпiшlji\'a пi laka; 
stc;~e пijesu. citaпa od veciпe. А drL!g'i razlog, пavodi taj, sto 
је Ыо сп I~:нsovac i ostao viјегап s\le i опdа, kada је Is:иso
vacka DгL1ZЬa Ьila нkirшta g'odiпe 1773. Pisac O\lako pise : 

Per veгita il discepolo, Cezaтis е glt ammiгatoгi superstili fесею 
in tempo ud eтigeтegli il monumenlo nel 1831, а! Втета "pтima сће Ја fama 
del Boscovicћ ,15ia jпsidiata dai nemiei• dell estinta compagnia di Gesa 
alla cui memoтia il Nostro :esto sempтe fedele ancl1e quanclo, commc а 
Paгig·i, questa tedella EgJi, dovc pu.gaтe сати, andasse sempтe piu ecclis
si.шdo 1 in quasi ai nostтi gjorni, singolarmeпte in ltalia, а scne climenti
casse persino Ја tomba. (pag. 246). 

0\la dva Гaz\oga, sto пavodi pisac, ciпise da ispГЭ\111i пiје: U. 
Zэ рга\lо пе шоzе se kazati, da је sla\la Bo~kovice\la potaшпila 
poslije пjeg,ove sшrti i пјеgоvн usрошепн ша!о ро ша!о oba
yio zaboгav. Ne, Ьilo је оЬгаtпо, Boskoviceva slava stala је 
taлшiti i prije пjegove sшгti; э u casu sшгti osudeпa Ьila zа
Ьогаvн. Тошl1. пiј е blo гazlog пi п ј eg,ov razvнceпi stil pisaпj а, 
нi l1itпj а н п ј egoYiш saгolikiш pгodukcij аша, Уес ј е Ьiо нzгоk 
1uлщ пjeg·ov zestoki tешреrашепаt, koji пiје шоg,ао pгivнci 
siшpatija. Оп је dгzao dakako do sebe - шozda i ргеуес, 
blio је, da шu se ргizпајн zaslнge, пiје tгpio гivala. Stoga се·· 
sta је c\olazio 1Ј Sllkob ра i sa claпoviшa Isusove DгнzЬс. Najaci 
је. гiуа] Boskovicev Ьiо u zпапstуепiш pitaпjiшa D'Aleшbeгt. 
D'Aleшbert је Ьiо Boskovicн sнрегiоrап l1 Kalkнlн, i ako шн је 
blo iпt'егiогап н pjeшiStv,ll, i н Ьгојн razпovгsпih zпaпstveпi\1. 
pгodнkcija. D'Aleшbert је Ьiо jal~a zпavstYeпa licлost l1 Fгап
снskој. Та регzопаlпа lюstilпost izшedн D'Aieшbeгta i Bosko
vica cesto se је pojavljiYala u javпosti; а to је dosta skodilo 
slavi Boskovicevoj. Boskovic је 11tio da postaпe с!апош Fгaп
cuske Akadeшije; i toшu se је нsprotivio D'Aleшbeгt. Boskovil't 
је bic pozvaп н Paгiz da Ьнdе diгektш Optickog,a zavoda za 
Fгaпcнsku ЈIЛогпагiсЈЈ; ta је katedr(l пavlas za Boskovica Ьila 
stvoгem. sa hопогагош od 8.000 lira. То је Ьilo poslije godiпe 
1773, dakle poslije нkiпuca IsнsoYe Dгuzbe. Boskovic пiје Ьiо 
isнsovac, \тес АЬЬе, ipak шогао је da ostaYi Paгiz i da se po
vuce t1 Italiju, D'АЈешЬегt, \(ао ~.to је Ьiо zatvorio vгata Fraп-
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cu~ke Akadeшije Boskovicн, tako da је sada g'ledao, da ,g'a od
\'JJce iz Paгiza. I to пш нspije. Оп skнpa sa Сопdогсеt sa svojiш 
пер гisto ј пiш ропаsапј е ш sa Boskoviceш postig"li Ьiј аlш toliko, 
da је Bosko\тic оg,огсеп i ozlovoljeп ostavio Paгiz i povнkao se 
t1 Mila11. S\1e l1ostilпosti isle su гаvпо da utнku нgled, sto је н
zivac Bc~koYic', ::;ve do zatvora; odatle i slabl uspijel1 н raspa
caYanju BoskoYicevih ))Adnotationes Pbllosopblae Recentioris а 
Beneo'icto Stay сит AdnotationiЬus et supplementis Р, Rogeris 
Boskovic ... "; od,.з_~le ргеvес oduгпi sнd, sto је izгekao D'Aleш

beгt о Boskoviceyн pojetickoшн djelн : "De Solis et Lunae 
defectibus" ОУО djelo пе daje пikakove ронkе аstrопопш; а 
sУаkопш dгщ!,'ОШU - koji пiје аstгопош - пегаzшлlјivо је. 
0\10 S\'e skupa пeug,odпo нt 1· ecalo па Boskovica i 1шюо,е ciпro'e 

~ ' h ь 

пeнgodпosti, koje su шпешiгауа!е пjegov duh radi роvгеdепа 
111\'. ропоsа, рошгасi!е Шll пjeg'OV Ш11 i pгekгatile Шll zivot. Bo.
skovic је uшro; u саsн sшгti zaboгavljeп od veciпe. Evo kako 
stoji zablljizeпa пjegova sшrt i pokop н zнрпiш kпjig,aшa: 

Anno 1787. al 15. fеЬт. ЈЈ molto veтereпdo Don Guiseppe Boscovich, 
Iт<llivo du Ragusa, rivevuto N san. Sacтamento dell' Est•rema Unzione in 
c;uesto аппо 1787, il giorno 13 ai Febтaio alle оте 11, cive una ота pтima 
Lli mezzogJorno, in eta di' onni 75, mesJ 9 е gioтni 2. 11 di' Jui codavere 
sie fasto il funerale pтJvrrto alla sета con decreto di М. Vi,cш-io Geneтale 
•"d с st ato aecompagnalo da те sattoseтitto alla сЫ.ети paтoceblale е 
culleclinta di MarJa Rodone, ed ivi celeЬrata solenne afficio соп messa 
caпlata de Ruqui'em in suПтagi'o di Jui апiпш, е stato ivi sepolto. En 
mfede, Саг/о А. Foтina cvodintoгe. 

Godiпe 1787. dпе 15. febгuara. Мпоgо postovaпi Dоп Josip 
Boskovic, гоdеп н DнЬгоvпikн, posto је priшio tajrш sv. Po
шasti, ove g,odiпe с.iпе 13. t'ebruaгa н 11 sati, to jest јеdап ргi
је роdпе, u. dobl od 75 godiпa шјеsеса 2 с.iапа, Pгivatпi шн је 

Ьiо sprovod н vecer ро odredbl Velec.Geпeгalпog Vikara, i ја 
sаш g,a potpisaпi pгatio do zupпe i kolegijalпe Cгkve S. Магiје 
Ј?оdспе; tн је Ьiо izшoljeп svecaпi оЛсiшл i рјеvапа шisa de 

Z<J pokoj пjegovoj dusi i ta је Ьiо роkорап. Svjedo
c.iocjш. Kar'lo А. Fагiпа, рошоспik. lz ovoga se dade zag,laviћ, 
da је Bo;П<:ovic Ьiо sal1raпjeп па пajprostiji пасiп, te пiје Ыо 

· с! а п ј egovo шгt\1 0 tij е! о Ьнdе рrасепо od zupпika, 
рошоспikа. 

ј е IJosko\licey Ыо шоЬlа s!iCaп spro
LeiЬпitza, eg,a је dopгatio clo ,groba sашо 
ate1j. Tako је bilo da su Boskovica 

1 ' пik i rлozda а osoba, koja 

је tошн zalюravн Ьiо еlош et-;'OY karak-
- сlин гivalite[ fraпcшki!lui::eпjaka, пarocito D'АЈешЬегt .. 3 
1 eot!. trpeli с!а јеdап аstгопощ - tako ie zvao 

!\leшbert Boskovica - ПЈilюУн sЈаУн, koju su Јопi blli 
с tek1 i Ш'. ZllaП~t'.ТellOШ da ОП bucJe l!Z L1 ПiZH (:\апо-

1; !" ;~ПС\!:оо!се 
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. , С' 'lta Cattolica" pise ovako: 
P1sac claпka u " lVJ • . . d NJ·coJo 'il 18 maggi'o 1711 

G · рре Boskov1c а · t s~ Nacque Ruggero шsе . . . llora а Venezia. !n patna s es ': 
nell ancora /atinissi'ma Ragusa, tnbutan~oa ivi' correntemnte parlata: quasi ~otea impar<Jie Ја !ingua, Jtalлa~o esst~nsulle gi'nocchia della madre: p~yfa 
certamente, anzi ne apprese ги, ~~:g di poi со те propria, ed ш Jta/Jano 
Bettera, vriuпda Bergamasea. L Ь stendere nel suo ЬеЈ latшo, ?еgпо 
seri'sse quasi' tutto que/ che поп еЬ ~i ~Jenni manuali dil letterпtura Ј annJ 
глсhе регсю che Ј! Fabrom, come Р 

tra gJI. italiaпi celeb>;J. (str. 246 Ј· 
vcraпo . ) d Ni-

. v . . ct· u Dubrovшku (Rag·usa ? 
Rude se Је BoskOV1C r~ ·юv latinskomu gradu, koja је p'la-

kole 18 maja 171~. u_ Ragus~l~~s On је mogao u svome rodnom 
cala danak Mleta~~Oj ~epu. 1с 1ь d с da se је tu govorilo posve 
ШЈ. estu nauciti tal1Ja11Sk1 JeZ1kk, ut' u stalno da Ј' е Rude naucio 

. . k' oze se aza 1 za ' 
dobro tal1Jans 1, -~ m . zika na skutu matere svoje, Pavle 
prve pocet~e ~al1J.ansko~~ ~f m iz Bergana (Talije). Rude se је 
Betteгe, ~О Ја. Је_ blla роп!~ 0

kao svojim i napisao је ~o
talijansk1m . Jez1kom s~uzю! 'isao na 'kгasnom svom latш
tovo sve оsш1 onoga, ~toF· ЈеЬ nap broJ·1·0. izmedu glasovitih ita-. 'k Stog ga Је а rош u 
skom JeZ1 u. , ' а · v· Т neki manuali literatuгe. 
lijanaca, .kao sto su tako uc;~ 1 ~а sve ovo, sto ј е pisac clank~ 

OvdJe treba napomeпu }• d Boskovic ne moze smatraћ 
napisao, ide ~а. tin:~ da d~k_az_e, е \s~oskovic rodio u latinskom 
slavenoш, vec 1tal1J,aнom, J;1t_s. Ј. па Ragusa), koji је Ьiо pod
gradu Ragusev (n~lJ anc~rak1 a. ~~15.5~ 1 

placao danak (triЬutaria a/
vrgnut Mleta.cko} vl~stl, v~J ~, Ju svomu гodnoшu mjestu mo
Jora а Vv~n_eZJa!_ jer ~е ~~S 0~1~е OVOri\o posve dobro talijan
gao naUClћ tal1Jansk~,, g_dJe S ) f lijan~ki od same svoje ma
ski, sto .vis~ IЗ?sk~v1 c Је 11~~c11aп:ine a~rese i rudimenti' sulle 
tеге koJa Је b!la 1z Berga · da da Bergano) Do-

' . . d р о/а Besiera, onun · . giПOC0}1la dJJla. ill0 v fe а .v . в vkOViC Se је S!UZiO ta:lija11Sk1111 k -· p1.sac clanka p1se. os . . . k · 
napo о ш .. . . otovo нар1sао na tal1J ans om Ј e-jezikom kao svoJ1Ш, 1 sve Је_ g . . 

· · · vto Ј. е latшsk1 nap1sao. . 
Z1kU, ОS1Ш ОП.Оgа, s_ v . . С htio da dokaze, jer cinjeшce . Ovo ве dokaZUJ е, sto Ј е. pl~a . . 

ovdje navedene n_e odgov~raJU 1~t~~~ovic se је rodio u jos latin-
Na pгv?m, ШJe~tu, k~ze ~е, Jos Jatinskoj Ragusi? Kada Ы 

skoj ~~guSl. Sto .ь 1 z~~c~~~v;ы:~ gajila latinska literatuгa, da је 
to znaolo, _da s~ Је u . . са i ·esвika latinskih u doba ka
tt Dub:ovш~~ Ь1_1? vrsшh p1s~ шоfеЈ dozvoliti ; ali odatle ве ~li
da se Је Bo_skoV1C v~d1?; t~i~ ро naгodnosti talijan; ali se tlm 
Је?~·- da _Је Bosd о~1с В ~ije u dubюvniku Ьilo dгugoga ~a
Ш1sll kа~аћ, d_a u о а . solutno zabacuje. U Dubrovшktt 
roda, ОS1Ш latн:skoga, to ~е х~~ . xv i XVI i xvrr i хvш vi-
je Ьiо slavensk~ elem~вat 1

,k .. 1 Тоmн su dokaz bгojni pisci 
. k k d se Је гоdю Bos >OVIC. D' d ~е ~' _а. а .. Ь , ·atili srpsko-hrvatslш knjizev~osvt. Је 
1 pjeSn~~1, kOJ1 SU О _og " ь· . ·е ·esnik; od njegov1h stampa-
B?sk~V1Ce~ ро mateп, aв;;~r~i ~~ Ј16~1; 2. cucenja bogoljubna ... 
шh dJela Jesu l.Tor:m_t Dupbrovniku Rps. i dПlg·o. Авiса se-Mletci 1702. 3. resn1a и ' 
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stra R.нda Ьila је pjesпikiпja, stampata је пеkе pjesnicke kompo
zicij е. Она pise svoшu Rudi naski, to ј est srpsko-11гvatskirn je
zikom U pismu 13. VIII. 1766. ovako veli: "prije dan tvojЉ 
kпjig·a (pisrna) Ьila sam iznasla оле iz Carigrada, i dugo l1 

naski prilijepo napisane, dostojпe za Ьit uzdrzane ... ". 

Neke od ovih pisarna Ьila su stашрапа (\1 • Rad Jug. Akad. 
181., 185., 190., 195.). 

UVIПJ se dokazuje protivno, пеgо sto lюсе pisac "La CivП
ta Cattolica" koji tvrdi, da је Dubrovnik Ьiо latiпski grad, kada 
se је Ructe rodio, i da је оп пaucio talijaпski па skutн rnatere 
svoje. Da је to tako Ьilo, Ьila Ы Апiса нjegova sestra nauCila tali
janski od SYoje matere, i Ьiо Ы ta,/ijanski jezik rnateriпjski je
zik obadvojici. Da је to tako Ьilo, Ьi'Ја Ы se Анiса bavila tali
janskom pojezijorn, Ьila Ы опа svorшu bratн Rudi pisala tali
jaпski; ali to tako nije Ьilo, vec obratнo. 

Pisac kaze da se ј е talij anski ј ezik govorio u Dнbrovniku 
"correntemente" to jest: dobro bez poteskoca. Jest, to је istiнa; 
ali је pitanje: Ко је g·ovorio talijaпski u Dubrovniku "cor
rentemente"? U Dubrovпiku Ьile su dvije klase: puk i vlastela 
(iпteligencija). Iпteligenca је govorila talijanski; ali prosti puk 
nije znao нi rijeCi. Toga cete i sada насi u Dubгovпiku, i пе 
treba iCi u doba kada se ј е rodio BoskoviC. Imade i sada u Du
brovniku. iнtelektuaJaca, koji uz svoj srpsko-hrvatski rnaterin
ski jezik poznavaju perfecte talijanski i govore g·a lakocom i 
e1egaпtnosti. А to је razнmljivo. U Dubrovнiku na klaэicnoj 
gimnaziji uci se talijanski jezik kroz punih osam godiнa; 
na nautickoj skolri neki su se predmeti predavaJi na talijaпskom 
jeziku; ako se uzme na um da su slaveni poliglote, пikakova 
cuda da i sada ima intelektualaca u Dubгovпiku, koji go\rore 
laiюcom talijaпski; ali odak!e не slijedi, da је Dubrovпik la
tiпski grad, niti da је Ыо u Boskovicevo doba. Za doba Augu-

. stova н R.imu nijedнa rirnska dama пiје se smatrala ваоЬrаzе-
1ЮШ, ako пiје Ьila graecula, to jest, ako нiје znala elegaнtno 
govoriti grcki. Odat!e нiko песе zakljuciti, da је Rim Ьiо grcki grad. 

Pisac kaze, da је Dubюvacka R.epuЬJika Ьila triЬutaria, da 
је placaJa daнak Mletackoj, u Boskovicevo doba; tim nekako 
da је Dubrovнik Ыо talij anski. Ovo не odgovara nikako istiпi. 
Stvaг је ovako. Dubrovacka RepuЬlika, kao maleнa, trebovala 
.ie da bude pod protektoratorn koje јасе dгzave, i опа је uistinu 
Ы!а па prvomu mjestu pod Ьizantinskim pmtektoratom. Ali је 
imala uv·ijek svoje Knezove i neovisnu opciнu. Kada јој је Da
mijaв Juda, njeziп Кнеz, ћtio da nametпe tiraнske Јансе, 
dubrovcaнi su zatrazili ротос u Mletaka, da ih oslobodi od ti
rana .Jude, i она ih је os1obodila. Dubrovcaнi iz zahvale met
nн!i su. se pod Mletacki protektorat; а sastojao је u toшu, sto 
је morao da bude u Dubrovniku Knez jedan Mletacki plemic, 
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takoc1er dubrovacki episkop Mletacki syeceпik. Ali u legista
tivпu i adшiпistrativпu slobodu Dubrovпika пiје пitko diгao. 

То је tгajalo do god. 1358. Kada је plaпuo rat izшed1l 
LjudeYita l. ugaгsko-ћryatskog lпalja i Mletacke RepuЬlike; i 
kada је шirош Zadaгskiш dпе 2 јапuага 1358 spala sYa Dalшa
cija u ruke LjudeYita 1. Marko Sozarko posljedпi Mlecic, kпez 
dubroYacki, ostavi grad DubгoYпik. Od toga doba Ьila је u Du
bгoYacka RepuЬlika pod protektoratoш ugarsko-ћrvatskiћ kгa
ljeYa sve do Muћacke Ьitke g. 1526. А poslije Muћacke Ьitke 
Dubro\тпik prede pod pгotektoгat Tuгske, u koje је doba Du
brovпik lijepo procYao osoЬito u XVI. ,тijeku. Prizпao је pro
tektorat Turske sYe do pada RepuЬlike. Kada se је dakle rodio, 
Boskoyic g. 1711. пiје Dubгoyacka RepuЬlika Ьila triЬutarja 
Mletackoj, vec Turskoш carstYu. Odatle se пе dade пikako za
kljuCiti, da Ьi DubгoYпik шоgао Ьiti talijaпski grad u Bosko-

viceViO doba. 
"La CjviJta Cattonca" kaze, da је Boskovic drzao talijaпski 

jezik syojiш jezikoш, da је gotoYo sve пapisao па talijaлslzoш 
jeziku, osiш опоgа, sto је пapisao па latiпskom. Odgovaгam: da 
је i to slucaj Ьiо, odatle se ле шоzе zakljucciti, da је Boskoyic 
Ьiо talijaпac. То паш kaze sаш BoskoYic. D' Alembeгt u пеkој 
polemici ye\i, da ga је blo парвю пeki talijaпski geometar; а 
D' Alembert ј е mislio па Boslюvica. BoskoYic mu odgoyara, da 
оп пiје talijaп, vec da је оп iz DubroYпika. А DubroYпiku 011 

рјеУа. 
- - - - - - - - Jibertate perenni• 
GrandYbus ingeniis et nobllitate vetusta 
Atque mihi natale solum Ragusa superbos 
Ј actas avos atavosque. 
(De SoПs ас lunae defectibus). 

Оп goYori о S\ТОШН DнbroYnikн. Mi sшо okrнzeni sa svih 
straпa varvaгstYom; ali rni (DubroYcaпi) gojinю sYiш zarom 
ekzaktпe zпaпosti, а jos vise lijepн knjigн, bllo па latiлskorn 
Ьilo па jeziku sloviпskoш, kojim se kod паs goyori. Ра паро
miпје glasovite DubroYcaпe. Nарошiпје Магiла Getaldija yeli
koga geornetrн, Stet'aпa Gradica, elegaпtпog latiпskog pjesnika, 
Вапdшiја, снvепоgа arћeologa, пнmizmatika; Staja, Кнпiса, ра 
Guлd1Љceva Osmaпa; Palmoticevu Kristijadu; istice рјеsше 
Opata Gjorgica i syoje sestre Алiсе. 

Qyo su Ьili patriotski Boskovicevi osjecaji, odakle se moze 
zakljuciti, da је Boskovic Ьiо Dнbrovcaпiп, а лjegova 
patria Ьila: 

"Totum celebrata per Orbem Ragusa" .. Dнbrovпik pozпat 
р о citaVOIПLl SYij etH. 

Zasto se је BoskoYic sluzio latiпskim i talijanskim jezi
koш? Jezik је 'latiпski tog·a doba Ьiо jezik, kojim su se нсе

, v·" ·· ~·"~~,,+ш,nтn лit;1niima. Sto~;a se је ј Rosk•Jvic 
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slнzio sl нzio . . . . . ОУ; dv; ј ezik~e s1~e 1 b~f~1J ап:!шл .i fral1Cvllski:~ ј ~zikoш, ј ef' SLl 
to, da 111ll se djela sto Yi/OVZ~la~a, а Boslz~V1Ca Је iлteresovalo 
Ьгоvпi!ш пarodлi se . ~е ~1.aJU, а пе. da 1h sашо pise. U Dн
јерн k'1J'iaн а tako 1. '-oJde dJ:Zl~l нpotreЬIJaYao za pjesпistvo i li-

, ь ' 1:\. 1но·11 пaroda ra · шieri - а latiпski 'ez'k ь· . - ZШЈеrло пе н istoj 
Eto to је гazlo ' ct1 s 1 . 10 1~ezer.Y_1Sall v~a zлaпstvena djella'. 
skiш, fгaпcнskinf'jeziko~ Ј~ ~os~ov1~ slнz10 .latiпskim, talijan
la. BoskoYic se је slнv· ' ~-а Је rщ~о syoJa zпaпstveпa dје-
Ј·агпоm а:о . , z~o SVOJШl шateппsk1m jezikom н faшili-

ь Уоrн 1 н ep1stolarлo 1· k d · .. tош Barom i s . . orespo епс1Ј1 sa svojim bra-
VOJOШ sestrom Aпicom od .,_ sн se familijarna Boskov·. . ' r:osпo maJhOШ. Neka 

stampana u Radн Jug·~s A1~e\dla ~1.sша sacнvala, ра su Ьila i 
. !\.а еш1Је. 

n • Ј а ~aglaY ј н ј е ш ovaj claпak opask ' . v . :saп~u ~~st.orije odreci svoaa sнb'ekt' om: da se Jev te~ko н р1-
пеlпm СШЈелiсаmа te pret .. v•t~ d 1Vl10g raspolozenJa рrаша 
zelje, prohtjeye i 'interese·п~~~1 d а n_a:n опе poslнze za nase 
nost, sнstн istiпн i ako ta '. t' dofv~l1tl, da паш iznesн real
jeYima Ја tako ~ecu шisliti1So111a . ~/ az1 н sнk.ob s паsiш prohti
Ci claлak о BoskoYicн htjela dCz~z,~al ~att~:zca", da је она pisн
Ьilu шilij е, а ne 

0110
' , . ' .а ЈО~ ; 1stoщ а kaze, sta ј 0 ј ј е 

dost.a о~Ьilјла ReYija: ;~о ш.~ -~llo ~1stш~. ~Nilt~ Cattolica је 
ло 1skпvila historiju Оп g .stoga 1111Sllt1, da Је ona naшjer
vim Ьiograt'ima od koJ'ih а ~:. ~е pov.~~la za пekim Boskovice-
ot' . ' пе!\.1 1z пеtпЈ eznog· t г ,_ 1zma , pпsvojili sн Bosk ., - . 31Jal1shog patri-
BoskoYic razvio svo. ov1~a 1 ad1 samoga razloga sto . е pгoнcivsi dнЬ!је stv1~s mv~,.a,.ktlvnbost н ~taliji. Drнgi , pak ~е 
П е \t vt . ' 1S 1 1 SH оп а fzde d . В vk s о, s о шstinu 011 ПiЈ'е ь· а Је os ovic Ыо 10. 

RIASSUNTO 

. La "бvilta Cattolica'' ы· , . sюne del 150 аn:ю cllall pu !са un artlculo su R Boskovi .. 
del В vk . , · а sua шorte Coшpian ·. с ш осса-
1 · os ov1c co&i presto dopo 1 ' ge esse~ы eclissa ta .!а o-!oria 
tюgo della sна sepoltura. Crede /а s~a :norte, е diшenticato perfino i! 

tg\,1 apparteпeva alla Сошраgпiа di 3~~~\Ist~ ~sserпe Ја cousa il fatto che 
tmo. sble tuшнltuoe е prolisso е 1 u, е ш parte anche 1' aver avuto 
r;l о ыаnо aшпissiblbl' tali cause. а i~~~ptpa ~retta del d.ettato. Non pare 
c:nza ~~ suo .carattere alquaпto strfno s о Sl .dev.e, as~пvere Ја. diшenti
fiэпc~Sl, speCialшente D' Alembert . , er· alla пvаlп~а cl! alcuni шateшatici 
si raшere, venisse а offнscar 1 l' 1 qula 1. nоп soffllvano che un Boskovic 
morte il Boskovic ега abba;do~afrod g о па .. Al~~n tешро priшa della. su~ 
pгocur6 forti dispiaceri' gli accel о, f molt!, аю lo ferinel sно опоге gli 
del s. XIX. incominci6 ~ nisve lia~:io 1 а шorte. Appena nei priшi dec~nnii 
lllJШeпto а! Brera 1831 II D' ~~ .. а. sua ш.ешопа. Gli venne eretto mo
~ppliques (1835--1837) ~е о~~~оптге des s~zence~ mathematique pures et 
!щтаfо е dotto шatematic~· N _una belia bi_ografщ !о shiaшa celebre р о. 
dJca.no а! BoskoVIiC ,iJ priп~ato е! ctfu~~~;uentl decenlllii _uon;ti~i dotti riveп
dнbю da alcuШii, апсоr Iui riveпte. l ne scoperte scientiflche, шesse in 

шnoservato, •1on per6 quello Il priшo SLto coпteпario 1811 pass6, . 
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cicll 1887. А Dшovik se ne fece solleппe сошшешоrаziопе; а Zagabria 
I."Acedeшшia delle seciпze ed Arti, colle dotte elucнbrazoпi sнlle ореге 
scie:-~tifiche del Boskovic, ne illнstro la шешоriа. Ricorrendo i1i terzo 
SL'ntenario 1911 Ја Societi' Drustvo Boskovic fondata пе! 1907, н Ragu:"a 
pнbЬlicava tш dotto lavoro sн Boskov1ic: l'acaddeшia di Zagra!Jia fece lo 
stesso; аlсншi dotti serbl fanno нnа tradнzioпe in liпqнa iпgleso deJJa sна 
1'l1eoria Pl1ilosophiae natшalis. 

L'articoJista neJ tessere la blografia deJ Boskovic prende aJcнni 
aћbagli. Scrive: che Ragнsa era ancora laћiпissiшa, qнапdо паqне i1 Bos
knvic. Che voleva d!re "latiпisSiiшa ?" Se ciпterпc!eva dire che iпqнel tешро 
si colt1ivava:10 Је шнsе latini, si рно conceпdere; se poi vuol dire сЈ1е 
~·eleшento паziопаЈе era latino, si rilgetta; perche nоп сопsепtапео alla 
vcrita, L'еЈешепtо пazionaJe slavo era а Ragнsa апсhе vel XIV secoJo, 
pt·ova sопо шtшeros1i scrittori е poeti che popolarono iJ parnasso serbo
c;·oato. Stay Kнnic, erano eJeganti poet.i latini, si, еrапо coltanei а! Bos
kovic, ша p~r era coetaneo а! Boskovic il Gjorg1ic, eleg·ante poeta serbo
croato. L'articolista dice cl1e il Boskov,ic poteva tшparare Ја Јшqна tћJ
liana а Rag·нsa esserdo' ivi correпteшente parlata. Si rispoпde, е si do
tctandla da chi 'pa,rlata? Dal ceto basso е шedio certoпo, era parlata da 
L~oшini dotUi е aristocrazia. А giorпo d'oggi ношiпi dotbl а Rag·нsa co
noscono е parlano Ја liпgнa italiaпa соп нnа proprieta е speditezza .che 
<11111111irano gli stessi italiani. Da qнesto fatto conclнsioпe to.arebbe sbag·l11ata 
i! dire: Ragнsa е cita latina о italiaпa. Si dйсе, cl1e Rag·нsa ai teшpi del 
f;oskovic era triЬнtaria а Venezia; 1iJ cl1e vero поn е: Era tпЬнtапа alla 
5нЬЬlше Porttt. 

L'articolista serive aver il Boskovic iшparato Ја liпqнa italiaпa sнllc 
g·inoccheia della propria шadre, esseпdo essa oriнпda da Bergaпo. Si 
o~serva il Ьisnonno dlel Boskovic dalla parte di шadre veпne а Ragнsa пе! 
1610, qнiпdi рiй di cento anni priшa della n.as~ita di Rнgg·ero. Baro Bet· 
tC'I'a, nonno di Rнg·giero, era poeta slavo рнЬlпсо alcнne рrоdнzюш peettcl1e 
. in linqнa serbo-croata; Anica, sorella di Rнgg·jero, era рше poetessa е 
staшpo alcнne poesie in liпqнa serbo-croata. La corпspodenza eptstolare 
fra Rнggjero е sно fratello Baro, sorella A~tca е шadre, er~ ten~ta н; 
liпqua serbo-croata. Da tutto qнest.o Sli рно a_rgшre, ever. tl Boskovtc 
iшparato piнtosto Ја !1'nqua slava sulle gшocchte della propta шadre, е 
t·on l'italiano. Non е vero che il BoskoviC riguardasse Ја lingua ttal11aпa, 
~оте propria. Egli stesso се п е attesta iп н nа poleшica со! D: Aieп;bert. 
IJ'Aleшbert l'avea cblaшato: uп шateшattco ttal1tat10; ecJi tl Boskovtc пs
ponde: nоп esser egli italiaпo, ша nativo da Ragнsa, Ја quale libeгtaie 
prenni., grandibus in,gennii's et nobШtate vetusta, atque opibus, totum р а
r.iier celebтata per Orlem, dulce mehi natale solum Ragusa. 

Si ·il Boskovic, seriose le sue opere i:1 latiпo, perche la l.апqна la
t,iпa in quel tешро ега la liпqua dei dotti, si servi р ше. ,ctella !шqна ,i ta: 
!iana е fraпcese, perche linque рiй coпosci\L!te, al Boskovtc ~r:pott~va a~sa~ 
рiй diesser letto, che di aver staшpato opere: Del recto 111 .Boskovtc 81 
serviva della sua шadre blnqнa пella corпspoпdenza eptstolare ~о! 
ft·atello Baro sorella Апiса е sна propi'a шaclre, ed anche qнalche vo1la 
пtlle sue шi~sioni scieпtifiche, quaпdo veniva а conttatto соЈ~ geпte с~с 
поп conosceva l'italiaпo, соше avenпe durante la sua dtшora ш Bulgaпa. 

Spesso si riccorre alla storia per farle dire поп quello che avvenпe, 
ша, quello che si vorebbe s1ia avvenuto. Nоп роsыашо cost pensarr della 
,.Civblta Cattolica". 

Е нnа rivista asai seria, la conosCiiaшo da ciпqнanta аппi а questa 
parte. Ogпiuno si puo iпgaпnare; ancl1e essa Sli е ingenпata, е la sна iпvo
kпtaria svolista correggera .ben volontieri. 

Dubrovnik Prof. Urban Talija 
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Djela.tnost sunca. u rлa.гtu 1 Q38 god. 
OsoЬito povoljпe atmosferske prilike ove god1iпe шпоg·о su pogo

dovale mog·ucпosti i kvalitetн posшatraпja Suпca. Tako smo шog·Ji u Ja
nнaru о: g. posшatmt·i Sнпсе 23 dапа, sto је svakako u паsiш kгajeviшa 
aosta щetko; Lt ГеЬrнаrн о. g. posmatraJi sшо Sunce 16 dапа, а tt шartu 
opet 23 dапа. Tako smo шogli dolJiti sаsпш vjerпu sblku djeJatпosti Sttпca, 
koja је Ll j311Uai'Ll 1 febrнarн ЬiЈа Z:1atпa, dok је U martн U g)avnoшe Пesto 
pnpнstila. No i~пiшkн i'ine daпi ,јzшесtн 14-tog i 17-toga шarta, kada је 
r\jelatnost povrsшe Sнnca Ьila vrlo veblkih razшjera, te је 16-tog· t. шј, 
r<'lattvш Wolfov !Jroj prekorai'!io vrijedпost 200. Pojava gтапнlасiје Ьila 
;е ovaj шјеsес vгЈо 1iпteпzivпc1, te је пјепа sredпja vrijedпost Gm = 4 87 
dok је sгеdпја vrijedпost Wolt'ova Ьгоја rш = 90, 2. Nije upravo 'Ье~ 
1:1teresa sрошепнti, da је jak1i potres dпе 26-toga о. шј. sa epicentгom н 
Bilogori рао Ll d'o])a prolaza јеdпе vrJo velike pjeg·e (sa svjetloш trakoш) 
kroz relativп,j sredisпji шeridijaп Sнпса. Sasшa је drug·o pitaпje u koliko 
он оЬе pojave Lt пeposredпoj нzroi'пoj vezi, abl se је iz kineski11 starih za
]:'!Sa шоgао нstaпoviti jedпakJi periodicitet za оЬе pojave, паiше za Sнп
с>ше pjege i pojave potresa zeшlje. 

Priv. postaj а za kozmickн 
fiziku u Zagтebtt Dr. S. MolюгoviCic' 

Sonce v ma.rcu 1038 

. , . У. tеш шеsесн је Ьilo sопсе se шоспо aktivпo. Na severni poloЫi 
~е ,!е P~,javtlo ?, пovt11 skнрш. Роsашеzпе pege so dosegle velikost 20", 25'' 
~? , 48 1\11 70 . V 2 skupшah so se pojavtll svetlobш trakovi. Dпе 21 је 
·~11а severпa роlоЬ!а brez peg· ter је to staпje trajalo 12 dпi do 1 apriia. 
~а ш о. dпе 24 шаr~а sta Ьil~ opazeпi 2 шali . pori па + 11° heliogr. siг . 
Ј- Ojavtl se је tedaj IZГaZit sиЬпнштит v dolzшski razsez:юsti do 340°. 

luina роlоЬЈа је Ьila aktivnejsa. Na novo se је pojavilo 14 skupi11 • 
Роsашеzпе peg-e so dosegle velikost 20'', 30", 36", 55", 70", 72" :iп 84". 
\ 4 skupшah so se pojaV)jali stevilпi svetlobп,i trakovi. Aktivпost је Ьila 
kопсеш шеsеса se jaka. 

Razvoj posaшeznih ritшov па severпi iп jнzni polobbl је izredno 
пюсаn. 

.. Na juzni poloЫi је ро januarskem submaksimu пastopil v dпto·j po
lcvte! ш~sеса marca z_elo aktiveп sekundaгni submaksimum, ki је bil ze 
v. tockt о. па ~traш 2/9. Satнrпa 1937 ошепјеп. Aktivnost Ьо v паslеdпјЉ 
шeseo1h па juzш polo1J11 popнstila. 

2
] Na ~everni poloЬii ра је ро ~ulj,jskem 1937 submaksimu П<tstopil dnc 

. шаrса Izraztt ~2 dпе~:11 submmnпum. Ро tеш subшiпimu Ји aktivnost 
I,a seve,;пa роlоЬ11 п~ras~ala 111 nastopi sekundarni submaksimum, kakor 
jt: oznaceп tud1 v tockt о. na strani 279 Satшna iz leta 1937. 

Ро sedanji maksimalni aktivnosti ра nastop1i prvi totalni submini
J,7tm~ ~а o!Jeh poloЬla~,v ki Ьо mejпik pгav_ega maksima, nakar pricne 
splosna aktlvnost popнscatt do prav·eg·a mimma, kakor to kaze tabblca па 
slt·am 61 Sаtшпа 1938. 

Sisteшaticпo opazovanje sопса iп sicer severne in jнzne роlоЬ!е 
y~cake J?OsebeJ, паш пнdi toi'nejsi pregled razvoja soпcne aktivпisti v po
saшezшl1 submaksimalniJJ ritmiiJ. 

Naslednja t~blica naj slнzi za priшerjavo datншov vесјЉ vplivov 
sопса па .zeШljo 1111 щепо ozrai'je, za i'asa posaшezпih prehodov skupin 
preko пav1dezпega centralпega шeridiana. 

Resume 

. . Sonпenfleckentiitigkeit iш Janнaг/Febrнar 1938. Starke Fleckeпtiitig
],~tt zш Ze11t des S-~aпнars-Subшaxiшuшs (im Rhythшus). !ш JanuarjFe
lн наr starke Fernwнkuпg der Sonne анf die Erdatшosphiire: Ge\vitter, 
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'0Ъeгsc\J1\'e!1ll11L111geп uпd Polaгlicl1t. Tal1ellc с!ег Dшctщ·iiiџ~·" vоп I~lсс1,сп
gгнрреп dшch dеп sс11е>iп!Јагеп Zеп tra1meгidiaп Liпd dеп Kгeis VR zнr 
Verg·\eic11Ll!1g des Datш11s der Dнгchg·iiпg·e mit dеп eveпt. Stопшg·еп. 

Po1aгlicl1t iш Јапнаr 19:38. F1eckeпtiitig·keit ZLIГ Ze:it des Pol<cн1icl1tes. 
Анt· 19" 11eliogт. Bгeite еiп 36" rнпder Fleck, vош Zeпtгa1meгidiaп 48'' 
eпtf'emt - Zllr Zeit des Po1ar1:\chtes. Zш derseЉeп Zeit 11'are:1 анГ c1t:J' 
abgt:l\'eпdeteг Soппeпseite 2 grosse F1есkещџнрреп ап dem Е- LШd 'v'v'-
Soппeпraпde iп dег Tiitlig·keit LlПd 1Ji1deteп шit dеш 36'' F1eck iп der 
1'\ahe des Zeпtra1шeridliaпs - ein Fieckengruppen - Dreieck. (\lic!e Ta
helle, d. Grнрреп 11. L. N~: 1, 5 11. 6). 

Nac\1 eiпer So:шeпrotat,ioп 11!11 dеп 21. II. 193S -- \lеrтiпdегнщ,· c\er 
Soппeпtiitig·keit, \Vieder1ю1нпg des Po1:н1ichtes - ausg·ebleibeп. 

Pre/юdi skupin preko krog·a VR i1н navideznega cen/ralneg·a 
meridiana v mesecu marcu 1938. 

], 1 9. ш + 20° 1 460" N slшpiпa: 55" ve1ik Ј pega s 3 jedгi, 
! sledi 10 pegic v гazvoj11, 

2. 1 10. ш. - 26" 1 290" s 
1 • 1 

slшp1iпa: 36" peg·a, v uш1Jri svet1ob:1i 
tгпk, s1ede :3 pore, 

-3-. -~ 12. ш:- --=г-i''l27o" N 1 

! 1 1 

skupiпa v гazkrojн: 30" peg·a z јеd
гош, s1ede 2 рогi, 

4. 1 12. Ш. 10'' О'' S skup1iпa v razvojн: vodeca 70'' peg·a 
s 4 jedri, sledi maпjsa peg·a z 2 jed
ri, vшеsпе 2 pori iп peg·a z vei': jed
ri. Сепtга1пi prelюd! 

5. 14. III. 
6. 17. ш. 

7. 1 20. lii. 
8. 1 22. Ili, 

) 

9. 1 

+ 22" 520" N 20" peg·a z jedroш v гazkorjн, 

-~ 24° 240" S slшpiпa v гazkorju: :30" peg·a, v lllll
bri s\;et1olmi trak, s1ede 8 pegic, 

+ 6° 270" N ша1а pegka v razkorju, 
8° О'' S skupiпa v razkorjн: vodeca 30" peg·a 

z jedroш, sledi 20" pega ter 4 vшеs
пе pegke. Centralni prelюd, vodeca 

1 peg·a v VR о\Ј 5 h sred. evc с. __ 

1

1 ve1ika skнpiпct obstojei':a iz 2 velikЉ 
peg·. Razsezпost skupiпe E-\V 300'', 

! Skнpiпa se је ропоvпо povrпi1a, g!ej 
[ tablico za jaпuaг/t'e\Jfll3Г zap. ste·v. 

-.---!-------,- _l ____ iJ§~:_ ___________ ~--
; 26. Ш. 14" 1 30" S i Vodei':a pega 72'' veblkosti, z 11elikim 
1 1 i iп шаИш јеdгош, 

=-....,..-.....,.-,=--=-:-:-:--i 27. Ш. 1711 60'' S : s1ectei':a pega v velikosti: NS 72" iп 

1 

EW 80" s 5 jedri iп 2 svet1obпa tra-
kova. Prel10d preko пavid. ceпtralпe-

1 

g·a шeridiaпa se је vrsi1 шеd 11 l1 
. 45 ш iп 22 11 30 т. sгed. evr. i':. 

Poprei':пa heИografska siri1ш g·oreпjih skupiп zлasa za severno 
poloЬlo + 13,75° iп za juino - 16,511 • 

Soппeпf1eckeпHitig·keit iш Магz 1938. Анf der Siidheшisphiil·e .isl 
r;ach dеш Ј aпuar - SuЬшахiшшп (iш Rhythшus) еiп ausgepragtes se
lшпdares SuЬшахiпшш iш Магz aul'getreteп. Hiпg·egeп lшtte dlie Nord-
11cшisphare аЬ 21 Marz еiп Subшiпiшuш (Fleckeпlosigkeit). Aul' d•\eser 
Heшisphiire vvird die F!eckeatiitigkeli t iш R11ythпшs Ьis zшп sekнпdareп 
SнЬшахiшuш aнfsteig·eп. (Seite 279, Puпkt 6, Saturп 1937). Eпvartet wird 
t'lП Tota1 - SнЬшiпiшuш a1s Епdе dег шахiша1еп F1eckeпtatigkeit. (Ta
belle Seite 61, Saturп 1938). 

Lj нЬlј а па, april 1938. 
Ivan Tomec 

12СЈ 

Изглед неба у априлу 
\ 

Сунце и месец 
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Мер к ур () 

"' Би к ь 
Венера + Близанци l[ 
Земља Рак '<~i 

Марс ~· (,_'1 Лав ~ 
Јупитер 4 Девојка г р 

Са тур н ћ Вага ~"--

У ран Ј', 
,_:, Шкорпија ll.t 

Нептун f Стрелац + 
Плутон ~ Јарац 

-7 

о 

Квадрат. о Водолиiа 

Опозиција Рибе ){ 

С\'НЧЕВ СИСТЕМ на дан 15-V .. 1938 у Oh О ш. 

Објашњење слике вид· ети ;r ,,Са1'урну" бр. 1 19'38 за , , годину. 

Занимљиве појаве 

1- V Венера у коњункциЈ·и са М 20h В есецом у ; ен ера 1° северно. 
Пепељаста светлост на Месецу. 

8-V Венера У коњункцији са Марсом у О\1; Венера оо, 2 северно 
14-У Помрачење Месеца невидљиво из Београда. 
19-\1 Меркур у највећој јутарњој еЈiоганцији. 
21- V Сунце улази у знак Близанаца. 

22- V Јупитер У квадратури са Сунцем у 1611 а у коњvшщи1·и J\1eceцoi\,I у l8l1. ' - cn 

29- V Помрачење Сунца невидљиво из наших крајева. 
:31-V Венера у коњункцији са Месецом у 17h. 
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Шетгьа. по небу 
"' . Ш тљи по небу" говоршю о сазвеж-

Отступимо од ооичаЈ а да У " е " В 
· ше111 обје кт у нашег нс о а - с· 

t vЈма веr1 се задржимо мало на наЈ леп ' 
, .. ' , . . . , ује остале планете, а камо 
Ј'Е:РИ - која своЈИМ сјаЈеМ далеко надыаш . 
- В а као и Месец има фазе и оне се виде и у на)мањоi 

,n н звезде. енер . . '1 о око запазила и без 
д\'рбину; али било је случајева да их Је Љ)дск 

· 'Гако велики немачки математичар Гаус прича. 
~омоhи инструмената. 
. . . . . . (коЈ· а Ј. е била веh v годинама) п ону дио д;с1 по .. 

1.n је јеДНОМ СВОЈОЈ маЈЦИ · . . __ 
· ~ Г аус Ј. е мислио да t,e своЈу маЈКУ vrзнена 
rледа Венеру кроз дуроин. Meh~ 

· · дурбину видела r;ao у зан срп. • '!Ј-
дити изгледом В ен ере ко) а се :У . 
>-им изненадио се сам Гаус, а не љегова мати, када га Је о;а, погле-
r;авши кроз окулар, упитала: зашто је Венерин срп У дуроину нао
~шко окренут? Велики математичар није дотле иыао појма ~ томо д: 

види венерин lјЈазе голим оком. Овако оштар вид врл Ј 
његова мати . . . . . 
Ј'Е.дак а све до проналаска дурбина нико ниЈе посумљао да наЈСЈа)нИЈа 
. , l П што се отстојаље Венере од Земље релативН') 

11 ~ан ет а има оазе. о . , 
' ен привидан пречник веома много мења, на)-

с;натно меља, то се и Н> . ~ 
· . vзани срп дакле кад )е у оЈшзини ко-

•_;е!ш је кад се Венера види као . 1 

љункције са Сунцем, а најмаљи кад је цео планетин котур осветљен, 

:(акле приликом опозиције. 
рономе али се још Једна појава код Венере много занима аст , 

Ј. реhи Наиме понекад се на неоСВL''"" 
Ј''··шта позитивно не може о љо . , 
,,, римеrу)·е слабо светлуцаље, које је приме11ено 
л-еном делу планете п ' 1 

ине Ово светлуцаље потсР · 
•:ак и даљу У инструментима средље велич .' 

· · ~ аснио сликар и научник 
!1с1 на пспељасту светлост Месеца, КОЈУ Је оо] . 

део Земље одбија Сунчеве зраке, КОЈИ Вин чи: осветљени ;Јеонардо да 
обасјавају слабом светлошhу љегову Сунцем вео-

падају на Месец и 

сГ>етљену површину. Да ли 
је светлуцаље неосветљеног дела ВенеринЕ' 

а свет'пост Месеца, или је 
као пепељаст површине сличног порекла 

~ а то се за сад не зна. 
'АОЋда само оптичка ооман , З 
· ' Венера као и eм-

XVII и XVIII века мислили су да , 
Астрономи 

. 1· е могу се наhи више по-.ъа, има свог пратиоца. У историЈи астрономи , 
. ,_ чак и видеди Венериног са-

,патака о томе, да су поЈедини посматра ш 
тишта. Њега је на пример видео Фонтана 1645, Доминик Касини 1672 

vi 1686, А. Мајер 1754, Радкје и Монтбарон 1764. Ламберт је У тражељу 
еко да је по свим овим посма-

ВЕ:нериног сателита отишао тако дал , 

и љегову путању. Фридрих Велики, који се инте, 
е,·раљима срачунао 

·е веровао је да Венерин сатетп заиста 
ресавао за успехе астрономИЈ , 

· 1-ер су многи то тврдили, те предложи да се исти назове име ПОСТОјИ, 

д б Али чувени научник одрече се 
ном великог математичара елам ра. _ 

скромно и духовито: "Је ne su-ts 
ове части и одговори пруском краљу . 

au ciel le satellite de Veпus, ni assez Jeune 
гi assez graпd pour d!eveпir 

L•our l'ptre sur !а Terre". 
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Време у фебруару 

Издаје Ваздухопловно метеоролошко оделеље у Земуну). 

Месец фебруар, последљи зимски месец, био је ХЈrа;џrији од ме
сеца јануара. Средље месечне температуре му нису биле шrже од ја
нуарских али дневне разлике температура нису биле велике. Сем тога 

it' овај месец био претежно облачан са појавом водених талога у виду 
кише и снега. 

Овакве временске пршшке биле су условљене јаком делатношhу 
~иклона у почетку месеца над европским континентом, који су се радо 
sадржавали над северном Европом и над Средоземним Морем. Одр
},·аваље ових циклона изазивало је из.лив топлијег ваздуха из суптроп
сшх предела, који је преко Француске долазио на расхлађени конти
нент. Пошто је долазеhи ваздух по својој природи био релативно суа, 
зато је на копну изазивао извесно разведраваље. Ова маса ваздуха, 
била је често пута одвојена од свога извора Азорског максимуиа, по
јавом депресије на Атланском Океану, а услед хладног копна и прису
ства снежног покривача на земљиној површини постепено се расхла
ћивала и развијала се у један засебан антициклонски центар са среди
штем над северозападном Европом. Расхлађени ваздух овог антицикло
на преко Алпа и Карпата спуштао се у југоисточну Европу, где ЈС 
ролазио у додир са топлијим ваздухом циклона са срсдиштем на Је
Г<~јском Мору и подржавао претежно облачно време са слабим теи
нературским колебаљем. Само са потишиваљем делатности Јегејских 
пнклона даље према истоку у нашој зе:vrљи је наступала извесно разве

.z"равање, које је било кратког века. 

После 10 фебруара, када се активност циклона са запада помери
~d на источну половину Европе са Гренланда се спустила хладна маса 
в:1здуха која је најпре захватила северозападну и средњу Европу где 
jL изазвала обилан снег. 

Ова хладна маса преко Алпа и Карпата спустила се и у пределе 
наше зеиље, где је изазвала најпре појаву кише, а после и снега, који 
l'<= јављао у свима предеЈшма, а нарочито на јужном делу, где је по
трајао и неколико дана. 

У след ствараља области високог притиска над северном и севера

западном Европом и присуства ниског притиска над јужном половином 
нштинента, цела јужна и југоисточна Европа била је изложена на
ј ~з ди север н их ветрова, који су донели собом осетно захлаlј.:ље и по
времен снег, који се јављао местимнчно уз појаву кише. Овај високи 
притисак нагло се проширио и над јужну половину континента, по
тиснувши делатност циклона далеrсо на југ. Облачно време владало 
Је још у целој нашој земљи са нешто кише у пределима ближим При
морју, док је у северним пределима наступило извесно разведраваље. 

Висок притисак владао је над континентом све до краја месеца подр
жавајуhи претежно ведро време у средљој, а делимично облачно и 
умерено хладно време у југоисточној Европи. 

Кретаље временских прилика по данима види се из приложеног 
грегледа: 

1-2 фебруара: Делемично облачно на северној, а облачно на 
јужној половини. 

З фебруара: Облачно у целој Краљевини са снегом средином др
лсаве и у западним крајевима. 

4-5 фебруара: ПреовлаlјиваЈЈО је облачно у целој Краљевини. 

6-7 фебруара: Облачио и магловито време, нарочито на северо
·;ападном делу. 

8 фебруара: Разведило се на Приморју и у северним крајевима, 
Облачно у осталим пределима. 
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КРЕТ АЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТ А у ПОЈЕДИНИМ СТ А
НИЦАМА у МЕСЕЦУ ФЕБРУАРУ 19З8 ГОД. 

СТАНИЦА 

1 1 Љубљана 
21 Загреб 
З Марибор 
4 · Бања Лука 
51 Сарајево 
6 Кашшовик 
7 1 Тузла 
8 1 Мостар 
91' Краљево 

10 Брод н/С. 
11 1 Нови Сад 
12 Осек 
1З Сента 
14 В. Градиште 
15 Београд 
16 Крагујевац 
17 Ниш 
18 За ј е чар 
19 К. Митровица 
20 Пећ 
21 Скопље 
22 Демир Капија 
23 Битољ 
24 Раб 
25 Сплит 
26 Херцег Нови 

температуре Број дана 

(-0.5(--12.0: 21 . 1 1 
10.71,2R. : .. 71! 6' .. 28\ 1. З 41 

! 1.1 - 7.21 9 11 6'28
1 

61 9'122 11-'1 21 4 
1 1 .з~.- 7.21 20 lш:6]28l121 7,24,--

1 
зi 

'· о 5'- 9 О' 4 i .. 12.01141 711Зi2Зl 11 З, 7ј 
. 

1 
. 

1 
. 1 2'28 1 5 2' 9 

l-2 51-18.11 25 i 10.1116: 311 1 1 . 1 '1 ' 

1-1.8'-11.6[ 25 '1 5.8!.171 2,1727.17[-111 1 

1 

о·4'- 8.91 1 12.8IJ61 5(141261-1 з. 4 ! 
6:4:- 2.0( 25 1 16.0[17: 9! 81 71'-1 7\111 11 
1ЗI-10.4i 24 1 11.6116! 1!11ј2з-, з .. l 4 1 

i 1.6 - 7.oi 20 1 11.5:2s[ 8f10:27 -! 5, з, 1 
1:6',- 7.oi 241. 11.5[28'! 519(24г\ 2'! з\ 1 
19'- 5.9i 20 11.0!17 7 6,24

1

--. з 2 1 

1'ol-1o.8i 24 12.2117110 4126 8\-1 41 1 

1.61- 8.1( 24 1 11.0128!-\12 22 - 114' зl 1 
1.31- 85: 24! 11.2i17( 4[12221- 21 2 1 
1.41-11:41 24111.7(17( 2(111271 71 21 '1 1 
1.31- 9.31 !4 10.5\Щ З\1212112 2 4 1 
1.31-~ 8 Oi 10 9.01271 З 10l24 -1 2131 1 
о'з:- 9.41 14 i s.sl 51 з(1оl24 зl- Зј 1 
o·6l-11:21 21 1 10.6111'

1

. 5114124( 11 2 4 1 
2.21- 7 6[ 14 1 10.2119 4112(191 11 21 41 1 
2:зi- 7:51 14 ј11.8!61 5112121111 4

1 
41 1 

0.51- 7.si 16 1 11.Зl11 313125 11 2, 5 ! 
5 41- 3.0( 21 11З.2\ 71151 611 41-1 71 2[-( 
6.8i- 0.4; 1З 15.ЗI 511З 9 1 ! 91 1·1 6; 
R:8!- 1.4; 2з 1 17.4117112~ 9:-:-, 8!--1 

Пад. 

12.0 
14.0 
22.3 
51.0 
62.5 
50.7 
22.3 

116.2 
26.4 
2З.1 

4.7 
4.4 
2.4 

11.3 
17.З 
22.2 
25.7 
30.3 

5.1 
54.1 
20.8 
35.0 
54.2 
22.9 
90.3 
!L6.Э 

9 фебруара: Ведро У целој краљевини. Мраз је ојачао У цеЈ 

зс:мљи. . е ро на јужној по.т 10 фебруара: Наоблачење на северно), а в д 

вини државе. и снегом 
11 фебруара: Об.лачно У целој држави са кишом 

северној половини. . на северној, а обл 
12-15 фебруара: Преовлађивало Је облачио 

'10 са кишом и снегом на јужној половини државе. 

, 16-17 фебруара: Преовлађивало је облачно са захлађењем У 
киш'е и снега било је на северној половини и у запад! ;;ој земљи. 

I'ределима. 
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18-20 фебруара: Пост·еrrено разведравање у ссвернюr крајевима. 
ОбЈiачно у осталим пределима, где је би.ло још кише и нешто снега. 

21-22 фебруара: Постепено разведравање у целој земљи. 
2З-28 фебруара: Преовлађивало је ведро и У'Iерсно X.7Iaii.НO вре

:~·:е У. ц;.~ој земљи са нешто повеl1аном облачношћу средином државс, 
r де ЈС о11ло и мало снега. 

Кретање појединих :11етеоролошких е.те:vrената у целој земљи ви
ли с<е из П!ЈИЈrожене таблице. 

Pregled f n.ovoзff 
PLANETOID! 1937 \\10 ј 1937 \VE: f METEORSKE RIJEKE. Мј smo 

Vec smo 1imali prШke na оvоше mje- нроzоrШ ovdje па jstrazjvanja cнve
stн нpozoriti na Јјјер napгedak а· nog astronoшa С. Hoffmeistera, koji 
strorюmske пauke u Jug·oslaviji, а је dosao do zakljнcka, da паsе Sl!п
sada је ktoшe priclosao ПOV!i uspjeh. се sa рlапеtшла pгolazi kroz veliku 
Astroпoшski opservator Beog·radskc meteorsku rijekl1, koja se prostire 
uпjveгzitetske opseгvatoпije g. М. izшedu sazv1ijezda Bika i sazvijezc!a 
Protic otkrjo је opet dva noya pla- Stгijelca, а l1 Ыт sшjerovjrщc vjdjшo 
m:toida 11 поС!i od 29 па 30 поvеш- i пajvecma taшпih oblaka. No oviш 
bra, doticno od 5 па 6 deceшbra рг. i:~trazivaпjima prig·ovoлio је nedavпo 
g., kako to Citaшo u Beob.-Ziгk. d. astroпoш Ј. Норре (Astroп. Naclн. 
Astroп. Nachr. ХХ, Nr. 1 od 8 jan. 264, Nr. 6326; 19:37). Оп iznosj izvo
o. g;. Medlltiш је g·. Protic 11 posled- re mogнcnosti pogтesaka kod ро
пјеш brojl! "Bulletiпa" Astroпoшske smatranja шеtеога, te нkazl!je ,ј па 
opservatorije н Beogтadl! (11, No. 12, i11ЩЏ1cnost teorjjskog· jstrazjvaпja u 
1937) pl!Ьljoirao ј elemeпte o\rih pla- tоше sшјеп1. Норре drzi, da klasdc
пetoida, koji pripadajl! 11 skup Ьii- na teorija шeteom nece шосi ргоsј
zЉ tjelesa sa srcdnjjш щlaijcnostima rjti nase znaпje н tome pogledн, te 
od Suпca 2,45, dotjco 2,6:-: astr. jed. је нvјеrеп, da treba нdarjti поvјш 
Pozпato је, da је g·. Protic vec prije pнtev1ima, kao sto је: to нсiпјо Oepik 
паsао planetoid 1936 Т В kojeшu је (Нагvагd (jrc. З91; 19:34). 
Opseпratoпjja dala јше "Srbija". Тај 
p]aпetoid prjpada Skl1pl1 пesto llda· 
!јепiјЉ tjelesa; njeg·ova srednja l!da
ljenoc:t ocl Sш1Са iznosj 3,17 astr. jed. 
Pozeljno Ьi Ьilo, da se na ovoj "je
diпoj" паsој Astronomskoj opseгvato
ri.ji l1ved'l1 1i astroiiz1ikaJna шjere::tja, 
koja Sll daпas 11 sredistu пансnоg iп
teresи, te da se ne preza пi pred tc
orijskjш istrazivaпjiшa, koja јеdјпа 
uvadajl! red ll g·oшill1 гezнltata op
servacija. Mi se vеsеИшо оvоше ll'i· 
рјеhн па~е naнke, koja нk:1Zllje па 
pocetak valjaпe oгgaпizacjje rada па Nг. 6.32.3; 1937) da rijcsi jos jed!lo
spoшenнtoj opservatorlijj koja је jos . zпatno pitanje i to па osnovн siia 
ist.oш н stadijн паsсепdј. Sрошепнti gтavdtacije. Oko svih sp.iralnЉ таg·Јi
шогашо, da Ы јеdпоше od пovih рЈа- па postoje jos i r-azasнte шаsе koje 
netoid'a svakako trebalo dati ime "Ј н- c1Jllhvatajн шаg·[јпн ј oko п је sн гаs · 
gos1avija''. Pozeljпo ь,ј Ьilo, da пјен pгostrte l!Пlltaг rotacijonog <:!ipsoida. 
razvoj kreпe шаЈо ј 11 decentralisUC- lalш је pokazao teorjjskim puteш, 
kome с\нhн, te da se Jskorjste od]j('. cla ove шаsе пе роgоdнјн postaпku 
ne amos!erske рп!Јiсе nasega Jadra- spiralпog oЬlika шаg·Ипа, vec sta vi-
пa. Okгatko, treba vise sirokogл1d- se i sprecavajн razvoj 11 tоше sшje
пostr, sto пеkа пат se пе zашјелi. 1l1. Tako smo se opet znatпo od-

pr;sт ANAK OBLIKA SP!RALNIН 
MAGL!NA. Pozпato је, dfl sрјгаlпе 
шаg·Нпе imajн пajvecma log·aгitaш
~ki oЬlik, te da se пајvесша ос\шаtа
јн. Mnog·j astroпoшi kнs,,]j Sll, da 
ргоtшласе postaпak spiralпog oi)Ji
Ea, te Sti nek1i iziш sile gгavitacije 
pretpostay!jabl с!'а postoje i пеkе clгu
g·c sjJe, koje роgоdнјн 1·azvoju ova
kova oiJlika. U пај:юviје doba ро1ш
~ао је Н/ lalm (Astroп Naclн. 26{ 
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sazvezda Cetlls. Pojava trajala је Jnakli od clet'initivnog rijeseпja ovo- k d 
пајvесша poloviпoш se ll:1 е, re ~е 

ga рrоЫеша. је tripllt l!Zastopce poпovila. Kakn 
LNIH МА ll literatllfli nеша парошепа о tоше. 

INDEKSI ВОЈА SPIRA · da bii slicne pojave Ьile priшecne, to 
GLINA. Dok је kod zvijezda staja- је g. MohorovicN:c pllЬ!icirao ovd 
cica ind'eks Ьоје ovisa:1 od apsolllt- svoja posшatranja ll "Astropom. 
ne veliбine zvijezde, to Је t.rebalo Nachr." 265, Њ 6342-:-43, te ~rz1, da 
;istraziti kako је to ko~. spн·alшh ш~- se ovde radi 

0 
оЬlаснпа prasшe vr

gliпa. Ovll zadacll ri]esila Је nle1,11_ac- lo sitпih cestica, koji SLl iz i1:;terstelar
ka astгonomkiпja g :d1ca Е. ::OCПdLI- nog· prostoгa pгodгli Ll пasll. atmos
sc!Jeinder. Ona је na zvijezdarпюJ l1 feгl!. Ova pojava sigшno .• n.l]e tako 
Koпigstllhlll odгedila indeks !ю! е od гetka, te g. dr. Mohorovюc poz1va 
209 spiгalпih шаgl.ша, te Је svo,e ГЕ> шotгitelje шeteorsk1h po]ava, da pп
zllltate pllЬliciгala ll Astron. Naclн. paze пеЬi li i oni шоgИ takove ро-
264, Nг. 6322, 1937._ Tako jed!Jkl_la ~z- jave videtli. 
пепаdеnа kad је пasla, da 1111 е s о-

је spiralnih шaglina пе ovis.i od' :111
- , \)CASSIOPEJAE. U "Beobacht. 

hove apsolнtne vel1iciп.~, .''ес tek od Zifkul.'' d. Astronom. Nachr. 20, Nr. 
пjihova oЬl1ka. NaJVeC! шdeks ~ОЈ~ 3 od 28 jan. 1938 izпeo ]е g. dr. !Vfo
iшajl! шaglllпe . bez sрнаlпе stгнktll_ !Jorovicilc Stj. sredщe polllшeseCJe 
re, а па]шап]Ј шdeks Ьо]~ ЈШа]\1 ~~~~ vredпosti prividnog SJa)a ove nove 
gliпe sa 1zra~1 to sp.!ralшш oЫ!l~:bli _ otkrite pгoшenlj1ive zvezde па osno
Ш vгlo prodl!zenog vretenastog 0 jih posшatran]a Jzшedl! po\o
ka. Nаша se Clini stvar sasшa prн~d~ ~~~esvJllna 1937 ј p~lovline ја~наr~ 
nош, ЈеГ od оЬ!Јkа шаglше o~;:~s~ 1938 god. Tako је Ью П]еп рпvdш 
njez1inft starost, а ро toшek 1 s. _ sjaj dгнgе polovi:ne јl!па 1937 god. 
zvijezda ko]e se пalaze Ll .ta _ovo\ ша 1 ш 60 ргvе polovine septeшbra 1937 
gli:1i. Ovftko nаш astro[Jzlka 0 vara 1 : 1 ~ 74 orve oolovine noveшbra 
nove pog·lede н gradн od ko]e Је fg37 ' g. 2,' 

111
-27, te prve polovine j~

kozшos sazdan. nнага 1938 g. 2, ш 79. G. Mohorovi-
Dr. S. м. 1 1 cic navod1i, dla prividn1i sjaj ove .lepe 

zvezde је nesto porasao sredшoш 
SVETLEC:! METEORSКI OBLAC:I. / ја:шаrа о. g., а da је zvezda н ~~-

- . D S М -: сешЬпЈ 1937 i janнara 1938. g. VJse _ Nas saradшk g .. prof. г. · ~ 0 
1 t шenjala svojll Ьојн. Kol1ko sшо 

horoviбc рпшеtю Је 26 nov. ~93/ g. 1 рн 
1
. pгiшetiti slazl! se ovi rezнl

iza 20 h navece c\ifнzne svetlece 11_1;-~ ~л~_g 1 гlо dobro' sa vrednosbiшa dгн-
tеогпе oЬlake kako se Ьгzо рошн.:н ~ 1 v ' 
iz pгedela sazvezda Taшtts sргаш . gJh posшatraca. 

Knjige 1 ca.sopisi 
RNATLAS Mit eineг Einlentнng von Prof. Dr. 

Friedric!J Becker: STE . Ь1 · Ferd Dtiшшleгs Veгlagsbнchhand-
J. Plassmann. (~4 str. teksta 1 ~ tM ~ 70) :__ Prijateljiшa пеЬа prllza se 
lнпg, Beгbln. С!Јепа: нvezano . · dl:. : at.las neba koji sadrzava sve pro-d . ·Tk da 51 паЬаvе ova] о ЈСПIЈ ' . 
ov Је рГ!! а, . .. d\'• kvalitete ovoga орсе pozпa-
stiш оkош vid\jive ZVl]ezde do 6 111. 0 !СПе . t. t' VeC сеШО tek 

• di L 'ttrow-a netгeba napose JS llca Ј, 
tog pгeradenog atlasa 

0 1 
. 

1 
.. е z·"iJ'ezde 

1
·asno i параdпо . t · 0 da se ргош]еп JIV v• _ 

dstaknlltJ sre пн zamlsa ' . - \akticki ekvator. lJ . ь· heшtsferaшa naznaceп ga 
uznace, te da Је па о 1111 . . iпteresantпih objekata, а njihove 
tekstll nalaziшo шпоgе нрнtе 1 popllse 

1 
·

1 
· " repгodнkcija 

. .. . k i. 1940. U tekstн па aZLшo о 
pozacJ)e s~edene па .. ~kvшo с Ј Ь. ekata. Atlas sadrzava pгegledne karte 
лekih na]шteresantш]lh nebeskJh о Ј k t MJ·eseca Atlas је l1 ve-

.. . . . d HTada i Ргеsере, te ar tt . ZVt]ezdaшl1 ]ata Ple]a а, .~Ј - ze svatko nabviti, ра ga toplo рге-
Нkош fогшаtн li tako Jeftш, da ga шо 
rчннi'ятn oriiateliiшa пеЬа. 

IЗБ 

Friedrich Becker: GRUNDRISS DER SPHAR!SCHEN UND PRAKT!
SCHEN ASTRONOMJE. Mit Beitгiigeп von Ог. В. Sticker llПd. Ог. О. 
l·i

1

ac!Jtl. (167 stг. Ferd. Diiшшlers Veгlagsllнclll1aпdluпg Вегliп ll. Воnп 
1934. Snizeпa оiјепа za inozeшstvo R. М. 3,60). - Tkogod se zeli brzo 
нpнtibl u osnovпe ројп:оvе ~fегпе i prakticпe astгonoшije treba da po
segпe za оvш1 l1Јерш1 1 ]asшm dJelom. Као predzпaпje zahtjeva se sгtd. 
r.joskolska паоЬгаzЬа, te се ovo djelo dоЬго poslllziti stlldentiшa пastav
п6ciшa kosшografjje ј amateш-ustroпoшiшa; za posljednje је опd ј пeop
hodno Potгeblto. Кпјјgа se dijeJj Ll cetirj odsjeka: U ргvош sн razlozeпi 
teшe\ji sferпe trjgoпoшetnije, пebeske koordjnate i шјегеnје vrешепа. 
Dгн~i odsjek sadгzava гedllkcijн astroпomskЉ роsшаtгапја (precesija, пtt
tacz]a, paгalaksa, aberacjja, гefгakcija). U trесепш odsjeckll op1saпi SL1 

fenoшeпi gibanja, а ll cetvгtoшe odsjeckн temeljli prkticne pozicijoп.: 
8Stroпoшije. U dodatkн је Гасuп iпterpelacjje ј 1јzгаvпапја, te temelje kaг
tog_rablje, Prizпatj шогашо, da пат је шаlо lldzbenika pozпato, kojj se 
odlzkщн ovakovнл jas111im ј jedlпostavniш пасјпот prikazjvaпja ј ic\:oji sa 
vladavajн Jahkocoш ovako tesktt шaterijtt. Орrеша kпjige је odljcna. 

Н. Ј. Gramatzki: НlLFSBUCH DER ASTRONOM!SCHEN PHOTO
GRAPH!E. (102 'stг., 29 sJ. i 1 tаЬ!а. Feгd. DuшшЈегs Veгlag· Berliп tt. 
Bonn 1930. Сiјепа snizena za i:юzeшstvo, Ьгоs. 3,25.) - OsoЬit; iza kako 
~tt _,aшa~eш-as_tronomj llvi)djeli predпost гeflektora ргеd гefraktoгoш, po
ce.lz stt ~- ош foiografski sп,;шatli iпteгesantne пebeske objekte i proшjeл
lpve ~)'1Jezd~, Uzmemo li jos u obziг i lahkн шоgш'поst S!lliшanja пеЬ8 
sa оЬ1Јсnош foto-kameroш, tada v:idimo, da је za amatettг-astroпoшa Ьilo 
od velike роtгеЬе, da шн se ргнZ\i zgodlna knjiga sa sviш llplltaшa ј ге
серtiша. Pozпati strнcnjak !ng. Gramatzki, pгedsavпjk cuvene tvгtke Astгo. 
Gese\1schaft Beг\jn-NeнktШn, daje nат ovdje kratkн, ali sigнrпн нрнtн 
па osnovll vlastita .i pлiznata гаdа. U prvoш odsjei"kll govorj о optickjш 
poшagallп:a astгonomske fotogгat'ije i to vrlo jnstruktivпo 1i јаsпо. U drн
g·oш odsjecku govori se о heшijskim рошоспiт sгedstviшa нzev н obziг 
i fotogгafijн н iпfга-сrvепош. U treceш odsjeckн razшatгa pisac fotogгa
fJsanje гaznih пebeskih objekata: Mjeseca, Sнnca, kometa, planeta, шeteo
ra i zvijezda stajacica, raшatra :На se шоzе pojediiniш instгшлentoш po
stйci ј нpozorava takoder n na sve doskocice za dоЬаг ttspjeh. Kod toga 
r;ije pisac zaboгavio пiti па snimaпje spektra i sciпtilogгaшa. Ovll нsрје!н 
knjlizicн ргерогнсашо pгijateljiшa neba, jer се im dati шnostvo pobllda 
za saшostalni rad, koji је шоgнс i sa cednlijim sгedstvima. Pisac pokazao 
гаш је ovdje ·i svoje нspjele sniшke Mjeseca, Магsа 1i Jнpitera, а posljed
лje sн nas нргаvо jzneпadli!e гadi svoje ostгiпe i velicine, рrеш stt sniш
lJeпe sa шаliш iпstгшпеntош. 

Bernhard Sticker: HELL!GKEIТS-VERZE!CHNIS von 620 Stec1ea8. 
bls 12. Gгosse. (62 str. Ferd. Duшшleгs Ver\ag, Berl1in н. Вопn. Сiјепа 
R. М. 2,70). U ovoj ша\ој knjlizicj daje poznati njeшacki astroпoш гezнl
tate svojЉ шjerenja izvгsendh na opseгvatoг(ji l1 Вошш. Pгividne ve1i6jп,1 
mjerene Sll fotoшetroш Graffova oЬlika i svedene na Р. D. fнndaшentalni 
ыstеш, а pogгjjeske песе preшaSIЉi 0,06 ш. U popisн nalazimo 400 zvi, 
iczda izшedн 31° i 40° sjev. dekliinacije, а 220 zvijezda izшedн 0°-31 о i 
40°-51 о sjev. deklinacije; prividlne veJ,icine date sн р о шjerenjiшa Stickera, 
Ktistaera i Pragera нz najvjeгovatnijн srednjн vrijednost. U navede:1iш 
7опаша zv1ijezde Sll ро пюgнcnosti tako odabгane, da Sll pгilicno jedпo-
1iko razd,\jeljene ро nebll. Katalog doCii се dоЬго svim шotriociшa pгo
mjeпljivih zvijezda, koji rad'e sa malim instгшлentima, јег опi tгebajll sa
-sшa poнzdane podatke za zvdjezde s kijoшa pгoшjenlive нsрогеdнјн, te 
se cin1i, da s te stгane nеша kato\ogн zaшjerke. 



\36 
. . P!lege cler Himmelskuпde uпd 

ОЈЕ HIMMELSVv'ELT. Zeitsc!mft z,иг v Frенпdеп с\. Astroпomie а. 
ccпvandler Geblete. М1ttе11нпgеп d.dve:<=111.1__:12. Ferd. Dншmlers Ver1ag, 
1.usш. P11ysJk (V. А. Р.). XLVII fa~a-·z;v;пozemstvo R. М 7,30) - t)va) 
Ikr1ш Lt. Во пп, 1937 .. God. pr~~~zdaп~u а пећа шеdще pozпatJ astroпoн: 
<·c1SOpis l1)e111aCkl!11 рГ1ј~tе1]а 'Z\ ) SV esk17П stГLtCП)aC1111cl-astГOП011111113 medt; 
" StJ'cker Lt sагаdПЈ1 sa р п 1111 l Ј В de ten BrLl" geпtoe, К1еп1е 1tc\., а 
,, . 1· . Јепа .;,ао аа ' ь d " za· 
1 ојнла па1аz!1110 1 s аvпа ill1 ik ttdrнzeп)a. Dakako а Је о\а 
.pus1Jedl1)1 spo111eпllt1 )е 1 pred~-;Jedlп· 1 а111аtеша pokaza1a svtt oziч1JПOS~ 
t11J~rпa saradщa pпzпatlh s!rllcп)a .;,aate rad а111аtеша c\aJL!C1 1111 pravac 1 

~ I\.OJ0111 Ll шozemstv~ str~cПJ3C1 ~~1li 1 rad1li па koortst пattke osomto па 
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"Звезде и атоми 

Г ОД. IV 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ

ЈА 3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И Г Е О Ф И 3 И!{ У 

Б Е О Г Р А Д, М А ј 1 9 З 8 Б Р О f 5 

Пол орно свет ло ст 
(Свршетак) 

Засебно место заузима теорија француског физичара 

Мерана (1733), која је од нарочитог интереса, јер се може:: 

·;·матрати као претеча модерне теорије поларне светлости, 

ношто се ту први пут износи мишљеље да проузроковач по

,i!арне светлости потиче са Сунца. Зодиачка светлост, која се 

види са Земље, нарочито у крајевима ближим полутару, по 

Л1ерану је светлосна материја која припада сунчевој атмо

сфери, јако развученој у равни сунчевог екватора у виду СО' 

чива. Ту светлост пресеца Земља два пута у току године, u 
иначе се наЈrази у љеној близини, услед чега магнетски по, 

.юви ЗемЉе могу да привуку себи љене делове, па они при 
I1ролазу кроз земљину атмосферу светле. Објашљеље је било 

с<1свим оригинално и убедљиво. Сад се могла објашљавати 

и периодичност поларне светлости, не само дневна и годиш

ња, него и секуларна. Кад су доцније, Ангстрем (1867), а за

тим и други утврдили да се у спектру поларне светлосr:и на

лази зелена линија7 ) која се појављује и у спектру зодиачке 

светлости, идентичност обеју појава постала је још вероват

нија. Али је теорија имала и ве,'!ики број противника, м,~Ј:,у 

~Јристалицама електричне теорије. И пред сам крај XIX сто

лсћа све је веhи број научника који долазе до увереља дсt 

правилно објашљеље поларriе светлости има да припадне 

бу дућности. 

Напоредо са постављаљем теорија за објашљеље полар

не светлости, које су све подбацивале, вршена су врло рев

носно посматраља саме појаве, добивени подаци сређивани, 

у каталоге уношени и брижљиво статистички обрађивани. 

Података је било доста. Има забележака и из времена пре 

7) Линија са таласном дужином 5577 ангстрема, о којој се још не 
.>на тачно како постаје. 
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Христова рођеља. 503 пре Х. р. у ИтаЈrији су виђена "ватре
нс: копља на запаљеном небу". Аристотел даје описе свет

.посних појава у Грчкој и Италији између 358 и 337 пре Х. р., 
које личе на поларну светлост. За владе Тиберија (14--37) 
6ИЈIО је тако јаких појава поларне светлости, да су једном 

I<охорте биле послане у оближљу Остију да гасе пожар. Та 

rюсматраља и прикупљаље података дали су позитивне ре· 

?.ултате. На основу тога је одређена периодичност, честина 

и географско распростраљеље појаве и тако утврђено да по· 

сгоји неки однос између ље, земљиног магнетизма и сунчевр 

<1КТИВНОСТИ. 

Однос према земљином магнетизму показује се у томе 

што се за време јачих појава поларне светлости јављају 

магнетски поремеhаји и што ти поремеhаји престају убрзо 

после ишчезавања светлости. А однос према сунчевој актив

ности се показао у паралеЈrности периодичности поларне 

светлости са 11-годишњом8) периодичношhу релативних бро

јева сунчевих пега, иако та паралелност није тако савршена 

vao она између сунчевих пега и поремеhаја земљиног магне
тизма. Поред ове 11-годишње периодичности изгЛеда да по· 

стоји и периодичност са дужим трајаљем, око 56 година, ко· 

ја се више него прва тиче баш великих појава. Сем тога из· 

гледа да се, у још дужим временским размацима, јављају 

наизменце епохе са релативно честим и епохе са релативно 

ретким појавама великих поларних светлости. Годишљи пе

риод показује да се пола:рна светлост најчешће јавља око 

равнодневица. За тачније одређеље дневног периода били 

су потребни подаци из новијег времена, на основу којих је 

Еонстатовано, за арктичке крајеве, да се поларна светлост 

најчешhе јавља око 221;2 ч., а затим око 41/2 ч. локалног 

времена и да варира са географском ширином. Узимајуhи 

,:юкално магнетско време (по магнетском меридијану), Вегард 

је нашао да тада максимум дневног периода пада свуда око 

1,3 сата пре магнетске поноћи. По новијим подацима је утвр
r,ен и период од 27 дана, као и код магнетских поремеhај а, 

што везу са Сунцем још више истиче, јер толико (27,5 дана) 

траје једна ротација Сунца. Из новијих података је и однос 

пзмеђу магнетских поремећаја и поларне светлости боље уо· 

чен. Једновременост обеју појава, која је и приликом појаве 

8) Тачније 11,3 година. 
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{)~ 25/26 јануара констатована, не мора да значи да сама по. 
ларна светЈiост врши ут · 
-· . ицаЈ на земљин магнетизам. Анген-
·'-аЈстер мисли да се ове две појаве манифестују напоредо као 
последице истог У"-рока По . . . ~ ·. љему магнетске поремеhаје иза-
~иваЈIУ индукционе струЈе које се образују кретаљем јони
~ованог вазд~ха у високим слојевима атмосфере на супрот 
систему линиЈа сюrа магнетског поља Земље до ч . , ега долази 
nриликом продираља ел 

ектричних корпускула у атмосферу 

Сл. 7. 

i О г~ографском распростраљењу поларне светЈiости доби· 
,емо НаЈпрегледнију претставу из слике 7. На географској 
Еарти су повучене изохасме, линије кој е спаЈ· аЈ·У сва ме с"' а са 
l'СТИМ бр . · • 
г' ОЈе~ ПОЈава северне поларне светлости у току једнР. 
одине. Бројеви су наведени поред линија и претстављај; 

=~~:вно про~ечне, средље вредности. Испрекидане ЈIИНИјf' 
' Ј ~ресецаЈу ~зохасме претстављају магнетске меридија
.Је, КОЈИ се састаЈу у магнетском ПОЈiу. Као што се види ере 
диште овално-кружи . · ' ' 
, их ЛИНИЈа, изохасми отприлике је на 
ср~дини између магнетског и географског пола Треб -
сСамо на уму · а имати 

да се ситуација на слици односи 
на епоху окп 
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ости) је 

1870. ПОЈrожај те тачке (пол северне поларне светл , 
нриближно на 81" северне шир ине и 75" западно од Гринича, 
а то је врло близу тачке где површину Зе~1Љ~ пресеца оса 
љеног перманентног магнетског поља .. НаЈд~оље извучена 

• • 1-о с роЈ ем поЈава преко 1 ОО 
изохасма показу Ј е зону са наЈвеnим о , 
на .годину; љено остајаље од пола поларне светло~ти изно
си око 23". Број појава опада не само кад се иде к ЈУГУ, н_его 
и кад се пође ближе полу. Београд би требало да има r_ro Ј~~
ну појаву на 4-5 година просечно. Иако на слици нИЈе ооу
:-,ваћена цела половина земље, треба знати да је поларна 
светлост примећена и у крајевима много ближи~ полутару 
(Сингапур 1909). Несумљиво да се и на јужноЈ половr:_ни 
Земље поларна светлост приближно овако распрост~ре, зооr 
ретке насељености број података је много оскудниЈИ, те_ ни· 
~у ни покушавали да израде картографски преглед ПОЈава 

']оред назива поларна светлост у употреби ~у јо~ и изрази 
северна светлост, северна зара (aurora borea!Is) и ЈУЖНа изег-
лост, јужна зара (aurora australis). 

Поларна светлост покэзује велику разноврсност не само 
по просторној величини и јачини светлости, него и по ду-

. . облику Од свега неколико минута :vюње 
живи траЈаља и по · "' ., 
Le њено трајаље продужити сатима, па и читаву ноћ. ~олицл. 
С\ крај све своје разноврсности могли бити груписани. Свет·. 
л-а сумаглица, мирна дифузна светлост, обично слична оној 
МЈtечног Пута; светле површине, неодређеног облика, љихо
ва светлост обично пулсира; лукави (дуге), са неосветљеним 
сегментом испод њих, непокретни или покретни, може их 
бити и више један поред другог; зраци или зрачни снопови, 
обично полазе из лукова радијално к зениту, непокретни или 
се померају дуж лука; кад зраци долазе с више страна и кад 
пређу зенит, образује се облик круне (corona); траке, зрака
сте структуре, јако покретне, обично ~~че на драперИ]е,. 
могу бити вишеструке, понекад, кад се наЈЈС!':е осветљена ме-

. жини добИЈа се утисак као 
сто брзо помера по њиховоЈ ду ' 
,ца им ветар покреће наборе (лепршање заставе). Зраци се 
·.тглавном простиру правцем Јiинија сила зем~иног магнет~ 
~ког поља, док су правци лукова и драперИЈ а више мањ. 
управни на магнетски меридијан. . ~ 

И питаље висине поларне светлости Је тек у послед:ь~ 
0 Одређиваљем висине се оа

уреме стављено на поуздано тл · 
~ио још Меран, али су ранији методи били посве не•сигурни, па 
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су се добиваЈrе противуречне вредности. Данас се висина од

ређује са великом сигурношћу фотограметриски, симултаним 

с!ютографисањем поларне светлости са два или три места на 

отстојаљу од више километара. Мерења на крајљем северу 

Норвешке дају као најмању висину 87 км, док мереља у Јуж

пој Норвешкој за то дају 80 км. Интересантно је да су уста
новљена два нивоа као најчешће висине; за крајљи север 

Норвешке те су висине 101 и 106 км."). Што је још интере
иштније, Стремер је (први) могао са сигурношћу утврдити. 

у неколико случајева, да се поларна светлост може јавити и 

на висини од преко 1000 км. Те тако високе појаве су у виду 
?ракова, који се налазе сасвим или делимично у спојевима 

·лмосфере који су осветљени сунчевом светлошћу. У вези са 

њима јављају се врло интересантни проблеми о саставу Е 

еертикалном простирању земљине атмосфере, те им се обра 

iia нарочито пажља. 

На први поглед изгледа чудно што се и поред тоЈшких 

околности које су указивале на везу са Сунцем тако дуго 

није могло дати задовоља•вајуће објашљеље постанка по

ларне светлости. Али је данас разумљиво да се такво објаш

љеље није могло дати пре него што су упознати катодни 

.зраци. Пре него што су катодни зраци откривени у лабора

торији седамдесетих година прошлог столећа, није могао 

Ьиркеланд да деведесетих година истог столеhа дође на иде

_ју да и Сунце може емитовати корпускуЈrарне зраке, који 

љюгу при продираљу у земљину атмосферу да проузрокују 

свет.љеље ретких ваздушних честица, да изазову поларну 

свет,тост. На сличну идеју су већ били дошли Бекерел10) и 

Донати, а на исту Голдштајн (1881), али само узгред, јер 
се није бавио геофизичким проблемима. Биркеланд је дошао 

шс; исту мисао као Голдштајн независно од њега и одмах је 

r;оставио теорију: Сунце емитује и електронска зрачење, на

рочито јако за време развића пега, у виду електронских стру

ја, које доспевају и у близину Земље, продирући у њену 

атмосферу у ограниченим зонама, због дејства магнетског 

поља Земље, и изазивајући том приликом светљење ваздуха 

я магнетске поремећаје. Али Биркеландова главна заслуга 

није толИiко у томе што је поставио основе теорије поЈiа.рне 

") Објашљава се постојаљем плиме и осеке горљих атмосферскнх 

с.појева. 
10) Бекерел је замишљао да Сунце емитује наелектрисан водоник. 



светлости, колико у љеговим чувеним експерименти~а (1896) 
са намагнетисаним моделом Земље (terella), на коме Је У раз
ређеном ваздуху помоhу катодних зракова про~звео светло

сне ефекте аналоге поларној светлости. Terrella Ј е мала гвоз

~~ено. лопта, која се пуштаљем струје до јачине од 33 ампер:1, 
кроз калемове у љој, могла намагнетисати. Биркеланд зе 

такву лопту унео у орман са стакленим зидовима и електро

лама, па је, пошто је ваздух у орману разредио д~ притн

·:ка од 0.02 мм. управно на љу катодне граке. Кад Је лопта 
била до извесног степена намагнетисана, јавили су се на ље

пој површини, премазаној флуоресцентном супстанцом, по 

један узан светао, спирално увијен прстен око магнетски'\: 

полова. 

Биркеландовим експериментима био је љегов з~мљак 

Стермер тако одушевљен кад их је видео (1903), да Је од
мах поставио себи задатак да проучи математички проблt:м 

П\'Таља електричних корпускула у магнетском пољу лопта· 

с~ог магнета. Приступајуhи том послу морао је пре свега да 
пође од хипотеза које су упрошhавале сам феномен: Земља 
~е хомогено намагнетисана лопта, па је љено магнетско по· 

~е исто као поље елементарног магнета, дипола. Време које 
Је потребно корпускулима да стигну са Сунца на Земљу мо~ 

!Ја бити врло кратко, да се у току истог реЈrативни поЈrоЖаЈ 

Земље према Сунцу не би могао знатно изменити; зато кор
нускули морају имати врло велику брзину, треба дакле да су 

е.~ектрони. Електронске струје морају посто ј а ти и у облику 
врло узаних и врло дугих снопова, а да при томе не деј 

ствују електростатички једни на друге. Једина сида која ш 

корпускуле дејствује јесте земљин магнетизам; искључуј\ 

•:.:: према томе постојаље сунчевог магнетизма и свако деј 
с. тв о е.лектростатичко или електромагнетско, гравитацион< 

пли светлосно (зрачни притисак). Таква упрошhаваља су г 

несумљиво удаљавала о.д стварности, али она су, као ШТ• 

знамо, неминовна при свакој математичкој анализи природ 

них феномена. Ипак, Стермер је досадашшим резултатим 
пюјих радова дао задовољавајуhа објашњеља за многе фt 

намене поларне свет.лости. И уз то, имао је толико посла, D 

:ни данас није готов. За први рад, који је, уз помоh једF 

групе студената математике, извршио у току 3 године (19( 
;то 1906), било је потребно 5.000 радних сати. 

У решавању овог проблема пошао је Стермер од матем 
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CJI. 8. 

тнчког ~ешеља пробЈrема електронских путаља у магнетском 
rюљу са Једним полом, које је дао Поенкаре. Прелазеhи на ди
rюл, Дошао је до система диференцијалних једначина, које се 
нису све дале интегралисати, па је морао прибеhи израчунава
њу путања нумеричком интеграцијом. Зато и нису још проу
:ене све путање које могу бити од интереса не само за теори
ЈУ поларне светлости, него и за друге проблеме из физике ви-
соких атмосферских слојева, за које се Стермер такође ин
тересује. До сада добивени резултати су показали да се све 
електронске путаље које могу доспети у близину дипола мо
ра~у налазити у релативно узаним просторима око дипола, 
КОЈ~ су од њега одн. од хомогено намагнетисане лопте раз
двоЈени тзв. торусима, просторима нарочитог облика, у које 
~-пектрони_ не могу продирати споља. На слици 8. приказан 
Је меридиЈански пресек (магнетски меридијан лопте) таквих 
простора кроз магнетску осу; пресеци простора у којима се 
е_лектрони могrу кретати п,ретстављени су бедим rювршинама. 
I\ao што се види делови бело претстављених простора изван
редно су узани у близини лопте. Примељено на Земљу т~ 
с.Јiектроне, полупречник пресека торуса са магнетском еква
ториј алном равни, рачунајуhи од горње атмосфере, мора 
:шати најмаље преко милион километара, а углавно расто
Јање од магнетске осе до пресека горње атмосфере са тору
сом износи око 6°, рачунајуhи за познате електронске зраке 
радиоактивних елемената. Стермер је одредио читаве серије 
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електронских путаља, од којих је немачки физичар Брихе 

многе на врло елегантан начин експериментално проверио. 

,Ј,аља израчунаваља су показала да од свих могуlшх елек

тронских зракова, који из далека иду ка диполу, само дис

кретан број уских електронских снопова може допрети до 

њега, што значи само електрани извесних праваца. А то су 

баш они електрани који долазе у обзир као проузроковачи 

f.'ОЛарне светлости. Сем тога, установило се да се пресек јед
ног циЈrиндричног снопа електрона, при тачно одређеним по

четним условима, може постепено деформисати, тако да му 

пречник у правцу упоредника намагнетисане лопте постане 

и хиљаду пута дужи од пречника управног на тај правац. 

Најкраhе изложено, математичка проучаваља електрон

ских путаља у односу на поларну светлост дала су следеhе 

резуiпате: Област уласка електрона у атмосферу има прсте

наст облик око магнетских полова, што одговара зони мак

сималног броја поларних светлости (слика 7.), али са малим 
угловним растојаљем. Савијен облик, који путаље узимају 

у близини пола, објашљава појаву поларне светлости и на 

ноhној страни Земље, супротној Сунцу. Поларна светлост у 

Б иду ф иних и узаних зрачних снопова постаје сасвим разум· 

љива кад се .зна да и електрани могу долазити у уским и ду

гим сноповима. Околност да од мноштва електронских сно

пова до Земље допиру само они који имају повољне правце 

у даном моменту, а с обзиром да се релативан положај Сун

ца према магнетској осовини Земље, због љеног обртаља око 

ротационе осовине, брзо меља, објашљава понекад брзе про

мене облика пола р не светлости. За облик драпериј а и дугих 

·грака са зрачном структуром добивено је објашљеље поме

нутим деформисаљем пресека цилиндричних електронскик 

(Нопова. Лукави и други облици који дуго задржавају своју 

форму дају се објаснити трајнијим притицаљем електрона у 

оном узаном прстенастом простору око полова. 

Што се тиче неслагаља угловног растојаља максималне 

:=.юне поларне светлости од пола са израчунатим растојаљи

ма за електране"), нађено је објашљеље у постојаљу елек

тронског прстена у евкаторској равни Земље, на врло вели

ком отстојаљу од ље (10 6 или више км.), који би се одржа

нао сталним притицаљем електрона са Сунца. Довољно је да 

11) За алфа-зраке на пример добија се уrловно растојање од 

16°-19°. 
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тзкав електронски rrpc1·eн и• · З · 
"IJ на емљу магнетско деЈство 

од свега 20 50 гама' 2 ) 
r, • .- ' па да се електронски зраци који иза-
,,иВ~ЈУ ПОЈrарну светЈюст помере на одговарајуhе угловно ра 
с тоЈ а ље од 23" Т · од пола. о су потврдили и Брихеови експе-
рименти. Уосталом постојаље таквог прстена претпо-
ставља се и У теорији земљиног магнетизма. За објашљељt: 
I>е.тrиких поларних светлости, кој е се спуштају скоро до IJO

Jt)"Tapa, такав прстен је неопходан. ИзлазИЈю би, према ово
ые, да Сунце стално е миту ј е електране, са више маље ко н. 
:тант~ом јачином, а да на местима љегове површине где с.е 
Ј авља~у пег:: долази до концентрисано јаких електронских 
t'М~СИЈ а. НаЈЗад не треба заборавити да ј е математичка тео
РИЈа :простила феномене, занемарујуhи поред осталог и 
утицаЈ с~нчевог магнетизма, за који је несумљиво утврђенп 
да постоЈи, и да има изгледа да поред електрона суделviу 

11 
друге електричне честице. , · 

_ _ Слике 1., 3., 4., 5. и 6. су из юьиге S. Leшstroш, L'aurore lюreL!IA 
Рапs 1886; слика 2. из часописа I~ise H 1,ezd 3 1938· ., , ' 
- Н F . ' , , слика , . из 
I~њиге, · nitz,_ Das Polarlicl1t, Lelipzig 18RI; слика 8. из књиге Erg·lш 

l
L •. Коsш. Pllysik, 1, С. Stormer, tЉer die ProЬ!eme d'es Polariicl1tes
.cipzщ· 1931. ., 

, Го:г~во сви истоi-Јиски подаци изнети су према наведеном Фрицо".: 
ЕОМ де .. Ј), а подаци о поларној свет,юсти од 25(26 I 1938 , - - , уколико не 
110 оригиналним извештајима, дати су по извештајима поменутог чехо-
~ловачког часописа, а затим љубљанскоr "Proteнs" и немачког Oic 
Steгne''. · " 

Подаци о савременом стању знања о поларној светлости црпени 
су из наведеног Стермеровоr дела, из приручника Wieп - Harms HdL

1 
z!. Ехр. Physik, XXV/1, L. Veg·ard, Oas Nordlicht и из уџбеника MU!leг
Poн;Jllet, Lehrb. d. Physik V, 1, G. Aпgeпheister, Oas Polarlicbl 

* 
У току штампаља чљанка сазнаЈrи смо, од управника Ме-

теоролошке опсерваторије у Београду проф. др. п. Вује
виhа, за неколико наших старих записа о по.тrарној светло
ст:и. Н~водимо два. Један је из Chron. ult. di Ragusa etc. di 
Gюvam di Marino di Gondo!a (на италијанском, објавила Југ. 
ак. зн. и ум. 1893): " ... 1510 ... 7 јануара сат пре дана ука
за се на небу велика ватра с пуцљем, као да је била ломбар
да, а затим се раопршта у MlfiOгo делова, и изгледало је да 
цео свет гори. Један сат после поменуте ватре, створише се 

12
) Јачина магнетског поља Земље износи просечно око Y:i rayca 

1 )0.000 гама). 
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многи крстови, и ово је трајало до потпуног дана". Др1у 
је из га'брювског летописа (објавила Срп. ак. н. 1927); 
гласи: , ... 7083 (1575) ... тда сја 17 хала на облаку и 
Христову паску ... " Овде наилазимо на ист_о оно схватаr 

које је 50 година ра!Није израз1ио Лутер. НаЈзад да сп~меr 
мо да је у Stariпama XXXV (Југ. ак. зн. и ум. 1916) обЈављ 
један детаљан, врло савестан опис поларне. светлости 
18 јануара 1770 (на латинском језику), из коЈег се види 
је појава (aurora borealis) сматрана као електрична. 

М. Радошевић, 
асистент Универзитета 

Звезде и· атоми 

Треће предава:гье 

Старост звезда 

Видели смо да се према својим димензијама, човеr< r 
лази готово на по пу;а између атома и звезде. Покушаћу 
начиним слично упоређеље и с обзиром на време. ЧовечЈ.
}!'ивот ј е, може бити, у размер и између живота ексц~това 
атома (в. стр. 83) и живота звезде, на једнаком отстоЈаљу 
оба краја. За оне који би желеи1И нешт? већу тачност -
садаљих процељиваља трајаља живота Једне звезде не мс 
ипак да захтевам сувше тачности - изменићу нешто упщ 
f',ење. у погледу масе човек је нешто ближи атому, а пра 
на средљи положај има више хипопотам. С обзиром на BI 
.ме, 70 година човечија живота ближи су животу звезi 
било би боље да се овде човек замени лептиром. 

Ова прича има озбиљан морал. Имаћемо да посматра 

Бременске размаке који застрашују нашу машту. Плаши 
се да толико засецамо у вечност. Па ипак неизмерност тr 
јаља једне звездане еволуције мање је далеко од разме 
:ювечанских трајаља, него сиhушност временских разма 
што се cycpehy при проучаваљу атомских феномена. 

Пут који Ће нас довести до "старости звезда" биhе щ 
пун савијутака, а узгред наићи Ћемо на проблеме, што he f 

заустављати у нашем напредоваљу. 

Пулзираfуће звезде 

Звезда <Ј у сазвежђу Цефеја припада класи променљи
f<ИХ звезда. Њено променљива светло, као и код Алгола, ШсЈ· 

ље. нам поруку. Али, дешифрована порука није ни најмањс 

налик на Алоголову. 

Напоменућу одмах да стручљаци нису сагласни у rюглс

ду тумачеља поруке r5 Цефеја. Овде није место да се рас

правља или да се објасни питаље, зашто верујем да се друг:Ј 

тумачеља не могу прихватити. Испричаћу вам само оно, што 

је по моме мишљељу права прича. Тумачеље што Ћу вам Ј"а 

изнети потиче од Plummer-a и Shapley-a. Последљи, нарочи
r,·о, дао га је ТОЛИКО убеДЉИВО, а КаСНИјИ развој, МИСЈIИМ, Са

МО га је ојачао. Ипак не тврдим, да је свака сумња искљу

чсна. 

Видели смо да А.лгол сачиљавају две веома блиске звез

де, које се с времена на време узајамно помрачују; д Це· 

феја је проста звезда, подложна пулзираљу. То је глоб, који 

се у правилном размаку од 5 1/3 дана симетрично надима и 
скупља. Истовремено са надимаљем и скупљањем гЈюба, што 

изазива велике промене температуре и притиска у унутраш

љости, и отпуштени светлосни флукс најпре расте, па затим 

опада у својој јачини, а мељају се исто тако и љегова врста 

ИЈIИ боја. 

Питаље помрачеља уопште се не поставља: светлосни 

сигнали нису састављени од "тачака" и "потеза"; у сваком 

случају, промена боје показује да у физичким условима свет

Јюсна извора постоје стварне промене. Па ипак прва објаш

њеља усвајала су увек две звезде; љихов је циљ био да се 

физичке промене вежу за кружеље путаљом. Тако се, на 

nример, мислило, да се главна компонента, описујући своју 

путаљу, креће кроз какву отпорну средину, која јој загревi1 

лредљу страну, и да се сјај звезде меља према томе, да ли 

нам је звезда окренута том својом предљом загрејаном, шrи 

задљом, хладнијом страном. Ово је објашљеље на основу 

кружеља звезде данас одбачено, јер је нађено да стварно 

нема места за две звезде. Претпостављена путаља била је 

одређена уобичајеним методом, помоhу спектроскопских ме

реља брзине приближаваља и удаљаваља; касније, наше се 

энаље о стварним димензијама звезда проширило, и то нај

пре захваљујући рачуну, а затим (за неколико звезда) и не· 
rrосредном мерељу. Из тога је произишло. ШЈ ГЛ:::I!Н-1'-'1 vгшпг,_ 
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нента треба да буде веома крупна, а путаља мала, тако, да 

(;и друга звезда, ако постоји, требало да се налази у уну-

7 рашњости главне звезде. Ово прекриваље звезда било је 

абсурдни приказ погрешности бинарне претпоставке, па је 

требало потражити какво друго објашљеље. 

Оно што је сма:грано за приближаваље и удаљаваље 

целе звезде, било је у ствари приближаваље и повлачење 

љене површине, услед подизаља а зат:им спуштаља при сва

кој пулзацији. Звезде, које се мењају као о Цефеја, ди
фузне су звезде, неизмерно веће од С!у:нца, а укупно .мере

но помераље тек је део пречњика звезде. Није, дакле, по 

требно да се за:мисли помераље целе звезде (кретаље по 

путањи); из мереља се добива осцилираље звезди:не повр

шине што нам је окренут:а. 

Резултат да је Цефеја обична, а не двојна эвезда, 

има непосредну последицу: период од 51
/ 3 дана је унутарље 

свој.ство звезде, и зато нас може одвести до објашњења 

љеног физичrтюг стања. То је слободан, а не уrсиљени пе

риод. Важно је да се ова рњзлиrка правилно схвати. Број 

·Сунчевих пега је променљив; он се од мак.сњмума спушта 

до минимума, na опет расте до маwсим:ума у периощу о)ц 

·оыо 111/2 г.одиrна; иако нам је узрок те промене још увек 

непознат, ипак схватамо да је тај временски рвзмак изве

·сна Сунчева кара,ктеристика у садаљем његовом стању и да 

би се променило, а:ко би се на Сунцу догодила каква зна

чајна ·измена. У једно време се билю мислило, да је перио

дич:ност Су1нчевих пега проузрокована револуцијом плане
те Јупитера, чије се време обилажеља око Сунца не раз

.ликује много; да се овrо објашљење одржало, пер:иод од 

111/z година било би нешто, што је Со/нцу наметнуто как

вим спољним уэроком, па нас не би ничим могло обаве, 

стиТiи о СВ'ОјствИlма самога Сунца. Стекавши убеђеље да је 
·светлосни период звезде д Цефеја слобод;Нiи перrио(Ц једне 

просте звезде, који одговара тој звез.щи као што каквом 

дија:пазо1ну одговара одређени тон, можемо га сматрати за 

драгоцбни показива:ч сталности (или ка·ыве друге о,собине) 

физичког стања звез,де. 

У стеларној Астрономији обич:но смо: веома задовољни 
кад своје подаrгке - паралаксу, пречник, мжу, апсолутни 

сјај, и т. д. - можемо одредити на око 5% тачно:сти; ме
Ј)утим, мереље тра,ја:ља јещног периода ставља у изглед 
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много веhу тач:ност. Мислим да је најтачније позната ко
личина у целој Науци (изузев чисто/ Математику) средље 

време Месечева обилажеља о~<о Земље, које се обично даЈе 
на дванајест цифара. Период о Цефеја може се одредити 

бар на шест цифара тачно. Везивањем периода који се мо
же посматрати, за унутарље стаље звезде, обезбедили смо 

себи веома осетљиво сретство, помоhу кога се могу запа
зити и веома слабе промене. Схватићете сада зашто се при

ближава:м "Старости звезда" пролазе.ћи крај променљивих 
типа Цефеида. За сада Т'О су једњне поэнате звезде које ра
сполажу о.сетљив:им показива:чем, помоћу кога се можемо 

надати да hемо одредити брзину звездане еволуције. Ми

слимо да је о Цефеја, као и остале звезде, настала згуш

љаваљем какве маглине, и да се згушљаваље и ск1упљаље 

још наставља. Нико не очекује да се згушљаваље одреди 

на основу наших грубих одређиваља ·пречника, па чак њи 

за сто година унапред; а еволуција мора да је стварно ве

ома спора, кад период, ·који се мери на једа:н десетомилио

нити део тачности, ни после једног столеllа не показује ни

какву промену. 

Није од великог знњчаја да љи ћемо разумети природу 
тог .)~нутарљег периоrда, или не. Ако се једна звезда СКiУП

ља, период пулзира:ља, период обртаља, или сваки други 

независни период који је за љу везан, мора се променити_ 

СDиђа ли вам се више да пратите некакво друго тумачеље 
поруке д Цефеја, свеједно је; имаћете само да с:кладно из
мените изразе мојих доказиваља, али општи резултат, који 

се тиче брзине еволуције, неће се променити. Резоноваље 

he се Ср)IIШИТ'И једино ако период одвојите од саме звезде, 

па се вратите на стару претпоставку о двојној звезди; али, 

не верујем да ико од осталих истраживача то предлаже. 

Није '-~удо што су ове пулзирајуће звезде предмет на
рочи'Гог интересоваља. Обичне се звезде могу смерно сма

трати као предмети изложени у музеј,ским орманима, а нас 

НбШТ'О бацка у прстима да их се дотакнемо, да бисмо ви

дели колико су чврсти. Пулзирајуће звезде сличне су див

ним моде.лима ИIЗ Музеја за природне науке, снабдевеним 

дугмадима, која само треба притиснути, да би се механи

зам ставио у покрет. Ништа није поучније, ни.ти корисније 

по развој нашег знања, од посматраља механизма звезде 

која трепти жарким от]{{уrцајима.. 
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Теорија непроменљиве звезде, што смо је изложили У 

току првог предаваља, може се протегнути и на пулзира
јуhе звезде; ,слободни се период пулзирања неке звезде, да
те масе и густине, може израчунати. Сетиhете се да смо 
веh били израчуњали отпуштање (емисију) светлости или 
сјај, и да смо уnоређељем са посматраљем добили задово
ља1вајуhу потврду т&чности теорије; израчунаhемо сада 
период пулзираља и, обративши се посматрањима, п~сти
hи нови доказ. Празнина у нашим обавештељима, коЈа се 
оанива на извесној констњнти звездане материје, повлачи 
за собо'Мi ,неодређеност у рачуну у виду чиниоца 2; тј. ми 
израчунавамо два периода, један је двоструко веhи од дру
гога, изrМеђу којих, cpehOiM, мора да лежи стварни пер~од. 
Посматрање пружа из:в,роН\У потврду. Постоје шеснаЈест 
nроменљивих Цефеида које су се могле подврhи исnитива
љу; љихови се периоди креhу између 13 часова и 35 дана, 
а сви се слажу .са изра,чу,натим врещностима У границама 
предвиђене тачности. Мање непосреднијим начина~, иста 
,се потврда налази ња слици 7., где се квадратиhи, коЈИ прет
,стављају Цефеиде, добро слажу са теоријском кривом. 

Цефеиди, светлосни еталон 
Променљиве Цефеиди са истим периодом међусобно су 

О'д 5';' дана откривен 
веома слични. Цефеид са периодом " ' . 
ма у коме региону неба, биhе практично одјек о ~е~еЈа; 'У 
првоме реду он fie бити звезда истог аюсолутног сЈаЈа .. О~а 
је чиљеница утврђена на основу посматраља, а теориЈа Је 
до данас још ,није предвидела. Сјај, као што смо видели, 
завњси у оонови од масе; период, с друге c:rpa~e,_ зависи 
углавном од густИiне; посматрани о:днос између ,сЈаЈа и пе· 
риода повлачи, дакле, засобоlм однос између м~се и. густи
не. Вероватно је да о>вај од1нос оЗiначава, како ЈедноЈ ~дре 
ђеној маси одговара једна, и само једна г~с~ина - Једд'~ 
стадиј 1у току згу:шља1вања звезде - при КОЈОЈ може насту 
nити појава пулзираља; при другим густинама звезда сам1 
може да сија једнолИiКИIМ сјајем. 

Ово својство чини Цефеиде нарочито кори,оним п· 
.астрономе. Они служе као светлосни еталон - као светле 
ени извор одређене јачине. 

Обично се простим посма:траљем не може одлучит 
:какав је прави сја1ј неке светлости. Ако изгледа слаба, то : 
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или знак љене стварне слабости, или њена великог уда

љеља. Ноћу, на мору, приметићете многобројне светлости, 

али нећете моhи да процените ни љихову даљину, нити 

~ихов ств_арни сјај; ваша процена може да буде погрешна 

за скоро Једwн квинтилион у чињиоцу, ако вам дође на па

мет да АрктурiуiСов сјај упоредите са сјајем каквог брода. 

Али, међу овим светЈюстима п,риметићете, можда, неко, које 

се У одређеном броју секунада правилно меља; то he вас 
об~вестити да пред собом имате извеону кулу светиљу, која 

даЈе светлосни сноп од толико и толико хиља,да свеhа. /\ 
тада ћете са сигурношhу моhи оценити љено у даљење __ 
само, разуме ое, ако нема магле. 

Исто је тако и кад посматрамо небо; веhиrна светлости 

што их запажамо, МОГIУ бити на ма каквим даљинама, а њсто 

тако 1имати и ма каыве ст:варне сјајеве. И најдеЈrикатнија 

мереља паралаксе омогуhују да се одреде даљине само 

ограниченог броја најближих светлости. Али, ако приме

тимо да једна светлост ЖМИР'Ка као Цефеид у периоду од 

Б'/н дана, знаrмо одмах да је то копија rJ Цефеја, па према 

томе и светлосни извор 700 пута јачи од Сунца .. Ако је тај 
период некакав други број дана., ·оветлосна јачина звезде, 

изражена у јединицама Сунчеве, може се такође о)Ј.редити. 

А 1на основу тога можемо проценити и даљин\У. Привидни 

сјај, који је ощређен удаљењем и правим сјајем, мери се 

непосредно; према томе, треба само израчунати, па о:дгово

рити на питаље: На коме се удаљељу мора налазити свет

лосни извор 700 пута јачи од Сунца, да би дао по:сматрани 
привидни сјај? КолИiка је приближно количина светлости 

коју је магла задржала? Брижљивим иститивањима утврђе

но је да и поред постојања космичких облака у међузвез

дану простор1у, светлост са звезда на путу к нама уопште 

не трпи ~риметно ни апсорпцију (упијање), ни щисперзију. 

УсваЈаљем Цефеида за ~светлоюно-изворне еталоне, мо

гле су се у звездаЈној васиони измерити даљине, Iюје веома 

надмашују оне, што су их омогуhили раниј'и методи. Да су 

У питаљу 'само Цефеиди, ово от,криhе не би било толико 

значајно, али 'се из ље,га могу изнуhи и многа дрrуга оба

вештеља. 

На слици 11') приказано ј е добро познато звездано ј ат о, 

, 1 ) Према фотографији снимљеној на Краљевској Опсерваторији 
lape of Good Норе (Рт Добре Наде). 
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Сл. 11. 

Centauri Међу хиљадама звезда у јату откривен! 
~в~!fЮ ~Јање од 76. Цефеида. Сваки од њих је светлосни ета 
Је не . реди његово сопствен 
лон који омогућује, наЈпре, да се од . коме о 

а~ење а на осн-ову тога и даљина великоtг ЈЊТа 
уд , меrусобно неверовњтiю слажу: сре,т 
припада. 76 мереља се ) · . о1 'h 1 ie таi< 

О'тс.тупање мшње Је од 57о· S ар еу. . 
ње релативtно . 20 000 светлосних година. Све 

да Ј·е удаље1ност Јата · . , 
нашао, , ' 0 послало је јато ЈО 
лосне поруке што их дal!-lac примам 

пре 20.000 година.") 
,. Науке астроном уме да ou 

Више но и ј е дан тру до е ник _, б. 
. се не нњлаз:и сувише близу о Јека 

ни корист тога, ш:о . звезде на знатtним даљина!\ 
које проучава. НаЈближе су ' . б између Њl 
аљи је "Ипак прилtичtно до-са'дно налазити се аш 
-- - . . . а некретница далеко је 3,66 св 

2) Примера ради, на:ближа звие=:rvю прилике да радимо са да.i 
т.осне године. Изузев Ј ат а, ре1 ко 

" од 20 000 светЈiосних година. 
нама веnим · 
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Јер, сваки од њих треба појединачно узети и одредити јој 
даљину помоhу мучн1их мерrења; напредак је отуда много 

напорнији. Напротив, одrређујуhи удаљеност каквог дале

ког јата, ми у ИIСТИ мах добивамо и даљине више хиљада 

звезда. А кад је поЗЈНата 'Удаљеност, привидне се величине 

могу претворити у а1п,солутне, а такође установити и стати

стике и односи између апсолутна сјаја и боје. Звезде у ја

тима, и кад нам је непозната љихова даљина, могу нас 

научити мно!Гим стварима, што нам ближе звезде, нису у 

стаљу да mкрију. Може се приметити да Цефеи:ди имају 

много веhи звездани сјај, и да их 'У томе превазилазе само 

релативно мало звезда. Може се исто тако утврдити, да ј е 

период једног Цефеида у толико дужи, уколико је он сјај

нији. От'!{ривено је да су најсјајније звезде све црвене1). 

И тако даље. Аљи, слика има и наличје; све сиhушне свет

лооне тачке неког далеког јата нису нарочито повољни об

јекти за мерење и анализу, па се отуда морамо обратити 

бЈЈЈижим звездама; у сваком случају остаје чњњеrница,, да у 

стела:рној астрономији постоје извесни правци истражи

вања, за које је даљИ!на ства~рна предност, и ми hемо се са 

најближих звезда вrрюити на објекте, што су Оiд нас уда

љени 50.000 светлосних година. 

Познато је око 80 глобуларних звездаших јата, чије се 
даљине креhу између 20.000 и 200.000 светлосних година. 

Посгоји ли нешто, што би било још даље? Одавна се на

слуhивало да су опиралrне маглине"), које су како изгледа 

веома многобројне, ваш граница нашег звезданог система и 

да образују "васионока-ое,трва". Доказ је постепено бивао 

све јачи и сад се мисли, да је коначно утврђен. 1924 године 
HubЬle је у Великој Андро:мединој Маглини, која је најве

hа спи.рална маrглина и, вероватно, једна од најближих, от

крио извесан број Цефеида. Чим с~ им одређени периоди, 

ове су звезде мо!Гле послужити као светлосни етаrлони за 

одређиваље маглинине даљине. Њихова привидЈна величина 

била је много слабија од величине Цефеида са истим пери-

1 ) Не може се сасвим тврдити да оно, што је стварно за звезде 
у јату, мора бити и за све звезде уопште; наше знање о најближим 
звездама, иако у великом закашњењу у односу на звезде у јатима, 
не слаже се сасвим са тим односом између боје и сјаја. 

2 ) Израз небулоза примељује се на мноштво објеката, аЈiи је 
само класа спиралних маглина ван граница нашег звезданог система. 
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одом, што припадају глобуларним звезданим јатима, а то 

је значило да они морају бити још много даље. Од тада је 

HubЬle нашао на исти начин и даљине једне или двеју дру

гих спиралних магл:ина. 

Простим оком велику Андромедину маглину можете 

приметити као бледу светлу мрљу. Посматрајуhи је, ви ви

дите стварно прошлост од пре 900.000 година. 

(На,ставиhе се) 

А S. Edding·ton 

Ma.teгtJa. u meduzvezda.nom 
pгostoгu 

Oblcno se misli da је meduzvezdani prostor potpuno pra
zan i da sem eventualnih meteora i kometa u njemu nema ni
ikakve materije. Ovo mnsljenje dugo se odrzalo iako је bllo 
dosta razloga za пjegovo napustaпje. Ako је tаспа opste usvo
jena pretpostavka da su zvezde postale od jedne ogromne prvo
Ьitпe magliпe, nije se mogla sva materija kondezovati u zvezde, 
vec је nesto moralo ostati rastureпo u prostoru. Osim toga 
нsled svetlosnog pritiska i drugih uzroka zvezde delimicпo gube 
svoju materiju koja se rastшa ро okolпom prostoru. То se 
blli glavпi raz1ozi zbog kojih se pre cetrdeset ра i vise godina 
javila sнmnja da postoji medнzvezdana materija Ш "kosmicki 
oblak" kako је naziva А. Eddington. Ova materija veoma је 
1·azradena: njena gustina iznosi otprШke 10-24, sto znaci da 
na 1 sm3 dolazi otprilike jedan atom vodonika Ш па 10 sm$ 
jedan atom kalciuma. Kako је to mala gнstina moze se videti iz 
ovog primera: kad Ы se meduzvezdana materija koja se na:lazi 
u prostoru velikom kao nasa Zemlja sabila, mogla Ы se lako 
nositi u ruci jer ne Ы tezila vise od jedпog kilograma. Ali zato 

ena celokupna masa, s obzirom na veliCinu prostoгa u kome 
se nalazi, nije za potcenjivanje; prema Eddingtonu dve tre
Cine celokupne materije u паsој vasioni kondezovano је u zve· 
zde, а jedna treCina rasuta је ро prostoгu i Cini pomenuti kos· 
micki oblak. 

Zbog svoje male g-ustine nije cudno sto је meduzvezdaш 

mateгija dugo ostala nezapazena; potгebno је da пјеnа gu
stina na nekim mestima bude шnogo hiljada puta veca od nor· 
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malne ра da је mozemo videti kao svetlu Ш tamnu difuznu ma
glinu (za primer mogu posluziti magline u Orionu, Labudu i 

Postojanje meduzvezdane materije otkriveno је proucava
em zvezdanih spektara. Ј. Hartmann је 1904 godine za-

pazio jednu пеоЬlспu pojavu kod zvezde Orionis, jedne od 
zvezda u Orionovom pojasu. То је dvojna zvezda ali skoro 

sva svetlost dolazi od sjajnije komponente, tako da se spektar 
slablje ne vidi. Usled Dopler-Fizo-ovog· et"ekta (v. "Satuгn" za 
1937 str. 108) linije u spektru sjajnije komponente pomeraju 
se naizmenicno svaka tri dana cas prema ljublcastom, cas 
prema crvenom delu spektra, ро cemu znamo koliko traje re-
110iucija u ovom dvojnom sistemu. Medutim postoje u spektru 

ove zvezde dve liпij е, N i К, koj е uvek ostaju пepokretne te se 
шоrа izvesti zakljucak da опе ne pripadaju zvezdi vec nekoj 
srediпi izmequ пје i posmatraca; kako u Zemljiпoj atmosferi 
nema kalciuma, kome pripadaju ove linije, zпaCi da ове poticu 
od apsorpcije u medнzvezdanom prostoru kroz koji svetlosni 
zrak prolazi pre no sto stigne do nas. Pored poшenutih kar\
ciumovih linija i natriumova D linija cesto pokazuje iste osoblne. 

Posto је kod velikog broja zvezda nasao nepoшicne linije 
l<alciuma i natriuшa Hartmann ј е mогао pretpostaviti da se 
a1omi ovih elemenata nalaze rastureni u meduzvezdanom pгo
storu. Ali ovoj hipotezi ubrzo је stavljen sledeCi pгigovor: 
kako se nepomicne linije kalciuma mogu naci samo u spektгima 
zvezda · klasa О i В, а ne i kod zvezda svih klasa, to i kalciumove 



linije шoraju Ьiti u uskoj vezi sa ovim vrstaшa zvezda; da ~ve 
•linije poticu od шaterije u шeduzvezdanoш prost~.ru one Ь1 se 
javljale u spektriшa svih zvezda bez ~bzira. па ПJ!hovu spek
tralпu klasu. Posle detaljпijeg proucavaпJa ovog proЬlema 
О'Оrпја priшedba шorala је otpasti. Posto је шaterija u medu
~vezdaпom prostoru jako razredeпa, to је potreb.пo da svetlost 
prede veoma veliki put ра da apsorpcija zra.k?va 1~vesпe talasп.e 
duziпe bude tolika da је шi шоzешо zapaz1tl u v1du taшmh 11-
пiја u spektru zvezde (kod zvezda koje su od п.аs udalje~e do 
500 svetlosпih godiпa пе zapaza se u spektru шkakva рпшеt~~ 
apsorpcija). А koje su to zvezde ciji spektar шоzешо. do~1tl 
iako su vеоша daleko od паs? Upravo zvezde klasa О 1 В, Јег 
sн to veoma tople i sјајпе zvezde, dok su druge, kad se пalazc 
na tako velikom otstojaпju da apsorpcija u meduzvezdanom 
pюstoru postaje priшetпa, tako slabog prividпog ~ја.ја da se 
пе шоzе doЬiti пjihov spektar. Osiш toga potrebno Је 1 to, ~а 
se u spektru posmatraпe zvezde пе пalaze linije N, К i D koJe 
poticu od apsorpcije u zv·ezdiпoj atшosferi, jer се se ~~ ton: 
s1ucaju ove linije poklopiti sa опiша шedu~vezdanog· .~аlсшш~: 
natriuшa te se пе шоzе zпati da li su i ov1 poslednJ1 ostavtlt 
sYoje tr;gove u spektru. Kako zvezde klasa ? i В .пе~ајu u 
spektru рошепutе liпije to је sasviш prirodno sto se Јеdшо k~d 
пjih шоzе koпstatovati pojava о kojoj .ј~ rec. S~m~ tt ret~tm 
slucajeviшa - kod dvojпih zvezda vel1k1h r~dtalш.h brzшa 
kompoпenata _ шogu se pored linija kalciuma 1 паtrшша zve
zdanog porekla priшetiti i liпije ovih еlешепаtа iz meduzvezda
пog prostora; ako је radialпa brziпa dovol.jпo :el~k~. onda se 
ove linije пaizmeпicпo udvajaju i poklapaJtt, tj. l!111J~. zvezd~
пog porekla osciliraju oko liпija meduzvezdane шаtепје koJe 

ostaju nepomicпe. 
Hartшanova hipoteza doЬila је puпu potvrdu 1910 godine, 

kada su proucavaпe dve grupe zvezda tt Perseju. U ovo·:n sa
zvezqu postoje dve potpuпo nezavisпe grupe zvezda koJe ·vse 
usled perspektive vide u istoш pravcu. Zvezde prve grupe, Ьltz~, 
jaceg su sjaja i imaju velika sopstveпa kretanja, dok se one 1z 
dalje grupe slabog sjaja i шalog ili пikakvog sopstveпog kr~
taпja. Prva grupa udaljeпa је od Suпca oko 1000 svetlosшh 
godiпa, а druga skoю deset puta toliko; kako se pored to~a. ~ 
obema пalazi dosta zvezda visoke teшperatшe to se povoljШJl 
uslovi za pюucavanje apsorpcije u шeduzvezdaпoш prostortt 
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пisu mogli zaшisliti. Jacina linija meduzvezdaпog kalciuma 
nюra Ьiti utoliko veca ukoliko је zvezda u Cijem је spektru po
sшatraшo dalj е od паs, ј er tada п ј ena svetlost duze prolazi 
kroz kosшicki oЬlak koji је apsorbuje. Struve (Otto Struve), 
koji је uporedivao jaciпu kalciuшovih linija u spektгiшa zve
zda рпте i drug·e grupe, паsао је, kao sto је i predvideпo, da 
SLl оп е znatno ј а се и spektгima zvezda koj е sи и па ј vесеш otsto
i апј и od nas. Pored ove Haгtmanova hipoteza doЬila ј е potvrdtl 
i и radoviшa drиgih astroпoшa, пaroCito Plaskett-a i Реагсе-а, 
koji sи dokazali da је oЬlak kalciuшa пepokretaп, u prostoгu. 

U spektrima zvezda koje se пalaze u Ьliziпi apeksa (tacka па 

пebeskom svodи prema kojoj se krece Suпce) linije medиzve
zdaпog kalciuma рошеrепе su рrеша ljиЬicastoj boji, dok su 
опе и spektrima zvezda koje se пalaze u Ьliziпi aпtapeksa po
mereпe prema crveпoj boji za istu vгedпost. Iz veliciпe ovih 
poшeranj а пalazi se Ьгziпа od 19,6 kш/sec, а to ј е иpravo Ьгziпа 
kojom se Sunce krece kroz prostor. Dakle i Sunce sa svojiш 
рЈапеtаша, kao i sve zvezde, pгolazi па svome pиtu kroz vasi
oпи kroz ovaj kosmicki oЬlak, koji је tako razredeп da ne 
stvara пikakve perturbacije и пjihovoш kretaпjи. 

Liпije N i К poticи od аtоша kalciuшa kojiшa пedostaje 
ро jedan elektюп, а liпije пejonizovanog· kalciuma пе vide se 
u spektriшa; ovo је гazuшljivo kad se ima u vidu da је od 
\50,000.000 ka1ciumovih аоша u kosшickom oЬlaku tek jedan 
kompletaп, tj. iша sve elektюпe. То sto se drиgi eleшenti ne 
ј ау Ј ј а ји tt spektrima zvezda sa syojim пероm1сшш liпij ama 
(sem kalciиma i пatriиma izuzetak tt ovom pogledu сiпе pone
kad jos i шagпezium i gvoZde) ne znaci da njihovih atoma пета 
rasturenih ро vasioni. Spektгi zvezda usled apsoгpcije od strane 
оzопа u Zemljiпoj atшosferi naglo se prekidaju kod talasne 
duzine od 3.000 А, а шпоgi eleшeпti bas iza te talasпe duzine, 
u ultraljиЬicast.om delu spektra, daju svoje najkaгakteristicпije 
linije. Рrеша tоше шog·u se i atomi drugih elemenata пalaziti u 
шeduzvezdaпoш prostoru ali ih шi пе шоzешо otkriti meto
dama kojiшa sada raspolazeшo. 

Опо sto је najzaпimljivije kod meduzvezdane шaterije to 
је пјеnа teшperatura. Navikli sшо da шisliшo kako u vasion
skom pгostoгu vlada teшpeгatura Ьliska apsolutnoj nuli, medu· 
tiш Eddington tvгdi da kosшicki oЬlak ima tempeгaturu od oko 
15.000°. Ма da ovo tvгdeпje izgleda neveгovatno do njega se 
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\dolazi teoriskim putem, 11а koji se sada 11е mozemo osvrtati; 
napome11ucemo samo da se ovde radi о gasovitoj materiji, kod 
koje temperatura 11ije 11ista drugo do brzi11a kreta11ja atoma: 
ukoliko је ova brzi11a veca, utoliko је temperatura visa. 

Nedav11o su Dufay i Si Pi11 Lio podнeli Fra11cuskoj akade
miji 11auka jeda11 referat u kome iz11ose da је apsorpcija svet
losti u meduzvezda110111 prostoru se!ektiv11a, sto ј е i Ьiо povod 
da se ukratko pozabavimo ovim pita11jem. Prema ovoj dvojici 
11auc11ika plavi zraci vise su oslaЬ!je11i - apsorbova11i - pri 
prolazu kroz vasio11ski prostor 11ego crve11i. Iz toga izlazi da 
11am 11ebeska tela ukoliko su dalje od 11as izgledaju sve vise i 
vise crve11a а ova veca razmera crveнe svetlosti пezavis11a је 

' ' 
od njihovog fizicko-hemiskog sastava i radial11e brzi11e. 

Nenad ЕЈ. JankovJC 

РгПоzi za. istoгiju 
Jugoslovenske a.stгon.omije 

Dubгova.cki a.stгon.omi 

Pucic, Sagг1, Nale 1 Gгadlc 
0 ovoj cetYorici паsЉ Dubrovackih astro11oma zeliшo 

ovde da kazemo nekoliko reci zadrzav,ajuci se malo vise па 
Stjepa11н Gradicu za kog·a сета dati u prevodu i origi11alu ona 
dva pisma koja mu је uputio kardiпat! Barbarigo а koja паm 
vise mogн reCi о 11jeg·ovoj vred11osti. 

Vinko PuCic ziveo је krajem XVI i pocetkom XVII veka 
а jos od шladotsti studirao је cuye11a dela i Ьiо r'etko obdat·,en. 
Radi svoje i11teligeпcije stekao је veliki ug·Ied kod svih gradaпa 
Dubюv11ika. Pored toga 11jemu su poveravaпi i razпi drzютпi 

posloiVi koje је 0111 uvek resavao sa пajveCim uspe!1om. Оп S\e 
istovreme11o bav~o astroпomijom i poezijom i u obema discipli-
11ama imao је velikog· uspel1a. Pucic је Ьiо, reklo Ьi se, astro
log, kаю sto је zahtevao duh o11og doba. Tako se prica, da se 
pred svoju smrt povukao u kucu i oprostio od svojЉ prijate
lja kojima је kazao: "bezgra11ic11o zahvaljujem Bogu sto 6t 
ubrzo da umгem mirno i ро hrisca11skim obredima u mom kre
vetu; veCiпu medu vama, 11aprotiv, smrt се iz11e11aditi obuce~e 
1 lise11e ootoore i рошоСi pos!ed11jih pгicesca." Ovo se 11jeg·ovo 
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pror?ca11s~vo i ispu11ilo, jer је posle пekoliko dапа uшro dok 
sн ~-Jegov: prijatelji 11asli smrt, пesto kas11ije, pod ruseviпaшa 
5
'
10

;
1
h ku=~· Оп је Ыо vrlo poznat kao astro11oш а пjegov se 

g!~" 11 ~ГОСЈ~о :aspr~str? ро Ita:liji. Zato su g·a шпюg·i ita,Jijaп
skJ uшverZitetJ poz1val1 ргеkо pisama da dode tl · ·h 

1· · . ПЈ1 ovu ze-
m JU 1 da _tamo vasp1tava oшladiпu. Aii, Pucic nikada 11iJ·e ht 
da 11apu t · d · D . . ео 

. . s 1 SVOJ гаg1 ubrovшk 1 UYek је g·oyorio. "Во1је је 
~1t1 gl_aYa шаlе пЬе, 11eg·o rep Yelike ". Sva njegoya dela su 
1zgubl]Je11a, tako da se Пе zпа sta је napisao. 

Drugi, nesto pozпatiji DubroYcanin је, Юkola Sag-гi koji 
је proyeo SYoj vek па moru. Astronoшijom i matematikom оп 
:~ bavi jos od гапе mladosti, njih пikada пiје zapostavio н 
Zl.votu. Ро~паtо је da је 1574 н Veпeciji izdao svoje delo пRa
gюnamentz sopra Ја varieta dej fluxi е rif!ussi de! mare Oce
~nvo _Gccidentale". U toj kпjizi, а н tokн 11 razgovora 011 ob
J~511Java jednim vrlo jasnim naci110Ш а i па osпovu matema
tlke нzroke pli11~e i oseke. Pored toga on u tom delu dЗЈје 
uputstva morпaпma kako da se sacuyaju od plliime i oseke' 
\fredпo Ј. е napome11ut1· d Р t · · ~ 1 ., , · . , а е пс vr'JO еро p1se о Sagп u svoш 
d~lt1 "De пuova de uпiversi pllilosophia" istovreшe11o bra11eCi 
11Jegova shYatanja iаЈю шozda i пiје znao da su braca ро krvi. 

N!kola Nale у_506-1585), svakako da је Ьiо пajpozna,tiji 
od sv1h dubrovack1h astro11oma. Оп potice od оса Stevaпa i 
majke ~ata.~iпe, јеdпе dosta slavпe poюdice. Pored toga је 
vredno 1staCI da је пјеgоvош bratu Jova11u Ьila posve6e11a u 
011о vreme dobro poz11ata kпjiga, "Sphera de Sacro Bosco". 
Ма da је _jos od ra11e mladosti zavoleo 11auke, kojima se pre
daю sa 11aJve~OI~. ljubavdju ipak је 11jegov zivot росео drugim 
pravcem. Ро zelJI svoga оса orn se bavi trg·ovi11om а isto tako 
011 se i ze1~i ро zapo\resti svoga оса. Neumesa11 u trgovini 011 
ргораdа, 11Jeg·ova ga ze11a radi to1ga 11apusta i bezi u ma11astir 
svete Marije Kastela11ske. Doc11ije se Nale ozenio јеd11ош svo
jom rodakom. 

. 011 se . bavio a_stronomijolm i k11j izev11oscu. Iz astro11omij е 
011 Ј е puЬl1kovao Ј eda11 dij a1log· 11а italij a11skoш о oЬiiku Ze
mlje, koji је 11osio 11aslov "Dialogo sopra Ја sphera del mondo 
com~osto. da_ S. N!co!o di Nale f!ougeo, е diviso in cinque gior
nat~ koJe Је оЬшvю u Ve11eciji 1579. Ovo delo koje је о11 
11ap1sao ро ze1lji se11ata, toliko se dopaJo Dubrovackoш Se11a
tu da mu је dao i jed11u 11ovca11u 11agradu. 
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О пjeg·oviш kпjizevпiш radюviшa песешо g·ovoriti а sa 
njiшe се паsе citaoce upozпati Cerva, Ьiograf dubrovacki, ciji 
сешо prevod sa latiпskog doпeti па kraju. 

Pored toga Nale је vazaп za паs пarocito zbog· reforшe 
.Jullijaпskog kaleпdara. Kada se u Riшu raspravljalo о reforшi 
crkveпog· kaleпdara, Lilicius је predao papi Grguru XIII ше

шоаr u kаше ј е pokazao kalю posto ј i vrlo 1 ak паСiп da se 
izvrsi гeforma kaleпdaгa. Ovaj шemoar Ьiо је odstatmpaп н 

Yise pгiшeraka, posllaп svim akadeшijama. Tada su se u Rimu 
sastali шrю?,·i пaucпici koji su 1шali za duzпost da resavajн 

о reforшi kaleпdara. Опi pak koji пisн шogli da dodu u Riш 
Ьili su о рrоЬlешн reforшacije kaleпdara pitaпi preko pisama. 
Nale, koji је i н iпostraпstvн Ьiо dobro pozпat kao astro
пom, takode ј е Ьiо koпsнltoYaп od strane р аре Grgшa ХШ. 
Као sto паш pise CerYa, Na[,e је о reforшi kaleпdara dao svo
je шisljeпje u јеdпош шешо1аrн. То је шisljeпje poslaю astro
пoшskoj komisiji za reforшн kaleпdara kојн је iшепоуао sаш 
рара Grg·ur ХШ. Cerva isto tako пavodi kako је NaleYo шi
sljeпje Ьilo od te koшisije jednoglaSПO llSYOjeпo а narocito 
od Кlанпiнsа i saшog раре koji шн је нputio najlepse pohYale. 
Na11e је ншrо 1585. 

Poslednji dнbrovcaпin о kоше zeliшo govoriti Ьiо је Ste
van Gradic (1613-1683). Gradic је rodeп 1613 od оса Mihaila 
f majke Mњrije Benese koji sн bbli plemicske porodice. Od ra
ne шladosti zaпima se kпjigoш i za uCiteJja doЬija prvo svog 
strica Ј ovana, ј ezнitн i пњstavпika u Dubrovnikн. Stevaп Gra
dic bavio se шateшatikoш i astronoшijoш. Zпа se jos da је оп 
Ьiо 1661 kнstos а vec 1682 postao ј е нpravпik Vatikaпske Ьib

lioteke н Riшн. Оп ј е staшpao 1680 delo Dissertationes quator 
mathematicae, Amsterdaш 1680 а koje је delo posvetio Hri
stini, svedskoj kraljici. 

Njeg·ova su della sledeca: 
1. De directione navis оре gubernacu/i, 
2. De causa natuгali motus acceleгati et equa!iЬus ejus in 

descensu согрогит ·gгavium ad aequalia mamenta tempomm 
incrimentis. 

3. De Јосо Gali/ei, qui punctum /ineae aequale pгonunciat. 

4. De stellae po1aгis diversa ad oculum, ас in se ipsa est, 
а puncto verticali et orizonte distantia:. 

Da је Gradic Ьiо veliki astroпoш onog doba da је Ьiо 
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pozпat i izvaп gтапiса шаlе Dubrovacke repнЬlike шogu nam 
posluziti оуа dYa pisma, koja ovde donosimo, а koja mu је 

нрнtiо kardiпal Barbarigo. Та se pisma пalaze kod Cerve na 
italijaпskom jezikн ciji pгevo:d i origiпal dajemo ovom pгi

likom. 

I PISMO 

Vr!o slavni i vr!o postovani gospodine, 
Sveti praznik Bozica, koji шi Vase Gospodstvo zeli vеоша srecniш, 

1\ako пе })ti za шепе шоgао ЬUti takav, kada Vi, koji ste tako zasluzni, 
treba da lюdete l!sliseпi? B\agodariш Vаш iz sveg· srca, i zeliш Vаш od 
svoje straпe, vеоша srecaп pocetak поvе g·odiпe, da Vаш bl!de pllпa оnЉ 
zudovoljstaya koja odgovarajн \fasiш vrli:нпa i шојој zelji. Vest kојн шi 
Vase GospodstYo daje о поvош tizdaпjн delca pod пaslovoш Geoшetлiska 
astroпoшija Ьila шi је draga, jer vidiш da se ove пallke odrzavajl! l1 zi
votll, iako tako шпоg·о zapнsteпe; ta ''est шi је l1 toliko draga, sto tom 
delctJ l1kazl1jl1 postovaпje otac Fabri i g. Rici, а ovaj 1111i је о tош delн 
g·oyoлio пе sa ша\iш роvеrепјеш. Nije пikakvo cl!do dia ste se osloпili 
1;а Koperпikov sistem, jer ovi altroшoпtaпi sa sloze111ih st'era i sa epicikala 
lako prelaze па prostl! iпkliпacijl! ose i gotovo svi to pretpostavljajl!, kao 
s1.o шi se jos oiпi da sаш cllo, da ciпi пekci Helaelio llpravo па sisteш 
Sаtшпа, da spase t'е1ошепе lateralпe plaпete koje se cas l1kazl1jl1 cas н 
(]'skн Sаtшпа sakrivajl!, sto је posll!zilo za osпovll Koperпikovog sisteшa. 
F~ado Ьih voleo kakvo роtрнпiје obavesteпje. BlagodareCi пшоgо Vaserп 
Gospodstvll па sviшa ljl!bazпosћiшa, zeliш Vаш svaki пapredak. Bergaшo, 
~9 deceшbra 1660, Vaseg Gospodstva kоше vеоша шпоgо Ьlagodariш. 
Nesto шаlо slobocJiпog vrешепа, kada Ы шi dali otac Fabri i gospodiп 
Abate шпоg·о Ьi ше l!tesilo. Iшао bill vrешепа da шogl! ропоvо da po
гazg-oYaraш sa пjima о oviш styardшa. 

Vеоша пеzпоg srca, Е. Kardiпal Barbaflig·o, АЉа. 

II PISMO 

Vrlo slavпi i vrlo postovaпi gospodiпe, 
Bi\o шi је vеоша drago pisшo Vaseg Gospodstva, zbog kras:юg 

pokloпa, kojti шi dostavlja; jos шi пiје stig\o pisшo g. Eutakda i odgoYor 
lcolaпdaпiпa о ројаvаша Sаtшпа. Kako пешаш пi jedпog пi drl!gog, сеkаш 
Љ sa velikoш zlldпjoш, da se ша\о, za пeki cas, razoпodiiш vise по оЬlспо, 
lюliko 1111i dopl!sta stlldiozпo zапdшапје od koga ше odvajajl! episkopske 
d.tйпosti. Ovde је Ыо пеkо koje rekao, da Ьi ројауа lateralпih plaпeta 
Sаtшпа, пeki pttt priшetпih, шogla dolaziti od projekcije seпke пајУесеь 
diska, koji se pri dodirll sa pl!ta:J.joш spl!sta, odakle zbog oп'ih podela 
svetlosti, koja pada izшedl! пајУесе 1i \ateralпih р\апеtа, javljajl! se dYa 
razlicita tela, koja, нstvari, пepostoje. Ali ovo шisljeпje пе шоzе d'a op
staпe, zato sto Ьi оУо шоg·Јо da пastllpi sашо l1 opozicijaшa, i trebalo Ы 
da se tri tela пel!kazн јаsпо okrl!gla, vec da па straпaшa Sllprotшiш Sl!ПCll 
l>l1dl1 tашпа Сiш se нkaze Mesec; treca pretpostavka da Sll lateralпe pla
H(·te jedпake, i јасе od po\oviпe, trebalo Ьi da se р\апеtа рrеша Sш1Cl1 
t:kaze veca i ЬШ:а, а sl!protпa plaпeta ш:1оgо dalja i шапја, i kada Ы sve 
оУо Ьilo ovako, шоzе Ьibl da Ьi se шоg\о - posto se оЬјаsпе пеkе drllge 
t.eskoce - пesto о оvоше govoniti. Zaista ја. zeliш d!a vidiш, kako ovaj 
Satшпov vепас odpl!sta sa straпe svoje pratioce, da polaze, poSto је jed
r.oш drl!goш pri\ikoш pokusao da раdпе sa пеЬа. Vase Gospodstvo, l!ZШI· 
te od ovoga sto Vаш saljeш опо st.o пadjete za shodпo. Веrgшопо doblo 
ј'" dosadta od шепе sашо astroпoшijll, posto l1 шепе postojd jos sашо 
zclja za паl!kош. Pozdravite od шоје straпe оса Fabria, а Vаша zeliшo 
od Gospoda Boga svaki пapredak. Bergaшo, 9 febrllara 1661. Vaseш Go
spodstYн, kоше ponova vrlo шпоgо Ьlagodariш za pisшa koja Sl! ostala 
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н Venecij~ i cekam ih. Trebalo Ьi imati vreme:1a za sblcne studije, koje 
sam ја sada gotovo ostavio ро straпi, zato sto covek пjima пе moze da 
~е zaпima 11 malome. 

Sa пajпeznijim srcem Е. Kardtiпal Barbarigo. 

PRVO PISMO 
Molto illustre е Mto Rev. Signore, 

Le saute feste del Natale, que V. S. m'augura felicissime, е come 
r.оп роtrаппо, che tali esser da me trascorse, se ella ha taпto шeгrito 
d'esser esaudr'ta? Io Ја riпgratio di tutto il cuore, е !е auguro iп coпtra
camЬio uп t'elicissimo priпcipdo dell'aп:1o пuovo со!шо di quelle coпteп
tezze che sопо pari alla sua virtu, et а! шiо desiderio. L'avriso, che V. S. 
mi da dte!la пuova comparsa dell'operetta riпtitolata 1' Astroпomia Geo
metrica m'a stato caro, per veder pur queste scieпze si manteпgaпo ш 
vHa, Ьепсhе tanto i languidite, taпto piu, che !а stima, che пе fаппо t! 
Р. Fabri', et 1il Sigпor Ricci da appresso di ше поп росо credito all'opeгa, 
Јп quale поп е miracolo, che sia appogiata al Sistema Сореrпiсо:ю, 
perche questi Oltramoпtaпri dalla moltip!icita delle sfere е degl'epicicl!i 
passaпo facilmeпte ad uпа seшplice iпclinazione d'asse е qцasi tutt:.i 
l'hаппо per supposizione, come mi pare ancora d'aver iпteso che fa LШ 
tal Nelaelio appuпto oicra al Sisteшa dli Saturno per salvare i fепошенi 
uei Pianeti lat.eraH ora appareпti, ora пеl disco di Saturнo nascosti, che 
si servi per fondamento della posizioпe Coperпicana. Ne sentirei volell
tieri чualche altro particolar aviso, шentre лingraziando inflinitamente \r. 
S. dd tutti favoлi, Је attguro ogпi prosperit.a. 

Bergamo 29 Decembre 1660. 
V. S. alla Cjtшle rendo infinite gтatie. Uп росо del virtuoso ozio del Р. 

Pabri et del Scignor Abbate, е! quaпto mi reпderebero coпsolato. Avre1 
tempo di poter cbl шюvо scorer qualche cosa dt qнelle che sole а questo 
шопdо si suono. 

DRUGO PISMO 

Aft'ezioпatissiшo di ctюre 
Е. Card. Barbaгi,go. АIЬа 

М'е stata carissiшa Ја lettera di V. S. per il gтazioso reg·alo сlн: 
mi trasmette, che ансоrа nоп ш'е pervenuto della lettera del SiigЋoг 
Custacitio е della replica deli'Oia11dese circa all'appare:1Ze di Saturno. Io 
vнamente nоп aveпdo пе l'uпa, пе l'altra соп gran desidlerio l'atteпdo, 
per lasciarшi correr per qualch'ora а diporto piu pell'a1S1ione, che per Ја 
studiosa appli'cazione rubataшi dalle occupazrioni Episcopali. Fu qUii аЈсн
по, che disse che l'apparir dei Pianeti Laterali di Saturno tal'ora dis!J\пti, 
potesse veпire dalle projezioнe dell'ombra del D1sco шagg·iore, cl1e пе! 
coпtato degl'orbri cadesse, опdе per qнelle divizione dti luce, che tra il 
Pianeta maggiore, е il laterali cadesse, apparissero dне corpi disti::ttd, 
btпche 11оп fossero. Ма qнesta ragioнe пiепtа quadra, perche questo по 
potria segн1ire, che dп posizioпi, е Ьisogпerebbe che i tri corpi поп 
&ppatissero distintaшeпte rotond,i, ша che dalle parti opposte а! sole 
fossero scemi, com'apparisce !а luпa; terzo supponeпdo, che i Piaпeti 
laterali sriano equalti, е il di шezzo шag·giore, е piu viccino, et il Pi,aпeta 
opposto molto piu loпtano, е шinore, е qua:1do tцtte queste cose sesgui
s:;ero, Iorse, che sj' potrebbe, levati alcuni altri scrupoli, discoгeг di 
quella cosa. 

Et, rin ve11ita, ch'io ct·esidero di vedere, in che шaniera questo Veпsio 
tН Saturno si lascia partir da lato i suoi valett.i, aveпdo provato uп'altгa 
volta а cader del ci'elo. V. S. pigli quello, cl1e !е pare, Berg·amo ha гice
"Vuto da ше fiпcora altro che Аstгопошiа, поn esseпdomi rimasto che 
il desiderio di sapere. Sa1uti а mio nome il Р. Fabri, mепtге !е auguru 
da Dio Signore ogni prospeпita. 

Bergaшo 9 Febraro 1661. 
Dti V. S. alla quale rendo dli нноvо inftnite gratie delle lettete е:с 

с. ша sопо restate а Venezia е !е aspetto. Вisog:1erebbe avet· Jl lешро 

rer siшili studi, ch'adesso da ше sono quasi i:Jaпditi, perche nоп пе 
puoi eпtrare per росо. 

. Atf. то di cuore Е. Card. Barbarigo. 
Eto, 1z ova dva pisma koja smo ovde izne~i, а koja se pг-

vi put objavljuju mo·ze se jasno videti vгednost Gradica. Iz 
ovih se pisma jasno vidi i to da је оп pisao пeku astronoшijll 
"Geometriska astroпomija", ali kada i gde ju је puЬlikovao 
to se bar za sada ne moze znati. 

Strasbourg, aprila 1938. 

fJorde М. mkolic 

L!TERATURA: 
1. BiЬ!ioteca Ragusina; 
2. Ј. С. Poggendorff, Biographisch-literarisches Hand"'orterbнcl1, Leip-

zig, 1863; 
З. Michaud: Biographie uпiversel, Paris 1843-64· 
4. Faгlati: Il!yricнm sасrнш, Venetiris 1751· ' 
5. Bosco~ilch: L'eclipse, Raris 1779; ' 
6. Могеп: Le grandl dictioпaire Нistoriqнe, Paris 1782. 

Djelatn.ost sun.ca. u а.ргПu 1Q38 god.: 
"· U ovome шјеsесц шogli sшо Suпce posmatrati 23 dana. Djelatнost 

POVГSI!l~ Sunca .Ыlа је kroz citavi mjesec izuzetno jaka. Опа је Ьila ka
rakteпzпan~ I?Ojavoш ve~i.kog broja pojedinacпrih ti cesto vrlo velikih pje
ga na povrSJ.111 Sнnca, vecшom sa razmjerno svjetllm реnнЬrаша i svjetllш 
trakama .. Nап.аса. djelatnost pjega bila је 17-og, а пajslaЬija 5-toga о. ш ј. 
Granнlactja bala Ј~ osjeko.m osredпja, ri to пајјаса 11-tog i 22-gog-, а нај
s!аЬ!ј.~ 5-tog t. Шј. S obZJнom па jaku djelatнost Sнпса zЬivali sн se i 1101 
Zemlj! paralelno krupni dogadaji. Sрошепuсешо tek: Potres па Jaшaici 
i potresi u Turskoj, te u Hrvatskoj (slabl); za1Jim veliki potres u Nicaгagui 

provala vulkana Asama. 
Srednja vrijednost relativпog· Wolfovog· broja је iznosila 139,4. 

Priv. postaja za kozmicktz fi;ziku и Zagrebu. 
Dг. Stj. MohaгoviCic. 

Son.ce v а.ргПu 1Q38 
. Na seveгni poloЬ!i se је pojavilo v tеш шesecu 9 пovih skttpliп. 
Posaшezr:e Р.е~е so dosegle velikost 36", 40", 48" in 70". V eni skнpini 
s~ .se pojaVIjal! syetlobni trakovi: Pojavi~. se )е г-submiJ?i'mum ter је 
t1 ajal samo. 3 dш dne 20-22 арпlа v dolzшsk1 razsezпosti 210°. Samo 
(iле 20 ~рпlа. se је pojavila па + 10° helg·. sir. ena pora. Prejsпji subl11'i
П~imum је ~rajal 12 dni od 21 п1аrса do 1 aprila. Aktivnost pricenja v dobl 
пtma tedaj па severш poloЬII polagoma пarascati. 
~ Na JU~m1 роЈ"оЬЈј ра se је pojavilo па novo 12 skupiп ter је aktiv. 
.• ost ostala se mоспа. Роsашеzпе pege so dloseg!e velikost 20" 25" 36" 
40", .55", 60':, 70" in 72". V 6 skupinah ра so se pojavljњli vetkrat' svet~ 
lоЬш trakov11 - zпak zmanjsevanja aktivпosti. 

. Ze v ~rejsem .clanku је Ьil omenjen 12 dnevнi subminiшцm па se
verш polob.lt .. V ~ршlц р а se је isti ponovil kot r-subminimum dne 20· 
do 22. Zanншvo је, da so se v tej dobl soncne aktivnosti pojavile tudi 
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islovrstne motnje v zemeljskem ozracju ро koncanЊ obeh subminimfh, 
kakor so se pojavble ро velikem totalnem submfnimu dccembra 1937, kl 
so oznacene v tocki 7 па strani 62 Saturna 1938. 

Prehodi skupin ргеkо navid. centralnega meridiana ~п kroga VR 
v apгilu 1938. 

1 He!iog;. l 
Zap. 1 Dаtшп siriпa 
st. prehoda skнpiпe 

1 

1 1 1 

1. 2.-IV. -2]0 

2. 7.-IV. -27° 

3. 8.-IV. -110 
4. 9.-IV. -80 
5. 11.-IV. -60 

6. 12.-IV. +25° 

Razdalja ј 
skupine 
od R pri 1 Skupina iп пјепi poseb:-~i zпaki: 
prehodu 1 

== оп 1 

180" S 1 skupina v razvojн: 48'' pega s svet-
1 lobпi111 trakoш, vodijo 3 pegice, 

З40" S 
1
1 skupiпa v razkrojн: vodeca 20"' pe

ga z 2 jedri, s1ede З pegice, 
40" S 1 36'' pega, v u111brri svetJobпi trak, 
20" S 1 pojav 4 por ter prestanek, 
О"! S i skupiпa: vodleca 40" peg·a z 2 jedгi 

1 rin svet1obпi111 trakoш, s1edi 5 peg·ic, 

12. 1 ЗO.-IV. 20" pega z jedro111. 

Povprecna heliografska sirina gorenjih skupin znasa na severni po
joЬfir + 14°, iп na juznv poloЬli - 14°,75. 

Resume 
SoппenfleckentiШgkeit iш April 19З8 R - Subшiп~шu111 auf der 

Nordheшispare vош 20.-22. Apri1 1938. Tabe1le dler Durchgaпge von 
fijeckeпgruppe.1 durch dеп scheinb. Zentral111eridian uпd den Kreis VR 
zur Vergleichung шr't den. Data der Storнngen dп der Erdatшospblire. 
Sub111iniшuш iш Marz u. April нnd StOruпgen der Erdlatшosphare (:Puпkt 
7. Seite 63, Saturn 19З8:). 

LјнЬ!јаnа, 1. шај 19'38. 
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Изглед неба. 

Сунце и месец 

с у н ц Е м Е с Е ц 

1 

<1.) 

~С\ј cici. '" со со 
·ci со со u i 

С1ј С1ј ·~::r: '" :Е С1ј С1ј о С1ј 

~ 
"':: "':: С1ј С1ј ~:Е U>, "':: "':: @'"" со С1ј o."f о_>, <u со С1ј 

::s: (УЈ 
Е-< r_U ::s: (УЈ () >. 

fh Ј11 jh 111 lh 111 ! h h 111 !h Ј11 111 Ј11 1 d 
[З 55 [19 16 [15 21 1 З7 2 22 1 7 о 121 58 12.4 

10 [З 52 119 2З [15 З1 1 З-7 2 29 1 17 9 1 2 6-
1 11,4 

20 1 з 51 119 27 115 З6 1 З8 1 2 З2 1 2З 16 111 - - -- - -
зо 1 з 55 [19 28 115 З3 -ј-37_1_2_ з о -г7-8-l21 

Сунце (Ј 

Меркур Q 
Венера Q 

Земља Q 

Марс о 

Јупитер Q.)_ 

Са тур н ћ 

У ран 0 
Нептун 'f 
Плутон :ffi 
Квадрат. о 

Опозиција rf' 

Заним.тьиве пот аве у ЈУНУ 
5 Нед. Нептун у коњ. са Месецом у 18h; 
9 Четв. Нептун у квадратури са Сунцем у 2Зh. 

19 Нед. Јуnитер у коњ. са Месецом у 4 h. 

6 1 21,4 
_8_1_ 

2,1 
-

Ова н ''('" 

Би к () 

Близанци п 
Рак "'' "? 
Лав ~ 

Девојка пр 

Вага ..А_ 

Шкорпија ПЪ. 

Стр ел ац +t> 
Јарац ;о 

Водолија ~-

Рибе ){ 

22 Среда Сунце улази у знак Рака у 3h астрономски nочетак лета~ 

Меркур у коњ. са Сунцем у 2З h. 
ЗО Четвр. Венера у коњ. са Месецом у 1511. 

Шетња по небу 

Задржимо се у овом броју на једном мање познатом сазвежђу север

ног неба, Береничиној коси (Соша Bereпkes), у коме нема ниједне сјајније 

звезде. Северно од овог сазвежђа је сазвежђе Ловачких паса, а јужнСР 

зодијакално сазвежђе Девојка; Береничина коса, група доста збијених. 

эвезда слабог сјаја, налази се између две добро познате звезде: Аркту-
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]Ја из сазвежђа Волара на истоку и Денеболе, друге звезде по вели
чини у сазвежђу Лава, на западу. 

Своје име ово сазвежђе је добило по египатској краљици Бере 
11ици. Када је фараон Птолемеј Евергет, њен муж, пошао у рат против 
Селеука II, краља Сирије, Береника се заветовала да he жртвовати 
с:зоју косу боговима ако се овај среhно врати из рата. Она ЈС по по
ьратку Птолемејевом то и учинила и однела СВОЈУ косу у храм, али 
it: исту следеhе ноhи неко украо. И краљ и краљица били су страшно 
љути, те да би их умирио тада чувени астроном и свештеник Конон 
показа им ову групу звезда и објасни, да су сами богови однели кра
љичину косу на небо, да би је сачували за вечита времена. Као пот
nуно сазвежђе Берничина коса помиље се први пут у каталогу Тихо 
Браха, а дотле је обично сматрана као део Лава. 

О звездама у Береничиној коси не може се много реhи, јер оне 
ttиcy ни нарочито сјајне ни карактеристичне, сем неколико двојних, 
од којих једна има врло кратку периоду ротације - само 25 година. 
Много су важније и занимљивије спиралне маглине у овом сазвежђу; 
љих има веома много и то на малом простору, тако да образују право 
јато маглина. Скоро све ове маглине врло су далеко, тако да је љи
ховој светлости потребно око педесет милиона година да бИ дошла 
до нас. 

Најзанимљивија и најчувенија маглина овог сазвежђа јесте ма
Ршна Н. V. 24, која се види скоро сасвим са стране и чију слику до· 
носимо. На слици се лепо види сјајно језгро и маље сјајне гране. Ма
глина је у средини шира, па се постепено сужава идуhи ка крајевима. 

· llЈирина средишног дела износи отприлике један десети део пречника 
маглине, те иста спада у ред знатно спљоштених галаксија. Треба обрэ.
rити пажљу на тамну пругу која се протеже готово целом дужином 
маглине, а која се најјасније види у средишном делу. То је тамна ма· 
терија која се запажа код многих спиралних маглина, а која постоји 
и у нашем Млечном путу, који и није ништа друго до једна спира,ша 
маг лина, само што ми то не видимо јер се налазимо близу љеног ере. 
дишта. Кад бисмо кренули са Земље према Млечном путу и проду 
жили у истом правцу још за неколико милиона светлосних година, па 
r:огледали унатраг, на место одакле смо пошли, видели бисмо наш 
галактички систем као јако издужену спиралну маглину, сасвим сличну 
оној у Береничиној коси Ј. Е. 
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Време у марту 

(Издаје Ваздухопловно мстеоролошко одељеље у Земуну) 
Март је ове године био доста топао и сув месец. Овакво нео

бично топло време у овогодишље доба било је условљено одржава
љем високог притиска над јужном половино"r европског континента, 
који је дошао са Азорских Острва. Ваздух овог високог притиска 
r'рло је сув и обично својом појавом у летље доба изнад европског 
ю:нпинента условљава дуготрајно лепо и суво време. 

Активност циклона била је необично јака у околини Ис.ында и 
l'Эд северном половином Скандинавије. Услед тога ваздух високог 
притиска струјао је у правцу северне Европе, где је доносио нешто 
·1 оплије време. 

У след велике ведрине неба у подручју високог притиска, ноhи 
су биле прилично хладне, док је даљу температура била висока. Само 
почев од 10 датум~ када се активност циклона била померила над 
европску Русију и проширила свој утицај према југу, настало ј<: 
струјаље хладног ваздуха из поларних предела, који је својом поја
вом изазвао доста осетно захлађеље кишу и снег, у источној Европн 
и нашој земљи, које је потрајало све до 14 овог месеца. Нови продор 
паздуха високог притиска из предела западне у средљу и исrочну 

Европу, онемогу!шо је даљу делатност циклона у тим предс.сшма, 
која је била потиснута поново над северну Европу. Зато почев од 13 
на све до 26 смо имали претежно ведро и суво време у целој земљи. 
Услед велике ведрине неба и све јачег сунчевог загреваља наступило 
је постепено попуштаље високог притиска, који је почео да се спу
шта према југу уступајуhи место делатности циклона. На тај начин 
крајем месеца уплив високог притиска ocetao се само на западном 
јуrозападном делу континента. Појачаље деЈЈатности циклона над 
континентом изазвало је јако наоблачење и местимичне кише, а ис-
1 о ч ни положај љихових средишта, омогуtавао ј е долазак хладног 
ваздуха у средљу и источну Европу, где је наступило осетно заХЈiа
ђеље и почела је падати киша и снег. Уплив овог хладног ваздуха 
осетио се такође и у нашој земљи, нарочито између 29 и 30 марта, 
када је кишни талас захватио скоро целу државу. У тим данима било 
ј е и снега. 

Преглед временских прилика по данима види се из приложеног 
прегледа: 

1-2 марта: Преовлађивало је облачио у Целој земљи са кишом 
на северном делу. 

3-4 марта: Преовлађивало је облачио у целој Краљевини са не· 
што кише и снега на западној половини. 

5 марта: Постепено разведраваље у целој земљи. 
6-8 марта: Преовлађивало је ведро у целој земљи са нешто 

повеtаном облачношtу средином државе и у северним крајевима. 
9 марта: Преовлађивало је ведро у целој земљи. 
10 марта: Повеhаље облачности на северној половини, преовла

ђивало је ведро на јужној половини. 
11 марта: Преовлађивало је облачио у целој земљи са кишом: 

на северној половини. 

12-13 марта: Постепено разведраваље на западној, а облачн:о 
ta н'ишом и снегом на источној половини. 

14 марта: Разведравало се на северној а облачио са нешто снега 
:на јужној половини. 

15-20 марта: Преовлађивало је ведро у целој Краљевини. 
21 марта: Облачност се повеhала у целој земљи. 

22 марта: Преовлађивало је ведро у целој Краљевини. 
23-24 марта: Преовлађивало је облачио у целој земљи. 
25-26 марта: Делимично облач. време владало је у целој земљи, 
27 марта: Облачио са кишом и снегом у целој Краљевини. Teм-

ilfpaтypa је осетно опала. 
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28 марта: Наступило је извесно разведравањс у свима пре-

делима. . 
29--З1 марта: Поново се наоблачило у цело) Краљевини. Кише 

и снега било је местимично, нарочито на источној половини. 

Кретање појединих метеоролошких елемената У ПОЈединим пре
деЈшма у нашој земљи у месецу марту види се из приложене таблице: 

КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ СТА
НИЦАМА У МЕСЕЦУ ФЕБРУАРУ 19З8 ГОД. 

Стакица 
(место) 

1 Љубљана 
2 Загреб 
З Марибор 
4 Бања Лука 
5 Сарајево 
6 Калиновик 
7 Тузла 
8 Мостар 
9 Краљево 

10 Славан. Брод 
11 Нови Сад 
12 Осек 
1З Сента 
14 Вел. Градиште 
15 Београд 
16 Крагујевац 
17 Ниш 
18 Зајечар 
19 К. Митровица 
20 Пеh 
21 Скопље 
22 Демир Капија 
23 Битољ 
24 Раб 
25 Сплит 
261 Херцег Нови 

Ispra.vka: 

6.5 22.51З11 6.9 141 l 1 7 22 59 21' З111 2422.27 
8 4 22.5 З1 - 4.1 15[ 8 i 5 8- . 
8.1 22.6 З1[- 4.0141 9 1 з 4- 4 1 41 7.0 
8.5 22.5 2о~-- 3.4 17 6!' 10 1з- 8 з 11 54.7 
4.7 20.5 22 - 8.9 1 5 10 24 3 6 5 2/ 27.6 
2.1 1З.5 22 -11.614 8 11 21 9 6 5 11 22.5 
6.9 23.8 20ј-- 6.5 14 71 9 17 2 13 2-1 45.6 
. 11 6 2 6 -1 18.9 10
·
9 2з' 1 1201-- 1

'
5 21 

6 7 1З 210 з 11 7З.1 
7.1 21.9 121 - 5.514' 8 4 14 11 з 11 ЗО.9 
8·~ ~~:~ ~~~~~ = i:~ ~~ 7 9 11-10 з 21 20.6 ~-6 22.4 22)-З.914 7 4 5-8 21\ 28.7 

.1 2З8 22/ 65141 6 7 9- 9 2-\ 19.0 8
· . ! - . 4 8 1З 110 1 11 35.5 

7.5 2З.О 20[- 6.4 14 7 6 4 1 9 1 1\ 24.0 
7.7 2З.О )21)- 6.0 14[ 5 7 8 210 4 11 З5.8 7

·0
6 22

.4 1
22

1-
6
·
5 14 

4 13 11 111 2-1 24.3 7 21.7120/- 4.9 зо 
7.8 22.0 201'- 4.0 5 7 8 10 2 7 2-1 10.6 
6.0 19.0121-4.614 7 11 14 215 2-l 14.4 
7'2 20.5120)- 5.214 6 10 1З- з 21-1 23.8 
8:2 20.4 101 ~- 4.4

1

11 6 8 12- 7--1 11.0 
9 1 21.5 1221- 4.7 1 6 7 10- 2 -~-\ 4.2 
6'з 18.2 251-~ 5.З 15 8 8 15 1 5 5 1/ 19.5 

10.4 18.2 \181-- О.Зј14 11 1 1- 2~--1 8.4 
. 12 4 _l_ 5-1-1 10.4 

10.9 20.0 119\ 1.2114 10 1 4 1-1- 51-1-1 17.9 11.5 20.8 19) З.4 1 

u posledlnjem Ьrоји 4 "Saturna" иvи~lе sи ~е ~epaznjom slagara 
d\'ije omaske. Tako шоrа и clankи Planetoidl 1937 WV 1 1937 WE da dode 
treca od straga recenica па zadпje шjesto. 

Na str. 129 treba da stoji: Изглед неба у мају а не У априлу. 

Na str. 134 treba da stoji: у Cassoiopeitae, jer је grcko slo~o Ьitlo 

ispalo prilikoш stavljall)a sloga и шasinи. Molimo Citaoce da to !Sprave. 

Red. 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ· 
ЈА 3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ-

Како се одређуfу 
температур звезда 
Господин Д. Белорицки, астроном опсерваторије у Марсе

љу, имао је доброту да напише за Сатурн овај интересантан 
чланак. Уредништво Сатурна захваљује г. Белорицком, у толико 
више, што је као странац увидео потребу популаризације астро
номије код нас и што нас својом сарадљом помаже. 

ПрвСЈ звездd којој су астрономи измерили темперюуру 
била је наша најближа звезда - Сунце. Под температуром 
звезде треба разумети температуру површине пошто идући 
према центру звезде она се повећава. Донекле тачно одређи
ђивање температуре Сунца омогуhено ј е пре кратког време
на. 1877 отац Р. Secchi, један од на~југледнијих астрофизича
ра прошлог столећа тврдио је да температура Сунчеве повр
шине мора бити веhа од 1 до 2 милиона степени. Треба при
метити, да се сада сматра као најверватнија температура Сун
ца 6000" К С). 

Сунчева темтература била је одређена са сигурношhу 
само кад су били пронађени закони зрачења "апсолутно цр
ног тела". Такво тело апсорбује у целини сву енергију која 
пада на њега, а у исто време има највеhу емисиону способ
ност приликом загреваља. При ниској температури "црно 
тело" биhе апсолутно црно ако не емитује никакве зраке. 

Закони зрачења "црног тела" ј едноставнији су него ли 
других тела. Потпуно зрачење сваког кващратног сантиметра 
површине "црног тела" у једној секунди изражено је овим 
обрасцем: 

Е= б Г (St.efan-oв закон). 
Е је енергија изражена помоhу јединице ерг, а б коефици
јенат одређен експерименталним путем. Његова вредност је 
5,72Х 10-5. Т је апсолутна температура црног тела. 

(~) Симбол "К" означава апсолутну температуру, Она је изражена 
у степенима као и обична, само је њена нула на -273° С. П~ма томе, 
апсолутна температура воде која кључа износи 37З0 К. 
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Када се температура црног тела повећа 2 пута енергија 
зрачеља повећава се 16 пута. Ако проучавамо не целокуrш:) 
зрачеље већ енергију зрачеља једне таласне дужине ТЈ. 
распоређиваље енергије у спектру црног тела служимо се 

обрасцем Plaпck-a који, усле,Д његове коtvшликованости, не 
дајемо овде. По овом обрасцу енергију зрачеља црног тела 
можемо претставити графички ј едно м кривом за дату. тем
пературу у зависности од дужине таласа. Ова крива има Један 

Закон Wien-a даје таласну дужину максимума 
максимум. 

енергије у спектру црног тела код 

2884 
Ј~ Ш=--

т 

дате температуре: 

(Дужине таласа изражене су у микронима). 
аз·1по Ј·е да Детаљно проучаваље Сунчевог зрачеља пок с. 

се Сунце веома мало разликује од црног тела. Зато можемо 
законе зрачеља црног тела применити на Сунце. Астрономи 
не одређују реалну температуру Сунца, већ тако зв_ану ефек
тивнv температуру т.ј. температуру црног тела које би зра
чило- исту количину енергије као и Сунце. Ефективна Сун
чева температура доби ј а се у непосредном мерељу количине 
енергије коју Сунце зрачи. Сребрна плоча одређене повр
шине постави се тако да на њу падају окомито Сунчеви зра· 
ци у једном одређеном интерва.пу времена. Површина плоче 
окренута Сунцу нагарављена је добро да би апсорбовала 
потпуно Сунчево зрачеље. Знајући температуру плоче пре и 
после утицаја Сунчевих зракова као и љену топлотну запре
мину, можемо одредити количину енергије коју п~има сваки 
квадратни сантиметар Земљине површине на КОЈУ Сунче~и 
зраци падају окомито. Ова мерења су делик&тна и з:даЈу 
нам низ тешкоћа, јер за време док их вршимо не треоа да 
се губи топлота добивена од Сунца. Затим, Земљина атмо
сфера упија један део Сунчеве енергије о коме морам~ во
дити рачуна. Познати научник Abbot , помоћу многоброЈНИХ 
мерења која су, у главном, вршена у Сједиљеним америчким 
државама у току дугог низа година, одредио је соларну кон
станту (количина Сунчеве енергије коју прима један ква
дратни сантиметар Земљине површине нормалне на Сунч~ви~r 
зрацима у току једне минуте). Она износи 1,94 калорИЈа.() 

(1) Калорија је она количина топлоте која је потребна да би се 
гр. воде заrрејао за 1°. Једна калорија је = 4,18 Х 10

7 ерга. 

11'! 

Средља удаљеност Земље од Сунца износи приближно 

150Х 10" I<M. Сваки квадратни сантиметар једне лопте чији је 

1,94 
полупречник раван даљини Земље од Сунца прима кал о-

60 
рија у секунди. Одатле простим рачуном добијамо да ко,тrи

чина енергије коју Сунце зрачи у току од једне секунде из

носи 3,8Х 10"" ерга. Површина Сунца позната нам је, она из
носи 6,1 Х 1 О"" квадратна сантиметра. Према томе сваки ква
дратни сантиметар Сунчеве површине зрачи 6,25Х 10'" ерга 
у секунди тј. 1490 калорија у секунди. Ако ове вредности 
ставимо у образац Stet"aп-a, имамо: 

6,25 х 1010 = 5,72 х 10-5 х г 

Одавде добијамо да је Т= 5750" К. 

Кад се проучава интензитет Сунчеве енергије у зависно

сти од дужине та.тrаса, посматраља показују да максимум 

енергије одговарА дужини таласа од 0,470 микрона т.ј. свет
лости плавих зракова Сунца. Закон Wien-a у овом случају 
даје апсолутну температуру од 6150". Кад упоредимо криву 
интензитета Сунчевог спектра са теоријским кривима које 

су добијене по закону Pllanck-a, можемо се уверити да се 

температура Сунца налази између 5800" и 6300" К т.ј. темпе
ратура Сунца износи приближно 6000" К. 

За одређиваље температуре звезда. треба имати у виду 

да 21°/о звезда, чији сјај надмаша десету привидну величину, 

има истоветан спектар са нашим Сунцем. Одатле следује да су 

и њихове температуре истоветне температури Сунца. И оста

ле звезде нису веома разнолике. Опште примљена харвард

z:ка спектрална класификација звезда дели их на шест спек

тралних типова: В, А, F, G, К и М"). Температуре звезда ра
.сту од М ка В. Сунце припада класи G. Звезде типа М су цр

вене а типа В беле. Потребно ј е споменути да су 99% звезда 

обухваћене овом поделом. Ако одредимо температуру неко

лико звезда сваке групе, то he нам бити довољно да дознамо 
и сред~у температуру сваке од ових група. Зњ сваку групу 

постоје звезде- еталони. Упоређењем спектара звезда са 

z:пектрима -звезда - еталона можемо свакој звезди одредити 

темпераrrуру. Дакле, да би одредили температуру једне звез-

(2) Види Сатурн бр. 1 од 1935 год. 
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де треба да имамо љен спектар тј. да знамо љено место у 
харвардској подели. 

Одређиваље температуре звезда- еталона врши се на ра
зличите начине. За неке звезде благодарећи моhном телеско

пу на Монпt Wilsoп-y и веома деликатним апаратима успело 

је се да се одреди непосредно распоред енергије у спектру 

тих звезда тј. добила се крива јачине зрачеља спектара тих 

звезда. У поређељем ових кривих са теоријским кривима 

Р!апсk-а пошло је за руком астрономима да одреде ефектив

не температуре звезда. На тај начин су нашли за Сириуса 

rt) Caпis Majoris, тип А) 11000°. За Алдебаран (а Ташi, тип К) 
3000" итд. Али велики број температура звезда - еталон а били 
су одређени упоређиваљем кривих интензивности љихових 

спектара са одговарајуhим кривим извора енергије познате 

температуре и који се не разликују много од црног тела. На 

пример упоређује се спектар неке звезде са спектром волти

ног лука или чак и са спектром електричне сијалице. Разлика 

у распореду енергије у одговарајуlшм спектрима дозвољава 

да се нађе разлика у температурама. Ова метода се остварује 

визуелно или фотографски. У пракси све ово захтева велику 

обазривост јер и најмаља несмотреност у операцијама или 

мерељима може да повуче велике грешке нарочито за високе 

температуре. На горе изложени начин биле су одређене тем

пературе звезда - еталона. Ако треба одредити температуру 

неке звезде онда се упоређује љен спектар са спектром једне 

звезде - еталона и на тај начин добија се температура, или 

та,чније речено, разлика температуре између дате звезде и 

звезде- еталона. Ако је температура звезде- еталона била не

тачно одређена, ова he се нетачност појавити и код одређи

ваља температуре дате звезде. Спектри сасвим с.пабих звезда 

(маљих од 10 величине) мало су познати. Потребни су веома 

моhни инструменти за добијаље спектара слабих звезда из 

којих би се могле одредити љихове температуре. У тим слу

чајевима морамо се често задовољити само љиховом бојом. 

Јасно је да у колико је звезда црвенија у толико је љена 

температура нижа. Овај начин одређиваља температуре не 

даје довољну тачност. Температуре звезда разних типова 

виде се из следеће та:блице: 

спектрални тип 

в 

А 

F 
G 

температура 

11000°-23000° 
7 400°-11 000" 
6000°- 7400" 
5100°- 6000" 

17:) 

К, М 2700"- 5100" 
Приметимо да су звезде типа В врло малобројне свега 

2% · О ту да 97% звезда (свет л иј их од десете величине/ имај у 
ефективне температуре између 3000" и 11000". Има звезда и 
веома црвених чија је температура нижа од 2000°. Исто тако 
има :-шезда необично ·го п и ( · _ л х Језгра планетарних маглина., 
оивше "нове звезде" итд.). На ЖаЈюст температуре ових изу
зетно вруhих звезда одређују се индиректним начином и те 
вредности варирају код разних аутора. Ипак се може при
хватити да неке звезде могу имати температуру и од 50000" 
до 60000°. Али огромна веhина звезда има температуру слич
ну температури нашег Сунца. 

Др. Д. Белорицки, астроном, Марсељ. 

~~q da posmatгamo na nebu 
1 c1me mozemo koristiti naucf? 

r. 
. 1 .. _Kada ј е nase ~stronomsko drustvo zapocelo sњ popu

Jaп:~~IJom astroпomsklh пauka imalo је dvostruki cilj: prvo, 
da Slf~ ~~t1iUrtl duha i prosvjetu tako, da Upoznaje SVoje c!a
~OVe 1 CJtaoce "Saturпa" sa temeljima astronomiJ. е i astrofi-
Zlke k · l'k' , ао 1 sa ve 1 tm пapretkom kоз· eg su te nauk t' 1 

Ј · d · · . . . ' · е pos 1g е 
P.os Је ПJlh ~оdша, а lZlm toga da djeluje па publiku i omla-
~ш~t, Jca.ko _bi opet stali ~t~ vise cijeniti duhovne vгedпote, koje 
}еdше covJeka opJemenJUJU i uzdizu na visi stepen napretka 
l ;а~~оја, I_ u~~av? su alstroпoшske нauke najpodesпije da se 
Р :tlgн~ taJ ~llJ, Jer posmatraпje zvijezdaпogЋ neba i besko-
11~.cn~sћ. s~:.шtra, te divne harmoпije koja u пјешu vlada, uz
dlze c?vJeCJ! du~. паd sv~. zema.ljske bгig·e i borbe, pokazujuCi 
mu bjelodaюo ПJlhovu шstetпost i svu veliCinu i beskrajпost 
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ргiгоdе, kao i bozaпskog·a dнl1a koji лјоmе upravlja. Dmgi је 

ciJj пasega dгustYa Ьiо, da zaiлteresuje iпtelektllalпe kгllgOVe 

i om1Jadim1 za astгoпomijll u to1ikome stерепн, da LIZ lektirн 

odlicпih poplllarпil1 i stгucnih prirнcпika stanu ј samj posma
tгati zvijezdano nebo н tolikoj шјегi, da se пе sашо doviпu 

oпih rij etkih Yisih dusevпЉ нzitaka, vec da Llz pollku i zabavu 
koriste пauci s\тojim ozЬiljпiш posшatrackiш гаdош i izvjesCi
Yanjem1). I upravo tu stojiшo daleko iza ostaJih kнltшлih пa
roda, goto11o па zadnjemu mjestu! Ovo је svakako zalosпa 

koпstataci.ia i dosta losa svedod.ZЬa паsЉ iшнспЉ krugoYa, 
kao i неhај iпtelektualaca i ошlадiпе, koja је zaboravila, da 

tek jdealistiCko naziranje daje poleta narodu i ројеdiпсјта za 
no11a ј velika djela, а пе grllЬi uzici, lijeпosti i пеhај. Prela
zeCi stog·a jedпostavпo preko ovakovih dјеlошiспЉ pojava пe
kulture пastraпog i pretj егалоg materij alistickog пaziraпj а 
svijeta, zadaca }е паsа, da okupimo sve опе koji jos pllemeпi
to misle i osj есњј Ll dusevпн potrebll za proucavaпj ет svemira 
i njegovЉ \rjecniJ1 zakoпa. Stoga se ovdje poglavito оЬгаса
шо onoj drugoj skupini ljllЬitelja astroпoшije, koja Ьi Ьila 

pripra\тпa da bllde aktivпa i da sаша posшatra, ali пiје tоспо 

l1pllceпa Ll to, sto da posmatra па пebll i cime da koгisti пauci, 
te dali sн zato potrebпa skupocijena: optiCka sredstva ili пе. 

Р rotiYпici svij u ovakoviћ pokreta isticн оЬiспо, da sll za 
ozЬilj а п гаd potгeЬita silпa i izvaпredпo skнpocij е па opticka 
sгedstva, oпakova od prilike, kakova imajll tek пајvесе, oso
Ьito ameгicke zvijezdaгпice. Kod toga presuclljll јЈј neznaju. 
da se redovпi гadovi па zvijezdarnicama obaYljaju пајvесша 
sa шапјiш iпstmmeпtiшa. Sta vise, mпog·i se posшatracki rad 
moze da izvede i sa sasma jedпostavпim sredstvima, ра сешо 
redom da гazшotriшo kakove i koje raдove mozemo пjima da 
provedemo. Ljubltelji пеЬа i amateш-astгonomi rijetko се nю
Ci da si паЬа,те skllpocijeпi iпstrllmeпtarij, а isto је kod паs i 

(1) lstini za volju, а i sa rad'oscu, шоrашо priznati, da paralelno sa 
nas1iш navedeniш nastojanjiшa i beogradska univerzitetska opservatorija 
provod!i vec od 1930 godine isti cilj, te izdaje za kulturne potrebe naseg·a 
naroda astronoшski kaleadar "Godi,snjak nasega neba" sa zasebniш tuшa
cenjiшa i uputiшa. Моzешо ovo djelo toplo preporuciti pnijateljiшa nasega 
pokreta, jer su ovi "Godisnjaci nasega neba" nepresusivo vrelo pouke, 
нputa 1i razjasnjenja. Uredнje ga univ. prof. g. dr. V. V. Miskovi{:, upravnik 
tшiverzitetske astronoшske apservatorije. Mi se nad1aшo, da се kraj do
vo\jnog broja nasih strucnjaka, od kojih su шnogi priznati i izvan granica 
nase doшovine, ponovno kod nas procvasti astronoшske пauke, ра се tоше 
n паsе Astroпoшsko drustvo doprinjeti svoj i ako шalen~i obol, te pokazati, 
da nije Ьilo suvisпo, vec naprotiv vrlo potreblto. 
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sa stпtcnj acima,osim vrlo rij etkЉ izпimaka, to ј est oпih koji 
su naшje~teпi kod шts kao astroпomski upservatori na opser
vatoriji. Oпima, koji zele da si nabave шаlе instrumente dace
mo i potгeЬite upllte, kalю пеЬi tгebali da se па паs pojedi
IJacпo olлacajll. Uz doYoljпo spretпosti mogllce је da si sami 
sastaYimo dalekozore i male astrog·rafe, а osoЬito heliografe, 
s kojima 11 ес mozemo i ро koji koristan posao obayiti. Pogo
tovo. daпas, kada se mog'Ll пabaviti uz шnјеrепе cijene oveci 
гeПektori (da1lekozori sa zrcaliшa) sa precпikom od 10 do 20 

ст, оtуага se iшuспiјеш i оzЬilјпош amarteш-astroпomll vrlo 
siroko polj е za koristaп rad. Svakako пisll ovi iпstгumenti mпо
с;о skllplji od арагаtа pasijoпiraпЉ i ozblljпil1 aшateur-foto
gтafa i pгijatelja kiпematogтafije. 

2. Citalac се пestrpljivo cekati, da odg·ovorimo kопаспо na 
pitaпje, sto mozemo posma.trati jedпostavпijim optickiш sred
st,rima i (:ime mozemo koristiti пauci: 

А) Najprije tгеЬа da kazemo par rijeCi о tome, sto moze
mo posmatrati prostjт okom. Јеdап od za пaukll ,rrlo korisпЉ 
гadova је posmatranje meteorskjh pojava. Za ovakova posma. 
traпja doYoljпo је, da iшашо otvoreп izgaed s prozora, bal
k?l:a Ш. teгase, te da snю se dobro uputili u pozнavanj е рој e
dlшh zv1jezda i saz\rijeZdja. Posшatraпje meteorskih poja1va је 
za пauku od еmiпепtпе zпatnosti, te se u нo\rije doba i struc
пjaci_-.astroпomi пјiше vrlo шпоgо bave. Treba kod toga tek 
stгplJlvosti i izdrzljivosti, а prije svega savjesпosti. Vгlo dob
re Upllte О паСiпu posmatгaпj а Шete.oгskih рој ava 11aCi се ci
talac па рг. u "Godisпjakll пaseg пеЬа za 1935 god.", str. 215 
-~~0,. ос! ~olege Р. М. DuгkoviCa. Nase сlапОУе i pгijatelje, 
kOJl Ь1 se t1me htjeli ozЬiljпo da ЬаУе, шо!iшо da se obrate na 
pisca ovoga claпka2 ), koji se i sаш bavi роsmаtгапјеш meteoг
skih ројауа vec dulji пiz godiпa, te Ьi se tako пюg!а otvoгiti 
u паsеmн Astroпomskom drllstvll sekcija posmatraca meteoг
skЉ ројаУа. Zasebпo Lldгuzeпje samo sa tош svгhom postoji 
па рг. Lt Sjed. ameгickiш drzaYaшa pod iшепош: "The Ашегi
сап Meteor Society". 

Drugi пе manje zпatпi, аН i iпteresantпiji posao Ьiо Ьi cr
tanje mfjjecne staze, kako је vidimo prostim oko.m. Ovaj po
sao prepoгllcamo pгijateljiшa пеЬа koji zive izvaп gгada, gdje 

(2) Adresa: Zagreb, Kvaternikov trg· 1. - !11. k. 1. - Motrite\jiшa 
preporucujeшo jos knjizicu С. Hoffmei'ster: Die Meteore. Leipzig 1937 
R. М. 8,40, Cliju ocijentt smo vec ovdje doпije\i. lsp. takoder i posшatraпj~ 
pisca ovog·a c!anka u "Godisnjaku пaseg пеЬа" za g·od. 1938. 
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im u noCi ne smeta јаvпа гasvjeta i gdje zrak vrlo cist i pгo
ziraп. Potгebno је tek pripraviti si karte опоgа dijela пеЬа, 
koje cemo posmatrati i gdje sшо unijeli iz atlaпta samo one 
zvijezde koje vidimo prostim okom. Izmedju пjih naпasamo 

olovkom obгise Mljecne staze ро jakosti sjaja i ро пеkој uпa
prijed ustaпovljeпoj skali, а posao tra,jace i пekoliko godiпa. 
Posmatracima preporucamo odlicпu kпjizicu Ј. Plassmann: 
Die Milchstrasse. (Akadem. Verlagsg·esell., Leipzig· 1924; R. М. 
5, 40). Ovakovi ozblljni posmatraci, koji zive izvaп grada, ШО· 
ci се s uspjehoш da posmatraju па saican пacin, i pojavu zo
dijakalne svjetlosti"). Od koristi је i staiпo posmatranje pepe
ljaste svjetlosti Mjeseca, to jest гasvjete опоgа dijela Mjese
ceYa diska, koji пiје osvjetljeп diгektпo od Suпca. Bi6e to пaj
vecma ргiје ргУе i poslije posljedпje cetvгti Mjeseca. 

Osim ovih poja.va mog·u se posmtarati pгostim okom i пе
kе ројаУе, koje spadatju u geofiziku, а to su pojave sumraka 
i halo-pojave. О ovim ројаУаша песеmо oYdje napose da go
voгimo, vec щюzоrауашо па liteгatшu potrebltu za prvi po
cetak ''). 

No bez dvojbe pruzice posmatгanje najsjajnjjih promjen
ljivih zvijezda (do 4m,5 priYidne yeJiciпe) пajYise u.zitaka. Me
dju ove zyijezde mozemo ubrojiti Beta Peгsei (Alg·ol), Beta 
Lyrae, Delta Cephei, Eta Aquilae, Alfa Beгculis, Alfa Oгioпis, 
Alfa i Gama Cassiopieiae. Doduse је роsшаtгапје oyih zvijezda 
н posljedпje doba izaslo malo iz mode, a[i је опо нргаvо tako 
znatпo, kao i posmatгanje рюmјепе sjaja teleskopskih pro
mjenljivЉ zvijezda. U sашн tehnikн mјегепја dosta se је lako 
нpнtiti5), ра ovakoYa ozblljna роsшаtгапја jesu za панku od 
Yelike koгisti i vrij ednosti. U stranoшe kнltшnome SYij еtн ima 
zasebnih udruzenja posmatгa1ca pгomjeпljivih z,rijezda, kao 
"The Ameгican Association of VагiаЬ!е Staг ObserYers" i "As
sociatioп Fraлcaise d'Obseгvateuгs d'EtoШes VaгiaЬles". Nesto 
Yise muke zadaije оЬгаdЬа posmatraпja, ali uz dobгu voljtt i 
strpljivost lako је inteligentпome posmatracн i to savladati. 
РоnоУпо moгamo istaknнti, da sн oYako,ra mjeгenja za пauku 

( 3 ) Isp. Fr. SciJmid: Das Zodiakallicht. Leipzig· 1928, R. М. 9,45. 
( 4 ) Р. Gпmer- Н. КleiiП!ert: Di'e Daшerttпgserscheiпttпgeп. Leipzig· 1927, 

R. М. 9,45. - R. Meyer: Die Haloerschei.шпgeп. Lto\pzig 1929, R. М. 9,90. 
('') R. Mйller: Die Beobachtttпg veraпderlicher St.erпe. Leipzig· 1935, 

R. М. 2,40, cijtt ocijentt sшо donijeli takoder tt "Satttrпtt". Zatiш К. Schiller: 
Ednftihrшщ iп das Stttdtittш der veriinderlichen Sterne. Leipzig 1923, 
R. М. 10,80. 
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od velike koгisti, jer zyaпicni astгonomi па opservatoгijama 

kraj svoga redovпog posla najvecma не dospjeYaju time da se 
bave. Tako i sam cuveпi astгonom Е. Stromgren redovпo iz
vjescнje i iznasa rezultate posmatraпja promjeпljiviћ zvijezda 
claпova пordijskog udruzeпja "Astronomisk Selskab". U 51. 
dajemo izravnane srednje vrijednosti promjene sjaja lijepe 
zvijezde Gama Cassiopeiae ро posmatraпjima pisca ovoga 
claпka. 
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SI. 1. - Ovdje pлikazana је proшjena privtidnog· sjaja Gаша Cassiopeiae 
па osпovu 200 шjerenja, koja је S. М olюroviCic (Beobach. Zirkнl. d. Astro
пoш. Nachr. ХХ, Кiel 1938) izveo tt razшaktt od g·odliпe dапа. Мјеrепја 

izvedeпa su prostiш оkош i Ьi:юklош ро Arg-elaпderovoj шetodi. 

В) Dok smo ovako vidjeli, da se i bez instrumeпata moze 
nauci koristiti, to posmatrac sa dobrim blnoklom ima jos vece 
polje rada. Vise ili manje nece Ьiti takova роsшаtгаса, koji Ьi 
Ьiо toliko siromasaп, da si пеЬl mogao ma i ispod ruke na.ba
viti Ьinokl. Ne morajtt to Ьiti Ьiпokli sa prizшama (t. z. triedri), 
Уес su mnago bolji za оУе svrhe oblcпi Ьinokli, jer imaju vесн 
jakost гasvjete i cesto i vece vidtю polje. Sa ovakovim instru
mentom mogн se gotovo sve pojave, za koje smo prije пayeli, 
da se mogu posmatrati prostiш okom, jos u dalekoj mjeri bo
lje pгoшatrati. Tako mozemo proma.tra.ti i teleskopske meteo
re do 8т prividne veliCine, а isto tako i pгomjenljive zvijezde 
do 6 ili 7m, kojih ima vec razmjerno dosta. Izim toga mogн se 
s Ьinokloш dobro proшatrati pomracenja Mjeseca i izvesti cг
teze oЬ/ika repova sjajnijih kometa 6

). Onaj koji је odlicaп ро-

(
6

) Isp. па pr. S. Mohorovicic: Pojava koшete 1937 t" (Fiпsler) роsша 
traпa н Zagrebtt. "Satttrп" Ш, br. R-9; 1937. 
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znavalac sazvijezdja i velikog broja zvijezda лekratлica шоСi 
се svakн vedrн лос da pregleda citavo nebo пеЬi li pгimjetio 
pojavu Novae, јег Ьi н toj zgodi шоrао smjesta da to javi ko
joj zvjezdarлici, а н zgodi prioriteta нslo Ьi пjegovo iше н 
аstгопошslш literatшн. 

No н пајлоviје doba pojavio se jos јеdал lijepi i vгlo za-
hvalпi posao, а to је promatranje ј cratnje djfuzпjh kozтjckЉ 
оЬЈаkа. Zato је роtгеЬпо da iшашо dоЬаг Ьinokl vгlo velike 
jakosti гa~vjete. Na gllasн sLt o\1akovi difшпi oЬlaci н sazvijez
dju. Orioвa, koje је otkrio С:нvелi astrofizicм i astroпom К. 
Graff. Ovih oЬlaka iша svнda ро леЬеskоше svodн i cesto лаш 
zastirн pog·led н velike daljiлe. Izim toga su spomeпнti Ьiпokli 
jedjno sredstvo s kojiш шozemo posшatгati i tгaziti ovakove 
difшne kozшicke oЬlake, јег veliki astгoпoшski dalekozori 
iшајн ili re\ativлo s\аЬн шос rasvjete Љ premalo vidпo polje. 
Isto tako пе mozemo daлas jos fotograi'irati ovakove oЬiake 
radi vrlo slabog пjihovog sjaja, ра smo zato upu.ceпi tek па 
vizuelna posшatraпja. Dakako da se tokom godine moze istra
ziti tek razшjemo шaleni koшad леЬа, а potrebлa је tн - kao 
i kod svakog· ozЬiljпog- паuспоg· rada - velika doza aнtokri
tike i savjesпosti. Tako је pisac ovih redaka proнcavao tokom 
1937 i 1938 godiпe ovakove oЬiake s oЬiju straпa Мlјесне sta
ze od sazvijezdja Caпis шajor-Pнppis-Hydra do sazvijezdja 

SI. 2. - Prikazuje ,izofote d,ifuzпЉ kozшickЉ оЬ!аkа u OrioПl1 i u пje
govoj okoliпi ро S. Mohorovicic·н (Astronoш. Nacl1r., K1el, 1938). 

Aries-Peгseus-Aшig·a, te гezultate svog·a пstrazivaпja') prika
zao н S/. 2; ovdje је О = sasшa cisto пеЬо, 1 = sasшa lag·aпi 

ve\o, 2 =с zaшjetljivi velo, З - dobro viclljivi \;еЈо, 4 = sivi 
dit'шпi oblak i 5 = scrveпkasto-sшedji kozшicki difuzлi оЫаk. 

Jos. је јеdап iпteresaпtaп posao, kojiш su se шedju prYi
t:1a ])~vtlt upravo aшateш-astronomi, а to је odredjjvanje Ьо
Је nnJezda staja6ca ро odredjenoj skali. О tоше паСi сешо 

~putu gotovo u. svim boljim рорнlаrпiш djelima, ра се паs i 
ovdje нstrajnost, ozЫljлost i savjesnost doYesti do uspjeha i 
пaLtct do koгisti. 

· Е~о О\7 0 su гadovi koje mozemo da obavljaшo пajjedпo
stюrпtJIШ sredstYima, а tih ima dosta пшоgо, а odatle i dosta 
zaposleпja za оzЬilјпщ; prijatelja пеЬа, t. ј. amateur-astro
нoшa. Dakako da treba prije tog·a mпog·o vjeZЬe i poznavaпja 
оsпоvпЉ priпcipa'), ali zato plodovi takova rada песе Ьiti пе

zпаtпi i опi се donijeti posmatracн пovih i пeslнceпih duseyпЉ 
нzitaka, а "Sаtшп" се rado izvjescivati о radoviшa svojЉ po
sтnatraca. 

Prof. Dr. Stjepan MolюroviOc 
Pri11 . postaja za kozтjcku fjzjku и Zagтebu. 

(Nastayice se) 

Bгzina. svifetla 
. Brzina, kojom se propagira svijetlo, ne.!JOJШljiva је. S\1e 

dtstaпcije па паsој zeшaljskoj kugli рrеша!епе su, da Ьi se 
dalo zapaziti н tiш distaпcijaшa neka Ьж пајшаnја razlika 
vremeпa od casa kada se pojavi svijetlo, i kada se osjeti podra
zaj toga S\lijeHa па паsешu opticnom ziycu. Tko Ьi htio brzinu 

(') S. MohoroviCi,c: ВеоЬас11tнпgеп visuell-wahrпehш Ьаrег f агЬl о· е г 
Nebel iш Oгion нnd iп seineг Uшgebung. "Astroпoш. Nachг.", Kiel 1938. 

(
8

) Ј. Plassmann: Hevel:ius. Haпdbuch fiir Freнпde der Astronoшie uпd 
kosшischen Physik. Berliп 1922, R. М. 8,10. 

Ast:roпoшisches Напd1Ьнсh, heraнsgegebeп vош Bund der Sterпfreuпde 
durcl1 R. Henseli:ng. Theoretischeг uпd praktischer Ratgeber fiir die Arbeit 
des L:iebhabers der Hiшшelskuпde. 2. Aufl. Stџttgart 1925, R. М. 13 50. 

О oviш odl:icпiш dvjeшa djeliшa referirali sшо vec opisrпo н Satur
пp" i шozeh1o lih пajtop!ije prepomciti prijateljiшa пеЬа, koji hoce "i saшi 
da шotre. 
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mjeriti na zemaljskoj kugli, bllo Ы mu to nemoguce: _тrеЬа da 
se posluzi sa svijetlom, sto nam dolazi Ш sa p!aneta ь\1 zvijezda 

stojacica. .. .. 
Ivan Cassini, g\asoyiti astronom, roden u KonteJl N1z1 g. 

1626. Ыо se је pozabavio pomrcanjima mjeseca p\aneta Jupi
tera, i nakoп dugih opazanja, Ыо је sastavio tablice ро kojim 
su se mogli proreCi pomrcaпja. Roemer, daпski astro~?m (1644 
--1710) pгoucavajuCi te t_aЬlice zapa,zio је, da pomrcшe u пe
kim slucajima zakasпjavaju, а opet u drugim slucajima nastu
paju prije vremeпa оzпасепа, - to је Roemera povelo da iz
шjeri brziпu kojom se svijetlo propagira, sluzeCi se poшrcinom 
jedпoga od cetiri Jupitrovih mjeseca. Roemer је u svomu istra
zivaпju ovako postupao. 

* 
Zna se, da plaпeta Jupiter imade cetiri mj eseca, а da па ј

Ыizi Jиpiteru obllazi okolo пјеgа u kostaпtпom razmaku vrе
шепа od 42h, ~8', 30". То se moze zapaziti, kada је Jиpiter н 
opoziciji, to jest, kada је Zemlja izmedu Suпca i Jupitra, opa
za se da Jиpitru пajЬlizi mjesec u1azi u Jupitrovн sjeпu 
jest pomrcava se) redovito svakih 42h 28', 30". 
Neka se pogleda slika. 

s је suпce, z = zemlja, х = kruzпica ро kojoj se Zeшlja 
giЬlje okolo Suпca; ј = Jupiter, t = mjesec Jupitrov, па Kru
zпici okolo jиpitra; К = Kruzпica Jupitra oko~o Suпca•, s = 
sj е па, sto projektira .Jнpiter. 

Kada se пa1iazi Zemlja izmedu Sипса i Jupitra, mi sa Zеш
!је opaza1mo, da пајЬ!Ш mjesec JupitroY (па slici t) zalaz! u 
JupitгO\'ll sjeпu i izlazi redovito паkоп 42h 28', 30". (па sHct s) 
No po~to se Zeшlja giЬlje okollo Suпca, (па slici z н pravcu 
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tгijelice) опа mijeпja svoj polozaj рrаша Suпcu i Jupitru, do
;ledno i njegovu mjesecu. U godisпjeшu giЬanju Zem!ja po
azeci iz tacke nјене koпjunkcije udaljava se sve vise i vise od 
lupitra, dok dosegпe do tacke, u kojoj је u opoziciji sa Jupi
rom; а to је пajvisa udњljeпost Zemlje od Jupitra. Opazilo se 
е, da sve sto se је Zemlja vise udaljavalla od Jupitra zakasnji
ala su pomrcaпja, пaime шоrаЈо se је пesto dulje ceka,ti od 
2h, 28', ЗО" dok zade mjesec Jupitroy и пjegovu sjenu. То 
е zakasпjivaпje bllo isprva samo malo шiпиtа; ali је raslo sve 
ise, kako se је Zemlja giЬala ро svojoj kruzпici okolo Suпca, 
dok је doseg1la do tacke opoziciji (slika 'z). Na toj tacki za
:asпjivaпje је izпosilo 16' 36". Kada је Zeшlja пastavila svoje 
:Љапје okolo Sunca (slika 'z и smjerи strijelice) opazilo se је 
а vise п е zakasпjivaj и, vec aпticipirajи pomrcaпja Jиpitrova 

~.jeseca, istim redom sашо оЬrпиtо - sve dok Ы Zeшlja 
tigla па kгиznici do tacke, koja је иргаvо izшedu Suпca i Јн
itга (vidi па slici z). 

Ovo zakasпjivaпje i aпticepiraпje pomrcшa Jиpitrova шје
еса privukl\a su osobitи paznju a1stroпoшa Roemera. Оп је 

tao istrazivati нzrok tomи zakasпjivaпju i aпticipiraпju ро

нсiпа i пiје mu blllo tesko zak.ljнciti "da tomu pravi нzrok lezi 
mапјој i visoj daljini, sto mora da prevali svijetlost od Jupi

roYa mjeseca, do па1sе Zemlje". Najbolji mu tomu dokaz Ыо 
), sto su se pomrcava111ja sve vise zakasпjivala, sto se је Zeшlja 

svomu giЬaпju okolo Sнnca vise нda~Ijavala od Jupitra; ра 
pet pomrciпe su se vidjele sve vise uпaprijed, sto se је Zeшlja 
,те vise н syomи gЉаnји okolo Sнпса priЬiiza,vala Jupitru. 
)voj pojavi пiје mogao blti drugi razlog·, vec taj, sto odraz 
;ijetla sa Jиpitrova шјеsеса, upotreЬljavaю је dulje vremeпa 
а stigЋe do Zeшlje, kada је ova blla udaljenija od Jupitra, o
atle zakasпjivaпje pomrcanja i zakasпjivanja izbljaпja iz 
.епе Jupitrove; а opet taj isti odraz svijetla upotr·eЬijavao је 
race vremeпa da dopre do Zemlje, kada је Zemlja blla Ьliza 

1pitru, р а odatl!e anticipacij а pomrcaпj а. 

* 
Prema ovomи misljeпju Rоешег је izmjerio brziпu kојош 

аш dolazi svijetlo sa Jнpitrova mjeseca. NajkгaCi је put svi
~tlu sa Jиpitra do Zemlje ona tacka, kada је Zeшlja izшedu 
Llпca i Jнpitra (пеkа se vidi па siici z) а пajudaljeпija је tacka 
ada Zemlja н svomи giЬaпju dopre do opozicije (slika 'z). Od 
tcl{e па krиzпici Zemlje z do tacke 'z svijetilo sa Jнpitrova 
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mjeseca zakasпjuje 16', :30". Razшak ргоstога izmedu rесепе 
dvije taCke (slika· 'z i z) jest dija1metaг ekliptike. Mi znademo 
da ekliptika izпosi ро pгilici 76 milioпa leg·a, = 344 milioпa 

ki\ometara. Svijetlo Ьi daklle upotгijeЬilo 16' 36"', da se pro
pagiгa kгoz dijametaг ekliptike, to jest, da prevali н 16' 36" 
344 milio11a kiloшetara. Ako ovo 16' 36" оЬгпеmо н sekunde 
imati сете qg6". Dokle се svij etlo prevaliti н ј еdпој sekuпdi 

ogrom11н daljшu od 368.000 kШoшetara. Ovo је пepojmliva br
ziпa. Mozemo isporedivaпj em shvatiti do лekle tн bгzinu. Da
lјiпн, sto prevali svijetlo u јеdпој seku11di, пюglа Ьi zeljeznica 
koja .e;oni brzinom od 50 kilometara 11а sat, prevaliti tн duljiлu 
u 700 godiпa. 

Ogгomna је ovo brziпa dakako, ali sн оgrопше i distaп

cije. Zvijezde koje se smatraju da su 11ajЬlize nasoj Zeшlji, опе 
sн ipak jedno 206.20[) рнtа da,Jje od Zemlje 11ego Suпce. Svije
tlost, sto лаш оле proj ektiraj н, upotгeЬlj ava da do паs dode 
preko tгi godine i tri mjeseca. Опе pak zvijezde, koje se ле 
vide prostim okom, vec jakim teleskopiшa, tako sн нdaljene od 
паsе Zemlje, svijetlo njihovo da dopre do nas moralo Ьi upo
treblti vise hilljada g·odina. Moglo Ьi se dogoditi, da se koja od 
ovih zvijezda utaгne, u tomн slucajн, mi Ьi videli пјеziпо svi
jet!o лekoliko hiljada gotdina, а опа Ьi ЬШа vec utaпшta. Osim 
ove astronomske metode шjerenja brziпe svijet.la, imade i dru
g·Љ, fizickil1 lюјiша se brzina svijetla meri u jednoj soЬi. 

Dr. ргоf. И. Talija 
Dubгovnik. 

Звезде и а.томи 

Треће преда.ва.rье 

Претпоставка. о скуптьа.:rьу звезде 

Обезбедити Сунцу довољну количину енергије, да би се 

љегово светлосно и топлотно зрачење одржаЈiо, проблем је 

коме су врло често приступаЈiи астрономи и други научници. 

Heiшholtz и Kelviп нашли су тако, да би Сунце веома дуго 

:.мопrо одржати своју температуру прогресивним скупљаљем. 

Скуnљаље проузрокује прибЈiижаваље или пад сунчане ма· 

терије према средишту звезде; потенциална се енергија гра
витације претвара тада у тоштоту и у томе енергетском обли
ку постаје расположива. СматраЈrо се да је то једини извор, 
ј е р се н иј е энало ни :~а какву другу појаву кој а би била у 
стаљу да ослободи TO.IIИKO велике количине енергије. Али, та 

енергија није неограничена, па, према претпоставци, ни од 
постанка Сунчева не може бити више од 20 милиона година. 
ВеЬ у доба о коме вам говорим, сматрало се да је ово траја
ље прекратко; али Kelviп је убеђивао геологе и биологе да 

своју историју Земље треба да ограниче на тај период. 

Почетком овога столеЬа претпоставка о скуп.љаљу нала
зила се у нарочитоме положају: опште призната, о љој се го

тово није водило никаква рачуна. Иако се мало ко од науч

ника усуђивао да претпоставку побија, нико се изгледа није 
устручавао, ако је то б!1ЈIО потребно, да историју Земље ИЈIИ 

Месеца помери у доба, које је много раније од претпостав
љене ере. Лорд Kelviп-oв да:н ствараља света исто је толико 
цељен као и дан архиепископа Ussher-a. 

ТешкоЬа последица ове претпоставке бива нарочито ис
такнута при расматраљу дифузних звезда велике зрачне мо

Iш; оне су раскошне у својој енергији и расипају је сто или 
хиљаду пута брже од Сунца. Штедиша, Сунце се својом 

енергијом могло одржати у животу 20 милиона година, али 
се за звезде великог зрачеља граница спушта на 100.000 
година. Овај би се резултат односио на већину голим оком 

·видљивих звезда. Усуђујемо ли се да верујемо, да су оне 

створене у току последљих 100.000 година? Да ли је старост 
човечанства већа од старости звезда што сада с ј а ј е? За

врше ли звезде у Андромединој маглини своју еволуцију 
пре него што љихово светло доспе до нас? 

Тешко је наћи се у неприлици због ограничеља у вре
менској размери, ограничења које искључује вероватне и 
дивне мисли и објашљења; али, још је много теже наћи од
ређен доказ противу таквог ограничења. Не верујем да су 
астрономи у свом сопственом делокругу могли наћи оруђе 

којим би непосредно насрнули на Helmholtz-Kelviп-oвy прет
поставку, све док им га нису Цефеиди једног дана пружили. 

Али, пређимо на бројке; r) Цефеја отпушта бар 700 пута ви
ше топлоте него Сунце. Коко су нам љена маса и љен преч

ник познати, лако можемо да израчунамо којом се брзином 

полупречник мора скраћивати, да би се произвела та топло-
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та. Будуlш је r5 први пут тачно би.llа посматрана 1875 
године, до данас је љен полупречник, према претпоставци о 

скупљаљу, требало да се скрати за 1/300 део своје вредности. 
Ви се свакако сеhате да код о Цефеја имамо веома осетљиви 

индикатор сваке промене која се на љој догоди: период пул

зираља; очевидно, толико велике промене као ова о кој ој ј е 

реч, морају изазвати поремећај тога индикатора. Показује ли 

период такву промену? Веома сумљиво; извесно је само да 

постоји врло лака промена, али она не прелази 1/200 део 
промене што је захтева претпоставка о скупљаљу. 

Под претпоставком теорије пулзираља, период би услед 

скупљаља требало да се скраhује за 17 секунада годишље, 
вредност коју није тешко измерити. Посматрана промена, ме

ђутим, не прелази 1/10 секунде годишље. Бар за трајаља фа
зе Цефеида, звезда1 се мора одржавати у животу другачијим 

извором енергије него што је скупљаље. 

У једном толико значајном питаљу није подесно слепо 

поверовати ј едно м једином аргументу; обратимо се зато 

сродним наукама, да бисмо у љима потражили друге, можда 

сигурније доказе. Физичка и геолошка испитиваља утврђују 

на један изгледа неоспоран начин, да старост Земље - ра

чуната од извесне епохе, која ни у коме случају не допире 

до љена постанка као планете - веома премаша старост 

што је HeJ,mholtz и KeJvin приписују Сунчеву систему. Најве
Ье се повереље обично поклаља одређиваљу старости стена 

на основу односа ма:са уранијума и олова што се у љима на

лазе. Уранијум се познатом брзином распада на олово и хе

Јшум. А како олово и ураниј имају различита хемијска свој

ства, нису се могли независно наслагати један крај другог; 

отуда олово, што се налази у заједници са уранијумом, врло 

вероватно потиче од љегова распадаља.1) Мерељем количине . 
олова која прати уранијум може се одредити доба кад је он 

наслаган. Тако се налази, да је старост најстаријих стена от

прилике 1.200 милиона година; некоји су истраживачи дали 
ниже вредности, али ниједна од љих није таква, да би спа

сла претпоставку о скупљаљу. Сунце, разуме се, треба да бу

де много старије од Земље и љених стена. 

Неопходно је, изгледа, да се у размери временског тра
јаља, старост Сунца повеhа бар на 10.000.000.000 година; а 

(1) Ово се може проверити, јер уранијумово олово нема исту 
атомску тежину са другачије насталим оловом. Обично Је олово меша
вина више врста атома (изотони). 

Jt)b 

ван сваке је сумље да своје захтеве не можемо спустити ис
под 1.~00.000.0000. Потребно је, дакле, потражити какав 
обилниЈи извор енергије за одржаваље топлоте Сунца и 
звезда У току то.llико дуга времена. Поље свога истражи
ва~а можемо одмах ограничити. Никакав нам извор енер
ГИЈе не може бити од користи, ако топлоту не ослобађа 
дубоко У унутрашљости звезде. Тешкоћа проблема не лежи 
само У одр~аваљу зрачеља, веh и у обезбеђељу унутарље 
топлоте КОЈа се против 

. и општем рушељу масе, подложне 
упливу гравитациЈе. Сетите се како смо, у тоr{у првог пре-
даваља, били принуђени да свакој тачки у унутрашљости 
звезде припишемо извесан степен топлоте да би обезбедили 
равнотежу_ звезде. Али, унутарља топ,тюта 'стално струји пре-
ма хладНИЈИМ површинским слојевима, да би се одатле оти
снула У простор У виду звездана зрачеља. Зрачеље мора 
звезди да буде надокнађивано, ако она остаје непромељена 
ако,. дакл:, не мора да се скупља ИЈIИ еволуише прем~ 
Ке!vш-овоЈ претпоставци. Оно се не може надокнадити на 
површини -_на пример осипаљем звезде метеорима, јер не 
може да струји на супрот тошютну паду, веh би првом при
ликом умакло У облику допунског зрачеља. Гради ј ен ат се 
тем_пературе не може одржати саопштавањем топлоте најни
ЖОЈ тачки пада. Топлоту треба додавати горљем крају, тј. 
дубоко у унутрашљости звезде. 

. Како је немогуhе замислити спољни топлотни извор ко
Ји би б~о У стаљу да своју топлоту пренесе у средиште зве
зде, идеЈа, да звезда сакупља енергију уколико напредује мо
ра се, изгледа, сасвим одбацити. Из тога излаiзи: да звезда 
У себи скрива енергију која треба да јој обезбеди остатак 
њена живота. 

Енергија1 има масу. Многи радије кажу: енергија је маса; 
али, за нас је ~екорисно да о томе расправљамо. Значајна је 
чиљеница, да Један ерг енергије у ма каквом облику има ма
су .од 1,1 . 10-21 грама. Ерг је обична научна1 јединица за енер
ГИЈу; али ми енергију можемо да меримо такође грамима или 
тонама, као што то чинимо за све оно што има масу. Ништа 
вас не спречава да купите фунту1) светлости од каквог дру
штва за електрично о свет леље - само ако то не би било 
више него што вам је потребно, и стајало вас, према садаш
љим ценама, преко 22.000.000.000 динара. Ако би целокупну 

(1) 1 фунта (енгл.) = 453,6 грама. Пр. прев. 
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ту светлост (етрове таласе) могли да сачувате међу огледала
стим зидовима какве затворене по су де, и ако би суд изме
рили, нашли би тежину, која је једнака нормалној тежини 
посуде више једна фунта, што претставља тежину светлости. 

Очевидно је да предмет, који тежи једну тону, не може са

држати више од једне тоне енергије; Сунце, чија је маса 
2.000 квадрилиона тона (стр. 239 Са тур н од 1937) може садр
жати највише 2.000 квадрилиона тона енергије. 

Енергија од 1,8.10"" ерга има масу од 2,10"" грама; а то је 
маса Сунца. Према томе, Сунце садржи укупно толико енер

гије - енергије, која треба да му буде довољна за остатак 

љегова живота.2) Не знамо колико се од ље може претвори

ти у то плату или зрачеље; ако би се мог ла сва претворити, 

била би довољна да одржи Сунчево зрачеље у садањем ље

гову обиму за време од 15 билиона година. Изложимо то у 
друкчиј ем облику; то плота што ј е Сунце отпусти за годину 

дана има масу од 120 билиона тона; ако би годишљи губитак 
масе остао исти, после 15 билиона година Сунце је уопште не 

би више имало. 

Унутарња атомска енергија 

Ова је залиха енергије, са безначајним изузетком, енер

гија образоваља атома и електрона; друкчије речено, то је 
интра-атомска енергија. Највећим својим делом она је не
раздвојно везана за састав еЈrектрона и протона - елемен

тарни негативни и позитивни електрични набоји - од ко
јих је изграђена: материја; она се, дакле, може једино осло
бодити кад се они разруше. Највећи део звездане енергије 
може се појавити у облику зрачеља тек кад је уништена ма

териј а што сачиљава звезду. 

Звезда би могла дуго да живи и не трошећи г.лавни део 

залихе своје енергије. Маљи се део те залихе може ослобо

дити и поступком који није толико суров као уништеље ма

терије, а био би довољан да омогући Сунцу да сија за око 

(2) Чудићете се што сад претпостављам да Сунце има тачно 2.000 
квадрилиона енергије, кад сам раније рекао да оно садржи највише 
толику_ количину. Али, овде је стварно у питању само начин изражава
ља, КОЈИ зависи од научне дефиниције енергије_ Свака је маса маса 
нечеrа, а то "нешто" називамо сад енергија, па било да је она у једном 
од познатих нам облика или не. Као што Ћете у следећој реченици 
видети, ми не претпостављамо да се енергија може претварати у по
знате облике, па нам зато овакво означавање ништа не с11;1ета. 
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10.000.000.000 година, време које несумњиво довољно ду

го, да би задовољИло све наше разумне захтеве. Тај маље 

сурови поступак је претвараље (трансмутација) елемената. 

Тако смо доспели до тачке, одакле нам је слободан избор: 

можемо или веровати претвараљу елемената, задовољивши 

се тако нешто краћим трајаљем, или, опет, претпоставити 

~ништеље материје, што би дало веома широку размеру тра

Јаља. За сада не видим могућност никаквог трећег избора. 

Али, вратимо се нашем размишљању. Најпре смо нашли да 

је енергија скупљаља очајно недовољна; затим смо утврди

ли да се енергија мора ослобађати у унутрашљости звезде, 

тако да она потиче од унутарља а не спољна извора; сад 

процељујемо укупну ЗЭЈЈrиху унутарље енергије. Не наилази 

се ни на какав значајни извор, док се не узму у обзир елек

трани и атомска језгра; спајаљем протона и електрона са 

дiТОмским језгрима (претвараље елемената) може се ослобо

дити знатна количина енергије, али још много већа љиховим 

уништаваљем. 

Претвараље еЈrемената, које је толико дуго било сан ал

хемичаЈра, остварено је при трансформацији радио-активних 

материја. Уранијум се лагано претвара у мешавину оЈюва и 

хелиума. Али, ни једна од познатих радио-активних појава 

не ослобађа довољно енергије, да би се одржала Сунчева 

топлота. Једино значајно отпуштање услед претвараља по

стоји само сасвим на почетку еволуције елемената. 

Почнимо од водоника. Водоников атом се састоји само 

од једног позитивног и једног негативног нЭЈбоја: протона, 

као језгра, и једног планетарног електрона. Његову масу уз

мимо за јединицу. Четири водоникова атома образоваће је

дан атом хелијума. Да је маса хелијумова атома тачно че

тири, то би потврдило како је сва енергија водоникова ато

ма прешла у хелијумов атом. Али, у ствари, љегова је маса 

3,97; тако да1 се енергија масе 0,03 изгубила у току ствараља 
хелијума од водоника. Уништаваљем 4 грама водоника осло
бодили бисмо 4 грама енергије; претварајући их у хелијум 
ослободићемо 0,03 грама. Да би се објаснило ствараље Сун
чеве топлоте, може се позвати на један или други од ових 

начина, ма да је, као што смо горе видели, други пружа у 

много маљој количини од првога. 

Ослобађање енергије јавља се отуда, што у атому хели

јума остају као планетарни само два електрона, јер су се 
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остала два везаЈЈа са четири чврсто спојених протона у хели

јумову језгру. Приближујући једне другим позитивне и не

гативне набоје изазива се промена електричног поља и тако 

ослобађа електрична енергија, која се распростире у виду 

етрових таласа. На такав су се начин изгубила 0,03 грама 
енергије. Те етрове таласе звезда може да упије и да их упо

треби као топлоту. 

Са хелијума можемо да пређемо на следеће елементе, 

али нећемо добити ништа више слободне енергије. Кисеони

ков атом, на пример, може да буде образован било од 16 во
доникових шгома, било од 4 атома хелиума; али, уколико се 
то може тачно тврдити, љегова је тежина баш једнака тежи

ни 4 атома хелијума, тако да је ослобођена енергија готово 
иста при прелазу водоника у кисеоник, као и при прелазу 

у хелијум.1) Биће јасније ако усвојимо да је водоникова ма

са једнака 1,008; хе.пијумова је маса тада тачно 4, а кисе

оникова 16; истраживаља Dr. Astoп-C! помоћу спектографа за 
масе показала су осим тога, да су масе атома других елеме

ната готово сасвим цели бројеви. Губитак од 0,008 грама на 
водоникову а тому наилази се веома приближно ма код ко ј е г 

образованог елемента. 

Идеја, да звездана енергија потиче од изградље елеме

ната на основу водоника има то преимућство, што се у мо

гућност те појаве не може посумљати; напротив, нема никак

ва доказа да би у Природи могло постојати уништеље ма

терије. Покушано је у лабораторијуму да се водоник пре

твори у хелијум, њли радије неhу говорити о тим. огледима, 

јер нису убедили ни оне, на чији се ауторитет ослаљам у 

томе питаљу. По моме мишљељу, веh само постојаље хели

јума је најбољи доказ да се тај елеменат може. начинити. 

Четири протона и два електрона што образују љегово јез

гро могла су се спојити ма где и било кад; па зашто не на 

звездама? Чим се изврши то спајаље, мора се такође осло

бодити и вишак енергије и на тај начин произвести обилна 

количина топлоте. А то у првоме реду показује, да претвара· 

ље елемената у унутрашљости звезде вероватно наступа са

мо, јер се у љој, несумљиво, налази у пуном дејству снажан 

извор топлоте. Знам да многи критичари сматрају услове 

што вющају у звездама као недовољне - претеране, да би 

(
1

) Aston је у својим најновијим истраживањима утврдио да је 
кисеоников атом сасвим приметно лакши од четири хелијумових атома. 
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проузроковали претвараље елемената - да звезде нису до
вољно топле! Тим критичарима можемо са своје стране оче
видно одговорити: нека потраже неко топлије место! 

Међутим, предност се изгледа овде зауставља. Постоје 
мн.оги а~трономски знаци, да претпоставка о звезданој енер
:ији, КОЈа потиче од претвараља елемената, није задовољава
Јуhа. Брзо осЈюбађаље енергије у свима првим стаљима ево
луције (фазсv џиновске звезде), кад је звезда огромно и ди
фузна тело које обилно зрачи топлоту, могло би се припи
сати томе претвараљу; али у каснијим фазама енергија мора 
потицати о;.:, извора к.оји се управља према друкчијим ·зако
нима емисије. Веома Је вероватно да старељем звезда треба 
да изгуби велики део материје што је сачиљаваше у почет
ку; а то се једино може постићи љеним уништељем. Докази, 
истина, нису сасвим подударни, а не верујем да Ћемо још 

бити У стаљу да поставимо коначни закључак. Па ипак, прет
:юставка о уништељу материје обеhава, изгледа, највише и 
~а hy се, У краткој расправи о еволуцији звезда што hy вам 
Је изнети, одлучити за љу. 

Израз "уништеље материје" звучи прюшчно фантастич
но. Иако нам је још непознато да ли се у Природи ова по
јава стварно догађа, или не, ипак не постоји никакав очи
гледни разлог против тога. Последљи су делиhи материје си

hушни позитивни и нега'Гивни набоји, које можемо замисли
ти У етру као напонска средишта супротних врста. Кад би се 

допустило да се стопе у једно, поништили би се узајамно, 
оставивши за собом само узнемиреље у етру, које би се рас
прострло У виду електромсvгнетског таласа, носеhи собом 
енергију, ослобођену поништељем напона. Ова је енергија 
необично велика; уништеље обичне водене капи омогуhило 
би нам да распо.лажемо моhи од 200 кољских снага у току го
ди~е дана. Веома пожудно гледамо ту огромну залиху енер
ГИЈе, ма да без много наде да hемо икада открити тајну за 
љено ослобађаље. Али, ако би се показало да су звезде оте 
кри~е ту тајну и да се служе том залихом у циљу одржаља 
СВОЈе тошюте, перспектива нашег коначног успеха била би 
нам Щiатно ближа. 

(превео М. Протиh) 
(На·ставиhе се) 

А. S. Eddington 
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U oYome шјеsесн ћi1а је djelatпost Suпca lizпiшпo Yr1o velika. Sнпсе 
sшо posшatra1i sYega 19 dапа radi dosta losega vremeпa, koje је н mајн 
Y1acla1o. Najjaca dje1atпost pjega Ьi1а је 24-tog i 25-tog·, kada је Wolfov 
re1ablYпi broj premasio \lrijedпost 200, sto se Yr1o rijetko desa\la. Karakte
ristika bila је ve1ika шпоziпа ogroпшih jedпostrнkih i dYostrнkih ~је~_;з., 
а 11 posljedпima syjet1osпc trake. Aktivпom postaje sada sYe Ylse_ 1 v1se 
sjeverпa po1нtka Sнпса. Graпu1aoija ћi1а је dosta jaka. Sredщa vщedпost 
\\folfoYa re1ativпog broja: 165,1. . .. . 

Раrа1е1по s tolikom dje1atпoscн Sнпса zЬШ sн se 1 па Zem1ji zпаtш 
tlogadaji: 12-to:< opet роја\Та ро1аrпе svjet1osti н sred. Evropi, zatim po
tгesi tl NoY. Gviпeji, Tшskoj, te Јарапн; prova1a vнlkaпa Stromboli. 

Priv. postaja za kozmicnu fiziku и Zagre/Ju. 
Dr. S. Mohorovicic. 

lzvestaf g. Топ1еса 

l.ETOSNJ! POLARN! SIJI. 
\1 шајн је !Jilo sопсе se mоспо aktivпo. Na severni polol7/i se је po

javrilo па ПО\10 12 skнpiп. Posamezпe pege v skнpшah so dosegle ve1Jkost 
15", 2Б'', 30'" 36", 40", 4R'', 50", 70", 100'' iп 180''. Svetlobпi' trakovi so se 
pojay1ja1i у 4 skнpiпah. AktiYnost пarasca. Na juzni polo/Jjj ра se је po
javi1o na поУо 14 skнpiп. Posamezпe peg·e so d1osegle velikost 10'_', 20", 25", 
30" ~36" 48" 50" 55'' iп 9Б". Syetlobпi trakovi so se pojaV1ja111 v 6 skн
piп~11. Aktiv~ost ~а tej po1oЬli је pricela popнsc~ti._ Radi se mocпega ak: 
tiYпeg·a de1ovaпja је tttdi povprecпa heliografska sшпа slшрпп v1soka (g1e) 
taЬlico prehodoY). . . . . 

Ј 2 dпevnemн sн!Jmi111iпш па severm poloЬI1 У шаrсн је s1edJ1 v 
apri1н :3 dпеУпi г-sнlJmi111\mшл. Toda zopet se је ропоУi1 r-su/Jminimum dne 
20-22. maia 

Sp1osпa sопспа akti\lпost " posamezпih sнbmaksiшalпih ritmih 12а 
Se\leГпi iп jliZПi ро1оЬЈi se f3ZVIija tнdi V casovnem razmeГJЧ, kakor kaze 
taЬ!ica па strani 222 iп diagram па straпi 277, Sаtшп 1937. Ze ро preteku 
r-sнbmiпima dпе 22. шаја se је pricakoYalo zvisaпje akblvпosti па severпi 
po1oЬli, iп to у zm1islн poteka posamezпih ritmov. Na strю:i 279, toc!'-a 6, 
Satнrп 1937 sem ozпaci1 da nastopi v тщu 1938 sekundarm su/JmaksJmllm 
па severni poloЬ!i. Ze d;1e 23. maja оЬ !Oh 5ш MEZ se је opazil па +. 7° 
11e1iogr. siriпe, iп to " пaYidez. сепtrаlпеш шелidiапн поv пепаdеп pojav 
паd 30 por iп jederc у razsezпosti E~W 180". Toda ze ~- d~п dпе 2~. 
шаја so se pore spreшeп1ile v \leliko skнpшsko pego v vel1kostJ NS 108 , 
EW 180".V skнpiпski pegi :1а W so bila З jed1ra s svetlob111im trakom~ па Е 
ра 6 jeder. Vшesпi prostor је Ьil preprezer: s репншЬ_rо, v kа~еп је b!lo p~
sejaпih паd 20 шalih jederc. Dпе 25. 1Па1а р а је b!la. s1шpшska p_ega ze 
razkrojeпa v veliko skнpiпo: vodeca 70 pe_ga z 2 јеdп ш sve~lobп1JШ tr~
kom, s1edi 55" pega s 4 jedлi _iп svet1ob~нш trakor:1. Vшеsш pro~tor Ј~ 
Ы1 s 13 poraшi izpolпjeп, skupшo so vodt!e ? шащsvе pege. Razvoj v te) 
skнpuпi је Ьi1 пagel iп izredeп. Dпе 27. шај_а Је vodeca pega пarastla с~!о 
па ve1ikost v NS 10(}" s 5 jedri iп svetlobшm trak?v~· ОЬ zahodн skнрн;е 
је bila velika ,10 deca pega razkrojeпa v vec шaпjslh peg ter је sledeca 
(Е) pega zasla dne 30. ш а ја.*) . . . . 

Nastanek razvoj iп razkroj te vel!Jke skнрше је b11l пепаdеп iп iz-
razit v ritmu ;ekuпdarnega submaksima па severпi poloЬII, kar se оzпа-

*) Е - pega, ki је dпе :30. V. zasla, se је ропо\То pojavila па Е 
~опспеш rоЬн dпе 13. јнп1iја па + 7° heliiogr. sir., kot okrog!a 55" pega 
z јеdгош. 
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сије kot sekundarni su/Jmaksimum. Istocasпo :; tem IJtПadпiш ројаvош iп 
1·azvojeш tt ve!ike skllpiпe v пitпш sekl!пdaгпeg·a sl!bшaksiшa, so se po
javn!e v zeшeljski atшost'eri velike motпje, ki so povzгoCiJe пешја iп po
plave. Tudi Vlllkaп Stгoшboli је pricel clelovati. 

Razveп ja:111aгskeg·a роlагпеg·а sija se је opazovэlo v Sredпj,i Evгopi 
se пekoliko роl,нпi/1 sijev (g·lej claпek М. Radosevica v Sаtнгnн 1938) 
straп 109). Kaksпo је IJilo staпje sопспе aktivпosti liп slшpiп о!Ј саsн ja
lшaгskegэ 1Ч:)Н роlагпеgа sija, settl ze пavedel v claпktt па stгaпi 100, Sа
tшп 193R. 

Nasledпja tablica kaze staпje slшpiп ,\п peg· оЬ саsн polaгпil1 sije\1, 
ki so l!ili opazovaпi v letosnjeш letll v Sгeclnj'i E\lropi. 

Dаtшн ро- : 
larпega sija : 
.iп MEZ: 

193k. 
25-1 

2Оh--2:љ 

------ -----,~---- ~--=~--===----=-

Pre!10-d skLtpliпe 1 ~-
pгeko пa\liclez. : 
сепtг. meridia- 1 Helio
пa, dаtшл iп l "Г siГ 

MEZ: Ьl~нрiп~ ! 
193R. 
26-I 

2114Sm-7h 15ш 

1 

+ 1Ч" 

Skнpiпa Jt ze па\Теdепа v tablioi 
prelюdoy: 

zap. st. s, stгап 99 iп 100. 

г· 
ol1 саsн sija 
skнpiпa v 
шeridiaПLI 

36" pega iп skнpiпski tгikot. 
zap.-ii. -9~-stran99. Ski.\pina-iz4 
peg· \Т velikosti 60", 25'', 30", 36". 

10-!1 1 

21h-2lh40ш! 

10-Ш 
18h30ш-
18h35ш 

12-V 
111.-

1 0-III 

1 --250 
V dпе\Т.Љ pred prelюdoш opazo\la
пi svet1obпi tгakov1i v skнpiпi. 
zap. 2 -па straпi 128. Skнpiпa: 

1 
;)б" pega s syet1obпiш trakoш iп 

611.- : - 26° . :3 роге. 
саsн si)a- --,----- zap.- st. gy spodпji taЬ!ici. Skн-

skнpliпa У рiпа iz З peg· \Т veliikosti 36'', 30", 
шeridiaпн + 22° __ 1 30" iп sYe_tlob111\ trak 

lz g·or11je tablice s1edi: 
1. - Ро1агпi sij se је pojayi1, ko se је паl1аја1а sнрiпа tоспо 11 пavidez. 

centгalnemu meridiaпu zap. st. 2 1iп 4, a1i, ako se је пahajala v bП
zini centг. meridiaпa toda пе v \lecji odda1jeпosti kakoг са. 100", 
zap. st. :3. 

2. Po1arпi sij se је pojav1il \1 pгetezпi veciпi (75°/о), ako so se pojavNi 
v skupinaiJ in um/JraiJ peg tudi svetlo/Jni trakovi, ki so elektro-mag
neticne narave. Sашо ргi zap. st. 1 pride v postey tнdi se роуесапје 
splosпe sопспе aktiYпosbl, g1ej claпek па straпi 1 ОО. 

~3. Zacasпi rаснпi kazejo, d'a se elektro-шagпeticпi vpliYi, ki se sirijo 
,jz teh skнpiп, gibljejo z venko bltrostio, toda z veliko manjso bl
trostjo, kakor se siri svetlo/Ja. 

4. - Polami sij је bll jaCji, ako se је naiJaja]a skupina па severni soncni' 
pofoiJJi, zap. st. 1 1i11 4. 

V пas1edпji taЬ!ici so пауеdеп1i vsi prehodi skнpiп \Т шајн, ki пај slu
zijo шetereo1og-om za priшeгjavo z datншi yгeшeпskih preobrato\1 па 
zeшlji. 

i 

Оаtшл 
Heliogтat".l 
siriпa 1 

pгehoda: skнpine: 1 

2.V. + 22° 

Razdalja 
skupiпe 
od R pri 
prehodн 
- 0": 

430" N 

Skнpiпa iп пјепi posebпi zпakd: 

skнрпа v razkrojн -
vodeca 35'' s 4 jedlri, 

:3.V. + 230 460" N 
2.V. + 100 250" N 

------,~;--+---~,--:~-J.-__::_:,~....:.:,--__!__:s:.:_l~ed::::l:.... ':'3"-6'_'.!:p"::eg·a z 2 jedлi iп 1 pora,
pojav 2 por, -
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\ 

1 skupiпa v гаzvојн, гazsezпost Е-W 
1 290": vodeca 20" pega z jedrom, 
\ sledi 25" pega z jedroщ sledi 15 

3-4.V. - 19" 1 280'' S . pegic iп 2 vmesпi poni, 
--'---------'.------ ---1 310" S nato 30" peg·a z 2 jedri iп 2 pori, 

4.V. 

7.V. 
8.V. 

10.V. 

------- -~- ----------- 55" velika pega z 2 jedri ,јп 2 pori, 
- 28 11 ! 390" S skupiпa v гazkrojtt, -

460" s 
6" ! 20" s 

skupiпa 15 pegic v razvoju, raz
sezпost E-W 180", -
10" pegica v razkroju, -
95" skttpiпska pega z vec jedлi iп 

8" 20" S svetlobпiш trakofТl,_-=-------
10.\1_ 22° , 430'' N ' oojav 2 por, 

-----~------г- -- ~kнpina 3 peg-36'', 30" 30" р о 2 
·!. 1, jed!ri. Svetlobпi trak. ОЬ casu рге-
1 + 22 11 400" N hoda skupiпe ргеkо ceпtr. шепdlа-

1 na - polarni s1ij. _____ _ 
----~--- 1 

1 
пeпaden-гazvoj 36''-pege s svet-

14.\1. + 14° 1 290'' N 1 lobп<im trakoш, -
1

1 

1:_-~~~---~, ~5~0'~'~v~e~li;k~a~p~e~g~a-s~s~v~et~lo~b~l~1i~ш~--

ll.V. 
12.V. 

15.V. - 24" :320" S 1 trakom -
-------~~------ -- '1 veblka ~kttpiпa 4 peg· v razsezпosti 

1 Е-W 300": vodeca 50" peg·a s svet-
1 1 1оЬпiш trakoш, s1edi 36" pega z 
1 - 12" 140" S · jedroш iп 1 poro, ____________ _ 

---~-~-- ----- --- '1'1ato SleciГ~E'36''- peg·a z jedrom 
iп 1 111ala pega. Skupina se је ze 

! tretjic povrmlla, g!ej tablico zap. 
18.V. 1 - 11" 100" S ј st. 9 za april. __ _ _____ _ 

17.V. 

-- --~-- -- ---- - ,--skщ)ifia:5o'' veli~a--pega _s s'-:etlob,; 
1

1 

' ni111 trako111, vod1 1 реgпса ш 10 
20.V. - 1511 НЮ" S i peg·a z 2 jedri, -

1 

~-~~~--~~~sk~ttp~i~п~a~2~pe=g~·~v-r~a~z~se~z=п=o~st~i-E~-W 

21 _у_ l _ 
1311 180

" S ·~ ~8~''/eJ~~Ii 1 peg·ica паtо 36'' peg·a 

1 1 slede 4 шаlе pege iп 40" peg·a 
22.V. 1 - 14" 200" S ! z jedrom, - ___ ------с--

-- 1 nenaden izbruh паd 30 por iп је-
1 derc v шeridiaпu v razsezпosta 
: E-W 180". Razvoj паtо v veliko 
1 skнpiпsko pego. Sekunda:ni sub-

1' maksimum па N-poloЬ!i-- gled 
23.V. 

1
1 + 7" 150" N 1 Clanelc __ __________ _ 

-23.\Г-Г-=-2s<·--I--4WS ______ ! пеnаdеп poj__av!Q"_pege,_-___ _ 
------~--- --- 1 ---- 1, skupiпa v razkroju: 25" peg·a z 

25.V. 1 - 26° 1 380" S 1 jedirom, -
1 \ 1 skнpiпa v razkroju v razsezпosti: 

24.V. 1 - 16° 210" S '
1 

Е-W 150'': vodi 36" pega z 2 JedГII, 
sledi 50" pega s 3 jedri Пn 4 vше-

25.V. - 18° 210'' s sпе pore, -

29.V. + 19° 340" N 15" pega z jedroш v razkroju, 

1 

----- 25" peg·a z jedroш iп 4 pegice v 

30.V. 1 
- 8" 100" s razvojн, -

---зо.v~ 1 20° 1 320" s 1 15" pega z jedroш in 2 pori. 
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Роvргеспа !1el1iografska siгiпa g·oreпjih skнpiп zпaiia za severno ро
ЈоЬ!о + 17°,375 in za juzno роlоЬ!о - 17°,888. 

Pri•v. observatorij za sonce v ЦuЬ!ianft, v јшЩи 1938. 
JVAN ТОМЕС 

Resшne. 
Sonпeпfleckeпtatigkeit im Mai 19311. R-Submi,nimum auf der Nord

hemisphare а111 20.-22. Mai 1938. 
Sekundares Submaximum (•im RI1ythпшs) der Nardhemisp!Jare (vide 

Sаtшп 1937, Seite 222, 277, 280 tt. S. 279 Р. 6): rascl1e Eпtwickelttпg d'es 
g-rosse:1 Gruppenfleckeпs auf + 7 l1el. Br. аш 23. Мао (NS 108", EW 180") 
1111d desseп weitere AusЬildung in еiпе grosse Fleckeпg-ruppe. 

Tabelle der Polarlichter beobachtet аш 25. I., 10 II. 10. Ш. нnd 12. 
\1. Ј 938 iп Mittel Europa. Beobachtнngstatsacheп: 

1. Die Polarlichter No. 2 u. 4 (Tabelle) wшdеп beobachtet zш Zeit 
als eine Fleckengruppe im scheinb. Zentralmeriidiian der Sonne stand. Bei 
No. 1 tmd 3 \Var Zt!Г Zeit des Polar1ichtes die Entfernung der Flecke:J.
g-rнppe vоп dеш scl1eiпb. Zeпtralшeridian-kleiпer als !00". 

2. !n dеп Flecke:щruppen No. 3 uпd 4 wurdeп iп der UшЬга die 
Lic!Jtbrйcken beobachtet zur Zef<t des Polaгliicbles, bei No. 2 jed'och iп 
dеп Таgеп vог dem Durc11gaпge der Gruppe durcl1 dеп Zaпtralmer•idia:1. 
Zш Zeit des Polarlichtes No. 1 war starke Sonnentatigkeit (Sаtшп 1938, 
Seite 100 н. 128-Gruppeп-Dreick). 

3. Provis. Веrесhпнпg· zeigt, dass die elektro-magnet. Wirkung; aul· 
die Erdathmosphare si'ch шit sehr grosser Geschwilndi1gkei't von der Sonne 
ausbreitete, jedoch шit viel kJeiпerer Geschwiпdigkeit als das Licl1t. 

4. Verstarkte Polarlichterscheimшg wш пur be.i No. 1 нпd 4 beo
bac11tet, нпd dies zш Zeit der Durchgaпge der Gruppeп dшch dеп Zeпtral
шeпidian auf der Sonnen-Nordhemisphare. 

Tabelle der Durchg·aпge der Fleckeпgruppe.1 dшch dеп scheiпb. 
Zeпtralшeridiaп uпd dеп Kreis VR zur Vergleichнпg 111it dеп Data dег 
eveпt. Storuпg·eп der Erdathшosphare iш Ma1i 1938. 

Из г лед неба у ЈУлу и авг~rсту 
Сунце и месец 

с у н ц Е м Е с Е ц 
·····---

'< 

1 1 

ОЈ f-< 

'" С)') С)') :Е", 0.0. С)') u;t 
·о. 

С)') 

"' "' -~~ f-< :Е "' "' Oo:s 

"" "" "' "' "§':Е U:;.., "" "" ~!':!: 
С)') "' о."!: р.:>, ~u С)') "' 

1 :s:: С!') ,..., >-.U :s:: С!') t'J :.>, 

_ _I__IJ___fil_l h m lh 111 1 h lh m 111 111 lh 111 1 d 
1 13 55 (19 28 115 33 1 37 12 29 1 8 23 1 21 39 1 :5,1 

10 1 4 01 119 25 115 24 1 36 12 24 1 17 42 1 2 12 1 12,1 

20 1 4 10 119 18 115 08 1 35 12 15 1 22 47 1 12 13 1 22,1 

Авг. 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 i 4 23 119 05 114 42 1 33 1 2 05 1 10 46 1 21 38 4,8 

10 14 33 118 53 114 20 1 32 1 1 57 18 06 1 3 47 13,8 

20 14 45 118 37 113 52 1 31 1 1 50 23 54 1 14 26 1 23,8 
31 14 58 118 18 (13 20 1 30 1 1 45 11 42 (21 22 1 5,5 
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Сунчев систем 

На дан 15-VII-1938 у Ol1 Ош. На дан 15-VIII-19:38 у Ol1 Ош. 

(-) Сатурн ћ Ова н ''(' Вага ~ 
Сунце 

Меркур Q Ура н (.) Би к (ј Шкорпија f11:,-

Венера + Нептун 'f Близанци п Стр ел ац +~> 

Зervr.<ьa о Плутон 1t Рак €9 Јарац Х) 

с3 Квадрат. о Лав ~ Водо.лиiа ~ 
Марс 

Јупитер 2)_ Опозиција с!' Девојка пр Риuе ){ 

Занимљиве појо.ве 
3- Vl! Сунце у аrюгеју У 6h. 

23--VII Сунце улази у знак Лава У 14h. . 
2'3-29-VII Метеорски рој Акварида; око 24 појаве 
24-VII Марс у коњункцији са Сунцем У 20h. . 
:-11-VII Меркур у највећој вечерњоЈ елонгацщи. 

на час. 

9-11-VIII Метеорски рој Персеида; око 20 поЈава 
1J-Vlll Уран у квадратури са Сунцем У 47i

1 21-VIII Јупитер У опозицИЈи са Сунцем у . 
23_ Vlll Сунце улази у знак ДевоЈке. 

Шет.гьо. по небу 

на час. 

- . · познат ~шт 0 Херкулу по коме је добило име сазвежСвакоме Је . Херкул митолошка Јшчност ca
l)e чији hемо опис дати .. Али иако ~~ обило по њему своје име;' под 
звежђе о коме Је реч нще тако дав д ут помиње 1485 године у ка
својим садашњим именом оно се први п Тихо Браха и то поред свог 
талогу Хугинуса, затим ~590 у ка~~ло;Ьленима) Beh' је Ара ту с, грчки 
старог имена "Енгонази >о (човек пре Христа ~исао да је ова личност 
астроном и песник из треnег века ·е он~ ни како је доспела на 

етна јер се не зна ни ко Ј ' С веома за гон. . , б . о ш теже утврдити њено порекло. а-
небо. ДоцниЈе је наравно ди:~јiеtих на северној хемисфери; ма да У 
звежђе Херкуљ Једно је о ве величине лако се може наhи, јер се 
њему нема ниједне зв~зде пр жђа _ Лире са истока и Се
налази између два дооро позната сазве 
верне коуне са запада . . . 

н .· · · · езда у Херкулу некада Је била а Hercнli!S, али Је са-
ајсјајнща зв . . 

. . · {Ј (2ш 8) и r- (3ш О) а HercнillS Је врло 
да својим СЈајем надмашуЈУ ' '=' ' • 5 4 а 
лепа двојна звезда привидне величине компонената 3ш, 5 и ш, ' 

195 

чије међусобно растојање износи 4",62 те се може раставити и у ма
њим инструментима; сјајнија звезда је неранџасте а слабија боје сма-

раrда. Двојна звезда је и ~ чије су компоненте удаљене једна од дру
ге само 1",50, а периода ротације износи :34,5 године. 

У Херкулу се налази и једно од најлепших звезданих јата -
Messier 13, које је један од најинтересантнијпх објеката оваг сазвежђа. 
Оно се налази између звезда IJ и с;, на тре!шни отстојања рачунајуhи 
од 'УЈ. Јато је први открио 1714 На11еу, који га сматраше за шесту тада 
познату маrлину, а затим га је 1764 посматрао MesSJier, па још касније 
W. Herschel, који ј~е успео да га раздвоји у звезде. Прва фотографија 
Херкуловог јата потиче из године 1877, а отада је стално снимано са 
свих опсерваторија. 

На епици коју доносимо јасно се види правилан сферичан облик 
Херкуловог јата, што је уосталом карактеристика и свих осталих зби
јених јата, којих има 93 на броју. Заједничка одлика свих збијених јата 
такође је и све веtа густина звезда идући од периферије ка средишту; 
у средишту Херкуловоr јата, чији је привидни пречник 3', звезде су 
толико збијене да им се слике мешају, тако да је свако пребројаваље 
немоrуhно; међутим у спољној зони, чији је пречник нешто веtи од 
30' (јато је дакле веће од пуног Месеца), звезде су одвојене једне од 
других те се могу избројати. Ritchey је избројао 60.000 звезда које се 
сасвим јасно виде, а укупан број звезда у јату цени се на неколико 
стотина хиљада па и више милиона. На фотографијама су добивене 
звезде до 21ш, а међу њима је велики број плавих, веома топлих зве
зда, док променљивих има сразмерно мало, што је обрнут случај од 
оног са јатом сазвежђа Ловачких паса. Густина звезда у збијеним ја
тима, па и у овом, веома је велика: док се у близини Сунца, у лопти 
ПОЈiупречника од 5 парсека (16,25 светлосних година) налази око 20 зве
зда, дотле их у истом простору у средини јата има најмање 10.000. 

На основу посматраља цефеида Shapley је израчунао да је Хер
кулово јато удаљено од Сунца око 35.000 светлосних година, што значи 
да је оно, као и остала збијена јата, ван Млечног пута. Његов прави 
пречник износи према томе 350 светлосних година, што није тако 
много кад r.e узме у обзир огроман број звезда које се у њему налазе. 
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Поред овог у повољним приликама и голим оком видљивог јата, 
у Херкулу се налази још једно слабије и маље познато, на северу од 

звезде r;. 
Херкулово сазвежђе важно је још и због тога што се у љему на-

.'rази алекс, а то је она тачка на небу према којој се креће Сунце са 
свима својИм планетама (на слици сазвежђа она је обележена крсти-
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.hем). Кретаље Сунца према апексу открио је 1783 Herschel, када је 
код 50 тада познатих сопствених кретаља звезда приметио конверген
цију према Ориону; он је тада одмах правилно закључио да ову по
јаву треба објаснити кретаљем Сунца према супротној страни неб~, 
дакле према обЈiасти Лира-Херкул. У време великог астронома нще 
била позната брзина Сунчевог кретаља према апексу, јер се није знало 
за методу мереља радиалних брзина звезда; сада је међутим утвр
ђено да она износи 20 километара у секунди. То значи да Сунце У 
своме кретаљу према апексу пређе за годину дана пут два пут већи 
од пречника Земљине путаље, а за 17.000 година прешло би п:r:т од 
ј ед не свет лосне године. Е .-Ј. 

Време у а.прилу 1935 године 
(Издаје ваздухопловно метеоролошко оделење у Земуну) 

Месец апрИЈI је познат због своје променљивести, али ове године, 
се нарочито истакао не само променљивим временом, него и честим 
осетним захлађељима, која су била праћена и појавом снега. Снег се 
јављао у нашој земљи с времена на време све до 26 априла. Узрок ова
квим временским приликама био је тај, што је ове године европски 
континент био као ретко кад посећен од стране хладног арктичког ваз
духа. Таква посета х.l!адноr ваздуха у ово годишље доба, дешава се 
сваке године, али никада није долазила до оволиког изражаја, као ове 

годин~ . 
Појава ј ако г циклона крајем прошлог месеца над СкандинавИ)ом 

омоrућила је јачи ИЗЈIИВ хладног ваздуха са Гренланда у северозападну 
и западну, а са Шпицберга преко Скандинавије У средљу Европу и 
даље према југу и југоистоку_ Овај излив био )е толик<? ]ВК да ]е омо
гућио ствараље једног стационарноr антициклона, чиЈе се средиште 
налазило над Британским Острвима. Овај створени стационарни анти-

ЦИКЈIОН добијао је извесно потхраљиваље са севера у об.пику хладних 
ваздушних маса, које су се спуштале талас за таласом на европски 
континент. 

Услед тога је делатност циклона била онемогуhена изнад запад
ног дела европског континента. Зато је пренешена даље према истоку 
и на Средоземно Море. На тај начин имали смо необично хладно копно 
~а ово годишље доба, тако да. и поред постојеhих ведрина, којих је 
оило доста у средЉОЈ и западНОЈ Европи, температурске разлике у току 
дана нису биле велике, а но!lи су биле необично хладне чак и у нашој 
земљи. 

Присуство цикЈюнске делатности у неrюсредонј близини од наше 
земље условљавало је набациваље топлог ваздуха вишим слојевима 
атмосфере преко наше државе, док се у приземним слојевима ocehao 
непрестан долазак хладног ваздуха. Услед тога владало је необично 
хладно и променљива време праћено кишама, када ј е преовлађивао 

уплив топлог, а снегом, када се ocehao ј а чи уплив хладног ваздуха . 
Јачи излив хладног ваздуха у нашу земљу потискивао је за извесно 
време тошш ваздух даље према југу и истоку и тада је наступала 

хладно аЈIИ претежно ведро време са ноћним мразом. Ведро време није 
трајало дугq, Јер Је хладан арктички ваздух који се загревао у своме 
приземном СЛОЈУ постајао врло нестабилан, зато је изаивао појаву де
лимичне наоблачености, праћену хладним и доста кратким пљусковима 
кише. 

У другој половини месеца, после 20 апри,·tа, када је активност 
циклона била нарочито јака у целој јужној Европи наступило је нешто 
топлије време, али се јако повећао проценат наоблачености и с времена 
на време падала је киша, понекад праћена и снегом, због излива хлад
ног ваздуха у нашу земљу. Последљи јачи излив хлдног ваздуха у на
шу земљу био је на дан 18 и 19 априла, када је снег падао скоро у 
свима пределима наше земље. 

Активност циклона крајем месеца проширила се постепено и на 
средљу Европу, тако да је непосредан уплив хладног ваздуха био у 
знатНОЈ мери смаљен . 

Кретаље временских прилика у месецу априлу по даним види се 
из доле наведног пре г леда: 

1-2 априла: Умерено хладно и делимично облачно време владало 
је у целој земљи. 

3 априла: Ведро и нешто топлије време у целој земљи. 
4 априла: Осетно захлађеље праћено јаком облачношћу у свима 

пределима. Киша и снег на западној половини и у северним крајевима. 
5 априла: Ведро и хладно време у целој Краљевини. 
б априла: Претходно ведро на северној, а облачно на јужној по

ловини. Снег у Босни, а киша у Вардарској бановини. 
7 априла: Претежно ведро у целој Краљевини са постепеним нао

блачељем од запада. 
8 априла: Облачио у целој Краљевини са кишом у северним кра

јевима; температура је нешто порасла. 
9 априла: Осетно захлађеље у цеЈюј земљи са претежно ведрим 

временом на западној половини и у северним -крајевима. Снег средином 
државе и на јужној половини 

10-12 априла: Облачно са кишом и снегом у целој Краљевини, на
рочито на јужној половини. 

13 .априла: Наступило је извесно разведраваље у целој земљи. Тем
пература се није знатно променила. 

14-15 априла: Облачно са кишом у целој Краљевини. Снег у Босни. 
16 априла: Облачио у целој Краљевини са извесним разведрава

љем у западним крајевима и на Приморју. 
17-18 априла: Преовлађивало је ведро на источној, а аоблачно 

са кишом на западној половини. С'нег у Дравској и Савској бановини 
уз осетно захлађеље. 

19-20 априла: Облачио са кишом и снегом у целој Краљвини уз 
осетно захлађеље. 
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21 априла: Постепено разведравање у западним крајевима и на 
Приморју. Снег у Босни и местимично у Зетско) и ВардарскоЈ бановини. 

22 априла: Ведро на јужној, а облачно на северноЈ по.повини са 
юшюм и снегом у Дринској, Савској и Врбаско) бановини. 

23 априла: Преовлађивало је облачно у целоЈ земљи са кишом и 
снегом на западној половини. . 

24 априла: Преовлађива.7ю је облачно у целоЈ земљи са кишом У 
северним крајевима. Температура је мало порасла. . 

25 априла: Облачио са кишом на кра)њем западу и ЈУГУ, а ведро 
на осталом делу државе. . 

26 априла: Преовлађивало је облачно у цеЈЈОЈ Краљевини са кишо'r 
и снегом на крајљем западу и ЈУГУ. . 

27 априла: Преовлађивало је о6:1ачно и нешто топлще време са 
)l]еСТИМИЧНОМ КИШОМ На северној ПОЛОВИНИ. 

28 априла: Разведрило се у целој Краљевини ce~I крајњег запада. 
Температура је мало порасла. 

29~30 априла: Преовлађивало је облачно и кишно време У цепој 
земљи са извесним порастом температуре. 

Кретање временских прилика у ПОЈ единил1 ~1естима наше зеиље 
види се из приложене та6лице. 

1 

·g:l 
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КРЕТ АЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТ А У ПОЈЕДИНИМ 
ИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ У МЕСЕЦУ АПРИЛУ 1938 Г МЕСТ ~ 

Темnература НрОЈ дана 
:;-,1 
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1 ' i 1 1 2 2 11 Љубљана 6.4[ 25.4[ 1[ 5.1[21, 2[ 91 13, 5 1 1 112.2 
2[ Загреб 7.9[ 24.81 11 ~1.2122 1 1i 11! 5[12[ 3[ 31 63.1 
З[ Марибор 7.1[ 24.91 11 ~2.4 [11[ 3:i l.Qi __ 6[ 9[ З[ 1 83.1 
4[ Бања Лук-а --Г7.51-26.6ГЗ-1 2Ј5Т9Г 31 161 6116[ 7[ 11 109.1 

51 Сарајево 1 6.0[ 23.81 11 -=--3.91_5_, _21 _1__~1-~1 7[ 91 1 51.8 
61 Плевље [ 4.41 -19.8ГЗГ -5.8l~21 __ ~[_1_'i'I_18I_3[1J[~[~~ 
71 ТузЈЈа Г7:?{272ГЗГ-=2.51- 51 1ј 14i 6j14l 4[ 11 95.3 
8[ Мостар [ 11.7[ 25.8[ 2[ --2.0[11[ __ 7[ __ 9L--=!12[=1~1 31.8 
91 Краљево 1 8.3[ 26.7[ 3[ ___ 1.1 1101 3[_ 1~ _8ј~~~ 2\~L 55.9 _ 

IоiС:./,-аВоИ~ Брод 1 - s.Щ 26.5\-ЗГ ~3.6Т5С ~--=-J3i ~1()_[!_4i__Il_!.l __ 47.8 _ 
пп:rови-с:зд Г8.5\ -2Б.?ГЗГ 2.(-i\12! 11 6\ 121131 5\ 11 48.7 
121 Осек 8.41 25.2[ 31 1.3 [ 51 3[ 9[ 5[16[ 31 1 38.8 
13[ Сента 8.81 23.0[ 3[ 3.0 [121 3[ 101 10[12[ 11 1 29.3 

14[ В. Градиште 1 ~.:9_l __ ~Б:_(Jl_З:l __ -::-3._D_IБ[_ --~~-- .lJ 1 _ _1\[!_!l_~l_!J 63.1 
ЩБео-граД --- Г8.2I __ 27.Ql~ ~1.8_120L -~L__1l _ _Eil ?1 21~1 46.о 
i6Гкi.Ј3~-ц--Г8.3\ 26.7\31 5.8151 4\ 101 7113\2\11 58.3 

17[ Ниш _[_8.81_25.81_1[ ~3.3j_l_()_[ __ ~~I_±I -~[J3[_~ _ _i___E~ 
18[ Зајечар -- [ 9.1[ 25.6[ 3[ 3.0 [ 71 21 111 6[141 1[~[ 48.6 

19[ К. Митровица 7.2[ 23.31 3[ 3.9[101 2[ 13[ 7[ 71 5[ 1 28.1 
20[ Пеh [ 8.3[ 24.6[ 31 1.2[11[ 2[ 111 6[ 5[ 3[ 1 54.5 
21[ Скопље [ 10.1[ 25.8[ 3[ ~3.6[10[ 51 13[ 4[111 1[ 1 60.4 
22[ Демир Капија [ 11.0[ 25.61 3[ ~_3.6110[ 5[ 13[ 1[13\ 21~1 118.0 
23[ Битољ [ 8.1[ 23.3[ 31 4.5[10[ 4[ 14[ 8[14[ 5[ 1 125.0 
24[ Раб [ 9.1[ 19.01121 1.0 [11[ 5[ 3[ ~[ 8[ 1 3[ 68,4 
25\ Сплит [ 11.0[ 20.71171 ~2.5122[ 8[ 7[ 1131 1 21 32.9 
26/ Херцег Нови 1 12.4[ 20.4[ 21 3.7/ 9/ 4[ 8ј [111 1 1 168.0 

Pгegled f n.ovosfl 
PLANETOID \fESTA U OPOZIC!

Л. Plaпetoid Vesta је sigurпo јеdап 
od najsjajпijih plaпetoida, te se sada 
пalazi u neposredпoj bliZJiпi zvijezdc 
5 Scorpii. Da se prati g1iЬапје ovo~,; 
plaпetoida ~ jer to је jedini пасiп 
da ga razlikujeшo od zvijezde staja
cice ~ dovoijan је vec oЬiCIЪi Ьi
nokl. Ovakovo posшatraпje, sve ako 
i пета паuспе vnijedпosti, pruzice 
ljнЬiteljiшa пеЬа veliki нzitak. Sa bo
ljiш dalekozoroш шоgао Ьi se mje
t·iЬi prividпi sjaj ovog· plaпetoida, tis
porediv ga sa sјајеш sнsjedпih sta
jacica. Mi sшо ovih dапа pratili gi
baпje \leste, te паs је dzпeпadio гаz
шјеrпо slabl пјеп sjaj (6ш~7ш) i пј~
па naгaпcasta Ьоја. 

у CASSIOPEIAE. U "Beobaci1tнпg·s. 
Zirkularн d. Astroп. Nachr." iznosi 
nas saradntik g, prot'. Dг. S. Moho
rovicic sredпje vredпosti sjaja ove 
proшeпljive zvezde od drнge polovi
пe jaпuara do kraja aprila 19З8 god. 
Rezнltati шеrепја kazujн, d1a se sjaj 
ove zvezde postepeпo ројасауа нz 
dosta jaka kо!еЬапја. Dok је priv:id
пi sj ај пјеп Ьiо н drнgoj poloviпi 
јапнаrа о. g. tek 2,ш 66, to је u dru
goj poloviпti aprila Ьiо vec 2,ш 36. 
Znatпa kolebanja kazнju, da је povr
siпa zvezde podvrzeпa velikoj delat
пosti, spraш koje se delatпost роvr
!Ипе пasega Suпca Ltopste пе шоzе 
uporeclitu. 

PROMENA U PERIOD!CNOSТI 
RW DRACONIS. ~ Balaz i Detre iz 
Budiшpeste, studirajuCii proшenljive 
zvezde Cepheide, zapazili sн izvesпe 
proшene kod zvezdle RW Dгaconis 
163358, Ыја perioda izпosi 0,44 dа
па; oni sн zakljucili da pored glav
пe periode ova zvezda iша i jedпu 
sekuпdarпн periodu. Dok је glavпa 
perioda proшeпljivosti ove zvezde Ьi
la dlo 1906 godiпe 0,442937 dапа, po
slednje opservacije pokazнju da опа 
sad :izпosi 0,442811 dапа. Dalje, анtо
гi sн pronaiШ da пajkraca vaгijacija 
рrошепе sjaja dostJize 41,64 dапа i 
da је ista propracena рrошеnош оЬ· 
lika krive sjajпosti i to пагосitо pгi
blkoш maksiшншa. Ove рrошепе slic
пe sн опiша паdепiш kod proшenlji
vdh tipa RR Lyrae, а slazн se sa гe
zнltatoш koji је doblo astronoш 

Blazko (Рори!аг astronomy, аргi!, 
1938). 

TRI POZNATE SS CYGNI Z\'EZ
DE. Sve tri dobro pozпate pгo
meпljive zvezde Ьiра SS Cygni b1k 
sн пеdаvпо 11 шаksiшнпш. Tako se 
zvezda SS Aurigae pojavila def<iпi
tivno 24 јапнаrа, dakle 46 dапа poslc 
pocetka rasceпja sjaja, ostala krat.ko 
пеше н шksiшшnн i vec 27 јапнаrа 
Ьila opet 11 шiпiшшnн. Pre по Чо 
је ova zvezda d!ostig·Ja svoj шiп,iшшн 
росео se pojacavati sjaj zvezde и 
Geminorum, koja је 28 јапuага !Jilu 
Ll шаksiшшпн sjaja i пјепа privid1ы 
veliciпa izпosila 8ш,9. Raпije posшa
tranti sjaj и Geminoгum Ьiо је okto
bra 1937. Ist.o tako, 27 f'el)ruara pro
sla је kroz шаksiшшп i zvezd·a ss 
Cygni (Popнlar аstгопошу, apri!, 
1938). 

PLANETARNA MAGLINA ISPRED
VELIКOG MAGELANOVOG OBLA
KA. ~ Рrеша izvestajн Ј. Mohr-a н 
"Bнlletiп ot' the Harvard Coilege ob
servatory" za јапнаr 1938 1ispred Ve
likog Magelaпovog oblaka пalazi se 
јеdпа vrlo velika plaпetarпa шaglina. 
Nјеп precnik izпosi 420", а koorcblпa
te za 1900 su: L = 5h 4Зш, D =~67° 
54'. Na sniшciшa doЬiveпiш рошосн 
Bruce-ovog· teleskopa od 24 iпса, 
Metcalt'-ovog· od' 10 iпса ri Ross
Fecker-ovog od 3 iпса lepo se шоzе 
videti okrнgli шagblcast prsteп. U 
sredist.н шagliпe vidi se јеdпа zvezda, 
kao sto је to oblcno slucaj kod pla
пetarпih шagliпa, ali 111ije iskljнceno 
da se ova zvezda пalazi ispred 'шa
gliпe i da је шi sашо sled perspekti
ve vicUiшo н nјепош sredistu. Gotovo 
је izvesпo da se ova plaпetarna шa
gliпa пalazti ispred Velikog· Magela
пovog оЬ!аkа, а пе u пјешu, jer Ьi 
'iпасе пюrаlе iшati ogroшne razшe
re; kad Ьi шagliпa bila udaljeпa od 
паs toliko koliko оЬ!аk, precпik Ьi 
јој шоrао izпositJi oko pedeset paг
seka. Ocenjivanje totalпe veliciпe pla 
пetarne шagline vrlo је пes,jgurпo, 
ali izgleda da опа izпosi 10111, 6, dok 
је prividпa veliCiiпa sredisne zvezde 
12ш, 6. Na оsпоvн apsolнtпe Yeliciпe 
шagliпe i sredl)sпe zvezde пalazi se 
da iш udaljeпost izпosi izшedu 1200 
i 2000 parseka, а blпiski precпik ша
g·Јiпе cetiri parseka. 
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PROMENLJIVE ZVEZDE CEFEI
DE. - Pozпato је da је g-ca D. Ho
f!lit па plocama br. 239 Harvard.ske 
opservatorije otkrila promet~!JIVL! 
zvezdн HV 7380; па ovtш plocat;1a 
bio је sniшljeп Mlecпi put. Polozaз 
ove zvezde za ероhн 1906,0 Ью Је: 
L = 14h 07 ш 10s, D =--44° 25',3. 
Kada sн prema programн Opserv.ato
rije svega sпima:-~ja prom~П]JIV!h 
zvezda, рrопаdепо )е 136 vel.Jcшa .o
ve zvezde, 1i to na 13 ploca seГ!)t: 
МТ i па 123 ploce serije В. Zvezda 
se пalazila н bliziпi нgla ploce, t.ako 
da је па vise ploca serije В .?stavtla 
11 ејаsпн sliilш te se ПЈепа velJcш.a Пl
је шogla izmeпiti. Usled toga btl.o ЈС 
tesko ideпblfikovati zvezdн. Sledec1 e
lementi za оvн zvezdн нsvojeпi sн tek 
posle sнgestija g-ce Svop: 

Epoha JD 2, 425, 771, 300; 
Peлioda 26.375 dапа; 
Maksimшл sjaja 12, 5; 
Miпimum sjaja 14,3. 
Sve ove vle~iciпe odredeпe sн fo

tografskiш putem (Popнlar astro
пomy, april 1938). 

NOVI PLANETOIDI OTKRIТI NA 
OPSERV ATORIJI U BEOGRAD~. -:-: 
U pretproslome smo b~o}tt JZVJestiiJ 
о dvjema пovim plaпetOJdtma, ko!e Је 
otkrio opservator Beogradske ншver
ZJitetske astronoшske opservatorije g. 
М. Protic. Sada mozemo izvJestJtt о 

daljпim otkricima шladoga astrono
ma · Kako citamo tt "Beobachtungs
Zirkнlarн d. Astronom. Nachr." Х~; 
Nr. 9, 10 ј 12 пajavio је g. М. Prot!C 
ove поvе plaпet01ide: 1938 D М, 1938 
D Ј 1 , 1938 F В, 1938 F D, .1937 Х С, 
dakle svega opet pet пov1h malen[h 
plaпeta. Ovaj poпov:-~i нspjeh панkе 
vrlo паs raduje, te је nov dokaz dJe
latnosti beogradskc uпiverzitetske a
stroпomske opservatorije, . koja паs 
pred straпim naucпim sv1jetom do
stojпo reprezeпtira. 

PROMJENE PRECNIКA ZVIJE
ZDA ALGOLOVA TIPA. - Kod Al
golovih zvijezda је. оЬiспо centralпo 
tlijelo шапје 1i topl!Je spektralпoga tl
pa В ili А. Naprotiv је d1r~ga kom
poneпta oЬicno mпogo veca, dakle 
gigaпt tipa F, G 111 К. Na ol?servato
riji н Neнbabelsbergн otkпl1 sн a-
stroпomi kod ' Анпigае, da је роlн
шјеr К, - komponente + Kromsfe
re iznosio 1932 godшe 250, а ~934 
godine cak 400 Suncevih ро!шщеrа. 
Kod U Соrопае borealis паsао је F. 
Lause (Astron. Nachr. 265, Nr. 6353, 
265-272· 1938), da је naprot!v polн
precnik ~entralпe zvijezde porasao od 
1933 do 1938 godine za 25°/о. Lause 
drzi, da kod zvijezda 11ekretпica шo
ramo Ьiiti pripravпi l!VIlJek na Iznena-
denja. Dr. S. М. 

Вести из друштва. 
с " да te нова Извештава)·у се чланови и претплатници " атурна , 

· бр· 33 бити редовно отво-
просторија Друштва, У Скадарско) уЈшци . , t броју 
ена петком од 18h до 20h. Моле се чланови да у што ве ем 

Р · ~е се тада одржавати а истовремено te им и 
долазе на састанке КОЈИ n , 
д штвена књижница бити на расположењу. 
РУ Исто та-ко моле се сви чланови који нису послали приликом упис~ 

попуњену nријавницу да то накнадно учине, као и да они коЈи с; 
променили адоесу известе о томе Друштво. . 

Од г Ђорђа м. Николића Друштвена књижница д<?бил(ХаV)е хнха 
· L у Ја е en astronomzle -

поклон његова два рада: " es ougos ;, 5 
· Билтен Me-

Siiecle)" и "Roger Bochkovitcћ et Ја Pologn~, об)авље~и~~колићу ~еома 
ђународне академще за исторИЈУ наука. права Је · 
захвална на овом поклону. . 

Нови члнови. Примљени су за редовне ;лаПнове Адстир~:~м~~~~ 
љ "' Ћ чић Стеван Јовановип, латон , 

друштва: г. г. уоиша УР ' Д С ц нић Драгица Франтло-
ле Вујевић, Милан Стаменковић, р. таБша о а _:.._ и Бела Унгер из 
вић и Катарина Стојановић ··- сви из оград 
Суботице. 

Скретар, 

Ненад Јанковић, с. р. 

Претседник, 

Војин Ђуричић, с. р. 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ

ЈА 3А АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И Г Е О Ф И 3 И К У 

ГОД. IV БЕОГРАД, АВГУСТ 1938 БРОЈ.~ 

Sto da. posиa.tгa.mo n.a. n::;ou i 
cime mozemo koгis1iti na.uci? 

II. 
3. Vec smo spomenuli ovde, da се si ljubltelj neba i aшa

teur-asпonoщ rijetko шосi nњbaviti skupocijeпe instruшente. 
No vec шaleni instruшenti pruzice nаш шog-ucnosti, da koristimo 
пauci, а пе da se sашо пasladujemo рrошаtrапјеш iпteresantпih 
пebeskih objekata, јег i to vrешепош moze dosaditi. Каю dobri 
i razшjerno jeftiпi iпstruшenti dolaze za ljubltelje neba u obzir 
poglavito 60 mш гefraktori tvrtke Geюrg Tremel, Obermeпziпg 
kod Miiпcheпa (Fraпkeпstrasse 12) i tvrtke "Kosшos" (Geseii
schaH d. Naturfreund·e), Stuttgart-0. (Pfizerstr,asse 5-7); ovi 
mali ref'raktori sa parallaktickoш m.orпtazoш, g1. Sl. З, stoje R. 
М. 240.- Spretaп amњteur-astroпoш moze proCi i шnogo jef
tiпije, пaime da od prve spromeпute tvrtke nabavi tek refraktor 
sa okularima (cijena R. М. 155.-), а stativ da si dade sam iz
raditi l{jod kuce. Bogatij!i ljubltelj пеЬа шосi се si пabaviti i 
veci iпstruшeпat vec ргеша svojiш sredstvima, а sto је veci iп
struшeпat, to su i vece шogucпюsti rada. Osim шalih refraktora 
dolaze za ljubltelj.e neba u obzir i reflektori, osoblto sa zrcaHшa 

Sl. 3. Mali refrakt.or tvrtke 
"Kosшos" sa paralaktickoш 

шontazom. 

SI. 4. 15 ст reflektor tvrtke 
G. Treшel azimнtalпo шon

Hran. 
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pгesvuceпiшa sa гodijem, posto se О\'3 pгesvlaka ne kvari i ле 
пagrizaj u ј е kiseline, te ima i ostala odlicпa Лzikalпa svo ј stva. 
Spomeпuta tvrtka G. Tremel (пaslijedпik cuveпe tvгtke Merz) 
izradнje odlic11e ovakove iпstrшne11te Newtoпove i Gassgтaiпe
ove koпstrнkcije. Cije11e \laгiraju vec prema ргоmјегu zrcala i 
vrsti nюпtaze. Tako stoji Newtoпova koпstгukcija sa zгсаlош 
ргошј ега 1 ОО mm i azimнtalлom mo11tazom R. М. 230.--, dok 
sa paгaaaktickom moпtazom R. М. 380.- Reflektor ргошјега 
150 111111 azimutai11o шопtiгап (па piгamicli) stoji R. М. 560.-; 
s OYim iпstrumeпtom, gl. S/. 4, mogu se \1ес izyesti пшоgi i lijepi 
radoYi. Gassgгaiпova koпstrukcij а sa ргоЬнsепiш zгcalom kod 
koje је оlшlаг odostгag·a kao i kod гefraktora, је maleпkost 
skuplja, а pгikladпa је osoЬito za Уеса роУесапја. Naravao da 
i druge tvrtke kao С. А. Steiпheil SiЉпе- Mliпcheп, С. Zeiss -
Јепа, Astгo Geselllschaft Вегliп-NенkЬ!lп, Sесгеtап - Paris, 
itd. pгoizvadajн пajodlicпije iпstruшeпte, по oYi pгvoгazredпi 
iпstruшeпti jesu vec шпоg·о skuplji. Radi li se samo о роsша
tгапјн pojediпih objekata, kao па pr. Sнпса, Mjeseca, plaпeta 
itd., tada паш је dovoljпa azimutalпa шопtаzа, по hocemo li 
ret'raktoг komЬiпirati sa astrokaшerom Љ гeflektoгom fotogra
fiгati nebo, tada је bezuyjetпo роtгеЬпа mпogo skuptlja para
lakticka шопtаzа. 

Hocemo li upotгijeЬiti fotografski арагаt kao astrokaшerн, 
tada treba imati па umu, da se п е шоzе s нsр ј еlюш нроtгiј eЬiti 
foto-objektiY, koji Ьi imao slaЬijн шос гasYjete od 1 : 5, јег Ы 
iпасе trebalo pгedugo ekspoпirati (пekoliko sati). DoЬiveпe 
sпiшke moracemo 1Ј vecini zg·oda povecati. 

Копаспо treba па jos јеdпо pitaпje odgovoгiti: da li da si 
паЬауiшо гefraktor i1i reflektor? Mi Ьi oYde preporнcili QjuЬite
!jiшa пеЬа, da se bezuvjetпo odluce za reПektor. Pгedпosti sL! 
п ј egove пеэuпшј ive: 1. kгај istog precпika reПektor ј е daleko 
jeftiпiji od ret'гaktoгa, to jest, z.a isti 110Уас mozeшo doЬiti re
Пektoг dvostrukog precпika пеgо lli refraktor; 2. objektiv re
fraktoгa koгig·iгaп је tek za оgтапiсепо роdгнсје valova, dok 
ovakova korekcija otpada kod reflektoгa, koji se od'likнje ve
likoш cistocom Ьоја, sto је kod posmatraпja Mjeseca, plaпeta 
i osoЬito kod fotog·raf:iraпja od пeproceпjive predпosti; З. kod 
reflektora iшашо 01siш toga i dalelю шапје g·нЬitke па sv ј etlosti, 
пеg·о iJi kod гet'raktoгa, te sн slike zпаtпо sYj etlij е; 4. гef1ektor 
шопtiгап па stativu је mпogo пiZi od refraktoгa istog precпika, 
dakle zauziшa шпоgо mапје prostoгa. Najbolje је, ako se od
luciшo za. Ne\\ltoпsku lюпstгнkсiјн, јег гeflektori оУе vrste imaju 
Yelikн moc гasYjete (1 : 6 do 1 : 9), а uроtгеЬош Baгlow-lece 
moze se 11111јеtпо povecati fokatlпa distaпca iпstrumeпta i kraj 
istih okulara doЬiti 2 do 21/2 рнt veca роvесапја, bez da se vidпo 
polje umaпji. 

4. Sada treba da паЬгојimо radove, koje mozenю izvesti sa 
шailim iпstrншeпtima: 

А) Refraktor precпjka 5 do 8 sm: Ovi sн iпstruшeпti Угlо 

dobri zav bro,vj_e_nj е р ј ega па 
Ov~ mozemo UC1Шti direktniш led . р о v rcs i n i s u 11 с а. 
proJekcijoш па Ьijelu plocu k ~ . anJ~~ I~:oz с_rпо staklo ili 
stгumenta Odt·edi'tr'- t Ь k, о Ј. а Ј е prlcvrsceпa 1Za tubusa iп-

. re а 11 uрш ЬгоЈ · · · · 
sarnostalnih Iнра pjega· od tl . ?Jvega 1 PJeg1ca, te broj 
broj'). Suпce treiJa red~vпo ~n~tг~fi :Zl a~una Wolfo_v гe!Jati\iJli 
u tн svrhu пајЬоlје Ьi Ьilo da se 1 vsv~~1 dan, _ako Је moguce; 
Ј. ~ k' . s ozr vrse motпlaca sa p 1-;r;, eC!I1a 1111 шstгumeпtima u гazliciti k . . v ' ,сло 
domoviпe, te da оЬгаzuјн sekc·. 111 raJevш1~ п~sе prostг;;шe 
se ле sшi·e ·er k а 1 )~ ~а posmat~anJe Sunca. Sustati 
jedпost. Ј ' Ј- te duьogod1SПJa mоtгепЈа imaju puпu vгi-

M . Dгug;i ':г11о iпteгesa11tпi posao Ьiо bi р 0 s 111 t _ · 
- Ј е s е с а 1 s а s t а v 1 ј а 11 ј е р г е g; 1 е d 11 е k а г а г а ПЈ е 
s е с а. OvakY1 posao tгај ао Ьi duo-i ~iz ·odiпa t е 1\1 Ј e-
z11a_ tпog- паuспоg· i11teгesa Dak k ct"' ~ ' а Ью bt 1 ос! 

t v ~ . · а о а motпlac tгеЬа da Ј. d Ь· 
сг ас, а od velrke vгedпosti ь· ь· . . . е о ,1)" 10 1 шu ma 1 Jednostavпi 

SI. Б. Kr"ateг Jaпssen i okoliпa. Re- с 
fraktoг2'j,, шсh., роvесапје 90Х St - u!. 6. Магs tt ша!ош refгakto-
гost 1\ll)eseca 61/, dana Dne 12. а~~ Пt od шсh. i 90Х poveca-
1937 od 19""-2,0"" сгt~о D S М g~ ПЈеп;;, Dne 6 Jllla 1937 od 2Ј4О 

I1orov,iciC r . о -2! crtao Dr S. MolюroviCrc. 
шikгorпetar 01 ' 

, . . , - , ., n maп1rom tгеЬа da сгtа шotгilac tesko ·с 
гео, РЈ~ас ovog·a claпka dнgog·odisпjim iskustvoш odluc1o se Ј\ 
za mашrн рпkаzапн u SI 5 k . . . , ~:: 
s _ . · , ОЈа Је srgнrпo пajzg·odпija з!·с 
се пе_ ~potre!J!J_ava povecanje vece od 100 puta. Kod too-a t, !", 
111 ?tпtr ~s.te o_bJekt~ kod ~azпih гasvjeta, te се se kod s~ak:er~~ 
~VJetekYюtetJ 11~rugr detallJ, ра treba sve to н kartu uпositil Ova 
оуа ar а пекоg podf1JCja мЈ· v _.,. . ,· '-

nesto vise пе!?'о 1' d Ь .. f e~:~ceve ~ovr sше pokaz1vace паrп 

se Yidi. kod п~kе ~1e~d~=deo~~~:~~1j :te~ol!гfь~k~~~1 е tMe~ оп о~ ~:о 
matrat1 пе samo v , . ·е Jesec •)1 ·г 

, , паvесе, vec 1 za posleпj е cetvгti iza оп ... ' . . 
astгonorп тога эk'о' нstгеЬа d ct· . v· , р ocr, Јег _ ' · , а га 1 1 crtavн пос. 

7
) lsp. "0 Sнпсеvој aktivпosti " G d'V · · 

1935 ,ј za 1936 te s Moh 0 ,,., ... 11 . 0 Isщаsшы :ыseg· пеЬа za 
"Satнrn" IV, 'str. 9·4-98 ог Vl'Clc: Pregled d)elatnosti Suпca tt godiпi 1937. 
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Sa таliт iпstrumentoт тоzето dоЬло proтatra,ti i р о
ш r с i n е S u n с а i· М ј е s е с а, zartiт uz dobru uru (casov-
11ik) о d r е d i v а t i v r е т е n а р о т r а с е n ј а Ј u р i t e
r о v i h с е t i r i ј u s а t е 1 i t а (najvecih). Nesto teze је 
s ovakoviil_l intsrumentom р r о т а t r а t i k о т е t е, а od 
posmatranJa planeta tr,eba uopce odustњti, jer se uz oЬicne at
тosferske prillik,e па njihovoj povrsini vrlo таlо sta vidi. Tek u 
vrlю rijetkim zgodaтa najodlicnijih atmosferskih prilika moze 
se i nesto detalja vi,deti, kako to prikazuje 11asa SI. б; ovde па pr. 
vidiтo, sta тozemo u najboljoj zgodi videti па povrsini p1anete 
Marsa sa 7,2 ст refraktorюm 

Posjednik ovako malog instruшenta тоzе пauci najvecтa 
koristiti т ј е r е n ј е т р r i v i d n о g s ј а ј а р r 01 т е n-
1 ј ј v i h z v i ј е z d а do 9 m. Моzето to uciniti jednostavnim 
ispor;edivanjem sa drug·iт sta1niт zvijezdama ро Arge:lande
rovoj тetodi ili jos sigurnije s ротосu fotюmetra, kojeg treba 
zasebno na,baviti, а koje danas mozeшo si nabaviti u гazlicitiт 
ko11strucijaтa. Ovde se otvara ljuЬiteljiтa neba i aтateur
a,stronoшiтa veliko polje rada, jer се tu imati na ,izbor nekoliko 
sbotina promen1jivih zvijezda"). OsoЬito Ьi bl1o vrijedno posve
titi se тjerenju dugoperiodickih zvijezda stajacica, jer se 11jih 
dosta ma1o proтatra. 

.Jedan od vr'lo korisnih poslova Ьiо Ьi о d r е d i v а n ј е 
i n d е k s а Ь о ј е zvijezda nekretnica. Treba naiтe mjeriti 
pгividni sjaj zvijezda kada ih gledamo kroz slabo тodro sito 
(filtar). Diferenciju oЬiju vrijednosti zoveтo i11deksom Ьоје, а 
indeks Ьоје је u 1ineaшoj ov'isnosti sa spektrallпiт tipoт пe
kretпice. Tako mozeтo i bez spektroskopa pouzdaпo odrediti 
1~ojemu spektralnom tipu pripada pojediпa zvijezda nekretnica. 
Ovakova mjerenja trebalo Ьi provesti kod posmatranja pro
mjen1jivrih zvijezda, te Ы odтah ustaпovili kroz lюје spektra1пe 
tipove pro1azi pюmjen1jiva zvijezda za vrijeme proтjene svo
jega sjaja. Мјеrепја ovakove vrste danas su JOS posve zane
mareпa, te i tu. ceka savesnog i ozЬilljnog aтateur·astюnoma 
ј os ogroтno ро1ј е rada. 

В) Retraktor precnika 8 do 13 ст: Sve radove, koje sто 
nave1i, da se mogu provesti sa mапј,iт iпstrume11tiтa, m01gu se 
jos bolje i pouzdanije ri,zvesti sa ovakovi111 refraktorima. Tu vec 
тоzето istrazivati о Ь 1 i k е i v е 1 i с i n е р о ј е d i п i h 
S u n с е v i h р ј е g а, а od ve1ike koristi је о d r е d i v а n ј е 
р r· о т ј е n е 11 ј i h о v а о Ь 1 i k а v r е 111 е n о т. OsoЬito se 
тоzе dobro proшatraiJi р о v r s i п а М ј е s е с а, jer se sa 
тodemim instrumeпtolm od 10 do 13 ст тоzе па Mjesecu vi
deti vise deta1ja, nego sto ga пal1aziшo i na najboljoj fotografiji 
uCinjenoj sa пајvеСiт aшerickiт reflekt.onima teleskopima. 

8
) lsp. Н. Schneller: Katalog u. Ephemeriden veranderlicher Sterne 

ftir 1937. Berlin 1936. К!. Veri:Шentl. d. Universitatssternwarte zu Berlin-
Babelsberg, Nr. 16. 
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S ova~ovim i~struшentom otvara na111 se go1enю podrucje 
rada ~ 111~.er.enJU .promjenlivih zvijezda od 10 
do 11_ kOJih 1та .. vec pr~ko tisucu. Јаsпо је, da sve zvije
zdarшce ovog·a s~rJe.ta ne?l dospje1e da sav1adaju ovaj golemi 
posao, kad_~ ne Ь1 Ь11о pпvat11ih astronoтa i пjihovih ma1eпih 
opservatoпJ а. I upravo sн ovde privatпi astroпoтi нciпili nauci 
перrо1а~nЉ .~s~ug.a, te s_e u пaruci пјЉоv rad visolю cijeпi. No 
tek_ опаЈ kOJI Је 1 ~а111 1.zvadao ovakova mjereпja svjestaп је i 
ve11ke odgovorп?st1 za ~spravпost svojЉ rezultata istrazivaпja, 
а samo оп z~a 1 za vel1ke dusevпe uzitke koj е ovakav rad sa 
sobo~ doпos1! Ova su 111јеrепја zat,o tako zпаtпа, јег bez poz
~avaлJa proЫema promjeпljivih zvijezda песеmо 111oCi пikada 
1sргаvпо rijesiti pгoЬilem sastava uпutгasпjosti zvijezda пekret
шca. 

S o~akovim veCim iпstrнme11tima mogu se dobro р г о-
111 а t 1· а t 1 k о т е t е, а od plaпeta 11eka se р r о т а t г а 
У. е ~ Ll s u g о r 11 ј о ј k о 11 ј u 11 k с ,ј ј i, te 111ј егi р r i v ј d 11 i 
s Ј а Ј s ј а ј п i ј i h р 1 а 11 е t о ј d а н о р о z i с i ј i. 

С) Ref!eklor od 10 do 20 ст: UpotreЬljava,ti шoramo sато 
ahгo111atske okulare, ра се ovi i11stгнme11ti Ьiti odliC11o sredstvo 
za v о d r е d i v _а ~ј е Ь о ј а z v i ј е z d а. Dakakor d.a s 11јiта 
то~ето obav!Jat:l i sve о11е poslюve, kao i sa гefraktori111a 
(oprez kod р1101111аtга11ја Su11ca, jer treba drugo тailo zгcalo da 
Је пeposrebre11o). OsoЬito su reflektori zgod11i za р r о 111 a
~ranje orbojeпosti 11ekih pa,rtija Mjeseca 
J~r se tu jos нvijek istraz_i~a11ja jako razilaze. Reflektoгi (oso~ 
b1to Ne\Ytonove ko11strL!CIJe) takoder sн i odlic11o sredstvo za 
t r а z е 11 ј е п о v i h k о 111 е t а. Ovde se је 11apose istak11uo 
u posledпje doba a111ericki a111ateur-astro11om L. С. Peltier u 
Delphosu (Ohio, U. S. А.), lюji је otkrio vec 11ekoliko 11ovih ko-
111e~.a i ti111e z11at11ю zaduzio 11auku. Ра zar 11е Ьi billo cas11o, da i 
kOJl Jugoslave11 otkrije koju 11ovu ko111etн i pokaze svijetн da 
sто v jerni sv jetliт tradicijaтa nasih velikih preda! 

. Sa reflektorima veCiт Old 15 ст prec11ika шоzешо vec 
s uspjeho111 р r о ш а t r а t :i р о v r s i 11 е р 1 а 11 е t а М а г s а 
.Ј u_p i t r а i S а t Ll r n а, а osoЬito istrazivati р о v r s i 11 ~ 
М Ј е s е с а i sarstavljati tocпu kartu, te 111 ј е r i t i v i s i 11 е 
М ј е s е с е v i h Ь r е g о v а. U zajed11ici sa spektroskoporт 
otva,ra se i ovde поvо polje radњ, te сешо о tоте s1ijedeCi puta 
11astaviti. 

Privatna postaja za kozmicku fiziku u Zagrebu. 

Prof. Dr. Stjepan MohoroviCic. 

(S v r s i с е s е) 
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Mlecni put - Ga.laksifa 
~lecni рнt - Kнmovska slama - vгlo dоЬго vidljiv пе

паогнz~шm okom_ za vгeme vedгil1 veceri пeulepsaпih meseciпom 
~ п~г~с1tо u п:est:li11:~ daleko od grada i пjegove svetosti, prнzao 
Ј~ JOS_ ?d пaJstaпJ!h vгеmепа povo,de razпim Ьilo legeпdama 
b!lo m1_t1ma~ Та belicasta tгaka, koja ргеsеса celo пеЬо, Ьila је 
ро staпma cas svetlost koja izblja iz aпdela pokazujuci smrtпima 
puteve пеЬн, cas mleko Јюј е ziga iz Јuпопiпе dojke ozledeпe 
Herkulov!m нјеdош, cas glavпa ulica u zvezdaпom gradu, па 
пеЬн, koJom se setaju dнse mгtvih. 

Staгi filosofi i astгoпomi pokнsavaJi su па гazlicite пасiпе 
da o~jasne priгodн пaseg Mlecпog puta - Galaksije. Tako је 
slavш Anstotell veгovao da ј е Mlecni put sastavlj е п od нsij aпih 
рага dok g·a Peгmaпid smatra mesaviпom vazduha гazlicitih 
gнstiпa_._ Jedini Pitagoгa i Deшokгit, veliki duh, pretstavlj aju 
~al~kSiJ u kao skнp velikog bro ј а maj нsпih zvezda, toliko нda
ljeшh od паs i tako zbljeпih јеdпе uz dгuo·e da se пе шоо-н 
razdvojiti, а koje паш zbog· svog· sjaja рrнiајн izo·Jed jedп~g 
divпog belicasto-svetllog· оЬ!аkа. ь 

. I pгoslo је eto, od te Demokгitove misli (466 godiпe рге 
Hпsta) y~eko dve hiljade godiпa da Ьi Ьila пajzad potvrdeпa 
od Gal!leJ~- Tek kada је Galilej, pгvi covek koji је, 1609, 
upveпo sv_oJ П:~li dшЬlп па пеЬо u pravcн М,Је.споg puta Ьila је 
геsепа mJsteпJa Galaks.ije i о istoj sн Ьila potvгdeпa tаспа mi
sljenja Pita~ore i Demokгita. U polju svog dшЬlпа Galilej је 
t1 tom svetl1castom oЬ!aku video desetiпe hiljada zvezda dak:le 
mпog·o vise пеgо sto је mogao videti u pгedelima izvaл NПеспо~ 
рнtа. с 

Mlecпi рнt pгoteze se па пеЬu ро velikom krнgн i obele
za_va г~vап simetrije пasega sistema; оп se pruza u severпoj he
mlsfeп kгoz sazvezde Labuda, gde ј е svetliji i siri пеgо u ostalim 
pre_delima svoga toka, onda ide dalje ргеkо Kasiopeje, Perseja, 
zatlm prolazi izmedн Bika i Blizaпaca i dodirпuvsi sazveZde 
Orioпa nestaje iza horizoпta prelazeCi н juznu hemisferн. Na 
jugo-zapadu od Labuda Mlecпi put prelazi zapadпo sjajпu 
zvezdн Altair u Orlu i ide dalje ka Strelcu i Skorpiji. Nastavak 
~lecпog puta u јнzпој hemisfeгi је razgraпatlji, narocit.o опај 
ПJegov deo koji se pгuza od Orioпovog sazveZda а koji se del!i 
па tri graпe koje se s vremeпa па vreme gube u пebeskom fопн, 
dok se onatj deo koji se prнza od Orla graпa па dva dela od 
kojih se ј_еdап pюteze u pravcu Sobleskovog stita' i Strelca а 
dru~i ka Skorpiji. Isto је tako iпteresaпtпo da se јнzпо od sa
~vezda Labнda Mlecпi рнt deli па dve graпe, koj е idн рагаlе!по 
Ј~~па uz drugu, опdа se postepeпo prosirujн i dostiZu пajvecu 
s1rшн н Strelcu da Ьi se, пajzad, opet spoji!k 

. Роmо~н brШjivih i mпogobюjпih posmatraпja паdепо је, 
da Је sredпJa ra,vaл Mlecпog puta skшo tаспо veliki galakticki 
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krug - krug ciji ргеспik pгolazi kгoz sгediste Galaksije -
а kome је dato ime galaktickog ekvatoгa. Seveгпi роЈ Mlecпog 
puta upereп ј е ka sazvezdu Вегепiсiпа kosa dok se juzпi poiJ 
пalazi u pгavcu Slшlptoгa. ТгеЬа upaшtiti, da se galakticke 
loпgitude racuпaju па galaktickom ekvatoru а za pocetak је 
uzeta опа tacka u kojoj se sekн g·alakticki i пebeski ekvator; 
latitнde se гаснпајu isto kao i u dгug·im kooгdiпatпim siste
mima. Као koordiпate severnog pola Mlecпog puta mogн se 
uzeti : 

1. Р о Pio Emaпuelli-u а= 12 h 44 111, д 

2. Р о Јоlш о h~l so П·ll 12 40 
З. Р о Gould-u 12 42 
4. Р о Kobold-u 12 46 
5. Р о Newcomb-u 12 44 
6. Р о Graff-u 12 49 

Ipak se lcao пајtаспiје koordiпate mog·н нzeti: 
а = 12 !1 46,8 ш ј д = + 28",5 

- 26",8 
28,0 
27,2 
27,9 
26,8 
26,8 

kao sto il1 ј е odгedio Armelliпi. То Stl, kao sto sшо vec пaveli 
kooгdiпate sе\1епюg· galaktickog· pola dok se опе za juzпi pol 
dobijaju ako se гektasceпziji (п) severnog polla doda 12 h а 
dekliпaciji ( д) рrошепi zпak. Uociшo ,\ј ove koordiпate опdа 
se vidi, da га\1 ап Mlecпog puta preseca пebeski ekvator pod 
jedпim нglош koji izпosi otprilike 63". 

Zvezde u. Мlеспош putн, slobodпo se шоzе reCi, пеvего
vаtпо su. пepгavilao гаsрогеdепе. Jer, dok sн u izvesnim pre
deliшa Mlecпog· puta zvezde vrlo zblj епе, kao sto sн reciшo 
predeli (Sl. 1) u drнgim predelima Mlecпog· puta one 
SL1 шаlоЬгојпе, kao u BereпiC.iпoj koSii (Sl. 2). Kako Ьi dao s:Jiku 
о пеУегоvаtпој гazlici Ьгоја zvezda u pojediпim zoпama koje 
se nalaze g·otovo н sred;stн Mlecпog puta Наgеп је izneo dva 
vrlo ubedljiva primera. Na јеdпој t'otogra,fiji koja sadrzi po
vrsiпu. 0,25 kvadratпih stepeni, а koja је Ьila ekspoпiraпa 1 h 
50 ш оп је izbюjao u zoпi Мilecпog puta kooгdiпata sredista 
sпimljeпe p,ovrsiпe а = 18 h 4 т i о= 27°30', 76.000 zvezda, 
dok је па istoj takvoj fotografiji sашо u predelu Mlecnog 
рнtа cije su. koordiпate sred.ista blle (( = 17 h 24 ш, д = 25°30' 
izbrojao svega 124 svezde. Dakle, јаsпо se vidi da raspodela 
zyezds t1 Mlecпom putu пiј е pravilпo izvedeпa. ' 

Odbacimo 1li g·ustiпu ili rasporedeпost zvezda ,ialю mesto 
tog·a нzmешо sгedпju vredпost broja i opste гaspode.le zvezda 
па пеЬо, опdа се se u svalю1m slнcaju паСi, da so zvezde mno
gobrojпije u. ravпi Mlecпog puta пеgо u predelima udaljenim 
od пје. Moze se reCi, da јеdап kvadratni stepeп u Mlecпom 
putu sadrZi u sлedпjem 60.000, dok па polovima Galaksije na 
ј еdап kvadratпi stepeп doilazi 500 zvezda. 1W. Herschel koji 
se пarocito zaпimao Mlecпim pu1юm i magliпama potvгdio је 
simetricпu. raspodelu zvezda u odпosu па Galaktickн ravaп, 
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koja usavrsena od danasnjih ,astюnюma moze da se da u donjoj 
tabeli. 

ТаЬ. 1: Srednja raspodela Zl/ezda ро prjvjdпjт venCinama sjaja, 
data ро kvadratnom stepenu, za razjjCite sblne Mlecnog puta. 

\feli
cina 

4.0 
5(0 
6.0 
7.0 
8.0 
9 .. 0 

10.0 
11.0 
12.0 
13.0 
14.0 
15.0 
16.0 
17.0 
18.0 
19.01 
20.0 
21.0 

0.056 
0.0449 
0.128 
01.361 
1.011 
2.8 
7.71 
20.8 
55.6 

146,.0 
371.0) 
910.0 

2140.0 
4780\.0 
1020ЩО 
'20800.0 
40100LO 
73600.0 

Galakticka siriлa 

30° 60° 

0.00741 
0.0214 
0.0614 
0.173 
0.482 
1.31 
3.49 
9.06 

22.7 
54.4 

125.0 
272.0 
561.0 

1090.0 
1990.0 
3440.0 
5620.0 
8690.0 

0.00514 
0.0148 
0.0421 
0.118 
0.325 
0.871 
i2.23 
5.47 

12'.8 
28.6 
61.0 

123.0( 
236.0 
428.0 
733.0 

1190.0 
1820.0 
2650.0 

0.00452 
0.0130 
0.0372 
ОЈО3 
0).278 
0.723 
1.81 
4.33 
9.89 
21.4 
44.3 
87.1 

163.0 
288.0 
482.0 
769.0 

1160.0 
1670l0 

koncen
tracija 

3,5 
3,4 
3,4 
3,6 
3,6 
3,9 
4,3 
4,8 
5,6 
6.8 
8,4 

1{).4 

13.2 
16.6 
21.0 
27.0 
34.0 
44.0 

Prethodna tabela jasno pokazuje ne samo gustinu zvezda 
ро jednom kvadratnom stepenu u Mlecnom putu vec i nesto 
vaznije, а to је da broj zvezda raste kako se sшanjuje nj.ihova 
prividna velicina ( dok 4 veli6ne na 90° gaiakticke sirine ima 
0.00452 zvezda ро kvadratnom stepenu dotle ih na istoj sirini 
samo 21 veliCine ima 1670 na broju). Isto tako, tabela nam 
pokazuje u poslednjem svom stupcu, а koji је koilicnik treceg 
i petog stupca, da ј е koncen.tracij а zvezda veca kod zvezda 
slaЬijeg sјшја. Vredno је napomenuti, da је pojam koncen
tracije zvezda uveden рле dvadesetak godina kao posledica si
stematskog proucavanja zvezdane statistike na Mount .!Wilson
ovoj opservatoriji. Iz tog poslednjeg stupca jasno se · V'idi da 
ima 3,4 puta vise zvezda vidljivih golim okom na ekvatoru nego 
na polu Mlecrюg puta; isto tako da ima 44 puta vise slabljih 
zvezda 21 veliCine na ekvatoru negю li na polu nase Galaksije. 

Da Ы se video tacan porast. izmedu dveju zv,ezdanih veli
cina za jednu istu galakticku sirinu stvara:mo tabelu br. II iz 
tabele br. I na taj naCin sto u svakom stupcu delimo naredni 
proj sa prethodnim. 

ТаЬ. ll: Odnos porasta gusUne zvezda ро veliCinama. 

Veli- G а 1 а k t i с k а s i r i n а 
cina 0° 30" 60" 90° 
4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

] 1.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

19.0 

20.0 

21.0 

2.88 

2.85 

2.82 

2.80 

2.77 

2.75 

2.70 

2.67 

2.62 

2.55 

2.46 

2.35 

2.33 

2.13 

2.04 

1.93 

1.84 

2.89 

2.86 

2.82 

2.78 

2.72 

2.67 

2.59 

2.50 

2.40 

2.29 

2.18 

2.06 

1.94 

1.83 

1.73 

1.64 

1.55 

2.87 

2.85 

2.81 

2.75 

2.68 

2.56 

2.45 

2.34 

2.23 

2.13 

2.02 

1.91 

1.81 

1.71 

1.62 

1.54 

1.45 

2.88 

ь i 
2.85 

2.77 

2.70 

2.60 

2.50 

2.39 

2.29 

2.17 

2.07 

1.97 

1.87 

1.77 

1.68 

1.60 

1.51 

1.43 
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Iz ove tabele jasno se vidi jedan kuriozitet а to је, da su 
kolicnici izmedu gustirra zvezda dveju zvezdanih velicina ma na 
kojoj sirini Mlecnog puta gotovo nezn.atni za sjajnije zvezde, 
dok su isti primetni za slablje zvezde. Lako se moze uvideti da 
sн vrednosti u poslednjem stupcu пesto manje od onih iz drugog 
stupca sto nam jasno pokazuje da se broj zvezda u pravcu u-
pravnom na garlakШku ravan smanjuje mnogo brze od onih 
odnosa u samoj ravni Mlecnoga puta. Kada Ьi moc nasih tele· 
skopa Ьila tako velika da паm pokaze postojanje i oпih zveztia 
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slabljih od 21 zvezdaпe \'eliCine, а koje sн date н паsе dve tabele 
опdа ekstrapolira ј нСi rezнltate kao sto smo radili dosada dos:!J 
Ьismo do zakljucka: iduCi dalje od poslednje zvezdaпe veliciпe, 
broj zvezda se smапјнје i svodi se па пulu kada kolicпik tezi 
пuli. 

Mi zato daj ето sledeci primeг, iako prema Sеагеs-н u паsо i 
Galaksiji iша zvezda do 60 veliCiпe рrеша сешu Ьi пјЉоv ukн·
рап broj izпosio 40 шiliardi. Као sto се se videti iz doпjeg· pri
шera taj Seares-o\т sud пiј е tасап. 

Veliciпa 

о 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

!Ј 

НЈ 

11 

16 

22 

broj zvezda 
3 

11 

39 

133 

446 

1446 

4700 

15000 

46000 

140000 

380000 

1000000 

odпos 

3.7 

3.5 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

Э.О 

2.7 

2.1 

1.0 

Dakle, izlazi dosavsi do odпosa 1,0 da пета v1se zvezda 
iznad 22 prividпe veliciпe i taj Ьi broj u nekн rнku Ьiо graпica 
i iпstruшeпtiшa vid.ljivih zvezda koje postoje u М!еспош putн. 
U slнcajt! da ipak iша zvezda опdа је to najbolji znak da svet
lost podleze apsorpciji н шeduzvezdanoш prostorн. Na isti 
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пасiп шoglo Ьi se utvгditi da је nas zvezdani sisteш пшлегаЬilап 
sto се геС! с!а ~е zvezde u ПЈеШU шog·u izbrojati. Medutiш iп· 
terpolacija пikada пiје Ьila dovoljпo оргаvdапа i опdа se шоzе 
reCi sашо ioliko, da, kada Ьi se tabela pгosiгila опdа Ьi se dos'lo 
do јеdпе ogтaпicene ,rredпosti па osпovu koje Ьisшо Ьili u staпju 
da izvrsiшo јеdпо осепјivапје ukupпog Ьгоја zvezda u Mlecnoш 
putu. Isto tako, ako se pгetpostavi da se оле zvezde koje sada 
пе vidiшo usled slabe шосi пasih iпstruшeпata, poпasaju kao 
опе koje шоzешо posшatrati, oпd;;t se шоzе пaslutiti, ро Sha
pley-u, da u riaseш zvezdaпoш sisteшu iша јеdпа stotiпa mili
jardi zvezda. 

Ро tako пapr·avlljeпoj raspodeli zvezda Herscl1el је Ьiо рП1 i 
koji је zamislio oЬlik zvezdaпog· sistema koji Ьi Ьiо slicaп spljo-

Sl. 1. Nebo и LаЬиdи. Sl. 2. Nebo и Bereniblnoj kosi. 
ОЬе slike sniшane sи istiш instrишentoш, а eksponiraпje је 

trajalo jedan cas. 
steпom disku sa precпikom pet puta vеспл od deЬljiпe а sa Sun
ceш u sredistu tog sistema. Na t.a,j su se nacin lako mogle obja
sпiti рој ave: ako posmatramo kгoz disk u pravcu maпjih п ј ego
vih dimenzij а vidi se mali bro ј zvezda, dok, ako se posшatra u 
diaшetralпoj ravпi, zvezde koje su se projektirale јеdпа iza 
druge ostavljaju utisak velike gustine i raspodele u oЬliku 
prsreш:. 

Naizmeпicпe stнdije i brzi napredak astrofizike, м kојн 
se, нzgred bнdi rесепо, пе obraca пikakva раzпја kod паs, а 
koja је dozvolila odredivanje razdaljina а sa time i pravн ras
podelu zvezda па nеЬн, potvrdili sн оvн Herschel-ovu zamisao о 
opstem oblikн Mlecпog рнtа. Tako, ро Sl1apley-н Mlecпi рнt 
ima oЬI\ik diska, dakle spijosteпog elipsoida ciji Ьi precпik iz-
пosio 150.000 svetlosnЉ godina dok Ы njegova deЬljiпa Ьila 
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razmere z_a duZinu 50.000 i za deЬ!jinu 15.000 svetlosnih gюdina. 
Kapteyn Је posle dugih i marljivih ispitivanja i studija stvorio 
~vega 10.00_0 ~vetlosnih godina. Kapteyn је Mlecnom putu dao 
~ed.a~ dr_ug1 s1stem, nazvљn "Kapteyn-ov zvezdani sistem", koji 
Је Ью. Jedan sna~an korak ka upoznavanju nase Galaksije. 
lJstvaп,. Ka~_teyn_ Је u svюjim studij.aшa isklljucio svako drugo 
t~lo koJe п.IЈе bllo zvezda te је Ьilo prirodno da razmere tog 
ПЈ eg·ovog· s1stema budu роvесапе vrednostima vec malo ranij е 
izпetim ро Shapley-u. 

Ove studije kюје је narocito produzio Shapley па osam
dese~ zvezdanih globulaгпih jata, koja se sva пalaze па јеdпој 
l1em1sferi i па razdalljini od 20.000 do 220.000 svetlosпih godina, 
dovela stt do zakljucka da su i ta jata takode sastavпi deo Ga
laktickog· sistema; а sto se tice Sunca i пaseg р!апеtагпоg sis
tema ono se nije moglo vise zadrzati u sredistu Mlecnog puta, 
kao sto ga ј е postavio skromni Herschel, vec ј е odbaceno od 
'sredista Galaksij_e svega za 300 svetlosnih godina. Ра ipak, astro
nomi su Ьili pazljivi prema Suncu- jer, ono jadno toliko је vec 
str_::dalo da su ga cak od "najvece" zvezde smanjili па jednog 
оЬ1_сrю~ "p~,tuljka" - postavljajuci g·a u јеdпо ogromno jato 
koJe Ь1 broJalo svega trideset miliardi zvezda i u cijem se sre
distu nalazi Sunce. 

Dorde М. Nikolic 
(Nastavice se) 

Звезде и а_томVI 
Треће предавате 

Унутарња атомска енергита 

Верујем да he изучавање унутарље атоиске енергије 
многи физичари сматрати као област у;залудних спекула .. 
ција. Астроному, међутим, она изгледа друкчије. А!<'о се 

претпостави да се звезде развијају много спорије него што 

то допушта хипотеза о скупљаљу, мерење је издашности ти 

унутарњој атомској енергији једно од најобиЧiнијих астро

номских мереља - мереље топлоте или светлости звезда1). 

Збирка података посматраља о активности ослобађаља 
унутарље атомске енергије део је искуст1ва прњктичне астро· 

(
1

) Мерељ~ топлотног струјаља извесног непрекидног извора то
плате мереље Је издашности извора, ако не постоји нагомилаваље 
енергије између места љеног правог врела и места љена истицаља 
Потпуна пропаст Келвин ·ове размере трајаља означава да је то нага: 
милаваље енергије (позитивно или негативно) у звездама, а с тим н 
ширеље или скупљаље, занемарљиво у поређељу са издашношhу зра
чеља. 
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номије; потре,бно је само уобичајеним методима пратити 

љихово груписање према извесном одговарајуhем реду, да 

би се утврдила веза између те издашности и температуре, 

густине или старости материје која је одржава - једном 

речи, да би ·се нашли закони емисије. Одатле па даље, ди

скусија he постати више или мање хипотетичка, према те:м· 
пераменту истраживача; и доиста, напредак и овде, као и 

у О'сталим гранама Науке, вероватно долази од тачне упо

требе научне маште. Празна спекулација и овде, као и у 

сва!<'ОМ другом предмету, треба да буде искључена јер нам 

не може ни мало корњстити; ради се само о индукцији на 

основу посматраља, али при томе не смемо да изгубимо из 

вида наша теоријска знања о могуhностима што леже у 

атомској грађи. 

Пре него што напу,стим овај предмет, треба да споме· 

нем продорно зрачеље за које се одавно зна да постоји у 

нашој атмосфери, и које, према њстраживаљима Kohlhбr

ster'a и Millikan'a, доспева к нама из спољна простора. Ве· 
лика продорна моh овог зрачеља знак је кратке дужине та

ласа и снажне концентрације енергије. Пре тога су највеhу 

продорну моh показивали гама-зраци, проњзведени фено

менима у унутрашљости атома радио-активних материја. 

Космичко је зрачење још продорније, па је изгледа разлож

но да буде приписано енергичнијим интра-атомским про

цесИ!ма, који су слични процесима што су извори/ енергије 

звезда. Миликан је извео брижљива мерења и на основу 

љих закључио, да особине тога зрачеља одговарају особи

нама које треба да има зрачење ослобођено при трансму· 

тацији водоника; оно није толико продорно да би се могло 

приписати снажноме процесу уништеља протона и елек· 

трона. 

Нема су1мње, изгледа, да нам то зрачеље доспева са 

неба; ово је утврђено на основу мерења љегове јачине на 

различитим висинама у атмосфери и дубинама у планин

ским је13ерима; зрачење слаби сразмерно количини ваздуха 

или воде што треба да је прође. Претпоставља се да љегов 

извор мора бити изван Земље. Љегова се јачина не меља са 

висином Сунца, оно, дакле, не потиче од Сунца. Постоје 

докази да се меља са положајем Млечна пута; мак,симум_ 

значења је добивен кад је изнад на>е најгушiш део звев:дана 
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система2). Зрачеље не може потицати ни из унутрашњос:-я 

звезда, јер му је продорна моћ ипак врло сЈrаба; најтоплијС~ 

и најгушћа васионска материја заклољена нам је непробој

ним зидовима Оно би најпре могло потицати од спољне ко

ре звезда, где је температура умерена, а густина слаба, али 

је највероватније да се љегов главни извор налази у ди

фузним маглинама или, можда, у материји која образује 
општу облачност простора.')) 

Треба да сачекамо даљи развој питаља, да интра-атом

ско порекло тога зрачеља не бисмо сматрали као чисту прет· 

поставку; овде је наводимо само зато, што може да буде 

nут прогреса. Било би занимљивп ако би се много непосред· 

није знаље о процесу, што га сматрамо за извор звездане 

енергије, могло стећи на такав начин; поруке што нам их 

доносе космички зраци, који су изгледа у вези са тим про· 

цесом, заслужују нашу најозбиљнију пажљу. Наша схва

таља о звезданој енергији зависе нарочито од једне од

лучне тачке. Обично смо до сада претпостављали, да је ве· 

ома висока температура у унутрашљости неке звезде један 

од основних усЈrова за ослобађаље унутарље атом,ске енер

гије, а да разложно велика густина такође игра значајну 

улогу. Теоријски изгледало би готово невероватно, да се 

образоваље виших елемената или уништеље пр отона и ел е к· 

трона може произвести у већој количини у областима где 

су међусобни судари ретки, и где су висока температура 

или снажно зрачеље недовољни, да би отргли атоме из љи

хове равнодушности; али уколико више упознајемо тешко· 

Ъе различитих теорија о ослобађаљу унутарље атомске 

енергије, тим маље смо склони да ма коју могућност одба· 

пимо као невероватну. Присуство натриума и калциума у 

н:осмичким облацима, хелиума и небулиума у дифузним 

маглинама, титана и циркониума у великим количинама у 

атмосферама најмлађих звезда, уверава нас да је еволу

ција елемената већ врло напредовала у току дифувног 

предзвезданог стадијума - истина, само ако наша васиона 

(2) Најновија истраживања нису потврдила ово г.ледиште. 

(") Све скупа, звезде покривају мању површину неба него што је 
заклаља привидни Сунчани котур, тако да би им се постојаље тоr 
зрачења могло приписати само ако га њихови површински слојеви про
:мзводе у много већој мери него Сунце. 
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није образо,вана од остатака какве раније творевине. Према 

овоме гледишту било би правилно, да у слободном про· 

стору наиђемо на знаке унутарљо- атомске активности. Али, 

при таквом једном проблему, физичар потпуно може да за

врти главом. Како се четири протона и два електрона могу 

спојити и образовати једно хе.лиумово језгро, кад је сре

дина толико разређена, да слободно путоваље траје дани

ма? Једина нам је утеха што је начин те појаЂе (при сада

љем знаљу нашег знаља) толико несхватљив ма за какве 

услове густине и температуре, да га можемо поставити и у 

магЈrинама - према начелу да се о конопцу може висити 

за крађу јагљета, као и за крађу овце. 

Еволуu.иtа звезда 

Пре двадесет година звездана је еволуција изгледал~1 

веома једноставно. У почетку су звезде јако вреле, затим 

се постепено ХЈiаде, док се потпуно не угасе. 

Татю посматрано, температура звезде означавала је и 

достигнути стадијум звездане еволуције. Еволутивни ред 

био је доста јасно оцртан грубим посматраљем боје: бело 

усијана, жуто усијана, црвено усијана звезда; тачније одре· 

ћиваље реда температура постигнуто ј е испитиваљем све

ТЈrости у спектроскопу. Црвене су звезде, природно, биле на 

крају. Normaп Lockyer жестоко је напао ову схему и уна· 

пред одлучно усвојио новије идеје; али јој је већина астро

нома остала верна до око 1913 године. 
Пре десет година наше се знаље о густини звезда веома 

проширило. Чинило се вероватно, како густина треба да 

буде директији критериј еволутивног стања од температуре. 

AI<Co се претпостави _да звезда настаје згушљавањем небу

Јiарне маерије, у својој младости она треба да је веома ДИ·· 

фузна; почев од тога стадијума она се скупља, а њена гу

стива стално повећава. 

Али то захтева потпуно преуређеље евщrутивне схеме, 

јер ред заснован на густинама не одговара ни најмање реду 

који је добивен на основу површинских температура. Пре· 

ма првом становишту, црвене и хладне звезде бюrе би све 

и на самр11и. Сад се међутим зна да су многе међу љима 

веома дифузне звезде - као на пример Бетелгеза. Њих 
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треба сматрати за најмлађе звезде; према томе природна 

је да звезда, која се тек почиље згушљавати из небуларне 

материје, полази са најнижег нивоа температуре. Али све 

црвене звезде нису дифувне; многе од њих, као на пример 

Kгueger 60, имају велику густину, и ми их не дирамо са њи· 
х ова места, г де означавају последљи стадијум еволуције. 

И почетни, и последљи период живота звезда окарактери

сан је ниском температуром; у међувремену се температура 

мора повеhати до максимума, да би затим опет опала. 

"Теорија џиновских звезда и патуљака", што су је по

ставили Hertzsprung и Russell изврсно је уредила ове за

кључке. Према њој, постюји низ сразмерно дифузних 

џиновских звев:да са растуhом температуром, и низ патуљака 

или густих звезда, са температуро'М која опада. Оба се низа 

спајају на највишим температурама. Свака се звезда у току 

свога постојаља пеље низом џиновских звезда до своје нај

r<ише температуре, а затим спушта низом патуљака. Сјај 

остаје за све време џиновског стадијума прилично непро

мељен, јер је постепено повеhање температуре уравноте

жено смаљељем звездине површине; у стадијуму патуљака, 

опадаље температуре и скупљаље површине проузрокују 

нагло опадање сјаја, у колико се з:везда спушта на ниже. 

Ово се добро слагала са посматрањима. Теорија је доми

нирала свима најновијим а1строфизичким испити1вањима и 

допринела да се ржветле многе значајне чиљенице. Биhе 

довољан један пример. Иако џиновюка звезда и звезда пату

љак могу имати сасв'И'м исту површинску температуру, па 

дакле показивати и саовим сличне спектре, пажљиво спек

троскопско испитиваље ипак открива знатне разлике, тако 

да на основу спектра није тешко утврдити да ли је нека 

звезда дифузни џин или гу,сти патуљак. 

Привлачност теорије џњновс:ких з1везда и звезда пату

љака лежи у простоме објашњељу повеhања и пада темпе

ратуре. Претпостављало се да прелаз са низа џинова на низ 

патуљака наступа онда, кад густина достигне извесну вред

ност (око четвртине густине воде), тако да отступања ма

терије у односу на идеални гас почињу да бивају знатна .. 
Lane је педесет година пре тога био утврдио, да се темпе .. 
ратура неке лопте образоване од идеална гаса мора пове

hавати укюлико се она скупља; метод што га је искористио. 
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за налажеље унутарље температуре изложили смо на стр. 

177, год. Ш; повеhаље је температуре у стадијуму џина би· 
:ю, дакле предвиђено. Али, оно у главном зависи од лаке 

стишљивости гаса; кад се при великим густинама стишљи

Р.ост изгуби, може се очекивати да he повеhање уступити ме
сто опадаљу температуре, и да he се звезда хшщити, као 

што то бива код течности и чврстог тела. У томе ј е, мисли

ло се, кључ за објашњење стадијума патуљака. 

Покушао сам да се осврнем на идеје од пре двадесет и 

десет година, али не треба да мислите, да бих са гледишта 

данашљег нашег знаља, могао упртити на леђа све што је 

било изложено. Намерно сам пропустио да објасним да ли 

под температуром неке звезде подразумевам унутарљу тем

пературу, или температуру површине, јер су схватања о то

ме раније била веома неодређена; нисам водио рачуна о 

белим патуљцима, за које се сад сматра да су најгушhе 

звезде и вероватно од свих најстарије. Али је нарочито 

последљи параграф у супротносити са f!ашим најновијим 

закључцима, јер даље не можемо претпостављати да се ма. 

терија, при густини која је четвртина густине воде, понаша 

као идеални гас. Наш резултат да је материја у густим па

туљцима још увек идеални гас, фатални је ударац за тај део 

теорије патуљака и џиновских звезда. 

Тешко би било реhи која је данас призната теорија е

волуције. Теорија се сад налази у лонцу за топљеље, а ми 

још чекамо да отуда изиђе нешто задовољавајуhе. Читава 

је ствар ,сумљива, и ми смо сасвим спремни да је расмотри

мо готово тачку по тачку. Привремено, међутим, претпоста

виhу да је ранија теорија у праву кад сматра, да еволутивни 

низ иде од дифузнијих ка гушhим звездама. Иако усвајам 

ову пре11поставку, ипак нисам си,гуран да he бити дозво
љена. Ранија теорија је имала јаких разлога за ље:но по

стављаље, а:ли ти разлози сад више не вреде. Док се веро

вало да је контракција извор звездане топлоте, скуrпљање 

и повеhање густИiне били су од великог значаја током цела 

звездина живота; усвоји ли се претпоставка у унутарљој а

томској енергији, скупљаље престаје да игра основну улогу. 

Желим да вам обратим патљу на звезде патуљке/) јер 

(1) Израз "звезде патуљци" не односи се на беле патуљке. 
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се баш међу њима одиграо преврат. Оне обравују сасвим 

одређени низ, који се простире од високих до ниских по

вршинских температура, од јаких до слабих сјајева, док 
густина правиЈiно расте током цела низа. Тај низ називамо 

сада главним низом. Он обухвата највеhи број звезда. Да 
бисмо имали јаснију претставу, узеhемо из низа три ти

пичне звезде: Алго.л, сасвим на почетку, Сунце у близини 
средишта и Kгueg·er 60, сасвим на крају низа. У дољем пре
гЈiеду сакупљени су о љима бројни подаци: 

Средиш-
на темпе- Површин-

Средља ратура' (у ска тем-

Звезда Маса гу стива милиони- пература Боја Сјај 

(Сунце=1) (вода=1) ма степ.) (у степ.) (Сунце=l) 

Ашол 4,:3 0,15 40 12.000 бела 150 

Сунце 1 1,4 40 6.000 жута 1 

Krueger 60 0,27 9,1 35 3.000 црвена 0,01 

Еволуција се може схватити, ако се замисли да једна 
једина звезда у току свога постојаља пролази кроз гор· 

ње стадијуме. 2 ) Треба подвуhи повеhаље густине у треЈ'iеы 
ступцу; према усвојеном критеријуму, оно показује да 
је еволутивни ред: Алгол ~ Сунце ~ Krueger- 60. 

Збрка између унутарље и површинске температуре уз

рок је некојих грешака ранијих теорија. Споља посматрана, 
звезда се при проживљаваљу низа хлади од 12.000° до 
3.000°, али се температура у љеној унутрашљости ~не мењ::t 
тако. Температура средишта остаје невероватно стална. (Не 
треба много веровати малом опадаљу, које се изгледа јавља 
код звезде Krueger 60). Веома је значајно што је средишна. 
температура свих звезда главног низа око 40 милиона сте
пени, бар у границама тачности наших рачуна. Тешко је о
тети се утиску, да постоји неко нарочито својство у вези 

са љом, иако нам наш физикални ocehaj говори да је таква 

мисао бесмислена. 

Али је витална тачка опадаље масе, што га показује 
(Z) Тешко се може претпоставити да све звезде, доспевши до 

главног низа, пролазе кроз сасвим исте стадијуме. Алгол, на пример, 
кад љегова маса буде сведена на Сунчеву масу, може у односу на 
Сунце да има нешто различиту густину и температуру; али посматра

ља показују, да су та индивидуална отступаља мала. Главни низ је 
скоро праволинијски; он nма извесну дужину, па треба такође да има 
и нешто "ширине"; но изгледа за сада, да дисперзија појединих зве
зда од средље линије тога низа потиче услед грешака међу подацима 
посматраља а права ширина није била одређена. 

други стубац. Пролазећи кроз ма који део главна низа зве

зда мора да губи на маси. Овај се закључак може уопштити. 

Јер, кад се зна да сјајност зависи у основи од масе, значај

нији развој од сјајних звезда ка звездама слаба сјај С~, може 

наступити једино уз знатан губитак љихове масе. 

Овај резултат је и дао повода живахном испитиваљу 

претпоставке о уништељу материје. Одлуку о тој претпо

ставци очекује сваки напредак у теорији звездане еволу

ције. Ако се она усвоји, све се промене могу лако објаснит-!I. 
Прошавши кроз стадијум џина, звезда мора да доспе у 

стадијум Алгола; затим, постепеним уништаваљем љене ма

терије, да пређе главни низ, док не постане слаба црвена 

звезда, слична звезди Krueg·er 60, кад ј ој се маса смаљи на 

шеснаестину своје првобитне вредности. Али, ако униште

ље материје не постоји, доспевши у стадијум патуљка 

звезда се даље не помера; она остаје у оној тачци низа, 

која одговара сталној вредности љене масе. 

Треба правилно схватити спорну тачку. Да звезде губе 

своју масу зрачељем несумљиво је. Сунце годишље губи 

120 билиона тона, па било да љегово зрачеље потиче од 

уништеља материје, или од каквог другог унутарљег изво

ра. Питаље је само: Колико he трајати такав губитак масе? 
Ако нема уништеља материје, сва маса, што се може изгу

бити у виду зрачеља, нестаhе релативно брзо: Сунце he се 

тада угасити, љегова маса неhе даље опадати и ту he бити 
крај љегову развоју. Али, ако уништеље постоји, живот 

Сунца и љегов губитак масе наставиhе се још много дуже 

пред љим he бити још дуг пут развоја: ослободивши се за 
три четврти не свој е садаље масе, оно he постати слаба зве
зда, слична звезди Krueger 60. 

Наш избор међу могуhим теоријама унутарље атом,оке 

енергије погађа звездану еволуцију само у једној тачци, 

али је то витална тачка. Одбацимо ли уништеље материје, 

скратиhемо живот звезда толико, да за некакав значајнији 

развој уопште неhе остати времена. 

Осеhам, као што то свако мора осетити, колико је за 

критику претерано изграђиваље на основи једног претпо

стављеног феномена, без икаква непосредна доказа да за

Iсони Природе допуштају љегово постојаље. АЈiи, у про

тивном сЈiучају били бисмо приморани да пустимо, нека зве-
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зде дремају у својој једноликости, без имало изгледа на ра,"'

ној или промену, до краја свога живота. Потребно је, међу· 

тим, нешто, што би оживело призор, па било да је напре

дак или назадоваље, у шта смо толико дуго веровали. При

лично очајни одлучујемо се за последњу видљиву могуh

ност. Окамењени систем оживљује. Најмаљи делиhи предају 

једни другима своју енергију и препају да постоје. Њи

хова жртва је ж:ивотна снага звезда, које затим одлазе у 

сусрет својој великој пуполовини: 

Атоми и системи се руше, 

Час прене мехур, час настане свет. 1) 

(Прев. М. Протић) А. S. Eddjпgton 
(Наставиhе се) 

Sonce u yunifu in yuliJu 1935 

Soncna SteviJ, novih 
роlоЬ!а skнpin 

+-
junij: 1 j11lij: 

severna 16 20 
+ 

1 --···----v 

JUZПa 10 13 

Velikost posamez- Steviю Povprecna heliogr 
nlh peg skuptn s sirina skupin svetl. trako m 

-- -
iнnii: 1 i•1Щ: iunij 1 ]u-;jj: junii: 1 iнlij: 

15" 20" 110" 20" 25" 1 з 
1 

5 1 +16°,5З8 1 +1З
0 , 

25",З6"' I3О",З6"'4о"' 1 

40"' 50"' 1 50"' 55 "' 72"' 
1 1 

' ' ' ' '1 
55", 1 1 

-·- ------
ЗО",З5", 115",20",ЗО", 
36" 40" 36" 40" 55" 

' '! 70",72"' ' 
1108\125", 
1160", 

4 -12°,}66 -12°,687 

Juzna роlоЫа је imela sнbminimнm v ј'нпiјн dne 19.-26., toda Ьil 
је prekinjen s porami v dnevih 20, 22, 23, 24 in 25. 

Mesto ,, taЬ!ice prehodov" navedeш v sledecem sашо dњtнше pre
hodov skupi:1 preko navidez. centralnega mericblana in kroga VR, in to 
loceno ро velikosti in intenziteti posaшeznih skupin 1-IV: 

Ј. Male skнpine ali pege: 

11. Ve/ilke skнpine: 

111. Skнplne s svetlobnim trakom: 

IV. lzredne in velike skнpine: 

v juniju dne: 8, 9, 16, 17, 22, 27, 29 
v jublju dne: 12, 14, 15, 18 2З, 24, 25 
v juniju dne: 1, 2, З, 5, 6, 8, 19, 22 
v juliju dne: 1, 2, З, 7, 15, 19, 23, 24, 

25, 26, 28, 29, 30 
v juпiju dne: 10, 11, 22 
v јн!iјн dne: 7, 8, 9, 10, 12 
v junijн - - - -
v јн!iјн dne: 14, 15. 

V drugi polovici julija se је pojavil na severni1 poloЫi izraiit sнb
maksimum. V splosnjem ра soncna aktivnost pojenjL!je. V dobl pravega 
шaksima је Ьila jнzna poloЬla aktivnejsa od severne. V jнlilju so ritmi v 

~ --· - -~"i.. ~~· 
( 1) A/exander Роре, Essai on Man (1733). 
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tem maksimн doseg/i svojo koncno fazo. V kratkem se pojavi prvi totalni 
subminimнm ро pravem maksimu. Ро tem prvem t-subminimu se Ьо sonc
na aktivnost zmanisevala v casovnih razdobjih, kakor so oznaceni v clan
ku о t-submdnimih. Istocasno ра se zmanjsujejo tud\ izredni vplivi sonca 
па zemeljsko ozracje, ter se pojacujejo samo v dobah pulzacij о priliki 
poedinih submaksimov. 

Priv. observatorjlj za sonce v LjuЬ!jani, 
v avgustu 19З8. lvan Tomec 

Resume 
Sonnent"Ieckeпtablgkeit im Juпi und Juli 19З8. Subminimum auf der 

Sйdhemispbli.re 19.-26. Јнпi 1938. Submaxilmum im Јн/Л 1938 auf der 
Nordhemisphare. Data der Durchgange v. Fleckengruppen durch den 
scheinb. Zentralmeridian u. den Kreis VR. /m Jнli haben die Rhythmeп 
ihre Endphase ereicht. Erwartet wird die Erscheinung des 1. Total-Sub
mindmum nach dem abgelauf. waren Maximum. Nach dem 1. T-S werde 
die Aktivitat vermi~dert werden iп Zeitabschnitten, wie d!. im Aufsatze 
tiber d. Т -Subшinima angegeben sind, S. 61, 62 Saturn 19З8. Zugleich 
werde auch die Wirkung auf die Erdathmosphare vermindert werden. Eine 
Erhбhung der Wirkung find'et nш zur Zeit der Pulsationen in dеп еiп
zеlпеп Phaseп der Sttbmaxima-statt. 

SUNCE U JUNU 19З8: 

Djelatnost povrsine Suпca nesto је popustila u mjesecu јшш 19З8 god., 
ali је Ьila jos нvek vrlo velika. Ро oblcaju dajemo ovde tek sнmarппi 
pregled: Najveca djelatпost pjega Ьi'la је pocetkoш i koncem mjeseca, 
tt. је dпе 8-ga t. mj. Wolfov relativпi broj dosegao enormnu vrijednost 
197, а 28-og vrijedпost 180. Najmanje pjega Ьilo је 17-og i 18-og t. mj. 
Gotovo paralelno sa djelatnosti pjega mjenjala se i jakost granulacije, 
koja је Ьila osjekom dosta jaka. Sred::~ja vrijednost Wolfova relativnog· 
!ноја za citavi mjesec juni: 1З8,7. 

Od elementarnih nepogoda ,imali sшо katastrof alne potrese kraj 
Japana i u Indiji, te slablje potrese u Sleskoj i u Belgiji. Osiш toga pro
valu vulkana Majone na Filipinima, te silne poplave u Ktini. Inace је blo 
i ovaj mjesec svijet dosta nervozan, kako se to vidi iz raznih poznatil1 
dogadaja. 

Sнпсе proшatrabl sшо ovaj mjesec 24 рнt; vecinom su Ьile на po
VIsint Sunca velike pjege sa velikiш i svjetlim penuшbraшa. Pod kraj mje
seca javljaju se i sitne vrlo mnogostruke pjegice. Dne 21-vog fotograi'i
Iali smo Sunce н нltra-ljublcastome i zasebno н crveno-narancastome di
jelu spektra. 

Priv. postaja za kozmi'Ckн fizikн н Zagrebн. 

Dr. S. Mohorovic'i(; 

Изглед неба у септембру 
CYHU~=" И MFГF:f f 

СУНЦЕ МЕСЕЦ 

О; 1 

ro 
1 

\0 <l) 

:ri ~ ь 
:Е ~ ro ~ u . 
<l) оо 

1 

оо ro ;r: ,(\ј о ro оо оо о ;r: 
ь ro ro ·~ ro -Р О; О; О; ro ro O;ro 
~ "' "' ~"( ro:;; ь :Е "' "' ro"l 
<l) оо ro 0;::-, u >, оо ro ()» ,u :s: т Е-< '-u <t:u :s: т 

1 1 4h 59m 1 18h 16m 1 13h 17m / 30m /1h 44m 112h З9m 22h 6ml 6,5 
10 15 10 118 оо 112 50 1 29 1 42 17 57 5 45 1 15,5 
20 5 21 17 41 12 20 1 28 11 38 1 1 10 15 27 1 25,5 
30 5 33 17 22 11 49 1 29 1 1 37 1 12 11 21 38 1 6,1 
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Сунчев систем на. да.н 15-lX-1Q38 у Oh Om 

Сунце 0 Ова н "( 

Меркур ';! Би к iJ 
Венера Q Бли.'!анци п 

Земља б Рак § 

Марс d' Лав Ј(, 

Јупитер 2ј_ Девојка rтр 

Са тур н ћ Вага ..А.. 

У ран 6 Шкорп. 1l1-
Нептун ':!:' Стрелац +,.._ 
Плутон ЈЕ Јарац ;о 

Квадрат. о Водолија ~ 

ОпогицијасЈО Рибе х 

З е: НИМЈЬИВР пота ве 

ОД 

од 

4-IX Меркур у коњункцији са Марсом у 21h; Меркур 3",5 јужно. 
8-IX Јупитер у коњункцији са Месецом у 8h. 

10-IX Венера у највеhој вечерњој елонгацији, 46° 16' источно 

Сунца. 

13-IX Меркур у највеhој јутарњој елонгацији, 17° 54' западно 

Сунца. 

14-IX Нептун у коњункцији са Сунцем у 10h. 
16-ЈХ Меркур у коњункцији са Марсом у l6!1; Меркур оо 10' 

јужно. 

23-IX Сунце улази у знак Ваге у 18h - астрономски почетак 

јесени. 

27-IX Венера у коњункцији са Месецом у 10h. 

Шетгьа. по небу 
Зодиакално сазвежђе Шкорпија може се само кратко време го· 

дишње посматрати са наших географских ширина. Пошто се налази 

доста јужно од небеског екватора његове звезде праве мали пут по 

небу, те је ово сазвежђе најповољније за посматраље приЈшком про

лаза кроз меридијан, а то је крајем лета. Шкорпију је лако на!ш на 

небу по њеној најсјајнијој звезди Антаресу, црвеном џину, на југу од 

Херкула и Офиуха. У време Ератостена, који га је описао, ово сазве

жђе било је знатно веhе али је доцније смањено на рачун околних; 

своје име добило је по низу сјајних звезда који је савијен као реп 

У шкорпије. Овидије прича да се фаетон, када је покушао да управ
ља Сунчевим колима, уплашио од овог небеског чудовишта, те је и то 

био разлог његове пропасти. 

У Шкорпији се, како наводи Фламарион у својој дивној књизч 

,.,Звезде"", појавила прва нова звезда коју су забележили астрономски 

22.3 

анали. Њен тачан положај није познат иако су и Грци и Кинези ознi!

чили њену појаву као догађај велике важности. Плиније пише да је по
јава ове звезде навела Хипарха да начини један каталог звезда, "како 

би потомство знало да ЈIИ се стварно догађају промене на небу". За 

владе калифе Ал-Мамуна, око 827 године, два арабљанска астроно:vЈа 

г1осматрала су такође појаву једне нове у Шкорпији, која је била из· 

ванредно сјајна. Неколико других нова такође се појавило у овом са

звежђу, богатом у звездама, преко кога прелази Млечни пут у двема 

гранама. 

Најсјајнија звезда и уједно најзанимљивији објект у Шкорпији 

;есн: Антарес, "Такмац Марса", како су га назвали Грци због љегове 
црвене боје. Антарес је звезда прве величине, иако су је стари астро
номи били уврстили у звезде друге привидне величине; у време Ера· 

тостена најсјајнија звезда у Шкорпији била је fJ 
Антарес је црвени џин, спектралне класе М, чији пречник износи 

628,000.000 километара, дакле 450 пута веhи од Сунчевог. Ракети која 

би се кретала брзином од 8000 киЈюм. на час требало би два дана 
дэ пређе пут од Земље до Месеца, недељу дана да прође кроз С~-нце. 
а девет година да прође кроз Антарес. Иако је прави пречник ове зве-

зде тако велики, привидни му је због велике даљине, око 150 светло
сних година, једва 0",4. У простор који запрема Антарес могло би ста·· 

ГI" више од 90 милиона Сунаца, али он ипак није много тежи од наше 
звезде: 40 до 50 пута. То долази отуда што му је густина врло мала: 

Једна тона материје на Сунцу заузима отприлике један кубни метар, а 
на Антаресу простор као Богородичина црква у Паризу. Како то од

говара густини 1000 пута мањој од ваздуха, посматрач који би се на
лазио у овој џиновској звезди не би то примеhивао, ако се изузму то

плотни ефекти. Овде је наравно реч о средњој густини јер она у сре

дишту мора бити много веhа, вероватно као и код других звезда, али 

зато Антарес има неку врсту огромне атмосфере мале густине. Анта

рес је двојна звезда; мања компонента, откривена 1819 године, је бела 
звезда, пете привидне величине. Е. - Ј. 

Време у МоЈУ и ЈУНУ 
(Издаје ваздухопловно метеоролошко одељење у Земуну). 

Ма.ј 1Q38 
Месец мај био је такође, као и април, прилично хладан и доста 

променљив. 

Узрок оваквих временских прилика може се тумачити честом 
појавом хладно'г ваздуха из арктичких предела над европским копном. 
Овај се ваздух одликује нарочитом нестабилношhу, особито када се 
загреје. Он се у ово годишње доба неhе никада стационирати над топ· 
Јrијим континентом него долазеhи на копно губи своје особине арктич
ког ваздуха и спуштајуhи се у мање географске ширине претвара се 
постепено у топли ваздух, који изазива разведравање уз доста хлад
не ноhи. 

Услед свог брзог загревања, због дневне Сунчеве инсолације, 
претстављ_а одличан_ медиум за стварање веhег броја секундарних ци
клона, коЈи изазиваЈу општи пад притиска на континенту а долазеhи 
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у везу са централним циклоном, који се налази у ве!шм географским 
ншринама почиље се кретати око тог циклона. 

У след горе наведених особина овог ваздуха, јужна половина 
европског континента, а често и цео континент, био је у овом месецу 
посећен од стране циклона, који изазива излив хладног ваздуха из 
по . ."!арних предела у средљу и југоисточну Европу. 

Ново створени циклони у средљој Европи и на Средоземном 
Мору, условљавали су такође долазак топлијег и влажног ваздуха на 
јужни део континента и у нашу државу, који је изазвао извесан по
раст температуре уз јако наоблачеље и обилне кише. 

Најјачи упад хладног ваздуха у овом месецу био је запажен на 
дан 5 маја, када смо имали чак и појаву снега средином државе и у 
јужним крајевима. 

У првој половини овог месеца имали смо појаву и ваздуха са 
Азора. Овај ваздух, како је познато својом појавом на континенrv иза·
зива суво и лепо време. Појава овог ваздуха у последљим годинама 
била је доста ретка и краткотрајна. Излив овог ваздуха десио се због 
појачане делатности циклона, нарочито у северозападној Европи, која 
је проузроковала долазак азорског ваздуха на европско копно, а који 
је на дан 10 маја преко Шпаније и Француске захватио и средљу Ев
ропу где се брзо развио у један антициклонски центар, изазвавши раз
ведраваље. Само у нашј земљи, где се још одржавао топао и влажан 
ваздух, владало је облачио и кишно време. Уплив овог ваздуха са 
Азора осетио се у нашој земљи почев од 14 маја, када се разведрило. 
Ведро и лепо време трајало је у нашој земљи све до 18 маја,, 

Кретаље временских прилика по данима види се из доле наве

деног прегледа: 

1-3 маја: Преовлађивало је облачио и кишно време у целој 
Краљевини. 

4 маја: Делимично облачио на Приморју и у јужним крајевима, 
а облачио на осталом делу. 

5 маја: Осетно захлађеље у целој земљи. Преовлађивало је ве
дро на северозападном делу, а облачио са кишом у осталим предели
ма. Снег средином државе и у јужним крајевима. 

6 маја: Ведро и хладно време на северној, а облачио на јужној 
nоловини. 

7-8 маја: Преовлађивало је облачио у целој Краљевини са изве
сним порастом температуре, 

9 маја: Ведро на јужној, а облачио на северној половини. 

10 маја: Облачио, кишно и доста бурно време у целој Краљеви
ни уз осетан пораст температуре. 

11 маја: Преовлађивало је облачио у целој Краљевини са кишом 
на крајљем западу. 

12 маја: Делимично облачио на северозападу, а облачио са ки
шом на осталом делу. 

13 маја: Ведро на северозападу, а облачио на осталом делу са 

кишом у јужним крајевима. 

14-18 маја: Преовлађивало је ведро и лепо време у целој Кра
љевини са доста високом температуром. 

19 маја: Ведро на јужном делу, а облачио у осталим пределима 
са кишом на западној половини и у северним крајевима. Температура 
је висока у целој земљи. 

20-21 маја: Преовлађивало је облачио време са кишом у це

лој земљи. 

22-23 маја: Преовлађивало је делимично облачио и кишно вре
ме у целој Краљевини са кишом средином државе и у западним кра

јевима. 
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24-25 маја: Преовлађивало је облачио и кишно време у целој 
Краљевини са извесним захлађељем. 

26 маја: Облачио са кишом на северозападном делу. Постепено 
разведраваље у сталим пределима. 

27 маја: Ведро у целој Краљевини. 
28 маја: Ведро и топло време на источној, а претежно облачио 

са нешто кише и слабијим захлађељем на западној половини Кра
љевине. 

29 маја: Преовлађивало је облачно у целој Краљевини са сла
бијим захлађељем и нешто кише средином државе и у североисточним 
крајевима. 

30 маја: Делимично облачно на северној, а ведро на јужној по
Јrовини Краљевине. 

31 маја: Облачио са кишом на северној половини, а делимично 
облачио на јужној половини Краљевине. 

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА 

У ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НАШЕ ДРЖАВЕ У МЕСЕЦУ МАЈУ 1938 

1 
2 
') 
и 

4 
5 
6 
6 
8 
9 

iO ' 
Ј1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

СТАНИЦА 

(место) 

Љубљана 
Загреб 
Марибор 
Баља Лука 
Сарајево 
Плевље 
Тузла 
Мостар 
Краљево 
Славонски Брод 
Нови Сад 
Осе к 
Сента 
В. Градиште 
Београд 
Крагујевац 
Ниш 
Зајечар 
К. Митровица 
Пећ 
Скопље 
Демир Капија 
Бит о љ 
Р аб 
Сплит 
Херцег Нови 

Температуре Број дана 1 

---------- ----,-----

1 12.71 24.1116,-3.01' 61411312[19~-~5~-1 
114.21 26.2[171-0.9 6. 5 10 1116- 7-l 

13.31 25.0116 0.0 6: 6 10-13- 11-1 
14.61 28.7117 1-0.41 6 5 11 1 20- 11-1 
13.61 26.5t16\-1.2 6 4 15 118 1-l 
12.01 23.9:17-1.0 6 4 10 1 16 1--1 
14.8129.5117 1.5, 6 311-15 11-1 
17.2[ 27.6i 91 6.81 41 41111-1171- 31-i 
15.31 30.5i 201 1.5 613 91- 161- 2-1 
14.71 30.2117-1.0 6 5 8 120- 5-l 
15.81 29.5[201 1.0 5 5 101-21- 5-l 
15.01 26.8Ј17 -0.8 61 6 111 1 201- 5 -1 
15.61 30.0[ 171 0.8 6 51 71- 19- -1 
15 61 28.6:17

1
-0.9 6

1 

2
1

15 1 21- 4 _
1 15)1 29.5120 0.0 6 5 10- 15/- 3 1 

15.31 31.0[201-0.9 6 6 11 1 16- 41-1 
15.41 29.6,20[-0.5 6 2 10 117- 2 11 
15.3[ 29.01'20 -2.0 6 5 10 1 14- 4[-1 
13.61 25.8 201 2.4 5 2 13- 13- 2-1 
14.41 27.4 171 4.0 5 2 15- 9---1 
16.21 27.8i19 5.8 4 3 10-13- 3-l 
17.51 28.7i311 7.016 5 8- 9- 1 11 
15.1125.8[311 4.227 4 6-13-211 
14.21 22.0i171 7.0 3 5 8-12- 2-f 
16.81 26.4[16 8.81 5/ 51101-116-f 5/-1 

1 17.51 27_0,251 10.31 41 31 9/-/13/-1-1-1 

136.5 
64.6 

142.3 
99.6 
93.1 

101.5 
207.8 
118.9 

99.4 
98.6 
47.6 

119.9 
130.4 
94.5 
53.0 
66.8 
76.4 
88.1 
62.2 
94.5 
74.8 
49.7 
51.6 

173.1 
47.4 

101.2 
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Јуни 1935 
У месецу јуну наступила је извесна стабилизација у временским 

приликама свуда на европском континенту, а и код нас. Зато ок· 
имали у овом месецу доста суво и претежно ведро време. Овакве вре
~,енске прилике биле су условљене честом појавом високог притиска 
са Азора над европским континентом. Само долазак овог високог при
тиска на европски континенат није био исти, као што је обично тј. 
преко Шпаније него преко Бискајског Залива. Зато је ваздух, који 
је долазио на ;шпно био доста влажан и нешто хладнији. Пошто су 
водене површине, као што је то познато, у летње доба хладније _од 
нттинената, стога је и ваздух долазећег високог притиск1 са Азор а оио 
нешто хладнији, а пролазећи изнад океанске површине упијао у себе 
:: нешто влаге. Својим доласком на европско копно оваЈ ьаздух услов
,;Ј.авао је у додиру са топлијим ваздухом доста јако наоблачење, које 
је било праћено извесним захлађењем, пљусковима кише и местимич .. 
ним олујама. Али riрекривајући континент, овај се ваздух ускоро за
грејавао и стабилизирао, те зато подржавао претежно ведро време у 

средњој, југоисточној и источној Европи са Јюкални~! олу)ама у ПЈШ 

нинским пределима. 

Појаву овог високог притиска са Азора изнад европског копна, 
условљавала је јака активност циклона јужније од Исланда и над се
перном половином континента. 

Активност циклона на Средоземном Мору била је веома с,1аба, 
само се је над источним делом Средоземног Мора одржавао скоро у 
току целог месеца циклон, односно западни огранак Туркестанскс де· 
пресије, 

Месец јуни ове године био је такође и топао месец, што се_ види 
из средњих месечних вредности темiiература у приЛОЈ!{еНОЈ тоилици. 

Јаких и честих захлађења у овом месецу није било. Излив хлад
ног ваздуха, чак из арктичких предела био је запажен само у времену 
између 10 и 18 јуна, када се је повећала активност циклона над источ
ном и југоисточном Европом, а смањила у околини Исланда. Тада )е 
висок притисак са Азора будуhи спречен у своме ширењу на европско 

копно све јачом делатношћу циклона, почео да се шири У северни 

Атлантик, где је дошао у додир са арктичким ваздухом. Овај арктич
ки ваздух својим спуштањем из веlшх географских ширина преко 
Британских Острва у средњу и западну Европу, донео је осетно за· 
хлађење свуда на континенту, а и у нашој држави. Његова појава 
над континентом била ј е праћена ј ако м пролазно м облачношћу, доста 
хладним временом и пљусковима кише са местимичним олујама. Вре
менске прилике у овом временском размаку биле су веома променљиве. 
Стабилизација временских при.7!ика наступила је само са појавом мак
симума са Азора, Ова нова појава азорског максимума била је услов
љена стварањем новог циклона у околини Исланда, који је спречио 
даљи долазак хладних ваздушних маса из Арктика. Таква упадања 
ваздушних маса из суптропских предела била су доста честа у овом 
месецу и сваког пута била су праhена пљусковима кише, доласком до
ста јаке пролазне облачности и местимичним олујама, које су биле на
рочито честе у планинским пределима. Крајем месеца активност цикло
на опет се повећала над средњом и јужном Европом, што је изазвало 
осетан пораст температуре у свима пределима наше државе. Врло ви
соке температуре биле су на дан 29 јуна, када апсолутни максимум у 
појединим пределима наше земље био и преко 40 степени. 

Кретање временских прилика по данима види се из доле наве
деног прегледа: 

1-2 јуни: Ведро у целој Краљевини. 
3-5 јуни: Преовлађивало је облачио са местимичним пљускови

ма кише и ОЈiујама. 
6 јуна: Наступило је извесно разведравање у целој Краљевини. 
7 јуна: Ведро на јужном и североисточном делу, Преовлађивало 

је облачио у осталим пределима. 
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8--11 јуна: Преовлађивало је ведро и топло време у целој Кра
љевини. 

12-1З јуна: Ведро у целој Краљевини са постепеним наоблаче
њем од запада. Кише у пљусковима и местимичних олуја било је на 
западној половини. 

14-15 јуна: Ведро на јужном делу. Преовлађивало је облачно 
на осталом делу са местимичним олујама и пљусковима кише. Захлад
нело је у целој држави. 

16-17 јуна: Преовлађивало је облачно у целој Краљевини са 
постепеним разведравањем. Кише у пљусковима било је још мести
мично. 

18-2З јуна: Преовлађивало је ведро и топло време у целој Кра
љевини. 

24 јуна: Преовлађивало је делимично об.пачно време са мести
~шчним олуј.а,ма и пљусковнма кише праhеним извесни,vЈ захлаi)ење~I. 

25-29 јуна: Преовлађивало је ведро и топло време у целој Кра
љевини. 

30 јуна: Облачност се повећала у целој Краљевини. Кише у пљу
сковима и местимичних олуја било је на западној половини. 

ПРЕГЛЕД КРЕТ АЊА МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТ А 
У ПОЈЕДИНИМ МЕСТИМА НАШЕ ДРЖАВЕ У МЕСЕЦУ ЈУНУ 19:38 

Температуре Бро.i 
х 

дана :s: 
;,:: 
u -- --
о. 

"' 1 о о 
аЈ 

;r: 
1 

~ :;;; -е 
СТАНИЦА 

~ 

о о u 

~ Ој ~ х о 

·о "' "' "' 1 ~1 
:s: ь 

:;;; 
(место) (1)0. ;r: о. со о. "' 21 

о. ~~ :::;: ;:;..-, ,;I:>, 8 "' 
~ 

"' \0 "' Е- 1 "" ""1 "! о >. 

"'"' ~2. lroro ;.< >< ~ 
ео( ОЈ 

:е~ :::: • :;;; ~ 2 :s: "' ОЈ ;r: "' :s: :s: аЈ :s: :r :r: о. о. :s: "-:r: efc:: u с:: ~ i ~ c::l ~ о. "' "- '-- о 
ео( 

~~ 
;,:: - ео( "" а u 

аЈ 
С\ј "?_; "'i :s: ::::1"' \0 Clj :s: "" аЈ :s: Clj "' Р.. ""'ОЈ t::::(l;:;:: ~ t::::l о со UE- -<Е- со ::c:~u u Е-

1 

1 

Љубљана 19.61 З2.01 291 8.01 i 1 
5 21121 10 =1 64.1 

2 Загреб 21.01 32.5; 29 8.3 7 4 9 7 99 2 
3 Марибор 19.51 30.21 291 8.5118 8 з 9 - -1 7З:6 
4 Бања Лука 21.51 35 01 26 4.0 15 5 5 12 6-l 6З.7 
5 Сарајево 19.01 зз:4 29 4.11 1 7 3 9 6-l 89.0 
6 Плевље 17.91 З1.3' 29 

~ir Ј 
10 4 8 2 11 75.8 

7 Тузла 21.71 36.0 1 29 6 3 4- -1 23.7 
8 Мостар 25,51 З8.li 27 1З.6 19 14 1 7 5-l 21.1 
9 Краљево 21.6 З5.5, 30 4.9 1 14 4 8 4 11 55.0 

10 Славонски Брод 22.21 З6.91 26 6.2! 1 10 1 9 6-ј 36.1 
11 Нови Сад 23.01 37.2: зо 4.41 11 8 2 8 4-1 9.7 
12 Осе к 21.81 34.21 зо 8.21 11 91 ЗЈ 91 4-l 18.1 
1З Сента 22.71 37.91 29 8.41 19 11 11 6 2 11 З5.4 
14 В. Градиште 22.3! 36,8\ 29 6.0 1 12 3 10 8-l 18.2 
15 Београд 22.11 37.0i зо 6.5 1 15 2 6 З-1 26 6 
16 Крагујевац 21.91 36.З, 29 5.6 1 16 2 9 6-l з9:4 
17 Ни ш 21.71. ЗБ.!i 29 2.2 1 12 - 6 5-l 14.1 
18 Зајечар 22.01 36.и 1 27 4.5 1 1З 2, 2 4 ll 27.4 
19 к. Митровица 20.11 34.01 29 6,0 11 121 З ј 5 4-l 40.7 
2(} Пefi .21.41 ЗЗ.8i 29 6.61 11101 4 2 4-l 27.9 
21 Скопље 22.61 35.3, 29 6.0 19 121 1 6 5-l 27.4 
22 Демир Капија 24.0! З7.4Ј 211 8.2 181 15 1 4 2 11 12.0 
2З Битољ 20.81 33.5; 27 З.81 191 13 2, 7 9ј 11 21.1 
24 Р аб 1 22,61 31.5! 27 14.5115119 

fl 21 21-1 
52.1 

25 Сплит 1 24.9i 35.5! 27 15.7 16 10 5 4-l 12.0 
26 Херцег Нови 23.71 зз.з: 27 15.0 1 17 1 --1 з.з 
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Pгegled i novosti 
ZLATNA MEDALJA KRALJEV

SKOG BRIT ANSKOG ASTRONOM
SKOG DRUsTVA. - Zlatпu шedalju 
Kraljevskog britanskog astronoш
skog drustva doblo је Wlilliaш Наш
шопd Wright, upravпik opservatorije 
Lick, па Mou:-~t Haшiltonu u Kalifor
пiji, zbog svojih radova о spektriшa 
gasovitih шagliпa ,ј пovih zvezda kao 
i zbog svojih fotografija plaпeta u 
razпiш Ьојаша. 

PONOVNA POJAVA POLARNE 
SVETLOSТI. - Izшedu 11 i 12 ша
ја, пesto posle ропосi, pojavila se 
nad Evropoш polarna svetlost, koja 
se пarocito dobro videla u Neшackoj 
i E:-~gleskoj а slablje u Fraпcuskoj. 
Е. Esclaпgoп, upravпik pariske op
servatoлije, konstatovao је da је ovu 
pojavu pratПa jaka шagnetska bura. 

KONJUNKCIJA VENERE I MER
KURA.- Francuski astronoш А. Miet 
posшatrao је 8 aprila ove godJine 
oko 20h konjunkciju dveju unнtras
njih planeta. Posшatrana goliш о
kош, Venera је Ьila Ьljestavo bela i 
izgledala ogroшna pored Merkura 
шrko zute Ьоје. U instruшentu ша
пјih razшera Venera se Vlidela kao 
шаlа, jedva пesto оkrпјепа ok~ugla 
ploi'ica, а Merkш kao vrlo шаl1 srp 
koj.i је jako podrhtavao; Ьоја оЬе 
planete blla је ista kao i pri posшa
tranju goliш оkош. (Astr., juin 
1938). 

JAC:INA SJAJA KORONE. - F. 
К. Richtшyer је vrsio fotoшetri'jska 
шerenja prilikoш poшracenja Sunca 
od 8 juna 1937 godine, te је nasao 
da је sjaj Sunceve korone upola sla
Ьiji (53О/о) od sjaja punog Meseca ~а 
istoj vis1ini iznad horizonta. Kako Је 
svetlost neba za vreшe poшracenja 
deset puta јаса od svetlosti korone, 
to је jasno da она ne potice sашо od 
пје vec da i zraci koje eшituje foto
sfe~a ulaze posredпo u Mesecevu 
seпku. 

PROMENLJIVA ZVEZDA R. SCU
Tl. - Claпovi Ceskog astroпoшskog 
drustva iz Praga proucavali su pro
шeпljivu zvezdu R Scuti. Рrеша пji
hovoш пalazu ova zvezda pripada ti
pu RV Ташi, jer је to пepravilпa 
proшeпljiva, koja uпekoliko liCi па 
cefeidie; njen sjaj шеnја se u gra
пicaшa oko dve шagпitude, а spek
tar јој takode podleze рrошеnаша. 

КОМЕ Т А GALE. - L. Е. Cunnin
ghaш, astronoш sa opservatorije Har
vad, ponovo је 1 шаја ove godine 
otkrio koшetu Gale, kada јој је pлi
vidna velicina Ьila 10ш. Njen privid
ni sjaj Ьiо је шnogo slablji nego sto 
se racunoш predvidalo na osnovu 
njenog polozaja u odnosu na Sunce 
i Zeшlju; racuni su predvidali da се 
njena prividlna velicina 9 шаја Ьiti 
9,5, а Ьila је stvarno 11; 28 шаја u
шesto 8,5 Ьila је 11, а 31 шаја uшe
sto 8,4 Ьila је 13. Postoji шisljenje 
da su se kod ove koшete dogodile 
neke nаша nepoznate unutrasnje pro
шene, нsled kojlih јој је sjaj tako 
znatno орао. (Astr., juin 1938). 

N. Ј. 

JUPIТEROVI SATELIТI. - Od 
svoga otkrica, 7 janнara 1610, od 
strane Galileja, ра sve do danas Jн
piterovi sateliti skretali su na sebe 
paznju astronoшa. Odшah је zapa
zeno dJa Jнpiter sa svojiш satebltiшa 
pretstavlja Sнncev sisteш н шinija
tшi, onakav kakav ga је svetu pri
kazao Kopernik. Prica se da је Kep
ler, kada је saznao za Galilejevo ot
krice i posшatranja Jнpiterovih sate· 
blta uzviknuo: Galillee vicisti! jer vi
se 'nije Ьilo Sl!ll1:Jje u роЬеdн no
vog i ispravnog shvatanja о pravoш 
polozaju i нlozi Zeшlje u Sнncevoш 
sisteшн. Od istoriskog znacaja је da 
је na osnovн posшatranja Jupiterovih 
satelita Roeшer izracнnao .prvi put, 
1675 brz.inu svetlosti, а пjihova ро
шrаtепја dнgo sн slнzila za odredi
vanje geografskih duzina. 

U pocetku se zпalo sашо za cetiri 
пајvеса satelita, koje је Galilej hteo 
пazva ti Medicij eviш zvezdaшa, dok 
је Rheita predlagao dJa iш se da .iше 
ро papi Urbaпu VIII, а Hevelius ро 
poljskoш kralju Vladislavн; пajzad 
su ipak нsvojena шitoloska iшena: 
Io, Evropa, Gaпiшed i Kalisto. Ost~
li sateliti otkr.iveпi sн шnogo dосш
је: peti је otkrio Е. Bar:1ard 1892, 
sasviш Ьlizu planete; sesti i sedшi 
(koji su takoreci Ьlizanci, jer su dП: 
putanje vrlo slicne) otkrio је 1904 1 
1905 Perrine fotografskiu: puteш; za 
otkrice osшog iша se zahvaliti Me
lotte-u (1908), а za devetog N_ickol
son-u (1914). Ova dva posledщa sa: 
teblta sеш sto su kao i sesti i sedшJ 
Ьliza~cf, iшајн i tн karakteristiku sto 

se krecu u retrog·radпoш sшeru; po
stojanje retrogradlпih satelita - sеш 
ova dva Jupiterova, svi Uraпovi, Nep
tuпov i јеdап Satшпov satelit tako
de su retrogradпi - шпоg·о је ,izпe
пadilo astroпoшe, јег se sva ostala 
tela tt Suпcevoш sisteшu krecu u di
rektnoш sшeru. Kant-Laplace-ova 
l1ipoteza о postaпku Su:1cevog siste
шa Ьila је jako uzdrшaпa oviш ot
kriceш, jer se nјоше ne moze obja
sпiti postojaпe tela koja se krecu re 
trogradпo. sto se tice Jupiterovih re
trogradпЉ satelita, postoji шisljeпje 
da su to ustvarй dve шаlе plaпete kojt 
su se јеdпош i suviSe priЬlizile Jupi-
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teliti vrlo sн шali, to sн takoreci sашо 
Ыokovi stena. То se vidli i iz prividnЉ 
veliciпa koje sн za prva cetiri izшe
dн 6 i 7, а za ostale izшedu 13 i 19. 
Тrајапје revolнcija pojed.inih satelita 
takode је vrlo razlicito: kod V, пaj
Ыizeg planeti, trajaпje sideralne re
volacije iznosi 0,4982 dana, а kod 
IX пajudaljeпijeg·, 803 cliana. Iпtere
saпtпa је takode i znatпa razlika u 
а!Ьеdн, i to kod cetir.i velika satelita 
ciji је alЬedo 0,66, 0,76, 0,45 i О, 16: 
Dok prva dva iшaju alЬedo siicaп 
Japiterovoш (0,56), dotle alЬedo o
stalih odg·ovara о nо ше Marsa (О, 15) 
ili Merlшra (0,06). Iz tog·a se шоzе 

Jupiterovi sateliti Јо (1) Gaпiшed (Ш) i Kalisto (IV) рrеша 
posшatraпjiшa Е. Barпard-a. 

teru te ih је оп zaroblo i na taj na
cin stekao dva поvа satelita. Ova po
java- siicna је zaroЬ!javanju koшeta 
od straпe velikЉ plaпeta, narocito 
Jнpitera, па koji nacin postaju peri
odicпe koшete elipsastih рнtапја. 

Jнpiterovi sat.eliti oblcno se obe
lezavajн brojeviшa: prva cetiri doЬi
la su brojeve od I do IV рrеша svo
шe otstojaпjн od plaпete, а ostali ро 
reda otkrica, tako da satelit пајЬIШ 
Jнpiteru пosi broj V. Prva cet.iri ot
kriveпa satelita velikih su razшera · 
Gan.iшed је sашо шаlо шanji od 
Marsa, а veCi је od Merkшa, dok sн 
ostali veci od Meseca, izuzev П koji 
је nesto шапјi. Usled toga se опi i 
pored velike daljiпe vid(e н veciш 
iпstruп:ieпtiшa kao шаlе okrttgle plo
cice па kojiшa se шogu zapaziti i po
jedinosti. Io iша ekvatorijalne pruge 
slicпo Jнpiteru, а Ganiшed i Kablsto 
polarпe kalote kao Mars. Ostali sa-

zakljнCiti da prva dva iшајн gustu 
atшosferн, dok dlruga dva пешајu 
atшosfere Ш је ista vеоша razre-
dena. N. Ј. 

NOVE LINIJE MEDUZVEZDANOG 
POREKLA. - Ch. Bertaнd, sa ор· 
servatorije u Менdоп-u, izпeo је u 
Astronomie za juni ove godiпe пај
поviје rezultate na polju isptitivanja 
шeduzvezdanih spektralпih linija. U 
Satumu је vec Ьilo reci (v. br. 5 za 
1938, str. 154) о liпijaшa шeduzve
zdaпog kalciншa i natriuшa, koje 
poticu od apsorpCiije od strane аtо
ша ovih eleшenata rasturenih u шe
duzvezdJaпoш prostoru. Ove linije 
najbolje se vide u spektriшa zvezda 
klase В koje iшaju dost.a velike ra
dialпe brzine Ш obrazнju dvojne si
steшe. Posto se Ыпiје шeduzvezda
пog porekla (uglavnoш kalciuшove i 
natriuшove) ne рошеrајн usled Dop-
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pler-Fizeaн-ovog et'ekta, kao sto је 
to ':lнсај sa liпijaшa zvezdaпog po
гekla, опе se шоg·н ideпtifikovati; 
prvr ih је otkrio Ј. Наrtшапп 1904 
н spektгн zvezde 6 Orio111is. lako је 
oblak шedнzvezdaпe шaterije перо
kгеtап ipak se iz posledпjih ispitiva
пja Strнve-a i Beals-a javila sшлпја 
da н пјешн postoje ovde опdе izvc
sнe koпcleпzacije koje iшајн svoj.c 
оsоЬепо kretaпje. 

Sa пај\1есош sig·шпosc1I .jdeпtit"iko
vaпe s11 liпije шec\нzvezdaпog kalci-
11!113 i паtгiшла, dok је sa ostaliш е
!ешепtiша islo teze; stog·a s11 se 
шпоgi astroпoшi н posledпje vreшe 
dali па trag·aпje za drнgiш liпйјаша 
шedнzvezclaпog· porekla. Tako је 
1934 Р. \V. Meгrill, sa opservatorije 
па Мо н п t \Vilsoп-н, otkrio 11 zнtош 
i сгvепош d.el11 spektгa izvesпog· 
Ьгоја zvezcla klasa О i В пekoliko li
пija za koje је шislio da sн шedLI
zvezdaпog· porekla, al.i to пiје шog·lo 
Ьiti sa sig·шпoscн dokazaпo. U sa
radпji sa О. С. Wilsoп-oш Merrill 
је ove g·odiпe objavio роtрнпiје гe
zultate svojih istrazivaпja; поvе li
пije јшајн talasпe duzjпe (sa пю
g·uспiш gтeskaшa): 5780,55 ± 0,04, 
6202,99 ± 0,06, 6283,91 ± 0,03 ј 6613 
± О, 1. Меrепја пisн шogla Ьiti iz
vrseпa sa ve1ikoш tас:юsсн јег su 1i
пije siroke ј jedva v;id1jive. Vrlo је 
tesko ustaпoviti kоше е1ешепtн od· 
g·ovaraju ove liпije, te se stoga javila 
sшлпј а da ih шozda п е proizvode 
пeki шolekнli. 

Duпhaш i Adaшs proucavali s11 
ul traljнblcasti d'eo spektra, te sн i 
tашо па!Ш izvesaп broj liпija шedн
zvezdaпog· porekla, od kojih dve po
ticн od joпjzovaпog tjtaпa. 

N. Ј. 

PROBLEMI KOZMOGONIJE I 
NE\VTONOV ZAKON GRAVIТACI
JE. - Pozпato је, da se kod tuша
сепја postaпka пaseg plaпetskog su
stava пajlazi na velike teskoce, а po
g·otovн је to slш":aj kod tuшасепја 
postaпka i oblika galaksija. Nedavпo 
је poz:-~am talijaпski astroпoш G. 
Armellini pokazao (Reпdicoп. d. R. 
Accad. Nazioп. d. Liпcei, Vol. XXV, 
ser. 6, sеш. 2, fasc. 7-8, Rоша 1937), 
da se sve ove teskoce шogu vrlo la
ko prebroditi, ako pretpostaviшo ko-

гektшu Ne\vtoпovoш zakoпu gravi
tacije, паiше da је privlaciva s·ila o
visпa i od \)rziпe, kојош se dva пe
beska tijela јеdпо drug·oшe pгiЬ!i
zavaju, doticпo sc нdaljujн. Tako 
priшjerice пastoje elipticke staze d<1 
ргiјеdјн 11 oiгkнlarпe sa ро!шлјегош 
jedпakiш рагашеt.гll росеtпе staze. 
Rotacija Sнпса се нticati tako, cla се 
se plaпete, koje se giћajl! 11 diгektпo
шe sшjerll нda!jivati od Sшка, dok 
iJi опе koje se g·ilJajl! н protivпoшe 
sшislн tokoш vrешепа pale паtга;;· 
па Sнпсе. 

D.-. S. М. 

SMRT GROPA А. DE LA BAUME 
PLUVINEL-a. - Na dап 18 јн!а ove 
godiпe l!ШГО је pozпati f"гaпcusk,j а
stгопош, blvsi pretsednik Fгa:1c1I
skog· astгoпomskog· dгustva ј сlап 
Akadeшije пauka, А. de Ја Вашле 
Plнviпel (1860-1938). Оп se vгlo га
по росео tJaviti astгoпomijom, te је 
vec 1882, kada је imao samo 22 go
diпe, l!cestvovao н ekspedic·iji koja 
је isla па Havajska ostrva radi po
s111atraпja pгolaza Vепеге, а роtош 
је sa Jaпsseп-om pгoucavao 11 Meн
doп-Lr t"izicke pojave па S1t11CLI. lmao 
је svojl! astгofizicktr laboratorijн н 
kojoj је stalпo гadio, а pripremio је 
i пekoliko ekspedticija u гаzпе kгa
jeve sveta radi роs111аtгапја totalпil1 
ро111rасепја Sl!пca, koja sн ga :1aro
cito iпteresovala; osim toga radio је 
па fotografskoj fotoшetгiji, pozicio
пoj astroпomiji, prol!cavaпjн koшeta 
,ј razпiш dгugim рrоЬ!ешiша. Pok. 
А. de La Ваuше Plllviпel Ьiо је pret
sedпik Fraпcuskog astroпoшskog 
drнstva l1 пajteziш casoviшa, za vre
шe Svetskog rata, i uspeo је da ll 

zajedпici sa Flашшагiопоm oћezbedi 
i za to vгеше izlazeпje Bulleti'n-a i 
odгzi aktivпost Drнstva. 

(Astг. aout 1938). N. Ј. 

ISPRAVAK: Nas saradпik g. ргоt". 
Dr. S. MohoгoviCtic moli паs, da па
vеdешо, da оп пiје poslao паm опа 
tri referata iz "Poplllar astгoпomy" 
i iz "Bull. Harvard1 СоН. Observat." 
l1 ргоslоше tJrojн, kako Ьi se to 1110-
glo drzati iz пjegova potpisa па kra
jl! "Pregleda i пovosti". 

L·)l 

Kn_fige i са.зорiзi 
Robert Н enseling: ASTRONOMIE FtrR ALLE. (Fraпckl1'sche Ver

lagshaпdlllпg·, Stllttgaгt. Stг. 472, sa ргеkо 480 sblka i 71 tabeloш. Сiјепа: 
Н .. М. 7,20). Izvaпredпi ,iпteгes, koji pokazLijl! daпas ,ј siгoke mase za гe
~:нltate astroпomskih i astгot'izikalпil1 istгazivaпja, ропнkао је pisca da 
azda ovo dtvпo оргетlјепо i lag·aпiш stiloш p:isaпo djelo. Posto је ovo 
djelo i za паsе pгilike izvaпredпo jeftiпo, to сешо se ovdje па пј pota
r;je osvгпllti, јег to i l1 ршюј mjeri zaslLizLije. (:,]ta\10 cljelo dijeli se па 
sest velikil1 odsjecaka: 1. Zvijezdano пеlю i covjecanstvo. Pisac izпosi 
ov·dje posta:1ak паsе astгoпoшske pгedodztJe svijeta od prvil1 prapoceta· 
k& clo daпasпjega dапа i to па upravo majstoгsk,i пасiп uz пшost\IO ргс
kгаsпЉ i instгllktivпil1 ilListraoija. Iza tщ{а daje pisac llpLitlt za jedпo
stavпo posmatгaпje пеiЈа, koja је s did·akticke stгane нpravo i)ezprikoг
пa. 2. Proucavanje zvijezcia i zvijezciarnice. lza рлiргетпЉ гаzшаtгапјэ 
о l)iti kozшicl~il1 i ргiгоdпЉ poja\la i zakoпa 11vodi паs pisac sшjclo tl 

~поdегпо tшласеще sastava materije, а zatim 11 :1ajglavпtije fiz,ikalпe ро
]3\'е ,gi!Jaщa, toplшe, elektriciteta i optike tako da паs llo·odпo i;,:пeпa
u:Ije pis~eVa koпciZJ:ost, korektпost ,ј jaSI~OCa гаzЈаg·апја, "'kao ј obl!jc 
рн;tшласепоg· шаtеп)аlа. Prsac Је do!Jro s11Vatio, da l1ez toga пеша шo
~тtcпostr 1·аzшш)еvап1а гez111tata astгof'izikalпil1 istгaz,ivaпja. Iza to!!·J 
oolaze dva ш_tегеsапtпа pпkaza astгoпoшski11 iпstгшле:1аtа, zvijtzclaгпi
La 1 rad 11 ПЈ!Ша, sve роргасепо izatJraпim slikama. :3. M1esec i planetc. 
~!vdje шоrашо пajprije cla 11роzогiшо па vrlo iпstrllktivaп claпak о па· 
~CШll М)еsесн, kojeg ы _tгetJao da procita svaki паs с!ап, kojli sa clogle
dom ргошаtга M)eser.. Nadalje паs је i claпak о Zeшlji jos нgodпije iz
пeпadJO, ЈеГ oyd_Je ро prv;i рнtа пailazimo prikaz о sastavu -Zeшlje ~13 
omov~ se1zr:1пckrh. гщегепЈЗ, te ostalih istгazivaпja. Dobro s11 uspjeli i 
pпkaZI o~talrh_ velrl~,h plaпeta. 4. Sunce. U ovome od,sjeckн гаzшаtга pi
sa~c ПЭЈРПЈе SI_tп_e claпove SLшceva sнstava, а iziш toga pojave zodija
k-._Iпe sv)etl<?str п s)everпe zore. Ne Ьi bllo lose, da ti ро koji stгнспјаk, 
РПЈе neg·u !1 da)e IZ)ave za javпost, procita Ьаrеш ро koji popl!laгпi pгi
k~z о tоше. Vrlo је dоЬаг i opsezaп claпak о Sl!ПCll рорrасеп шпоо·iш 
~!:1kаша. 1 _taЬ!icama. 5. ~vjtjezcie ~tајадсе. Na НО straпica izпeseпo је o;dje 
l~. zbrtOJ 1. pгe~·led:~?J fопш паsе zпапје о гаzvојн zvijezda, пjihovim 
l-~al)eпostнлa 1 velrcmama, о. dvoj~i111 1i vises~rнk1i111 zvijezdaшa i zvijez
?иш111 }atrmal t_e о proшeпlJIV1111 1 пovm1 zvrjezdaшa. 6. Mliljecna staza 
: svemlr. Za laпka kao i za strнcпjaka sigшпo пajiпteresaпtпij1i odsjek 
Jer ovd)e nal~zr111~ govora .? паsој .Calaksiji, о razdioЬi zvijezda н рго~ 
sl:orl!! te о П]lthovнл ~rЬаПЈЈШа, da!Je о шagliпa111a d оЬ!асiша zvijezda. 
!,11111 ,Ј пароsе о sp1гalnrm -~aglma111a, tш1 zasetJniш svjetoviшa. Ne zпашо 
сеп.ш l11 se ovd)e d1vrlr v1se, dla li bogastvll i korektпosti izпeseпoo· 111a
tef1)ala!. da se popularпa astroпo111ija za sire slojeve sastavi u tako "'!ijepo 
1 3ZШ11lJiyoш_e, alt1 vstrogo Паl!СПОШе oЬJikLI, sto tJi kod паs bllo svakako 
~C!,i10gllce, Ј~Г пazalost паsа sira pllЬlika пiје рпiuсепа па ovako stгogi 
г,асш vp:rka~IV~ПJ3. Pгep~гucili ы toplo пasim citateljima, koji vlada]ll 
~1Je_mack11121 )ezrkoш, da sr паЬаvе ovo jeftiпo djelo, јег пakladпik пiјс 
z~IJO t:?~~a, . da bllde djelo ukraseпo mпostvo111 pгekrasпih 1ilustracija, а 
p:sa_c. щеs10 Је s~OJl!. zadacн upгavo odlic:10. Pita111o se, kada се111о i шi 
dob~tr .?vako .:velпko v l ~:octerпo djelo па паsеш jeztikн, koje Ьi sigшпo 
т, JU_ГJS_ osv?plo пasu crtalacku publiku i prosirilo krнg pгijatelja пеЬа. 
!\е . Ь1 lt! паsе Astгoпomsko drнstvo moglo гije!blti ovu zadacl! нz pripo
шoc ko]e velike domace пaklade? 

" Ropert Henseling: WERDEN UND WESEN DER ASTROLOGIE 
( оапс~h sche Verl~gshaпdlllпg·, Stut~gart. Str. 94 ti IV tаЬ!е. Сiјепа: Rl\1. 
2_~ l!vez).U dап~sп)е dC?tJa, kada )е opet zavladalo prazпover)e 1 kada 
п_asl razш za~~vш casop!Si! рuпе stupce astroloskiш strjevjerjeш i ogla
~1~1a. пe~ogLю!h "astroloskih". kпjiga i proroka, koji vjesto izraЬljuj u 
J,eнkr SV1Jet, dolнo паш dolazt! ova zgod:-ra i sasma serijozпa kпjizica ро-
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zпatog astroпoшskog pjsca. Zato pjsac kazцje odшah па pocetku јаsпо 
i пеdvошппо: "Astrologjja је шrtva", опа је tek daпas рошоспо sred
stvo za proucavaпje dusevпoga razvjtka covjecaпstva. Najprdje паш pjsac 
tazlaze teшelje vjerovaпja u zvijezdie pocev od пajstarjjih vrешепа kod 
Еgјрсапа, Haldejaca, Suшarjjaca ј Bablloпaca, te kasпije kod Grka i za
padпih пaroda; zatiш паш pisac pokazuje poшagala i шetodiku prori
caпja ро zvijezdaшa iz kojeg razlaga::Jja odшah projz]azj za daпasnjeg 
kulturпog covjeka sva пjstavjlost ,ј posveшasпja пajvпost ovakova zaпata. 
!:'пjjzica рјsапа је пesto tezjш jezjkoш, ali је vrjjedпo da se је procita, 
osoblto daпas, kada se astrologija jz пeklih "taшпih zakutaka" - d'a пе 
kazeшo sta drugog - пazalost opet "forsira". 

Ro/f МШ!ег: ASTRONOMISCNES АВС FUR JEDERMANN. Str. 158 
sa 113 slika i 6 taЬia. - (Verlag Joh. АшЬr. Barth, Lejpzig 1938, uvez. 
R. М. 8,50). 

Nijeшci shvabili su sasшa jspravпo socijablzacijн панkе, te пastoje, 
da rezнltate пauke нсјnе svakoшe prjstupacпjшa; radi toga izdaju u no
vije doba шnostvo vrlo lijepo opreшljenih ,ј jeftinih popularnih djela. Medu 
takove рлјраdа s pravoш i ova knjjga, koja је рјsапа t.ako jasno ј jsprav
пo, da се dobro posluzjti svakoшe kojj se 1jпteresira za rezнltate astro
пo!111jje ј astrofizike. Pisac је u oЬJjku rjjecпika аЬесеdпiш redoш рrоtн
шабiо veliko шпostvo ројшоvа, izraza ј pojava, а sve to popratio slikaшa 
i grafikoпiшa, razlozio lagaпiш stiloш i nасiпош, а opet strucпo 1i pre
g·!edno. Ovo пiје пikakvi' udzbeпik, vec пеkе vrste astronoшskog leksi
koпa, da ga upotпjjeЬiiшo kod citaпja strнcпih ј popularпih astroпoшskih 
claпaka Ш поviпа, ako se пашјеriшо na koji izraz ili pojave, koje su паш 
nepozпate. Toplo рrероrнсашо claпoviшa i prijateljiшa neba ovo zgodпo 
i potreblto djelce poznatog astroпoшa. 

Robert Н elseling: Т ASCHEN-STERNKARTE. Fraпckh'sche Ver
lagshaпdluпg, Stнttgart. Сiјепа: R. М. 0,80). Pisac daje nаш ovdje zgod
нu malu vrtivu kartu пеЬа sa uputoш, koja је zato odredeпa., da је pri
jatelj пеЬа шоzе ::1avece u dzepu ponijetJi. Опа се pocetniku dobro doci 
kod proшat.raпja nocnoga. neba, а 1i парrеdпiјеш kod posшatraпja me
teorskih pojava za setnje Ш па putovanju. Ovakve паш puЬ!ikacije ka
zuju kako је kod kulturпih naroda нveliko razvi.t iпteres za astroпom
ske пauke. 

Dr. S. Mohoroviдc 

Georges. М. Юkolitch: LES YOUGOSLAVES EN ASTRONOМIE 
(XV-XX siecles), Bulletiп d'u Groupe polonais adhereпt du Coшite de 
1' Acadeшie iпterпationale d'histo,ire des sciences, Warszawa 1938. - U 
ovoj raspravi ukratko је izloze::J razvoj jugosloveпske astroпoшije pocev 
od XV veka, kada se javljaju prvi Jнgosloveпi' koji se bave оvош lepom 
паukош, ра do kraja XIX veka. Prelazeci brzo preko пasih пajstarijih 
astroпoшa, pisac se duze zadrzava па Gospodпeticu, d!oпoseCi' u originalu, 
na latinskoш, dve glave iz пjegove zпасајпе knjige "De radiis visus et 
lucis" u kojiшa se objasnjava postaпak duge. Zatiш dolaz1i prikaz zivota 
i rada Getaldica, Gradica i ostalih pretstavnika prvoga doba u istoriji паsе 
astronoшije, sa kojiшa su c1itaoci upoz:1ati , iz zaпiшljivih clanaka g, Ni
kolica u "Saturпu". Boskov.ic i Paskvic daju piscu prilike da doпese jscrp
ne ЫЬ!iografije njihovlih dela iz astroпoшije, а Veha da se dнze zadrzi 
па пjegoviш шnogobrojniш radoviшa. Od astroпoшa XIX veka najveca 
раzпја оЬrасепа је па Gopcevica, odlicпog posшatraca, koji se пarocito 
шпоgо bavio posшatranjima planeta, 1i na g. М. Nedeljkovica, osпivaca 
ј prvog нpravпika Ast.roпoшske opservatorije u Beogradu, cije su zasluge 
za пasu astroпoшiju :1amerno zaboravljeпe. Odlicaп claпak g. Nikolica u 
ugledпoш Bilteпu Meduпarod!пe akadeшije za istoniju na.uka dobro је do
sao radi upozпavanja iпostraпstva sa udeloш koji su Jugosloveпi iшali u 
razvoju astroпoшske пauke, о kome se dosad ша!о zпalo, ne sашо па 
straпi, vec i u nasoj zeшlji. N. Ј. 

ГОД. JV 

ПОПУЛАРНА И СТР.УЧНА РЕВИ

ЈА ЗА АСТРОНОМИЈУ, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И Г Е О Ф И 3 И 1\ У 
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Астрономиrа. у служби 

историЈе 

Сви смо ми учили Историју и били приморани да много
бројне датуме важнијих догађаја памтимо на памет, а можда 

се ретко ко од нас питао од куд историчари знају те да

туме? Како су они дошли до тога, да је Кир заузео Вави

лон 539 године пре Христовог рођеља или да је Александар 
Велики умро 323 пре Х. р.? Ма како то чу дно звучи ло, све 

што знамо као сигурно о томе, то нам је Астрономија дала 

односно многобројна помрачеља Сунца и Месеца. Људи, ко

ји·жеЈiе да претставе Астрономију као некорисну науку, мо

гу да примете, да је код Грка постојала ера олимпијада и да 

су Римљани бројали године од осниваља Рима, па премil 

томе сви су датуми тамо забележени. То је тачно, само по

стоје многобројне празнине а затим треба рачунаље време

на Грка и Римљана довести на наш начин рачунаља тј. од

редити нпр. по нашем каЈiендару кад је основан Рим или 

кад почиље ера ОЈIИмпијада. Да би то урадили постоји једно 

и једино сретство а то су помрачеља. ДакЈiе, помрачеља нам 

сЈiуже као ПОЈiазне и контроЈiне тачке у одређиваљу исто~ 

ријских датума. 

Најстарија помрачеља за која знамо била су опсерви

рана у Кини. Хи и Хо, астроно.ми на двору rк1ине.ског имmе

ратора, биЈiи су осуђени на смрт зато што нису израчунаЈiи 

унапред и претсказали једно помрачеље Сунца. По рачунима 

Ополцера то се помрачеље догодиЈiо 22 октобра 2137 године 
пре Х. р. Најстариј1и кинески анаљи "Slш-Ching" који нам 

говоре о жалосној судбини астронома Хи и Хо, који су, из

гледа, више волели вино него ли звезде, дају и један пра

вилник који је у то време важио за астрономе: "Кад се астро

нам превари и претскаже један догађај раније него што је, 

биhе погубљен без одлагаља. А ако га пак претскаже доu-
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није, биће погубљен одмах". Ево једног од;rичног правилникз 

у коме ј е све речено јасно. Доказ да ј е правилник био до· 
бар ј ест е тај, што се случај Хиа и Хоа никад више ни ј е 

поновио. 

На жалост стари писац анала, свакако, одушевљен "'Iепо

том поменутог правилника заборавио је да нам опише де

таЈье помрачења из 2173. Уствари, прво помрасrење Сунца 

описано са довољно тачности јесте помрачење од 6 септем
бра 77R пре Х. р. које се догодило за време владавине Ју

Ванга. Овом помрачењу претходило је, кажу анали "Shu
Chiпg' помрачење Месеца 21 августа исте године. Ово је 
први апсолутно тачан и аутентич::uн датум у историји Кине. 

После ових помрачења, следује читав низ о којима го

вори чувени кинески фИЈюзоф Конфучиус (Coпfucius) у сво

јим аналима који иду од 720 пре Хр. па до 495 пре Хр. У 
њима се налазе 36 помрачења. После смрти Конфучиуса ( 481 
пре Хр.) па до краја IV века после Хр. налазимо 156 помра

чења опсервирана у Кини, а да не говоримо о доцнијим. 

И поред овако nеликог број а помрачења, често, врЈщ је 

тешко утврдити тачно датуме у историји Кине. Разни анаЈIИ 

дај1у листу импера11ора али, на жалост, дужrина њихове вла

давине није увек 3абележена. Затим сви анали писани пре 

221 пре Хр. или су уништени или су доспели до нас у врло 
рђавом стању. У то време Кином је владао велики император 

и деспот Ши-Хоанг-Ти (Chi-Hoaпg-Ti) који је, да би спречио 

упадање Хуна у своју државу сазидао Велики кинески зид. 

Он је подозрива гледао на идеологе и књиге и наредио је 

да се, скоро, све књиге писане пре њега попале. Слични до

гађаји поновили су се од тада више пута. Срећом има увек 

непослушних, који умањују несрећу неизвршењем наредбе 

Пређшvю сада на западну Азију. Треба одмах реhи д<, 

садање стање науке не може са сигурношћу утврдити није

дан историјски датум пре 911 пре Хр. било у Египту или у 
Вавилону. Сви датуми пре 911 су несигурни. Они су утвр

t;ени генеологијом краљева и патријарха за које се не зна 

тачно коЈIИКО су дуго живели, ни у које је време љихова 

улога почела .. Према таме, доба владаrвине Рамзеса II и тро
ј ан ског рата на пример, ост3iће можда за увек не тачно одре

ђена. У Птоломејевој Алмагасти, која је писана око 150 го
дине пре Хр. налазимо, срећом, једну комплетну листу хал-
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дејских, асирских и персијских краљева који су владали од 
Набонасора (747 пре Хр.) па до битке на Арбе.тrи (3:31 пре 
Хр.) т.ј. до освајаља Персије од стране Александра Вели
ког. Ова листа даје увек дужину владавине сваког краља. 

С друге стране, половином прошлог века научници су 
успели да дешифрирају клинасту азбуку. Натписи у овој аз

буци дају нам тако звани "Каноник епонима" ("Сагюп des 
Epoпymes") т.ј. дају нам једну листу високих асирских чи

новника које је краљ именовао почетком сваке године и сва. 

ка година добијала је име таквог једног чиновника: године 

у место да имају свој број, имале су свој е сопствено име 

које је било име љиховог епонима. Ова Јшста почиње 911 
пре Х. р. 

Сличан систем постојао је и код Атињана после утврђи

ваља републике: први арконт (од прилике претседник репу

блике, који се бира сваке године) или епоним даје своје име 

години љегове владавине. - У Риму је био исти обичај: 

сваке године народ је бирао два конзула, а доцније, импе

ратор их је именовао, и да би забележили датум каквог до

гађаја, било је довољно означити имена обојице конзула 

који су били тада у служби. 

Да би се добио датум у хришћанској ери каквог дога

ђаја који се помиље у историјским натписима, треба само 

горње листе арконта и конзула да доведемо на наш начин 

рачунаља времена. То се постиже помрачењима кој а су се у 

·то доба догодила и за која знамо датуме према горњим ли

стама. Астрономским рачунима можемо да утврдимо датум· 

таквог ј едно г помрачеља по нашем календару и тако дово

димо целу листу на наш начин рачунаља времена. 

Прво помрачеље које нам је послужило за ово "вези

ваље' јесте помрачеље Сунца које се догодило према астро

:номским рачунима 763 годиrне пре Х. р. и које је било' вид

љиво у Ниниви око 9 h 47 ш пре подне. Ово помрачеље за
бележено је у једноме натпису клинасте азбуке и гласи: 

"Под епониматом Бургасола, гувернера Гозана, избила је је

дна револуција у Асирији месеца Сивара и Сунце би помра

чено". Ова револуција догодила се године ко ј а ј е имала име 

Бургасол, а по нашем начину рачунања 763 пре Х. р. Много

бројни астрономи су рачуна.ли кад се догодило ово помра

чеље Сунца видљиво из Нњниве и љегов је датум апсолутно 

·тачан. 
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Једно друго Сунчево помрачеље, овог пута прстенасто~ 

догодило се за време владавине Езара-Хадона (Esar-Haddoп), 

сина и наследника Сенашериба (Sennacl1eriЬ) 27 маја 669 пре 
Х. р. Затим три помрачеља Месеца видљива у Халдеји која 

су се догодиле пре горљег и која помиље Птоломеј у својој 

кљизи. Датуми ових помрачеља су 19 март 721, 8 март и 1 
септембар 720 пре Х. р. Сва ова помрачеља, Сунца и Месе

ца, доведена у везу са листом епонима и у складу са списком 

вавилонских владалаца довољна су да утврде историјске да

туме Истока са великом тачношhу по Јулијанском календа

ру који је био у употреби у свом хришћанском свету до Гре

гаријанске реформе 1582. 
Читалац је свакако приметио да до сада нисмо говори

ли о Египту. Египћани као "практични" људи, и поред тога 

што су гајили уметност, занимали су се само мерељем зе

мљишта, што је за љих било животно питаље, јер им је до

звољавала регулисаваље поплава Нила. Незаинтересована 

наука их није много интересовала и изгледа да су мало во

дшш рачуна о звездама и Астрономиј и. Љихови списи не 

помиљу ни једно помрачеље и да би утврдили историјске 

датуме Египта приморани смо да се ослаљамо на љихове ве

зе - нарочито ратове - које су имали са суседним наро

дима Асирцима и Халдејцима. 

Позабавимо се сада са историјом Грка и Римљана. И ов

де, неколико помрачеља која помиљу историчари са довољ

но детаља, послужиће нам као полазне тачке. Најстарије по

мрачеље забе.лежено, јесте помрачеље Сунца од 28 маја 585 
пре Х. р. О љеМ{у говори Херодот и каже да ј е било виђен9-

у Малој Азији за време једне битке измеl)у Мидз и Лидија

на (les Mides et les Lydiens). Нестанак Сунца јако је попла
шио ратнике. Ово помрачеље био је предвидео Талес од Ми

лета, чувени геометар и најс.лавнији од седам мудраца. Из

гледа највероватније да је се Талес за ово предвиђаље по

служио саросом Халдејаца. Сарос је периода времена од 18 
година и 11 данг која дозвољава, кад знамо помрачења 18 
прошлих година, да их предвидимо у следеhој периоди и то 

апсолутно сигурно. 

После ов01г имамо помрачеље С'У'нца које је описао Ту

кидид (Thucydide) и које је било видљиво у АтИiни прве го
дине Пелопонеског рата -- З августа 431 пре Х. р. Плутарк 

прича, како је ПерикЈiе, командант флоте, кад је видео да 
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се посада поплашила нестанком дана, раширио један ман .. 
тил пред очима крманоша свог брода и упитао га да ли 
томе види какво рђа У 

во претсказаље. А кад је крманош од-
г~ворио да не, Перикле му рече, да догађај који је видео 
:·Ј· помрачење Сунца разликује се од овог само v томе што 
је непрозрачно тело које заклаља Сунце много в~hе од' ман 
тила Наравно 0 б· -

. во о Јашљеље охрабрило је посаду. Још не-
колико помрачеља 0 к · 

. ' Ојима нам говори Тицидид (Thucydide) 
а преко КОЈИХ ми прелаз м k · 

6 и о, потврчУЈУ тачност хроно:логије 
до ивене помоhу горљег помрачења. 

у следеhем веку, 11 дана пре битке код Арбеле КОЈ·а Ј·е 
решил~ су ,., n · ' а доину ерСИје и присајединила је држави Алек-
сандра Великог дог · 
се а , од_ило се Једно тотално помрачење Ме-
т· ц . Ово помрачеље Је идентификовано и према рачунима 
i--\огодило се 20 септем6nа :331 пре Х Б 
б . , . р. итка код Арбеле 
и ла Ј е, ДШО!е, 1 Оl{Тобра 331. 

Једно од најинтересантнијих помрачеља у ис~орији је 
~вакако помрачење Сунца које се догодило за вре~е опсаде 
иракузе од стране Картагиљана и о коме нам говоре у исто 

време .Јустин (.Justin) и Диоцор (Diodoгe) По . 
ф · · мрачеље Је ла-

~о иденти и_ко~ано и догодило се 14 августа 310 пре Х р 
гато~.пе, КОЈИ _Је био опседнут у Сиракузи, покушавао је. д; 

~:ксп~се са свnЈих 60 галерија и Картагиљани, које је неста
'- унца поплашио, обуставили су потеру. 
У почетку прича Ј с .. 

' У• тин, сиракушки морнари који се 
тако~е беху поплаши.!lи, вероваху да их богови про:·оне свим 
могу им· недаhама. Из ове очајiНе сиrгуаЦiије Агатоlкле наЈ· 
интелигентнији чове С ' ' -

. к тарог века, успева да се спасе· Ви 
верује~е да нестанак Сунца претсказује несреhу, обра~~' се 
он СВОЈИМ морнарима [Та б -

. · _" ' а.пи тре а се упитати коме прет 
~казуЈ_е несреhу, нама или Картагиљанима? Наша ситуација 
ила Је до сада више него очајна, док је нашим непријате
љима све . ишло само како се пожелети може. Према томе 
ако посто_Ји рђаво претсказиваље оно није за нас, веh за на-: 
ше непријатеље. Наша ситуација не може више да се погор
шава и ако има каква промена за нас она tce б 
б " 0 ' n ити само на 
оље . . ве су речи охрабриле морнаре и тако се Агатокле. 

захваљујуhи помрачељу Сунца и СВОЈ. ОЈ. 
вештини, спасе Кар

тагиљана са целокупном флотом. 

Али најва · жније од свих познатих помрачеља је помра-
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чеље Месеца које је допринело да се утврди тачан датум· 

Христовог рођеља. 

Многи верују да је Христос рођен 25 децембра прве го
дине хришhанске ере, или 31 годину посл~ битке код Акци
ома (Actiuш). Ово мишљеље почива на рачунима, без икакве 
научне основе, које је извео у \!I веку после Х. р. Денис Ма
ли (Deпys-le-Petit) калуђер и теолог грчки. Он Је први увео 
у употребу данашљи начин бројеља година у коме се година 

Христовог роl)еља сматра као прва. На жалост, он је по
грешно одредио ту прву годину. Овај кал:уђер после истра

живаља у старим кљигама и својим рачунима, веровао је да 
,:vюже ·vзети као годину рођеља Христова 753-Ћу од осниваља 
Рима. "овај датум прихваhен је тада у целом свету. Uрквене 
власти нису посумљале у љегову тачност. Доцније, пред 
крај XVII века појавише се у неколико махова сумље, коЈе 
су Бенедиктинци из Св. Мора (St. Maur) потврдили 1770 го
дине у једном монументалном делу "Вештина провераваља 

датума". Ово је дело доживела многобројна издаља. 

Први научници који су покренули проблем одређиваља 
тачног датума Христовог рођеља нису се служили астроном

ским подацима и рачунима. Они су полазили од чиљенице 

да је Херод Велики (Herode le Graпd), који је владао Јуде
јом у време Христовог роl')еља, умро према старим писцима 

најдоцније око Ускрса 27 година после битке код Аксиома 
т.ј. 4 године пре Х. р. Међутим, сви знамо, да је Херод на

редио да се поубијају сва мала деца и да је Марија побегла 
са малим Христом у Египат г де је остала до краљеве смрти. 

Али, времену овог боравка тре6:1 додати такође и време по
клољеље краљева, једног путоваља у Јерусалим, 40 дана 
чишhеља свете Деве Марије. Све то могуhе је обавити у 

року од З месеца. Према томе, Христос је рођен пре смрти 

Херода и то сваtка.ко о1ко 15 месеци раније. Овим резонова
љем долазимо до за1Юљу•чка да је Христос рођен 5-те или 6-те 
а можда и 7 -ме године пре Х. р. Ово резоноваље Бенедик

тинац<:> почива на тачности хипотезе која се односи на Хе
родову смрт. Среhом, јеврејски историчар, Јозеф говори нам 

о једном помрачељу Месеца које се догодило у ноhи која 
је дошла после погубљеља више рабина извршеног по на

редби Херода. Ово је помрачеље индетификовmо и рачуни 

кажу да је се догодило 12 марта 4 године пре Х. р. Херо,д .је 
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умро одмах после тог погубљеља т. ј. око Ускрса 4 године 
пре Х р. Грчки текст јеврејског историчара, који је живео 

у прво:v1 веку после Х. р. т. ј. не тако далеко од догађаја о 

којима говори, је врло јасан и не оставља ника]{lву сумљу. 

Може се закључити да је Христос рођен 25 децембра 6 го
дина пре Х. р. али није исюыучено да буде и 7 пре Х. р. 

Наш начин бројаља година од Христ01вог рођеља погрешан 

ј е само у толико што година прва ни ј е година Христовог 

рођења! Кад би год:ину 1 ставили на своје право место .ми 
бисмо данас били у 1944·ој години а не у 1938-ој. 

Ево, дакле, користи које наи дају помрачења. Сунца и 

Месеца, у историји Старог века. Доцнија помрачеља имају 
маље важну улогу. Римска истооиi<~ пет првих векова. наш~:: 

ере ослаља се на списа.к конзула све до Јустини]а1на односно 

до доба Дениса Малог. После тога доба, начин рачунаљэ 

времена који је прихваhен тада и данас је у употреби, па 

према томе сваr<з сумља отпада. 

Релативно модерна помрачеrьа, т.ј. она кој а су се дого

дила после XVII века, постала су из других разлога важна 

и интересантна яа Астрономију. То нарочито важи за по

мрачеља Сунца, која нам дају могуhност да одредимо тачну 

позицију Меrеца и тиме да контролишемо Небеску механи

ку. Теорија Месеца је још увек камен спотицаља Љуто

новог закона гравитације. То је нов проблем о коме ми не

мамо на~1еру да говоримо, али то нас довод!И да поновимо 

оно што се врло често говори о науци. Каже се, да Нау:ка 

напредује као мрља зејтина чији обим стално расте. Тачке 

додира са непознатим постају после много и много година 

и 'Векова све мюхобројније; нови се проблеми постављају 

који сз своје стране на.меhу друге нове проблеме које омо 

;V!И приморани да оставњмо у наследство генерацијама које 

долазе. 

Ј. Bosleг, 

директор Опсерваторије у Marseille-y 
и проф. Унив. 
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Sto da. posma.tгa.mo na.. n.eb~ i 
cime mozemo кoгistiti n.a.uc1? 

(Svгsetak) 
ш 

5. Dok smo prosli рнt гaz.motгili radove, koje mozemo da 
izvedemo maпjim гefгaktorima, dюtii':пo reЛektoгima

9

), to сета 
sada da пavedemo radove, koje mozemo obaviti sa specijalпim 
iпstrumeпti.ma. Ovdje stvaт postaje za amateuг-astroпot?a ne~ 
pгilii':пoш, ј er su dobгi speci}ailпi iпstrumeпti vrlo skup1. No 1 

ovdje treba svatko da si sam рюmоgпе, jer - kako poslovica 
kaze - u пuzdi postaje i':ovjek genijen'. Uz male stolaгske 1 

mehaпicarske v jestiпe i spгetпosti шozemo i tu mпog·o toga 
postici. "') Osim toga mogu se i mпogi dobri i~~tгнmeпti ili 
пjihovi sastavпi dijelovi, а osoblto optika, пabav1tl iSpod rнke 
za dosta jeftin поv.ас, ali је tu potreban i staпoYiti оргеz, da 
si ne kupimo bezvrijedпe stvari. Nema sumпje, da се amateuг
astronom iшati velikog ves.elja sa instrнmentom, kojeg si је 
sam sastavio ili ро sYojim пacгtima dao sastaviti i koji је do
bro uspio 11 ). Razmotгiшo stog·a ove specijalпe radove: 

А) F'otografjja neba: Ovo је gгапа astroпomskЉ radova, 
koja је ljнbiteiJjo пеЬа doпekle "пa.jpristнpai':nija". Ne misli
mo cvdj е па teska istгaz.ivaпj а i ekzaktпa ш ј егепј а, vec па 
sпimke, koje се ljubitelja пеЬа шпоgо poнi':iti i zabaviti, а 
еУеntнаЈпо blti i od koгisti пauci. Mi smo vec jedпom spome
nuli, da tt1 пюzеmо sa uspjelюm нpotгijebiti tek шоdегпе 
i'otc-objektive sa otvorom vecim od 1 : 5, ра do 1 : 1,9. Spo
menнti пюгаmо, da је kod fotografije zv jezdanoga neba fo
kalna udaljenost i':esto od sporedпe znatпosti, јег doblveпe 
sпimke sa maleпim apaгat.om mozemo povecati, pгetpostaviv 
da паш kашега ima moderni i dobri aпastigmat kao objektiv. 
Tko iша dоЬаг objektiv пеkа si da izгaditi iz dгva ili iz me
tala astrokameгu, а kasetu пеkа uzme пesto maпjeg t'oгmata, 
пеg·о 'l'i је гаЬl kod obli':пog fotogгafiгњпja. Ovdje bi pгepo
гui':ili i':itaocima, da pokusaju sпimiti пеЬо sa obli':nim foto
gгaf skim aparatoш ( ekspoпirati 20 do 150 miпuta sa vrlo 
.osjetljvom oгthochгom. pJ!юi':om !) ; radi pгiv.idпog оЬгtапј а 

9) U proslom broju "Satuгna" ispala је pod kгај пaseg·a claпka, пе 
паsош krivпjoш, ova opaska: Kako 8е tгaze koшete пасi сешо н vrlo iп
struktivпoшe с!апkн g. prof. Dг. \1. V. J\!IiskoviCa н "Godisпjakн пaseg 
пеЬа za 1937," str. 278-288. 

1о) Isp. па pr. А. NIKLIТSCHEK: Sterпwarte fiir Јеdеrшапп. Salz-
bшg 1937. О ovoj kпjizi, pisaпoj za sire slojcve, referi8ali 81110 vec u "Sa-

tшпu" Ш. 
11 ) Tako 81110 81i i шi dali ро паsiш пacrtiшa izraditi astrograf, pa-

ralakticki шопtirап sa razdiobaшa i finiш рошiсапјеш u rektasceпziji i н 
dekliпaciji, о сешu сешо пароsе ,]zvijestiti. 
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nebeskoga svoda Ьiсе zv·ijezde snimljene kao lukovi, sta nista 
пе s~_etv~' ~а si vsastavimo malenu kartu doUcnog predjela neba 
oz~~c1vs1. ~~ po~-~tke lu_kova. Ovakova nam karta moze dobro 
doct kod ~dentJf1kovanJa promjenljivih zvijezda iili drugih ra
dova. !'11r~a toto-kamera шоzе na:m odlii':no posluziti kod 
fotog_:a!IranJa meteora i bolMa, ali је tu potrebno mnogo 
strp]j1VOSti i srece. 

Daleko cemo veci пapredak postici, ako шoпtiramo astro
kamertJ p~г,alaktii':ki tako, ~а mozemo siijediti zvijezde па nji
hovom РГ!\ 1dпom putovaПJU ро nebeskomc svodu, koje pro
~11~tramo krol:. dalekozo:. pratШ;a.c. Na taj nai':in doblcemo 
7ш~k~. 1~8. k~Ј.1Ша su _zv1Jezde. ta~ke,. te mozemo snimaU pro
~':!~nlJ;'1~ ,zVIJezde 1 s~~tavljatl kпvu.lju promjena nji:hova 
:Ја.~ а, st? се za ~1~~ku ЬЈ\1 od. ~паtпе_ koгisti, а ako sгеса po
Juzt m?ze;:no otk;1tr, 1 novu zV1Jezdu lli komet. S pomocu ova
k~v~ k-1m~...re ~10с1 ~~~о fotog-гafjraU vece komete sa velikim 
uJpJel10_m, zat1m MJ~~~nu stazu. i e~eпtualпo ро koji sjajniji 
р an~_tOJd, Za ~otografl]U s_unca I_. Mjeseca пisu ovakove kame
re z,_,odпe, ~ес treba rab;t1 speCIJalпe tele-objektive ili objek-
t_Ive vellJze tokalпe udaljenosti (preko 1 5 m) d t·v t 1 · d · ' , о 1cno as rо-
Пс1:1' \:' a:le_kozoг. (duг?iп) н zajedпici sa f'cto-kameroш1z). 
Tako ,nam sl. 7 pпkazuJe gotovo рtш Mjesec, kojega smo sni
mili ? s~pten:bra 1938 u 23hC5m na паsој privatпoj postaji· 
ovo . Је 1_ ргv1 ovakav snimak izveden u Jug·oslaviji te oгig·i~ 
;~~ п• ~~~~.m_эk. svcjom d_obrotom пе zaostaje mnogo' za sпim-

-~а ~~~ШЈе~11_!1 _n: пеkш1 opseгvatorij аша, akoprem ј е t,:J. tek 
Р 1 \1 1k:s pckнsaJ sa ad lюс sastav'ljenom арагаtuгош (пага\ТПО 
fl·"' se :1е kod гepгodukcije mпogo detalja izg·нbi],;:)!); upotreb
~~eпa Је Scblerиssner_~·va Techпo-ortho ploi':a i eksponiгaпo З 

1 _kkuпct:,.v ~а fctog:·~fiJll Sunca nisu паш potrebni objektivi ve-
1 а ~Г<~~:11kа, а ШЈе ~ot_rebna пi paгalaktii':ka шопtаzа ра ·е 
f~otog'~~f1J а S~пса ~aJpnstup~cnija svakome Ijubltelj~ neb~. 
St?. ' 1se. oydJe mozemo гab1t,i za пuzdu, umjesto objektiva 
dobro ])ruseпa stakllв za пaoi':ale (па pr. + о 5 dioptг t · 
f~"oO ) t ' ., · Ј· 
i -~ L ' ~ш , s_amo reba uzeti zastoг (blendн) 1 : 1БО do 1 : 200 

z_нt~ s1to (f!lteг) sa mo'meпtлim zapoгom; dakle u navedeпnm 
рпmЈегu zastoг sa otvoюm odprilike 1 sm dok се sl1'k· S · t· 

1 
' .е unca 

!Ш~ 1 о zo 2 sm promjeгa i mogu se znatпo povecati. Ovakovi 
l1elюg-г~fi_ mogн se lal1ko izgгaditi iz drva ili iz шetala bez su
vise vel!lпh tю.skova, ра Ьi ovaj pothvat toplo pгepoгui':i!li ргi-

• 12) Ovaj пасiп шi нроtrеЬ!јаvашо па паsој privatпoj postaji ali 
~~1~1~1 81 r·1-~skora dati izr.~_diti s~ecijalп.i l1eliograf ро vlastitiш пacrtiшa. 
.. ··· ~ 1 1_спо zgodaп пасш, k~~'~ s1 ашаtеш-аstrопош шоzе sаш sasta

~1tl hel!Og1 af, dao ЈС Јпg. А. NlKJitschek: Ratscillage ftir die Beobaclltuп о· 
_ er Soппemтorgaпge. Ш: Photogтaphische SоппепЬеоЬасhtuпgеп Di~ 
Њшшelswelt" 47, Sv. 9/10, str. 188--191, Berliп н. Вопп 1937. · " 
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Priv. postaja za kozшicJ.;:н fiziku Ll ZаgтеЬн. 

м . t t. d 131;· cta11 a sniшlJ·eп dпе 8 septeшbra 1938 g·od. Sl 7 - )esec н s aros 1 о 2 . . • 
;~ Dr. Stj. MolюroviCicu. Origiпalпi sпiшah Је 2 рнt lшеаrпо роvесап. 
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jateljiшa пеЬа. S/, 8 prikazuje паш Suпce, koje sшо sпimili 

dпе :21 јuпа 1938 u 18h ООш, doticпo u 1811 05щ пajprije u 
н! tra-ljuЬicastoшe s\1 ј etl u (3900-:3050) А, а zatiш kroz tашпо 
crYeпo-пaraпcasto sito"''); t'otografirali sшо kroz 7,2 сш гe

fгaktor ргојеkсiјош kгoz okulaг н foto-apaгat. SYaka slliki1 је 

рсsеЬпо t'okusiraпa i pгYLI ошо sпiшku ekspoпiraJi 1/25 st>k., 
а dгugu sпiшku (u сrУепо-паrапсаstош dijelн spektra) 1 sek. 

В) Spektroskopija. Za odredjivanje spektra zvijezde ima
шo dYa puta Па гaspoJaganje: ујzнеЈпi ј fotogгafski ПасiП. 

Za ашаtеLЈг-аstrопошан) dolazi пајУесша u obzir prYi пасiп, 

te ima сiапао; vrlo zgodпih spektroskopa, koji se prisarafe па 
оkнlаг i koji паm шogu za prYtl orijeпtaciju Yrlo dobro po
slнziti. Osim toga postoje i razшjerпo jeftiпi protuberaпsпi 

spektroskopi, ~ рошосн kojih se mogн promatrati i risati рго
tиЬегапсе па povrsini (rubu) Sunca, koje 11ajjas11ije Yidiшo u 
dije1u spektra izшedjн Frauпhot'eroYih С i D Jiпija. Fotogтa

fiгati spektaг пekog пebeskog tijela mozemo па d\la пacina: 

i1i da staYimo pred objektiY astroпomskog· dalekozora YeJi
ku prizшu ili da "oЬicni" spektroskop spojimo sa fot:o-kaшe
rorл i dalekozorom (ret'raktoюm ili reflektoroш). Dakako ја 
dоЬiУепе spektrogr?шe tгеЬа poyecati i upotrijeЬiti bezuyjet-
110 paпhroшatske ploce. U оУој graпi astгot'izike 11еша pп

Yat11i astroпoш Ye!ikih izgll·eda па YeCi uspjel1, osiш da је to· 
Jiko Ьо~о;·аt, da шоzе пabaYiti Yelike i skupe iпstruшeпte. Ali 
1reba prizпati, da · su pojediпci i tн postig·Ii zашјеrпе uspjehe. 

С) Odгedjvanje vгemena: Prijatelj пеЬа koji i sаш шotri 
treba dCl. iша toc11o Yrijeшe bar па 1 шiпнtн. Kod specijaJпil1 

radova potrebno је cesto puta iшati i tocпiie vrijeme. U ргуој 
zgodi tгеЬа da imaшo dobrн zерпн uru s kojom treba oprezлo 
postнpati i paziti, da паш ni u kojem slucajн ne ispad11e i:c 
rнke 112. pod! Za oЬicne sYrhe aшateн11-astro11oma osoЬito sн 

dоЬге zid11e ше njihalice, koje su vec da11as nazalost jako 
izaSt!e iz mode, ра ih zato шozemo cesto vrlo jeftiпo 11аЬэ 

''iti iz drнge гuke. Ove ше (casoYnici), ako ih drzimo u redu, 
idu уг\о tOC110, sto је potrebпo оэоЬitо пapJasiti i sto је 
;~пatno Z:a SVe 011е koji ziye iZ\1311 11asi11 пajveCih g·radova. 

13
) ОЬа filtra sн za pгosto oko posve пергоzirпа, osiш ako gleda

mo kroz nјЉ direktпo u Sнпсе. 
14) Kod ozblJjпih i skoJovaпih ашаlсш-аstrопоша, koji i saшostal

пo istrazнjн, te sн od koristi пансi, bolje је rablti пaziv: privatпf 
astroпom. · 
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.. h 1· tada treba tla 
Imamo li dvjje ovakove dobre ure ПЈl а !се, . -
nam 'edna kazuje zyjjezdano vrijeme, а druga vsredп~e evro?.. 

k 
Ј .. PoslJ'ednJ·u uru (casovпjk) treba cesto lsporedJ1 

s о \'r!Jeme. · k · d bar 
~ati sa vremeпskim sjgnalima radio staшca. Т о lma о 

kronometar ili sekundnu uru пjihalicu moze si i sam odredj.i 

t
. . . "' pomoc'u pasazпog instrumenta. 51. 9 pokazщe 

\'а 1 vпJeme " . G , в -
пат ovakav maleп i vrllю lijep instru~eпat tvrtke e~_rg 1\~ 
iепsсhёю (Bahrenfeld Ь. Hamburg), koJl kompletaп _sto~l "iox)· 
3:25.~ (promjer objektiva 30 m/m, f=30 sm i poveca11Je ' . 
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Slican i nesto manji instrumeпat izradjuje i cuvena tvrtka Ма~\. 
Hildebraпd (FreiЬerg i. Sachseп) za R. М. 300.-; s ovim ma
lenim instrнmentom postjgпutj su odlicпi rezultati. Za пнzr1н 

moze se odredjjvatj vrjjeme i sa precjznim teodolitom (oso
blto ako ga stalno namjestjmo), а ima u prodajj i drugih je
dпostavпij jh i zgodnih instrumeпata specij allпo za tu svrhu. 
Amateur-astronoш koji si sam ispravпo odredjuje vrijeme 
spada ''ес u e1itu privatnih astronoma. 

U vecini sl ucaj eva dostaj ас е пат vrij eme tоспо па 1/4 
mim1te, а to mozemo na pr. u Zagrebu imati, aka si nabavimo· 
ele1;:tricлi sat (casovnik), kojega treba tek prjkJjuciti u sobl 
па e!eћtricni vod za rasvjetu iJi na vod industrjjske struje. U 
zagrebackoj elektrickoj . centrali mJlazi se naime odlicпj ca
so,rnik kojim se regurlira broj pulzacija struje i to tocno .1')0 
promjena н svakoj sekundj. Njje тј poznato, dali postoje 
slicne naprave u elektrjcnim centralama drugih пasih najvecih 
gтadova u. drzavi. 0\rakovj elektricki casюvnki nisu skupj, te 
zapremajн vrlo malo mjesta; kod nabavke treba pazitj ј па 

to, da kupjmo takav elektricki casovпik, kojj moze iCi jos пe
koJjko sati (casq,ya) ako Ьilo jz kojih razjloga se obustavi do
vod struje na kratko vrijeme (kod паs u · Zagrebu cesto u ne
djeljt1 oko 9h pr. р.). Elektгjcne ure pokazuju ј sekuпde, ali 
te ne morajн Ьitj sasma pouzdane, nasto treba prjpaziti. 

Naglasjtj moramo, da паm је tocno poznavaпje vremeпa 
na 1 sekuпdu potrebno za odredjjvanje okultacjja zvjjezda 
za odredjivanje pocetka i svrsetka pomracenja Sunca 
Mjeseca, itd. 

D) Specjja/nj radovj sa osobltim priЬorom: Sa dobrim 
pasaznjm instrнmentom iJi sa dobrjm ;teodoJjltom te tacnim 
casovnjkom, mozemo si odredjti geografsku sjrjпu ј dufjjпu 

nasega posmatralista. Netreba napose istlcati predпosti i znat
nosti ovakova radњ. S pomocu. teodolita mozemo odredjjvati 
1rjsjпu i azjтut, sto је па pr., kod pojava vrlo sjajnih bolida 
od znatne паuспе vrljedпosti. Visinu nad hoгjzoпtom mozemo 
odredjivati i sa sekstaпtom 15), koji се паm poэ1uzitj dobro i 
za mjerenje uda/jenosti Mjeseca ј unutarnjih planeta, osoЬito 

Veпusa. Таlю smo primjerjce izmjerili dne 6 februara 1937 
g·od. u. 16h 40m sr. evr. vr. udalj eпost Venusa od Sunca, te 

15) Isp. odliCni' udzbenik Ј. М. LUTEROTI: Astroпoшska navi~.;acija .. 
Dubrovnik 1928 str. 72 ·! dlaije. 
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smo iza redukcije mjerenja doЬili udal\jeпost d=0,71732 пеЬ. 
metra ili d= 106,500.000 km; naprotiv sшо 7 febc 1937 u 
16h 32m sr. evr. vr. doЬili d=0,72947 neb. metra ili d= 
108,300.000 km; odatle srednja vrijednost 

d = 107,400.000 kш, 
koja se sa pravom vrijedпosti dobro podudara. Uzшe:mo li u 
obzir smetпju reПakcije i teskocu ovakova direktaog· шјеге
пја, tada mozemo sa гezultatom Ьiti vrlo zado\ro\jпi, jer se 
оЬе vrijedпosti пе razlikuju vise пеgо Љi za 1 96. Istю 'smo 

Sl. 9. Maleпi pasazпi iпstruшeпat blпne Georg Butensc!Jon, Bahrent'e\d 
Ь. Haшburg. 

tako odгedili 23 oktobra 1936 god., da је u 13h 54m sг. evr. 
vг. Ьilo Sнnce 378,468 put tt vecoj ttdaljenosti od Zemlje nego 
li Mjesec. Kako је taj dan Ьiо Mjesec 393.000 km ttdaljen od 
Zeшl'je doЩli) slmo za ··udaljenost Sunca 

d = 148,738.000 km, 
sto se је takodjeг vrl\;0 dobro poduda,ralo sa pravoш vгijed
пosctt. Ove primjere пaveli sшо tek zbog роЬнdе, lюjtt s.mo 
htjeli dati prijateljiшa пеЬа, da se i sami ogledajtt u direkt
nome шјегепјн. Osim toga poslнzice nаш sekstant odlicno za 
_mjerenje polumjera svjetlosnih krugova kod halo pojava oko 
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Suпca i oko Mjeseca, za odredjivanje kutnog polumjera Sun
ca i Mjeseca, te takodjeг da se za nuzdu odredi poioictj nove 
z1·ijezdc ili kometa spram ostalih лekreшica. 

Ima dakako jos i drug·ih zпatпih radova, koje Ьi mogli 
izvadjati пajvecma posjedпici vecih iпstrumeпata (> 15 cm), 
kao па рг. odredjivanje medjusobnog poloiaja dvostrukih zvi
jezda sa pozicijoпim mikrometroш, proucavanje rasturenil1 
zvezdanih jata i proucavanje mag!ina, a\i se u to ovdje песеmо 
нpнst21ti, јег се si jedva tko kod паs moci пabaviti ovako 
velike iпstгшлепtе. А kada Ьi to i Ьiо slнcaj, pгeporucili Ьi mu 
da ode prakticirati па пеkо vrijeme па kојн zvijezdaгпicн u 
i п о st ran stv с."'). 

6. Iza kako smo ovdje пabлojili гadove, koji su pristнpactli 
pгiYatпom astronomн, treba da kazemo i пeko1liko rijeci i о 
izobrazЬi, to jest о predznaпjн. Prije пеgо li zapocпemo ma 
biJc, kakav posao, treba da ga temeljito proнcimo. Radi tog·a 
је роtгеЬпо, da imarno c:Lovoljno ргеdzпапја iz astronoшije i 
astrofizike. Mi smo dапа~ u sгetnome polozaju, da se kosmo
gтa,fija predaje u VI razredн realnih i klasicnil1 ginшazija, te 
Liэ. imamo dobre нdzbenike па паsеmн ј ezikн. Tko nij е н skoE 
uCio kosшografiju treba н prvom геdн da poseg·пe za ovim 
udzbeniciШ<:J. i. da ih teme\jito pюuci, sto се Шll pгuziti mnogo 
\ 1eselj а i dнsevп ill uzitaka. Iza toga tгеЬа posegпнti ропај ргiј е 
z2 dobгim popнllarnim djeliшa па stranim jezicima, а zatim 
ZJ specijalпim djelima. Uopce tгеЬа da si prijatelj neba, koji 
i sаш motгi, sakupi vlastitu malн priгucnн ЬiЬiioteku, koja 
ш о га bezнv ј etno da sadгzava barem ј еdап bolj i zvi ezdaпi 
atlas i astгoпomski kaleпdar za tekнctt godinн. OsoЬito је 

dоЬго, а i Ьешvјеtпо potrebno, da si osvjezimo sve ono sto 

. . 16) Kako sаш ја vec u svojeшu гadio pгedavaпju u шагtu 1936 g. 
1zшо, pos)edщe kod nas u Dalшaciji u Blaci па otoku Вгасu velec. Dг. 
N!KO MILIC:EVIC svoju privatnu zvijezdamicu; g·Ia\rпi instruшent је od
licni refraktor od 18 сш precпika. Velec. Dr. Niko MiliceviC пaшjestice 
doskora svoje instruшente defiпitivno u Supetru па Вгасu, gdje vladajн 
odl:ii'пe atшosferske prilike, kako se је i pisac ovih redaka iшао prilike 
ove godine оsоЬепо uvjerit'i. Vlec. Dг. Niko Milicevic је iskolovani astro
пoш, koji је dugi пiz godina radio па н111iverzitetskoj astroпoшskoj op
seпratoriji u Becu, te zauziшa шеdјн паsiш privatпiш astroпoшiшa sigur
пo prvo шjesto. Osiш toga postoj:i u Zagrebu i privatпa zvjezdarnica пad
lJiskupske giшпazije sa odlicniш Zeissoviш ret'raktoгoш od 13,5 сш prei'
пika, paralakticki шопtirапiш sa шош za рошiсапје; ovaj се se refrak
tor valjda vec ove gocliiпe postaviti па пovi dlefi:Jitivпi postaшeпt, а пa
lazi se na torпju u velikoj kupoli sa elektгickiш рошiсапјеш. Tako se па
dашо, da се se kod паs broj privatnih astroпoшa doskora zпatno pove
cati па korist паsе пauke. 
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smo iz matematike ucili u srednjoj skoili, kako nam jedno
stavniji racuni nt:Ьi cinili ovecih poteskoca. Isto је tako po
trebno da si prijatelj неЬа osvjezi i poznava.nje fizike, osoblto 
nebeske mehanike i optike, kako Ьi шоgао razuшjeti teoriju 
svojih instruшenata i giЬanje nebeskih tjelesa. Treba naime 
imati па uшu da previse zпапја nitko ne poseduje ра пi пajveCi 
strucnj ak specij alista. Ali prij atelj пеЬа пetreba da se toga to
liko pla1si, jer је put do zпапја uopce polagaл i postepeп. Do
duse је svaki po6etak tezak, alli uz dovoljпo cvrste volje i iпte
ligeпcije шоzе sv.atko svladati ovdje tolik<o, koliko шu је za 
п ј egov rad upravo potrebпo. 

Ov.o sшо шorali пaglasiti, jer је to u uskoj vezi sa pro-
gramoш rada. Svaki aшateur-astronoш, doticпo privatn'i 
astroпoш, tлеЬа da si sastavi svoj pгogram гаdа, kojega се 

postepeпo od godine do godiпe lagaпo prosirivati, vec prema· 
steceпom zпапјu, iskustvu i iпstrumeпtariju. Ovo је пeophod

ao potrebno, jer се se iпасе svaki posmatrac izgublti u mno-
stvt1 nesistematskog posшa,traпj а ili ј edпostњvпih setnj а р о 

nebeskome svodu, koje се шu doskora dosaditi, buduCi da 
nece vidjeti пikakove prave svrhe i rezulta,te svojega rada. I 
ovdje Ьi trebailo provesti organizaciju rada, kao sto је to kod 
drugih kulturпih naroda, gdje zvaпicne astronoшske opserva
torije potpoшazL1 savjetima, uputaшa i kurzevima privatпe 

astronoшe, te iш dozvoljavajL1 pristup u ЬiЬlioteke i cesto u 
paviljone za vrijeme samoga rada. Sve to kod паs пе dostaje 
i sve се to trebati vremenoш izgraditi i organizovati. Za sada 
је паsе a,stronomsk,o drustvo uvijek pripravno moralno pomo
ci svakoga koji pouke treba, а osjeca ljubavi za ovu lijepu 
nauku. Ne upozoriti moramo ponovno, da је za uspjesпi rad 
uz ljubav za nauku potrebna ozblljnost i savjesnost, te apso
lutna mirnoca kod posmatranja i veilika doza aнtokritike17 ). 

Dakako d<:J. Ы tгebalo prijateljima neba dati i pouke, kako ~е 

izvode ovdje naved·eni radovi, ali za to Ы Ьilo potrebno napi
sati cio udZЬenik, а о takovima SЛ10 vec u "Saturпu" сеsёе 
referirali. Nasa је nakana blla, da upozorimo па ve/iko mnos-

17
) Na оvоше шjestu treba izricito da орошеnешо pocetnike, da 

se ne daju zavest1i ni pod koju cijenu tako daleko, da p!agiraju tudlji rad. 
Ovakova nesavjesnost uvijek se grdno osvecuje unistenjeш vlastite ka
rijere, а plagijator је covjek kojega svi s pravoш preziru i kojega se svi 
cestiti naucni radnici s pravoш klone ;i Ьоје. Plagirati пеsшiје se ni pri
vatna sаорсепја ni Tzvatke cijelih receп:ica ili rezultata bez пavoda V!'ela, 
јег је to zпak пероstепја i пekulture! 
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tvo radova, koje шogu da izvode privatпi astroпomi i koje 
oni doista i provadjaju s velikiш uspjehoш u ostaliш kulturпim 
zemlj ama, te tako u veliko koriste пњuсi. .lV~i sшо zato 11tj е:Ј i, 
da t1 tome smjeru odgojno dje/ujemo, jer su do sada lюd nas 
о tоше prevladavala sasшa neispravna misljenja, cesto lan
siraпa iz razпih prozirnih i seblcnih uzroka. Buduci da nasa 
skroшпa domaca 1iteratura nije jos ima:la ovkova prikaza, to 
sшо g;a mi dali "sine ira et studio ". Ovdj е шoramo istaknнti 
i to, da se svuda u svijetu primecuje рошапјkаnје podшl,шt
ka, koji се јеdпош zamijeniti produktivne пaucпike i stra
zivaoce, јег si omladiпa izablre daпas takova zvапз' а o·d ,. е се 

' ь . 
пajprije i пајЬоlје doci do dobre zaгade18 ). Ova је zalosпэ. ро-
ј ava prouzrokovaпa djelomice teskim materij а.lпiш prilikama, 
zatim prevelikim protekcJjoniznюш lkoji је bezuvjetпo na 
ustгb панkе, а djelomice i pohilepom za sto lagodпijim i ljep
sim Zivotom llZ sto mапје duzпosti. Driimo, da se ni kod nas 
ne svraca dovoljno painje ovoj pogiЬe!jnoj Cinjenici, te гadi 
toga treba da potpomazemo sva idealisticka паstојапја (strem
ljeпja). Zato se kопаспо оЬrасашо iпteligeпtnijim prijatelji
~a .. п~Ьа, da se п е zacaju гazmisliti о ovome sta sшо ovdj е 
lZШJelr, kako Ы se odvazili, da s.i паЬаvе i1i sa1шi izgrade ро 
koji iпstrнmeпat i da stanu motлiti, te budu tвlko od koristi 
naнci pokaza.vsi, da пi mi пijesmo posljedпji шedju ostalim 
kнltшпim пaюdima svijeta. 

Priv. postaja za kozmicku fiziku и Zagгebu. 

Prof. Dг. Stjepan MohoгoviCic 

RESUME: 

S. Mohorovicic: Was sol/en wir ат НimmeJ beobacblen 
und womil konen wiг der Wissenschaft vom Nutzen sein? 

Dег Verfasseг giЬt еiпе kшze Aпleitнпg ftir diejeпigeп 
Sterпfreнde, welche die Absicht hаЬеп, sich seiiJbst mit dеп 
Нimmelsbeobachtuпgeп betati.geп. Zuerst (I. Teil, "Satuгп" 
No. 6-7) werdeп diejeпigeп Arbeiteп besprocheп, welche mit 
freiem Анgе оdег mit bessereш Biпokl dшchftihrbar siпcl·, 
dапп (II. Teil, "Sаtшп" No. 8) macht der Veгfasser aнfmeгk
sam анf die Arbeiteп, welche mit kleiпeп оdег kleinereп Re· 
fraktoreп l!Пd Reflektoreп zu v'eгrichteп mogllich wareн. !ш 
Ш. Teill, (.,Satнrл" No. 9-1 О) werdeп die Arbeiteп besprecheп, 

18
) lsp. па pr. WALDEMAR HANSTEIN: Serg·e шп dеп Forscћer

пach\vuche. "Praktlsche Scl1Lllpћysik" 17, sv. 6, str. 145~ 146; 1937. 
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fйt· 'Nelcl1e spezielle Instruшente not\venig sind; in et:steг Li-. 
пiе \i·iнi die Нiшшe·lsphotogтapl1ie eiпgeheпdeг diskuttert. Bei 

den ТV\essuпgen, welche шit еiпеш guten Sextaпt durcl1fUlнћai' 
siпd, macht dег Verfasser aufшerksaш, dass er am 6. uпd 7. 
Febt·. 1937 die Eпtferпung Sonпe - Veпus mit 107,400.000 
!н11. uпd еЬепsо am 23. Okt. 1936 die Епtt'егпuпg· Erde - Sоп
пс mit 148,738.000 km bestimmt hatte. Zum Scl1\uss giЬt Ver
t'asseг dеп Steгпfreuпden einige a1lgeшeine Ratschlage ftiг die 
Durc\1ftihruпg Љrer Arbeiteп und zu ihrer eigenen ~-eite_re~1 
AusЬildung. Der Verfasser ist der Meiпung, dass nuг tdealtstl
sche Weltauffassung dem Volke und den einzelпen Menchen 
den пotigen Aufsch,vung fiir die пенеn und grossen Таtеп ge-

ben kannl-

Mlecni put ~ Ga1aksiJa 
(Nastavak) 

Lako је priшetiti, kao sto sшо vec kaza:li, na u Мlеспош 
putl! zvezde пisu praviln:) гasporedjeпe, јег dok је sazvezdje 
Strelcё vrlo bogato zvezdaпim оЬ!асi111а dotle su sazvezdja 
Blizanaca i Velikog psa vrlo siro111asпa. Ovaj fakat zajedпo 
sc: zakljuckoш о raspodeli zvezda пavodi nas па pretposta:~u 
da је Suпce sa celiш svojim sistemoш sшesteno izvan _sredtst~ 
Galaktickog sistema а па polovini puta izmedju Юg ststeшa 1 
ivica velikog diskoidalnog· siste111a koji Ьi ро Shapiley-u imao 
diшeпzije: precпik ЗОО.ОС:·О sv. godina i deЬljiпu 12.000 s;v. 
g·odina. Та Slшpley-eva шisao odmah је prihvacena skoro о? 
sYin. astronoma te је i нsavrsavaпa tako da se danas kao dJ
meпz,ije Mlecпoga puta sшatraju: 150.000 svetlosпЉ godina 

ргеспik. i 10.000 deЬljina. 
Astrono111 Plaskett da Ьi u drugom obliku dao ideju о ve-

likiш dimenzija111a Mlecnoga puta izmisli da se za njego~o 
merenje upotrebl kопас рансiпе cija је tezina, kao st~. Је 
poznato vrlo пeznatпa. 1 па.sао је da Ьi trebalo pedeset m!l!ar
di tопа takvog konca od paucine da Ьi se izmerio precпik i 
deЬ!jina Galaksije. Uz111н li se шedju zvezdama sашо опе 
пајsјајпiје, koje sн takodje retke, onda se vidi da su one ras
poгedjeпe oko Sнnca kao sгedista i da sastavljajн јеdап sisteш 
slican galaktickoш, spljosten kao i Mlecпi put, samo је maпjih 
razшera. Тај novi sisteш, koji se пalazi u galaktickom siste-
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111t~ nazvan је ро Shapley-u "Lokalni siste111" i nagпut је pre-
1112 ga!aktickoj ravпi za 15" а njeg·ov precnik izпosi 600-700 
paгseka (1 parsek jedпak је 3,256 svetlosпih godina). 

Dodajemo li sjajnijim zvezda111a s vre111eпa па vreme i опе 
zvezcle slaЬijeg sjaja i posmatraшo lli njihovu raspodelu onda 
se пalazi da k.њrakteristika lokalnog sistema izcezava. А ako se 
uzпш t! obzir sve postoj е се zvezde sasviш izcezava karakte
ristik2 lokalпog sistema i ne ostaje пista drugo do karakte
пst1k2 Mlecпog· puta. Jediпo se moze reCi, uzi111a1uci Ll obzir 
da se zvez~e dese~e prividпe velicine пalaze podeljeпe izшedju 
i1ckalпog· ststemэ. 1 celog Mlecnog puta da: \okalni sistem sa
drzi sve ~vezde do seste velicine - dak\e one koje se mogu 
vtdetJ go_ltm okom - poloviпu zvezda desete veliciпe i јеdап 
111al1 broJ zvezda zakljucno do osa111naeste velicine. 

Napo1~injemo da svi astroлomi aisu prihvatili postojanje 
1ckalпog s1ste111a i da tacan broj zvezda пе moze Ьiti pozпat 

zbog apsorpcije svet!osti i 111racпil1 оЫаkа. Paнekoek it;sistiгa 
Ш', tome da Mlecпi put ima strukturu bez koпtiпuiteta sastav
ljeпo iz ~;ьv~sпЉ koпdeпzacija dosta slabo odredjenih. Slucajaп 
sastavv takvth formacija u sazveZdu Cariпi, u cijem se pravcu 
proteze ceпtar lokalпog sistema, izgleda da је dao povoda 
zbog svog izg·ileda za proпalazak lokalпog sistema. 

. Prema studijama Oort-a, P,\askett-a, а паюсitо LiпdЬ\ad-a 

t~gleda da је сео Mlecпi put, u гotaciji н odnosн na jedпu оsо
vнщ нргаvnо. па ravan Galaksije. Razume se da sve tacke u 
Mlecпom putL1 nemaju rotaciju istog· tгајапја. Tako Oort-ovo 
mi~ljenje о гotaciji Galaksije jeste, da zvezde bliie юtасiо
пој osovini imaju vecu brziпu а kraCi period rotacije dok one 
нdall 1j e?ij ~ imaj о manj u brzinu ali zato duze vreme rotacij е. 
Tako Је ~zmereno da lokalni sistem krнzi oko sredista Mlecnog 

рнtа br~_~_no111 ~d 300 km/sec а to zпaCi da i Sunce нcestvuj е 
н rotactJl Mlecnog puta sa istom tom brziпo111. Сео lokalni 
sistem izvrsi jednu rotaciju, kao i Sunce, oko Galaksije za vге

~-~ od _2'~VO 111i!icпa godiпa ра izlazi, da је Suпce mog11o izvr
sttt пaJv1se 5-6 revolнcja oko rotacione osovine Mlecnog 

p~ta: za vreme od postaпka Zemljiпe kore ра do daпas. Nаро
ШШЈешо, da zvezde u sгedistu, dakle Ьlize юtacionoj osovini 
izvгse oko 400 revolucija za vreme od jedne milijarde godina. 

Da postoji гotacija Мllecпog·a puta шоgн se паЬюјаti sle
deCi dokazi: 
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1. Spljosten oЬlik Galaksije sa deЬljinoш od 1/15 dela 
dнzine precnika. Da пеша rotacije Mlecni рнt Ьi morao imati 
cisto sf"erican ob!ik kao sto Stl, recimo, globнlarna jata. 

2. Prisнstvo kosmicke difнzne materije koja se н kreta
njiшa ponasa kao i zvezde. U otsнstvн rotacije Мllecnoga рнtа 
gas neЬi ostao isprнzen ро celom diskн Galaksije vec Ьi н 

jednom gнstom оЬ!аkн Ьiо skнpljen н samom sredistu Mlec
nog рнtа. 

3. Sistematski efekti zvezdanih struj anj а i asimetrij а zvez
da velikih brzina. Ovi Ьi efekti ostali neobjasnjeni kada пеЬi 

bilo rotacij е Galaksij е. 
4. Razmera i pravac u kome se пallazi srediste odredjeп 

neposredno geometriskom metodom, а koji se potpuпo slazu 
s опiш pravcem i razmerom odredjeпim dinamickom metodom 
рошосн brziпe. 

5. Skoro potpuna aпa1ogija izmedju пaseg Mlecпog· puta, 
Galaksije i drugih spiralпih maglina, lюd kojih је па osпovu 

spektroskopij е koпstatovaпa brza rotacij а. 

Kako se i mi sami пalazimo u Мlеспош putu to пе mo
zemo primetiti pravi spiralпi obllik паsе Galaksije. No postoji 
vise metoda pomocu kojih se moze doCi do јаsпе slike Mlec
пoga рнtа, ako Ьismo ga posmatrali sa пеkе пjegove spoljne 
tacke t~ sta se mi ovde пе mozemo нpustati. Herschel је Ьiо 

prvl, koji је smatrao da su mпoge magline zvezdaпi sistemi 
slicпi nasem. Tako је оп govorio о "mlecпim pнtevima" sto 
tаспо odgovara daпasnjem ројmн "vasione-ostrva". Prvo ot
krice koje se odпosi na "vasione ostrva" је to, da sн to ma
glliпe spiralnog oblika, kao i nas Mlecni put. Tako magliпa 

Messier 51 (sl. З) u sazvezdjн Lovackih pasa Ьila је prva kod 
koje је primeceп spiralпi oЬlik, а опа је udaljeпa od паs samo 
tri milioпa svetlosпih godina. Као sto је poznato postoje u 
vasioni vise miliona takvih maglina. Опе su uopste sve slicпog 
ob'lika: јеdпо svetlo jezgro iz koga izЬijaju dve graпe - ove 
se opet mogu. granati -- koje se postepeno sire i obrazuju 
mag·liпu. U tim graпama spiгala vidjeпi su sku.povi zvezda, 
zvezdani. oЬlaci pгosarani tamпim i svetlim magliпama. Ma
glne koje vidimo sa strane podeljeпe su tamnim u.zaпim li
nijama пн dva dela kao sto se moze videti kod magliпe HV 24 
Comae (v. ~lliku. u. "Saturnu" Ьг. 5, stг. 166). 

Najbble паша od svih "vasiona ostrva", dakle od spiral" 
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пih mag·liпa је velika Aпdromediпa maglina udaljeпa od паs 
830.000 svetlosпih godina, cija је struktшa veoma slicna stru.k
turi пaseg· Mlecпog puta. Tako juzпi deo Aпdromediпe ma
g'liпe пeverovatпo se podudara sa zvezdaпim oЬlacima u Strel
cu., dakle ј еdпош sazvezdju Mlecпoga puta. Eastoп, holaпdski 

S!. З. 

amate1· astroпom, prv1 Је pokazao 1900 da је Mlecпi put spi-
. ralпa magliпa. Pojava, pak, опе dve graпe Mlecпoga puta, о 
kojima smo g·ovorili u pocetku claпka, izmedju Ofiuha i Labu
da. а izmedju kojih se nalazi tamna materija, moze se bas 
pripisati samo toj tamnoj materiji koja је zЬiјепа u dosta 
uzanom s~oju centralne ravni simetrije te na taj naCin zakla
пj;c пasim ocima sredisne oЬlasti Mlecnoga puta i ono sto је 
iza njega u pravcн prema Strelcu ра time prouzrokuje pojavu 
dvejt! grana Mlecnog·a puta odeljeпih mracnim prostorom. Та 
tamna materija пalazi se i lюd drugih spiranlih maglina. 

!sto tako, Shapley smatra da је Galaksija, sastaviljena od 
шnog·o m:::tglina spiralпih formacij а u oЬliku jata i radi toga 
оп Ы hio rad da Mlecnom putu da ime supergalaksije, nюZcla 
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zaio sto је veci od svake drug·e spiгalпe magliпe l sto se :'3 

njim moze upoгediti samo, i to donekle, Adгomedina magllina. 
Tako Andromedina maglina ima u precniku 60.000 а паsа Ga·· 
laksijэ lБО.ООО svetlosпЉ godiпa, пјепа је masa sto шiliRrcli 
пзsЉ Sunaca, dok }е masa Mlecпog puta 165 шiliardi Suпaca; 
i:,;to ta·ko u Aпdromediпoj maglini ima 140 globularпil1 jata 
dok il1 н Mlecnom putu ima 81. Dakile, kao sto se vidi, jюstoji 
эпalogij<l izшedjL1 пaseg Mlecпog puta i spiгalпih mag·\iпa: za 
ncl<oliko пј1l1 dajemo нdaljenost i ргеспikе: 

М. 31 Aпdroшedae : daljiпa 
М. 81 Ursae тај. 
N G С 4258 
М. 49 Virgiлis 
N G С 4565 
М. 51 

Н30000 sv. g·od., ргеспik 60000 sv. g·od. 
2400000 " 20000 " 
4б00000 26800 
5700000 25000 
7600000 31000 " 
3000000 " 10400 " 

Tako bi iz Shapley-e,тih studija proizislo сЈа је stгuktшa 
пaseg zvezdaпog sistema - паsе Galaksije - icleпticпa S3 

strukturom oпih dгнgЉ mпog·obгojпih sistema koji пaselja· 
џајu !<:ао "vasioпe-ostrva" оео univeгzнm. Та ostгva sastav· 
ljena iz ekstгagalaktickih шagliпa i tгеЬа сЈа se smatrajн iste 

stгнkture kao паs Mlecпi рнt. 
Dakle, Mlecni put пiје vise neurecljeп sistem zyezda i 

zvezdaпih oblaka niti se vasioпa moze sшatrati kao slнсајпа 
kolekcij а magliпa uda1lj eпih ј eclne ocl drнgih, vec .i е to diпa
шicki sisteш, vrlo dobro oгganizovaп, diskoidalпog oblika, 
koji daje izvanгeclan primeг vrhovnog svemiгskog reda а za 
паs pгetstavlj а najlepsi пebeski р rizoг. 

U Мlecnom putu takodje је priшeceno postojaпje apsorp
cije svetlosti koja smaпjuje sjaj zvezda koje se пalaze па 
ve:likim razdaljinarha. Та apsoгpcija, koja је n.ajaktuelпiji 
pгoblem clanasпjoe astгoпomije, pгoizilazi Ьilo od gasa, bilo од 
tamnir. tel?. i kosmicke vrlo fiпe ргаsiпе. Osustvo spiralпih ma
giina па malim uglovпim гazdalljiпama od sгeclnje ravпi Mlec
noga puta imalo Ьi kao нzrok svetlosnu apsoгpciju. 

Rekli. smo vec, da masa Galaksije iznosi 165 miliaгdi Su
пaca. То пiје velika шаsа Ьаг ргеша prostorн koji zaprema 
Mlecпi put. Ako Ьi sve zvezcle Мllecnoga puta bile u sredпjeш 
iste mase kao nase Sunce i masa Mlecnoga puta pгavilno ras
poгedjena па сео taj ргоstог onda bi па jedan kubni santi
шetaг н Мllеспош putu Ьilo mase З Х 10- 24 а to је sашо tezina 

ј ednoga atoma vodoпik,a~. 
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U Mlecпom pнtu pored zyezda, о kojima sпю dosada go
vorili, postcje zvezdaпa jata i magliпe. Ako se drziшo НнЬЬlе
оvе klasifikacije magiliпa, опdа парошinјешо da se galakticke 
magliпe dele па d\те kategoгije: planetarne i djfuzne. Ргiшег 

plaпetarne шagline Ьiо Ьi NGC 7762. Difнzпe шagliпe dele 
se па: sjajne - kao NGC 6618 -, tamne Barhaгd 92 -

i mesovite -· NGC 7023. 
Рrеша daпasпjim sazпaпjima dit'нzпe se magliпe mogu 

sшatrati kao dziпoYski oblaci od kojih sн пeki sastavlljeпi od 
zvezda okгнzeпih g·asovima. Ovi oblaci slabe sн sredпje g·us
tiпe i izg·ledajL1 syetli u oпim svojim de\oyima koji odЬijajo 

zvezclaпu svetlost. 

SI. 4. - Plaпetarпa mag'li!ы u Yodoliji. 

Danas se od prilike poznaje oko stotinu dit'шnih шagliпa 
а пjihova raspodela na nebu pokazuje сЈа опе skoro sve imaju 
male galaktiCke siriпe. Magliпe koje imaju veze sa Mlecnim 
pнtem. cesto izglledaju kao koпcaste sa ispгekidaпim spektгom 
(sjajne pruge) koji su ргеtеzпо zeleпe Ьоје, clok шagline koje 
sн н blizini lokalпog sistema imaju oblik oblaka, а spektaг 

pretezno koпtinuiгaп i bele Ьоје. 
Medjtc najvece difuzпe magline spa.da NGC 2070 k01ja se 

пalazi L! velikom Magelaпovom oblaku. Ona је udalj.eпa od 
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nas 30.000 parseka а precпik јој iznosi 80 parseka tj. 250 
S\'etlosпih godiпa. Kada se uzme u obzir da је пјепа apsolut
Ш\ t'otografska veliCina - 14 опdа izlazi da је ta maglina 
40.000.000 puta svetlija od Suпca. Dit'uzпe magliпe imaju ve
like radialпe brziпe. Tako NGC 6960 i 6962 imaju sredпju br
ziпo. od 40 km/sec. Dok se јеdпа ivioat (NGC 6962) udaljuje od 
нас. brziпom od 100 km/sec drug·a ivica (NGC 6960) пат se pri
Ыizнje brziпom od 18 km/sec. Isto tako Orioпova magliнa ima 
sredпj t1 brziпu 17,5 km/sec, п ј е па istocпa ivica ima brziпн 24 
km/sec, а zapadпa 12 km/sec. Sjajni deo Orioнove magliнe 

ima precнik od prilike 1 parsec а oЬim sjajпog dela magliпe 
iznosi 3 parseka, sto је 10'" km, ра izilazi da је rot::кija Orio
пove magline БОО sv. godiпa. Као sto se vidi i difuzпe magliпe 
podllezн rotaciji. 

Herschel је opazio u Ьlizini i н samom Mlecнom рнtн iz
vesne "prazпiпe", tamпa mesta izmedjн zvezda, а istovremeпo 

је primetio da опа fmaju veze sa magliпama. Povodom toga 
Arago prica da, kadgod Ьi Herschel posmatrњjuci пеЬо video 
пekolilю predela bez zvezda, uvek Ьi rekao svom asisteпtн: 

"Spremaj te se da pisete, sada се stiCi ma.gliпa ". 

ВаП1агd i М. ,Wolf otkrilli su fotografskim putem da su 
te prazпiпe" tamпa mesta prouzrokovana kosmickim tamnim 
oЫ~cima. Те' sн "prazпiпe" velikih dimeпzija i razliCitih oЬli
IO! sliCno sj ajпim difaznim magliпama. Kada Ьi se verovalo 
da t~ tim mгacпim prostorima пеmа пebeskih tela опdа Ьi 

ЈV\Леспi put Ьiо preseceп velikim brojem cilindricпih kaпala, 

cunela, razliCitih preseka ali uvek sa pravoliniskom osoviпom 
,1kreнutom ka Suпcevom sisteпш tako dв Ьi posmatrac sa 
Zemlje mogao da vidi dпо tih vrlo dugackih kaпala а to је 

пешоguсе. Та tamпa mesta пisu пista drug·o пеgо tamпe ma.
gliпe cije је postojaпje pokazala i пebeska fotografija. Primer 
za to пallazi se u velikom rасvалјн Mlecпog puta, па odprilike 
1/3 пjegove dнzine, od sazveZdja Labнda do Сепtаша. Kada 
Ьi blla rec о jedn01m Herschelovom otvoгu trebalo Ьi da vi
dimo kroz taj otvor globularna jata, koja сiпе јеdап sistem 
izvaп Mlecnog рнtа koji bas н tom delн preseca sam Mlecni 
рнt. Medjutim ni јеdпо jato nije vidjeno kroz takav galak
ticki otvm, tunell, Luпdmark i Melotte пabrojali su 1550 mrac
nih шagliпa na jednoj povrsini od 85 kvadratnih stepena. Ove 
se magline nalaze оЬiспо u Ьlizini ili па samom Mlecnom pнtu 

257 

g·de imajн oЬlik dug·ackih mracпih kaпala i retko dostizн ve
lke ~~;all,akticke siriпe. Osoblto velike mracne mag;liпe nalaze 
se Ll Оriопн, Bikн, СЊнhн i Skorpiji dok sн ma\e mtюg·obroj
пije 11 samom Mlecнom рнtн, verovatпo zbog· osvetljeнog· 
fona Ga!aksije, koji olaksava istrazivanja. Sve tamпe magliпe 
Yrlo Stl daleko od паs. Tako magil~пa 1 а Aurigae пајЫizа 
паm је od svi\1. ostalih tamпih magliнa, ра ipak опа је нdalje-
11a oko 70 parseka, Skorpioпova 100~150 parseka, Orionova 
150-200. Опе sн isto tako ogromпЉ dimeпzija. Tako mag·Iiпa 
1Ј Ophiulщ ima prividnн duziпн od pгilike 7°, а kako је пјепа 
гazdaljina 17Q paгseka to ј е п ј е па stvarпa duziпa 60 svetlosнih 
g·odiпa illi cetiгi milioпa puta гazdaljiнa Zemlj a-Suпce. 

SJ. fi. - Difuzпa mag·Iiпa u Streku. 

Рlалеtаше mэ.gliпe sн gasoviti g·lobovi ogromnih d~imen
zijГJ (precпik im је hiljadama puta veCi od razdaljiпe Zemlja
Suпce) koji dosta cesto u srediпi imajн jedпu zvezdu vrlo vi
soke tешрега.tше ( 40.000~50.000"). Dele se па tгi gгupe: 

1. Prstenastc magliпe Ciji ceпtralпi deo diska izgleda mra
can а koji maglini daje izgled prsteпa u cijem је сепtгu zvez
da. Pretstavпik: m::Jgliшэ t~ Liгi. 

2. Planetske Ciji је disk istog sjaja u celom svom delu а 
tJ duгЬiщ1 izgledaju kao disk plaпete. Pгetstavnik: NGC 7662. 

З. Nebuiarne z1rezde u kojima је disk neSto гazvijeпiji 
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oko ceпtralпe zvezde te magliпa izgleda, kada se posmatra 
kroz durbiп kao telo okгuzeпo slaЬim oreolom. Pretstavлik 
NGC 6790. 

Dosada se zпа za 130 p\aпetamih magliпa (od kojih је 
pcdrobпije ispitaпo 78, koje se пalaze па severu paralela de 
kljпacjje - 34; medju ovjma su 16 pгsteпastog оЬ\јkа, 23 пe
majt1 ceпtralпe zvezde dovoljпo sјајпе а 4 јmајн dve ili vjse 

z\;ezde t1 sredjлj_ 
Ovc st1 mC!gliпe ргеtеzпо rasporedjeпe u g·alaktickjm pre-

delima Ш t1 Magelanovim oЬlacima а najvise se naalze н оkо
јјпј Strelca, jer se u tom praYcu nalazi ceпtar Mlecnoga puta; 
to је ujedno najbolji dokaz da опе prjpadaju Galaktjcпom 
sistemu. U sredлj em, р Ј апеtаrпе magliпe нdallj епе sн od паs 
5.000 sYet. godiпa а svetlost пjihoYog jezgra otprilike је 10 

puta yeceg· sjaja od SuпceYe, а temperature su od 10.000 ste
peпj. Dimeпzjje р\апеtагпi\1 magliпa su Yrlo velike. Setjmo se 
da је precпik Suпca 1,391.000 km., а da precпjk plaпetamog· 
sjstema -· t11 је uracuпata ј puta111ja Plutoпa- izпosi 80 astгo
пomskih ј еdјпјса. ( astroпomska ј edjпica ј е udalj епј е Zemlj а 
-Sнпсе t.j. 149.500.000 km); оуе magliпe imaju precпike mi
lioпima put<e vece od SнпсеУоg precпika i l1ilj adama рнtа у е се 
od plaпetskog sistema. U sredпjem је iz 33 posmatraпja pla
пetamih. magliпa usYojeпo da је пjihov precпik 0,55 parseka 
sto Ьi izпosiilo u astюпomskim jediпicama 110.000 i'li 

2 Х 10'' kш. 
Najzad do'le~ze i zyezdaпa jata koja takode ulaze u sastav 

N\lecпog puta. Zvezdaпa jata to su grupe zvezda koje obra
zuju reJativпo izoloYaпe skupove - gomile u vasioпi. Ро svom 
obliku jata se mogн podeliti na dYe vrste: na globularna jafa 
н ko\imг. sн zyezde podeljeпe dosta sjmetricпo i пajYer'i п.ii
l10\I Ьгој пalazi se н saшom sredistu jata; i па otvorena jata 
koja su пcpravilпog oЬlika а sadrze ma1i broj zvezda пај,;ј:§е 
пcko1iko lliljada, dok u prvom ima па desetiпe шШопа. 

Globularпa jata su relativпo malobrojпa, pozпato ih је 
J":-;ada 93. Та se jata пalaze па ostojanjima dosta ve\jkim iz

шeдu 20ЛОО i 220.000 S\letlosпih godiпa i to нglaYпom u 
pravc11 sazveZda Skorpije i Strelca; ро syemu izgleda dн ona 

dolaze spolja u. Mlecпi put gde Ьivaju pretvoreпa u otv~reш: 
jata. Brziпa пjihovog priЬ\iZayaпja G.a\aksiji nюze da 1Zl10S1 

100 km. sec. Isto tako, \;redno је пapomeпuti da ova jata ne-
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нcestYujtJ. u rotaciji Mllecnog·a puta1 i radialпe brziпe su iш \le
like. NjihoYi priYidпi precпici imaju duzjпu izmedu 1 i 30 \ucпih 

miпuta. SYa su jata podeljena dosta pravj]пo sa оЬе stге:ше 

Mlecnog·a puta i пjihoYo osustYo se oseca u ravпj ekvatora 
Mlecnoga puta. Najyjse ј]1 iша па g·aiaktickoj sirjnj od 12". 
Globнlarna jata imajн ye\ike precnjke od Yise stotiпa svet
losnih g;odjпa ј sadrzayaju mЛiопе zyezda. Роmосн njih је 

pctvrc!eno postojanje аЬsогЬнјнсе materije, јег sн i kod zye
zda g·Iobнlami\1 jata рriшесепе liпije Н i К medнzyezdнпog· 
kalciнma. U spektima zvezda g;lobнlaгпih jata primeceпa је 

takode selektiYпa absorbcija. 
Rek\i smo Уес da su. g\obul\arna jata sшesteпa s јеdпе i s 

drнge stгane ceпtralnog prede\a Mlecпog· рнtа i sve nas to 
113YOdi ПС' pomis.ao da globнlama jata zayjse od naseg· Mlecпog 

рнtа Ј da се jednoga dana pasti Ll пјеgа ili pak da се se Э':1 

пуш sastaYiti. Poznato је isto tako, da se н g;lobul\aгпim ja
tlma пalaze proшeпljive zyezde cet'eide. Рошосн oyi\1 cet'eic!a 
Shapley _је нsрео, stнdirajнcj sашо sest globнlarпЉ jat,эt, da o
dгedi пјјhо\1е razdaljine а time i dimeпzjje Mlecпoga puta. 

fJorde М. NjkoШ. 

Звезде и а.томи 
Треће предаваrье 

Зра.чење масе 

Прву потвр,ду о величини временске размере у зве

зданој еволуцији пружила на:М је сталност физич1шг стаља 

о Цефеја, а дсюунила је очигЈiедност огромног трајаља ге

олошких периода на Земши. При томе, били смо у стаљу 

само да утврдимо горљу границу за брзину еволуције зве

зда и дољу границу љшюве старости. Но и ова последља 

била је довољна да нас примора да ,одбацимо претпоставку 

о ску111љаљу, и да нас наведе да узмемо у обзир залиху ,у

нутарље атомске енергије. 

· Извршиhемо сад један ню1в покушај, ослањајуhи се 

на убеђеље да брзину еволуције одре!) у је брзина којом се 

звезда ослобађа своје масе. При томе hемо узети у обзир 

само еволуцију спабих звезда на основу сјајних, а оста

вити по страни раз:воје што се односе на стадиј џинова, на 

који се наша раз,мишљаља не могу непосредно применити. 
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Ако би се искључила свака мисао о евошутњвној вези изме

ђу сјајних и слабих звезда, морало би се претпоставити да 

се звезде међусобно разликују по сјају зато, што су биле 
различите још од почетка. То може да буде истина, али ми 

нема.мо права да без битке напустимо пространо поље звез

дане евол1уције. 

Овај нови покушај омогуhује нам да тачно одредимо 

трајање еволуције, а не само дољу границу. Познато нам 
је за сваки стадијум, којом брзином звезде зрачељем губе 
своју масу; можемо, дакле, да нађемо време потребно да би 
се изгубила извесна маса, па отуда и за прелаз на стадиј 
маље масе. Еволуција од Алгола до Сунца траје пет били
она година, а еволуција од Сунца до звезде Кгuеgег 60 500 
билиона год1ина. Занимљиво је напо,меrнути да има мно1ло 

више звезда у стадијуму између Сунца и Kгueger 60, него 
измеђ1у Алгола и Оунца - чиљеница која у некюлико пот

врђује наше рачуне о трајањима тмх д1вају стадијума. Број 
слабих звезда не ржте онако брзо као што захтева израчу

нато трајаље; можда звездани аистем не постоји ,веh толи
ко дуго, да би остареле З'везде биле претстављене у овоме 

ПИП)~НОМ броју. 
Зiвезда много веhе масе него што је Алгол раоипа 

своју мас1у необично брзо, тако да Сунчеву старост не би
смо знатно повеhали ни кад бlи претпоста1вили да је у пю·· 
четку имало много веhу ма.су од Аллола. Горља грwница 
садаље Сунчеве старости је 5,2 билио~са година, па ма ка
ква била величИlна љегове почетне масе. 

Али поставља се питаље: зар звез.да не може да по-
' . 

веhа брзину своје еволуције ослобађајуhи се своје суп-
станце некако др1укчије, а rне зра1чељем? Зар атоми не мо,гу 
да беже са љене површине? Ако је тњ:Iю, губитак би се ма
се убрзао па, дакле, и еволуција, а време које је по:треб:~о 
за еволvцију било би исто као 1и време супwрничке теориЈе 
о прет~арању елемената. Међутим, врло је вероватно да 
је маса, која се губи у видЈУ' материјалних атома, з.шне,мар
љива у односу на масу што неприметно одлази у облику 

зрачеља. 

Можда hете се упитати да ли су (астрономски говоре-

hи) 120 билиона тона што их Сунце сваке го,,щи1не ИЗГ1уби 
_зрачељем, велика или мала .кол1ичина. Са извесног гледи-
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шта то је велика IЮЈш1чина. Она износи ви!Ше од 100.000 
пута маса калцијумове хромосфере. Сунце би 11ребало да 

потисне своју хромосферу и да је заrмеrни потпуно новом 

сваких пет минута, да би се тако ослободило масе, која је 

једнwка маси што је губи зрачељем. Према посматраљима 
Сунца, такво одбаци1ваље масе очњгледrњо не постоји. Др)У

гим речима, да би се напред наведено трајаље елюљуције 

свело на поЈювиrну, требало би да се у свакој секунди по 

сантиметру квадратном са Суњчеве пов,ршине одrвоје би

лион атома. Можемо закључити, мислим, да не постоји 

краhи П!УТ за ст1вараље маље масе, и да се пра1ктично ~сав 

губитаrк масе мора приписати зрачењу. 

Напюменули смо раније (стр. 239) да Природа изгра
ђује звезде дајуhи им веома блиске масе, али да допушта 

и извесна отстуrпаља према овоме моделу, у виду грешке 

од једне щуле. Верујем да смо још уч111нили неrпра.вдrу, и да 

је она мн01го пажљиrњија у своме раду, него што смо прет

постаrвљали. Требало ј е испитrивати кома1де ·к:оји су тек ис

пали испод прес е, ј е р ј е погрешНiо узети оне, Чlији ј е знат

I-ЈИ број био у промету вerh стоrтинама билиона го,дина, и 

који су се због употребе прилично њз.лизали. Акю се по

сматрају звезде скоријег порекла, тј. дифузне звезде, на

лази се да 90°/о међ1у љима имају масу у граrницама између 

2,5 и 5,5 пута Сунче:ве масе што показrује да су зrвез,де 

у почет'ку биле изграђене према љюювом моделу •Са истом 

таЧiношhу као и људски створови. У томе се разма1ку масе 

притисак радијације повеhава за 17 до 350/о од ,уrкупног 

пrрит'исrка. С обзиром на све веhи значај који тежи да за· 

узме притњсак ра,дијације/) може се очекивати, миrслим,. 

да баш овај интерrваЈr образује одлучни стадијум. По на

шем мrишљељу, све су звез:дане масе у поче11ку скоро са

свим једнrолике (штю не июкључује могуhност постојаља 

малог броја ИЗIУ'Зет:них звезда ван горљих граница); зраче

љем масе током времена ·из тих једrноликих маса настају 

слабије масе. 

Сунце се сада налази тренутно у стаљу мира, јер му се 

израчена количина енергије изра.вњава унутарљим ослобо

ђаљем интра-атомске енергије. Али, коrначно, оно he се из

менити. Промена, или еволуција, биhе непрекидна, но у 

1
) Види стр. 240. 
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цишу бољег објашљеља говорићемо о љој као да се дешава 

у скоковима. Разлог промене могао би се д1војако замисли

ти: прrво, износ унутарље атомске енергије може да опад,не 

услед исцрпљеља, те није даље у стаљу да уравнотежава 

зрачеље; ,щруго, Сунце мало по мало постаје звезда слабије 

м.асе. Рани ј е те ор иј е прихватиле су уоlПште први узрок, а 

ми можемо прет!Поставити да је он од уплива у току џи

новског стадијума звезде; јасно је, међутим, да разлог 

спуштаљу главног низа треба да буде у ГЈубитrку масе.') 

Разлика између џиновоюих звезда и звезда патуљака лежи, 

изгледа, у томе, што обилна, али брзо исцрпљена сретства 

унутарље атомске енергије за време ста,щијума џинова, 

ишчезаЈВај'У и уступа:ју место много окромнијим могуhно

стима у току стадијума патуљака. 

Кад Сунце буде постало звезда слабије масе, мораће 

да обнови сњој е унутарље у1слове. Претпоставимо да оно 

најпре покуша да одржи свој1у caдarruљy густину. Као што 

смо објаснили на стр. 177, љегову унутарљу температуру 

можемо да изра,спунамо, па налазимо да смаљеље .масе, при 

сталној густини, повлачи за собом опадаље температуре. 

А то he нешто мало смаљити и губитак на унутарљој атом
ској енергији, јер се не може сумљати да се при вишим тем

пературама ослобађа и већа количина интра-атоrмске енер

гије. Тако омаљеrна издашно ст неhе бити д!оrвољна да урав

нотежи израчену енергију; звезда he се тада окупљати и то 
баш онако, као што је прет,поста,вљала стара хипотеза о 

скупљању, која је саовњм ощбацИiвала трошење у1нутарње 

атомске енергије . .Узрок промене је ry губитку масе, а прво 

што отуда наступа је повеhаље r:устrи1не, која је друга ка .. 
рактеристика напредоваља у главном низу. 

Пођимо за последицама нешт1о даље; повеhање гу· 

СТ''И'Не изазива повеhање температуре, кој а, опет, са свој е 

стране отвара сланину за /)71Нутарњу атомску е1њергију. Чи:vr 

ј е славина толико от1ворена, да се губитци еrнергиј е израв

навају зрачељем звезде, скупљаље се прекида и звезда је 

у равнотежи, али са маљом масом а већо.м густином. 

Видећете да се треба позвати на зак01не према којимil 

1
) Исцрпљење залихе енергије без промене масе повукло би за 

собом скушьање знезде, па, дакле, и повећање густине; постојао би 
тако извесан однос између густине и масе, што посматрања познатих 
звезда ниуколико не потврђују. 
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се управља ослобађаље унутарње ато.Уrске енергнје, да 

би се квантитативно објаснило: зашто при прелазу r·Јrав,ног 
низа једној одређеној ма,си одговара одређена г1устина. 

Ск~'пљаље мо:р3 да траје ове до онога тренутка, док уну
тарљи услови не омогуhе осЈюбађаље у1нутњрље атомске 

енергије у толикој мери, колико је потребно за изравнава
ље зрачеља. 

Бојим се да све ово не изгледа сувише сљоже;ю, јер 
желим да покажем како се эвезда посЈrе промене масе ауто

матоки вра:hа у стаље рагнотеже. Променивши масу, звезда 

има поново да реши проблем унутарљих услова што су 

потребни за љено уравнотежеље. Укол1ико су у питаљу самп 
механички у1слови (одржа1ваље горљих слоје1ва), она може 

да изабере неко ма К"оје стаље из низа стаља различитих 

густина, под условом само да љена унутарља температура 

одговара усвојеној густини. Али, таква је равнотежа само 

привремена, и звезда се може примирити тек кад сланина 

за унутарљу атомск1у енергију бу де толикЈ отворена, ко-

лико ј е потребно за урав'Нiотежеље зрачеља, кој е ј е, као 

што смо видели, практично одређено масом. Звезда, дакле, 

одврhе слав'Иiну све док јој она не обезбеди равнотежу. 

Професор Russel11 ј е додао ј ед ан важан за!Кључак. От
варају:hи славину звезда не поступа разборито; један покv· 
шај треба аутомат1ски да понуче следећи, па је веома .>н~· 
чајно да се овај последљи сам по себи приближава, а не у

даљује од праве вредН!оои. Услов је за приближавање тој 

вредности, да ослобађаље унутарље атоМtске енергије ра

сте са температуром или ГiYICTИIHOM. 2) Ако она опа~,д,а, или је 

застоју, покушаји he бити ове даљи и даљи од тражене 

вредности, тако да звезда неhе моhи да доспе у стање ста

бюше равнотеже, иако је она могуhа. 

Неопходно је потребно, да се као један од закона 
::'З ослобаЈ')аље унутарље атомске енергије усвоји, да ље-

с:. 
гова орзина расте са температуром или гу,стином, или са 

обема једновремено; IY проти:в1ном случају, интра-атомска 
енергија не би испунила улогу због које је уведена, тј. да 
звезду одржи дуго у равнотежи. 

f-lcoг!ГEIO ј'с, меi-.,утим, то, што је услов равнотсже ис-

") То је повећање усвојено у нашеы опису а~ .. rоматског rюправ
љања звезде, а видеће се неопход ност његова ;-свајања. 
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пуљен кад је средrишна температЈУ!ра око 40 милиона сте

пени, па било да је звезда на почетку, у средини, или на 

крају главна низа. Звезде на почетку ослобађају 700 ерга 
енергије 'У секуrнди по граму материје; Сунце ослобађа са

мо 2 ерга , а Krueger 60: 0,08 ерга у секунди. Чудновато је 
што звезде за обезбеђеље таЈКО различитих издатака енер

гије, треба да ~оюпеју до истих температура. Изгледа као 

да при те.мпературама <нижим од ове границе, нема слобод

них ни 0,08 ерга енергије, али чим је та температура по

стигНtута, извор практично постаје неотраничено издашан. 

Могло би се готово веровати, да постоји нека врста тачке 

кључаља (независне Ojll, притиска), при којој материја пn

чиље да превире, ка1<о би се претrворила у енергијrУ· Читава 

ј е по ј а ва сва:како веома изненађу jyha. 

Додаhу да је температура џињовских звезд~ знатно 

нижа од 40 милиона степени. Изгледало би као да се оне 

ослаљају на нарочитте залихе унутарље атомске енергије, 

које се ослобађају при нижшv1 температурама. Кад звезда 

утроши ту залиху, прелази у главни низ и ту почиље да 

исцрпљује своју главну залиху. Потребно је уз то, иэгледд, 

претпоставити, да та љена главна залиха не тр!је неогра

ничено, тако да звезда (или оно што од ље преостане), на

штајуhи главни низ, прелази најзад у стадиј белог патуљка. 

У стаљу смо сад да одговоримо на питаље што сте 

желели да ми га постаrвит:е, можда, још и ра!Није. Зашто 

пулзира звезда о Цефеја? Могло би се одговорити да је 

осцилациј а потекла од каквог с.ЈI1учајног догађај а. У колико 

можемо да прорачунамо, једном започета осцилација траје 

нешто око 10.000 годи,на, цре него што се савим умири. Али 
су 10.000 година време које се у односу на трајаље живота 
звезде сад моrже занемарити, па awo се замисљи бројност 

Цефеида, ово објашљеље из,гледа нетаЧ!но, ча1к и аrко бисмо 

могли утвр,щити природу претrпостављеног случаја. Много 

је вероватније да пулзирање наступа само од себе. У зrвезди 

се ослобађају огромне юоличине топлотне енергије - мно

го више него што је потребrно за изазиваље и одржаваље 

пулзираља ·-· а најмаље су два различита начина, преиа 

којима се може претrставити да појаву пулзњраља проузро 

кује топлота. 
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. . Ево првог. Претпоставимо да постоји веома итбо 
IlУЈiзирш-ье. При сабијаљу зЂезде љен · 

, , , а је температура и 
густл~а веhа него обично, сланина за унутарљу атом~кv е-
нерпiЈУ више је отворена. Звезда се загрева и ~ај топл~тни 
вишак ствара експанзивну силу, кој а се противставља саби
Јању. У тренут,ку највеhег ширеља, напротив, сланина се 
МаЈ!(; притвара, услед чега нacтyllla губитак тошюте што 
опет, смаљ1ује отпор према следеhем сабијаљу. Наиз<tенич: 
на L~шрења и сабијаља постају, дакле, све снажнија и сна
жнија, и тако ОIД малог почетног поремеhаја настаје ја
ко П'nЈ''Ираље Б 

.r, ,-, . иди се да звезда поступа са славином за 
унутарљу <iтомску енергију као парна машинг са упусним 
вен:Ћ,'Ivм на својој с'f\убљини, тако да пулзације звезде на
СТ:lЈ.У као и пулзираља машине. 

Превео М. Протић. А. S. Edding:ton. 

Sonce v a\/Qustu 1Q38 
Sопспа 1 Stev. пovi!J 1 Dosezeпa veblkost 1 stt:v. skupiп 1 Povprec. heliogт. 
ро1оЫа 1 .. skнр1п .. 1 posaшezпil1 peg·. 1 s svet. tгakovi 1 siгiпa skupiп 
Seveiтla 1 1 5", 10", 15'', 20", 1 · .. 

1 

· · ···---------
ро1оЫа 1 22 _ 1_2_5",30",_:3_6'', S5'', 1 ,з + 1зо,222 
Јнzпа·--г~----· 110", 15", 20", 36", 1 --- 1 
ро1оЫа 1 17 ! 40", 55'', 70", 72", 1 б 1 15о, 

Datшлi prehodov skupiп preko пav1d. t 1 · 
kгоо·а VR · t 1 v . сеп 1а пеg-а шeridiaпa 111 "'t 1 ппv о осепо ро ve11kostJ 111 шteпZ!teti skнpi:1 _ sestav1)eпo v ше eoro оg·1спе svr11e. ' 

!. Ма/е skupine in peg·e: v ayo·нstu 1938 dпе · 6 12 20 26 29 31 
1!. Velike sku_oine: У aygнstн 19.'38 dпе: б, 7, i1, '21, '23.' ' ' · 
11!. Sku~me: sv~tlobmm tгakom: У avg-ustн 1938 dпе: 9, 10, 13, 14, lб, 
~kћvпost \1 sp1os~1em п~g1о РОЈеПЈнје z1asti па juz_пi po!obli. 

1 ~ еу1еrпа ро!оЫа s:: 1110с1ю нt11ра ргес1 kопсеш пtша, пakar se Ьо 
sp оsпа а ztly:юst Zl11a!1)sa1a razYeп olJ casu SL1bшaks1il110Y. 

Pnv. observatorirja za sonce v Ljubliani, v septembru 1938. 

Ivan Tomec. 

Sunce u Julu i a.vgustu 1Q38 
1 

. U mjesecu ju!u proшa~rali smo Sнпсе 13 рнt, jer smo 23-ceg ot н-
tо\ ai1 1z _Zag reba. SaSYillЛ tнле mogli smo posшal!·ati silnн porast ~e
latпost1 PJega t1 ov?me 11l)esecu. Suпce Ьiio је tako aktiYпo, da је 12-tog 
t._ ШЈ. Wolfoy reiatJyш Ь!_ОЈ dosegao епоrшпн Yrijedпost od 447. Isti ct:a

11 ~!la Је I granuiacJ)a pvoYrsшe Sшн:а пајvеса. "Sredпja" yrijec1пost Wolt'ova 
re!ativпo_g brop. za otaYJ )tll Ьila је 247,1, а tako Yelika Yrijedпost је 
1 Yrlo Г!Jetka. Naravпo, da sшо za oYako jake djelatпosti fotoиrafisali 
Suпce. ь · 

Iza пaseg· povratka н Zagreb mog·!i smo rad:i Ioseg· Уrешепа cla po
sшatraшo. S~nce ll augustн samo 7 dапа. Djelatпost pjega i gтaпulacije 
b!Ia Је Па)vеса dпе 1б-tog t. l11J. "Sredпja" vrijedпost vVo1fova relativпoo· 
broJa Ь11а Је н aug·ustu sашо 100 4 "' 

Pri:v. pos.taja za kemicku Jfzilщ и Zag1·ebu. 

Р го!'. Dr. Stjepaп MolюrO!' Юс. 
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Меркур у Би к (ј 

Вене р а Q Близанци п 

Земља о Рак § 

Марс d' Лан Ј(, 

Јупитер '2ј_ Девојка rтр 

Са тур н ћ Вага о:= 

У ран 6 · Шкорп. lljy. 

Нептун '±' Стрелац +)!> 

Плутон re Јарац ;о 

:Квадрат. о Водолија ~-

Опозиција? Рибе х 

за.нииЈЬиве по}~ве 11 
6 х венера на најве\шј хелиоцеюричноЈ лаi!Iгуди5 , У 17 · 

- . Нептуном у 911' Марс ЈУ жно. 
12-Х Марс У коr-ьункцщи са ( 16 , 0 22 октобра). 
16-Х Метеорски роЈ Орионида од д 
21-Х Највећи вечерњи сЈаЈ Венере. ' 1 Ме кv у коњункцији са 
24-Х Сунце улази У знак ШкорпИЈе :, 21. р . Р 

месецом у :љ на 2:~' северно. 

Шетrьа. по небу ~ . бро . · је сваком љубитељу неоа до 
Јужно од сазвежђа Пегаз, к~~ГII' од сјајних звезда, налази се 

познато по своме чувеном(;ет=~i~tsј ~ ~{оме нема нарочито сјајних оо-
велико сазвежђе Водолща qu . У 1·реЬе привидне величине. . . . . де а t:! скоро с б 
јеката; на)с)аЈНИЈС звез ' 'језицима грчком, латинском и ара · 
Своје име, које на сви'IIа стаЈ?ИМ . вод/ сазвежђе је добило по Је· 
љанском, означава човека КОЈИ лиЈе ' 

"~~'·· .,~ ~"'n~т.пл 7,2;'\ оед 21 одозго омакла се једна 

:1HO'II, при лепом вре'\Јену и с ыа.:rо 'lrаште, :~ако IHiдЉIШO'II "'lшазу" 

звезда који се, 1Јсшазе!1и са севера, завршава код сјајне звезде Foшa1-
11aut у ЈуЈr;ној p11fiи. На стариrrскюЈ картаыа Водолија је увек прст
стављана у вид\ .\•иа;<иl,а r'ојн из једног суда просиiЈа воду у уста 
Јужне рнбе (FomaЉaut 1-та араСЈљанскО'II значи уста рибе). 

Интересантно је сетити се да је Toblc Мауег ви;(ео 1756 у !3одо
,:rији Уран, не :онајуl1и да је то један од чланова Суriчено1· систеыа. 
И Lcmonnier је више 1rута, 17б0, 1768, 17li9 и 1771, видео ов~· гr:rанету, 
али је веровао да је то нека звезда и није упорсГ;ивао њенс по.тюжаје, 
по којима је :vюгао устанонити, услед IIO'I'Iepaњa по нefiy, :1а се радн 
о планети. Тако је с,сrава за Ураново о·љриl1е припала Heгsc!Jel-y, који 
га је, захваљујуl,и cнo'lre иоlшом тe:recкorry, видео као 'lra.-rн кружнh а 
!!е као оста.'rе зве:з;џ: у виду тачке. 

У Водолији иш1 више про~rенљивих звез.-<а са .·!)том периодо'r; 
најдужу периоду има звезда R AquarU (387 дана), а највеl·,у промену 
сјаја звезда Т (од 7т,7 до 12ш,7). Од двојних звезда најзанимљивија 

је ~ Aquari} (4ш и 4ш,:Ј), чије су кmшоr-rенте, једна бе:rа а друга зе
ленкаста, на угловној :1аљини од 7",li4; њу је Irрви послrатрао, 1777, 
Clпistian Mayer. Једно .rreпo збијена Јато, које је открио Maraldi 174() 
а нешто касније описао Messicr, такође се налази у Водолији; то је ја-

то М 2 ( rt =2111 :JOm, $=-с: -1 ", 1) ~-:ој и се налази између звезда Pe
g;asi 11 ~ ACJuarii. До W. Hersc!Jcl-a сматрало се да се ту ради о једној 
маглини, али је он успео да га растави у звезде. Ово јато садржи 
стотинама хиљада или више ми.'rиона :-Јнсзда, које су једна од друге 
у даље не по више снетлосrшх година, али му ипак rrринидни п речник 

износи само 8' јер је од Сунца :-,-даљено око 4:i.OOO светлосних година. 
Најза,'Ј,, и ;(ofipo позната планетарна маглина N. G. С. 729:3 такоi)е се 
налази у оном сазвежђу (в. слику на стр_ 25:i). 

У Јужној риби, која је вeli у flто,1е:нејевој Алмагести постојала 
као засебно сазвежђе, могу се голим оком видети само 22 звезде. Нај 
значајнији објект је звезда прве величине (1ш,29) Foшalhaнt, која се 
иако се налази на :30" јужне деклинације, може ујtсен видети из наших 
крuјева. Она је од нас удаљена око 25 светЈrосних година; то је бе.:rа 
звезда спектр<Јлне класе А и rrонршинске температуре од 11 000", чији 
је прсчник три IIyтa вс!нr О/\ Суr-rчевог. Е.-1. 

Време у ЈУлу и августу 
(И з даје ваздухопловно метсоролошко оделсње у Земуну). 

Месец јули био је доста променљив, нарочито у првој половини. 
Доста ј а ка променљивост у временским приликама наступила ј е услед 
пој ачане делатности циклона, нарочито над источном поЈrоЈшном кон
тинента и над северозападном Евроном. Појава цикЈrона у околини 
Британских Острва изазивала је из.:шв н.:rажног и хладнијtг ваздуха 
са океана на европско копно, који је долазеl1и у додир са тошшјим 
ваздухом изнад континента, изазивао јаче наоблачење, кишу и олује. 

По доласку на топлије копно, доњи слој овог ваздуха ушоро 
се загрејао, те је постајао јако нестаби.пан нзазивајуl-,и об.;rэке нсрти
калног развитка, који су дав~ыи пљусю)не кише и ыестимичне олује. 
Уплив овог ваздуха осећао се и у нашој земљи, нарочито на северној 
половини и у планинским пределима, где је било доста O,i!yja праЬе
них пљусковима кише и појавом града. 

Услед појаве циrоrона у околини Јужног Балтика, са севера Le 
спуштала извесна количина хладног ваздуха арr,тичког порекла, која 

је долазећи у средњу Европу изазива.па још јачу нестабилност у вре
менским приликама. 

Услед загрејавања овог ваздуха, стварао се повољан терен за 
стварање већег броја секундарних циклона, КОЈИ су условљавали до
лазак нових хладних ваздушних маса са океана. 

Само у оном случају, када је наздушна ыаса, која је доЈЈазила 
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КРЕТАЉЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА д' ПОЈЕДИНИМ МЕ
СТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ Ј;' МЕСЕЦУ ЈУЛУ 19:38 ГОДИНЕ. 

1 1 

2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1:3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2:3 
24 
25 
26 

СТАНИЦА 
(~1есто) 

ЈЪубљана 

Загреб 
Марибор 
Бања Лука 
Сарајево 

Плевље 
Тузла 
Мостар 
Краљево 
Слан. Брод 
Нови Сц 
Осе к 
Сента 
В. Градиште 

Београд 

Крагујевац 

Ни ш 
Зајечар 
К. Митровица 

Пеh 
Скопље 
Дем. Капија 
Би то љ 

Р аб 
Сплит 
Херцег-Нови 

1 19.8\ :31.0\ 
1 21.61 32.91 
1 19.61 29.0\ 
1 22.91 :38.41 

19.51 :34.4[ 
19.7\ :3:3.51 

1 19.71 :34.0\ 
1 27.51 39.6\ 
1 22.71 :37.01 
1 22.81 :п.оi 
'i 22.91 37.4i 

22.:31 35.2\ 
1 2:3.:31 :36.5'1 
1 2:3.51 :38.21, 
1 22.71 :жој 
1 22.91 37.71 
1 2:3.61 :36.51 
1 2:3.6\ :38.0\ 
1 22.01 :3:3.8i 

1, 2:3.5\ :35.0\ 
1 25.1! :38.21 
1 26.61 :37.4\ 
1 2:3.5\ :36.0\ 
1 24. 11 :32.51 
1 26.71 :37.71 
1 25.61 :34.71 

Број дана 

9! 6.7\ 111 1 4 201 11\ 1 11:3.7 
2 8.:31 11: s'' 51 101. 3t -1 99.7 

'2 7.31 111 5\ 9', 91 -', 97.6 
Ч, 10.2\ 51 91 61 10\ S\ 11 92.6 
9 б.Оi, 12\ G' 5i 151 15! -\ 111.2 
9 0.51 231 7\ 51 9\ 2\ -! 19.0 
21 :3.51, 121 10', 4\ 11\ -~-1 108.1 
ч 14.5: 5i 12i 1\ 5\ 6 11 50.2 
9, 7.5! 12\ ш, 1\ 12\ 7\ -\ :36.9 
!:' Ч.Si 5! 9\ :3\ 10\ :3\ -1 54.4 
Ч R.Зi 12\ 51 1\ 1411 7] -1 70.9 
Ч. 1l.R\ 51. 1:31 1 i 10'[ 6\ - 1

1
, ~77 .~ 

91 10.Ri 12\ t:1. 4i 121 7; - и .1 

~) 6.6\ 121 7\ 81 81 -1 57.0 
91 7.()! 121 9! 71 7\ --1 98.1 
9' 7.5\ 11l '11 11[10\-1 47.0 
91 7.4i 12i 8\ 81 1QI __ 1, 21.7 
9] 8.Бi 13! 11[ 81 6\ -1 54.8 
9i 6.61 12[ 13] 51, 21. -1 20.9 
91 7.4'

1 
121 14i :31 Б\ -! 

1
6
0

·1
1 Ј()! 7.71 1')i 151 б! ,') -i . 

з: 1~.6ј 12'1 22 1 з'1 1'1 -i 20.2 
101 t.O\ 1:3\ 81 6\ 9ј, \ 17.1 
;)()i 12.2\ 4 1

• 1:"11 7\ 5\ -1 2:3.6 
30] 16.0'1 111 19\ 71 71 --1 10.7 
зо: 1:3.81 11[ 17\ 2\ 41 -1 10.8 

на копно,. била дост~ сна~I~а~и~~д~3~ее;на:т~.~:d~ш~;=~~Ј:~ 
3~";:~:~<~r~~~~ 

ских цен1 ара, КОЈИ у. д . на е в опским континентом а и код 
прилика:v1а. У таквом Је случају д , Р ~ 1·е запая·ена нарочито 

р о време Оваква ПОЈ а ва о и ла с ' , 
нас владало вед · П ~ љшаље у временским приликама 
уб другоЈ половини ~в~~д~ес~i~~ ј~о~~лазеhи влажан ваздух, будуhн 
ило )е запажено '• . слабије опадаље притиска у 

загреј ан изнад европскоуг ко~на изазЈ.~ва~аступало извесно уј ед на чење 
појединим преде;шма. след тога 
ваздушног притиска на веhем простору. . ·е из приложеног 

Кретање временских прилика по данима види с 

прегледа: ј Краљевини 
1-2 јула: Ведро и топло врем~~ю~~~ои По~тепено' наоблачење 

') јула· Ведро на ИСТОЧНО) ' . ЉУ 
• . . )·е било ~1естамично олу)а и кише У п --

на западноЈ половини, где 

сковима. ,_ еч кишом и местимич-
4 Ј·ула·. ()блачно са извесним заХЈiа,Јењ ,, ' 

н им 

НИl\11 

Б топло време У јуж-
олујама на веhој северној половини. едро и 
крајевимј. 
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Б-9 јула: Ведро у цеЈrој Краљевини. 
10 јула: Ведро у целој Краљевини са повеhаном облачношћу 

на нрајњем западу, где је било олуја и кише у пљусковима. 
11 јула: Разведравыье у западню1 крајевима. Преовлађивало 

је облачио са местимичним олујаыа и кишом у пљусковима на осталом 
де:1у државе. 

12--1:3 јула: Ведро у целој Краљевини. 
14 јула: Делимично облачно у целој Краљевини. 

1Б-16 јула: Ведро у целој Краљевини. 
17-19 јула: Претежно облачно време са местимичним олујама и 

ПЉ~'СI{ОВИМа КИШе. 

20 јула: Разведравање на западној половини. Претежно облач
ио са кишом у п.љусковима и :~1естимичним олујама на источној по-
. 7ЈОВИНИ. 

21 јула: Ведро у целој Краљевини. 
22 јула: Постепено наоблачење у западним крајевима, где Је 

би:ю и кише. Преовлађивало је ведро на осталом делу државе. 
2:3-2S јула: Претежно ведро са повеhаноы облаЧношhу у север

ниы и северозападни~I крајевима, где је било местимичних олуја и ки
ше у пљусковима. 

26 јула: Претежно о6лачно на источној, а ведро на западној 
ПО.'!ОВИНИ. 

27-:30 јула: Ведро у це,;rој Краљевини. 
:31 јула: Ведро у целој Краљевини сем северног дела, где је 

преовлаl)ива.ло облачно са нешто кише. 
Кретаље метеоролошки е.;н~~·1еш1та у појсюшим местима наше 

I{ра.ъевине види се из приложене табшще. 

ВРЕМЕ У АВГУСТУ 

У почетку месеца августа скоро цела Европа а и наша држава, 
била је nрекривена сувим континенталним ваздухом високог притиск~ 

чији се центар лагано померавао од Британских Острва преко Данске 
и Скандинавије у Русију. Све док је постојао уплив овог високог при
тиска над јужном половином Европског континента влада.i!О је ведро 
и .1eno време. Међутим почев 4 текућег месеца на Средоземном Мору 
и над западном Европом услед велике ведрине неба а у вези с тиме 
и јаче сунчеве инсолације отпочело је слабљеље високог притиска и 
ствараље слабијих цикЈюнских центара. Појава ових цик;юнских цен
тара изазвала је долазак ваздуха из јужних предела на Средоземно 
Море и на континент, г де се услед тога још више појачавала делат
ност циклона. Одржавање цик.тюнских це:нтара на Средоземном Мору 
и јужном Балкану, омогуl1ило је спуштаље континенталног ваздуха 

из централних и источних делова континента. Долазак овог ваздуха 
осетио се највише на северној поЈювини, а нарочито на североисточном 
делу· где је било често олуја са пљусковима кише, док је на југу било 
веl1ином ведро. Међутим делатност цикЈюна све се више ширила на 
континент, услед чега се свуда повеi1ала облачност и владало је доста 
нрш1енљиво време. 

Нови излив влажног и хладн~ег ваздуха са океана у западну 
Европу изазвао је јако наоблаче1ье, праhено олујама и кишом на за
падној половини континента. Под упливом долазеЬих хладних ваз
душних :v1aca са запада, топли ваздух циклона постепено је узмицао 
даље према југу и истоку. Уплив хладног ваздуха осетио се и у на
шој зе;vиьи, где се такође наоблачило и падала је местимично киша, 
а било је и олуја. Остаци топлог ваздуха на Црном Мору, под упли
вом јаког антициклона на северу Русије, били су потиснути у област 
Карпата, где су омогуhили стварање дубоког циклона. I-Ьеrова појава 
у средљој Европи изазвала је нагли излив хладног ваздуха са севера 
СI<андинавије, који је уз бурно вре;vЈе донео у средњу Европу осетно 
зах.Јађеље са об.пачним и кишним временом. Уnлив овог ваздуха осе-



З! 
4: 
5:1 

о: 
7~ 
8' 
g; 
щ 
111 
12i 
1:3[ 
14\ 
151, 
1 (): 
17! 
181 
191 
201 
211 
221 
2Зi 
24\ 
25\ 
261 

СТАНИЦА 

(~rесто) 

1\'\арибор 
Бан, а ЛуЕа 
Сарајево 
Плевље 
Тузла 
Мостар 
Краљево 
Славон. Брод 
Нови Сад 
Осе к 
Сента 
В. Градиште 
Београд 
Крагујеuац 

Ни ш 
Зајечар 
\{_ Митровица 
Пе!о 
Скопље 
Дем и р Ј{апиј а 

Бит о љ 
Р аб 
Сплит 
Херцег-Нови 

т~шiературс 

20.11 :31.()! 
18.5] 28.о: 7.Н 

21.11 з:3. 71 н.к 

:30.3) 18.2, 
' 18.0[ :30.9, 7! i 

2[ 1 20.71 :34.81 
24.:31 :37.2, 51 

:35.1\ 2[ 21.31 
20.8\1 34.71 31 ~).4 

7.2 21.7] :35.01 31 
20.71 33.01 :31 10.5i 
21.71 36.7! :3/ 10.2 
21.7!1 :3Б. ј 1 :3[ 7.81 

21.4\ :њ.51 21: 10.0 
21.91 :3Б.7i :)] li.5j 
22.61 35.5i :3\ 5.9: 
22.01 36.0[ 41 ().4' 

3i 4.:2' 20.61 :32.81 
:34.0\ ;)1 7.4i 21.6\ 

23.0( 35.2[ 21 5.7 1
, 

36.4[ :3] 9.0[ 24.91 
21.81 33.4\ 221 4.0i 

1:.\.01 22.11 32.5\ 51 1 
14.9' 1 24.4!. 36.6\ 51 

i 24.5( 34.51 11 1к.2: 

2;3 4 
19 :1 щ t\:3.7 

ьi 20! 175.:3 :25 :3 
:25 б 5 14[ 98.6 
27 

_, 
/ј 14! 105.1 1 

15( 150.9 25 9\ 41 
10 -i 151 64.1 25 о, 

24 4 Б[ 171 152.4 
25 .,1 ,)1 41 161 97.3 
25 s: 5[ 191 92.2 
2Б 7' 6/ 17[ 70.3 
:25 121 1:31 t\7.9 
:ю б\ 111 б4.1 
:2,') :31 1Б] :ю.о 
2f) 71 1:31 З:-\.4 
25 ! :2[ Н\ 20.6 
2Б :21 141 43.0 
:25 31 12\ 43.7 

21 10\ 25 
2Б 1 101 1 
25 щ :31 141 
24 4' 21 9\ 1 
30 1:21 -1 121 
:30 111 1 i 121 

. , , жаве где је тако!)е влада.1о ти о се и на северно) поЈювини наше .LP ·е пр' и ~ике владале су изме-
време Овакве временсi, Ј • облачно и кишно ' · циi··юнских центара у средњо) и 

ђу 24 и 2б августа. Ствараље нових 'Јiа~:ног ваз '(уха који се нешто 
· · Е 1 оrањипо Је утицаЈ х r. • ' и ЈУЖНОЈ врош ·' · 6 . ,1. а нестаби.шост у временским пр -
загрејао, али се с тиме Ји,:ш. по~.~ ,а:: наоблачило и падала повремено 
ликама свуда на континент:,, г,, 

киша. , 0 , вп•ст је био доста променљив, ки-Према горе наведеном ~-Iесец а, - 'еца Ј·ада је теипература У 
шовит и Щ)ОХЈrадан, нарО'IИТО кра);м. ~Iec ', ~ " 
токv- ноhи У планннским пределима uн .. Ја .и изнад ? . се из пршrоженог 

- !{рет;ње временских прилика по данима ВИ,\И 

rшегледа: - 'а нешто облака :ле-- 1-6 августа: Ведро У це.;юј }l.раљеншш С' . 

стимично. ~. , на северној rю.повини, где је 
7-8 августа: Де,Јлаић~~нош~о~Iаr;~,~--сковнма. Преовлађнвало је ве-било местимичних олу -

дро на јужној половини. 
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9---11 августа: Претежно оu:1ачно са HIIIHHI у rrњусковюrа н мt:
спr~rrrчнны о:1уј,1"а. 

12 августа: Ра:онедрн,:ю се у цt::roj Краљевини. 
1:3--1Б августа: Делюшчно оu,·Iачно са н.:ьусковю1а КНIШ:' н ~Iе

сти~rичним o:Iyja~ra. 

]() августа: Оu.·rачно са :IICCTIOIH'IIrщr r..:ишmr на севt:рној, а ве
дро НС! j_v/1\HOj !!ОЈЈО!ЈИНН. 

17 августа: Ведро у це.'юј Кра.ъевини. 
lK августа: Преовлађнвало је оG.с1ачно са .\I~cпr~rичrш~r кишо:~r у 

целој Крал,евини нарочито у :-Јападшш крај еню-1а. 
19---22 ан густа: Преовлаl)нвал о је в~;що у це:ю ј !{ра.ъевиrш cc.\I 

крајњег сЈапада, г де се наоu.·Iачи,·ю и Ј'.'\ е је IЈада.'Ја киша. 
23-24 августа: Оuлачно у це.'Јој Краљевини са извес1rи~r зax.·Ja

l)CH)t:лr И i\H~CTHi\IИЧHO~! !<:ИUI0;\'1. 

2S-27 <ШГ\Тrа: Облачно са нешто I{ИШе _\' сt.:верним крајевныа, 
а Irретежнп не;(ро на пстаЈЈО"Ј дe.ii\'. 

28-:31 августа: Преовла!)ива:л о ј е оG:rачно са ш:стюrичЈIЩ! ки
шо,I, нарочито у .cзarraдrrи'r ){!)ајеви,rа. 

Кретање "rетеоро,'rошr,их еле.\Н'ЈiатсЈ _1' l!oje;(ИIIJHI ~Iести''Ја наще 
државе види се из приЈюжене таu.•rице: 

Pгegled 1 novoзtl 
80-COD!sNJICA POZNATOG А- DVA NOVЛ JUPIТEROVA SATE

STRONOMJ\. Dшс .'Ј a\r~-u~ta O\le ~·o-I~IТ А: Dva поvа JLipiterova satelita 
diпe нavrsio је KO-tu _g·()(Iiml zivotaolkriveпa SLl па MoLiпt Vilsoп opser
pozпati пјешасki аstгопош П г. Н. \1 atoгiji Сагпеюiе IпstilLita н Va.~iпg·
Ko/ю/d, prof'esor LLПiveгziteta i di- tопн ос! straпc Set11 В. Nikolsoп-a 
rekto1· zvjezdaгпic LJ КieiLI. Os1im sана Гоtщ.;·гаГiјата sпiшljeпim telesko
svojim щ!!ic;Iim Il<Hrcпim raclovima,porн ос! 1 ОО iпса. С Ља SII oko 19 ve
zacluzio је р гоГ. Г) г. Kolюlcl панk1r, liciнe. Nji!ю,, pгiiJiizaп polozaj Ы 
specijalпo astгrmoш ijtr, kao izdavac IJio: 
i reclaktor ctrveпog· C:asopisa "Astro
пomisc!Je Nacl1лicl1teп", gde se је od
likovao гijetkoш savjesпoscн, spre
moш i !Љcralпoscu. Nase Astroпoш-
sko dпrstvo zeli sijedoшe нсепјаkн, 
da po%ivi jos llltlog·o godiпa kt·aj 
kгepkog·a zc!rvlja па korist astro-
пomskiiJ пauka. Dг. S. М. 

19:38 
б jllli 

29 jllli 
2Б 3Vf{. 

19:31-i 

Х - Jllpiter 

-0111,6 
---2,9 
---4,6 

Х! - Jнpite1· 

;)() jLI!i +6111,4 
1 ЈУ!,(·. -+ 6,4 

25 av~-- +6,1 

+29' 
+22' 
+ 6' 

+2:3' 
+2:3' 
+11' 

ОБЈЕКАТ БLIZU .JUPIТERA VIII: 
- CЉjekat Ыiztr JLipitera VIII о ko- Pгot'e,or Seaгes izvestava da је s!е
ше ,;<е ~·ovori LI "Аппонпсетепtdl:се polozaje поvЉ Jtlpliterovil1 sate
Card" 43Б, kao sto је pokazaпo doc-lita, о kojiшa se g·ovorilo l1 "Ап
пiјiш posmatгaпjiшo, stvaгпo је је- ПОLIСешепtе Саге!" 455, od'redio Dr. 
с!ап asteroid. (Cirlшlaг lJr. 721 oc!Setl1 В. Nikolsoп sa t'otogтat'ija sпim-
12 septeшbra 19:3к). lјепЉ геГ!е1сtогош od 100 iпса па 

MaLiпt \'ilsoпLI. 

193,'-; 
jLIIi 

svetsko 
\rreш е 

6,4667 
9,4229 

27,3361 
27,3722 
28,:3174 
29,4667 

1,3194 

JLipiter Х 

193S,O 
22h 1 б ш :зS,s42 
22 !Б 44, 60 
22 8 3Б, 20 
22 8 :34, 23 
22 Б б, 57 
22 7 ;)2, 41 
22 6 R, 78 

19:38,0 
-11"17'18",2 
-11 2159 ,6 
-12 з 47 ,7 
-12 3 33 ,О 
---12 () ЭS ,9 
-1210 2 ,Б 
--12 Iк 4б ,з 
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.Jнpjter XI 
svetsko 

193R vreme 1938,0 1938,0 

ј llli 30,4153 22ll16m 19,s85 -12°10' 9",6 

30,4653 22 16 18, 55 -12 10 17 ,о 

31,2837 22 15 57, 98 --12 12 42 ,6 

avg-. 1,4674 22 15 27, 29 -12 1G 14 ,1 

(Cjrlшlaг 1Јг. 722 od 12 sерtеш1на 1938). 

Kn.ji9e I casopisi 
Erwin Mie/Jlnickel: H(jHENSTRAHLUNG (ULTRASTRAHLUNG). 

\)/jsseпscll. r~orscllllПgs!Jer., Natшwiss. RеЉе, Bd. 44. -- (Verlag· v. Tl1eodoг 
:;tejпkopff, Dresdeп н. Lejpzjg 19:38. - Stг. 316; Ьгоsiг. R. М. 23,50). 

U ovoj kпjjzj jzпesellij sн rezнltatJi dosadaпjeg· jstrazivaпja о visiп
skoш (kozшjclzoш) zгасепјн, te је паvеdепа tаспо g·otovo svенkнрпа svjet
ska literatшa о оvоше ргеdшеtн (77 prjkaza ј 2.816 гasprava). Sашо опај 
koj,j ll dапаsпје doba панспо radj, шосј се осјјепјtј g·оlепш koгjst 0\'akova 
pпjkaza rezнltata istrazjvaпja ј gotovo сјеlоkнрпе [jteratшe о оvоше pred
шetн. Isto се tako ovo opsezпo djelo сlоЬго poslнzjti svakoшe stгнспјаkн, 
kao ј аstrопопш, koj,i treba da se нрнtе i н оvн discipliпн. Kпjiga dijeli 
C"t па 17 pogla\rlja, koje с ето геdош пabrojatj: Povijest vjsйпskog· zra
ceпj а; kozшos; Zeшlj а; terestrjcko zraceпje; djelovaпje visiпskog· zrace
пja; telшika шјеrелја; obrada роsшаtгапја; jпteпzitet vjsiпskog zгасепја; 
sшјег visjпskog· zraceпja; tvrdoca yjs. zrac.; priгoda vis zгас.; visjп, zra
ceпje н e1ektrickoшe роlјн; visiп. zгасепје н шag'lletskoшe роlјн; V1isiп. 
zгасепје н шateniji; sеlшпdагпо zraceпje; рriшагпо zгасепје ј пjegova pгe
tyorba, te porijeklo visiпskog zraceпja. Kako vidiшo, pisac је iscrp,ivo 
obradio ovaj probleш, lcoji је daпas ll sredistн панспоg· jпteresa i rad1i 
kojeg Sll blili podlнzetj toliki letovj ll stratosferl!. Bez dvoj!Je се kпjig·a 
odlicпo poslнzjtJi stнdeпtjma, kao i svakoшe kog·a zапiшајн rezнltati панkе 
ј рrонсаvапје kozmosa. Stil kпjige је јаsап, а орrеша vrlo doћra; рјsсн 
ide оsјш toga ј svaka po!1vala za ovakovo djelo. 

NАИТЈСКЈ GODISNJAK 1938. (lzdaje Kraljevska шоrпалјса Х-17, 
а шеdнје Dr. V. V. Miskovilc, нpravпik astroпoш. opservatorjje н Веоgтаdн. 
Оiјепа нvez. Шп. 30.-). 

Pred паша је peta kпjjg·a ovoga g·odjsпjalca, koji је па jпjcijatjvн 
hidrografskog·a шеdа шorпarke ll Splitн росео izlaziti 1934 g·od,iпe za 
potreћe пasega poшoгstva. Ova lшj1iga је tre!Jala da zamjjeпi нроtrеЬн 
Naнtical Аlшапас-а, kojim se је clo tada slнzila Kraljevska шorпarica, ра 
је sadrzaj, raspored i forшat blo podeseп ро sрошепнtоm ј odljcпom eп
g·leskoш аlшапаhн. Naнtjcki God1isпjak је zћirka astroпomskih efeшerjda, 
tabblca i poc!ataka jzradeпih specijalпo za potreћe poшorstva, ali се ovi 
podaci odliCпo шосi poslнzjtj svakoшe, tko se bav1; ozћiljпo astroпoшijom. 
Тн cemo пасi za svaki шјеsес пароsе vrешепа izlaza i zalaza Sнпса, pri
vidпe polнprec111ike Stшca ј Mjeseca, Mjeseceve l10rjzoпtalпe paralakse 1i 
starost шјјепе н daпjma, pocetak 1ј svrsetak astroпoшskog· sшлraka. Za
tim пасi сешо rektasceпzije i dekljпacije Sнпса i Mjeseca, te јеdпаzћн vrе
шепа, efeшeпide plaпeta Veпere, Marsa, Jнpitera i Sаtшпа, te polozaje 
172 пајsјајпiје пekretпice. Zпаtпе sн tablice polarпe zvijezde, MjesecevЉ 
izlaza i zalaza, te j'nteгprolacijoпe tablice. Iza toga slijede vrlo јаsпа нpнt
stva о нpotrebl podataka efeшerjda 1ј tablica, te рошоспе пavigacijoпe ta
blice ј pocUatke, koj<j се паш vrlo dobro poslнzitj kod rаснпапја astroпoш
skih pojava. Pregled staпica ј sеша ешјsјја casovпih sigпala, te пek1i gra
fikoпi о Sнпсн i Мјеsесн zavrsavajн ovo toli potreblto djelo, koje је 
kod паs oћog·atilo literatшн рr,iшјепјепе панkе. Uredпika ј astroпoш. 
opservatorijн ide svaka l1vala za provedbн ovoga pothvata. 

Dг. S. MolюroviOc. 

ГОД. IV 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ

ЈА 3А АСТРОНОМИ]У, МЕТЕ

ОРОЛОГИЈУ И Г Е О Ф И 3 И I{ у 

БЕОГРАД, НОВЕМБАР 1938 БРОЈ 11 

Sostov kometo no osnovu 
posmatгanJo nJihovih 

spektaгo 

Gospodjп G .. Roнgier, upravпik opservatorije li 

Воrdеанх-,н, v р п ја telj 1:aseg Dr~stva, Ьiо ј е !ј нЬаzап 
da za паs casopts пар1sе ova) claпak i Uredпist\'O је 
vеоп:а zahvalпo g .. Roнg1er-н koji, kao i drнgi fraп
~~sk.1 astroпoщ koJ 1 pretstavlj а нtoJjko veci iпteres 
tr 0 Је g .. Rонg1ег Ј еdап od emiпeпtпih francнski]1 аs-
оkп1оша 1 speC1J al1sta za astrofizilш pokazнj е veliku 

па · onost prema паsеш Drostvн. ' 

. Astronomi nisu propustili da spektralnu analizu, odmah ро 
ПJen_om proпalasku, primeпe па пebeska tela, tako da пi kome· 
te шsu u tom pogledu izbeg·Je пjihovoj radozпalosti. 

k . O_d 1864. Dolllati ј.е proucavao, пе !epu kometu (1864 
ОЈН Је otkпo te godшe, vec kometн Tempel (1864 а) 0 · n v d k . n Је 
as~o а ,~~ete. svetlle svojom sopstvenom svetloscu, а da нji-

hovi spektп ImaJU svet/e linije i JiCe na spektre metala. 

~vo c.tkrice potvrdili su njegovi poslednici а пaroCito 

Hugg·шs lюji је posmatrajuCi kometн Tempel (l867 f) пasau 
da .. pored ovog prekidnog· spektra, koji је karakteristican za 
USIJ.:ne g·asove i .~ar~, postoji i jedan neprekidan spektar lюji 
P?tr~e usled odbiJanJa Sunceve svetlosti od straпe vгlo razre
dзeшh gasova od kojih је kometa sastavlljena. 

P~zn~to је da komete imaju vrlo malu masu. Kada kometa 
proJaZI bJJZU neke рЈ t Ь' · . ane е ona 1va Jako pomerana sa S\loje 
putanзe, dok se kod planete i njenih satelita ne pгimecuJ·e o-
setпa р t Ь .. · V ;r ur aCip .. Tako Ј~, па primeг, kometa Brooks (1889 
! v~ro:.'a 1886 kroz сео Sistem JupiterovЉ satelita ne izme

ШVS! nJllюvu putanj~, ali se zaro perioda пјепоg oblUazenja 

?ko S~nca .~d. 27 g~'dшa smanjila na samo 7 godiпa. Na osnovu 
1 .drog1h s!Jcшh slocajeva moglo se zakljuciti da gornja gra· 
шс а mase kometa iznosi 1/10.000 deo Zemljiпe mase. 
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U stvari masa kometa mora паЈсеsсе Ьiti mпogo mапја; 
posto im ј е zapremiпa vrlo velika, to је sredнj а g·ustiпa zпatno 
mапја od gтtstiпe nase atmosfere. Precпik glave пеkе komete 
moze Ьiti izmedu precпika Zemilje i Suпca. Glava !ере komete 
Cruls-Tebbut ( 1881 Ь) imal а ј е u precпiku citavih 1,800.000 km, 
dak!e vise пеgо Suпce (1,300.000 km). 

Kometa se sastoji iz tri dela: jezgra, omotaca i repa. Jez
gro i ornotac zajedпo сiпе glavu koja se пајсеsсе jediпo i moze 
videti н iпstrumeпtima osredпj е veliciпe. ОЬiспо је potrebaп 

vrlo veliki iпstrumeпt da Ьi se moglo razlikovati jezgтo, koje 
је vгlo malo. 

Prvi astroпomi posmatrali su паrаv'ПО spektar g;Jave ko
meta. Od kojih Ьi gasova опа mogla Ьiti sastavljeпa? Prvi је 
Huggins odgovorio na to pitaпje. PosmatrajuCi kometu Wi
necke (1868 Ь) оп је primetio tri svetle trake koje је ideпtifi· 

kovao sa, kako ga fizicari zovu, S\vaп-ovim sprektrom, koji s~ 
doblja kada se pusti varnica kroz etileп, sastavljeп od ug·Jje
nika i vodoпika. 

Postojaпje ugljeпika u tako razredenoj materiji kometa 
Ьilo је dosta neocekivaпo i izazvaao је vrlo velikн раzпјн astro
noma. Ova identifikacija, ospora1vaпa od straнe izvesпih astro
noma нsled neslaganja н opservacijama, Ьila је ipak potvrdena. 
Uzrok ovim neslaganjima Ьilo је nepravilo uporedivaпje ko
metiпog spektra sa spektrom-etaloпom. 

Napomiпjemo da se Swaп-ov spektar moze lako posma
trati: dovoljan је dzepni spektroskop i plameп јеdпе svece. 
Naravno da је on mпogo sjajniji u plavom pllameпu Bunzeп
ove lampe. 

Vizuelпo је pomocu spektroskopa posmatraпo oko dvade
set kometa, а da пiје zapazena nijedпњ поvа pojediпost. Medu
tim 24 јuпа 1881 pojava veliCaпstveпe komete Crнls-Tebbut 

(1881 Ь), kојн smo vec pomeпuli, dozvolila је Huggiпs-н da 
doblje prvн fotografiju kometskog spektra. U ljublcastom i 
ultralljuЬicastom delн spektra, dotle пeispitanom, Huggiпs је 

nasao drug·e tгake нgljenika, one koje se vide u elektгicпom 
luku. Ove trake pripadahu ciaпogenu. Tako је posJe нgljeпika 
i vodonika ustaпovlj е по da н kometama ima i azota. 

S dгнgе straпe pak, н пeprekidпom spektru videle su se 
Fraunhofer-ove linije Suпcevog spektra; оп је dakle morao 
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poticati od odblj епе Stшceve sveNosti '. . . 
111 sumпjalo otkako је 1\. d k ' н sta se uostalom 111Је 
meta po!arizovana U " takgt~ о azao (1819) da је svetlost ko-

. spe 1 u ove komete ko. . vl 
Yim Ыizu. Suпca poj·avt'l . ' Ја Је pros а sas-

' а se ostm tog · 1 · · · D . 
mecena takode i ko.d komet S h Ь а 1 1111Ја пatпuma, pri-
a) i Crulls (1882 Ь) v·. . а с. ое erle (1881 с), Wells (1882 
k . . . ' CIJe Је peпhelsko otstojaпje Ьilo malo i 
ОЈе St1 stoga btle izuzetпo sјајпе. 

Ali takve komete koje se mo u sa v • 

moct1 spektroskona g uspehom proucavatt ро-
• t- sa ra.zrezom retke su te ј е t Ь. 

tгeban пеlсј drнgi iпstrнmeпt da Ьi v· : s oga ю ра-
Та. . . . se uсшю поv korak uпаргеd. 

Ј шstrнmeпat Ью Је prizm-objektiv k .. . 
~·· de 1~ Ванmе Plнviпel preporuciYao. Т : 0!1 Ј.е od 19?_2 
zпе dalJiпe а velikog ot S . . 0 Је obJekttv male zt-
. vora. а tlm шstrнmeпtom v• . 
1Sta moderпo doba kad k . росшЈ е za-

' а sн spe to роЈ· ediпih d 1 k 
'(jezgтa, omotac · . . . е ova ometa 

а 1 repa) mo,g-11 b1tr u pojediпostima proнcavaпi. 

о 

S!ika 1. 

Sematski presek pгizm- Ь. kt· . 
S\retlosпi zraci koji d 1 о ~е tva рпkаzап је па slici 1. 
prizmi р S о aze о пebeskog tella prelaшaju se u 

. пор moпohromatske svetlosti lcoJ·i izlazi iz . 
t1 pravcu АР daje sliku Ь pпzme 
jektiva О. Zra . . . ne esko~ tela_ u F, fokalnoj ravпi оЬ-
р praveci ve" -~~ kOJl .. odgovaraJн POJediпiш bojama izlaze iz 

. С1 1 1 ШаПЈ1 нgао sa pravcem AF Т k . , 

~~~:е~~8~1е ~v~~lr;~~vat~ slika ~ап~~ prellom~j~пe :rv~п~e ~~11~~ 
Bice toliko slika k~mete llk~i~Jll?lcaste, ~ОЈа se vise prelama. 
broшatskih zracenja. о 1ma l1 11Јепоm spektrн mono-

Otvorimo jednu zagradu da Ьismo 
staпak spektra. Vec је odavno pozпato 

нkratko objasнili po
da atomi dајн lirtiske 



276 

spektre, а molekuili trakaste, tj. takve u kojima su sјајпе linije 
grupisane и trake. Primeceno је da u оЬа slucaja ove liлije nisu 
proizvolj no rasporedene, vec р о izvesnim zakonima, tнko da .i е 
za jedan element, na primer vodonik, mogucno ustanovit1 do
sta prostu fornшlu radi pretstavlj ana ucestalosti svih linij а u 
spektru. 

Slicne, ma da slozeпije, formule omogucuju takode pret
stavlj а п је trakastih spektara ko је proiz. ode molek11li ( Swaп-ov 
spektю· mо;екнlа ugljeпika CZ, spektar ci~r1ogeп'1 С). 

Otkrke ovih zakoпa nije dopustalo sшнnјн Lia cmisija 
svetlost! nije t! velikoj zavisnosti od uпнlrа:пјс• strнktнre ato
ma i moll~kнJa, ali kakvoj? роmосн kog шet1<Шizma? to ~е jos 
nije zna~o 

Da l;i se doslo do toga пaravno da је Ьilo potrebпu mnogo 
lнtanja, c.Ji se moze slobodno reci da је atomska fizil\:a, ciji nas 
је brzi aapredak toliko izneпadio i koja је posta!a јеdпа od 
najvazпijih grana, fizike, proizisla iz teorije spektara. 

Boh1·, danski fizicar, predlozio је modell atoma u kotлe 

elektron igra osnovш1 нlоgн. Neutralan atom vodonika, koji је 
od svih najprostiji, obrazнje pozitivno naelektrisano jez~~ra 

oko koga kruzi jedan elektron, kao sto planeta kruzi oko Stш
ca; ali, dok se planeta nikad ne udaljuje od svoje pнtanje, е· 

!lektron moze oЬilaziti oko jezgra ро razпim pнtanjama, Cije su 
dimenzije razШite ali нvek tacno odredeпe, i on moze naglo 
skociti sa јеdпе putanje na drugu pod dejstvom пekog spolj· 
поg ageпta, elektronskog bombardovanja ili apsorpcije svetlos
ti (opticka rezonancija). 

Kada elektron skace na putaпju koja је vise udaljena od 
jezgra, povecava se njegova potencijalna eпergija i to је po
java od koje poticн apsorpcione lliпije vodonika, od kojih sva
ka odgovara jednom tacno odredeпom prelazu. 

Na suprot tome elektron emituje svetlosnu energijн kada 
g·нbl jedan deo svoje potencijalne energije vracajuci se sa dalje 
па putanjt1 Ьlize jezgru. 

Prema tome, svaki atom moze da emitнje zracenje samo za 
vrlo kratko vreme prelaza elektroпa sa jedne па drugu puta
njн, i to zracenje samo jedne talasne dнziпe. Ako se gtleda н 
spektroskop videce se skup liпija karakteristicпih za vodoпik, 
jer u masi gasa, koja ima ogromaп broj molekula, svakog tre· 
пнtkа kod velikog broja nji\1 dogadaju se svi moguCi pre!azi, 

277 
te se moze reci da svetlosпa . асiп . . .. 
rovatnoscи da se dogodi od oJar . a,.svake IШtJe pretstavlja ve
ca ve'lika ima mnogo i t g ајис! prelaz. Ako је verovatпo-
d s ovremenh prelaza sa Ј. ed t 
rиgи, te се se videti ј aka ,. . . . ne pu :ш ј е na 

relativno mali broj ist Ш~Ја!, а ako Је verovatnoca mala i 
Kaze se d -~vren::шh prelaza videce se slaba Нпiја. 

. а postOJ1 optiCka rezonan . . k d 
Jedпog atoma proizvede apsor . . . CI~a . а а se nadrazaj 
sne dиziпe koja ga , p~ 1J.~m zracenJa odredene tala
stavlja u s~anJ·e prt· ;_ pov:cavajиc.1 mu potencija,Jпu energijи 

коmе Је и mog , t· d ' 
zracenje iste ta!lasne dиzine ,.иcnos 1 .. а ponovo eшituje 
Spektrom rezonanci]·e n . gиЬе~1 energ1JU kојн је primio. 

aztva se onaJ spektar kod k 
nacin postaje skиp lin.. . · _ . oga na ovaj 
zima elektrona u takv~~· a~~:~~edeшh razшm mog-ttCim prela-

Ako se osim tog ь· 1 
bombardovanja ЫЈоа, ~о dиs_led elektronskog ili molekиlskog 
raspadnu ili se 'J.edan н·ро__ e,Jsktvom same svetJ!osti, molekиli 

. 1 vtse е е tгопа odvoJ· е od t d 
se поvа strиktura mat . . а oma, oblce 
spektar rezonancije za :;~e,k sp~tso~п~- da apsorbиje i emitиje 
spektra. ara eпsttcan, а razliCit od prvog·a 

Ova teorija Ьila је -t · -. 
toma i molekиla О . udops en~ 1 razv1Jena za veliki broj а-

. . na Је ozvolllla fizicarima da predvid k 
POJave koje se vrlo tesko mog -т . . е ne е 
sipanje svetlosti, ali ko. u-uoct 1 J:r zahtevaJtl veliko ra-
posmatrane Nema da~le sн, p~sto sи btle predvidene, zaista i 
zamis!lio Boi1r niJ·e dalekoe sиdmntJe da ~odel atoma kako ga је 

О S Va1rnosti. 
Gornje ideje posl -·1 

nom1·ma k . . tlZ! е sи kao osnova za istrazivanJ· а astro-
OJl sи znatno d · 1· 

kometa N, d. орпnе 1 rasvetljavaпjи pitaпja sastava 
· . ave 11110 neke od njih k В Ь 

Dнfay-a, W С h 1 ао о rovпikova, Baldet-a 
· о п-а, Wurm-a. ' 

Posle nekoliko pok - · k .. 
potrebпo sacekat1· . иsаЈа ОЈ! su davali puno паdе, Ьilo је 

р о Ј аvн пеkе vece k t К 
hoиse (1908 с) nije Ьil . оше е. ometa More-

. pogodna kao . а. za V1zиa!lпa posmatranj а ni Ьlizн tako 
. ona lZ godшe 1881 i 1882; ali и zamenн za t ь·I 
Је veoma fotogenicпa k v - о 1 а 
koju sи snimili А d ·, аво sto to m_oze posvedociti fotografija 

· е а aиme-Plиvшel i в ld t ( 1 9 slici 'lepo se vidi spektar z k . . . . а е s . ~). Na toj 
sto .i а ОЈ1 se ramJe samo somnjalo da о 
~ Ј na spektrogramima komete Daniel (1907 d) О d . р -
tar repa skoro sasvim Cist i sastavl. е , . . . v ~ !~ spek
:su н опо vreme ь·Ј Ј n od нdvojeшh 11ШЈа koje 

1 е poznate. 
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Sledece godine uspeo је profesor Fowleг da ovaj spektar 
proizvede 11 laboratoriji. Njemu је u istгazivanjima pomaga,!a, 
sedam godina ranije snimljena, fotogгafija spektгa doblvenog 
pomocu jedne cevi sa vodonikom, а na kojoj su se vide:Ie udvo
jene linije koje su ostale zagoпetne. Talasne duzine ovih ud
vojenih !inija Ьile su istovetпe sa oпim najsjajnijim u spektru 

komete Morehouse. 
Citav niz ispitivanja doveo ga је do zakljнcka da uzrok 

ovih pojava nije vodonik, vec pre jedan gas sastavljen iz kise
onika i ugljenika koji se morao nalaziti u neCistom stanju н 
prvoj cevi sa vodonikom. Spektar koji је doblo Fowler poшoctt 
e1lektricпog praznjenja u cevi sa oksidom ugljenika pod malim 

S\ika 2. 

pгitiskom Ьiо је suvise slab, te se nije mogao upotreblti spek

troskop velike гаsiрпе moCi. 
Pгomenivsj uslove паdгаzаја, Fowleг i пjegovi uct:nici 

uspeli su da pгoizvedu 14 udvojeпih liпija, dok se па пајЬоlјiш 
snimcjma komete · Morehouse mogu videti do 21. Osim toga 
опе su izmesaпe sa Hпijama i tгakama straпog porekla. 

Zbog toga se Baldet otdlucio da u ~aboratoriji proizvede 

spektar repa kome.te па neki паСiп koji Ьi, нsled dovoljпe· 
sjajnosti, dozvolio potpunije proucavanje. 
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Deslandres је vec raпi"e izпe 
kometa potice od nadr v . Ј о pretpostavku da svetlost 

d 1 
azaJa molekula od stгапе effektrona Ј .. 

о aze sa Sunca. Stoaa . ь·I . ИЈ! 
koJ'i Ьi do 1' d ь Је . I о рпrоdпо zamisliti пeki шеdаЈ· 

zvo ю а se oks d 1. 'k .. 
vrlo ma!Jim pritiskom Ь Ь UЕ;1_Јеш а III ugljeп dioksid pod 
usiJ·aпa v· , . "' . o_m ardUJU elektronima koje emituJ·<' 

z1ca 1 С!Ја Је brzшa р · 1 ,v . 
godne ј асiпе. ovecana е ektпcшm роЈ ј е ш po-

'~akov. ј е паСiпј ena stakl е па tl1e rmioпique se os
1111 

k . sijalica u kojoj 
k . ,, . zice ОЈа emituje elektrone пalazi јеdпа elektroda 
ОЈа је pomocu drugog izvora dovedeп .. 

u odnosu па zicu Si · 
1
. . . _а u пароn poz1tlvaп 

пе sa pumpom za. do~:-Ica_ је pkomocu cevi u vezi s jedne st!'a-
Jaпje va uuma а s drug . d . 

гatom u kоше . . v· . ' е sa Је шm apa-
nadгazaja atoшaseш~~o~zvodl C1~t : suv oksid ugljeпika. Uslovi 

. . se шепЈаћ promeпama temperature zvl·-
се, pпtJska gasa · l'k 1 гаz 1 е u паропu elektгoda. 

1: 
Slika З. 

.. Р_ roЬlem је u tome da se пadu 1 Ь us ovi koji omogucuju do-

k~~:Jte ~ektrha iste sjajnosti ј cistog kaOI sto је spektar repa 
е ore ·OUSe. Baldet је u tome t . v• 

i suv oksid u 1· 'k . . ро puno uspeo, Jer c1st 

t ь . g ЈеШ ~' pod pпtlskoш od 10-' mm zive i pod-
vrgnu ombardovaПJ u elektroпa . . . . 
stotinu volt' d v рп razlю napona od oko 
poniranje~ 1,od opusta :а se doblje potpuno Cist spektar sa eks-

koji је prvo d~~%~n minut.a. Sllika 3 po~azuje ovaj spektar, 
pomocu maJog ras1panja svetlostj ј sa 
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krajnjom s\ozenoscu trake, rastavi\jenom na udvojeпe \iпije 
koje se u prethodnom spektru пalaze oko 4000 А. . . 

Ne postoji dakle vise sumпja; repovi kome~~ sastavlJ~Ш 
su od jonizovaпih molekula oksida ug:ljeпika, koJ 1 seh·~~e~:tza~ 

. со+ pod pritiskom od oko jedпog deseto 1 Ја : о 
vaJ u sa , . . · ·i\ici Ј. е Suпcevo 

dela шilimetra zive. Uzrok svetlostl ро svoJ pr kt . 
· · d se u spe пша 

elektronsko bombardovanje. NapomшJemo а . , . de 
repova kometa isto tako nalaze i пеkе trake koJe pгo1zvo 
jonizovani molekuli azota (N+ z)· . . 

в k (1911 с) p.ostavlla Је 
lsto tako zaпimljiva kometa roo s . . . . . 

поv roЬ\em. Nјеп spektar pretstavlja veltk1 bvrOJ sltk~ J;~~r~, 
п е s~elarnog ј ezgra koj е ј е vrlo verovatпo cvr,:;to ~. ClJl Је 

v 'k . d malii) vec gasovitog omotaca kOJl opko-
precш 1zvanre no ' ' . k'l t ra 

• • • v• .. precпik dostize vise stotшa 1 ome 3Ј . 
IIJIO'a Jezgro 1 ClJ 1 . t k etama? 

Postoji \i jos јеdап ili vise nov1h e\emena а U ОШ v· 

v • t", u od пekog пaroc1tog 
Ili ova пeidentifikovaпa zraceпJa ро 1с . . 

1 
.. . v. 

пасiпа пadrazaja vec пadenih elemeпata? То .s: шЈе zп oit~~~e~ 
pre пekoliko godina пiје se шoglo odgovoпtl па ovo р Ј 

'" '1 46 

Slika 4. 

.' 1! Ј1.Њ~ \\i,,l,r-~ 
' 1 41 4000 r.в 3'31 

Na shemi su prikazane linije jezgra koje ~е. _Baldet. ~юgао 
izmeriti iako ih nije тоgао ideпtifikovati sa 1\Ш.lЈаШ~ ШЈеdпоg 
poznatog spektra (sl. 4). U Ьlizini 400 А ~~\az1. s:. Jedna zna-

. bl ... 4300 А druga Vlsшa IШlJa odgovara 
саЈпа grupa, а u 1z1ш · 
njihovoj svetlosnoj jaCini. . 

Bobrovпikov је nagovestio da se tu radi о trakaJШa koJe 

Ј. е Raffety nasao u spektru plamena Mecker-.ove lampe u k?mke 
. · Al' в i\det је dokazao da, ш о 

је goreo gas za osvetlJeПJe. 1 а . 
ima izvesnog podudaranja, neke linije nedostaJll, . а da ·kone 

• • v• pektru jezgra 1 u tra as-
koje postoje nетајн lstu Јасшu u s . . .. . b'l 
tот Raffety-evom spektru. Ргета tome identlf1kaC1Ja Је l а 

sumnjiva. 

k (1927 с) nadena је vrednost 
1) Za precпik komete Pons-~inпec ~ 

od 400 m, а to ј е blla samo gorП] а graшca. 
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РгоЫеm Ьоје mora. 
Рогеd meteoroloskih pojava na moru, te pojave talasanja 

mora, refleks Ьоје mora је feпomen prirode, lюjemu se covek 
od pamtiveka sta\no divi. Raznolikost Ьоја тога koja se па 

raznim mestima i u razno doba velebno ret'lektira i prikazuje 
пasem oku psiholoski sпazno deluje, ра ova pojava i пajsta

rijeg pomorca svakodпevпo ропоvпо impresioпira. Primer 
пеоЬlспе pгirodпe krasote efekata svetla па moru је kod nas 
odraz suпcaпog svetla u spilji otoka Biseva. Dпо ove spilje le
zi пekoliko metara ispod morske raziпe, te suпсапо svetlo do
pire u spilju izvaпa kroz шњlепi otvor, reflektira se od morskog 
dпа ll пutrint1 spilje, te ispuпja spilju magicпim modrilom slic
пom опош, koje se dozivljava katkada па шoru u praskozorje. 

Cista morska voda је pri prolazu suncanih zraka bezbojna 

na тalim dublnama, a\i је pri veCiт dublпama vec svetlo modre 
Ьоје. Utoпe lli se u svrhu istrazivanja belo bojadisanu limeпu 
ploco polagano u тоrе, utvrdice se na pocetku, da more do
Ьiva zelenkastu boju, zatiт тodro-zelenkastu, а u veCim dubl
nama tатпо modru boju. Spektroskюpoт (t. ј. aparatom koji 

· sluzi za analizu Ьоја svetlosnog snopa) utvrdjerю је, d.a sa 
vecom dublnoт crvene i zute zrake spektruma пestaju, te da 
ostaju samo тodre i ljublcaste zrake, sto zпaci, da crvene i 
zute zrake Ьivaju upijene (apsorbovaпe), dok se тodre i lju
bicaste zrake odbljaju od partikula vode u veCim dublnama 
·dopiru naseт oku. 

Prava Ьоја тоrа pojavlljuje se i lюd naoЬlacenog i mut
nog vremena, ра ialю refleks neba iта izvesnog upliva na Ьојн 
тога, ipak nije Ьоја тоrа ovisna samo od ove pojave nego 
i od drugih faktora. Znatnu нlogu Ьоје тоrа igra salinitet kao 
i teтperatura morske vode. VruCi Golf stroт ј·е tamno modre 
Ьоје i t1 vrlo visokiт sirinaтa, dok more sa niskoт tempera
turom pгidrza,va zelenkastu botju i н pred,eliтa Ьlizu ekvatora. 
Ovisnost Ьоје тоrа od teтperature тоrа utvrdjena је i eks
periтentalno, ра је na pr. vec 1885 godine poшorski kapetan 
Mensing u AtЉпskom oceanu kod utoka reke Peru u more 
mogao тestiтicno tacn0 utvrditi ро boji тоrа i teтperatнrн 
шоrа. 

Da.nas postoje opcenito u glavnoт cetiri teorije tнmace·

nja ovisпosti Ьоје тога i to: 
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· · · ( Ь n·a) 1. refleksiJ·e suncani11 1) teorija upiJanJa apsor ova Ј 

zraka, 
2) teorija selektivnog rasturanja (difrakcioпa ili fizikalпa 

teorija), 
З) teorij а rastopiпa soli zelezпe rudace i huшusa (kemiska 

teorija), i 
4) · teorija fluorescencije. 

Ad 1) Bunsenova teorjja (1847/48) 
(Apsorblranje i refleksija) 

Prvi pokusaj objasnjavanja proЬlema Ьоје mora dao је 
vec ucenjak Bunsen (1847/48 godine), postavivsi hipotezн, lia 
more izgleda bojadisano iz razloga, sto partikule vode ullazece 
svetlo upijaju (apsorbuju), а pri tom ih pretvaraju u modrtl 
boju. Suncane zrake reflektiraju se od cvrstih delova u vooi 
i tako dopiru oku coveka. Iskustvo pokazuje, da је mor~ пю
drije Cim је voda Ьistrija, а cim је voda mutnija, modrtlo se 
gнbl. Mutna voda ocitнje se u zutoj boji, koja :,З шоdrош bo

jom daje zelenu Ьојн mora. 
Od Bunsenovih vremena do daпas nije Ьilo sem isпaZi

vanja naнcenjaka Soreta (1869 godine) i Wittstein Spriпg·a 
(1860/96) mnogo istrazivanja Ьоје mora. Poslednjih godшa ova 
istrazivanja nesto sн napredovalla intenzivnijim eksperimenti
ranjima u laboratoгijнmu "Deнtsche Seewarte Hambшg". Ор· 
cenito se nаЬаснје pitaвje: Zasto izgleda nasem oku more raz
liCito bojadisano i to ovisno о mestu па kojem ga osrпatгas i 

u koje vreme? . . , . 
Kako је vec poшenuto; istrazivaвja SH нtvrdi!a,. da је ЛОЈ~ 

morske vode cesto н znatnoj шeri нplivisana od ЬоЈе neha, al1 
ј е lako н laboratoгiju нtvrditi, eliminiravsi refleks nebeske 
Ьоје, da је vec шorska voda u stakllenoj ce:i _od samo 2 т du
zine svetlo modre Ьоје. Ova pojava нtvrdJHJe se па nюrн sa 
narocitim aparatima, koji se sastoje od podesnih cevi sa od
govaгajнrim lecama, koje ne propнstajн reflekse nebesko.g 
modrila. !)ошосн ovakovih jednostavnih instrншenaiu пюgнсе 

је нtvrditi prema p.os.lednj.im tеогiјаша istrazivac~l Ун~~-а v i 
Helmholza tkzv. "spektrнm morske Ьоје". Ро ovoJ teoПJI со~ 
vecje oko reagira na tri glavne Ьоје i to na: crvenн, zel:n~ 1 

nюdru boju Za slucaj da dve Ьоје jednovi"emeno гeagiraJH, 

doblvaшo, odnosno utvrdjujemo mesane Ьоје (na рг : СГ\!f:ПО t
·ze'leno = zнto, modгo+cгveno = ljнblcasto, zeleno+ modro . 
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modro-zeleno i koпacno iz svih triju Ьоја zajedнo геш\t_iга !1e'la 
Ьоја, t. ј. crveпo+zeleno+modш=belo). 

Qya ћipoteza pretpostavlj а, da reakcij i ј edne od pomenн
tih temr.Jjnih Ьоја spektruma odgovara potpuno odredjeпi re
flehs dviju glavnih Ьоја spektruma. Ovaj osnov prikazao је 
graficki Nemac profesor Franc Eksner*) (vidi skic11 l1г. 1). 

1;0~----------------=-----, 
1. 

/30 

20 

130 lOOrn~ 650 600 5.50 soo но 'r-00 

naranCasta zuta zelena plava ljublCasta 

iuto·zel. plavo-zel. zeleno-pl. 
Ouiina vaJa 

'Krivнlja temeljniЬ Ьоја spcktra. 

S!ika 1. 

Odnos povгsine ovih triju kгivн1ja jedпak је 1: 1 : 1. 

Ako se radi о tome da se anallizom gгaficki нtvrde Ьоје 

spektrнma kojeg snopa reflektira,nog svetla, опdа је ovo gra
ficki пајЬоlј е prikazano "tгokнtom spektralne kгivulj е" (vidi 
8kico Ьг 2). 

Predpostavimo da је zЬir trijн koordinata u ovom isto
stгaпom trokнtн, t. ј. ze!ene + crvene+modre Ьоје · 1 ili 100%, 
tada se tacka bele Ьоје nalazi 11 tezistu trokuta, я to пastapa 
onda, kada је нpliv svijн trijн Ьоја jednak, te је jacilla (inteп
ziteta) svake od ostalih tгiju osnovnih Ьоја jednaka :з:У !" ~'[,, 
ра sve Ьоје iste jaCine Jeze na linijama koje idtt radlalno od 
bele tacke. Ucrta li se iz tгiјн krivнlja skice Ьг. 1 za svaku 
spektralnu boju odnosne koordinate u tгokut skice broj ~' Јо
Ьiј е se "spektгa,lnн krivullju ". 

Ovaj gгaficki postнpak koristi se н praksi na taj nасш, 

da se merenjem рошосн нporedjenja sa narocitim filterima 
гaznih Ьоја (ро skalli Forella) нtvrde odgovarajнce Ьоје spek
truшa koji se istгazнje. Ovi se podaci potom cгtaju i gra
ficki prikazuju kгivulje (vidi skicu 1 i 2). 

1
) PuЬlikovano u "Annalen der Hydrographie uпd Maгit. Meteoю

Jogie" (Januar 1938). 
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Prema opcenito poznatom pravilu refleksije, zr~k-~ sve~\1 
pri нlazu iz vazduha u vudu Ьivaju reflektirane, te Јасша (Ш· 
teпziteta) svetla blva oslaЬljeпa, usiled cega se menja i spek· 
tralпi sastav svetla. Najпovija istrazivanja utvrdila su, da se 

ј aCina (intenziteta) smanj н ј е prema ј ednaCiпi: 
l=l0 X lOed 
I=iпtenziteta (jaCina) svetla kod izlaza iz vode, 
lo=iпtenziteta svetla kod ullaza u vodн, 
e=~konstanta (.ovisna о materijalu), 
d=deЬljina svetlosпog snopa. 

Ad 2) Difrakciona teorija od Soreta (1869 !. 
(Selektivno rasturanje ili tkzv. fizikalпa t~опЈа). 

Opcenito vazi, da se pod izrazom rastшanJa svetla 

1 
&elena 

10 10 ЈО 

Troku~ spekшo.lвe k1·ivulje 

Slika 2. 

ima 

:razumeti otkloп zrake svetla iz ravпog sшera ро strani. ?гo
fesor Soret tvrdi da postoji "interпa гefleksija",. te d~ se _zra,kE: 

tl db . · ·u (reflektuJ·u) od partikula zгake 1 to cvrstlh, Le-. 
sve а о IJaJ . . . k · · · -· 
kнcih i plinskih, koji postoje u samoJ zraCl, te ~ sva о:Ј zrac1 
svetla nastaje "selektivno rasturanje". Оvош "~oJavom шter~o 
refleksije" objasпio је engleski ucenjak Ra:yle1gh modru boju 

nebeskog svoda. 
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Ova teorija selektivnog rasturanja razumajiva је i dade 
se c:;idsr !ti u odnosu na modru boju mora, analogno kao slo 
је to moguce za Bunsenovu teoriju, medjutim ali ovo nije mo
~·нcr; objasniti za zelenu boju. Soret је naime рокнsао >bj<J.s· 
niti zelenu boju mora na taj naCin, da: se suncane zrake kad 
naidju na mutnu (zutu) boju pre apsorbuju пеg0 је to slocaj 
1.1 cistoj morskoj vodi, te usled toga Ьiva duziпa sнnсапе иаkе 
skracena i .Zuta Ьоја u spektrumu domiпaпtпa, koja sa modroш 
bojom daje zeleпu boju. Ovo оЬјаsпјепје је medjutim danas 
оЬоrепо i eksperimeпtalпo u laboratorijumu kao nevazece do· 
kazaпo, vec se promena modre Ьоје u zeПenu daпas objasnjava 
kemiskim uplivima. 

Ad З) Teorija rastopina soli ielezne rudace humusa ро 
Wittstein Springu (1860/96). 

(kemiska teorija) 

Ova se teorija пе bavi detaljпije pitanjem Ьоје mora, vec 
pretpostavlja, da је cista morska voda modre Ьоје, а zelena 
Ьоја mora se pojavljuje tamo gde postoje rastopiпe soli ze
lczнe гнdасе i humusa. Ove rastopiпe su zute Јюје. te sa шo
drom daju moru boju zeleпilla. 

Dok је ovo tumaceпje razшnljivo za slatke vode (jezera, 
reke itd.) gde imaju mпogo upliva soli zelezпe rudace i humu
sa, za more је ova pojava teze razumljiva. Najпovija istrazi
vaпja s1.1 utvrdila da postoji u moru пеkа, пazovimo ju, "zuta 
mateгija", koja uplivise па zeleпiilo mora. Nemacki uceпjak К. 
Kalle (Deutsche Seewarte, Hambuгg) eksperimeпtalno је utvr· 
dio aпalizoш morske vode u podrucju kod otoka Islaпda da 
ova "zuta materija" zaista i postoji i па otvoreпoj puciпi, t. ј. 

н moru, koje је iпасе pozпato svojom Ьistriпom i prozirпoscu. 
lz ove ciпjenice moze se zakljuciti da ova "zнta mateгija" ve
rovatпo postoji i u svim шorima i oceaпima sveta, ра се ЬШ 
da је опа i u пasim vodama razlog zeleпШu mora. Izgleda Ја 
је ova "zuta materija" produkt stalпe izmeпe materije koje 
izlucujн plaпhtoпi. 

Ad 4) Teorija Fluorescencije. 

Fluoresceпcirajuca materija ima to svojstvo, da zrake svet
.a upija, t. ј. apsorbuje, а potom ih u drugoj boji sija, оdпоsпо 
·eflektira Prema пajпovijim istrazivaпjima utvrdjeпo је, da 
шalog·no kao i u s~atkoj vodi ima slucajeva Пuoresciraпja i н 
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· istrazivanja u toku. ·t· obJ·asnJ·eпJ·a ove poJaVe mortt, ра su u с1 JU 

--.. v· t morske vode utvr· 
Pored istakпutih teorija о bojt cts е . u mпо-

. . 1 · i drugim bojama mora 
dјепо ј~, .da. Је r.az~o.g z~ e~10Jveliko Ьгоја Ьiljaka kao i delo
gim slucajevнna JOS 1 рој а\ а. g. te more us!led ovih 
va zivih i ugiпulih zivotiпj sk111 oгgaшz.ama,. 

ь . v t boj·u оvЉ stvar1, t. ј. 
sastaYiпa do 1Уа ces 0 . епе ЬоЈ· е ( razпo-

. 1 bele ра karmш crv kao: zнte, S1Ye, ze ene, , . . . . 1'. ·tct ) . 
. . rhut i morsk1h bllJaka, kora Jl 1 . 

bOj11~r:~:' :ajnoYijim rezu[tatima istraziyanja U lstocпoh~ i S:~ 
. Аппаlеn der Hydrograp te н 

vernom moru (puЫ1kovaпo u " К ·[[ оЬј. а~-
. Ј 1938) profesor а е ' ~ 

Maritimeп Meteorolog1e, aпuar, . k . 
· v oku reflekt1ra ova о. 

пјаvа boju mor.a koJad se. пasemska voda potpuпo Ьistra i pro-
1) па mestlma g е Ј е mor 

zirna, ona ј.е modre bodj ~, Ь . mora Ј. е selektivнo rasturaнj е, 
2) prav1 razlog mo re ОЈе . t · 

. yeCim dublнama mutaoca, . Ј. 
З) па otvoreпom moru 1 u . t' 

v , • • roistice iz kemiskih razloga, t. Ј. u 1-
zuta 1 zelena Ьор mora Р . . . v v 'im slucajevima pro
caja Ьоје "zute materije", koJ_~ Је u ~aJcesc 
dukt plaпktoп-orgaпizma, koJ1 p.o:to.Je .u :o;uia imati najvise 

C:ini nam se da Ьi ova оЬјаsпЈеПја g . 
. . , itan. е time пiје kопаспо роtрнпо Ј аsпо 

opravdanp, tako ovo. Р . Ј v. • • os Ьiti potrebпa koriste-

~iisst;ai~~~~~~~m c~::~~~~~stir::~~~:ajJuci. vs·l ucaj eve g~~ jie а~~ј:. 
. 1' . od Ьој· е пеЬа velike kolюne organs 1 mora up 1v1sana ' 

o·anskih telesca, itd. 
ь 

Split 
kapetan fregate 

Aleksandar N. Andric, 

Звезде и а.томи 

Треће предавагье 

Зоачегье ма.се 
~ . , аtо.ем овом о:бјашљељу 

Једина замерка ШIТО могу да је н 'Ј . -

о казује зашто се може . . · еома у,спело. но по 
Је 'ТО, што Је в . е· но незгодно је у томе што 
·очекиватн пулзrираље звез~ '- т~ко се поrшuшају само rрет
звезде у опште не пулзњраЈIУ 'Г лако објаrсНИ11И зато, што 
ки изузетци. Цефеиди се ,сад мо у е нађемо ЛЈице у 
треба да начинимо самrо полуоlбрт,, па да с . 
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юще са много тежим проблемом, проблемом непроменљиво

сти обичних звезда. Пулзираље се моrже јавити једино а1ко 

је механизам за пул3ираље довољно онњжан да савлада 

силу, која тежи да пригу1ши и отrклони осциЈiације. Ника

ква нам теорија не дЈОIП[ушта да предвидимо постоји ли она 

у извесној звезщи или не; шта више, треба се тек про,мучити 

да би се нашли закони ослобађаља унутарље атомске енер

гије, који би били у сагласности са утврђеном ЧЈИњеницом 

да је rвеtшна звезда непрюменљива, али да има услова масе 

и густише шт,о омогуhуј1у превласт сила пулзираља. 

Цефеидна пулзација је јед!На врста болести од које 

пате звезде у извесном доб1у овоје младости; пребр::щивши 

је, о:не затим мирно сагоревају. Али, касније у ЖIИ1Воту зве· 

зде, може да наиђе и други напад, у доба кад она буде под

ложна катастрофалним експлозијама које проузрокују 

"нове звезде" или "нове". О rу1словима који их проузрокују 

зна се, међутим, веома мало; непознато је чак и то, да ли 

те ексшюзиј е rнаrступају саме од себе, или су изазване 

споља. 

Док су у питаљу опште ствари, теорија унутарље а

·ломс,ке енергије, а нарочито теорија у.њњшrеља материје, 

ис111уљава све наде. Тек кад зађемо у техничке пюједиrности, 

јављају се сумље и наrстају пометње. Тешкоhе наступају 

од једновре'!VIеiНа прису,ства и џИЈновских зrвезtд.а и з1везда 

патуљака у звезданим јатrима (где су све звезде исте старо

сти) и поред великих разнолИiкости .међу њиховим брзина

ма еволуције. Има та,!<'ође тешкоhа и у изналажењу закона 

ослобађаља унутарље атомске енергије који би сачували 

стабиЈЈност звез1де, не до1пуrстивши пулзирање авакој од 

љих. Тешкоhе наступају још и отуда,, што је, према општем 

правилу ry стадијуму џи1ноrва, ослобађаље нергије у тюљико 

брже, уколи~о су rн1ижа температура и густина; па иако, у 

опште, ту чиљеницу објашља1вамо на тај начин, што прет

постављамо да постоје обилн1ији из,вори енергије, све се 

чиљенице не могу .обухшат1итrи том претпоставком. Велике 

тешкrоhе rнастуlпајrу, најзад, и при покушајима да се закони 

ослобађаља унутарље атюмоке енергије, изведенrи на осно

ву астiРОНомских посматраља, прилагоде ова~ој теоријској 

претстав:и коју треба СТIВQрити о проце,су уНiиштеља мате

рије, дејствима између атома, електрона и зрачеља. 
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Предмет је од необичног ЗiНачаја, али га у ТО!Ку овога 
преда1ваља tне можемо даље пратити. Док нас теорија отво

рено води, наша се пажља задржава на осно!Вним принци

пима; нашротив, кад је теорија непотпуна, пажља нам се 

ЗаЈ,УIСтавља на техничким појед1и1Ностима које июпитујемо са 

нешто зебље, јер говоре час у прилог јещне, час у при

лог друге претtПоставке. Ја сам се нарочито бавио две.ма 

изузетним тачкама: проблемом порекла Зtвездане еiНеР'гије 

и променом маое, што мора постојати, а,к,о звездана еволу

ција иде од cjajiHtИX ка слабим з;вездама. Показао сам како 

се оое тачке могу повезаТiи у п:ре'Гпоставци о уништељу ма

терије. Не с.матр,ам, ипак, да је то поуз~дан закључаЈК. Устру· 

чЗЈвам се чак да се позивам и на њену веrроватност, јер је 

многе појединости до1Воде у прtиЈllичну сумњу, и имам сна

жан утисак да посто:ји још не1ка осноrва ,коју прев.иђамо .. 
Описао сам вам је само као пут што га тренутно следимо,. 
и 1не знај1уhи да ЈIИ је он праiВIИ или попрешни пут. 

Волео бих да сам на .К'рају ових предаваља доспео до 

какве значајiНије тачке. Но можда боље одговарају праtвим 

услов!Њма научног прогре,са, штю се завршаваtју скривеним 

погледом на таму која обележава г:ра1Ницу нашег садањег 

знаља. Не извиљавам се немоhи закључка, јер то није за

кључа!К. Желео бих чак да будете убеђени, ка1ко је то тек 

почетак. 

Четврто предавагь~ 

Материfа у међузвезда.ну простору 

Xohy да вам говорим о веома разређеном гасовитоuvr 

облаку који испуњава простор међу звездама. Али, прет·· 

ходно треба да вас потсетим коЈшко је огроман тај пр.о<стор 

и како су усамљене звезде што се у љему налазе. И поред 

свога џиновско_г стаса оне су само сиhушне оазе материје 

у пустоши празнине. Најбржи путници те пустиље су свет~ 

лосни зраци. Њихово путоваље од једне оазе до најближе 

групе -· од најближе нам звезде па до Сунца - траје око 

четири године, док им за чита1вt0 пространство нашег сунча-

ног систеба треба само осам часова; 

наставља затим за око швст година 

љихово се путоваље 

кроз пустиљску праз-· 
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Iшну'"' до следеhе оазе, коју опет преЈiазе за неколико часова. 
Да ои доспела са звезде на звезду претпоставља се да 
светлост иде цик-цак; разуме се, ако би наш путник, не оба
зируhи се ни на шта, стаЈiно ишао у једном правцу кроз пу .. 
стиљу, могло би се уопште десити да не наиђе на оазе, је
дну за другом. 

Слика 12. 

~еђутим, простор што се наЈiази међу звездама, а који 
сам Ја назвао пустош празнине, није сасвим празан и у ље
му се с,вуда прњмеhују трагови материје. Има деЈiова неба 
где се стварно примеhује разређени облак 
стире између звезда. Снимци 

што се распро· 

на сЈiикама 12 и 13 су два 

једноме од љих небуЈiарна је материја таква примера. 1) На 

') Фотографије снимљене на Mount- Wilson Оnсерваторији. 
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СЈаЈНа __ светле, веома фино испреплетане гасовите трак_е. 
На другоме она је у облику тамна и страшна оuлака, КОЈИ 
скрива све што се налази иза љега. Једино у _неколико изу· 
зетних области она се види таК<о јасно; али Је сад извесно 
да такав исти ма да разређени космички облак постоји сву-

б снимака су згушљаваља те да. Привидни о лаци са наших · 

Слика 13. 

космич1ке магле - места где је материја понекад хиљаду 

или десет хиљада пута гушhа него што је обичню•. Ја •hy го
ворити нарочито о тим обичним регионима, тј. о оним што 
су далеко од тИх места згушљаваља, и где, према томе, фо
тографије не ,ща.ју никаква знака о присуству материје. Ту 
невидљиву материју називаhу у даљем: "међузвездани об
лак" или "космички облак". Он је овуда около нас, -наше 
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Сунце и наша Земља налазе се у једној од нормалних обла

сти без згушљаваља. 

До пре шест година, отприлике, астронойvш нису имаЈrи 

задовољавајуhег доказа за постојаље међузвездана облака, 

а, међутим, о љему су говорили много пута за последљих 

четрдесет година. Сеhате ли се одговора госта који се дво

умио да ноhи у зачараној соби? - "Миошо сам, господине, 

да не верујете у духове. - Не верујем·, али ме је страх". 

- Ево како је међузвездани облак походио астроно.ме. Не

сумљиво, мало их је веровало да он постоји, али су га се 

многи плашили. Астрономи би могли да израчун.ају стварни 

сјај звезда, али а·ко би били сигурни да оне нису замрачене 

каквом маглом испред љих. Они би могЈrи донети заним· 

љиве закључке из динамичких изучаваља звезданих крета·· 

ња, под условом само да та кретаља не кочи некаква међу·· 

звездана отпорна средина. Они би .могли да изграде пре· 

цизну теорију о еволуцији звез·да, али а•ко звезде не пове

Ћавају потајно своју масу на рачун међузвездане материје 

која је распрострта овуда око љих. Космички се облак тако 

јавља у облику .некаква баука, који прети опокојству тео

рија што се брзо развијају о структури и механизму не

беских тела. О љему се није расправљало као о предмету 

испитиваља, веh као о предострожности о којој треба по

вести рачуна. Бау'К се сад уобличио, а настајуhи изгубио је 

највеh.и део свог застрашујуhег карактера.· Како је наше 
познаваље космичког облака сад ццређеније, налазимо да је 

он толико разређен, да не може бити озбиљна препрека у 

проблемима на које сам се горе осврнуо. 

Претпостављам као сасвим невероватно, да је међузвез

.дани простор потпуно празан. Верујемо да су звезде поста

ле згушљаваљем примитивне маглине која је обухватала 

цели наш звездани систем, па је природно да још постоје 

трагови почетне дифузне деобе. Природа се боји празнине; 

треба рачунати с тим, да се атоми одвајају ощ звезда и ма

глина и склањају се у релативно празним просторима, као 

што се прашина скупља у одаји која се никад не чисти. Ис

тина упливо.м се гравитације унеколико простор чисти- зве

зде привлаче к себи материју што их окружује, тако да љи

ховим помера!Њем кроз простор бивају метене одаје :налик на 

тунеле. Али су чистачи малобројни и сасвим недовољни с 
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обзиром на простор који треба очистити, па се рачуна да би 

пстпуно небеско чишhеље трајало најмаље 10.000 билиона 
година. 

ДОКАЗИ НА ОСНОВУ ПОСМАТРАЊА 

Прелазим од.мах на непосредни доказ о постојаљу ко

смичког облака. Добро је поэнато да при пролазу светло

сти кроз какав гас, атоми остављају у љој карактеристични 

отисак: спектар пропуштене кроз призму светлости пока

зује известан број финих тамних црта. Ове нас црте не о

бавештавају о хемијском са·ставу гаса, веh и о љиховом 

кретаљу, - каквом се брзином приближава или удаљује од 

нас. Ако, на пример, посматрамо један од Сунчевих рубова, 

примеhује.мо отиоке гаса који нам се приближава; други 

руб, на против, показује отиске гЭЈса који се удаљује. По

јава приближаваља јеrдног, а удаљаваља другог руба, оз

начава да се Сунце обрhе - што нам је познато већ из по

сматраља помераља Сунчевих пега. Али у спектру осим тога 

има и неколико тамних црта, које не одају никакву рата

цију; оне су непроменљиве, па било да посматрамо и,сточни, 

или зашадни руб Сунца. Оче.видно, оне нису могле настати 

у обртној Сунчевој атмосфери, веh су се у светлост утис

нуле приликом љена пролаза кроз књкву гасовиту средину, 

која се испречила између Сунца и нашег телеоскопа. Изгледа 

да he у томе бити некакво занњмљи1ВО откриhе. Пронашли 

смо гас који се налази негде између Сунца и нашег теле

скопа, и који је непокретан у односу на нас. Ах! Наше је 

откриhе закаснила, јер те спектралне потказивачке црте 

припадају кисеонику и авоту. Нешто заобилазним путем 

само смо препознали нашу сопствену атмосферу! 

Међутим, примељен 1-11а звезде исти је метод дао Зl!-lа

чајније резултате. Ефекат је први пут био посматран код 

звезде о Ориона, једне од трију звезда Орио1ноrва појаса. 

То је двојна звезда, састављена од двеју компонената које 

се брзо обрhу једна око др1уге. Посматраље.м спектра мо

жемо да пратимо сјајнију компоненту при описиваљу љене 

путаље: у току три да1на она нам се приближава, затим у 

три следеhа удаљава, онда поново приближава, па удаљује, 

и тако даље. Готово све тамне спектралне црте одају нам 

то кретаље: померају се наизменице на десно и на лево, 

кадгод се промени смер кретаља. Али посто ј е и две јаке, 

непомичне црте које припадају калцијуму. Порекло њм је, 

очигледно, другачије од осталих. Оне су се у светлост ути

снуле после љена одласка са звезде, а љихово нам се при

суство показује да између звезде и нашег телескопа :по

стоји некаква средина. Но овога пута то није наша атмо
сфера, јер она не садржи калцијумову пару, а помераље што 
га показују калцијумове црте свакако се разликује од по
мераља у нашој атмосфери. 1 ) 

Ово откриhе потиче из 1904 године, а од тада су непо
мичне калцијумове црте биле посматране у ·опектрима .мно
гих других звезда. Посматрана је такође, иако ређе, и не

помична црта пореклом од содијума. Али је садашље тума

чеље било прихваћено веh неколико година пре тога; сма
трало се, наиме, да ове непомичне црте производи ко1смич

ки облак, -тј. да нам се све звезде показују кроз ређи или 
гушhи .међузвездани облак, тако да љихова светлост не носи 
само обележја љихових сопстве1-11их ат ом а, веh Ђ ознаке а
тома облака кроз који је прошла. Из данас несхватљивих 
разлога, владало је мишљеље, да калцијум и ,содијум обра

зују некакав дифузни хало, кој-и обавија целу двојну звез
ду. У унутрашљости тога халоа обе се компоненте наизме
нице померају у ј ед н ом и другом смеру, боље речено, опек

трэлне црте показују кружење путаљом; али, калцијумове 

и содију.мове црте што припадају халоу, не учествују ни 
најмаље у томе кружељу. Теорија се могла под1врhи испи
тиваљу; стварно, ако калцијумски омотач не учествује у 

кретаљу обавијене звезде тамо1-амо, ље1гово кретаље, по
сматрано у току дугог времеш::ког периода, треба ипак да се 

слаже са кретаљем звезде, иначе би неизбежно постојало 

постепено раздвајаље звезде и љена хиюотетичка о1мотача. 

1923 године су све сумље биле отклољене веома ИIСЦрп
ним истраживаље.м што га ј е из.вршио Др. P1askett на теле
скопу бритањске Колумбије 1,80 м преч1-11ика (највећи теле
скоп британског царства, а други на свету са гледишта ље
гове моhи). Посматрањем неких четрдесет звез:да, чији је 
спектар показивао те непомичне црте, он је нашао знатне 

1
) Црте о којима је реч, иако непокретне, стварно су нешто по

мерене и односу на положај што би га заузимале да су пореклом из 
наше атмосфере. 
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(често веома велике) разлике између средље брзине звезда 

и брзине ~калцијума. У складу са до тада усвојеним тума

чељем, то је значило да звезде остављају за собом овој ха

ло. Сасвим очигледно, из тога је произашло да средина, 

чије су нам присутво одавале непомичне црте, ника~ко није 
везана за звезде. Исто толико значајна чиљеница је, што 

калцијум, и поред сопствених кретаља з1везда, од којих су 

нека брза, а друга спора, готово :увек остаје у миру у про
стору, - у миру, али не у односу на Сунчев систем, јер и 

Сунце као и остале звезде има своје >Сопствено кретаље, веh 
у односу на основнији еталон непокретности, образован 

"средљом вредности звезда". Чињеница да калцијум у раз

личитим регионима неба показује само релативно слабо или 

никакво кретаље, наводи нас веома на то, да он мора обра

зовати један исти непрекидни облак. 

Ово би једно.м речи, био посматрачки доказ који нас 

је навео на мисао а скоро непомичном материјалном облаку 

што испуљава читави наш систем, и у чијем се окриљу звез-

де котрљају у >Свима правцима. Светлост полази са неке у

даљене звезде и путујуhи према нама преваљује 300.000 ки
лометара у секунди. Она иде непрестано у истом правцу то

ком .многих година; тек с времена на време сусретне или на

иђе на ретке атоме космичког облака. Она лута око две хи

ља,де година пре него што доспе до Земље. Ту и тамо оп

љачка је ка:кав калцијумов или содијумов атом. Светлост 

најзад доспева до нас без саставних делова које су јој при 

сусрету одузели атоми показујуhи, дакле, у своме спектру 

тамне празнине, које су астрономима показале пут. 

lllтo је дужи пут ,светлости, то је веhа пљачка коју она 

претрпи. Отуда јачина (степен црнила) непомичн~их калци

ју.мових црта треба да буде мерило удаљеља звезда. У томе 

се састојао други доказ што га је требало испитати. Извео 

га је у по:тпуности Др. Otto Struve, нашаtвши да ја,чина 

знатно расте са даљином. Но дебљина обла~ка, кад је звезда 

на маље од 500 светлосних година, уопште није довољна да 
остави приметне трагове. То је главни разлог што се непо

мичне калцијумове црте прилично ретко cy1cpehy; веhина 

звезда довољно приметних за детаљније изучаваље, одвише 

су близу да би их показале. Али, стварно сјајне звезде, које 

се могу приметити веома далеко у простору, на даљинама, 

на пример, између 1.000 и 20.000 светлосних година, пока 
зују апсорпцију што потиче од калцијума у обла,ку, те се 

налази да најинтензивније црте одговарају и највеhим да

љина,ма. Постоји чак и извесна нада да Ће нам обЈiак пру

жити ново сретство за мерење звезданих даљина; јер цр

нило пруга означава дебљину међу-облака, па, према томе, 

и колико је удаљена посматрана звезда. Не треба, међутим, 

очекивати неко сувише велико поклапаље, јер облак не мо

ра да има равномерну густину, маглине су, на пример, об

ласти јаке кондензације. Стварно, био сам нешто мало из

ненађен, готово неспокојан, што видњм толико изразиту 

корелацију између ја,чине и даљине. 

Један нарочити пример те корелације начиниће, свааса

ко, већи утисак него општа потврда статистичког реда. Пре 

18 година примеhено је да се звезде високе температуре 

(великог апсолутног сјаја) које припадају сазrвежђу Персеја, 

или љему блиским, према својим привидним кретањима деле 

у две сасвим различите групе. У првом је реду јато, чије се 

све звезде померају на један исти начин брзином која за

виси од класе звезда; друге показују тек слаба или никаква 

сопствена кретања и образују далеки задњи ред. Ове на.м 

околности пружају изврсну потврду, јер посматрајуhи јед

новремено предњи и задњи ред ми гледамо кроз космички 

облак у истоме правцу,_ па смо према томе мање изложени 

грешци услед неравномерности љегове густине. Непомичне 

су црте ка,тщијума, наиме, .много интензивније код звезда 

задњег реда, него код оних из првог - што стварно и тре

ба да буде. 

А заrшто калцијума и содијума? Претпоставимо за тре

нутак да космички облак није образован потпуно или бар 

највеhим делом од тих двају елемената. Могли би тада оче

кивати да у њему нађемо све обичrне елементе, готоrво у ИС· 

тој сразмери каю и на Земљи. Сви су елементи ту, али су 

једино калцијум и ~содијум у витрини. Иако можемо саку

пити многа обавештења о хемији небеских тела треба се се

тити да у а,строномији немамо исте предности као хемичар 

који анализира у лабоЈРаторијуму. Ако у ка,квој 111роби же-
. ли да испита присуство некаквог нарочитог елемента, он he 
се побринути да оствари температурне и проузрокујуће ус

лове који одговарају изво·ђењу спе,ктра траженог елемента. 
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у астрономији се, међутим, морају усвојити нађени услови, 
па ако они нису погодни за развијање спектра не;ког еле

мента. он се при испитњвању неhе ни јавити. Ако погледамо 
списа~ елемената, брзо hемо се уверити да су калцију.м и 
содијум једини довољно .обилати елементи, који при усло
вима, оствареним у међузвездану простору, могу дати при

метан спектар. Космички се облак није случајно одао трима 
нарочитим спектралним цртљма; може једИIНО те а не друге 

црте материја, која има исти састав као и Земља, да покаже 
при условима што владају у окриљу дифузног облака. А
стронома највише онемогуhује то, што се сви небеск:и спек
три нагло заустављају код тала·сне дужине 3.000 код 
тачке, за коју би лабораториј<ски физичар, претпотављам, 

рекао, да баш она претста:вља почетак занимљивог и поуч

ног дела спектра. Узрок је тој несреhи слој озоња: :У висо
ким областима наше атмосфере. Познатю ј е да Heaviside-ov 
слој спречава дугим радио-таласима излаз из наше атмо

сфере; сасвим слично (само за велики број октава више У 

размери таласних дужина) озонов слој спречава продирање 

у њу кратких ултра-љубичастих таласа, што су их емито

вале (отпустиле) звезде. Астрономи су у истом полюжају као 
слушалац који xohe да прати какав музички комад помоhу 
звучника што даје само ниске 1101ноrве; ми губимо све ·високе 

гласове песме звезданих ато.ма. Што се тиче содијума и 
калцијума, они имају дубоке гласове који им омогуhују да 

се чују. 

ГУСТИНА КОСМИЧКОГ ОЈ3ЛАКА 

Осврнимо се сада на раrсматрања која нису толшю под

ложна посматрањима. Покушајмо да добијемо идеју о гу
стини космичког облака. Чиљенице различите природе по

казују како он треба да буде веома разређен - могло би се 
реhи несхватљиве финоhе. Јещна од потврда почива на 

Einstein-oвoj теорији. Димензије глоба, изграђене од мате
рије одређене густине, ограrњичене су. Глоб воде, на при

мер, не може да буде веhег пречнњка од 650.000.000 кшю
метара. Било би боље да објасним зашто. Али је незгода 
објашљеља у томе, што оно изазива више питаља, него 

што даје одговора; не бих се, дакле, изненадио ако би сте 
нашли да је моје објашљеље неразумљивије од :претходног 

тврђеља. Ма како да изгледа чудно, оно ипак одговара про-
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с:том теоријском рачуну. Према Einsteiп-oвoм закону грави

тације, .материја проузрокује кривину околног простора. 

Према томе, ако покушате да сувише материје спојите у

једно, простор што га обухвата биhе око ље прилично са

вијен. То исто наступа и код огромног воденог глоба; кад 

љегов пречник буде 650.000.000 километара, простор је око 
љега јако затворен. Његове се димензије даље неt.е моhи 

да повеhавају, јер нема више .места за још вод~- Цели је 

простор сферна облика; ван љега је: ништа. Схватити га 

само је губљеље времена, јер наш дух нrије довољно спосо

бан за то; сигурно ј е ј едиrно, да ј е стварно тако. Од мате

рије слаб иј е гу.стине може се изградити много веhи г лоб; 

очи г л едно ј е тада, да ЈЮс.мич1ки гас треба да бу де веома 

мале густине, како би образовао бар толики глоб, који би 

обух.ватио целокупни звездани систем што га он по претпо

ставци испуљава. Овај услов захтева да густиrна бу де маља 

од 10-'Я, тј. милион милиона -милионити део густине воде. 

Ако се узму у обзир подаци посматраља што се односе 

на звезда:не брзине, налази се још нижа граница. Што је 

више гравитационе материје у звезданом систему, тим ће 

веhе бити привлачне -силе :које делују на з1везде; .исто тако 

биhе већа и сре,щња врещност звезданих брзина. Овај нас 

критериј наводи на претпоставку, да густина :космичког об

лака не може никако пре.hи 10- 23
• 

Постоје и више границе, али број што смо га дали ве

роватно није много далеко од стварне густине. Тачну вред

ност добивамо на основу чиљенице, да посматране магл.ине, 

које .су љегова згуС/нута места, треба неосетно да се стопе 

са општим космичким облаком. Рачун зависи од темпера

туре облака (температуре !КОја •се одређује методом што 

hy га изложити нешто даље) и од средљег растојаља тих 

згушњаваља - маглина; резултат нам изгледа разложно 

достојан повереља, јер није одвише окрљен неизвесношhу 

наших података. Резултат је близа:к вредности 10- 2~; тј., 

друкчије речено, густина космич~ог облака износи ј е дан 

квэ.дрилионити део густине воде. 

Превео М. Протић. А. S. Eddington. 

(Наставиhе се). 
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Soncna 
poloЬla 

sеvегпа 

ро\оЬ!а 

juzпa 
ро!оЬ!а 

о псе 

1З 

6 

septembru 1938 

Velikost posamez
nlh peg 

10", 20'', 25"", ЗО", 
36", 50", 70", 

36" 60'', 70"' 

4 + 16°,2 

Na juzпi poloЬii se је pojavil 6 dпevпi submiпiшuш (brez peg 

por) dпе 13-1R septeшbra 19З8. 
Datuшi prehodov skupiп preko пavid. ceпtralпega шerid,iaпa iп 

kroga VR iп to \осепо ро velikosti 111 mteпziteti slнtpiп- v meteoro-

log·icпe svrhe. 
Ј. Ма/е skupine in pege: v septembru 193R dпе: 1, 14, 25, 30. 
1!. Velike skupine: v septeшbru 19З8 dne: З, 6, R, 16, 17, 21, 25., 27. 

111. Skupine s svetlobnim trakom: v septeшl)l"U 1Ю8 dпе: З, 5, 26, 27. 
Severпa ро\оЬ!а је se шоспо aktivпa, toda v splosneш aktivпost 

pojenjuje zlasti па juzпi poloЬ!i. Ро sedaпjem staпju sопспе aktivпosti iп 
· ро stапјн ritшov sodec, se pricakuje, da se pojavi prЉodiпji totalni su!Jmi

nimum (оЬе poloЫi brez peg· iп рог) v prvi polovici шеsеса deceшbra 19З8. 

Priv. o!Jservatorij za sonce v Lju!Jljani, v oklo!Jru 1938. 

Iv а п Tomec. 

RESUME. 

Soппeпfleckeпtatigkeit im Septeшber 1938. Subшiнiшum auf dег 
Si.idl1albkug·e1 13-18-IX-1938. !п der ersten НiШtе Dezeшber 1938 wird 

еiп Total Submiпimum eпvartet. -

Dfela.tnost sunca. u гr1}esecu 
septembгu 1938 god 

Ovaj шјеsес motrШ sшо Sнпсе 19 dапа. Gotovo citav шјеsес sep
tembar bila је djelatnost Suпca slaba, ра е tek pod kопас шјеsеса dje
latпost pjega popriшila veblke razшjere. Nајшапјi broj pjega Ьiо је 18-tog, 
а пajveci 26-tog t. шј., kada је relativni Wolfov broj dostigao vrТO velikll 
vrijednost 237; u to doba Ь>На је i gтaпulacija пајјаса. 

Srednja шјеsеспа vrijednost Wolfo1;a rlativпog· broja Ьila је 101,1. 
Dr. S. MohorovШc. 

Priv. postaja za kozmickti fiziku и Zag~rebu. 
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Изглед неба 
новембру :и децембру 

25 
5 

5З 
48 

5 8 50 

СУНЧЕВ СИСТЕМ на. дан 1-XII-1936 у Oh Om. 

Сунце 0 Ова н 'r 
Меркур !;! Би к ь 

Венера Q Бливанци П 

Земља о Рак § 

Марс О' Лав Ј(, 

Јуnитер 2). Девојка пр 

Са тур н ћ Вага .А. 

Ура н 0 Шкорп. nt-
Нептун '±' Стрелац +;:.. 

Плутон ЈЕ Јарац ;о 

I{вадрат. D Водолија ~ 

Опозицијасf Рибе х 

Занимљиве п отаве 

7-XI: Потпуно помрачење Месеца видљиво и:Ј наше земље. 

8-Xl: У ран у коњункцнјн са Месец ом у 0!1, на 0° 34' јужно. 
14-XI: Метеорски рој Леонида који се одликују брзим летом; 

могу се посматрати до 18 новембра. 
17-XI: Метеорски рој Андромедида (до 23 новембра); карактери-

стични по спором лету метеора. 

20-XI: Венера у доњој коњункцији са Сунцем у 6!1. 
22-XI: Сунце улази у знак Стр ел ца у 23h. 
25-XI: Меркур у највећој вечерњој елонгацији у 15h. 
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9-XII: Метеорски рој Геминида, који се одликују по брзом лету 
и коатким пvтаљама; могу се посматрати до 14 децембра_ 

- 14-XII:- Меркур у дољој кољункцији са Сунцем у 1011. 

зиые. 

20-XII: Меркур у кољунrщији са Месец ом у 1411, на 33' северно. 
21-XII: Највећи јутарљи сјај Венере. 
22-XII: Сунце улази у знак Јарца у 12 h - астрономши почетак 

Помрачеље месеца од 7 новембра биће веома повољно за по
сматраље из наше земље, ако само атмосферске прилике допусте. Оно 
ночиље у 20h 38111,9, када Месеп улази у Земљину по:rусенку. У сенку 
Месец улази у 21h 40111,9, а почетак потпуног помрачељ~ биће У 
22h 45ш,1; свршетак потпуног помрачења, КОЈе износи ~11 22111, биhе 
8 новембра у Oh 7111,4. Месец излази из сенке у 1 h 11 пџ, а из полу
сенке у 2h 13ш,5. Величина помрачења износи 1,359, ако се узме да 
је поечник нашег поатиоца раван јединици. 

- Помрачења Месеца пружају љубитељима неба и аматерима при
лику да и малим инструментиыа врше успела посматрања. И голим 
оком вреди посматрати улаз Месечев у полусснку и сенку и излаз из 
њих, затим промене боје и сјаја. Мањим инструментима и с малим уве
личањем може се пратити долазак Земљине сенке до ПОЈединих фор
мација на Месецу и промена њихове осветљености и боје. Захвално 
је и снимање Месеца за време помрачења, јер на фотографији се види 
да је Месец ушао у полусенку много пре но што се то може запазитх 
визуелно. Чак и обичним фотографским апаратом велике жижне да
љине могу се добити, на једној плочи, многобрОЈНИ потпуно задово

љавајући снимци. 
Читаоцима је већ познато (в. "Сатурн" за 1935 стр. 289) да су 

још стари Халдејци утврдили периоду од 18 година и 11 дана, КОЈУ 
су назвали сарос, после које се догађају поново иста помрачења Сунца 
и Месеца. Напоменућемо само, ради занимљивости, да помрачење од 
7 новембра према саросу одговара оном из 1884 године КОЈе )е посма
трао Flaшшarioп. Идуће слично помрачење биће 1956 године. 

Шет:гьа по небу 
Кит (Cetнs), сазвежђе на коме ћемо се овога пута задржати, није 

на старим ка р тама претстављан ни близу онако као што стварно из· 
гледа животиња по којој је добио име, већ као неко чудовиште из бај
ке, нека аждаја. По митологији, Нептун је био послао ово "Морско 
чудовиште", како су га звали средљевековни астролози, да прождире 
Андромеду, приковану за стену; Персеј је у последљем тренутку сти

гао да је спасе. 
Ово сазвежђе није тешко наћи на небу; налази се јужно од Овна 

и Риба, а најповољније време за љегово посматрање је од новембра до 
јануара. Најсјајнија звезда у Киту а CetJ ИЈIИ Менкаб Је треће при-
видне величине; Nevelius је био оценио !{ао. звезду прв~ величине и 
најсјајнију у сазвежђу, али Је сада В с]а)ни]а од ње. У Киту се нала
зи и једна од нама најближих звезда - 7:, удаљена само 11 светлос-
них година; то је црвени патуљак привидне величине 3,6._ Ово сазвежђе 
доста је богато у двојним и променљивим звездама,. али Је од ових по
следњих највреднија пажње о (омикрон) или Мна Cetl - чудесна 
звезда у Киту. . . 

Mira прва звезда код које је примећена промена сјаја налази се 
југозападн~ од а . Њу је 1596 запазио David Fabriciнs, немачки астро-
пом; на љегово велико чуђеље она ј е после два месец~ и:uчезла. Де
таљније и дуже времена посматрао је Holwarda, којИ ЈУ Је први пут 
видео приликом једног помрачења Месеца, 16 децембра пре тачно три
ста година. Он јој је одредио поЈюжај и сјај, а ускоро потом звезда 
је постала невидљива, na се помебра идуће године опет појавила. 
Многи астрономи су је сматрали као нову звезду, али Је Holwarda 
доказао да се она налази у Вауеr-овом каталогу из 1603 и да је стога 

:ЗОI 

не треба сматрати као нову неl1 као променљш,у звеiцу. Посматрање 

ове знезде наставили су Fulleпius, од 1641 до 1644, Heveblнs, који јој 
је дао име Mira, од 1648 до 1662, и многи други астроноыи; Boнillaнd 
је на основу посматрања од 1638 до 1660 утврдио постојање периоде 
променљивости од 333 дана. 

Кад је у "·rаксимуму Mira не до стиже увек исти сјај; она обично 
осцилује између 9111 и :3ш, али је Herschel 1779 нашао да је била сјај
нија од Алдебарена (lm,06). Сјај јој је кад је у максиму:vrу, који траје 
око месец дана, просечно 500 пута јачи него кад је у минимуму. У овој 
години максимум је био 20 јула. Тачну периоду тешко је одредити, 
ј е р не достиже увек исти с ј а ј у максимуму, али се :vюже ре!ш да она 
отприлике износи З:32 дана. Изгледа да постоји и једна -~руга перио;(а 
од 4/:Ш година после које се ређају поново ыаксимуми исте јачине. 
Мiга има спектар класе М; водоникове линије у нре,-rе максимум<~ врло 
су сјајне и танке, док су при 'шнимуму слабије и шире. Сјајне су још 
и линије хелиума, сишщиума и гвожђа; могу се наћи осим тога и тамне 
металне лин иј е, НЩ)ОЧИ'!'О калциума, гвож!sа и хрома. 

Поред тога што је rсромен.:ьива, Mira је и двојна звс:зда и то 
врло занимљива: ве!lа компонента је црвени џин пречника 400 пута не· 
l1ег од Сунчевог, а мања бели патуљак 10000 пута мања у пречнику. 
I-ьихова сразмера је према тшrе као колски точак према зрну песка. 

Е.-.1 

Време у ептембру 

(Иадаје Ваадухопловно мстеоролошко одељеље у Земуну) 

.Јака сtКтивност циклона, која је владала у почетку овог месецсt 
у области Балтичког Мора и у југоисточној Европи условљавала је 
долазак топлог ваздуха из јужних предела на Балканско Полуострво 
и у средљу Европу. Присуство овог ваздуха у тим пределима омогу
!оавало је ствараље секундарних циклона, КОЈИ су изазива;ш излив 

хладног и влажног ваздуха са Океана у средњу и југоисточну Европу. 
Хладнији ваздух са Океана у додиру са топлијим ваздухом циклона 
изазивао је јако наобЈЈачење и кишу, нарочито у нашој држави и у 
области јужног Балтика. Постојеhе слабе разлике у притиску измеl)у 
циклона и ваздуха високог притиска који је прекривао западни део 
континента, омогућавале су лагани долазак хладног ваздуха, који се 
у додиру са топЈЈијим загревао и условљавао јаку нестабr,;лност у вре

менским приликама. 

Присуство огранака високог притиска из Сибирије над европ
ско~! Русијом са хладним и сувим ваздухом спречавало је даље кре
таље циклона према истоку. У след тога је код ових циклона наступала 
изнесна стационарност тј. они су се лагано кретали тамо и амо. Њи
хово кретање у правцу истока простирало се само до области Црног 
Мора, одакле будући спречени у свом даљем кретаљу, враћали су се 
назад поред Карпата у област Балтика, где су долазили у додир са 
Исландским ЦИ!{./ЈОном или ишчезаваЈЈИ. 

Уплив сувог и хладног ваздуха услед излива нових хладних 

ваздушних маса из предела Сибирије преко средљег и северног Урала 
у европски део Русије, постепено се осећао у Пољској и у области 
Карпата. Почев од 8 септембра, овај се уплив проширио и на нашу 
државу, тј. и код нас је наступило разведравање а уједно и ствараље 
засебНОГ аНТИЦИКЛОНСКОГ центра. 

ДоЈЈазак новог циклона са Средоземног Мора постепено је ели
минисао уплив хладног и сувог ваздуха и у целој југоисточној Европи 
поново је завладало прменљиво време са пролазном кишом. Овај уплив 
био је кратког века, јер је нови излив ваздушних маса са Азора преко 
Бискајског залива и постепено ствараље јаког антициклонског центра 
над средњом Европом донело ново разведраваље у западној и средњој 
Европи. Долазак ових маса осетио се и у нашој држави, нарочито на 
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КРЕТАЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ 
МЕСТИМА НАШЕ КРАЉЕВИНЕ У МЕСЕЦУ СЕПТЕМБРУ 1938 ГОД. 

СТАНИЦА 

(место) 

Загреб 
Марибор 
Бања Лука 
Сарајево 
Плевље 
Тузла 
Мостар 
Краљево 
Славан. Брод 
Нови Сад 
Осјек 
Сента 
Вел. Градиште 
Београд 
Крагујевац 
Ни ш 
Кос. Митровица 
Пећ 
Скопље 
Демир Капија 
Бит о љ 
Р аб 
Сплит 
Херцег Нови 
Зајечар 

14,1 
13,6 
15,1 
20,0 
16,0 
15,7 
16,5 
16,2 
16,3 
16,9 
16,7 
16,6 
17,3 
15,8 
16,9 
18,4 
20,5 
16,9 

1 17,0 

26,6 
25,0 
31,0 
29,2 
31,0 
29,0 
29,5 
27,5 
30,8 
30,1 
33,5 
34,0 
32,5 
29,1 
29,1 
32,0 
32,2 
32,0 

31,5 

9 :3,6 
10 0,4 
10 2,0 
10 10,6 
10 2,8 
10 4,5 
10 1,8 
10 6,0 
10 :3,9 
10 5,2 
10 7,0 
10 4,7 
10 4,8 
10 3,0 
10 6,0 
11 3,6 
11 8,0 
11 2,8 

10 1 2,0 

27 
27 
27 
21 
28 
27 
18 
18 
18 
26 
20 
28 
20 
28 
21 
28 
28 
27 

20 

1 
2 
8 

14 
5 
5 
7 

15 
11 
5 

13 
9 
6 
8 
7 
7 

12 
4 

9 

10 
10 
7 
4 
7 
9 
5 
5. 
4 
7 
6 
б 
4 
3 
8 
5 
2 
3 

12 
7 

11 
8 

10 
9 
9 
8 
7 
5 
7 
9 

10 
6 
5 
6 
4 
5 

2 

2 

2 

3 

з 

55,:3 
:31,2 
7:3,0 
75,2 
49,6 
67,4 
23,8 
56,3 
46,7 
26,4 
37,1 
51,3 
25,3 
25,3 
40,4 
19,8 
7,0 

10,6 

17,6 

западној половини, где је наступило такође разведравање. Ваздух ви
соког притиска ускоро је захватио веhи део копна и дошао у додир 
са хладнијим и сувим масама сибирског антициклона, што је повеhало 
стабилност овог ваздуха и омогућило стварање јаког антициклонског 
центра, који се створио над северном половином европског континен
та, подржавајуhи свуда на копну претежно ведро време са доста хлад

ним ноћима и јутарњом магЈrом. Само у источном и јужном делу Бал
канског Полуострва ocehao се уплив циклона, који се одржавао на 
Црном Мору подржавајуhи извесно наоблачење у тим пределима св<: 
до 25 овог месеца. Спуштањем антициклонског центра из североисточ
не Европе у мање географске ширине, делатност циклона била је по
тиснута даље према истоку, те је у свима nределима наше земље на
ступило ведро време, које је nотрајало све до 28 датума. Појава новог 
секундарног циклона над Италијом, изазвало је ново наоблачење у на
шој држави, нарочито на западној половини уз осетан пораст тем
пературе. 

Према горе наведеном види се да је месец септембар био наро
чито променљив у почетку и крајем месеца. 

Кретање временских прилика у месецу септембру по данима ви
ди се из приложеноr прегледа: 

303 

1 септембра: Облачио на веhој западној половини. Делимично 
-облачио у источни:v1 и јужним крајевима. 

2 септембра: Делимично облачио у целој Краљевини. 
З-4 септембра: Претежно ведро у целој Краљевини. 
5-6 септембра: Облачно са кишо~I на веlюј западној по,тювинvi 

сем источних и јужних крајева, где је било ведрина. 

7-9 септе:нбра: Делимично облачно са јутарњом :11аглом ~Iести
ыично. 

10 септембра: Облачно у западним крајевющ а ведро са јутар
њо"I маг1юм у осталом делу Краљевине. 

11---12 септембра: Претежно ведро са јутарњш1 маглом мести
"шчно. 

1:3 септембра: Облачно у целој Краљевини сем Приморја, где 
је ведро. 

14-15 септембра: Претежно ведро у целој Краљевини. 
16 септембра: Облачио са кишом у целој Краљевини. 
17 септембра: Разведравање на западној половини, а облачно 

са нешто кише на источној. Температура је осетно опала. 
18 септембра: Ведро у западним и севсрним крајевима. Постепе

но разведравање у осталом делу Краљевине. 

19-21 септембра: Претежно ведро у целој Џраљевини са нешто 
облака у јужним и и источним крајевима. 

22 септемура: Ведро на северној, а облачно са нешто кише н:1 
јужној половини Краљевине. 

2:3------24 септембра: Делимично облачно време у целој Краљевини 
-са нешто кише местимично. 

25-27 септембра: Ведро са јутарњом маглом у целој Краљевини. 
28 септембра: Облачност се повеhала на западној IIОЈювини. Ве

дро на источној половини Краљевине. 

29 септембра: Претежно ведро у целој Краљевини. 

30 септембра: Облачно са кишом на западној половини, а дели
мично облачно на источној уз осетан пораст температуре. 

Кретање метеоролшких елемената у појединим местима наше др
жаве види се из приложене таблице: 

Преглед и новости 
SKUPOVI SPIRALNIН MAGLINA. Mage1anov oЬlak, koji se nalaze н 

Ne sашо zvezde vec i spira1ne ша- sazvezdju Dorado odnosno Тнсаnа, te 
gline роkаzнјн sk1onost da se udrн- se ne шоgн videti iz nase zeшlje. 
zнju н vece i1i шаnје skнpove. Ро- Mag·elanov,i оЬ!асi шоgн se lepo vi
znati aшeлicki astronoш Ed\vin НнЬ- deti goliш оkош iako su, рrеша 
Ь!е, koji је пarocito cнven ро svo- Shap1ey-u- нda1jeni prvi 85.000 а dru
jiш radoviшa о ekstraga1aktickiш gi 95.000 svetlosnih godina; njihovo 
шaglinaшa, razlikнje grнpe шaglina шedjнsobno otstojanje је oko 35.000 
od jata. Grнpe se sastoje od dlve ili svetlosnih godina. То sн ogroшni o
nekoliko spiralnЉ шaglina; kao pri- Ьlaci zvezc1a, koji se nalaze van М1ес
шеr шоzешо navesti шgalinн М 51, nog puta, 6iji је apsolнtпi sjaj 400 
koja је dvojna, ili velikн шaglinн н шiliona i 100 шiliona рнtа jaci od 
Androшedi М 31 sa njena dva "sa- Suncevog. 
telita" шagline М 32 п N. G. С. 205. Postoje i izvesne vece grнpe koje 
C:etiri шagline N. G. С. 3185, :3187, cine prelaz ka jatiшa шaglina. Опе 
3190 i 3193 н Lavн, сiјн slikн dono- Ьi se шogle нporediti sa otvorenliш 
siшo, takodje obrazнju jednн grнрн zvezdaпiш jatiшa, koja sadrze rela
uda1jenн od паs sedaш шШоnа svet- tivпo шali broj zvezda na dosta ve-
1osnih godJiпa. Ра 1i паs Galakticki si- likiш otstojanj'iшa. M1ecni рнt sa de
.steш је c1an takvog trojnog sisteшa: setak пajЬ!izih шaglina obrazнje je
-drugi i treci clan Stl Veliki i Mali Ј dnu takvн vecu grнpu. Рошосu се-
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Neclavпo је Е. Holm!Jerg objavio 
katalog· koji sadrzi R27 d'vojпih i 
trojпil1 sisteшa шagliпa; sашо јеdап 

шali пjihov IЈгој moze o!Jгazovati 

dУојпе Љ visestruke sisteшe tlsled 
peгspektive, dok ostali pripadajll slш
piпama о kojiшa smo g·ovorili. 

АБНОРМАЛНИ ЗВЕЗДАНИ СИ
(:ТЕМ. - Најновији проналазак по
знатог астронома S!1ap!ey-a јесте 
абнормални звездани систем. S11a
p!ey, који је 1930 објавио одлично 
дело "Star c!нsters", нарочито је по
знат као један од најбољих позна
ваоца звезданих јата. Он је добио 
прве резултате о величини Галак
сије, које је објавио 1916-1918, 
баш на основу проучавања збије
них јата чија је отстојања мерио 
поо1атрањем промешьивих звезда 

цефеида. 

До сада су, може се ре!ш, једино 
глобуларна јата и спиралне магли
не биле признати облици великих 
скупова звезда. Међутим Shapley је 
недавно објавио једну белешку о 

Cetiri шщ;!iпе н sazvezdн "Lav": "звезданом систе;ну новога облика" 
N. G. С. 3185, 3187, 3190 i 3193. који се налази у сазвежђу Скулп-

тор, на 7° од јужног пола Галак
l.бidа шоzе se odrediti нdaljeпost sa- сије. Тај нови објекат, за који се 
пю tih шаgЈiпа, dok se ista za osta- у почетку мислило да претставља 

Је dloЫ..ja нporedjivaпjeш пјilюvЊ ve- велику групу сниралних маглина, 

liciпa sa veliciпaшa oпih cije је ot- ~откривен је на опсерваторији у 
stojaпje pozпato. Воуdеп-у јула 1935, на једној фo-

VelikJ broj шagliпa skнpljeпih па тографији снимљеној Вrнсе-овим ин 
relativпo ша!ош prostorн оЬrаzнјн струментом. Доцније је овај обје
јаtа koj'ih је pozпato oko dvadeset. кат сниман телескопом од 60 пала
Она sн шеdјнsо!Јпо dosta slicпa, bro- ца, па је на основу тих фотогра
је prosecпo oko 500 claпova, spiral- фија донет закључак да се ту пре 
пil1 шag·Iiпa razпih vrsta, koje se ро ради о звездама него о маглинама. 

sјајн гazlikнjн oЬicno za пajvise pet То је дакле било једно новопрона
рrividпЉ veblciпa. Najpozпatija su о- ђ ено ј а то, али знатно друкчије од 
па tl Severпoj krнљi i Bereпi.cinoj ko- дотле познатих збијених јата. Иa
si. Prvo оЬrаzнјн oko 400 шagli11a od ко му је периферија кружног об
kојiћ se vecina nalazi па povгsiпi ko- лика, оно је у средишту дугуља
јLI шоzе polшiti рuп Mesec, а нdа- сто; у пречнику има 80'. Како му је 
!јепо је od Zeшlje 125 шШопа svet- сјај врло мали то није до сада мo
losпil1 godiпa; рrеша рошеrапјu гло бити откривено. Према Sha
spektralпih Jiiпija ka сrvе:юш delн pley-y није искључено да у вacиo
spektra јеdпе od пajsjajпijih шagliпa ни има и других сличних јата. Ин
u tош jatu, паdlјепо је da se ista 11- тересантно је да у новопронађеном 
daljнje od паs Ьгziпош od 21.000 јату није запажена ниједна цефеи
kш/sес. .'l.a нити суперџиновска звезда, кo-

Iako se kod jata шag·Iiпa шоzе јих иначе има доста у збијеним ja
koпstatovati ,izvesпo роvесапје gн- гима и помоhу којих се одређује 
stiпe kad se ide od peгit"erije ka sre- њихово отстојање. Ново јато, које 
di.stн, опо л:iје ргiшеtпо, te se stoga се брижљиво пручава на опсерва
опа шоg·н pre нpoгecliti sa otvoreпiш торији HaпYard, још није добила 
Z\'eZ(iaпiш jatiшa пеg·о sa zЬiјеп.iш. име (The Observatoгy, септ. 1938). 

ПОПУЛАРНА И СТРУЧНА РЕВИ~ 

3А МЕТЕ-

ОРОЛОГИЈУ И Г Е О Ф И 3 И f\ У 

ГОД. IV БЕОГРАД, ДЕЦЕМБАР 1938 БРОЈ 12 

У својој "Популарној астрономији", Камил 

наводи да, док су Грци имали право кад вероваху у камеље 

које стварно пада с неба, славни Лавоазије, 1790, и многи 

научници 1800 изјављиваху да ово није тачно. Зна се да ј 

тек 1794 Хладни доказао љихово ванземаљско порекло. Осни
вач Француског астрономског друштва дао ј е у веЋ поме

нутом делу многобројне податке о ураноЈiитима ИЈIИ аеро

Јrитима који су пали од почетка XIX века; у овом чЈiанку 

имамо намеру да опишемо занимљиве метеорите Старога 

века. 

Царски новац из Емезе. На овом новцу види се чувени Уранолит који 
Је У Риму чуван као божанство римске империје. 

Ураполит који је пао код Егоса Потамоса - 469. Плу
тарх пом.иње "невидљиве каменове који често падају на Зем

љу, где се угасе, као онај код Егоса Потамоса, зве~да од ка-
мена, а је пала у усијаном (О стварима које се сви-

фйлософима 13). Егос Лотамос или "Козја је 
речица у старом Херзонезу, у а се улива у Хеле--
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спонт. Исти писац наводи да пошто је камен ,,шю свом сво

јом тежином, мештани, не бојећи се и не чуде!ш се више, до
ЈЈоше на место пада и видеше једну необичну појаву са тра
говима ватре, један велики камен који је лежао на тлу'' 
(Лисандар, 12). Исто тако: "На основу сведочеља многих, пэл 
ј е с неба код Его са Потамоса ј еда н велики камен. Њега, ко
га обожавају, и сада показују становници Херзонеза (iЬid). 
Плиније тврди да он "има тежину толику да оптерети једна 
кола и боју као да је изгорео" (NaturaЉ hlstoria, II, 59); Плу
тарх још додаје да се "говори како је Анаксагора прорекао 

овај пад ( Лисандар, 12), што је очигледно претерано. 

Уранолит из Пафоса, знамење Венере. Хомер прича дэ 

је богиња "Афродита, која воли смех, одлетела на Кипар, у 
Пафос, где· се налази њено светилиште и њен намирисани 

олтар" (Одисеја, VШ, стих 362-363). Овде је реч о старом 
Пафосу, граду који је некада лежао на југозападној обала 
острва Кипра. А Афродитином храму који је био подигнут 
у том граду, "лик богиње нема људски облик: то је једна 
заобљена стена, шира при основи а при врху сужена као 

купа. Не зна се узрок оваквом облику" ( АЬ excessu Augusti, 
ll, 3). Максим из Тира такође вели да богињу "Афродиту 
обожавају Пафосћани. Што се тиче њеног лика не можеш 

себи претставити друго до једну белу пирамиду од непозна· 

те материје" (Разговор о првом боравку у Риму, II, 8). Чуд
новато ј е да се овде говори о белој пирамиди (сл. 1) кад 
притисак и трење аеролита о атмосферу спржи и потамн~ 
њихову површину .. Овај лик богиње налази се на многоброЈ
ном новцу Пафоса, као и на једној медаљи која је исковаю1 
за Хадрианове владе. Могућно је да се у Хомерово време 
овај аеролит веЋ налазио у богињином храму, а то би било 
око 3000 година пре Христа. 

Уранолит из Емезе. Према Херодијану (грчки историчар ), 
"Басиан [Вариус Авитус, који је постао римски цар под зва
ничним именом Хелиогабала, узетим од славнога Марка Ау
релиј а] и АЈiексиј ан [постао цар као Александар С еве?] ... 
поштују бога Хелиоса [иЈш Сунце]; јер овога обожавају ста
новници [Емезе, града у Сирији], који га на феничанском 
зову Елеагабал1). И подигнут му је врло велики храм укра
шен златом, сребром и изврсним мермером. У њему нема ни-

1) Ово име долази од Ел или Ела, један бог, и rабал, начинитп. 
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.1 ед не љу дск ом руком исклесане статуе кој а би претстављаЈiа 

неко божанство, као код Грка и Римљана, али се види један 
врло велики камен, при дну округао а шиљатог врха. Облш< 

му ј е куПаст, а бој а црна. Обично се сматра да ј е тај камен 
пао са Јупитера [то Ће рећи са неба Ј и показу ј у се неке слабе 

неравнине и знаци на њему. Као да се види неко недотерано 

претстављање Хелиоса. Басијан је обављао свештеничке ду-

жности овога бога (Историја после Маркове владе, :3, 

Афродитин уранолит из Пафоса. 

Познато је да је Хелиогабала ушао свечано у Рим обу

чен као феничански свештеник и доводећи чувени црни ка

мени из Емезе, амблем Сунца и једнобоштва. Херодијан из

носи како је овај владалац подигао у Риму "богу [т ј. аеро

лИту] велики и диван храм око кога је установио велики број 

олтара" (ibld, V, 5, 8). То је било на брегу Палатину, у бли
зини царског дворца. Он је потом венчао овог метеорског 

бога са идолом богиње Астарте из Картагине: "Послао је по 

кип Целесте, који Картагињани нарочито обожавају као и 

Либијанци, ... који је зову Целеста, док јој Феничани дају 
име Астроарка [или Краљица звезда], хотећи да она прст

ставља Месец. Антонин [Хелиогабала] говораше да је при

родно да се Сунце ожени Месецом." (ibld., V, 6, 3-5). 
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Херодијан најзад излаже да је овај владалац, који је 

нриређивао поморске битке у ј езерима вина, "дао у ј едно м 

предграђу [Рима] начинити огроман и велелепан хрэм, у ко

ји је сваке године средином лета доводио бога. . И пошто 
би овог бога [аеролит] поставио на златом и драгим камељем 

украшена кола, преносио га је из града у предграђе. Он је 

управљао колима, која су вукли шест ве.пиких белаца без 

белеге, украшених с много злата и разним опремама, држеhи 

лично узде; царска пратља окружавала га је док је преносио 

бога. Антонин [Хелиогабала] трчао је натрашке пред колима 

гледајуhи стално у бога и држеhи узде коља. Он би цео пут 

тако прешао идуhи натрашке и упируhи поглед у бога [т. ј. 

увек 9.еролит Ј. Да не би пао на леђа или да се не би оклиз

нуо, јер не гледаше куд иде, цео пут је био покривен злат

ним прахом. Војници који су штитили владаоца пазили су дз 

се ова трка сврши без сметљи; а народ, који такође трчаше 

лево и десно од поворке, образовао је литију са разним бук

тиљама и бацао венце и цвеhе" на кола (Љid., V, 6, 6-8). 
На једном лепом комаду новца из Емезе, приказаном у 

Историји Римљана, одличном делу Виктора Дириа, а који сам 

ја јако увеличан прецртао (сл. 2), види се купасти камен који 
вуче један четворопрег; по димензијама коља и камена може 

се стеhи појам о приближној величини овог метеорита. 

Уранолит из Меке. То је познати црни камен који је по

стављен у југозападни угао Ћабе, у главној џамији Меке. 

Муслимани га много поштују, а неки од љих називају "Бо

жјом десном руком на земљи", верујуhи да је то један од 

драгих каменова из раја, одакле је са Адамом пао у Арабију. 

Други уранолити. Плиније каже да "у гимназији у Аби

досу [Египат] и данас поштују један камен због љегов~г 

lнебеског] порекла; он није велики. Један камен обожавају 

и у Касандрији, званој Потидеји [на Халкидском полуостр-

ву], која је због тога и била на.сељена" (opus cit.,iЬid). Према 
Јlамприду, Хелиогабал је "хтео узети, из самога храма Ди

јане из Лаодицеје и из светилишта где их је Орест наме~тио, 

камење звано божанско" (Antonius Heliogabalus, Vll). НаЈЗад, 
други аеролити обожавани су у Селеукији, Бостри и многим 

граДовима западне Азије, док је Сибела, богиља Зе~ље, била 
претстављана и обожавана у ПQЧе"Ј;КУ щщ обликом Ј едно г ве

:шког купастог и црног камена, који није био ништа друго 

до један метеорит. Е.-М. Antoniadi 

Као што знамо, парэ.лш<са ј е угао под 
са ј ед не звезде rюлупречник Земљине нутање. 
мељује даљину звезде. Сунце, Земља и звез,џ1 
троугао. Решељем овог троугла добијамо 

мо се по себи разуме, да је звезда утолико 

уколико је љена паралакса веhа или маља. 

видели 

један 

интересоuале су човека од увек и астрономи су почели ве!1 

рано да се баве проблемом одређиваља тих да.љина. 
hивало се, да су даљине које нас раздвајају од звезда 

Фридрих Вилхелм Бесел 1784-1846. 

не, али праве даљине су превазилазиле сва наслуhиваља! Па
рлаксе звезда су, дакле, углови и сувише мали те отуда 
врЈIО велике тешкоhе да их измеримо. Један од путева којим 
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је требало иЈш да се доtЈе до паралаксе био је одређен још 

У XVI веку: Два тела која се налазе на разним даљинама из
гледа да се крећу једно према другом за једног посматрача 

који се и сам креће. Овај је принцип предложио Gali 1ei 
(1564-1642) у свом трећем дијалогу као најзгоднији за \Ц· 
ређиваље паралакса звезда. Две звезде, које видимо на не

беском своду једну поред друге, а које су у ствари растав

љене огромним даљинама, треба да се крећу једна према 

другој ако их посматра један посматрач који се креће. На

равно да тај посматрач треба да преваљује огромне даљи

не. Кретаље посматрача само на Земљиној површини је не

довољно, да изазове уза ј а м но и привидно кретаље блиских 

звезда. Могућност преваљиваља огромних даљина посматра

ча пружа нам Земља која обиђе једанпут око Сунца за јед

ну годину. Ако посматрамо две блиске звезде у току од ј ед

не године изгледа нам да удаљенија звезда остаје непомичш1 

а да ближа звезда описује око удаљеније једну затворену 

путаљу. Посматраља се своде на мереље положаја ближе 

звезде према удаљенијој. Ова мереља мора да буду веома 

тачна па да би се из љих могли да извуку и тачни резултати. 

После Галилеја Ј. Gregory је 1675 предлагао .,двојне 

звезде" за одређиваље паралакса, затим W allis 1693. Доцније, 
Ннуgепs и Loпg, око 1750 вршили су експерименте овом ме
тодом. 

Као што видимо, знало се којим. путем треба ићи, па 
ипак до циља се није долазило. Зашто? Мереља која су вр· 

шена нису била довољно тачна. Грешке су биле веће од ве
личине коју је требало измерити. Прва тачна посматраља 

вршио је Tyho-Brahe (1546-1601), али та тачност није пре
Јiазила једну лучну минуту. Како звезде нису показивале ни

какво помераље, то се закључило да је паралакса маља оц 

1', т.ј. да је њихова даљина веhа од 514 билиона ки.пометара 
односно од 3438 полупречника Земљине путаље. ТребаЈю је 
да прође од Тихових посматраља више од 200 година па да 
се дође до посматрања чија је тачност десети део од једне 
лучне секунде. Да се дође до тако велике тачности, била је 
потребна посматрачка гениј ал ност славног немачког астроно

ма Bessel-a (1784-1846), који је први мерио углове маље од 
1". Угао од једне секунде је угао под којим видимо 1 мили
метар на даљини од 200 m. Ова тачност је била напослетку 
довољна да би се мериле ларалаксе звезда. Од августа 1837 

3 

iLO октобра 18:38, Бесел је опсервирао двојну звезду N~ ()] 
у сазвежt)у Лабуда, дакле нешто више од једне године. Кад 

је редуковао своје опсервације нашао је вредност Шl

ралаксе ове звезде 0", 44. Најзад, измирена је и }Lа

љина прве звезде. То је био јt:дШ-I огроман успех који је 

дозволио Астрономији да крене крупним корацима напред. 

Звезда б1 Лабуда опсервирана је доцније и љена паралакса 

износи сада О" ,:30, што одговара даљини од 11 светлосних го
дина (Ј св. година је пут који превали светлосни зрак у вре

:11ену од једне године, креhу hи се брзином од :300.000 км. у 
секунди). У току XIX века астрономи су продужили да мере 
паралаксе звезда и око 1900 знала се даљина педесетак звез
да, наравно најближих. Да бисмо боље увидели IШЈЈИКИ е 

напредак учинила Астрономиј а од Бесела до данас . за 

.i е дан век треба реhи да 1838 године знамо да,љину само ј ед

не звезде, 1900 50, а данас преко 1500. Овде не узимамо у об
зир друге методе мереља паралаксе, кој е су дале врло 

жетву. Данас, захваљујуhи фотографији астрономи мере 

глове од 0",05 са тачношi1у од једног стотог дела од се

кунде. 

Напоменимо да је Бесел, један од најславнијих астроно

ма, започео своју каријеру као шегрт у једној трговини у 

Брему. Бесел је био приморан да напусти школу ради латин

ског језика, који му никако није ишао од руке. У Брему је, 

у данима одмора, као мали шегрт посматрао долазак и од

лазак лађа, што је побудило код љега жељу за путоваљем. 

он није хтео да путује као обичан путник веh као ка

петан лађе. Ради тога почео је да проучава навигацију, што 

га је одвело директно астрономији. Бесел је радио преко це

,тюг дана у радљи а увече, уместо да се одмори, узимао ј е 

своје кљиге и учио и радио до дубоко у ноh. Овај рад је 

уродио плодом и Бесел је направио једну од најлепших ка

ријера у астрономији. Завршио је своју каријеру као про

фесор Универзитета и директор опсерваторије у Кенигсбергу; 

поред тога био је члан скоро свих академија наука свога 

времена. 

В. Г. 
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Sa.зtav k.ometa. na. osnovu 
nfa nyihovir1 зpekt 

Nastavak i kгај 

U О\1 О111е spektгu, па pгvi pogled, izglecla da iша praYil
пosti koje люg·н пayesti па suшпјн da postoji izvesпa perio
dicпost. Ра ipak, СаЬаппеs i Dнt"ay пеdаvло sн пasli periodic
лost u. гaspodeli оvЉ dvejн gгнра. U оЬеша gгнраша шogu se 
нр о гediti па ј sj а ј пiј а liпij а i tгostгнka 'liпij а пероsгеdпо s des
пe stгапе. Kada se нроtгеЬе bгoje\li ta1asa ро saпtiшetгu, koji 
so оЬпшtа \!Гednost talasпe dнziпe, н оЬеша gтuраша пalazi 
se ј еdпа stalпa raz!ika izшес1н Ьго ј а talasa odgoyaraj uci11 zra
ceпja. Na taj пасiп Ьilo је шоguспо poгedati н пizoye 5/6 пe
pczлatil1 liпija, te је iz toga izvedeп zakljucak da se kod s\la
ke klasiYikacije zraceпja kometskil1 jezg·aгa шоrајн poja\liti 

razlike broje\la talasa: 

N~=l,495 sш-1 i -1,815 sш-1 

Nicolet је роtош pokazao da drнgu gгнрн oko 4300 А 
treba syakako pripisati јеdпој tгaci kојн emitнje molekнlarпi 
е!ешепаt ен, traci koja је sпimljeпa Ll ilaboratoriji, а koja 

potice od ugljen vodonika. 
Nicolet-o\la ideпtifikacij а sta\llj е па ј е \lаП S\lake sншпј е 

posle pazlji\le aпalize шi!пofotoшetriskih posшatraпja spekta
гa koшeta Peltier (1936 а), Wilk (1937 с), Whipple (1937 Ь), 
Fiпs1eг (19З7 f) i Епсkе (19З7 h), sпim\jeпi\1 па opser\latoriji 

t~ Lioпu росе\1 od 1936. 

S\le liпije jezgra izшectu 4290 i 4340 А, izuzev јеdпе koju 
је Dufay pripisao traci пенtrа[поg шolekula azota N2, poticu, 
рrеша 0\10111 posledпjeш, od elemeпta ен, le је tako konacno 

ustanovljeno postojanje vodonika и kometama. 
Рrеша СаЬаппеs-н i Пttfay-u izgleda da је i prYa gгнра 

liпija koja se пalazi oko 4050 А proizvedeпa od straпe шо!е
kн!а С Н. Mec1нtim sadasпji eksperiшeпti н laboratorij аша sa 
g·asoyiшa пе dajtt trake н t:::>m delu spektra, а i teoriski izgle

da пешоguспо da se tu шоgн паСi trake koje pripadajн istoш 
sistemu kao i опе kod 4300 А. Stoga se mozeшo zapitati da 
nist1 шozda radiacjje oko 4050 А eшito\laпe od шollekulskog· 
elementa СН, koji od пekog jos пepozпatog viseg stepeпa епеr· 

gije prelazi u поrшаlпо staпje. 

313 

По sada sшо ispitiYali koшetske spektгe sашо cla Ыsпю 
odg·ovoгili па sledece р ita п ј е: od koj il1 sн l1eшiskil1 е!ешепаtа 

sasta vlj е па 

azot, 
diпj е па sa 

О\1 а zag·oпetпa tela;J Nasli sшо нg·Jjenik, паtгiнш, 

vodoпik; ova p:i:;ledнja tгi g·asa пalaze se sje
нg·ljeпikoщ i пjil10\1 i шolelшli ili su пeutгalпi ili 

joлizoyaпi. Ali пista пi::;шо rekli о e\loluciji spektra koшeta za 
неше dok su lfoyoJjпo sjajlli da se шog·u t'otogтat"isati. Ро

zпаУсшје O\le eYol!ucije zaпiшlji\'O је јег se od пјеg·а шоgн 

cloћiti obaYesteпja о шеlыпizшн koji stYaгa eшisijн s\letlosti. 
Posшatгajaci slшp spektara svil1 koшeta koje su se pojaYile 
do 1925, Ba!det је паsао stalпн raspodelu гаzпЉ spek'cara koje 
sшо g·оге нkratko opisali, а o\li spektгi kod syi\1 koшeta eYo
lнisali SLl Па sJicaп пасiп. 

Dok s11 koшete па \lelikoш otstoj<шjн oc.i Sш1еа (2 ili 3 
astroпoшske ј ediпice) spektaг iш ј е пергеkidап; оп е tada sашо 
оdЬiјајн Sнпсеун. s\letllost. Takav је, па ргiшег, slacaj sa Ha
leje\IOШ kошеtош 180 dапа pre prolaza kroz perЉel. 

U koliko se koшete Yise pгiЬ!iZa\lajн Sнпсн poja\lljujн se 
spektaг Swaп-a (С) i сiапоgепа (CN); пajzad se razyija spek
taг jezg-гa (СН, N"). Kada se koшete priЬ!iZe Sнпсн па jedпti 

a:o:tгoпomsku jediпicu, rep iш se izdнzi i pojaYi se spektar ok
sida нgljeпika (SO Na jos шапјеш otstojaпja od Sнпса 
spektaг jezgтa пaglo slaЬi, dok spektar repa postaje S\le sjaj
пiji. Najzad, sasyim Ыizн Sнпса, poja\lljttje se паtriнш а Swaп-
0\1 spektar slaЬi. 

0\lako prosto redaпje pojava паrа\IПО da је komplikoYa
пo aktivпoscu jezgтa koja је \lrlo proшeпlji\la od јеdпе do 
drнg·e koшete. 

Kada se koшete posle pro!aza kroz peril1el adaljuju od 
Sш1еа, poja\le se dog·adajн о1Јrпнtiш redoш. Рrеша tоше ak
ti\lпost komete ј este t"нпkcij а п ј епоg· otstoj ал ј а od Sнпса. 

Treba парошепнti da se Swaп-o\1 spektar Yideo kod koшete 
Stearпs, рrеша yizaelпom posшatraпju Vап Biesbroeck-a i Bo
brovпikoYa па \lelikoш durЬiпн opseгyatorije Yerkes, i kad ј е 

Ы!а па jed\la пesto шапјеш otstojaпju od Sнпса пеgо Jнpiter 
(r=~),? astг. jed.). 

Рrеша шislj епј 11 пekih naнcпika trake S" i CN glave kome
ta i СО+ i N2 repova н st\lari stt spektri rezoпacije пeutralпih ili 
ј oпizoyaпih шolekala пadrazeпih Suпсеуош s\letlosca. Pretpo
stavlja se da O\li шolekнli роШн od disocijacije, pod uticajeш 



З14 

svetlosti, щ:;lјеп dioksida i сiапоgепа koje, kako se шisli, eшi

tuje jezgro, verovatпo cvrsto, па лeki jos лeodrecleп пасiп (ter
шicki efekat). 

Wшш је tek пеdа\111о pгedlozio јесlпи tеогiјн оsпоуаш1 11а 

rаснпiша ll kojiшa sнdelнje шehaпika kYaпta. Оп је па taj па

сiп шщ;ао odrediti dнziпн zivota шolekнla koji zгасе. Тгајапје 
ziYota шolekнla CN vece је пеg·о шolekula Се, а jos је пшоgо 
уесе опо шolekнla СО+. Racuпi osiш tog·a роkашј11 da је tга
јапје zivota jeclпog· odгecleпog· шolekнla sгаzшегло kYadгatн 

otstoj апј а od Stшca. 
Pretpostavi li se da sн гazliciti шolekнli koji zгасе izbaceпi 

iz јец;та istoш Ьгziпош, а teoriska rаsшаtгапја zaista dokazнju 
da se ove brziпe шаlо razlikuju, spekt1·i i CN шоrајн Ьiti, 

ргеша izгаснпаtој duziпi ziyota, lokalizovaпi tJ jezgгo а slike 
rпolelшla С, ciji је zivot kгaci, шогајо Ьiti krace od oпih koje 
daje CN. 0Yakav zakljocak slaze se sa posшatraпjiшa. 

S druge straпe, kako dнziпa ZiYota svakO,(',' od OYil1 шoJekll
Ja Ьiva шапја kad se priЬiizнje Sнпcli, опi се se za Уrеше dok 
шоgн zraciti svetlost шапј е нdalj avati od ј ezgra. 

Iskнstvo se ovde slaze sa teorijoш, jer шопо11Гошаtskе sli
ke ошоtаса koje poticu od С i CN izgledajн kao da se sша
пјнјо kad se koшete priЬiizнjн Sнпсн. 

sto se tice joпizovaпog oksida нgljeпika, со izractшata 

dнziпa zivota пjegovog шolekнla шпоgо је уеса пеgо za prYa 
dva, te stog·a оп шоzе lako dospeti i н repove koшeta. Ali, ako 
је teorija tаспа, шоrа se i н glavaшa pojavljiYati пјеgоу spektar. 
I to је dokazaпo. Dнfay је, proнcavajнCi spektre koшeta Peltier 
(1936 аЈ, Whipple (1937 Ь) i Wilk (1937 с) паsао karakteristic
пe trake СО+ L! gJivaшa OYih koшeta, ciji Sll repovi ЬiJi SL!Vise 
slaЬi da Ьi se шogli sпiшiti. 

Teorij а predyida, s drнge strane, па kraj н disociacij н ili 
joпizacijн шolekнla CN. Da Ьi se dogodila оуа pojiYa potrebna 
је јаса eпergija od one koja proнzrokнje rеzопапсiјн, а н gla
vaшa ovih koшeta videпe sн trake CN koje za svoj postaпak 
zahtevajн yeJjko ener:g·ijн. 

Poslednjih godiпa razyi]a se prepirka izшedн astroпoшa 

pristalica jedпog i oпih prjstalica drugog· пасiпа пadrazaja: elek
troпskog ЬошЬаrdоУапја ili opticke rezoпaпcije. Posto је jzye
sпo da Sнпсе оЬilпо ешјtнј е ј elektroпe ј zraceпj а, О Уа d va па· 
сiпа пе iskljнcнjн јеdап dmgog· i svakako da zajedпicki uticLl 
па stvaraпje syetlosti kојн dоЬiјашо od korпeta 
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Zal1valjнjнci proпicljiYosti spektгoskopista, шetotiicпa aпa

liza zraceпja Liozvolila лаш је cla uроzпашо sasta\1 опе tako 
Гiпе prasiпe za koju sшо zпali da obгazuje repo\'e koшeta. Nе
оЬiспо је zaпiш!jiYo koпstatovati da оп пшо,~·о !ici ш1 :-;astav 
vеоша razгecJeпil1 delova паsе atшosfere, kojll poZIJajeшo JZ 

proucavaпja svetlosti лоспоg; пеЬа. G. Roup)er 

и 

Густина космичког облака 

И поред своје крајље разоеl)сности, услед огромног 

rrространства, космички облак сачиљава озбиљан додата;( 

маси Васионе. Укупна је маса обшшэ скоро поЈювина масе 

звезда скупа. А то значи, да су скоро две чкћине целокупне 

васионске матер иј е згуснуте у облику звезда, док ј е остали 

део растурен у простору. Теорија згушњавања првобитне 

маглине стварно потврђује вероватност те пропорције. 

Још више ћемо се зачудити, ако нађену густину изра

зимо број ем а тома; гу стива 10-24 значи да у простору има 
готово један атом на кубни сантиметар. Тешко је схватити, 

мислим, да су чак и у најдубљој усамљености међузвездана 

облака, дшЈеко од сваке матер иј ал не оазе, а томи расути на 

једва пар сантиметара једни од других. Желео сам да вас 

убедим у необичну разређеност облака, али је вероватније 

да he мој а последља реченица оставити на ве:ЈС сасвим супро
тан утисак, тј. утисак атомског рој а, сличног облаку мушица. 

Слика је доста тачна, али се треба сетити, да је атом нај

безначајнија количина материје што постоји. Замислите дп 

сте у шољи пуној течности у циљу препознаваља обележили 

све атоме што се н;;лазе, да сте затим течност просули у море 

и сачекали да се љени атоми равномерно поделе на све океа

не што прекривају Земљу. Напуните ли после тога своју шо

љу морском водом ма са којег места, утврдићете да она са

држи само неких дванајестак обе"1ежених атома. Макбетови . 

стихови: 

Може ли сав океан великог Нептуна опрати ову крв, 

Очистити моју руку? Не, ј е р he она пре 
Својом румени обојити небројена мора; 

дословно су тачни. 

Потребно је да се колут дима из ваше луле разиђе и 
испуни коцку петнаест километара дужине, ширине и ви-
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сине, па да му густина буде једнака густини међузвездана 

облака. Део космичка облака Земљине величине могао би се 

стрпати у ручни ковчег и без по муке носити једном руком. 

Атоми се облака насумице ваљају напред, играјуhи неку 
врсту скривалица - жмура; али, због своје сићушности, вео

ма ретко налете један на другога. Просечно, атом напредује 

својим путем, по годину дана, пре него што наиђе на какав 
други, а за то време превали раздаљину од Сунца до Земље. 

Али, у обЈЈаку има осим тога и слободних електрона, који 
јуре за авантурама; судари се са љима дешавају отпрИЈшке 
сваких пет дана; но, електрони су безначајне масе, па не 

изазивају осетне поремеhај е у атомову трку. 

Темnература обла:к.о 
НајпарадоксаЈЈнија је ствар код космичког облака то, 

што је он у суштини топао. Често чујемо да се говори о не

бичној ХЈiадноhи међузвездана простора. То није претерано. 
Далеко од Сунца и околине му, температура ма којег чврстог 

или течног тела спушта се на -270"С, тј. само на три стеnена 

изнад апсолутне нуЈЈе. Такву би температуру показивао тер

мометар, такав је степен хладноће што би га осетило чове

чије тело, ако би се при таквим условима осетљивост уопште 

још могла замислити. Али, дифузни облак, и због своје ди

фузне природе, успева да при истим условима очува своју 

топлоту. 

Пролазеhи простором наилази се на извесну количину 

топлоте што су је отпустиле звезде. Данас су апарати за ме

реље топлоте толико осетљиви, да се без икакве тешкоhе мо

же запазити тошюта што нам доспева са Сириуса или Арк

тура, или чак и са звезда много слаби ј а с ј а ј а. Све звезде 

скупа (изузев Сунца, разуме се) шаљу нам исто толико то

пЈЈоте, као свећа стотину метара далеко од нас. Да ли Ћете 

ово сматрати као малу количину, не знам; мени се чини не

очекивано великом, кад помислим на неизмерне даљине 

звезда што нам је шаљу. Али, без обзира на то, очигледно је, 

да таква количина топлоте ни у колико не може ублажити 

горњу хладноћу; замислите ли да се налазите у простору ван 

нашег сунчаног система и да вас греје само једна свећа са 

100 метара даљине, без муке hете схватити зашто је тамо 
толико ледено. Разумљиво, ако би тело могло нагомилавати 

енергију што је сваке минуте прима од свеће, оно би се на 

крају и могло загрејати; међутим, материја је у чврстом ста-
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њу тако изгра}Јена, да необично брзо сноју тошюту расшrа -
да поново зрачи, а кад доспе на З" апсолутне температуре, 

губитак је толико брз, да сасвим неутршшше добит. 

Разлог збоl' кога космички гас доспева до више темпе
ратуре је у томе, што он пре може да прими тошюту, него 
да је изгуби. Топлота је I<Инетичка енергија атома и МОЈit:
кула материје, који се крећу у свима правцима. А енерi'Ија 

се кретаља може изгубити само у тренутцима љихових суда

ра. и тада бива далеко отпуштена. У чвстој се материји ато

ми готово непрестано сударају; но и у гасу са обичном, зе

маљском густином, у свакој секунди атоми претрпе миЈшоне 

удараца. Али у космичком облаку, где се судари дешавају ОТ· 

прилике једанпут годишље, овакав је начин губљеља енер
гије практично неизводљив. 

Међутим, тајна високе облакове температуре НИЈе само 
у томе. Искључивање могу!шости судара је стварно окол

ност, због које нам је у објашљењу затворен пут са обеју 

страна. Процеси услед којих неко тело губи тошюту, увек 

су тесно везани за оне, због којих је оно и прима; узрок 

расипању топлоте тела у чврстоме стаљу, судари су у исто 

време и корисни, јер јој омогућују да упија тошюту што је 

потекла од звезда. 

Ако се замисли да се на 1 ОО метара од ј е дне свеће на

лазе чврсти метеорит и делић космичi<ог облака, па желе да 

се загреју, очевидно је тешко рећи, који he од њих двају 
пре у томе успети. Метеорит у пиј а сву топлоту што одозго 

на њ падне, али је одмах и распе; дифузни облак би је пот

пуно сачувао, али нема потребни уређај који би му омогуlшо 

да је ухвати: за највећи део топлоте он је стварно прозра

чан. Преимућства и незгоде се изједначују ако и метеорит, и 

облак доспејf до исте температуре од З" изнад аfiсолутне 

нуле, но иПак уз једно ограничеље. Кад би се могао неоме· 

тано развити, један би процес повеhао температуру до вред

ности блиске површинској температури највреЈшјих звезда. 

1-ьега обично пригушују много брже измене топлоте, што се 

дешавају приликом атомских судара. Напротив, у космичком 

облаку, где су судари готово занемарљиви, он може да пре

овлада и преузме стараље о температ.ури. 

Високу теiнпературу космичког облака проу:::Јрокује про

цес јониз:щије, тј. процес откидања неколин;о спољщ1х ато

мових електрона. Пратимо атом на његову путу кроз 
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делом времена он се мирно крt'звездани простор, 

he, не обазируhи се на отпуштене звездане светлосне и то 
шrотне таласе што их cycpehe, ИЈIИ који га сустижу, С времt
на на време само- вероватно једанпут у месец дана_ атом 

сурово шчепа таласе, који су га свакако погодили на кшшо 

осетљивије место, и прождере један део љихове енергије. 

Познато ј е да а том при томе може узети само одређени ко. 
мад енергије, звани квантум - xohy да кажем, одређен за 
таЈЈасе извесне, опредељене фреквенције. Квантум ј е про п ор. 

ционалан фреквенциј и, тако да ј е, на пример, квантум плаве 

светЈЈости крупнији комад енергије, него квянтум црвене. 

Слушаоцима радија, који свакако умеју да прозру тајну ки- ' 
лоцикла, може се пружити приснија слика, кад се каже да је 

квантум електричних таласа емисионе станице 2LO крупнији 
од квантума таласа што их емитује 5ХХ, јер 2LO искоришhује 
много веhу фреквенцију. 

Ме!јузвездани простор ј е испресецан таласима различите 
фреквенције, Ако а том узме I<вантум умерено ниске учеста
ности (фреквенције), његова се енергија може доста лако са

чувати. У овоме случају не наступа ништа нарочито: атом зз

држи енергију ј е дан делиh мили о нит а дела секунде, а затим 

је поново одбаци у етер, Напротив, други пут, :лом зграби 

и улије квантум високе фреквенције, који је за љ сувише 

крупан, услед чега наступа експлозија. Атом се распрсне и 

један од љегових ободних (периферних) електрона умакне 

од осталих, са вишком енергије, који се није могао сместити 

у атомовој унутрашљости, Слободни електрон бежи све даље 

и даље напред, очешавши се с времена на време о атоме, ра

суте дуж љегова пута. Пос.ле просечно вишемесечна живота, 

он пада у клопку некаква другог атома (који нема све своје 

електране), слобода и трк му завршавају се. 

Тако се у космичком облаку непрекидно ствара и стално 

апсорбује (упија) електронски гас. Треба иста}ш да он на
:таје при високој температури, као последица велике жести

не којом атоми избацују електране. Ако ма какав узрок тежи 

Дсt одузме топлоту слободних електрона, изгледи су му за 

успех ограничени, јер електране, који претрпе такав губитак, 

стално атоми пактирају (грабе), а љихово место заузимају 

други, ново одбачени електрани. Ако је космички гас у по

четку хладан, електрони покушавају да му температуру по

висе на своју, док атоми са своје стране, теже да електрон-
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С!Ш гас сведу на своју температуру, у томе су натицању 

побеДници електрани, јер стално наЈrазе нове количине то
плате, док атоми, видели смо веh, лишени својих обичних 

сретстава, остају хладни, ј е р су су дар и веома ретки. 

Карактеристика ј е овога процеса, да загреваље ни нај. 
маље не зависи од даљине извора. Нарочито је експеримен

таЈшо својство светлости (или електромагнетских таласа) то, 

што она проузрокује атомске експлозије исте ј ачине, ма како 

била ослабљена због даљине. Свака експлозија одговара 
Једном квантуму енергије - количини која зависи од боје 

ИЈIИ фреквенције светлости, а не од њене јачине. Ако је свет· 
лост ослабљена, не опада жестина експлозија, веh само љи
хов број, Зато се електронски гас ј а в ља на истој темпера
тури и У дубинама простора, и у непосредној близини звезда. 
Температура космичког гаса је, дакле, блиска температури 
што влада на површини звезда, Треба осим тога додати, да 

У одређивањ у температуре облака главну реч имај у нај то
плије звезде. У непосредној близини Сунца облак је изузет
но хладан, јер Сунце и није нека од веома врелих звезда, 

његови зраци производе мноштво слабих ексшюзиј а, плавеhи 

околну средину релативно спорим електронима. Чудновато 

је што сунчани зраци, који предају топлоту чврстој матери
ји, продиру кроз дифузну материју космичког облака као 
какав ледени ветар, 

Докази 

Изложимо укратко до сада утврђене резултате, Пошли 

смо од непосредна доказа, заснована на посматраљу међу

звездана гаса, одговорна за присуство калцијумових и на
тријумових црта у спектрима далеких звезда, и нашли, да се 

те црте не могу приписати самим звездама. Приступили смо, 

затим, проблему на други начин и закључИЈIИ, благодареhи 

једном потпуно независном теоријском аргументу, како нор

мална густина међузвездане материје треба да буде: један 

атом, отприлике, на кубни сантиметар док јој је температура 

око 15.000°. Остаје да се та два гледишта повежу, а нарочито, 
да се испита: да ли су природа и интензитет посматраних 

калцијумових и натријумових црта онакве, као што би се 

очекивало код црта које такав облак производи. А та веза 

захтева да испитамо стаље калцијумових атома у облаку. 

Показао сам да атоми стално одбацују слободне електране, 



320 

riз ИШ{О се љихово кружеље неизбежно завршавэ каптуром, 

извесан љихов број је увек на одмору. Колики је обично 
број отсутних? Како је калцијум двовалентан елеменат, он у 

своме саставу има два електрона који су за љ везани лаба
виј е од осталих. Може се сматрати, да су под међузвезданим 

условима, та два електрона уопште отсутна. 

Но калцијумов атом без два електрона не показује при
мстну апсорпцију. Посматраље љегова спектра, који је по
мерен даЈrеко у ултра-љубичасти део, спречава озонски слој 
наше атмосфере. Отуда најве!ш број облакових калцијумо
вих атома не може учествоваги у произвођељу непомичних 
калцијумвоих црта. Али, на 800 каЈiцијумових атома долази 
и један, са само једним електроном маље. Непомичне црте 
што их запажамо, потичу од ових атома. Потпуни су калци
јумови атоми у облаку веома ретки, отприлике један на· пе
десет милиона. Тиме је сасвим објашљено, зашто у спектру 

облака не примеhујемо црте које потичу од потпуна кал

цијума. 

Калцијум је уопште веома распростраљен елеменат, и 

образује нешто више од 1 о;о целокупне Земљине масе. Ако 
претпоставимо да се он у истој сразмери тј. као 1% налази 
и у облаку, и да само 1/800 део калцијума активно учествује 
у примећеној апсорпцији, налазимо да ће на кубни метар ме
ђузвездана простора доhи само један активни атом калцију
ма. Тако долазимо до доказа. Посматрајуhи некакву звезду, 
ми је видимо кроз заклон који садржи један активни атом 

по кубном метру, и чија је дебљина једнака уда.ъељу звезде, 

на пример 1.000 светлосних година. Колика је апсорпција 
коју такав заклон може да произведе? Садаља физичка тео
рија атома верује да може одговорити на то питаље, пред

виђајуhи сасвим одређен интензитет тамних спектралних 

црта. Посматраљем звезда за које знамо да су даЈiеко око 

1.000 светлосних година, у могуhности смо да проверимо 

вредност тога nредвиђаЉа. Испит је строг, јер је тешко оце
нити густину и степен јонизације; па се не,.бисмq ни мало из
н'енадили, ако би наша оцељиваља била за 1 О или више пута 
несигурна; но, срећом, подудараље између предвиђаља и по· 
сматраља је много боље, готово онако, .као што би се 
желело. 

Тешко објаiпљива отступаља код натријумових црта, 
умаљују нам неш'rо 'успех са калцијумом. У поре· 
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са калцијумом, посматране натријумове црте су много 

интензивније него што би се очекива.по, па се готово не може 

одупрети утиску, да у космичком облаку има релативно више 

натријума, него калцијума. А то је, можда, отуда, што 

натријум простији елеменат од калцијума, и што развој од 

простијих ка сложенијим облицима материје, није могао 
много напредовати под првобитним условима у 

ном облаку. Али, то је сасвИм друга ствар, а ја уопште немам 

намеру да вас наведем, да резултате о којима сам говорио, 

сматр<:не за коначне. Циљ ми је више био да вам покажем 

врсту пута којим се служи научно испитиваље за 

прогреса, корист што се може извуhи из једва приметних 

стаза, као и линије заобилазног напада, обруч који се стеже, 

да би дао јасну идеју о стаљу и саставу космичког облака" 

Прираштати звездане материfе 
НапредујуЬи кроз космички облак, звезда треба граци

озним привЈrачељем да скупља честице што их наилази на 

своме путу и у својој непосредној близини. Питање је само, 

да ли проистиче из тога за љу какво значајније повеhање. 

Ако наступа, наше теорије звездане еволуције треба да пре

трпе велике изм.ене, јер ће, услед постепена повећаља масе, 

а с обзиром на потпуно утврђени однос масе и 

звезде бивати све сјајније и сјајније. овоме повећil-

љу треба да поставимо листу свих губитака масе. Превази

шав све остале, на првоме је месту масе услед зра

чеља, јер светлост и топлота што их звезда одаје имају ма

су; емисија, дакле, проузрокује споро, али непрестано испа

равање звездине масе. Ако тај губитак надмаши оно што 

добивено, еволуција he иhи обрнутим правцем: звезде he 
током времена имати све мању и маљу масу, и сијаt;е све 

слабије и слабије. 

Обично губитак масе услед зрачења јако превазилази 

прираштај на рачун космичког облака. Космички је облак 

сувише разређен, да би могао обрнути ток еволуције, а уко

лико се и радило о томе проблему, дискусија је уништила 

страшило које је, изгледа, могло претити безбедности при

хваћених закључака. Па ипак треба погледати изблиза случај 

звезда, чији изузетни положај повлачи за собом изванредно 

велико повеhаље. Највеiш су изгледи да се наиђе на такве 

звезде, очигледно, у најгушћим деловима облака, тј. у оним 
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згушњавањима што нам с·е у виду маглина. Осим 

тога, прираштај имаhе оне звезде, е 

носу готово сасвим у миру, јер: 

се рони." Ако звезда жели да при

у са велике даљине, природно би било 

да сачека њен долазак; е довољно да је само повуче, па 

далеко у какав 

одговор. 

на рачун космичЕог облака. 

Beh телескопи 

глина и да се са нашим су та от 

инспирисала ове Keats·oвe стихове: 

лицу ноhи видим, 

Осетим да никад толико йшвети да схватим 

Њихове анствене сени, 

је да су 

а. 

од ових магљина васионскп 

острва, образована \ЈД ада звезда што их видимо 

кроз и простора, и времена, јер је светлост, а 

сад прича њихову у, путонала милионимСЈ годнна, 11рс: 

него што е доспела до нас. За друге се сазнало да су 

.на гасовита поља, разастрта у он:риљу нашег звезданог си-

стеrла. 

области с ј а ј с: 

нrе, 

sluzile sн 

зјепе sн razпiш tockaшa 

ш ос 

te i1ro · 
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u pripravi i sekstaпt za odrectivaпje veliciпe aureole ili drugЉ 
atmosferskih pojava, te priЬor za crtaпje. Za vrijeme pomrciпe 
nacrtali smo graпice polusjeпe i prave sјепе u uпaprijed pri
pravlj епu оvесн kartн Мј eseca, koj н oYdj е prilazemo (gl. sliku) 
te smo medu iпim izveli i cetiri cгteza Mjeseca u bojama, od 

kojih ,ј јеdап oveCi. Vгеmепа dodira sjene odredili smo za vrlo 
veliki broj tocaka povrsiпe Mjeseca, а osobltн smo pozorпost 
posvetili promjeпama Ьоје razпih partija Mjeseca. I нpravo је 
u tome pogledн blla ovo јеdпа od пajzaпimiyijih pomrciпa Mje
seca, te su паsа zapazaпja tako mпogobrojr1a i iпteresaпtna, 

da cemo ih na drugome mjestн opsirnije objaviti. 

Pгiv. postaja za kozmicku fiziku и Zagгebu. 

Dr. S. MohoroviCic. 

Strucni deo 

teoгiJI 
cala. 
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Копkаvпа zrcala uveo је u astroпomijн Newton, jer је po
grijesпo drzao, da se hromatska aberacija lece (sociva) ле moze 
ukloniti i da је hromatska aberacija stetnija za dobrotн slike, 
neg·o li sferпa aberacij а. Tako sн astгonomi poceli 
nebo reflektoгima, kojih sн koпkavпa zrcala imala sferпi oЬ!ik. 
No sfema zгcala posjeduju zлatnu pogrijesku sferлe е, 

koja se sastoji н tome, da se sрогеdпе zrake sa roba zгса]а не 
odbljajн u fokus, vec nesto Ьlize vrhtJ zrcala V. Sve је to 
гilo dobrotн slike, te је daпas па pr. 10 cm refraktor c!a\eko 

...----------------

' \ 

\ 
Sl. 1 

premocпiji u tome pogledu koпkavпim zrcalima, koje si је sarn 
izbгнsio veliki. astгonom W. Herschel i s пjima izveo toliko ot
krica. Tek kasпije uspjelo је izbrнsiti рагаЬоliспа konkavna zr
cala, gdj е se sve sporedпe zrake odblj а ј н tocno u fokus. Р а ipak 
dolaze do паs g·Iasovi, da се se kod Ьrнsепј а sada najveceg kon
kavnog· zrca!a od 5 metara precпika malo odstнpiti od tog oblika 
i da се zrcalo imati oЬ!ik rotacijoпog hiperboloida. Kako u jav
nost i u паuспu liteгatшu nisu prodгli razlozi i rаснпi zasto се 
se tako postнpati, to sam пastojao пасi tome ozrok i razviti ele
mentarпu teoriju parabolicпog zrcala i pokazati neke njegove 
pogrijeske kod fotogгafije пеЬа. U pripгavi za svoja predavaпja 
naisao sam vec pred vise godiпa па neke stvaгi, koje su doduse 
poznate koпstгukterima zrcala, ali ih пig·dj е ne nalazimo н е! е-
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rnentarnijirn udzbeпiciшa. Radi toga drziщ da се kratki 
prikaz biti od interesa, koli za nase astronome, toli i za nastav
пike fizike i kozmografij е. 

PriJ. е sve()"a nalazimo u 2'otovo svirn udzbeпicima izvode, ... ь L) 

koji Ьi imali predstavljati teoгiju sfeгпog· zrcala, akopгem se vec 

SI. 2 

Sl. З 

daпas sfегпа zrcala i ле upotreЫjavaju vise. Kod tog·a se 
postavlja - da se izbjegпe sferпa aberacija da је zгcalo 
vгlo ша!о udllbeпo, te se е izvodi teorija pod 
da је to zгcalo . Nеша е, da se tu uvodi 
za ucenike i stнdeпte staпovita teskoca 
ces~r.o dovode do razlicitЊ zabuпa. Kod 
нdzbeпika е, da slika е ravna, 

епа i to cesto vеоша ј ako. Svatko se шоzе о tоше lahko 
ako se н koпkavпo zгcalo: s!ika ј е deforшira" 

аsпа. Da ј е doista sliku 
е sfегпо zrcalo. U 51. Ј 

stгukcija sa svom tacнoscu, tc vidiпю kako се slika 
Ьiti jako zakrivljeпa. Ovdje sti prilike jos јасе 
upotгij eblmo li dгug·e ko ј е zгake za koпstгukcij н 
то doЬiti i sasma drнg·u sliku pгedrneta, sto ј е da п е се 
postoj ati samo ј edna slika predmeta. То doduse песе Ьiti 
kod paгabolickoga zгcala, ali i tu се Ьiti slika zakrivlj епа, kako 
пат to zorno prikazuje SI. 2. Radi toga nebi Ьilo пi 

licko zrcalo podesпo za fotografiju bliziћ objekata, а sada tre\);] 
da razmotrimo, kako је to kod [!;otovo Ьеskгајпо dalekЉ пe
beskih tj elesa. 

Najprije izves~i cemo teшeljпu jedпadzbu za 
zrcaio. U S/. З neka је VA=a udaljeпost predmeta, VAt=b ucJa-
ljenost podnozista s!ike, а VAz=bt udaljenost ekcije 
slike; ozпacimo jos A"Вt=s,, t.e 

dok cemo fokalnu нdaljenost ozпaCiti VF=t·. 
trougao F АВ slicaп trouglн tada izlazi, da 

р: St (a-f): (f-h). (1) 
lsto tako izlazi iz trougla VAB cf' tгощ;ао VA" В, da је 

р: sl =а: ь1, 

а izj edпacimo li desпe straпe u (1) i (2) doЬij ешо kada sredinю: 
1 1 h 1 - + - (1 - (З) 

а Ь f f 

Ovo је jednadzba koja vгijedi za udaljenost vrha slike 
се za podnoziste s!ike А, vrijediti od е vec pozпata 
cajna jedпadzba: 

1 1 
(4) 

а ь f 

dok 
оЫ 

Nas се sada poglavito zaпiшati 
pгeLimet (пebesko tij elo) 

u astroпoшiji, g·dje је 
егnо to 

g-dje је: 

а= оо 

Iz izlazi pozпati rezu!tat za s!ike 
b=t'. 
се za eпost е vrha s!ike 

da ј 



328 

tada se iz snke з 1 lZ (8) vidi, da се Ьiti 
2 s 1 

11=-, (9) 
4t' 

te radi (7): 
s\ 

ь, = t ( 10) 
4f 

Razmotrimo to na primjeru orijaskog 200-inch zrcala, koje se 
sada brusi: ovdje Ьiсе = 17 m, te се se tako doЬiti па pr. 

. 1 
s!ika Sunca i Mjeseca precпika s1 = 15 сш, а odatle izlazi h = -

3 
milimetra. Zakriv!j enost slike Ьiсе doista vrlo maleпa, по ipak 
dovoljna, da se kod fotografije zvjezdanoga neba primjeti i da 
prisШ astronome ili da upotrij еЬе malen t'ormat t'otografske 
ploce, ili da kod brusenja zгcala оvн pogrijesku uklone. Posve 
је naravno, da su se konstrukteri odlнcili za drнg·u aiterпativн. 

Nadamo se, da се ovo nase elementaпю razmatranje do
vesti nase astronome i пastavпike fizike i kosmografije do boljeg· 
razumjevanja teorije paraboliCkoga zrcala, koje se danas н 

astronomiji izvanredno mnogo upotгeЬljava. Aili amater-astrono~ 
mi mogu blti mirni, jer kod zrcala koja mog·u oni upotreЬ\javati, 
ova pogrijeska ne dolazi uopce do izrazaja. 

Priv. postaja za kozmilcku fiziku и Zagrebu. 

Prof. Dr. Stjepan MohoroviCic, 

Resume.-

Ein ВеНгаg zur Theoгie dег Konkavspiegel. Die Nacl1richten, 
dass der grosse 200-inch (5 ш) Spiegel nicht streng parabolisch, 
sondern etwas hyperbolisch geschliffen \Vird, hаЬеп dem Ver
t"asser Anlass zu dieser Unteгsuchнng gegeben. Zuerst wird auf 
die Tatsache aufmerksam gemacht, dass die Bilder der sphaгi
scheп uпd der parabolischen Spiegel пicht gerade, sondern ge
krtimmt siпd (vgl. АЬЬ. 1 und 2). Der Verfasser unterscheidet 
desha!Ь bei dem Вilde die Entfernung des Fusspнпktes VA1 = Ь 
von der Entfernung des hбchsten 1:-'unktes des Bildes VA2 = bl 
(vgl. АЬЬ. 3). Fйr die Entfernung Ь gilt die bekannte schoп 
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GleicllШlt',. (4), dag·eg·en Љr die EnHernuпg· Ь, ieitet der Ver
fasseг die Grund1eichuпg· (З) аЬ, Bei der Aпweпdung iп der 
Astroпomie wird stehts а = 00 uпd daraus Ь = f uпd Ь, = f- !1. 
Aus der Gleiclшng· (8) der Parabel bekomшt man Hir 11 den 
vVert (9), d. 11. das Bild wiгd im Fokus so vjef gekrйmmt, wie 
viel аисћ dег entspгecl?ende Teil des Paгaboloidspieg;els um sei
nen ScћeUelpunkt g;ekrйmmt ist. Da bei dem grosseп 200-iпcl1 

Spieg·e] f = 17 ш ist, so \Vird dег Dшcl1шesseг des Sоппеп- оdег 

Mondbl1des s, = 15 сш und daraus h = '/,. шш. Obwolll die 
КLiшmung· des Bi1des sећг 11leiп ist, so erg·ab sic11 Љr die Hiш
шelsplюtograpl1ie die Not\veпdig·keit et\Yas vоп dег Paгabelg·e
stalt abzu\veicheп. 

е in nihanJe 
v oktobгu 1938 

W ritem 1 Е ritem 
severna Т ju.~z-:-n~a~l~ severna----,--jt~lz~n-a-

Ро obla 
~tev. пovih skupin: 1 7 1 1 1 ]4 6 
Visina posam. peg:l 130", 130", 10", 1 25", 15", 1 36" 20" 36'' Г2~·З6" 

• 1 10", 10", 20", 1 1 10': 15': 50'; 1 20': 35", 
1 20", ј 1 IO'': з5< 5о".' 1 ' ' 

' 1 1 15" 50" 
Stevilo skupi'n s ј 

2 
·-··--,~--~--~г-·'-2·-'--11 _____ _ 

svetl. trakovi: 
Povprecnah-eliogr.l- 1 1 1 

sirina skupin: 1 18,0 14 1 6°.- 1 16°,85 1 16°, 
Sнbminima: 1 19.10.1938 1 '/ 1 

1 L 206°. / - 1 -

Nihanje ritmov: 1 20.8.1938,+Ј6О+ЈЗ0 , L 282°,~ 5.10.+17°-15°, L 37", 
Ј 25.10.+26°+15°, L 123°, 
ј 27.10.-12°-19°, L 100", 

Datнmi prehodov skupin preko navidl. centraJпega merictiana: 
Ма/е skupine in pege: dne 2, 4, 8, 10, 22; 
Velike skupi1ne: dпе 5, 14, 23, 25, 29; 
Skupine s svetl. trakom: dne 11, 12, 13, 25. 

V oktobrн је Ьila aktivпost па severni poloЫi se шосnа, па juzni 
poloЬli' ра se је zmaпjsala. Pulzacija v W-ritmu пе kaze роsеЬпе aktivno
sti temvec miruje. V E-ritшu је bll шinimum pulzacije 5,10. Pulzacija v 
E-пitmu se је do 25.10. dvignila, пakar sledi mocan padec. РоsеЬпа zna
cilnost v W-ritmu је bl! pojav subminima in velikih skupinskih peg !!а 
severni poloЬ!i. Dosedanja opazovanja dokazujejo, da se pojavijo velike 
skupiпske pege оЬ koncu faz posameznih riltmov, ker se tedaj strans.ki ritmi 
zdruzujejo, katerih posledica је nastanek ·i1zrednih velikih skupiпskih peg. 

Zariscпa сопа (Herdzoпe) је sla preko ceпtralnega meridiaпa v casu 
шеd 11 h MEZ dпе 7_10.1938 iп 14 h MEZ dne 8,10.1938. Isti cas је Ьi!а 
soпcna akblvпost iп staпje ritmov sledeca: pulzacija v W-ritmu је ze od 
20.8.1938 пizka, v E-ri'tmu ра је bil шiпiшum pu1zacije 5.10.1938, tedaj је 
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iJila zariSna cona оЬ svojern prehodu preko centralnega meridiana ~ пizko 
aktivna, vplivJ ра so rnorali Ьiti tedaj tudi rnali. 

Vpli'vi soncnih peg se pojavljajo predvsern !е tedaj, ako se objednern 
priblizuje zariscna cona ali ра, ako је nihanje ritrnov vecje ozirorna hitro. 

V knjizuci "Die Rhythrnen, die Pulsationen, die Herdzoпe u. die Fern
wirkung der Sоппе" (ki је v novembrн izsla v sarnozalozЬi avtorja) sem.. 
pojav ritmov pojasnil. 

Prftv. observatorij za sonce v LjuЬ!jani, v novembru 1938. 
lvan Tomec. 

Resume: 
SoпnenПeckeпtatigkeit uпd die Rhytl1meпbewegнпg·eп im Oktober 

1938. Due Pulsatioп im W-Rhythrnus ist seit dem 20.8.1938 noch wenig 
aktiv, irn E-Rhytrnus pendelt si'e jedoch kшz uпd stark. Irn W-Rhythrnus 
\vнrde das Subminimнm tшd еiп ;;rosser GrнррепПесk auf der NordhalЬ
JшgeJ beobacl1tet. 

Die Ьisherige Beobachtнngen hаЬеп gezeigt, dass sehr grosse Grup
penflecke zur Zeit der Endphase der Rhythmen, als eine Folge des Zusam
menfliessens der Nebenrhytmen, zн betrachten sind. 

D1ie Herdzone gi'ng dшch den Zentralrneridian am 7.10.1938, von 11h 
MEZ Ьis 8.10.1938, 14h MEZ. Beidle Rhythrnen wагеп zur selben ZeU we
nig aktiv und die Ferюvirkнng war somit schwach. 

Das Rhythmeп-Phanomen ist erklart iп der Abhaпdluпg·: "Die Rhyth
men, die Pнlsatioпen, die Herdzone u. d1ie Ferюvirkung der Sonne'' (im 
SelЬstverlage des Aut,ars). 

се u oktobгu 
Djelatпost Sunca и mjesecu oktobru 1938: Zbog lijepe jeseni i vrlo 

povo!jnih atmosferskih prilika rnogli smo ovaj mjsec promatratil Sunce 20 
dana. Djelatnost povrsine Suпca blla је na pocetku mjeseca osredпja, аН је 
onda naglo porasla do sredine mjeseca, da prama koncu rnjeseca opet po
pusti. NajslaЬija djelatnost pjega Ьila )е 21-vog t. mj. (r=54), а пајјаса dje
latnost pjega lJila је 14-tog (r=206). U to vrijeme zblo se је i jedlaп kata
strofalni potres, а kod nas је Ьilo vise slablh potresa. 

Srednja шјеsеспа vrijeciпost Wolfova relativпog· broja f = 111,0, 
Pri'v. postaja za kozmicku fiziku и Zagrebu. 

Dr. S. MoiюгoviCic 

МЕЋУЗВЕЗДАНЕ ЛИНИЈЕ У ређене материје (РuЬЈ. o-f the Astr. 
СПЕКТРУ Q LEON!S. ~ у спектру society ot· the Pacific, avg. 1938). 

звезде Q Leonis на!)ене су међузве-
здане линије D, и D", о којима је 
у "Сатурну" већ више пута било Р АДИАЛНЕ БРЗИНЕ ЗВЕЗДА. -
речи. Брзине које се добијају из На спектограмима добивеним у по
проучавања појединих компонената сЈЈедње време нађено је да радш.ш-
слажу се са онима које сЈЈичне не брзине веhе од 75 km/sec имају 
каЈЈциумове линије Н. и по- уrЈЈавном звезде са великим соп-

као и она ранија спекта- ственим кретањем. Интересантно је 
ра 8 и с; доказују, као што да већина ових звезда 
је већ познато, да у међузвезданом спектралној класи F (РнЬI. 
простору постоје облаци веома раз- Astr. o;ooiety of the Pacific). 
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Сунце и месец 

СУНЧЕВ СИСТЕМ на. дан 1-XII-1938 у Oh Om. 

Сунце о О ван "r 
Mepi<yp 1;! БИI( ь 

Венера Q Бли3анци П 

Земља о Рак § 

Марс сЈ' :Та в ~ 

Јупитер 21- Девојка 

Са тур н ћ Вага !'::= 

Ура н 0 Шкорn. 

Нептун 'f Стрелац +)!>-
Плутон ЈЕ Јарац 

!{ЈЗЕЩрат. о Водолија ~ 

Опозиција? Рибе ){ 

Занимљиве потаве 

:3-1 Меркур у највеhој западној tЈЈонгацији у 15lJ. 
14-1 Марс у коњункцији са Месецом у 22h; Марс 0°,2 северно. 
21-1 Сунце улази у знак Водолије у Oh. 
26-1 Венера у највеhој хелиоцентричној северној лонгитуди у 13h. 
:·\1-1 Венера у највеhој западној елонгацији у 1!1. 

по r"'ieбy 
Бик (Taшtts) најстарије зодиакално сазвежђе, јер нема помена 

;џ1 ctC еквинокциска тачка налазила у Близанцима ~ једно је од оних 
која се могу најЈЈакше пронаћи на небу и то захваљујуhи наЈвише Пю> 
јадама, груnи звезда добро познатој свима народима 
времена. По митоЈЈогији, ПЈЈејаде су седам кhери АтЈiаса и 
су на трагичан начин завршиЈЈе живот, те су после смрти претворене 

звезде. Разни народи даваЈЈи су овој групи звезда различите називе: 
их зваху још и Vergiliae, пролеhне звезде, а Арабљани "Не-
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беска кокошка са м.алима"; слично Арабљанима француски сељаци зову 
их "Кокошка и љени пилиlш" (Алкиона, најсјајнија звезда, је кокошка), 
а У неким земљама "Грозд". Код нас су Плејаде познате под именом 
Влашиhа и у народу постоје приче о томе како су они доспели на небо. 

За старе народе Влашиhи су били један од најважнијих објеката 
на небу, јер је пре неких 4000 година у љима била еквинокциска тачка. 
Једна од најстаријих сачуваних опсервација, из 2357 године пре Христа, 
тиче се баш звезде 7] Влашиhа, коју кинески астрономски анали озна
чују као ону која обеЈЈежава пролеhну еквинокциску тачку. Пирамида у 
-!'изеху, која је свакако служила и као нека врста опсерваторије, има 
Једну ЈУГУ окренуту косу галерију, према висини Влашиhа, чији је про
лаз кроз меридијан у поноћ обележавао у то време почетак године код 
Египhани. И други примитивни народи регулисаху свој календар по 
овој групи звезда, од које су Еудокс, Ератостен и Анаксимандар обра
зовали засебно сазвежђе и коју су опевали многи славни песници међу 
којима Хомер, Виргилије и Овидије. Овај последљи каже да Плејада 
има седам али да се само љих шест виде, јер је последља ишчезЈiа за 
време тројанског рата; велики римски песник износи још неке претпо
ставке, наравно све песничке и митолошке природе, зашто се не види 

и седма звезда. 

Кад је реч о броју звезда у овом јату, треба напоменути да 
!1толемеј у свом каталогу помиље само четири звезде, као што he 
доцније урадити, свакако угледају!ш се на љега, арабљански астроном 
Суфи и Темерланов унук Ул:ут-Бег. Галнлеј је својим дурбином видео 
40 звезда, а како се повеЬаваше моh инструмената, тако је растао н 
број звезда у В.лашиhима; на једној карти француског астронома 
Jeaurat-a из XVIII века има их 103, док ie I3oJiф у своју карту увео 626 
звезда, чланица јата. Овај број показао се доцније као претеран јер 
!.<ноге звезде само услед перспективе изгледају као да припадају јату, 
док стварно немају никакве везе са љим. Издвајаље звезда које при
гадају Влашиhима од оних независних било је могуhно захваљујуhи 
IЫ!Ховим сопственим кретаљима, јер су она код звезда у јату готово 
паралелна и скоро исте вредности. На тај начин установљено је да 
само око 200 звезда образују јато у правом смислу речи, које ј е р ел а· 
тивно близу нас, на око 225 светлосних година. Најсјајније ;3везде имају 
сопствена имена, стара више хиљада година: Алкиона (Зш,О), Меропа 
(5ш,5), Електра (4m,5), Селена (6ш,5), Маја (Бm,О), Таигета (5m,8) и 
Астропа (6111,8); у XVI веку још две звезде добшrе су имена Атлас 
(4ш,6) и Плејона (6m,3), по родитељима Плејада. Најсјајнија звезда, 
А.лкиона уједно је и 17 Таури; Maedler је за љу сматрао да се налази у 

. гравитационом центру васионе којој припада наше Сунце. 
Tempel је 1859 открио да су Влашиhи, у првом реду Меропа, оп

кољени дифузном маглином. Његова посматраља употпунио је, 1836, 
Go!dschшidt утврдивши да су не само Меропа веh и друге звезде У 
Влашиhима обавијене ~1аглином. Ова маглина лепо се види на фото
графијама, за које је потребна врло дуга експонажа, док их је врло 
тешко посматрати визуелно јер им је светлост углавном ултраљуби
часта за коју наше око није осетљиво. За маглину око Меропе и Маје 
S!iph~r је доказао да их видимо стога што одбијају светлост звезда 
око којих се налазе, јер је љихов спектар ослабљени спектар ових двеју 
звезда; исти је случај свакако и са маглином око других звезда, само 

што је то теже установити. 
Осим В.лашиhа у Бику се налази још једно добро познато јато 

- Хијаде. Оно се налази око а Таури, Алдебарана, звезде прве ве

личине. Пошто Алдебаран излази после Влашиhа, прати их, Арабљани 
га зваху ал-дабаран, што значи "пратеhа"; код љих је био познат још 
и под именом "Око бика" код Јевреја као "Божје око", док код Рим
љана налазимо на име p'a!iliciuш, по празнику PaШies који је свет
кован у време љеговог изласка. Алдебаран је удаљен од нас 55 светлос
них година, а припада спектралној класи К, грани џинова. 

Пре но што завршимо поменуhемо . сашо још један занимљив 

333 

објекат овога сазвежђа. То је дифузна маrлина М 1 ("сгаЬ"), коју је 
Mess1er 1758 случ]Но открио када је пратио котету из те године. Њега, 
кога су звали "Краљев тр11жилац комета", то је навело да објави по· 
знати каталог маглина у коме је овој мглшш дао број један. 

Е.-Ј. 

у 

(Издаје Ваздухопловно метеоролошко одељење .'/ Зе:vуну) 

Јужна, Југоисточна и један део Средње Европе у овом месецу вс
!шном су се налазиле под ушrивом антицик.пона са југозапада или 
Истока. Услед тога је месец октобар имао доста велик број 
дана и није био нарочито ХЈЈадан. Велики број облачних дана, 
био запажен у северозападним пределима наше државе, може 
тумачен честим упливом ВЈrажног ваздуха са Океана из Западне Евро
пе или са Средоземног Мора, док је источна половина наше Краље
вине долазила најчешhе под уплив сувог ваздуха са Истока, односно 
из руских равница. 

Појаву јаке облачности у целој нашојј Краљевини изазивао је 
долазак влажног океанског ваздуха из предела високог притиска над 

Британским Острвима. Јаког захлађеља у овом месецу скоро и није 
бшю, јер услед горе наведеног распореда притиска, који се у главном 
одрЖавао преко целог месеца, топли и влажни ваздух је долазио на· 
рочито често из јужних предеЈЈа у Средљу и Северну Европу, где је 
омогуhавао опстанак цикЈюна. Једино крајем месеца на континенту 
и у нашој држави наступило је осетно заХЈ!ађеље, које је било кратког 
века. Тада се над западном Европом створио јак антициклон, који је 
ускоро преко Скандинавије дошао у везу са арктичким хладним ваз
духом из Сибирије. Ова појава омогуhила је ствараље једног јаког 
антициклонског центра над Северном Европом, где је наступило јако 
захлађеље. У след тога циююнска активност бшrа је померена даље на 
Југ и Средоземно Море, где се у исто време образовао један јачи ци
клон. Ствараље овог цик.тюна изазваЈю је спуштаље ХЈЈадних маса из 
Северне у Средљу и Јужну Европу, које су притиснуле ЦИЈ{ЈЈОН са 
Средоземног Мора даље према Истоку. Овај циклон се померио на 
Црно Море, где се и задржао доста дуго. Хладан ваздух арктичкоr 
порекла донео је собом у нашу државу осетно захлађеље, наобЈiачеље, 
кишу и снег. На тај начин у другој половини месеца октобра између 
20 и 26 у целој нашој земљи BJiaдaJro је доста ХЈiадно време са повре
меном кишом и снегом у планинским пределима. Јак циклон, који се 
образовао у том времену у области Северног Мора поново је про
ширио свој уплив на Средљу и Јужну Европу, изазивајуhи поновни 
долазак топлијег ваздуха из јужних предела на Континент и у нашу 
државу. Температура је порасла у целој земљи, аЈ!и је у свима пре
делима до краја месеца владало претежно облачно време са повре
меном кишом. 

Кретаље временских прилика по данима види се из прююженог 

прегледа: 

1-3 октобра: Претежно облачно време са нешто кише на запад· 
ној половини. 

4 октобра: Ведро на источној, а претежно облачно· са нешто 
кише на западној половини. 

5--6 октобј:н.i: Преовлаl)ивало је облачно време са повременом 
кишом. 

7 октобра: Преовлаl)ивало је облачио у целој Краљевини. Ве
дрина је било на Приморју и у источним крајевима. 

8-19 октобра: Претежно ведро у целој Краљевини са јутарњом 
\lilarлoм и доста хладним ноhима. Нешто облака било је средином др
жаве и у североэападним крајевима. 



20 октобра: Облачно са кишом на ве!юј северној по;ювини, а 
ведро у јужниы крајевима. Температура је порасrа. 

21-22 октобра: Разведравање у севсрозападним 
овла!)ИВ<ЈЈIО је облuчно cu нешто кише 
у Босни. је опа.'lа у 

Пре

било 

2:3--25 Ведро на Облачно са кишом свуда 
у Босни. Температура је осетно опала. 

октобра: Д:.оЈшмично облачно у сенероисточним 
Облачно на осталом делу Краљевине са киLIIOiii у западним 
и на где је температура порас.:rа. 

октобра: Облачно и юшrно врtмс. Температура је осетно 
порасла. 

:ю оюобра. 

по."IоЕшни. Теш1ература без нрош::не. 

целој Краљевини са још 
доста вr1соЕа. 

са кишол1 на северној 

l<pt:TC:lH)e 1\Н.:ТсОрОЈ10ШК11Х Сде,\Н:НЭТ;Ј у !IOjC;l,HfJИI\1 il'iCCTHi\'13 HC1Пlt' 
[{ра.ъс:rшне в н ли се из прrможене табтщс · 

КРЕТ МЕТЕОРОЛОШКИХ ЕЛЕМЕНАТА У ПОЈЕДИНИМ 

NlECTИMA НАШЕ КРАЉЕВИНЕ У MECEUY ОКТОБРУ 19:'.8 ГОДИНЕ 

JR' 
НЈ 1 
20 1 

22 
23 
24 
2,') 
26 Нови 

104,R 
43,R 
45,5 
37,4 

43,6 
113,Б 
ЗО.Б 
43,5 
60-0 

177,3 
104.4 
::Sf\2,5 

је 

је 

i to 

onima 
пas!ovnн 

ппе о ропнасс·пјiша 
пirп. Osoblto се сtоЬго c!oci 

:3. роtршю 
!0 raпckll"sc!Je 

islodoiJпo. 
direktor 

сЈа se пюzе пс1 90 str·ai1ica 
i ilнstrзcija, шесЈјн sc osoblto 

!oto:;пimaka Магsа, .!tipllcгu ј Sаtшпа, 
!za нvocla о velicirti 1 sastavв sv,ij eta 

dоЈЈаша ј jzg·lelill 1\CI!a, za'ciш о kosшic
da predje iz~ 

lci1CS\l ZIJaLПiji 
odrzac koпtJпнitet sa 

Vr!o 

od koji11 treiJa 
r~z}a~(-a:Jje ,zor-

stзza planeta, dok 
се пaprecJпiieg zac!o•ю!jiti efeшeгide itdi. koje sн 

је od interesa i 
пaziiviшa, te hi Ьilo 

dodaпe па kп ji:"ice, kao i 
slika str. 38 sa 
zeljпo, da Se ле"сkо 1i kod Ш!S 
sa staro-slaveпski'm naziYiшa, 

пасеtа. 0Уа 
dovo!jпo 

Ы izdao k<Jrtl! 
stгaпu 11aSe 

пе trel!a zasehne 
Sl! jamstvo za пјепl! ispravпost i svrSI·I-

ЈЈг. Stjepan 
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:из 

На дан 4 децембра ове године одрясана је редовна го

дишња скупштщ-rа Астрономског друштва. Скупштину је 

отворио претседник г. Војин Ћуричиh, који је у свом говору 

изложио општи рад Друштва у протеклој години, а затим 

образложио потребу измене Статута. После њега прочитали 

су свој е извештај е секретар г. Ненад Ј анковиh, блага ј ник г. 

Алија Кадрагиh и књижничар г. Јелисије Калацановиh. Скуп

штина ј е примила ове извештај е и после извештај а кој и ј е 

у име Надзорног одбора прочитао г. Стеван Рацков дала ј е 

једногласно разрешницу старој Управи и Надзорном одбору. 

Потом се прешло на измену Статута. Скупштина је при

хватила да се име Друштва промени у Југословенс-ко астро

номско друштво, јер су његови чланови растурени по целој 

нашој земљи, а и у другим државама астрономска друштва 

носе обично одговарајуhа имена. Остале измене Статута ско

ро све су управљене на то да се рад Друштва о.пакша, те их 

је скупштина такође усвојила. 

Следеhа тачка дневног реда била је избор Управе, Над

зорног и Светодавног одбора. На предлог г. Д-р Малеша 

изабрана је следеh.а Управа, која по новим одредбама Стату

та има десет чланова: претседник г. Војин Ћуричиh, први пот

претседник г. ген. Стеван Бошковиh, други потпретседник г. 

Д-р Војислав Грујиh, секретар г. Ненад Јанковиh, благајнин 

г. Стеван Рацков, књижничар г. Фрањо Доминко, чланови 

;)-'праве г-ђа Жозета Драгутиновиh, г. Алија Кадрагић, г. 

, Драгослав Михаиловић и г. Милан Стаменковиh. За претсед· 
ника Надзорног одбора изабран је г. Јован Лазиh, а за чла 

нове г. Мирослав Стевановиh и г. Милорад Протић. У Саве
тодавни одбор ушли су г. Д-р Стјепан Мохоровичиh, г. Д-t= 
Урбан Талија, г. Иван Томец, г. Велислав Живковиh, г. Д-р 
Драгослав Јовановиh, г. Д-р Светомир Ристиh и г. Д-р Бра· 

нимир Малеш. 

После излагања програма рада за наредну годину од 

стране претседника г. Ђуричиhа и саслушања предлога некю 

чЈrанова скупштина је закључена. 

Секретар, 

Ненад Ђ. Јанковиh, с. р. 

Претседник, 

Војин Ђуричић, с. р 
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